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نشأت الجمعية العربية لحماية الطبيعة عام 2003 كمنظمة غير ربحية بهدف المساهمة في الجهود المبذولة لحماية البيئة 
البيئة من  الغاية، وذلك في ظل ما تواجهه  الهيئات والمنظمات العربية والدولية لتحقيق هذه  العربية والتنسيق مع كافة 

تحديات وأخطار متزايدة وعلى األخص ما تتعرض له نتيجة للصراعات والحروب واإلحتالل.

رسالة العربية 

تسعى الجمعية العربية لحماية الطبيعة إلى تعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية وتكريس سيادتها 
عليها، خاصة تلك الواقعة تحت اإلحتالل، والمتأثرة بالنزاعات، مع العمل على تحريك جهود هيئات المجتمع المدني نحو 

قضايا البيئة العربية والعالمية والتكتل لصالحها.
 

أهداف العربية

1- المساهمة في إعادة تأهيل واستدامة الموارد الطبيعية في المناطق العربية المتأثرة بالحروب والنزاعات وخاصة في 
األردن وفلسطين.

2- التأثير في صياغة وتطبيق السياسات البيئية العالمية ذات الصلة، وتعزيز دور هيئات المجتمع المدني فيها ضمن 
شراكات مؤسسية فعالة.

العربية  البيئة  قضايا  لمتطلبات  اإلستجابة  في  بدوره  لإلضطالع  المدني  للمجتمع  والجماعية  الفردية  الجهود  3-تحريك 
والعالمية.

والفعالية  الحرفية  مستويات  بأعلى  رسالتها  تحقيق  من  وتمكينها  الطبيعة  لحماية  للعربية  المؤسسية  القدرات  بناء   -4
واإلستدامة المؤسسية.

اجتماع الهيئة العامة السنوي

عقدت العربية لحماية الطبيعة يوم اإلثنين 201٦/4/2٥  في مقر الجمعية إجتماع الهيئة العامة السنوي لعام 201٥ 
وذلك بحضور 1٥ عضو من الهيئة العامة باإلضافة إلى  الهيئة اإلدارية وفريق العمل في العربية لحماية الطبيعة ومدقق 

الحسابات من شركة طالل أبو غزالة.

بدأ اإلجتماع بمراجعة سريعة إلنجازات العربية لحماية الطبيعة و التقرير اإلداري للعام 201٥. من ثم تمت مناقشة الميزانية 
بإستعراض  أبو غزالة  قام ممثل شركة طالل  المنتهية في 201٥/12/31 حيث  المالية  للسنة  الحسابات  وتقرير مدقق 
تقرير المحاسب القانوني وتفاصيل البيانات المالية لعام 201٥ واإلجابة عن كافة اإلستفسارات وتقديم اإليضاحات الالزمة 
بالتعاون مع محاسب العربية، حيث تمت المصادقة باإلجماع من قبل الهيئة العامة للجمعية العربية لحماية الطبيعة على 

الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مدقق الحسابات القانوني لعام 201٥.
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أعضاء الهيئة اإلدارية

فريق العاملين في العربية لحماية الطبيعة

4

زينة مشحور
أمينة الصندوق

همام المفتي
عضو هيئة إدارية

والء دبش
مساعدة إدارية

محمد قطيشات
مدير المشاريع

مالك الجريري
المحاسبة

مريم الجعجع
المديرة العامة

سامح حجاب
لوجستيك

رامي برهوش
نائب رئيسة الهيئة اإلدارية

رزان زعيتر
رئيسة الهيئة اإلدارية

سوزان أيوب
عضو هيئة ادارية

زياد المغربي
أمين السر

هذر العايدي
مسؤولة المناصرة و التأثير

الهيئة اإلدارية وفريق العمل

فرح قدورة
مديرة العالقات العامة
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فريق التطوع

تتميز العربية لحماية الطبيعة بوجود عدد كبير من المتطوعين، حيث تطوع مع العربية اكثر من الف متطوع  من كال الجنسين  
على مراحل مختلفة ومن مختلف الفئات العمرية، الذين ساهموا في تنفيذ مختلف برامج الجمعية، حيث تعتمد الجمعية في 

العمل على هيكلية أفقية وليست هرمية.

مدققو الحسابات

مجموعة طالل أبو غزالة.

فريق التطوع
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مؤسسو العربية لحماية الطبيعة

رزان زعيتر
عاصم شهابي
جورج مشحور

المرحوم همام دروزة
همام المفتي

إيمان أبو الروس
إيناس بسيسو
حسن الجعجع

لبنى إرشيد
معتز العفيفي

نقوال البلة
رامي برهوش
سميح قعوار

سامي النابلسي
سري زعيتر

صبحية المعاني
زينة قعوار

دينا أبو الروس
فؤاد سروجي
سيما العلمي

مؤسسو العربية لحماية الطبيعة
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العربية لحماية الطبيعة عضو في الشبكات والمؤسسات التالية:

)ANFS( الشبكة العربية للسيادة على الغذاء -
)PCFS( التحالف الدولي للسيادة على الغذاء -

)CSM( آلية المجتمع المدني العالمي -
)IUCN( اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة -

 )GFAR( المنتدى العالمي للبحث الزراعي -
)AFED( المنتدى العربي للبيئة والتنمية-

- شبكة مؤسسات القدس الدولية
- اإلتحاد البيئي األردني

العربية تتعاون مع المؤسسات والمنابر اإلقليمية والدولية التالية:

)CFS( لجنة األمن الغذائي الدولية  -
)ECOSOC( المجلس االقتصادي واالجتماعي في األمم المتحدة  -

)UNEP( برنامج األمم المتحدة للبيئة  -
)ESCWA( لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا  -

-  قطر الخيرية
)FAO( منظمة األغذية والزراعة العالمية  -

-  الهالل األحمر القطري

شركاء العربية في برامجها:

-  اإلغاثة الزراعية
-  اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين

-  هيئة العمل التطوعي الفلسطيني
-  أمانة عمان الكبرى

-  وزارة الزراعة األردنية- مديرية الحراج
-  اتحاد لجان العمل الزراعي

-  مركز أبحاث األراضي
-  مؤسسة التعاون

-  وقف القدس للرعاية والتنمية
-  جمعية األهالي
-  جمعية الحاكورة

-  مركز حنظلة الثقافي
-  جمعية النهضة الريفية لمنطقة شمال غرب القدس

-  حملة مقاومة الجدار
-  إئتالف األرض

العضوية والشراكات



واصلت العربية لحماية الطبيعة خالل العام 201٥  العمل على تنفيذ مشاريع زراعية في فلسطين واألردن، والتركيز على 
التوعية و التحريك و تعزيز التأثير على السياسات الزراعية و البيئية على المستوى الدولي واإلقليمي والمحلي، وهذا التقرير 
السنوي لعام 201٥ يسلط الضوء على أهم ما أنجزته العربية لحماية الطبيعة خالل العام، وهذه ابرز المحطات في هذا 

السياق:

•  ضمن برنامج زراعة المليون شجرة في فلسطين، واصلت العربية لحماية الطبيعة خالل العام 201٥ العمل على زراعة 
المليون شجرة الثالث، بعد أن انهت زراعة مليوني شجرة ما بين األعوام 2003-2014، وقد بلغت عدد األشجار التي 
تمت زراعتها حتى نهاية عام 201٥  )2,071,442(  شجرة مثمرة توزعت على مساحة 112,320 دونم لتساهم في 
تلبية احتياجات 24,2٦1 مزارعًا يعيلون أسرًا مجموع عدد أفرادها 184,0٥٦ فردًا. وتضمن ذلك العمل هذه السنة على 
نشاء 9 آبار  زراعة 71,442 شجرة مثمرة على مساحة 3084 دونم، إستفاد منها 910 مزارعًا يعيلون 8,٦٦7 فردًا، واإ
تجميعية وتمديد شبكات ري بطول 4,٥٥0 مترًا وتأهيل ٥9 بيتًا بالستيكيًا في قطاع غزة وتزويد الصيادين بـ 1٥٦ شبكة 

صيد وزراعة 242,000 شتلة خضار متنوعة. كما تم إعادة إستصالح متكامل لما يزيد عن 120 دونم.

•  أما ضمن برنامج القافلة الخضراء، فقد استمرت العربية خالل العام 201٥ بالعمل على زراعة األشجار في األردن 
وذلك بهدف دعم األمن الغذائي ضمن مفهوم السيادة على الغذاء و تعزيز جهود التشجير ومقاومة التصّحر وزيادة الرقعة 
الخضراء في المناطق المهمشة. وتضمن العمل في األردن اطالق حملة بعنوان »زيتونتنا بألف« لزراعة أشجار الزيتون 
في منطقة الضليل، وزارعة أشجار الخروب في منطقتي عيرا وجرش، وزراعة األشجار المثمرة في كل من غور المزرعة 
وعجلون لتعزيز األمن الغذائي. وقامت العربية ايضا بمساعدة المزارعين على حصد الشعير والقمح في قرية البيوضة- 

السلط.
عالميين  وتميز هذا العام بعقد شراكات متعددة و تنظيم ورشة عمل متخصصة بمشاركة خبراء ومتطوعين ومزارعيين واإ
لوضع خطة إستراتيجية لبرنامج القافلة الخضراء، وذلك بهدف تحقيق تنمية مستدامة من خالل خلق المشاريع التنموية. 
كما إستمرت العربية بحملتها التوعوية »لو تعرف« لتقديم المحاضرات التوعوية  في عدد من المدارس و المراكز األردنية، 

ونشر الوعي لدى الطالب حول أهمية زراعة االشجار. 

•  أما على صعيد التأثير في السياسات الزراعية والبيئية على المستوى الدولي واالقليمي والمحلي، فقد تم منح العربية 
 ،)ECOSOC( لحماية الطبيعة منصب عضو استشاري متخصص في المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم المتحدة
اإلقتصادي واإلجتماعي وهيئاته  المجلس  في  فعال  والتأثير وبشكل  اإلنخراط  للعربية فرصة  المنصب  حيث سيتيح هذا 
الفرعية، وكذلك مع سكرتارية األمم المتحدة وبرامجها وصناديقها ووكاالتها في عدة طرق. كما تم إنتخاب مديرة العربية 
لحماية الطبيعة مريم الجعجع كممثل عن غرب آسيا في آلية المجتمع المدني العالمي. وترأست رئيسة العربية المهندسة 
رزان زعيتر الجلسة المفتوحة  للحكومات، كعضو في الهيئة اإلستشارية للجنة االمن الغذائي العالمي التابع لألمم المتحدة 
)CFS(.  وقادت العربية المجتمع المدني العالمي بقوة في المفاوضات الدولية على برنامج العمل لألمن الغذائي والتغذية 
في األزمات الممتدة وهي وثيقة تاريخية تطرح اطار عام لمواجهة انعدام األمن الغذائي في الحروب واالحتالل ألول مرة.  
ولكي تفرض  أولويات المجتمع المدني العربي والدولي في هذا البرنامج نظمت العربية اجتماعات مكثفة ثنائية الجانب مع 
ممثلي الحكومات.وربما يعد أحد أهم انجازاتها تضمين موضوع »اإلحتالل« كسبب جذري إلنعدام األمن الغذائي والتغذية 
دخال بنود مختلفة مرتبطة بها مثل ضمان الوصول اآلمن بدون عوائق للمساعدات اإلنسانية والغذائية،  في األزمات، واإ
وضمان حيازة األراضي والغابات ومصائد األسماك، ووصول المجتمعات المتأثرة لمواردها الطبيعية ودعم اإلنتاج المحلي 
حتى في ظروف األزمات و نجحت ايضا بتضمين بند حول سيادة الدول المتأثرة باالزمات على قراراتها وملكيتها للبرامج 

التنموية واالنسانية.

كما كان للعربية لحماية الطبيعة  تأثيرًا كبيرًا على الجلسة العامة للجنة األمن الغذائي العالمي )CFS 42( في تشرين األول 
201٥ حيث  نظمت جلسة جانبية عالية المستوى حول تطبيق ومراقبة اطار العمل حول األزمات الممتدة.
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وتابعت العربية لحماية الطبيعة جهودها كسكرتارية للشبكة العربية للسيادة على الغذاء حيث نظمت مؤتمرين حضرتها 
الشبكة في عمان، األول حول الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص من منظور المجتمع المدني، أما الثاني 
ضمن ورشة العمل اإلقليمية الرابعة ألصحاب المصلحة المتعددين حول األمن الغذائي والتغذية. أما على المستوى المحلي 

فقد شاركت العربية في إطالق سلسلة فعاليات لرفض اتفاقية الغاز المقترحة مع الكيان الصهيوني.

•  بسبب أدائها الرائد في دعم القضية الفلسطينية العادلة، ورفدها بأسباب الثبات والصمود، كرمت الحملة العالمية للعودة 
لفلسطين العربية لحماية الطبيعة وقلدتها وسام »ريادة العطاء لفلسطين«. كما حصلت العربية على تكريم من وزارة الثقافة 

األردنية وذلك في حفلها التكريمي الثاني »مبادرون.. نحو ثقافة ايجابية«.
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قامت العربية لحماية الطبيعة و مجموعة من منظمات المجتمع المدني العربي بتأسيس »الشبكة العربية للسيادة على 
الغذاء« عام 2012  في بيروت، ككيان تنسيقي تطوعي وغير ربحي، يضم في عضويته المؤسسات و الجمعيات و 
االتحادات التي تسعى بالمقام األول لالسهام في تعزيز المبادىء و الممارسات المندرجة تحت اطار السيادة على الغذاء 
وحماية  المصادر الطبيعية في البلدان العربية و دعم استراتيجيات الصمود ومواجهة األسباب الكامنة أمام حاالت 
االنكشاف االجتماعي واالقتصادي والزراعي والبيئي الذي تواجهه المجتمعات.  تضم الشبكة في عضويتها ما يزيد عن 
48 منظمة غير حكومية  واتحادات مزارعين وصيادين ورعاة وعمال ونساء وشباب باالضافة الى جمعيات المستهلكين  

من ثماني عشرة دولة عربية.
 

لماذا الشبكة العربية للسيادة على الغذاء؟

تم ايجاد الشبكة العربية للسيادة على الغذاء لألسباب التالية:
 1.  الدفاع عن مصالح وحقوق الشعوب العربية فيما يتعلق 

باألرض والمياه والغذاء والسيادة على المصادر الطبيعية
في  الزراعية  المدني  المجتمع  منظمات  دور  تعزيز     .2
طابعها  على  والحفاظ  استقالليتها  وتعزيز  العربي  العالم 

وثقافتها العربية االصيلة .
3.  تفعيل المشاركة المجتمعية والرقابة فيما يتعلق بسياسات 
وممارسات الحكومات والمنظمات المتعلقة بالتنمية الزراعية 

والتغذوية.
العربية  السيادة  المتردية من ضعف  الحالة  الحّد من    .4

على المقدرات العربية

تعريف السيادةعلى الغذاء

والمجتمعات  الشعوب  حق  هي  الغذاء  على  السيادة  إن 
والدول في تحديد سياساتها المتعلقة بالزراعة والعمل وصيد 
من  الخاصة  لظروفها  المالئمة  والغذاء  واألرض  األسماك 
النواحي البيئية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. يتضمن 
نتاجه وهو ما يعني حق الجميع في  ذلك الحق في الغذاء واإ
الحصول على طعام صحي سليم ومغِذ ومالئم وسيادته على 

مصادر إنتاجه والقدرة على إدامته لهم ولمجتمعاتهم.

الشبكة العربية للسيادة على الغذاء
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الشبكة العربية للسيادة على الغذاء

األهـــداف االستراتيجية: 

تسعى الشبكة العربية للسيادة على الغذاء لتحقيق األهداف 
اآلتية: 

واستراتيجيات  وممارسات  مفاهيم  تعزيز  على  العمل    .1
السيادة على الغذاء والمصادر الطبيعية في البلدان العربية. 

2.  السعي لتنمية القدرات المؤسسية و المجتمعية وتعزيز 
مجال  في  العاملة  المدني  المجتمع  منظمات  وفعالية  دور 

الزراعة واألمن الغذائي. 

3.  احتضان وتشجيع وتحفيز المبادرات واالنشطة االبتكارية 
واالبداعية والحمالت في مجاالت األمن الغذائي والسيادة 

على الغذاء على المستويين المجتمعي والمؤسسي . 

4.  تعزيز سبل التعاون والتنسيق والتشبيك العربي واالقليمي 
والعالمي وتبادل الخبرات بما يخدم رؤية واستراتيجية الشبكة

وغير  الحكومية  والقوانين  السياسات  في  التأثير    .٥
الحكومية، المحلية واإلقليمية والعالمية لتحقيق السيادة على 

الغذاء والموارد الطبيعية. 
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عام آخر يمر ونجتمع رغمًا عن أنف القهر والفتن، عام آخر يمر وتثبت قطرات الماء على رقتها أنها قادرة على حفر 
الصخر وصناعة التاريخ.

أيها األحبة، أعلنت لجنة األمن الغذائي 
عبر  المتحدة  األمم  لمنظمات  العالمي 
موقعها اإللكتروني هذا الشهر أنه للمرة 
عمل  اطار  على  الدول  تتفق  األولى 
الغذائي  األمن  لحماية  وعادل  حقيقي 
واالزمات  واإلحتالل  الحروب  ظل  في 

الممتدة.

أنه  لكم  نقول  فلسطين  بتواضع عاشقي 
لحماية  العربية  إنجاز  إنه  نعم.  انجازنا 
لهذا  صعوبة  واألكثر  األكبر  الطبيعة 
لنا  جمعي  نضال  بعد  جاء  وقد  العام، 
درست   العربية  سنوات.    العشر  فاق 
الحوار  لغة  واتقنت  وسهرت،  وكتبت، 

كلمة رئيسة العربية لحماية الطبيعة المهندسة
 رزان زعيتر في الحفل السنوي 

والتفاوض الدولي. وبعد إن كان موضوع اإلحتالل محرم ذكرُه جاءت الوثيقة تحمله أربعة مرات. ورغم أنف امريكا وكندا 
والكيان الصهيوني )اسرائيل(، اعترفت، ثم اجمعت دول العالم أن اإلحتالل هو من األسباب الجذرية للفقر والجوع،

 وأن ال عالج ألي جوع أو ظلم أو فقر إال بمعالجة أسبابه الجذرية.

وقد تعهدت الدول عبر الوثيقة بتطبيق البرنامج، وبإذن اهلل ستقوم العربية لحماية الطبيعة بمتابعة ومراقبة هذه الوعود 
حتى لو أخذت عشرة سنين أخرى.

أحباءنا، عام آخر يمر ونحن ماضون معكم في زراعة مئات االف األشجار غرب النهر وشرقه. واثقين ومثبتين معا 
ان نهر العربية سيبقى، مهما حدث، امينا لمجراه الطبيعي .وألجل تحقيق حلمنا السامي بوحدة وسيادة دولنا وشعوبنا 
على مواردنا الطبيعية في االردن وفلسطين وكافة ارجاء وطننا العربي الكبير، الجل هذا نعدكم ان تبقى البوصلة هي 

فلسطين، وستبقى هي كل فلسطين. 

وألجل نفس الحلم، أسست العربية لحماية الطبيعة، ورغما عن التشرذم ومؤامرات التجزئة والتقسيم، الشبكة العربية للسيادة 
على الغذاء التي تضم 49 منظمة عربية تمثل مئات االالف من الفالحين والصيادين ومنتجي الغذاء العرب، وللغاية 
نفسها ايها االحبة  اصبحت هذه الشبكة بقيادة العربية لحماية الطبيعة عضو  قيادة التحالف العالمي للسيادة على الغذاء 

وهو التحالف العالمي الوحيد الذي يشترط ان تكون قيادته دائما من الجنوب .

نرحب بكم هيئتنا العامة مرة أخرى ونرحب بضيوفنا من لبنان وفلسطين واليمن وتونس، الوان قوس قزح من وطننا العربي 
الواسع.

وشكرا جزيال.
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نظمت العربية لحماية الطبيعة في الخامس من كانون اول 201٥ حفلها السنوي في فندق اإلنتركونتننتال في عمان 
بحضور اكثر من 900 مشاركًا، وبالتعاون مع حوالي 100 شركة داعمة.

العربية لحماية الطبيعة تحتفل بإنجازاتها الدولية والعربية في الحفل السنوي

العربية لحماية الطبيعة تحتفل بإنجازاتها الدولية والعربية في الحفل السنوي

وهدف الحفل الى جمع متطوعي العربية 
بإنجازات  إحتفااًل  ومحبيها  وأصدقائها 
العام 201٥ وهدف أيضًا إلى الحصول 
ألف شجرة  لزراعة 100  التبرعات  على 
العام 201٦ وذلك ضمن برنامج  خالل 
تقوم  التي  الثالث  شجرة  المليون  زراعة 
فلسطين،  في  شركائها  مع  العربية  بها 
قوات  تقوم  التي  األشجار  عن  عوضًا 
أراضي  من  بجرفها  االسرائيلية  االحتالل 
المزارعين الفلسطينيين، او زراعة المواقع 
األكثر عرضة للمصادرة كالمناطق التي 
والطرق  المستعمرات  بناء  فيها  يجري 
لدعم  وكذلك،  العازل،  والجدار  االلتفافية 
لزراعة  الخضراء«،  »القافلة  برنامج 
آالف األشجار المثمرة في األردن بهدف 
الغذائي  األمن  وتعزيز  التصحر  مكافحة 
يجاد مصدر دخل جديد ألهالي المناطق  واإ

المهمشة.

وقد استضاف الحفل المزارع عبدالرحمن 
قاسم )77 عامًا(  الذي جاء من فلسطين 
المزارع  وهو  احتفالها،  العربية  لمشاركة 
عن  والدفاع  للصمود  رمزا  يمثل  الذي 
التنازل  الرحمن  عبد  رفض  فقد  الحق، 
أيضا  ورفض  فلسطين،  في  أرضه  عن 
ليحقق  لها،  ثمنا  دوالر  مليون   28 مبلغ 
بثباته وصموده  إستصدار قرار قضائي 
تقع  والتي  المصادرة،  أرضه  بإستعادة 
داخل مستعمرة »بيت إيل« في شرق رام 

اهلل، وهدم البناء االستعماري عليها.
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الحفل الذي قدمته االعالمية والناشطة 
رئيس  ونائب  صبح  عروب  المتميزة 
مجلس اإلدارة رامي برهوش، استضاف 
العبادي  إلهام  األردنية  المزارعة  أيضا 
والتي تعمل على تدريب سكان قريتها 
الزراعة  على  السلط  في  »البيوضة« 
االكتفاء  نحو  وتوجههم  العضوية، 
الذاتي حيث تكاد تخلو القرية اليوم من 

األسمدة والمبيدات الكيميائية.

وقد شارك في الحفل السنوي لهذا العام 
الفنانة مي نصر التي قدمت مجموعة 
من األغاني الوطنية والقطع الموسيقية 
همام  االردني  العود  عازف  بمشاركة 

عيد.

زعيتر  رزان  العربية  رئيسة  وصرحت 
المنظمة  تأسيس  منذ  أنه  كلمتها  في 
عام 2003 أطلقت عدة برامج تسعى 
العربية  الشعوب  قدرات  تعزيز  إلى 
الطبيعية  مصادرها  على  الحفاظ  في 
وعلى  الغذاء،  على  السيادة  وتحقيق 
رأس إنجازات هذا العام النجاح في دفع 
التابعة  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة 
للمصادقة بجميع دولها  المتحدة  لألمم 
في شهر تشرين األول على وثيقة تعتبر 
األولى من نوعها تعنى باألمن الغذائي 

في االزمات والحروب واالحتالالت.

وكرمت العربية لحماية الطبيعة كل من 
السيدة الهام العبادي والسيد عبد الرحمن 
قاسم والفنانة مي نصر والموسيقي همام 
وولفوود  تريزا  السيدة  والمتطوعين  عيد 
يحيى  حسين  والسيد  جيرد  وزوجها 
الفلسطيني  التطوعي  العمل  هيئة  من 
باإلضافة الى السيدة دارة الطاهر و د. 

باسل برقان.
أولها  قصيرة  أفالم  الحفل  تضمن 
بعيون  الطبيعة  لحماية  »العربية 

العربية لحماية الطبيعة تحتفل بإنجازاتها الدولية والعربية في الحفل السنوي
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العربية لحماية الطبيعة تحتفل بإنجازاتها الدولية والعربية في الحفل السنوي

وانجازات  برامج  حول  وفلم  متطوعيها« 
تجارب  عن  فلمين  إلى  باإلضافة  العربية 
المزارع عبد الرحمن قاسم والمزارعة إلهام 
العبادي. كما وتخلل العشاء جمع تبرعات 
التالية:  األغراض  على  يانصيب  وسحب 
زجاجات من زيت الزيتون و ثوب فلسطيني 
مطرز مقدم من السيدة مي خوري و سلتين 
البيوضة  لقرية  العضوية  المنتوجات  من 
وكتب  فلسطين  من  ومقليعة  السلط  في 
والرحالة  الجغرافيين  كتب  في  »فلسطين 
العرب والمسلمين« للدكتورة نائلة الوعري. 

وسبق الحفل السنوي عقد مؤتمٍر صحفٍي  
أعلنت العربية لحماية الطبيعة خالله عن 
حفلها السنوي، وذلك للحديث عن إنجازات 
الزراعة  دعم  في  الطبيعة  لحماية  العربية 
واألمن الغذائي وقضايا البيئة. وقد حضر 
العربية  أصدقاء  من  كبير  عدد  المؤتمر 
األرض  لقضايا  المخلصين  الصحفيين 

والبيئة.

من  اثنان  الصحفي  المؤتمر  حضر  كما 
ضيوف الحفل الفنانة اللبنانية الناشطة مي 
التي تحدثت حول دعمها لحمالت  نصر 
العربية لحماية الطبيعة »كونها تصب نحو 
بوصلة و قضية العرب األساس فلسطين« 

والفالح الفلسطيني عبدالرحمن قاسم.

لزراعة  العربية  حمالت  وتساهم  هذا 
لعدد  رزق  مصدر  تأمين  في  األشجار 
الفلسطينيين  المزارعين  عائالت  من  كبير 
من خالل إعادة زراعة أشجار كبديل عن 
اإلسرائيلي  الجرافات  تقوم  التي  األشجار 

بإقتالعها  من مزارعهم.



التأهيل الزراعي والبيئي

16
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“يقلعون شجرة... نزرع عشرة”

برنامج المليون شجرة 



 حقائق حول برنامج زراعة الملیون شجرة  الثالث
 خالل 2015

استفاد 910 مزارعًا

 زراعة 71442 شجرة مثمرة من
 أشجار الزیتون واللوزیات

 والحمضیات وغیرها

شراء 156 شبكة صید

استصالح 120 دونم من األراضي

 تأهیل 59 بیتًا
بالستیكیا

 استفادت اكثر من
 910 عائلة تضم اكثر

من 8667 فردًا

 بناء شبكات ري بطول
4550 متر

بناء 9 آبار

18

برنامج المليون شجرة الثالث 
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فتوى من مفتي الديار المقدسة أن زراعة األشجار في األماكن المهددة بالمصادرة يعتبر من مال الصدقات في 
سبيل اهلل

برنامج المليون شجرة الثالث 
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تزايدت العمليات الممنهجة لتدمير قطاع الزراعة ومحاربة المزارعين الفلسطينيين بلقمة عيشهم من قبل اإلحتالل الصهيوني عام 
201٥،  وذلك عن طريق جرف األراضي الزراعية واقتالع األشجار وسرقتها ومصادرة األراضي واستهداف القطاع الزراعي 
وقطاع الصيد في العدوان على قطاع غزة. ولمواجهة هذه التحديات، نجحت العربية لحماية الطبيعة عام 2014 بإتمام برنامج 
زراعة المليون شجرة الثاني، وأطلقت برنامج زراعة المليون شجرة الثالث بهدف دعم ومساندة المزارعين الفلسطينيين في التمسك 

باألرض من خالل إعادة زراعة األشجار التي جرفتها أو اقتلعتها الجرافات الصهيونية من أراضي المزارعين الفلسطينيين.

يذكر ان برنامج المليون شجرة الثالث قد نجح في إستكمال زراعة 71,442 شجرة مثمرة على مساحة 3084 دونم، إستفاد منها 
910 مزارعًا يعيلون 8,٦٦7 فردًا. كما تم أيضًا إنشاء 9 آبار تجميعية وتمديد شبكات ري بطول 4,٥٥0 مترًا وتأهيل ٥9 بيتًا 
بالستيكيًا في قطاع غزة وتزويد الصيادين بـ 1٥٦ شبكة صيد وزراعة 242,000 شتلة خضار متنوعة، كما تم إعادة إستصالح 

متكامل لما يزيد عن 120 دونم.

زراعة 45 الف شجرة مثمرة و إنشاء 3 برك تجميعية كبيرة في أريحا 

بهدف دعم األمن الغذائي وتعزيز صمود أهلنا في أريحا أطلقت العربية لحماية الطبيعة مشروع »أشتال غور األردن- 
أريحا واألغوار« بالشراكة مع إتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين ومؤسسة التعاون في منطقة أريحا واألغوار، الذي 
واألفوكادو  والعنب  )الزيتون  المزارعين  طلب  على  بناءًا  متنوعة  أصناف  من  مثمرة  شجرة   4٥,٥2٦ زراعة  استهدف 
والحمضيات والرمان والجوافة والبابايا والتين واللوزيات(، تم زراعتها في مساحة تزيد عن 2,100 دونم تعود ملكيتها لـ4٥0 

مزارعًا، يعيلون أسرًا عدد أفرادها ٥,٥٦4 فردًا.
كما اشتمل المشروع على إنشاء ثالث برك تجميعية )2,000 متر مكعب  و1,400 متر مكعب  و1,300 متر مكعب( 
باإلضافة إلى ذلك، وزع المشروع شبكات ري بالتنقيط على المزارعين لتخدم 1٥ دونمًا بطول يزيد عن 3000 متر طولي.

33

3

برنامج المليون شجرة الثالث 
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قام عشرات المتطوعين في 201٥/4/29 في خطوة جديدة لزراعة األمل وتعزيز الصمود، بتوزيع وزراعة ما يزيد عن 
1400 شجرة في المسجد األقصى المبارك وجبل مقلس في عرابة البطوف وسخنين وواد عارة وعرعرة في مثلث األرض، 

والعراقيب وخشم رنه وقرية اللقية في النقب بالداخل الفلسطيني.

جاءت هذه الفعالية بالتعاون مع هيئة العمل التطوعي الفلسطيني ومؤسسة البيادر للثقافة والتراث وحركة إنتماء الشبابية 
المنبثقة عن »البيادر« في الداخل.

زراعة 1,400 شجرة زيتون في الداخل الفلسطيني وداخل المسجد األقصى

برنامج المليون شجرة الثالث 
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زراعة ما يقرب من 2,000 شجرة حمضيات وزيتون في قطاع غزة

يوم  الطبيعة  لحماية  العربية  نفذت 
من  العديد  مع  وبالتعاون   201٥/4/٥
المؤسسات واإلتحادات نشاطات لزراعة ما 
يزيد عن 1899 شجرة متنوعة استهدفت 
خزاعة-  وخربة  )الشوكة  في  دونمًا   ٥7
البريج  وشرق  الديك  وجحر  يونس  خان 
وبيت حانون( في قطاع غزة استفاد منها 
٥1 مزارعًا يعيلون أسرًا يزيد أفرادها عن 

280 فردًا.

الزراعية  الفعاليات  هذه  تنظيم  ويأتي 
العمل  هيئة  مع  بالشراكة  غزة  قطاع  في 

إعادة تأهيل 59 بيت بالستيكي في قطاع غزة وزراعته بـ 150,000 شتلة بندورة

قامت العربية لحماية الطبيعة بالتعاون مع 
الزراعي«  العمل  لجان  »اتحاد  شركائها 
قد  كانوا  بيت بالستيكي  تأهيل ٥9  بإعادة 
خالل  الكلي  أو  الجزئي  للدمار  تعرضوا 
عام  في  غزة  قطاع  على  األخير  العدوان 
البيوت  بزراعة  المشروع  قام  كما   ،2014
بندورة،  شتلة   1٥0,000 بـ  البالستيكية 
وقد خلق المشروع 12 فرصة عمل جديدة 

ستفاد من المشروع 44٦ فردًا. واإ

يذكر أن خسائر القطاع الزراعي الناجمة عن 
العدوان الصهيوني األخير على قطاع غزة قد 

فاقت ٥٥0 مليون دوالر.

التالسيميا، وبمشاركة فريق شركة نوفارتس  العمل الزراعي وجمعية أصدقاء مرضى  تحاد لجان  الفلسطيني واإ التطوعي 
لألدوية والعديد من طالب جامعتي األزهر وغزة اإلسالمية.

تزويد مزارعي غزة بشباك صيد تعويضًا للتالف والفاقد منها بعد العداون األخير

قامت العربية لحماية الطبيعة ضمن مشروع إعادة إحياء القطاع الزراعي في غزة، و بالتعاون مع »اتحاد لجان العمل 
الزراعي« بتزويد صيادي القطاع بـ 1٥٦ شبكة صيد في قطاع غزة كانوا قد تعرضوا للدمار والفقدان خالل العدوان األخير 

ستهدف المشروع ٦4 صيادًا يعيلون أسرًا عدد أفرادها 384 فردًا. على قطاع غزة في عام 2014، واإ

برنامج المليون شجرة الثالث 
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تزويد مزارعي غزة بشباك صيد تعويضًا للتالف والفاقد منها بعد العداون األخير
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إطالق حملة »األرض لنا«

برنامج  لنا« ضمن  فعاليات »حملة األرض  انطلقت  يزيد عن 1000 متطوع،  ما  بمشاركة حماسية كبيرة حضرها 
»المليون شجرة الثالث« في فلسطين  لزراعة 4000 شجرة زيتون في مناطق فلسطينية مختلفة كالقدس والخليل وبيت 

لحم ورام اهلل ونابلس وقلقيلية وطوباس وأريحا وطولكرم وجنين وقطاع غزة وداخل الخط األخضر.

وتميزت هذه الحملة بتوحيد جهود منظمات مجتمع مدني مختلفة مثل هيئة العمل التطوعي الفلسطيني وجمعية التنمية 
الزراعية »اإلغاثة الزراعية«، باالضافة إلى البلديات وجمعيات محلية ونسوية ومراكز أيتام  ومجموعات شعبية وشبابية 

في المدن المختلفة وبحضور العديد من المتضامنين األجانب.

صور من فعالية زراعة خربة أم الخير جنوب يطا الخليل.

برنامج المليون شجرة الثالث 
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اطالق حملة »األرض لنا« في أراضي تل الرميدة في البلدة القديمة بمدينة الخليل

زراعة أراضي عين البيضا وبردلة في محافظة طوباس زراعة أراضي قرية قريوت الواقعة بالقرب من 
مستوطنة شيلو 

برنامج المليون شجرة الثالث 
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زراعة الزيتون في حي الصوانة على 
شرفات القدس

العربية تتحدی قوات اإلحتالل وتتوجه للمرة الثانية بالتعاون مع شركائها العادة زراعة 
أشتال الزيتون في »تل الرميدة« بعد اقتالعها من المستعمرين بحماية جيش االحتالل 

الصهيوني. 

 زراعة أراضي مهددة بالمصادرة في 
سعير- الخليل

برنامج المليون شجرة الثالث 
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نفذ العشرات من متطوعي العربية لحماية 
الطبيعة وهيئة العمل التطوعي وشركائها 
زراعة  حملة   201٥-9-٥ السبت  يوم 
1,000 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون 
لصفة  أم  قرية  في  المتنوعة  واللوزيات 
في  الخليل،  في  يطا  بلدة  شرق  جنوب 
المكان ذاته الذي تم تطهيره من األلغام 
واللجان  والبلديات  األهالي  بجهود 
أجبروا  الذين  اإلنسان  حقوق  ومنظمات 
رغم  وذلك  إزالتها  على  اإلحتالل  قوات 
المضايقات المتكررة من قبل المستعمرين 
ومنع جيش اإلحتالل ألهالي القرية من 

الوصول إليها.

زراعة أراضي تم تطهيرها من ألغام اإلحتالل في الخليل

العربية تطلق مشروع »ازرع شجرة لك في القدس«

باشرت العربية لحماية الطبيعة مع شركائها في حملة المليون شجرة بتنفيذ المرحلة األولى من مشروع “ازرع شجرة لك في 
القدس” بزراعة 11,٥10 شجرة مثمرة تضم 3010 شجرة زيتون و ٥٥00 شتلة عنب و 3000 شجرة لوزيات مقدمة 
من عدة جهات وهي العربية ومستمعو اذاعة حياة اف ام ومحسنون من قطر والسعودية ولبنان والمخيمات الفلسطينية 

في لبنان. 

إستهدف المشروع زراعة 8 قرى وهي بيت إكسا وبدو والجيب وبيت سوريك وبيت دقو وبيت عنان والقبيبة وقطنة من 
قرى شمال غرب القدس على مساحة ٦91 دونم استفاد منها 7٦ مزارعًا يعيلون أسرًا عدد أفرادها 7٦7 فردًا.

وجاءت هذه الفعالية بالشراكة التنظيمية مع هيئة العمل التطوعي الفلسطيني واللجان الوطنية والشعبية لمقاومة الجدار 
واإلستيطان )لجنة جنوب الضفة( ومجلس قرى شرق يطا باإلضافة إلى تجمع »المدافعون عن حقوق اإلنسان«.

زراعة 4 آالف شجرة مثمرة في 8 قرى مقدسية

نفذت العربية لحماية الطبيعة بالتعاون 
لمنطقة  الريفية  النهضة  جمعية  مع 
شمال غرب القدس، مشروع »األشتال 
المثمرة في قرى القدس« والذي يهدف 
من  مثمرة  شجرة   4,000 لزراعة 
الزيتون واللوزيات والعنب على مساحة 
٥0 دونم، ليستفيد منها 70 مزارعًا من 
اجزا  وبيت  وبدو  والقيبة  الجيب  قرى 
سوريك  وبيت  دقو  وبيت  اكسا  وبيت 

وبيت عنان.

برنامج المليون شجرة الثالث 



28

إطالق مشروع بعنوان »ازرع شجرة لك في غزة« 

مشروع  الطبيعة  لحماية  العربية  أطلقت 
بالتعاون  وذلك  غزة«  في  لك  شجرة  »ازرع 
من  وبتمويل  فلسطين،  في  شركائها  مع 
الشعبية  والهيئة  األردنيين  المهندسين  نقابة 
الدولية لدعم غزة، وتنفيذ من اتحاد جمعيات 

المزارعين الفلسطينيين.

وتم زراعة 3,400 شجرة مثمرة من أشجار 
الزيتون والحمضيات موزعة على مساحة 8٥ 
مياه  خزان   44 توزيع  إلى  باإلضافة  دونم، 
سعة 1000 لتر، باإلضافة الى إنشاء بئرين 

تجميعيين سعة ٦0 متر مكعب لكل بئر مقدم من نقابة المهندسين األردنيين.

إنشاء آبار وزراعة أشتال الزيتون واللوزيات في أكناف بيت المقدس

أنشأت العربية لحماية الطبيعة وضمن مشروع 
تجميعيين  بئرين   )2( المقدس  بيت  أكناف 
المهددتان  اكسا  وبيت  القبيبة  قريتي  في 
شجرة   1,800 زراعة  وأتمت  بالمصادرة، 
واللوزيات  الزيتون والعنب  مثمرة من أشجار 
اإلسالمية  الخيرية  الهيئة  من  بتمويل  وذلك 
العالمية وبالتعاون مع جمعية النهضة الريفية 
لمنطقة شمال غرب القدس وذلك في قرى بدو 
وبيت اكسا وأم اللحم والجيب والنبي صموئيل 
من منطقة شمال غرب القدس، وقد إستهدف 
المشروع زراعة ٥0 دونم توزعت على 48 
يعيلون 330 فردًا من منطقة شمال  مزارعًا 

غرب القدس. 

برنامج المليون شجرة الثالث 



زراعة 1500 شجرة في قرية الولجة

 201٥/٥/٥ يوم  المتطوعين  مئات  رسم 
عبد  آل  عائلة  وجه  على  جديد  من  البسمة 
الفصل  جدار  من  بالقرب  تقع  التي  ربه 
في  مثمرة  شجرة   1٥00 بزراعة  العنصري 
أرضها الواقعة في قرية الولجة محافظة بيت 
لحم التي حباهما اهلل من ماء وخضرة وسكان 

يعشقون األرض والزراعة. 

وجاءت الفعالية بالشراكة مع مؤسسة التعاون 
الفلسطيني  التطوعي  العمل  وهيئة  للشباب 
القدس  جامعة  في  الزراعة  كليتي  وطالب 

المفتوحة وجامعة البوليتكنك الخليل.

تنفيذ مشاريع تمكين إقتصادي ألسر الشهداء في فلسطين

مع  بالتعاون  الطبيعة  لحماية  العربية  قامت 
بزراعة  الفلسطيني  التطوعي  العمل  هيئة 
الشهيد  أرض  في  زعتر  شتلة   ٥,000
الفلسطيني أحمد النجار وتجهيزها بخزان مياه 
وأنابيب ري دعمًا ألهله وتعزيزًا لصمودهم. 

يذكر أن أرض الشهيد تقع في قرية بورين في 
نابلس وتعاني من انتهاكات مستمرة من قبل 
»إيتسهار،  بمستعمرة  يسمى  ما  مستعمري 

براخا«.

29
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زراعة 1200 شجرة في بلدة الشيوخ

المحليين  المتطوعين  عشرات  قام 
شعار  رافعين  األجانب  والمتضامنين 
يوم  عشرة«  شجرة...نزرع  »يقلعون 
201٥/4/11 بإعادة زراعة 1200 شجرة 
زيتون ولوزيات في بلدة الشيوخ في الخليل 
وذلك كإستجابة عاجلة إلعادة زراعة أشتال 
الزيتون واللوزيات التي اقتلعت خالل نفس 
المستعمرات  مستعمري  قبل  من  األسبوع 

آسفر وبني كاديم.

حتفااًل  واإ الخالدة  األرض  يوم  لذكرى  إحياءًا 
بأسبوع الربيع، قامت العربية لحماية الطبيعة 
شجرة   1,02٦ بتوزيع   201٥/4/30 يوم 
والجوافة  الحمضيات  أشجار  من  مثمرة 
 100 استهدفت  والزيتون  واللوزيات  والعنب 
عائلة من مزراعي قرية صفا- رام اهلل وذلك 

بالتعاون مع مركز حنظلة الثقافي.

ويذكر أن قرية صفا تعاني من المصادرات 
التي أودت بما يزيد عن3,191  اإلسرائيلية 
الطرق  وتشييد  المستعمرات  لصالح  دونم 

اإللتفافية.

توزيع ما يزيد عن 1,000 شتلة مثمرة في قرية صفا في رام اهلل

مشاريع تأهيلية في أرض الشيوخ في الخليل لحمايتها من المصادرة 

مع  بالتعاون  الطبيعة  لحماية  العربية  نفذت 
شركائها مشروع إلستصالح 100 دونم من 
أراضي عائلة العيايدة الواقعة في بلدة الشيوخ 
التوسع  تعاني من خطر  والتي  الخليل،  في 
بمستعمرة   يسمى  ما  قبل  من  اإلستيطاني 
شمل  كاديم«.   »بني  ومستعمرة  »أسفر« 
وشق  اإلستنادية  الجدران  بناء  المشروع 
باإلضافة  متر   ٥00 لمسافة  زراعي  طريق 
القديم الموجود في  البئر  إلى ترميم وتوسيع 
بما يزيد  األرض. وتبع ذلك زراعة األرض 
عن 2,000 شجرة مثمرة من أشجار الزيتون 

والعنب والتين واللوز.
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دعم المزارعين الفلسطينيين في قرية دير ابو مشعل في رام اهلل

العربية  وزعت  الغذائية  للسيادة  تعزيزًا 
اللجنة  مع  بالتعاون  الطبيعة  لحماية 
غرب  مشعل  أبو  دير  قرية  في  الزراعية 
رام اهلل 1,200 شجرة مثمرة على مزارعي 
القرية حسب حاجتهم .استفاد من الحملة ما 
يزيد عن 1٥0 عائلة من القرية وتم زراعة 
من  الغربية  المنطقة  في  األشجار  غالبية 
القرية والتي يحيطها شارع التفافي. وقد تم 
لتشجيع  دونم  يزيد عن 20  ما  استصالح 
المزارعين على استغالل أراضيهم وحمايتها 

من اإلستيالء والمصادرة. 

لزراعة  فعالية  المتطوعين  عشرات  نفذ 
في  أمر  بيت  في  مثمرة  شجرة   2230
الخليل تحت شعار » يقلعون شجرة...نزرع 
المتواصلة  المبادرات  عشرة« وذلك ضمن 
الفلسطينيين  المزارعين  صمود  لتعزيز 
وحماية أراضيهم من المصادرة، حيث أتت 
لحماية  العربية  من  بتمويل  الفعالية  هذه 
الطبيعة ومستمعي إذاعة حياة اف ام في 
األردن وبالتعاون مع مركز الحرية والعدالة 

وهيئة العمل التطوعي الفلسطيني.

منطقة  أهالي  تثبيت  إلى  الفعالية  هدفت   
بعد  على  الواقعة  أراضيهم  في  أمر  بيت 

زراعة أراضي بيت أمر لحمايتها من المصادرة

10 كم شمال مدينة الخليل وعلى الشارع الرئيسي )٦0( الواصل بين مدينة الخليل ومدينة القدس، ومنع مصادرة أراضيهم  
وعدم الرضوخ لكافة محاوالت االحتالل اإلسرائيلي لترحيلهم عنها، باإلضافة إلى تأمين مصادر رزق إضافية لألهالي، 
من خالل زراعة أصناف مختلفة من األشجار المثمرة من العنب بأنواعه )البلوطي والبيروني( والخوخ واألجاص والدراق 

والمشمش والسفرجل.
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تأهيل أرض عبد الرحمن قاسم

أطلقت حملة المليون شجرة الثالث مشروع إلستصالح وتأهيل أرض المزارع عبد الرحمن قاسم في قرية دورا القرع- محافظة 
رام اهلل، وذلك بالتعاون مع هيئة العمل التطوعي الفلسطيني وبدعم من مستمعي إذاعة حياة  اف ام.

يشمل اإلستصالح إنشاء بئر زراعي سعة 7٥ متر مكعب وسالسل حجرية ومعرشات عنب وسياج وبوابات حديدية لحماية 
األرض والمزروعات، كما إشتمل المشروع على زراعة األرض بأشجار الزيتون والعنب واللوزيات.

يذكر أن المزارع الفلسطيني البطل عبدالرحمن قاسم )77 عامًا( إستطاع وبعد31 عاما من إستصدار قرار قضائي بإستعادة 
أرض أجداده المصادرة و التي تقع داخل مستعمرة »بيت إيل«وهدم البناء االستعماري عليها. وقد رفض الفالح عبدالرحمن 
مبلغ 28 مليون دوالر ثمنا لألرض ورفض أيضا إغراءات الوسيط األمريكي لمنحه و عائلته جوازات سفر أمريكية مقابل 

تنازله عنها.
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برنامج القافلة الخضراء

برنامج القافلة الخضراء



برنامج القافلة الخضراء

عمان 
2887 شجرة
وادي القطار
متنزه غمدان

ماركا

الضلیل
300 شجرة

السلط
150 شجرة

عجلون
150 شجرة

غور المزرعة 
335 شجرة

جرش
500 شجرة

دیر عال
300 شجرة

عیرا
500 شجرة

العارضة
200 شجرة

البیوضة
300 شجرة



ورشة عمل لوضع استراتيجية عمل القافلة الخضراء دعمًا للزراعة في األردن

بتاريخ  عمان   – الالندمارك  فندق  في  عمل  ورشة  الطبيعة  لحماية  العربية  عقدت  التشاركي  العمل  بأهمية  إيمانًا 
201٥/4/2٥ بمشاركة خبراء ومتطوعين ومزارعين وبتيسير من الخبير طارق أبو الهوا بهدف تطوير آلية عمل ووضع 

خطة استراتيجية زراعية طويلة ومتوسطة األمد لبرنامج القافلة الخضراء.

فقد تم خالل الورشة التأكيد على الموقع االستراتيجي الذي تشغله العربية لحماية الطبيعة كونها المؤسسة غير الحكومية 
المستقلة الوحيدة التي تعمل على تكامل برامج حماية النظم البيئية واستدامتها مع برامج تعزيز وتكريس األمن الغذائي 

36

نفذت العربية لحماية الطبيعة بالتعاون مع شركة ديلويت فعاليتين لزراعة 400 شجرة مثمرة وحرجية في كٍل من 
األردن وفلسطين، وذلك بمشاركة ما يقرب من 100 موظف من ديلويت إيمانًا منهم بأهمية دعم النشاطات البيئية 

ورفع مستوى الوعي البيئي خاصة في مجال حماية الطبيعة.
وقد استهدفت هذه الفعاليات منطقة وادي القطار الواقعة على طريق الحزام الدائري في األردن ومنطقة رام اهلل في 

فلسطين.

الزراعة على ضفتي النهر مع شركة ديلويت 

والسيادة على الموارد الطبيعية المرتبطة 
بالبيئة والزراعة.

وتم إستعراض مجال عملها في األردن 
استراتيجية  محاور  حول  يتمركز  الذي 
ورفع  السياسات  في  التأثير  هي  ثالث 
المتكامل  والتأهيل  الوعي  مستوى 

لألنظمة البيئية والزراعية.

الورشة كاًل من واصف  وقد شارك في 
وأحكام  الجمالي  وعباس  المصري 
برهوش  ورامي  المفتي  وهمام  الدجاني 
ومريم  قطيشات  ومحمد  زعيتر  وسري 
العايدي  وهذر  المغربي  وزياد  جعجع 

تسعى العربية لحماية الطبيعة من خالل برنامج القافلة الخضراء الذي أطلقته عام 2003 لزيادة الرقعة الخضراء ودعم 
االمن الغذائي ضمن مفهوم السيادة على الغذاء في األردن، وخصوصًا في المناطق المهمشة. ينفذ البرنامج بإشراك 
طلبة المدارس والمتطوعين وأفراد من شركات وجمعيات ومبادرات متنوعة من مختلف االعمار في الزراعة بهدف رفع 

الوعي لديهم بالثقافة البيئية وتفعيل دورهم في خدمة المجتمع والعمل التطوعي. 

وصباح سعيفان والهام العبادي وفؤاد سروجي واحمد الفقيه ومجدي العدوان وأسعد العزوني وغيرهم.
وقد نتج عن الورشة الخروج بعدد من المبادرات المقترحة لتنفيذها خالل السنوات الخمس القادمة.

برنامج القافلة الخضراء
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حطت القافلة الخضراء رحالها في محافظة 
في  خروب  شجرة   ٥00 وزرعت  البلقاء 
الفعالية  ركزت  الحرجية«.  عيرا  »محطة 
من  له  لما  الخروب  شجر  زراعة  على 
متنوعة  وطبية  وغذائية  إقتصادية  فوائد 

ولقلة حاجته للماء والعناية المكثفة. 

ونفذت العربية لحماية الطبيعة يوم السبت 
7 شباط  201٥ هذه الفعالية بدعم من 
بنك األردن، وبالتعاون مع وزارة الزراعة 
البيرة  وجمعية  الكبرى  السلط  وبلدية 

الخيرية. 

وقد شهدت الفعالية مشاركة كبيرة حضرها 
ما يقارب 1٥0 شخصًا ما بين متطوعين 
األردن،  بنك  من  وموظفين  العربية  من 
المحلي  المجتمع  مشاركة  إلى  باإلضافة 
البلدية  كوادر  من  وعدد  المحافظة  من 

وجمعية البيرة الخيرية.

القافلة الخضراء تحط رحالها في عيرا في محافظة البلقاء 

زراعة أشجار الرمان بالتعاون مع جمعية الحنونة في الشونة تكريمًا لألم واألرض

واألرض  باألم  لعالقتنا  وامتدادًا  تجذيرًا 
وجمعية  الطبيعة  لحماية  العربية  اتجهت 
الحنونة للثقافة الشعبية يوم السبت 4/11 
الشمالية  الشونة   - عال  دير  لمنطقة 

لزراعة 300 شجرة رمان.

بشبابها  متمثلة  الحنونة  أهدت  وقد 
ألمهاتهم،  رمان  100شجرة  وبراعمها 
أخرى حيث  العربية 200 شجرة  وقدمت 
زرعت األشتال في أرض المزارع زياد أبو 
غور  في  الغذائي  لألمن  تعزيزًا  غوش  

األردن.

برنامج القافلة الخضراء



العربية تحصد وتزرع في البيوضة
الجمعة  يوم  الخضراء  القافلة  توجهت 
قرية  أهالي  لمساعدة  نيسان 201٥   17
حيث  األردن(  )الصبيحي-  البيوضة 
وزرعت  المزارعين  مع  الشعير  حصدت 
قد  كانت  وحرجية  مثمرة  شجرة   300
في  الغذائي  األمن  دعم  بهدف  قدمتها 
المزروعة  األشجار  واشتملت  المنطقة. 
الحلبي  والصنوبر  والتفاح  اللوزيات  على 
والزيتون  والعناب  والتوت  والتين  المثمر 
وأشجار  والزنزلخت  والدفلى  والخروب 

حرجية أخرى.

الناشطة  من  بدعوة  المتطوعون  وتناول 
المتميزة إلهام العبادي وجبتي فطور وغداء 
من منتوج القرية العضوي، التي تتميز به 

عن باقي المجتمعات الزراعية.
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في إطار غرس القيم  في نفوس طالبنا وتعميق حس اإلنتماء الوطني وتطبيق فكرة العمل التطوعي، أطلقت أكاديمية 
ومدارس اإلحتراف الدولية متمثلة بمدرسة الثانوية / إناث، وبالتعاون مع العربية لحماية الطبيعة، حملة التشجير »زيتوننا 
بألف« لزراعة 1000 شجرة زيتون في األردن ضمن برنامج القافلة الخضراء و 1000 شجرة زيتون أخرى في فلسطين 

ضمن برنامج زراعة المليون شجرة الثالث.

حملة بعنوان »زيتوننا بألف« بالتعاون مع أكاديمية اإلحتراف الدولية 

 وأطلقت أولى الفعاليات الزراعية في محافظة 
الضليل يوم السبت 28 آذار 201٥ برعاية 
الرجوب،  محمد  د.  المديرين  هيئة  رئيس 
وبحضور المدير العام د. محمد بايبة ومديرة 
والمحامي  األخرس  أميمة  إناث   / الثانوية 
عبد اهلل حواتمة المتطوع في العربية لحماية 
محمد  م.  العربية  مشاريع  ومدير  الطبيعة، 
قطيشات، وبمشاركة طالبات المدرسة )نادي 
ازرع بسمة(. استهدفت الفعالية زراعة 300 
الفقيرة  المواقع  من  عدد  في  زيتون  شجرة 
الغربي  الحالبات  ومدرسة  عامة  وحديقة 
بلدية  مع  بالتعاون  وذلك  للبنين،  الثانوية 

الحالبات.

برنامج القافلة الخضراء
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 ٥ في  الطبيعة  لحماية  العربية  نفذت 
كانون األول 201٥ بالتعاون مع مبادرة 
فعالية   BCI شركة  من  وبتمويل  مسار 
لزراعة 18٥ شجرة متنوعة من أشجار 
الرمان والجوافة والتين والبوملي والليمون 
في  والمندلينا  والعنب  والزيتون  الشهري 

منطقة غور المزرعة.
األشجار  زراعة  المشروع  إستهدف 
وأيضًا  الخيرية  النميرة  جمعية  حرمفي 
األمهات  من  مجموعة  منازل  داخل 
تعزيز  بهدف  المزرعة  غور  منطقة  في 
األمن الغذائي لسكان المنطقة لكونها من 

المناطق التي تعاني من الفقر الشديد.

العربية ومبادرة مسار يدعمان األمن الغذائي في غور المزرعة

العربية وبنك األردن يزرعان 500 شجرة في جرش

بزراعة  الطبيعة  لحماية  العربية  قامت 
بليال  منطقة  في  حرجية  شجرة   ٥00
 201٥/12/19 في  جرش  محافظة 
مع  وبالتعاون  األردن  بنك  من  بدعم 
 40 بمشاركة  و  جرش  زراعة  مديرية 

متطوع ومتطوعة.

وضمن  الطبيعة  لحماية  العربية  نفذت 
برنامج القافلة الخضراء يوم 27/201٥/٥ 
نشاطًا لزراعة أشجار الزيتون في مدرسة 
إناث ماركا اإلعدادية الثالثة والرابعة، وذلك 
ضمن فعالية يوم الفرح تحت شعار »نزرع 
المدرسة  أقامته  الذي  نأكل غدًا«  اليوم.. 
مدارس   10 من  طالب   200 بمشاركة 
مخيم حطين التابعة لوكالة الغوث، ركزت 

الفعالية على استدامة العناية بالشجر.

تنظيم فعالية في مخيم حطين »نزرع اليوم.. نأكل غدًا«

برنامج القافلة الخضراء
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نفذت العربية لحماية الطبيعة فعالية لزراعة 
300 شجرة عنب في أرض المزارع خضر 
محمد عناب في منطقة كفرنجة محافطة 
عجلون بتاريخ 201٥/12/12، بدعم من 
سامسونج،  هواتف  وكالء   ،BCI شركة 
للمزارعين  الغذائي  األمن  تعزيز  بهدف 

يجاد مصدر رزق ثابت ومتجدد لهم. واإ

اتحاد  عضو  مع  بالتنسيق  الفعالية  أتت 
المزارعيين األردنيين األستاذ زياد البالونة 
 Sport وبمشاركة 3٥ متطوعًا من فريق
Active Team  من الجامعة الهاشمية. 
ويذكر ان منطقة عجلون تفتقر إلى الدعم 
على  المزارعين  لصمود  الالزم  التنموي 

أرضهم.

العربية وشركة BCI يزرعان أشجار العنب في عجلون

بالتعاون  الطبيعة  لحماية  العربية  نفذت 
مع مبادرة ذكرى ومدرسة اآلفاق المضيئة 
الثانية، فعالية لزراعة 1٥0 شجرة متنوعة 
من أشجار الرمان والجوافة والتين والبوملي 
والليمون الشهري والزيتون في منطقة غور 

المزرعة.

وأتى النشاط ضمن فعاليات حملة عيد االم 
حيث زرعت األشجار المثمرة داخل منازل 
غور  منطقة  في  األمهات  من  مجموعة 
المزرعة باإلضافة إلى مسجدين ومدرسة 
طواحين السكر الثانوية المختلطة لتعزيز 
األمن الغذائي لسكان المنطقة كونها من 

المناطق التي تعاني من الفقر المدقع.

دعم األمن الغذائي في غور المزرعة ضمن حملة عيد األم

برنامج القافلة الخضراء
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األرض  بيوم  اإلحتفال  فعاليات  ضمن 
العالمي حطت القافلة الخضراء رحالها يوم 
في  الزراعة  وزارة  غابة  في   201٥/4/1٦
 200 لزراعة  فعالية  في  العارضة  منطقة 
اقتصادية  فوائد  من  له  لما  خروب،  شجرة 
للماء  حاجته  ولقلة  متنوعة  وطبية  وغذائية 

والعناية المكثفة.

النشاط  الطبيعة هذا  لحماية  العربية  ونفذت 
وزارة  مع  وبالتعاون  السيفوي  من  بدعم 
اإلداري  الفريق  أعضاء  وبمشاركة  الزراعة 

من السيفوي.

زراعة أشتال الخروب بذكرى يوم األرض بالتعاون مع السيفوي في غابة وزارة الزراعة

نظمت العربية لحماية الطبيعة نشاطًا لزراعة 
بالتعاون  يوم 9/201٥/٥  الحرجية  األشجار 
اإلسالمي،  دبي  األردن  بنك  موظفي  مع 
منتزه  في  الكبرى  عمان  أمانة  مع  وبالتنسيق 
غمدان، الواقع على طريق مطار الملكة علياء 

الدولي.
الرقعة  زيادة  بهدف  الفعالية  هذه  جاءت  وقد 
الثروة  وزيادة  التصحر  ومقاومة  الخضراء 
بنك  األردن. وقد شارك موظفو  الحرجية في 

العربية وبنك األردن دبي اإلسالمي يزرعان األشجار في غمدان

شاركت العربية لحماية الطبيعة مع مجموعة 
والطالبية  الشعبية  والمؤسسات  الهيئات  من 
مع وزارة الزراعة يوم األحد 201٥/2/8 في 

فعالية الزراعة »لمعاذ نغرس الوطن«.

يذكر أن فعالية تشييد غابة بإسم الشهيد معاذ 
الكساسبة تمت بمشاركة مئات األردنيين حيث 
المدينة  منطقة  في  شجرة   247٥ زراعة  تم 
وكل  الشهيد  ذكرى  لتبقى  وذلك  الرياضية 

شهداء الوطن محفزًا لإلستمرار والعطاء.

المشاركة في تشييد غابة بإسم الشهيد معاذ الكساسبة

دبي اإلسالمي في الفعالية وذلك إيمانًا من البنك بأهمية دعم النشاطات البيئية ورفع مستوى الوعي البيئي في المجتمع.

برنامج القافلة الخضراء
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تعليم الطالب كيفية زراعة األشجار في غابة ملك مملكة البحرين

نفذت العربية لحماية الطبيعة وضمن برنامج 
أكاديمية  مع  وبالتعاون  الخضراء  القافلة 
عمان  وأمانة  الدولية  اإلحتراف  ومدارس 
الحرجية في  لزراعة األشجار  نشاطًا  الكبرى 
غابة مملكة البحرين يوم 201٥/4/٥، ركزت 
الزراعة  كيفية  الطالب  تعليم  على  الفعالية 

واإلعتناء بالشتل.

مدرسة  طالب  من  بمشاركة  الفعالية  جاءت 
الذكور في أكاديمية اإلحتراف الدولية.

برنامج القافلة الخضراء

تنظيم حمالت لزراعة األشجار في عيد األم
انطالقًا من مبدأ أن األم والشجرة كالهما 
رمز العطاء واألصالة والبقاء في األرض، 
أطلقت العربية في شهر آذار 201٥ حملة 
لتبني زراعة األشجار في األردن وفلسطين 
تكريمًا لألمهات. وقد شارك مئات الطالب 
للبنات  األهلية  المدرسة  من  والطالبات 
ومدارس  العربية  النموذجية  والمدارس 
األشجار  زراعة  تبني  في  الوطنية  عمان 
على  مشارك  كل  حصل  وقد  ألمهاتهم، 
الحملة  نجحت  وقد  ألمه.  معايدة  بطاقة 
في زراعة ما يزيد عن 1٥00 شجرة بإسم 

األمهات.

نفذت العربية لحماية الطبيعة نشاط لزراعة أشجار الزيتون في مدرسة البقعة اإلعدادية لإلناث، حيث سلم البرنامج شجرة 
زيتون لكل عائلة لزراعتها واإلهتمام بها في المدرسة.

وقد مثل العربية المهندس الزراعي خليل حمدان متطوعًا حيث قدم توصيات عن كيفية الزراعة والعناية باألشجار، جاءت 
الفعالية بمشاركة من طالب مدرسة الذكور اإلبتدائية ومتدربي كلية الطب من الجامعة االردنية.

جاء هذا النشاط ضمن سلسلة نشاطات ستقوم بها العربية لحماية الطبيعة إلعادة تأهيل مدارس مخيم البقعة.

نشاط لزراعة أشجار الزيتون في مدرسة البقعة اإلعدادية لإلناث

كما أقامت العربية احتفالية مع أمانة عمان في 21 آذار 201٥ بمناسبة عيد األم ويوم الكرامة في حديقة مرج الحمام. 
وشمل برنامج الحفل تكريم خمسين سيدة وزراعة عشرات األشجار المثمرة المقدمة من العربية لحماية الطبيعة في الحديقة، 

وقد شهدت الفعالية مشاركة فاعلة من أهالي المنطقة واألمهات والمتطوعين.
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التأثير في السياسات الزراعية والبيئية:  

السيادة على الغذاء



كان للعربية لحماية الطبيعة  تأثيرًا كبيرًا على الجلسة العامة للجنة األمن الغذائي العالمي)CFS 42(. فقد شاركت في 
االجتماعات والورشات ذات الصلة باألمن الغذائي والتغذية باسم المجتمع المدني في المنطقة العربية، وكانت العربية 
ووفود من المنظمات الشريكة نشطة طوال الجلسات، ونجحت بوضع  قضايا الحروب والنزاعات واالحتالالت على جدول 

أعمال هذا المنتدى التابع لألمم المتحدة.

العربية لحماية الطبيعة تنجح بفرض أولوياتها و بقوة على لجنة األمن الغذائي العالمي في روما

على المستوى الدولي 

الدول األعضاء ومنظمات األمم المتحدة في CFS، على دعم إقرار اإلطار بشكل كامل وتنفيذ مبادئه، مشددة على 
الحاجة للتعبئة السياسية لاللتزام على جميع المستويات.

البارزين في جلسة جانبية رفيعة  المتحدثين  العديد من  الطبيعة رزان زعيتر، شارك  لحماية  العربية  وبدعوة من رئيسة 
المستوى، نظمتها العربية لحماية الطبيعة حول مستقبل االطار،  بما فيهم كوستاس ستاموليس، مدير البرنامج االستراتيجي 
ليزابيث كفيتاشفيلي، مديرة بعثة الوكالة األمريكية للتنمية الدولية، ودومينيك ازدهر، مدير  لدى  منظمة األغذية والزراعة، واإ
برنامج دعم الصمود في منظمة األغذية والزراعة، وويليم أولثوف، مستشار التنمية في وفد االتحاد األوروبي لدى منظمات 
األمم المتحدة في روما، وعارف حسين، كبير االقتصاديين ونائب مدير التحليل في برنامج األغذية العالمي، وكريم حسين، 
مستشار السياسات والبحوث في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ونازارينو كازبات وخالد الطويل، الممثلين المناوبين 
الدائمين لألرجنتين وجمهورية مصر العربية لمنظمات األمم المتحدة في روما، واستقطب الحدث عدد كبير من المشاركين 

من المنظمات الحريصة على االنخراط في عملية التنفيذ.

كما دعيت مديرة العربية مريم الجعجع كمتحدث رئيسي في الجلسة العامة حول  بناء القدرة على الصمود لدى المجتمعات  
لتحقيق األمن الغذائي والتغذية المستدام. وحذرت المندوبين من مخاطر التركيز فقط على مبدأ الصمود لدى المجتمعات 
و زيادة قدرتهم على التحمل بداًل  من مواجهة األسباب الجذرية لمواطن الضعف أو الصدمات و محاولة  حلها و منع 

تكرارها . وشددت على أهمية ربط البرامج اإلنسانية والبرامج التنموية على المدى البعيد. 
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للتأثير على  والعالمية  المحلية واإلقليمية  الجهود  للمشاركة في  الغذاء عام 2003  السيادة على  برنامج  العربية  أطلقت 
المتعلقة  تحديد سياساتها  والدول في  الشعوب  البرنامج حول حق  والغذاء. ويتمحور  والبيئة  بالزراعة  المعنية  السياسات 
بالزراعة والغذاء المالئمة لظروفها الخاصة من النواحي البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية. ويتضمن ذلك الحق 

في الغذاء الصحي والوصول لمصادر إنتاجه.

مصادقة  المنظمة  نجاحات  أبرز  وكان 
إطار  على  دولها  بجميع  العامة  الجلسة 
العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظل 
األزمات الممتدة، والتي وقع يوم الثالثاء 13 
لحماية  العربية  اكتوبر 201٥. وقد عملت 
السنوات  مدى  على  كبير  بجهد  الطبيعة 
المدني  المجتمع  وقادت  الماضية  الثالث 
العالمي في المفاوضات مع جميع األطراف 
يهدف  الذي  اإلطار  هذا  اعتماد  أجل  من 
باألزمات  المتأثرة  المجتمعات  مساعدة  إلى 
الممتدة كالحروب واالحتالالت. وفي مداخلة 
مندوبي  فيها  الطبيعة  لحماية  العربية  حثت 
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وتحدث مسؤولة التحريك و التأثير في العربية هيذر العايدي الى المندوبين في الجلسة العامة حول ضرورة الربط بين 
حق اإلنسان في الماء وحق اإلنسان في الغذاء، وتسليط الضوء على حق المجتمعات المتأثرة في األزمات والحروب في 
المياه. وشمل قرار لجنة األمن الغذائي النهائي فقرة اقترحتها العربية لحماية الطبيعة  حول امتناع الدول عن استخدام 

المياه كأداة للضغط السياسي أو االقتصادي.

وفي الفترة التي سبقت الجلسة العامة للجنة األمن الغذائي العالمي، شاركت العربية بشكل كبير في منتدى آلية المجتمع 
المدني )CSM( السنوي، حيث تحدثت زعيتر، العضو السابق في اللجنة التنسيقية ممثلة عن غرب آسيا، والجعجع، 
عضو اللجنة التنسيقية الحالي للمنطقة أمام 210 ممثل من منظمات المجتمع المدني العالمي حول التحديات الراهنة 
بالمنطقة والعالم  وكيفية تعزيز صمود المجتمعات. كما نظمت العربية حلقتي عمل ناجحتين حول هذين الموضوعين.

وخالل منتدى آلية المجتمع المدني  كان للعربية فرصة اللقاء بالرئيسة القادمة للجنة األمن الغذائي العالمي، سعادة 
السفيرة أميرة  غرناس  من السودان، التي عبرت عن رغبتها في التعاون الجدي مع المجتمع المدني  وأكدت نيتها الدفع 
نحو تنفيذ إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات الممتدة من قبل الدول األعضاء والمنظمات الدولية 

المختلفة.
نصر جديد للعربية لحماية الطبيعة في مفاوضات حول األمن الغذائي والتغذية في األزمات الممتدة

اختتمت في 22 أيار 201٥ جلسات المفاوضات الدولية حول إطار العمل بشأن األمن الغذائي والتغذية في األزمات 
الممتدة، والتي قادت بها العربية لحماية الطبيعة، والشبكة العربية للسيادة على الغذاء المجتمع المدني العالمي لمدة ثالث 

سنوات.

مقر  في  عقدت  قد  الجلسات  وكانت 
)الفاو(  الدولية  والزراعة  األغذية  منظمة 
للمجتمع  كبيرًا  نصرًا  واعتبرت  روما،  في 
المدني العالمي والعربي.، فقبل نحو ثالثة 
عشر عامًا، كانت الدول والمنابر الدولية، 
موضوع  تعتبر  )الفاو(،  منظمة  فيها  بما 
والحروب  الصراعات  في  الغذائي  األمن 
بل  ال  وسياسيًا،  حساسًا  واإلحتالل، 
ومحرمًا وخارج اختصاصها. وقد  تمكنت 
العربية لحماية الطبيعة،  في عام 200٥،  
من تكوين مجموعة حملت اسم »المجتمع 
المدني الدولي حول انعدام األمن الغذائي 

في الحروب والصراعات واالحتالل«، وكانت بقيادة عربية. وبعد  مرور عشر سنوات من العمل التطوعي الحثيث، قامت 
لجنة األمن الغذائي العالمي بتبني مطالب تلك المجموعة، بعد مفاوضات استمرت ما يقرب من عامين، وانتهت بوضع 

»وثيقة إطار عمل«. ويذكر أن هذه اللجنة هي أعلى منصة دولية وحكومية تضطلع بضمان األمن الغذائي والتغذية.

كما أكدت الوثيقة على عدم اإلكتفاء بمبدأ الثبات والصمود كهدف نهائي، ودعت إلى دراسة األسباب الجذرية إلنعدام 
األمن الغذائي والتغذية وسبل منعها ومعالجتها. ونجحت في تضمين مبدأ القدرة على الوقاية من الصدمات في تعريف 
»تعزيز الثبات والصمود«، حيث كان يقتصر فقط على القدرة على التكيف الستيعاب الصدمات، إضافة إلى بنود تتعلق 

بحقوق اإلنسان لضمان عدم اقتصار البرنامج على النهج اإلنساني والتنموي.
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كما نجحت المفاوضات في إدماج سياسات تعزز النظم الغذائية المحلية كعنصر رئيسي في ما يتعلق بالتنمية ودعم 
دراج بنود لتشجيع الشراء من منتجين  الصمود، خاصة ضمان وصول صغار المنتجين للموارد اإلنتاجية  واألسواق، واإ
محليين، واستخدام المنظمات المحلية في تنفيذ برامج المساعدات اإلنسانية والتنموية وكذلك أهمية إنشاء احتياطات غذائية 
على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية، وتعزيز السالمة الغذائية بمنع التلوث واألمراض والتي تعتبر أمرًا شائعًا في 

المساعدات الغذائية التي تصل المجتمعات المتضررة . 

باإلضافة إلى كل ذلك نجحت المفاوضات في تحديد األسباب الرئيسية لفشل السياسات والبرامج في األزمات الممتدة، 
والسياسية،  التجارية  الذاتية  المصالح  جانب  إلى  خارجية،  تدخالت  بفعل  المحلية  واألولويات  القدرات  تقويض  ومنها 
واإلفتقار لدعم منتجي الغذاء. كما نجحت في إزالة بند حول استدامة النزوح وتحويله لصورة مستدامة واستبدالة ببند يشمل 

تسهيل عودة الالجئين إلى بالدهم.

وتضمنت الوثيقة بندًا حول منع استخدام الغذاء كوسيلة للضغط السياسي أو اإلقتصادي، وضرورة عدم اتخاذ تدابير من 
طرف واحد ال تراعي القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق األمم المتحدة بموجب ما نص عليه إعالن روما لعام 199٦.

كما أكدت الوثيقة على ضرورة فرض بنود تشدد على أن تلتزم المنظمات اإلنسانية األجنبية بالعمل من خالل مؤسسات 
الدولة حتى ال تقوضها أو تخلق أنظمة موازية لها، وأهمية تطبيق الوثيقة من خالل التزام سياسي رفيع المستوى.

وخلصت المفاوضات إلى ضرورة استثمار هذه الوثيقة بجدية، لرفع المعاناة عن الشعوب التي تعيش تحت اإلحتالل 
وتعاني من الصراعات والحروب.

انتخاب مديرة العربية كمنسقة عن غرب آسيا في آلية المجتمع المدني العالمي

الطبيعة  لحماية  العربية  مديرة  إنتخاب  تم 
في  آسيا  غرب  عن  كممثل  الجعجع  مريم 
األمن  للجنة  التابعة  المدني  المجتمع  آلية 
الغذائي العالمي التابع للجنة األمن الغذائي 
صوتًا  وعشرين  سبعة  عبر  وذلك  العالمي 

مقابل صوت واحد لمنافسها.

العالمي  المدني  المجتمع  آلية  ان  يذكر 
المجتمع  منظمات  بين  تواصلي  منبر  هي 
األمن  ولجنة  الغذائي،  األمن  في  المدني 
وحكومية  دولية  منصة  أعلى  هي  الغذائي 

تضطلع بضمان األمن الغذائي والتغذية.
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كممثل عن المجتمع المدني العالمي في الهيئة االستشارية للجنة األمن الغذائي، دعيت رئيسة العربية لحماية الطبيعة، 
م. رزان زعيتر الى اجتماع الهيئة االستشارية للجنة األمن الغذائي  في 2 آذار 201٥  واالجتماع التحضيري يومي 
على  االجتماعات  وتركزت  العالمي،  المدني  المجتمع  من  الهيئة   تخصيصه ألعضاء  تم  الذي  آذار  شباط -1   28

رئيسة العربية تترأس الجلسة المفتوحة للحكومات مع آلية المجتمع المدني العالمي في روما 
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موضوع التغذية وأهداف التنمية المستدامة 
والتحضير لمنتدى رفيع المستوى حول ربط 
باالضافة  األسواق،  مع  المزارعين  صغار 
واألربعين  الثانية  للدورة  التحضير  الى 
عقد  الذي  الغذائي  األمن  لجنة  الجتماع 

الحقًا في روما في اكتوبر 201٥. 
وفي تاريخ 3  آذار 201٥ ترأست زعيتر 
آلية  مع  للحكومات  المفتوحة   الجلسة 
تحدثت  حيث  العالمي  المدني  المجتمع 
المعني  المدني  المجتمع  مطالب  عن  فيها 

بالزراعة واألمن الغذائي. 

أقر في اإلجتماع التنسيقي واإلداري للمجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم المتحدة، والذي عقد في شهر تموز 201٥، 
قرار اعتماد منح العربية لحماية الطبيعة منصب عضو استشاري متخصص، حيث يتيح هذا المنصب للعربية فرصة 
اإلنخراط والتأثير وبشكل فعال مع المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي وهيئاته الفرعية، وكذلك مع سكرتارية األمم المتحدة 

وبرامجها وصناديقها ووكاالتها في عدة طرق.

اعتماد العربية لحماية الطبيعة عضوًا استشاريًا متخصصًا في المجلس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم المتحدة 
)ECOSOC(

واإلجتماعي  اإلقتصادي  المجلس  ويعتبر 
أحد األجهزة الرئيسية الستة ضمن منظومة 
األمم المتحدة التي حددت في ميثاق األمم 
المتحدة عام 194٥. ويعمل المجلس على 
تنسيق العمل اإلقتصادي واإلجتماعي وما 
المتحدة  األمم  وكاالت  من  بهما  يتصل 
الفنية  واللجان  عشر  األربعة  المتخصصة 
تعتبر  وهي  الخمسة.  اإلقليمية  واللجان 
القضايا  لمناقشة  الرئيس  المنتدى  بمثابة 
اإلقتصادية واإلجتماعية والصحية الدولية، 
بالسياسات  المتعلقة  التوصيات  وصياغة 
األمم  ومنظومة  األعضاء  للدول  الموجهة 
تيسير  عن  مسؤول  والمجلس  المتحدة، 
التعاون الثقافي والتعليمي الدولي باإلضافة 
إلى تحفيز اإلحترام العالمي لحقوق اإلنسان 

والحريات األساسية.
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حضرت رئيسة العربية لحماية الطبيعة المهندسة رزان زعيتر اجتماع الهيئة االستشارية للجنة األمن الغذائي العالمي في 
روما في 14-7-201٥ حيث أصرت على تضمين فقرة في قرارات اللجنة حول أهمية الدفع نحو تطبيق إطار العمل 
حول األمن الغذائي والتغذية في األزمات الممتدة، خاصة من خالل منظمات األمم المتحدة المعنية في الغذاء والحقوق. 
أما في اجتماع الهيئة االستشارية في 11-9-2014، فقد قامت زعيتر بالتشديد على وجوب تعزيز قدرات وموارد منظمات 
المجتمع المدني الجنوبية، لكي تستطيع المشاركة في منابر وضع السياسات بشكل فعال، وبما يأتي لمصلحة مجتمعاتهم. 

رئيسة العربية عضوًا في الهيئة االستشارية للجنة األمن الغذائي العالمي في روما 

نظم المعهد األلماني لألبحاث الشرقية ومعهد غوته في بيروت، المنتدى الغذائي، حول »صناعة الغذاء« في الفترة ما 
بين 1٥-17 آذار- 201٥، وذلك اللقاء نظرة على السياسات الغذائية في المنطقة العربية، حيث شارك مزارعون ورجال 
اعمال وناشطون وفنانون وسياسيون وطهاة واكاديميون. وتطرق المنتدى الى خمسة مواضيع أساسية: العالقات الجدلية بين 
العولمة واإلنتاج الغذائي المحلي واإلستهالك، وسلطة الغذاء وكيفية الحفاظ على السيادة الغذائية، ومراقبة سالمة األغذية، 

والتحول في ثقافة الطعام، والبدائل المطروحة كاألطعمة العضوية. 

مديرة العربية تتحدث حول السيادة على الغذاء في بيروت

كممثلة عن المجتمع المدني العربي في لجنة األمن الغذائي العالمي التابعة لألمم المتحدة وكمنسقة لمجموعة العمل العالمية 
بتنظيم سلسلة من االجتماعات  الطبيعة  لحماية  العربية  قامت  الغذائي في األزمات والصراعات،  بانعدام األمن  المعنية 
المهمة في منظمة االغذية والزراعة )الفاو( في روما في الفترة ما بين 27-30 كانون الثاني 201٥ حول »برنامج العمل 

لمواجهة انعدام االمن الغذائي والتغذية في األزمات الممتدة«.

بدأت العربية أنشطتها بالورشة االستشارية للمجتمع المدني العالمي يومي 27-28 كانون الثاني،  والتي حضرها  ممثلون 
من  السودان والعراق وفلسطين واثيوبيا وباكستان وزمبابوي وتشاد ويوجاندا وكولومبيا وكينيا وايطاليا وسويسرا والواليات 
المتحدة. وقدمت رئيسة العربية م. رزان زعيتر، خلفية عن نجاح العربية لحماية الطبيعة بدفع موضوع انعدام األمن الغذائي 
في األزمات والصراعات الى سلم أولويات لجنة األمن الغذائي. وقامت مديرة العربية مريم الجعجع بشرح مسودة برنامج 
العمل وتال ذلك نقاش المشاركين للخروج بتوصيات تعكس أولويات الشعوب في المناطق التي تعاني من أزمات وحروب 

واحتالالت. 

العربية تشحذ الهمم قبل المفاوضات وُتفشل مساعي دول كبرى الجهاض برنامج العمل حول األمن الغذائي في 
األزمات الممتدة  

مريم  الطبيعة  لحماية  العربية  مديرة  وقدمت 
في  الغذاء  على  »السيادة  حول  عرضًا  الجعجع 
الوطن العربي ودور المجتمع المدني« في الجلسة 
الختامية تحت عنوان  »قوة الغذاء« حيث سلطت 
القطاع  دعم  في  المنظمة   عمل  على  الضوء 
الزراعي في فلسطين و األردن ودورها في التأثير 
وبتوحيد  العالمية  والزراعية  الغذائية  بالسياسات 
جهود المجتمع المدني االقليمي من خالل تشكيل 
الشبكة العربية للسيادة على الغذاء. وأدار الجلسة 
األمريكية  الجامعة  من  زريق  رامي  د.  الختامية 
في بيروت، وشارك بها د. راي بوش من جامعة 

ليدز والمزارع عيسى حلبي من األردن وموريس سعادة من منظمة األغذية والزراعة.  ودعيت الجعجع لتدير جلسة »فكر 
عالميا و ُكل محليا« في اليوم األول من المنتدى والتي تناولت تأثير الشركات العابرة للحدود على أنماط الغذاء وفقدان 

العدالة في انتاج و توزيع الغذاء.
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كما دعت العربية الجتماع مفتوح في 29 كانون الثاني يجمع ممثلين عن الحكومات في الفاو و منظمات دولية  ليستمعوا 
لتجارب ممثلي المجتمع المدني  في دولهم التي تعاني من االزمات وانعدام األمن الغذائي، وحضر ممثلو دول االتحاد االوروبي 
)كالنروج وفرنسا وايطاليا واسبانيا والسويد وهنجاريا( ودول عربية )كالسودان واالردن ومصر وعمان وموريتانيا(  وامريكا 

المتحدة  والواليات  وكولومبيا(  )كاالرجنتين  الجنوبية 
االمريكية وكينيا. وقد  ترأست زعيتر االجتماع، وأكدت 
األمن  مواجهة  عند  حقوقي  اطار  تبني  اهمية  على 
الغذائي، بحيث ينظر الى االسباب الجذرية للصراعات 
الغذاء  الى  المجتمعات  وصول  تمنع  التي  والعوامل 
أكدت  ناحيتها  ومن  انتاجه.  وموارد  والسليم  االمن 
المعونات الطارئة ببرامج  الجعجع  على اهمية ربط 
طويلة المدى ال تبني االتكالية والتبعية عند الشعوب، 
وشددت على ضرورة دعم انتاج الغذاء المحلي لما له 
من نتيجة على االمن الغذائي واالقتصادي المستدام. 
تال هذا النشاط المفتوح اجتماعان ثنائيان مع ممثلي 

الدول العربية  وممثلي الدول األوروبية لتوحيد وجهات النظر في ظل المفاوضات على برنامج العمل لمواجهة انعدام األمن 
الغذائي في األزمات الممتدة.

في  العالمي  المدني  المجتمع  آلية  الطبيعة مشاركة مجموعة عمل  لحماية  العربية  نسقت  فقد  الثاني،  كانون  في 30  أما 
االجتماع الرسمي المفتوح للجنة األمن الغذائي وكان للمجموعة تأثير هائل على مجريات االجتماع حيث قامت بتحريك حلفاء 
من حكومات الدول النامية والجنوبية ليتكاتفوا مع المجتمع المدني ضد مساعي بعض الدول الكبرى كالواليات المتحدة التي 

حاولت الدفع الجهاض عملية المفاوضات على البرنامج.

نظمت العربية لحماية الطبيعة اجتماعات مكثفة،  ثنائية الجانب، مع ممثلي الحكومات في لجنة األمن الغذائي العالمي  من  
21 إلى 23 نيسان 201٥  لتبادل اآلراء حول مسودة إطار العمل، حول األمن الغذائي والتغذية في األزمات الممتدة  التي 
تفاوضت عليها الدول الحقًا في 8 و9 أيار ثم 18-23 أيار 201٥ ، حيث نظمت العربية اإلجتماعات الثنائية بالتعاون 
مع سكرتارية آلية المجتمع المدني العالمي مع كل من السودان ومصر واألرجنتين والبرازيل والمجموعة األوروبية متمثلة 
بهولندا والسويد وألمانيا والنمسا وهنجاريا وفرنسا واسبانيا والواليات المتحدة وأوغندا والباكستان وايران والفيلبين. واستطاعت 
العربية ممثلة برئيستها رزان زعيتر ومديرتها مريم الجعجع من ايصال أولويات  المجتمع المدني العالمي لهذه  الدول مما 

جعلها تتبنى بعض هذه األولويات والمحاربة بجانب المجتمع المدني، إلدراجها  في المسودة.    

وتركزت مالحظات المجتمع المدني حول وجوب الخروج بوثيقة فيها مسؤوليات محددة ألصحاب المصالح المختلفة يمكن 
تطبيقها بخطوات عملية واضحة باإلضافة إلى أهمية اعتماد نهج قائم على حقوق اإلنسان يعطي المجتمعات المتأثرة، حق  
المشاركة في وضع السياسات والبرامج والتطبيق والمساءلة. و كانت أهم أولويات العربية، تناول »اإلحتالل« كسبب جذري 
إلنعدام األمن الغذائي له خاصيته في وضع السياسات واألنشطة ومراقبتها، باإلضافة إلى أهمية بناء النظم الغذائية المحلية 

البعيدة عن اإلتكالية لتعزيز الصمود.

تنظيم اجتماعات ثنائية للعربية لحماية الطبيعة وممثلي الحكومات في لجنة األمن الغذائي العالمي
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 9 في  فلسطين  إلى  للعودة  العالمية  الحملة  كرمت 
في  الطبيعة  لحماية  العربية   201٥ األول  كانون 
لفلسطين«  العطاء  »ريادة  وسام  وقلدتها  بيروت 
العادلة  الفلسطينية  القضية  دعم  في  الرائد  ألدائها 

ورفدها بأسباب الثبات واإلنتصار.

تسلمت التكريم المهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية 
لحماية الطبيعة ضمن أعمال الملتقى الدولي الثالث 
للتضامن مع فلسطين الذي عقد بالعاصمة اللبنانية 

بيروت في 9 ديسمبر 201٥.

دولة   ٦0 من  ناشط   300 جمع  الملتقى  أن  يذكر 
للتضامن مع فلسطين. وقد قام الملتقى بتكريم عدد 
عطاءات  قدمت  التي  والمؤسسات  الشخصيات  من 
وأعمال مميزة في سبيل القضية الفلسطينية. كما تم 
تكريم كل من البروفسور اليوناني بسياس فنجالس، 
الذي نظم حمالت بحرية إلى فلسطين لفّك الحصار 
عن غزة في العدوان األخير، وقناة الميادين وتسلمها 
غسان بن جدو، والفتاة الشجاعة عهد التميمي وأمها 

الحملة العالمية للعودة لفلسطين تكرم العربية لحماية الطبيعة وتقلدها وسام »ريادة العطاء لفلسطين«

المقاومة ناريمان التميمي التي هزمت الجندي اإلسرائيلي المدجج بالسالح وحررت ابنها من قبضته، وغرفة األخبار في قناة 
فلسطين اليوم، واألختان الجريحتان أمل و غادة الرزاينة في العدوان الصهيوني األخير على غزة، ومؤسسة شهيد فلسطين، 
وبابلو عبداهلل العب كرة قدم أرجنتيني حمل الجنسية الفلسطينية من أجل اللعب مع المنتخب الفلسطيني فقط، والدكتور 

األندونيسي جورناليز الذي تبرع ببناء مستشفى في قطاع غزة.

حملة دولية لحظر استخدام المبيدات الحشرية السامة

بهدف دفع الحكومات والشركات إلتخاذ خطوات جادة نحو حظر المبيدات شديدة الخطورة واستبدالها بحلول صحية بديلة 
تتماشى مع البيئة والنظام اإليكولوجي، شكلت الشبكة العالمية لعمل المبيدات تحالفًا مع العربية لحماية الطبيعة والشبكة 
شديدة  المبيدات  حملة حظر  إلى  لإلنضمام  العربي   المدني  المجتمع  منظمات  تأييد  لحشد  الغذاء  على  للسيادة  العربية 
الخطورة، حيث إستطاعت العربية جمع 49 توقيعًا من منظمات المجتمع المدني في المنطقة العربية، على عريضة دولية 

حول هذا الموضوع.
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العربية تنظم مؤتمرًا للشبكة العربية للسيادة على الغذاء حول الشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص من 
منظور المجتمع المدني

نظمت العربية لحماية الطبيعة يوم السبت واألحد 19-20 كانون األول 201٥، مؤتمرًا للشبكة العربية بالتعاون مع 
التحالف العالمي للسيادة على الغذاء )PSFC( حول األمن الغذائي والشراكة المؤسسية بين القطاعين العام والخاص 
في الزراعة، وشارك بالمؤتمر منظمات منتجي الغذاء من ثماني دول عربية، هي تونس، ويمثلها رئيس نقابة الفالحيين 
محمد  األستاذ  الفالحي  للقطاع  الوطنية  للجامعة  السابق  الرئيس  ويمثلها  والمغرب،  بشر،  بن  ليث  األستاذ  التونسيين 
هاكاش، والجزائر، ويمثلها رئيس الشبكة الجزائرية للصيد الحرفي األستاذ حسين الحمداني ولبنان ويمثلها رئيسة جمعية 
العناية بأشجار االرز اللبنانية األستاذة عفت إدريس، وفلسطين ويمثلها كاًل من رئيس مركز ابحاث األراضي األستاذ 
جمال طلب، ورئيس اتحاد المزارعين الفلسطينيين األستاذ رأفت خندقجي، ومنسق اللجان الشعبية في حملة مقاومة الجدار 
واالستيطان األستاذ سهيل السلمان، ومدير المشاريع في جميعة التنمية الزراعية »اإلغاثة الزراعية« الفلسطينية االستاذ 
عزت زيدان، واليمن، ويمثلها رئيس اتحاد المزارعين اليمنيين األستاذ محمد بشير والعراق ويمثلها رئيسة الجمعية العراقية 
للتغذية وسالمة الغذاء األستاذة منى الموسوي واألردن يمثلها نقيب المهندسين األردنيين محمود أبو غنيمة ونائب رئيس 
اتحاد المزارعين األردنيين جمال مصالحة  و رئيس جمعية أصدقاء البيئة األردنية الدكتور باسل برقان والنائب عبدالكريم 
الدغمي  بحضور سكرتير التحالف العالمي للسيادة على الغذاء األستاذ روي انوكسين، حيث تشغل العربية مقعدًا في 

هيئته اإلدارية.
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هدف  أن  زعيتر  رزان  العربية  رئيسة  وقالت 
المؤتمر هو مناقشة نهج الشراكة بين القطاعين 
المؤسسات  باتجاهه  تدفع  الذي  والخاص  العام 
تعزيز  الى  باالضافة  النامية  البلدان  في  الدولية 
نطاق  في  خاصة  الغذاء  على  السيادة  مفهوم 
بين  والتشبيك  التعاون  وتسهيل  العربية  المنطقة 
وبين  االقليمي  المستوى  على  المدني  المجتمع 

بلدان الجنوب.

وأكد المشاركون أن نهج الشراكة بين القطاعين العام والخاص الذي تروج له المؤسسات الدولية، كالبنك الدولي وصندوق 
النقد الدولي خاصة، يتعرض لكمية كبيرة من االنتقادات بين منظمات المجتمع المدني العالمية، وذلك بسبب اآلثار السلبية 
التي قد تأتي بها هذه الشراكات، من خالل السيطرة المتزايدة للقطاع الخاص على الموارد مثل األراضي والمياه والبذور، 
ستنتج الحاضرون أنه لتقييم مدى فائدة هذه الشراكات، هناك حاجة أوال للتفريق بين اشراك الشركات الكبيرة العالمية  واإ
أو إشراك صغار المنتجين المحليين من جهة ، ومن جهة أخرى هناك ضرورة لدراسة اضافة المشاريع المقترحة  للتنمية 

وتعزيز األمن الغذائي المحلي بداًل من زيادة الربح لدى الشركات الكبيرة المستفيدة.

وحول التشبيك بين األقاليم ودول الجنوب، ارتأى المشاركون أن على المجتمع المدني العربي تحديد المنظمات ذات العالقة 
في األمن الغذائي والزراعة، التي يجب التحالف معها نحو قضايا مشتركة. فمن الضروري تحديد األولويات االقليمية 
المغيبة عن المنابر الدولية، والحشد لها، باالضافة الى تعزيز تواجد ممثلين عن المجتمعات المهمشة والتي تقع تحت 

االحتالل في المنابر المختلفة. 

على المستوى اإلقليمي 
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العربية تطالب االتحاد العالمي لصون الطبيعة باالهتمام بتاثير الحروب على البيئة

شاركت العربية لحماية الطبيعة في 201٥/10/12 في المؤتمر اإلقليمي لإلتحاد العالمي لصون الطبيعة الذي عقد 
في العاصمة عمان. 

وقد بينت رئيسة العربية رزان زعيتر في الجلسة العامة عن قلقها لعدم ايالء االهتمام الكافي من اإلتحاد لتأثيرات 
الصراعات والحروب واإلحتالل على البيئة والموارد الطبيعية في اإلقليم، وقد وافقتها المديرة الجديدة لالتحاد السيدة 

اندرسون، مؤكدة ان الموضوع ال يأخذ حقه وانها ستسعى اليالئه ما يستحق من اإلهتمام.

وقد شاركت العربية ايضًا في المعرض المقام على هامش المؤتمر وشرحت عن مشاريعها المتعددة للوفود المشاركة.

الموضوع خالل جلسة  لهذا  العايدي لفت األنظار  الطبيعة هيذر  العربية لحماية  المناصرة في  وقد اعادت مسؤولة 
التعليق على البرنامج العالمي لإلتحاد لألعوام 2020-2017.

ورشة العمل اإلقليمية الرابعة ألصحاب المصلحة المتعددين حول األمن الغذائي والتغذية

نظمت العربية لحماية الطبيعة عملية حضور الشبكة العربية للسيادة على الغذاء والمجتمع المدني العربي في ورشة 
العمل اإلقليمية الرابعة ألصحاب المصلحة المتعددين حول األمن الغذائي والتغذية، والتي عقدت في فندق كمبنسكي 
عمان في الفترة ما بين 28-29 نيسان، 201٥. وقد جاءت الورشة بتنظيم من مكتب الفاو اإلقليمي للشرق األدنى 
وشمال افريقيا وسكريتاريا لجنة األمن الغذائي العالمي وبالتعاون مع برنامج األغذية العالمي، وبمشاركة من ممثلي 

الدول والمجتمع المدني والقطاع الخاص من جميع أنحاء الشرق األدنى وشمال افريقيا.

كانت المهندسة رزان زعيتر إحدى المتحدثات 
المدعوات في الجلسة المخصصة لمناقشة سبل 
تحسين األمن الغذائي والتغذية. وقدمت زعيتر 
عرضًا حول منظور مؤسسات المجتمع المدني 
من األزمات الممتدة في اإلقليم. كما ركزت في 
قادر على  اإلقليم  بأن  التأكيد  مداخالتها على 
صنع غذائه مع التركيز على ضرورة اإلستغالل 
للغذاء  المنتجين  صغار  ودعم  للموارد  األمثل 
شراك المؤسسات المحلية في صياغة وتطبيق  واإ
برامج القضاء على الجوع ودعم األمن الغذائي، 

وأكدت أننا نرفض جعل الصمود هو غاية بحد  ذاته، بل يجب أن ينظر للصمود باإلضافة إلى معالجة األزمات 
ومنع حدوثها والنظر في مسبباتها. وقد شاركت العربية أيضًا في صياغة التقرير النهائي والتوصيات التي انبثقت عن 

الورشة. 
وقد حضر اللقاء رئيسة لجنة األمن الغذائي العالمي ومدير المكتب اإلقليمي للفاو لمنطقة الشرق األدنى وشمال افريقيا، 
وقد مثل الشبكة العربية للسيادة على الغذاء السادة جمال طلب وعباس ملحم وابراهيم دعيق وخالد الخوالدة ومحمد 

قطيشات ومريم الجعجع ورزان زعيتر ورأفت الخندقجي وكريم عكروت وحسن الجعجع.
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مؤتمر الحق في األرض والسكن في فلسطين

دعيت العربية لحماية الطبيعة للمشاركة في الجلسة اإلفتتاحية للمؤتمر الفلسطيني الثاني للحق في األرض والسكن والذي 
جاء بتنظيم من مركز أبحاث األراضي في مدينة رام اهلل يوم 201٥/٥/27 برئاسة الدكتور جمال طلب. 

وقد تليت كلمة المهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية على الحضور التي شددت فيها على دور العربية بالتعاون مع 
الغذائي،  الدفاع عن األرض ومنع مصادرتها وتعزيز األمن  شركائها في زراعة مليوني شجرة في فلسطين من أجل 
وركزت على اإلنجازات على المستوى الدولي من خالل تسليط الضوء على موضوع انعدام األمن الغذائي في األزمات 
الممتدة وأسبابه وسبل منعه وعالجه. كما أكدت على أهمية تعاون وتكامل جهود المجتمع المدني في فلسطين لتوحيد 
مع   التضامنية  فيها  بما  العربية   الزراعية  االستراتيجيات  لوضع  اإلقليمي  الحاضن  مع  والتنسيق  عمله  استراتيجيات 
فلسطين، وهو ما دفع العربية العربية لحماية الطبيعة ومركز أبحاث األراضي ومجموعة من المنظمات لتأسيس الشبكة 

العربية للسيادة على الغذاء.

العربية تشارك في مؤتمر البيئة والتنمية في بيروت

شاركت العربية لحماية الطبيعة في 17 تشرين الثاني 201٥ في مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت التي 
هي عضو به  وتركز المؤتمر حول  »االستهالك المستدام« والذي بين تقريره أن الدعم غير المتوازن ألسعار الماء 
والطاقة والغذاء في المنطقة العربية يشجع على أنماط استهالكية تتسم بالتبذير والهدر.  وكشف المؤتمر عن اتجاه واضح 

إلى تغيير هذا النمط، بحيث بدأت ست دول عربية تطبيق إجراءات إصالحية لنظام دعم األسعار. 

UNEP  العربية  تجتمع بالمدير اإلقليمي  لبرنامج األمم المتحدة للبيئة

شاركت العربية في اجتماع برنامج األمم المتحدة للبيئة،  على هامش مؤتمر البيئة والتنمية في بيروت في 17 تشرين 
الثاني 201٥، حيث أكدت رئيسة العربية رزان زعيتر على أهمية تطوير حلقة التواصل بين اليونيب و منظمات المجتمع 

المدني في اإلقليم العربي، وشددت على أهمية النظر والعمل على مواجهة آثار االحتالالت والحروب على البيئة.

وحضر المؤتمر عن اليونيب السيد إياد ابو مغلي، المدير اإلقليمي للشرق األوسط والسيدة ميليني هاتشنسن والسيدة 
عواطف عبداهلل .
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مداخلة  الجعجع  مريم  العربية  لمديرة  كان  وقد 
وصفات  اتباع  من  الحذر  حول  تمحورت 
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  التي تملى 
ومنها  الدعم  أنواع  جميع  رفع   الدول،  على 
الدعم لألسعار من دون تخطيط أو استراتيجية 
االقتصادية  الدول  أو مراعاة لظروف  متكاملة 
واالجتماعية. ولفتت النظر أن الدول المتقدمة ال 
تمارس ما تبشر به  فالواليات المتحدة األمريكية 
و أوروبا تدعم منتجيها بأسعار مدخالت االنتاج 
بكثافة وأهمها في القطاع الزراعي حتى تضمن 
األمن الغذائي المحلي وتوفر دخل وطني من 

خالل التصدير.

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:
السيادة على الغذاء
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العربية في منتدى اعادة تأهيل النظم اإليكولوجية

دعيت العربية في 30  آذار201٥ لتشارك في منتدى اعادة تأهيل النظم اإليكولوجية : المنظور اإلقليمي والعالمي، 
 ERABG و JTB و JEF و GIZ التي تنظمه الحديقة النباتية الملكية بالتعاون مع االتحاد العالمي لصون الطبيعة و
في فندق الندمارك،  في عمان، وتم عرض العديد من النماذج التي تتبع حاليا على المستوى االقليمي والعالمي، وتال 
ذلك نقاش عن التحديات والفرص إلعادة تأهيل  النظم اإليكولوجية في منطقتنا العربية. وشددت مديرة العربية مريم 
الجعجع على ضرورة الوقوف ضد سياسة تهميش القطاع الزراعي واأليكولوجي في األردن والوطن العربي  ولزوم 
التأثير بالمنابر الدولية التي تضع  األولويات واستغالل  الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة  حول األمن 
الغذائي والزراعة، لكي نعمل على برامج تعكس حاجاتنا الحقيقية. وأكدت جعجع  على ضرورة استخدام اللغة العربية 

في المنتديات لكي تصل الى الشعوب. 

العربية تشارك في مؤتمر لإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة في شرم الشيخ

شاركت العربية لحماية الطبيعة من خالل مدير المشاريع التأهيلية في العربية المهندس محمد قطيشات في ورشة العمل 
اإلقليمية حول تبادل المعرفة والخبرات في مجاالت حماية الطبيعة والمياه، والتي أقيمت في شرم الشيخ في الفترة ما 

بين 12-14 أيار 201٥.

جاءت الورشة بتنظيم من شبكة المعرفة اإلقليمية لمنهجيات إدارة موارد المياه )R-KNOW( واإلتحاد الدولي لصون 
الطبيعة – مكتب غرب آسيا، بهدف إشراك أصحاب المصلحة، وبناء القدرات وتبادل المعرفة في مجال حوكمة المياه 
والمحافظة على الطبيعة، من أجل الخروج بالخطوط العريضة لتطوير R-KNOW واستراتيجيات عمل اإلتحاد الدولي 

لصون الطبيعة – مكتب غرب آسيا.

المشاركة في اجتماع الخبراء حول الترابط بين المياه والطاقة واألمن الغذائي في المنطقة العربية 

دعيت رئيسة العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر للمشاركة في اجتماع الخبراء حول الترابط بين المياه والطاقة واألمن 
الغذائي في المنطقة العربية والذي عقد في عمان، في الفترة ما بين 24-2٥ آذار وبتنظيم من اللجنة اإلقتصادية 

واإلجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(. 
وتركز الهدف من هذا اإلجتماع على بناء مفهوم عام لهذا الترابط، الذي يرمي إلى تقدم التنمية المستدامة و إدارة 
متكاملة للموارد الطبيعية، ودراسة العناصر األساسية له ووضعها في إطار المنطقة العربية، ومراجعة بعض الحاالت 

والمبادرات والمشاريع اإلقليمية والمطبقة لترابط المياه والطاقة واألمن الغذائي.

االعتبار  بعين  األخذ  على ضرورة  مداخلتها  في  زعيتر  رزان  المهندسة  الطبيعة  لحماية  العربية  رئيسة  شددت  وقد 
خصوصية المنطقة العربية وخاصة الوضع الحالي من األزمات التي يراد لها أن تستدام وضرورة العمل على المستوى 
الدولي وليس فقط على المستوى االقليمي حيث ال يمكن اغفال تأثير الدول الكبرى وخاصة المانحة على السياسات 

العربية، وضرورة اشراك المجتمع المدني في أي اجتماع مستقبلي. 

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:
السيادة على الغذاء
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على المستوى المحلي 

وزارة الثقافة تكرم رئيسة العربية لحماية الطبيعة   

كرمت وزارة الثقافة في 2 كانون األول 201٥ في المركز الثقافي الملكي رئيسة العربية لحماية الطبيعة المهندسة رزان زعيتر، 
وذلك في حفلها التكريمي الثاني »مبادرون.. نحو ثقافة ايجابية«.

وعرض خالل الحفل أفالم عن حياة المكرمين ومبادراتهم، كما قدمت فرقة الفحيص للموسيقى العربية التابعة لجمعية الفحيص 
لحفظ التراث في نهاية الحفل باقة فنية منوعة من االغنيات التراثية.

حفل  في  مامكغ  النا  الدكتورة  الثقافة  وزيرة  وقالت 
التوالي تحتفي  الثاني على  للعام  الوزارة  التكريم، ان 
بالمبادرين والرموز والشخصيات المؤثرة في المجتمع 
ومن  وتكريسها  للثقافة  جديدة  معان  احياء  بهدف 
هذه المعاني: ثقافة العطاء واالنتصار للحياة والفرح 

والتأثير في حياة اآلخرين.

واضافت ان كل شخصية من الشخصيات المكرمة 
حققت مجدها الشخصي عبر مسيرة حياتية طويلة، 
هذه  ان  إال  بذلك  تكتفي  ان  خيار  أمامها  وكان 
الشخصيات تحولت باتجاه حمل رسالة محبة وعطاء 

تنتصر لإلنسانية والحب والجمال.

الفنان  المكرمة  األخرى  الشخصيات   بين  ومن 
»قارئ  مبادرة  اطلق  الذي  بقاعين،  سهيل  التشكيلي 
اللون« للطلبة المكفوفين،   والمهندس حسام الطراونة 
العلمي  المستقبل خطوط االبداع  الذي رسم لصناع 
والثقافي من خالل تأسيس نادي االبداع - الكرك، 
خالل  من  عبدالرحمن  أسعد  الدكتور  واالكاديمي 
مشروعه الموسوعي »الموسوعة الفلسطينية«، واللواء 
المتقاعد شريف العمري، الذي أسس الجمعية الثقافية 
للعناية الالحقة، إلعادة تأهيل من يتخرج من مراكز 
تأسيس  في  حجازين،  موسى  والفنان  االصالح، 
فرقة موسيقية مع اطفال ذوي إعاقة، والحاج إبراهيم 
محافظة  في  االنسانية  المبادرات  الحناقطة صاحب 

الطفيلة.

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:

السيادة على الغذاء



شاركت العربية لحماية الطبيعة في 201٥/11/٥ بإجتماع حول التغير المناخي دعت إليه وزارة البيئة األردنية ومؤسسة 
فريدريش إيبرت للشركاء المعنيين لبحث إلتزامات األردن في موضوع التغير المناخي الذي بحث الحقًا في مؤتمر التغير 

المناخي COP21 الذي عقد في باريس في  30 تشرين الثاني الى  12 كانون األول 201٥.

وحضر االجتماع مديرة العربية مريم الجعجع و مسؤولة المناصرة هيذر العايدي. وتمحورت مداخلة الجعجع حول ثالث نقاط 
أولها أهمية العدالة في توزيع المسؤولية حول التغير المناخي. وشددت على ضرورة أن تقوم البلدان المتقدمة بتحمل العبء 
األكبر في التخفيف من أسباب التغير المناخي هو خطوة هامة الى األمام،  وتشكل تحوال ايجابيًا بالنسبة لمؤتمر التغير 
المناخي، وأكدت الجعجع أن هناك حاجة إلى استراتيجية مدروسة بدقة و مصممة وفقا لالحتياجات المحلية واألولويات، 
ال  ستستخدم األموال التي تأتي دعما »لإلقتصاد األخضر« كأداة لتسويق منتجات البلدان المتقدمة »الخضراء«. وتساءلت   واإ
أخيرًا عن االستراتيجية الحالية والمستقبلية حول  إشراك المجتمع المدني، ليس فقط في تنفيذ المشاريع، ولكن أيضا في تحديد 

األولويات والسياسات والمتابعة والمراقبة.

ويجدر بالذكر أن فلسطين أصبحت طرفا كاماًل في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، ورفعت من عضو 
مراقب إلى طرف. وعلى الرغم من هذا اإلنجاز، إال أن هناك خيبة أمل جراء رفض بعض الدول االشارة للشعوب الواقعة 
تحت االحتالل كمجموعة تعاني من تأثيرات التغير المناخي  وهذا يعتبر إشارة للمجموعات العربية الضاغطة على السياسات 

لزيادة مجهودها في هذا اإلطار. 

المشاركة في اجتماع التغير المناخي

عقد يوم األربعاء 201٥/9/2 اإلجتماع الدوري للجنة الوطنية لإلتحاد الدولي لصون الطبيعة )IUCN(. وقد مثل العربية 
لحماية الطبيعة في حضور اإلجتماع، رئيستها المهندسة رزان زعيتر، حيث وجهت استفسار حول ضآلة استفادة األردن من 
اإلتحاد في العام السابق، وشددت على أهمية بناء استراتيجية لتطوير مدى االستفادة، وكيفية البناء على ذلك لتطوير مدى 
اإلستفادة. وأكدت زعيتر في مداخلتها أنه لن يكون هناك وجود فاعل دون تضامن حقيقي بين أعضاء اللجنة ودعم مبادرات 

أعضائها.

وفي نهاية اإلجتماع تم استعراض ومناقشة خطة العمل لعام 201٥. وقد أثنت عليها العربية لحماية الطبيعة وطالبت بالمتابعة 
بشكل دوري من الجميع باإلنخراط في العمل الجماعي إلنجاح خطة العمل.

كما عقدت اللجنة ورشة عمل تدريبية في مقر المكتب اإلقليمي في عمان بتاريخ 201٥/10/21 حضرتها مسؤولة التحريك 
والتأثير في العربية السيدة هيذر العايدي، وهدفت الدورة إلى زيادة الرؤية والوضوح في التعامل مع اإلتحاد من خالل إستخدام 

.»IUCN Portal« نظام البوابة اإللكترونية

اجتماع اللجنة الوطنية لإلتحاد الدولي لحماية الطبيعة

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:
السيادة على الغذاء
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التوعية والتحريك



أحد  الطبيعة  لحماية  العربية  تعد  والتي  الصهيوني،  الكيان  مع  الغاز  اتفاقية  إلسقاط  األردنية  الوطنية  الحملة  أطلقت 
أعضائها المؤسسين، سلسلة من الفعاليات والوقفات اإلحتجاجية والمحاضرات التثقيفية لتوعية الشارع األردني بأخطار 
اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني وبضرورة ايقاف هذه الصفقة التطبيعية المنوي توقيعها من قبل شركة الكهرباء الوطنية 

األردنية.

المشاركة في إطالق سلسلة فعاليات لرفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني
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قامت الحملة بإرسال رسائل لسفارات الدول العربية 
استيراد  الستنكار  البوتاس  شركة  في  المساهمة 
الغاز من العدو الصهيوني ولدعوتها للتأثير على 
تبع  وقد  األمر.  هذا  الشركة إللغاء  إدارة  مجلس 
ومجموعة  الحملة  احتجاجية ألعضاء  وقفة  ذلك 
من الناشطين أمام مقر شركة البوتاس يوم الثالثاء 

27 كانون الثاني.

شركة  مقر  أمام  احتجاجية  وقفة  أيضًا  وأقيمت   
الكهرباء الوطنية يوم الثالثاء 3 شباط وقد شارك 

فيها ما يزيد عن 1٥0 شخصًا من اللجنة والناشطين. وقد قام المشاركون بتوزيع منشورات للمارة والسيارات عن خطورة 
صفقة الغاز وضرورة اللجوء للبدائل األخرى كما أقامت الحملة سلسلة بشرية يوم السبت 2/28 عند جسر الصحافة، 

وقد حمل المشاركون اليافطات الرافضة للصفقة والمؤكدة على رفض مساس الكيان الصهيوني بموارد األردن وطاقته. 

وكللت هذه الوقفات بمسيرة الرفض الشعبي يوم الجمعة ٦ آذار والتي انطلقت من أمام مجمع النقابات المهنية بإتجاه 
رئاسة الوزراء وقد شارك بها ما يقارب 1000 شخص من أبناء الشعب األردني. وقد استضافت العربية لحماية الطبيعة 

في مقرها ورشتي عمل شارك بها مجموعة من الناشطين في الحملة بهدف التحضير والحشد إلنجاح هذه المسيرة.

ونظمت الحملة بتاريخ ٥ أيلول 201٥ ما يسمى بـ »المحاكمة الشعبية« التفاقية الغاز مع اسرائيل، حيث دانت المحكمة 
التي تمت بالتعاون مع النقابات المهنية رئيس الوزراء عبد اهلل النسور، وشركة الكهرباء الوطنية، على خلفية توقيع صفقة 
االحتالل  قبل  من  المسروق  الفلسطيني  الغاز  استيراد  اتفاقية  بـبطالن  الصهيوني، وقضت »شعبيا«  الكيان  مع  الغاز 

اإلسرائيلي.، والتي تلزم األردن بشراء الغاز منه  بقيمة تزيد على 1٥ مليار دوالر ولمدة 1٥ عاما.
وحضرت »المحاكمة« شخصيات نيابية ونقابية وحزبية وسياسية، فيما غاب أي ممثل عن الحكومة وشركة الكهرباء.

وللتعريف  الصفقة  رفض  على  الشارع  لحث  قصيرين  تصويريين  فيلمين  الحملة  أصدرت  فقد  اإلعالمية  الناحية  ومن 
بخطورتها، كما أصدرت فيديوهات لرسائل مصورة مع نشطاء وسياسيين وفنانين.

وقد أصدرت الحملة عددًا من البيانات الصحفية في مؤتمرات صحفية مختلفة للتنديد بالصفقة وإلعالم الشارع األردني 
بآخر مستجدات الصفقة ونشاطات الحملة. كما أنشأت الحملة صفحة خاصة بها على موقع فيسبوك لتسهل على الناس 
معرفة األنشطة وكافة المعلومات المتعلقة بالحملة  http://tiny.cc/nogasjo وتم إطالق حساب على موقع تويتر@

StopGasDeal، باإلضافة إلى عقد عشرات الجلسات الحوارية والتعريفية بالموضوع.

يذكر أن الحملة قد نجحت أيضًا في التواصل ونشر الفعاليات وتشكيل قواعد شعبية في محافظات اربد والكرك والزرقاء 
والتي شاركت جميعها في عقد أنشطة تثيقيفية ورافضة للصفقة لسكان هذه المحافظات، باإلضافة إلى اإلنطالق في 

مسيرات متوازية لمسيرة الرفض الشعبي من هذه المحافظات.

التوعية والتحريك
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أقامت »الحملة الوطنية إلنقاذ غابات برقش من اإلعدام« نشاطًا تفاعليًا في سوق جارا يوم 201٥/٥/22 بهدف رفع 
لبناء  التي بدأت قبل 4 سنوات بصدور قرار لتقطيع وتسييج جزء من غابات برقش  البيئية  الوعي والتذكير بالمجزرة 
أكاديمية عسكرية. وفي العام الماضي، تم تقطيع 2200 شجرة من غابات برقش. شاركت العربية كونها أحد أعضاء 
ضاءة شموع بعدد األشجار التي تم قطعها في هذه  الحملة في انجاح هذا النشاط الذي اشتمل على معرض للصور واإ

المجزرة البيئية رافعين شعار »برقش لينا وحقك علينا«.

المشاركة في حملة »أنقذوا غابات برقش«

ضمن حملة التوعية البيئية »لو تعرف« التي أطلقتها العربية لحماية الطبيعة في عام 2012 لنشر الوعي البيئي بين 
طالب المدارس، قدمت العربية لحماية الطبيعة بالتعاون مع سنابل هندسة وتنسيق الحدائق محاضرة لثمانين طالبة من 
الصف الثالث اإلبتدائي من المدرسة األهلية للبنات في 1٦ شباط 201٥. حيث ركزت المحاضرة التي قدمها كاًل من 
المهندس فراس حمدان والمهندسة فرح قدورة على تعريف الطالبات بتنوع التضاريس والمناخ في األرض وأثر ذلك على 

حملة »لو تعرف« تواصل محاضراتها التوعوية في المدارس

إفطار »شتلة حنين« في قطر
تحت رعاية الهالل األحمر القطري أقامت مجموعة 
الروزنا مأدبة إفطار تحت عنوان »شتلة حنين« 
وذلك  قطر  دولة  في   201٥/٦/28 األحد  يوم 
دعمًا لبرنامج المليون شجرة الثالث في فلسطين.

العربية  الفعالية عرض قدمه أحد مؤسسي  تخلل 
برنامج  إنجازات  عن  الجعجع  حسن  المهندس 
المليون شجرة الذي أطلقته العربية لحماية الطبيعة 
الغذائي.  أمنهم  وتحقيق  المزارعين  صمود  لدعم 
كما ركز على إظهار اإلنتهاكات البيئية الممنهجة 

تنوع الغطاء النباتي، كما تم التركيز على أهمية 
في  شخص  كل  دور  وعلى  وحمايتها  األشجار 
الحفاظ على البيئة وعلى برامج العربية الزراعية 
الرقعة الخضراء في األردن  التي تستهدف زيادة 

وفلسطين. 

المهندسة فرح قدورة  و في 201٥/3/4  قدمت 
النادي  وطالبات  لطالب  محاضرة  العربية  من 
البيئي في مدارس النموذجية العربية الذين تفاعلوا 
مع الحملة خاصة وأنهم قد شاركوا مسبقًا بأحدى 
العربية.  فريق  مع  والتوعوية  الزراعية  الفعاليات 

وقدم الطالب والطالبات بعض المقترحات للترويج لحمالت الزراعة وترشيد المياه.
 وتعتبر حملة »لو تعرف« أحد أبرز البرامج التوعوية التي أطلقتها العربية لحماية الطبيعة عام 2012، حيث تستهدف 
األردن  في  البيئية  بالتحديات  الطلبة  وتعريف  وفوائدها  الزراعة  بأهمية  الوعي  لنشر  وذلك  والمدارس،  الجامعات  طلبة 

ومحيطنا العربي، مع اإلشارة إلى الحلول التي تسعى لها المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.

التوعية والتحريك
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التي يتعرض لها المزارعون جراء اإلحتالل اإلسرائيلي. 
من  للعديد  تعرض  الذي  لحم،  بيت  في  الخضر  منطقة  من  صبيح  ابراهيم  الصامد  الفالح  الفعالية  استضافت  كما 

اإلنتهاكات من قبل اإلحتالل ورغم ذلك رفض التخلي عن أرضه التي حاول المحتل شرائها بـ1٥ مليون دوالر!
وتكللت الفعالية بتبني الحضور زراعة 1400 شجرة. وقد شارك في تنظيم الحفل، المتطوعون خالد المهندي وسارة 
يمان عودة وأميرة أسامة وديمه داغستاني وسارة الديسي وسارة  سراء المفتاح واإ سليمان وصفوان غنام ورفيا سليمان واإ
الرشق وعبدالرحمن طه وعبدالعزيز طه ومريم أسامة ونور عودة وهيثم النتشة وعبدالسالم عبد وبتنسيق مع شركة السدرة 

الزراعية.

ضمن حملة »لو تعرف« للتوعية البيئية، قامت 
قرى  مع  بالتواصل  الطبيعة  لحماية  العربية 
من  سلسلة  لتقديم  عمان   في   SOS األطفال 
استضافت  العمل، حيث  المحاضرات وورشات 
القرية من العربية المهندسة فرح قدورة والمتطوعة 
لتقديم ورشة عمل لعشرين طفاًل  أبو زيد  جيدا 

وطفلة من أبناء القرية. 
قدمت العربية فيلمًا حول الزراعة ومن ثم قسمت 
لتحفيزهم  تفاعلية  عمل  لمجموعات  األطفال 

للقيام بمشاريع زراعية مستقبلية في القرية.

SOS  تقديم سلسة محاضرات توعوية في قرى األطفال

شاركت العربية عبر ما يزيد عن ٥0 متطوعًا 
كما في السنوات السابقة بسوق جارا، من خالل 
صنع  من  هي  التي  منتجاتها  وبيع  عرض 
وتصميم المتطوعين، والتي يذهب ريعها لدعم 
مشاريع التشجير في األردن وفلسطين،  وذلك 
كل يوم جمعة لمدة ثالثة أشهر في منطقة جبل 

عمان في شارع الرينبو.

العربية تجدد لقائها مع محبيها في سوق جارا

التوعية والتحريك



 باللحن و الصوت و الموسيقى رعد برهوش يزرع 200 شجرة 

برهوش  رعد  الشاب  الناشط  الطالب  اقام 
حفاًل  عمان  أكاديمية  مدارس  من  سنة(   1٦(
موسيقيًا خيريًا بعنوان » اغاني لفلسطين« في 
المليون  برنامج  دعم  بهدف   201٥/11/12
شجرة في فلسطين. ويذكر ان األغاني هي من 
تأليف و تلحين وعزف رعد وقد أثمر ريع الحفل 

عن تمويل زراعة 200 شجرة.
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قدمت مسؤولة العالقات العامة في العربية المهندسة فرح قدورة عرضًا في اإلجتماع الدوري لمجموعة »مشروع عدالة 
الطعام« الناشطة في مدينة سياتل األمريكية يوم 4/21/201٥.

كما قدمت محاضرة آخرى  في مسجد سمامش في سياتل، وتخلل المحاضرة عرض فيلم قصير عن انتهاكات اإلحتالل 
اإلسرائيلي للموارد الطبيعية في فلسطين والحرب الممنهجة في حرق وقلع وتدمير األشجار واألراضي الزراعية، ومن ثم، 
تم استعراض انجازات برنامج المليون شجرة في فلسطين وأهدافه مع عرض لفيلم من احدى الفعاليات الزراعية ضمن 
البرنامج، وتميزت المحاضرة بتواجد عدد من أبناء الجالية العربية والمسلمة في المدينة وتفاعل الحضور بشكل ملفت 

من خالل النقاش وطرح األسئلة. 

أصداء المليون شجرة تصل إلى سياتل في أمريكا

شاركت  العربية بمتطوعها الناشط بهاء الكيالي 
يوم األربعاء 1٦ كانون األول 201٥ في فعالية 
الوعي  لزيادة  دبي،  في  المساء«  كل  »تسوق 
حول مشاريع وأنشطة العربية وجمع التبرعات 

لحملة المليون شجرة في فلسطين.

المشاركة في فعالية »تسوق كل المساء« في 
دبي

التوعية والتحريك
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نفذت العربية بالتعاون مع إذاعة حياة FM  بتاريخ 201٥/4/20 يوم مفتوح تحت شعار » يقلعون شجرة... نزرع عشرة 
فلنغرسها معًا« بهدف دعم برنامج المليون شجرة في فلسطين.

حيث تلقت العربية خالله وعود من المستمعين بتبني زراعة 23 ألف شجرة و7 آبار و13 شبكة صيد سمك في فلسطين.
اشتملت الحملة اإلذاعية على 8 فقرات من الساعة 7:30 صباحًا وحتى منتصف الليل وتميزت اللقاءات بتنوع كبير 
من المشاركين حيث ضمت نائب رئيس مجلس إدارة العربية لحماية الطبيعة األستاذ رامي برهوش – ونقيب المهندسين 

مستمعو إذاعة حياة اف ام يدعمون زراعة  23 ألف شجرة في فلسطين

الزراعيين المهندس محمود أبو غنيمة واألمين 
المهندس   األردنيين  المهندسين  نقابة  في  العام 
العربية  إدارة  مجلس  وعضوي  الهنيدي  ناصر 
لحماية الطبيعة األستاذة سوزان أيوب و األستاذ 
األفاضل  المتطوعين  من  وعدد  المغربي  زياد 
فاطمة  والدكتورة  حواتمة  عبداهلل  األستاذ  منهم 
الجمالي والمهندس المعماري أيمن زعيتر ومن 
الشباب لميس أبو عزيزة وفرح عبد الجواد وزينة 
الجعجع وتخلل اليوم لقاء مع نائب مفتي القدس 
فلسطين  في  أهلنا  مناصرة  أهمية  للحديث عن 

وأن التبرع لزراعة األشجار للحيلولة دون مصادرة األراضي يعتبر بابًا من أبواب الزكاة، وشارك من فلسطين على الهاتف 
ثلة من الجمعيات والمؤسسات الشريكة في تنفيذ البرنامج.

الفنانة مي نصر: »العربية لحماية الطبيعة تحمل رسالة نبيلة أتشرف بها« 

مقابلة  الى  الطبيعة  لحماية  العربية  دعيت 
يا  دنيا  برنامج  قناة رؤيا ضمن  تلفزيونية على 
في  وشارك   ،201٥-12-٥ السبت  يوم  دنيا 
المقابلة الفنانة  مي نصر وعضو مجلس ادارة 
في العربية لحماية الطبيعة زياد المغربي، حيث 
قدم المغربي تعريفًا على برامج العربية وأهدافها. 
الحفل السنوي  المغربي إلى ضيوف  كما أشار 
من الفنانة مي نصر والفنان همام عيد والمزارع 
عبد الرحمن قاسم من فلسطين والمزارعة إلهام 

العبادي من قرية البيوضة في السلط.

المطلق  إيمانها  أن  نصر  مي  الفنانة  وأكدت 
بأهداف وبرامج العربية لترسيخ حب األرض واإلنتماء إليها هو ما شجعها على تلبية نداء العربية إلستضافتها في الحفل 
السنوي، كما وأشادت بالعمل والمجهود الذي تقوم به العربية في تثبيت أهلنا في فلسطين في أراضيهم وتعزيز صمودهم.
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عقدت العربية لحماية الطبيعة مؤتمرًا صحفيًا في 2 كانون األول 201٥ في مقرها لتعلن عن حفلها السنوي الذي نظمته 
في ٥ كانون األول لتعلن عن إنجازاتها المستمرة في دعم الزراعة واألمن الغذائي وقضايا البيئة. وقد حضر المؤتمر عدد 
كبير من أصدقاء العربية الصحفيين المخلصين لقضايا األرض والبيئة ورحبت رئيسة العربية رزان زعيتر بهم قائلة ان 

»توقعاتنا منكم هي ان تصنعوا الحدث معنا وليس فقط نقل الخبر«.

حضور كثيف لمؤتمر العربية لحماية الطبيعة الصحفي السنوي 

منذ  أن  زعيتر  رزان  العربية  رئيسة  وصرحت 
تأسيس المنظمة عام 2003 أطلقت عدة برامج 
في  العربية  الشعوب  قدرات  تعزيز  إلى  تسعى 
الحفاظ على مصادرها الطبيعية وتحقيق السيادة 
على الغذاء، وعلى رأس إنجازات هذا العام النجاح 
التابعة  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  دفع  في 
للمصادقة بجميع دولها في شهر  المتحدة  لألمم 
تشرين األول على وثيقة هي األولى من نوعها 
الحروب  و  االزمات  في  الغذائي  باألمن  تعنى 

واالحتالالت.

كما حضر المؤتمر اثنان من ضيوف الحفل الفنانة اللبنانية الناشطة مي نصر التي تحدث حول دعمها لحمالت العربية 
لحماية الطبيعة »كونها تصب نحو بوصلة و قضية العرب األساس فلسطين«  والفالح الفلسطيني عبدالرحمن قاسم )77 
عامًا( والذي إستطاع وبعد31 عاما من إستصدار قرار قضائي بإستعادة أرضه المصادرة و التي تقع داخل مستعمرة »بيت 
إيل« وهدم البناء االستعماري عليها . وتحدث عبدالرحمن عن رفضه مبلغ 28 مليون دوالر ثمنا ألرضه ورفضه أيضا 

إغراءات القنصل األمريكي لمنحه و عائلته جوازات سفر أمريكية مقابل تنازله عنها. 

و قالت مديرة العربية مريم الجعجع أن الحفل يهدف الى دعم حملة زراعة المليون شجرة الثالث في فلسطين، من خالل 
زراعة 100 ألف شجرة خالل العام المقبل ، بداًل عن األشجار التي تقوم قوات االحتالل االسرائيلية بجرفها. فقد قامت 
العربية لحماية الطبيعة بزراعة أكثر من 2,084,٥88  والتي ساهمت في إفادة حوالي  23,000 عائلة مزارعة يصل 
مجموع افرادها الى  181,000. كما سيذهب ريع الحفل الى دعم برنامج »القافلة الخضراء«، لزراعة مئات آالف األشجار 
المثمرة في األردن بهدف مكافحة التصحر وتعزيز األمن الغذائي. وقد استهدف البرنامج مناطق مختلفة من األردن حتى 
اآلن منها دير عال وغور المزرعة والرصيفة وقرية السماكية في الكرك والطفيلة ومادبا والزرقاء والسلط وصويلح وماركا 
ووادي القطار في عمان. كما تم تنفيذ الكثير من األنشطة الزراعية في مدارس المحافظات منها بيرين والكمشة والحالبات 

وأم الرمانة والعالوك والضليل ومخيم البقعة. 

وأعربت مديرة العربية لحماية الطبيعة عن نية الجمعية اإلستمرار في برنامجها »السيادة على الغذاء« التي تقوم من خالله 
بالتحريك والتأثير على السياسات الزراعية و البيئية من خالل تمثيلها للمجتمع المدني العربي في المنابر العالمية واالقليمية 
المختلفة كلجنة األمن الغذائي العالمي التابعة لالمم المتحدة وهي أعلى منصة حكومية تضطلع بوضع السياسات الزراعية. 

إطالالت اعالمية
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حلت رئيسة العربية المهندسة رزان زعيتر ضيفًا على برنامج »خارطة المال« في تلفزيون دبي في 7 شباط 201٥، 
حيث تحدثت عن خطة العربية في عام 201٥ لزراعة ما يزيد عن 100,000 شجرة في فلسطين والمساهمة في 

برنامج خارطة المال يستضيف رئيسة العربية لحماية الطبيعة

استضاف راديو أنغام الخليل وراديو مرح  واذاعة مزاج اف ام المهندس محمد قطيشات، مدير المشاريع في العربية 
لحماية الطبيعة، للحديث عن إنطالقة حملة »األرض لنا« بالشراكة مع هيئة العمل التطوعي في إطار برنامج المليون 

شجرة الثالث في فلسطين.

حيث تحدث قطيشات عن تنوع األنشطة والمشاركة المجتمعية فيها من مختلف المؤسسات وتطرق إلى المناطق التي 
تم إستهدافها بداية مع أراضي تل رميدة في البلدة القديمة – الخليل والتي شهدت مشاركة عشرات المتطوعين، كما 
إستهدفت الحملة منطقتي خربة أم الخير وسعير المهددة بالمصادرة  في الخليل، وأرضي عين البيضا وبردلة في محافظة 
طوباس، وأرضي قرية قريوت الواقعة بالقرب من مستوطنة شيلو، وقرية زيتا في طولكرم وزلة الشيخ زيد في جنين، وعلى 
شرفات القدس وداخل المسجد األقصى وفي أراضي الداخل الفلسطيني وكان لقطاع غزة نصيب أيضًا ضمن الحملة 

بعدة فعاليات إستهدفت المناطق المدمرة من العدوان اإلسرائيلي الغاشم. 

اإلذاعات الفلسطينية واألردنية تستضيف العربية للحديث عن حملة »األرض لنا«

اذاعية،  لقاءات  اربع  الى  ايضا  العربية  دعيت 
اثنتان منهم على اذاعة مزاج اف ام  و اثنتان على 
اذاعة فرح الناس و شارك بهم الفالح عبدالرحمن 
والفنانة  المغربي  وزياد  الجعجع  وحسن  القاسم 
وتفاصيل  العربية  برامج  للتحدث عن  نصر  مي 
في  تساهم  تذكرة  كل  حيث  الحفل  واستعدادات 

زراعة 10 أشجار في األردن و فلسطين.

ضيوف العربية في الحفل السنوي يروون قصصهم

إعادة تأهيل القطاع الزراعي المدمر في قطاع 
بيت   ٥0 بناء  إعادة  مشاريع  من خالل  غزة 
في  جديد  زراعي  بئر   12 نشاء  واإ بالستيكي 

فلسطين.   

كما تحدثت عن دور العربية لحماية الطبيعة 
خالل  من  الوعي  وزيادة  الجهود  تحريك  في 
الغذاء  على  للسيادة  العربية  الشبكة  تأسيس 
والتي نأمل أن توحد جهود الدول العربية في 

ستدامتها. الحفاظ على مواردها الطبيعية واإ
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»أقمنا فعالية إلحياء يوم المرأة العالمي، تحدثت فيه عن النساء والحروب، بما في ذلك فلسطين. ثم شاركت في قراءة 
شعرية يوم الجمعة وأهديت قصيدة »الربيع بلد أجنبي في فلسطين« لكم وللعمل الذي تقومون فيه.« 

تيريزا ولفوود – شاعرة كندية

»أنتم تقومون بعمل رائع بالتطوع لمساعدة مجتمعنا والبيئة. إنكم مثال حي للمواطنة العالمية ونموذج لطالبنا ولنا« 
روان بطارسة – مسؤولة البيئة/ مدرسة البكالوريا

»نؤكد لكم شكرنا كما نؤكد شراكتنا العربية المجتمعية الحقيقية معكم ونؤكد اعجابنا والتزامنا بهذه المفاهيم التنموية الوطنية 
الرائعة والتي ولألسف قلما نجدها في نماذج »الشراكات« االخرى. لكم التحية االخوية والسالم من قلب غزة المحاصرة 

الصامدة.« 
أحمد صوراني – غزة

»من المنعش أن ترى أشخاصًا ملتزمين نفضوا الغبار عن أنفسهم وشّمروا عن سواعدهم وبدأوا العمل لتغيير األمور إلى 
األفضل.« 

منى برغوث – منسقة مجموعة إمبورز

»العربية كرست بداخلنا فكرة التطوع بالوقت والجهد، فاإلنسان ال يدرك أهمية التطوع في الحياة إال عندما يعمل به«.  
سوسن الخالدي

»شجعت أبنائي الثالثة رعد، جنى وآدم على المشاركة، على زراعة األشجار، فهو أمر مهم جدا ليتعلموا أنهم جزء في 
صناعة المستقبل، وليكبر هذا الشعور معهم، فيصبح نمطا في حياتهم وأن فكرة هدية الشجرة التي أطلقتها العربية بعيد 

األم مختلفة عن السائد، وتعزز قيمة األم والترابط األسري الذي هو أساس الترابط المجتمعي«. 
دانا جاداهلل برهوش

أنا سعيد كثيرا بهذه التجربة التي جعلتني أشعر بالوطنية واالنتماء، كما تعرفت بأصدقاء جدد، ولن أتردد بالمشاركة بهذا 
العمل الجميل. يدا بيد تصبح بالدنا خضراء«. 

الطالب داني جمال يوسف في الصف السابع من مدرسة المنهل

»هذا اإلبتكار الرائع بحد ذاته هو روح المقاومة التي لم يتنبه لها أحد، ألنه يساعد المواطن الفلسطيني على التشبث بأرضه 
لشقين، األول أن هناك من ال يزال يتذكر فلسطين ويقدم الدعم لها، والثاني زراعة األرض وتعميرها والعيش منها، وهذا 

ما يجسده مشروع المليون شجرة في فلسطين التي تتبناه العربية لحماية الطبيعة.
هذه الخطوة الثورية بإمتياز، تؤشر إلى اإليمان القاضي بأنه ال فرق بين األردن وفلسطين، ولهذا جاء برنامج القافلة 

الخضراء لجعل األردن أخضرا قدر اإلمكان.
وألن هذه المجموعة لها أجندة ثورية، فقد فرضت نفسها على الساحة الدولية ، ونافحت وناضلت كثيرا من أجل األمن 
الغذائي العربي والحفاظ عليه وعدم إنتهاكه، وقد نجح القائمون عليها في تسجيل إختراقات نفخر بها في الساحة الدولية، 
وبات حضورها في المؤتمرات الدولية الفتا وتحصيل حاصل ومشرفا، علما أن الحكومات العربية وسفارتها في الخارج لم 

تفكر باإلقتراب من هذا الهدف مطلقا.«
 أسعد العزوني – صحفي أردني  2015

»لم تكن طالبة الصف الثامن في المدرسة النموذجية العربية لين القرعان، تعرف أن متابعتها لمحاضرة ضمن حملة »لو 
تعرف« التي نظمتها المنظمة »العربية لحماية الطبيعة« مؤخرا، سيشعل الحماسة فيها، ويؤدي بها إلى الترويج لحملة 

»العربية« الخاصة بعيد األم، وجمع التبرعات لزراعة  33 شجرة باسم األمهات في فلسطين.

 قالوا في العربية



70

 قالوا في العربية

وتعتبر لين أن الحملة زرعت فيها روح التحدي. وتقول »أنا سعيدة جدا وفخورة بهذا العمل«، وهي تبدي امتنانها الكبير 
رشاد بأهمية الزراعة والبيئة«.  لحملة العربية لما تقوم به من توعية واإ

جريدة الغد األردنية 2014/3/28

 »أقل ما يمكن أن أقدمه للقضية الفلسطينية هو تطوعي بالعربية لحماية الطبيعة« 
مالك زعيتر/ 2015

»العربية لحماية الطبيعة هي المنظمة المحلية الوحيدة التي تعمل على األرض ليس بشكل تنظيري بل بشكل فعلي فهي 
تبني وتزرع داخل األرض«-  

فرح الطريفي/ 2015

»العربية بتخلينا نتأكد ان حقنا بالعودة لسه موجود وما راح يزول أبدًا« 
هبة الباز/ 2015

»أكثر الهجمات التي ينفذها المستعمرين هي ضد المزارع الفلسطيني لدفعه لترك أرضه، والعربية هي من المبادرات القليلة 
إلي بتساعد المزارع الفلسطيني بشكل مباشر«

حمزة شعراوي/ 2015

»للصمود أشكال كثيرة وزراعة األشجار من أهم األشكال لدعم أهلنا في فلسطين«
المتطوعة زين سلطان

»العربية بتخليني دائمًا متذكر فلسطين ومتذكر وطني«
سيف ابو محفوظ/ 2015

»العربية لحماية الطبيعة هي انتفاضة الزيتون هي انتفاضة الشجر« 
معاذ قطناني/ 2015

»العربية لحماية الطبيعة أخذت على عاتقها جزءًا ال يمكن إال أن نشجعه وندعمه بكل السبل والوسائل وهو تخضير 
أرضنا في فلسطين وأرضنا التي نعشق في األردن، نحن سعيدون لوجودنا اليوم بينكم ومقدرين لهذه الجهود العظيمة«.

الفنانة نادرة عمران، 2012

الزيتون واللوز وزرعوا مكانها أشجار  قلعوا أشجار  الطبيعي لألرض حيث  المنظر  تغيير  البالد كان  جزء من احتالل 
الصنوبر والسرو، معكم نتمنى أن نعمل إلرجاع ما تبقى من أراضينا على ما كانت عليه في ذاكرتنا وقلوبنا كفلسطينيين. 

أشكركم جزياًل« 
الفنانة سناء موسى، 2009

»العربية لحماية الطبيعة أرض خصبة لزراعة أي عطاء ممكن تقديمه، وال بد أن تحصده منها بأجمل التجارب وأروع 
الخبرات«

لميس أبو عزيزة / 2015
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201٥-٥-27

تعلن العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء انتهاء جلسات المفاوضات الدولية حول إطار العمل بشأن 
األمن الغذائي والتغذية في األزمات الممتدة في مساء  22- ٥-201٥ في مقر منظمة األغذية والزراعة في روما، وتشدد 
على اعتبارها نصرا كبيرا للمجتمع المدني العالمي والعربي حيث أن قبل ثالثة عشرة عامًا كانت الدول والمنابر الدولية بما 
فيها منظمة األغذية والزراعة  تعتبر موضوع األمن الغذائي في الصراعات والحروب واالحتالل حساسًا وسياسيًا ال بل 
محرمًا وخارج اختصاصها، حتى تمكنا في عام 200٥ من تكوين مجموعة المجتمع المدني الدولية  حول انعدام األمن 
الغذائي في الحروب والصراعات واالحتالل بقيادة عربية. وبعد 10 سنوات من هذا العمل التطوعي العنيد تبنت لجنة 
األمن الغذائي العالمي  هذا الموضوع ، وهي أعلى  منصة دولية وحكومية تضطلع لضمان األمن الغذائي والتغذية، عبر 
مفاوضات استمرت سنتين انتهت في 24-٥-201٥ بوضع اطار عمل سيطرح للمصادقة النهائية في أكتوبر 201٥. 

ان أهم انجازاتنا في الوثيقة الدولية تلك حول انعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدة هي:

النقطة األولى: النجاح في ادخال »االحتالل« في الوثيقة كسبب جذري النعدام األمن الغذائي والتغذية في األزمات، 
باالضافة الى إدخال بنود مختلفة مرتبطة باالحتالل كضمان الوصول اآلمن وبدون عوائق للمساعدات االنسانية والغذائية، 
وضمان حيازة األراضي والغابات ومصائد األسماك ووصول المجتمعات المتأثرة واستخدامهم لمواردهم الطبيعية وضمان 

حمايتهم من خالل ضرورة احترام القانون االنساني الدولي وخاصة اتفاقيات جنيف.

النقطة الثانية. عدم اإلكتفاء بمبدأ الصمود أو resilience  كمبدأ جامع أو هدف نهائي كما يراد له أن يكون حيث حاربنا 
أن تكون الوثيقة أكثر شمولية وتضم التمعن في األسباب الجذرية النعدام األمن الغذائي والتغذية وسبل منعها ومعالجتها.  

النقطة الثالثة: نجحنا في ادخال مبدأ القدرة على »الوقاية« من الصدمات عند وضع  تعريف  »تعزيز الصمود« حيث 
كانت تقتصر فقط على القدرة على التكيف »الستيعاب« الصدمات.  

النقطة الرابعة:  ادخال مبدأ كامل حول حقوق االنسان  لضمان عدم اقتصار البرنامج  على النهج االنساني )على المدى 
القصير( و النهج التنموي . فالنهج القائم على حقوق االنسان يعتبر وقائيا و عالجيا في آن واحد و اذا الغي تصبح 

الوثيقة مجرد أداة استجابة آنية.

النقطة الخامسة: نجحنا بصعوبة بالغة بادماج سياسات تعزز النظم الغذائية المحلية  كعنصر رئيسي في ما يتعلق بالتنمية 
و دعم الصمود  , خاصة  ضمان وصول صغار المنتجين الى الموارد االنتاجية  و األسواق.  باالضافة الى ادراج بنود 
عن تشجيع الشراء من منتجين محليين واستخدام المنظمات المحلية في تنفيذ برامج المساعدات االنسانية و التنموية و 

عن أهمية انشاء احتياطات غذائية على المستوى المحلي والوطني و االقليمي .

النقطة السادسة: نجحنا في ادخال بنود حول تعزيز السالمة الغذائية على امتداد السلسلة الغذائية لمنع التلوث واألمراض 
و التي تعتبر أمرًا شائعًا في المساعدات الغذائية التي تصل المجتمعات المتضررة حتى يومنا هذا. 

النقطة السابعة: نجحنا في وضع األسباب الرئيسية لفشل السياسات و البرامج في األزمات الممتدة و منها تقويض القدرات 
و األولويات المحلية بفعل تدخالت خارجية , و المصالح الذاتية التجارية و السياسية  و االفتقار الى دعم منتجي الغذاء.

النقطة الثامنة: ازالة بند حول محاولة استدامة النزوح و تكيف سبل العيش و تحويلها بصورة مستدامة  و اضافة بند مكانه 

 بيان العربية لحماية الطبيعة الختامي حول إطار العمل بشأن األمن الغذائي و التغذية في األزمات

الممتدة والذي قادت العربية المفاوضات بشأنه بإسم المجتمع المدني العالمي 2015
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حول تعزيز الحلول الدائمة للنزوح،و يشمل تسهيل عودة الالجئين إلى بالدهم.

النقطة التاسعة: ادخال  بند عن عدم وجوب استخدام الغذاء كوسيلة للضغط السياسي أو االقتصادي و ضرورة االحجام 
عن التدابير من طرف واحد التي ال تراعي القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق األمم المتحدة ،و التي تعرض األمن الغذائي 

والتغذية في الخطر, بموجب ما ينص عليه اعالن روما 199٦.

النقطة العاشرة : فرض بنود تشدد على ملكية الدول المتأثرة للبرامج و  تلزم المنظمات االنسانية األجنبية على العمل من 
خالل مؤسسات الدولة حتى ال تقوضها أو تخلق أنظمة موازية لها. 

النقطة الحادية عشر: ادخال بندين حول أهمية تيسير تطبيق الوثيقة من خالل حشد االلتزام السياسي رفيع المستوى.
نتمنى أن تستثمر الوثيقة بجدية برفع المعاناة عن الشعوب التي تعيش االحتالل و الصراعات و الحروب آملين أن يستديم 

عملنا من أجل تطبيق بنودها و أن نستمر بالعمل سويًا على المراقبة و المسائلة أثناء التطبيق.

 تتمة بيان العربية لحماية الطبيعة الختامي حول إطار العمل بشأن األمن الغذائي و التغذية في األزمات

الممتدة والذي قادت العربية المفاوضات بشأنه بإسم المجتمع المدني العالمي 2015
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High Level Expert Forum on Food Insecurity in Protracted Crises September 13-14, 2012, FAO – 
Rome, Italy
Day Two- 14 Sept. 
Panel 5 The way forward: Elements for an agenda for action         
Razan Zuayter 

I would firstly like to thank the FAO, CFS and the Civil Society Mechanism for enabling civil society 
actors to be an integral part of this very important discussion.

Ten years ago, it was a taboo to talk about man-made crises when discussing food insecurity in the 
context of catastrophes. One would fear of getting accused of being political.

There was an evident hesitation in using clear terminology when discussing conflicts. At times it was 
called complex emergencies, and at others, protracted crises. Countries in conflict were often called 
vulnerable or fragile states.

We acknowledge the great progress that allowed for the realization of this forum. There has been 
excellent and courageous work done in Sofi 2010 “Addressing food insecurity in protracted crises”.
Palestine was later added to the list of countries that are considered to be living in protracted crises.  

Despite the struggle that this step required, the eventual addition granted us hope of a democratic 
and genuine process. 

The discussions during the past two days of the HLEF were sincere, rich and constructive, and we 
civil society organizations, are glad to endorse the process. Our documented recommendations and 
focused interventions are a result of a two-day CSO consultation and we hope that they will be en-
dorsed by the HLEF.

It is important to reflect on a few points here:

•  We can only achieve our goals through an accountability framework that puts communities at the 
center. Without this framework, words such as, resilience, conflict resolution, and peace building 
become void.

•  We stress that there should be a distinction between natural and man-made disasters when ad-
dressing protracted crises.

•  Mr. David Keen, an author of a background paper presented to our forum called ‘Aid and Devel-
opment in the Context of Conflict’ and he expresses our views well when he states that over several 
decades “there has been a damaging silence on human issues.” 

We also share his thoughts that trendy words such as state building, peace building, stabilization, 
counterterrorism, coherence and integrated missions can really feed into the suffering and the pro-
longing of crises if not carefully based on justice, rights and humanitarian laws.

 كلمة رئيسة العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر في المؤتمر عالي الخبرة حول انعدام األمن

 الغذائي في االزمات الممتدة
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•  Mr. Henk-jan Brinkman in his address yesterday expressed that the classic big wars of the past 
were replaced with new forms, primarily civil and communal wars with no typical battle fields. 

We believe that the classic big wars, such as colonial wars as well as the cold war, persist but are man-
ifested in new forms. Mr. Keen courageously speaks about the “war on terror” as an extension of the 
cold war. 

 The key difference between the classical wars and the current conflicts,  is that the aim now is not 
“winning a war” but rather” sustaining it” as what we currently see in many cases in Africa and in 
West Asia. 

Finally, I would like to wrap up the several points I made, with the following conclusion: 
Failing to tackle the root causes of conflicts, and turning a blind eye towards violations of human 
rights, out of a fear of becoming political, is a political stance in itself.

 تتمة كلمة رئيسة العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر في المؤتمر عالي الخبرة حول انعدام

 األمن الغذائي في االزمات الممتدة
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Speech delivered by APN President Razan Zuayter
Panel: Global trends and challenges – What role for the CFS?

CSM Forum – 10 October, 2015, Rome

Normally I introduce myself as the President of the Arab Group for the Protection of Nature and a 
founder of the Arab Network for Food Sovereignty, but since we are speaking today about commu-
nities in crisis, I will introduce myself as a refugee. I have been a refugee since I was 10 years old – I 
don’t want to tell you for how many years I’ve been a refugee. You can figure out how old I am.

I’m happy that attention is finally being given to this issue.

Now, in Syria there are 7.6 million 
internally displaced people and 4 
million Syrian refugees – that is 
nearly 12 million people, or 50% of 
the Syrian population. Globally, 62 
million people are registered as ref-
ugees or internally displaced – more 
than five times the number in Syria. 
There are 15 million people affected 
in Africa alone.

In 2008 twenty million people were displaced by climate change related disasters. Now, 10% of the 
global population is at risk of displacement.

But I have a question that I want to bring forward:  Why is it only now that the world is alert to these 
crises? Is it because the refugees are finding themselves floating dead or alive at European shores? Or 
is it because displacement is becoming a source of business to institutions?

So what have we in the Protracted Crises working group been doing? 

 In 2004, these topics were taboo. We self-financed the coordination of the working group, and man-
aged to gain the support of communities living in protracted crises. 

In 2010, our first success was FAO’s State of Food Insecurity in the World (SOFI), which recognized 
protracted crises as a broad, important issue. It recognized 40% of people living in protracted crises 
are undernourished, which constitutes one fifth of the global total of undernourished people.

Our second success was in 2012, with the High Level Expert Forum (HLEF) on food insecurity in 
protracted crises, where we participated in both the steering committee and the task team that was 
formed later. We warned at that time that the aim of the new world order now is not to win wars, but 
to sustain wars.

 كلمة رئيسة العربية رزان زعيتر إلجتماع الهيئة العامة آللية المجتمع المدني
في روما اكتوبر 2015
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Finally this year, in 2015, the Framework for Action for Food Security and Nutrition in Protracted 
Crises (FFA) was finally endorsed on the 13th of October, after three years of consultations and ne-
gotiations. 

Civil society has achieved a great number of successes for communities living in protracted crises:  
we persuaded members to acknowledge and address the root causes of crises, and to use a Human 
Rights Based approach when engaging with communities in crisis; we pushed for accountability and 
monitoring mechanisms; we have reminded the CFS of the differences between resilience, and pre-
vention and recovery; we have continually stressed the importance of local food systems; we have 
mainstreamed nutrition into the CFS; we have encouraged country ownership rather than the cre-
ation of parallel systems; we ensured that initiatives are aimed not only at countries that are impact-
ed by protracted crises, but at those that are impacting them. 

I must salute the people who have been an integral part of the process leading up to the endorsement 
of the FFA, but were not able to attend this forum due to funding constraints to the Protracted Crises 
working group.
During this year’s CFS we are organizing a side event on the Way Forward for the FFA, to push for 
its implementation. We are also organizing two working group sessions for the CSM Forum on Re-
silience and Protracted Crises.  

We worked for eight years to introduce this topic to the United Nations organizations. We have been 
trying hard, in vain, for four years now to convince the CSM coordinating committee of the necessi-
ty of creating a constituency for communities living in protracted crises, which has until now been a 
totally abandoned social group. Unfortunately, we are coming to believe that governments and Unit-
ed Nations organizations might be more revolutionary than the CSM. 

We will continue our commitment to this cause, and will continue to exchange solidarity and empa-
thy with those living in protracted crises. I usually end my speeches with a joke but today I would 
like to say to those who are orchestrating opposition to giving space to this community within the 
CSM, that the alternative to a ‘moderate path’ that can be achieved through political engagement and 
policy reform is a path of extremism; and the extremism of groups like ISIS has global reach. We all 
have a stake in ensuring that communities in crisis have a voice in forums such as these.

 تتمة كلمة رئيسة العربية رزان زعيتر إلجتماع الهيئة العامة آللية المجتمع المدني
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قبل اثني عشرة عامًا اي في عام 2003 , عندما انتبهنا الى أهمية التـاثير على السياسات المتعلقة باألمن الغذائي ودور 
المجتمع المدني العالمي المتنامي في هذا الشأن كان جل اهتمامنا طرح موضوع في غاية األهمية واألولوية على طاولة 
البحث أال وهو األمن الغذائي في ظل الصراعات والحروب واالحتالل . لم يكن تحقيق هذا الهدف سهاًل. إذ كانت الدول 

و المنابر الدولية بما فيها الفاو تعتبره موضوعا حساسًا و سياسيًا ال بل محرمًا وخارج اختصاصها. 

وطوال سبع سنين تلت , لم يخضع المجتمع المدني اإلقليمي لهذا التحريم، بل و بمساعدة من المجتمع المدني العالمي 
تمكنت العربية لحماية الطبيعة في عام 200٥ مع شركاء عالميين من تكوين مجموعة المجتمع المدني الدولية  حول 
انعدام األمن الغذائي في الصراعات, وذلك من خالل اللجنة الدولية للسيادة على الغذاء و الحقًا مع آلية المجتمع المدني 
العالمي. وبعد 7 سنوات من هذا العمل التطوعي الدؤوب طلع علينا تقرير سوفي 2010 مؤكدا ضرورة البحث في هذا 
الموضوع واعتبرناه نصرًا كبيرًا.  ثم في العام ذاته تبنت لجنة األمن الغذائي عقد منتدى خبراء رفيع المستوى حول األزمات 
الممتدة في 2012، حيث شارك المجتمع المدني في تنظيمه والحديث على منابره عبر ثالثة متحدثين رئيسيين من هذا 
اإلقليم مع تقديم حالة دراسية مفصلة عن الوضع في غزة. وكانت أهم نتائج المؤتمر التأكيد على أهمية إعداد برنامج 
عمل يمكن تنفيذه لطرحه الحقًا أمام لجنة األمن الغذائي العالمي ودعيت آلية المجتمع المدني لتكون في اللجنة التوجيهية 

والتقنية العداد هذا البرنامج.

هناك أربع نقاط أساسية نود مشاركتها مع حضراتكم:

النقطة األولى. ضرورة التوفيق الثالثي بين النهج االنساني )على المدى القصير( والنهج التنموي )على المدى البعيد( و 
النهج القائم على حقوق االنسان )الذي يعتبر وقائيا وعالجيا في آن واحد(. فاذا ألغيت الركيزة الثالثة )وهي حقوق االنسان( 

تصبح أي وثيقة مجرد أداة استجابة آنية وليست عالجية أو وقائية مستدامة  .

ومن هنا نود التأكيد على خطورة اإلكتفاء بمبدأ الصمود أو resilience  كمبدأ جامع أو هدف نهائي حيث يجب  ان 
يكون العمل في األزمات أكثر شمولية ليضم التمعن في أسباب انعدام األمن الغذائي والتغذية وسبل معالجتها. 

ما  بسبب  أراضيها   داخل  فقط  وليس  أراضيها،  نطاق  وخارج  داخل  الدولي  للقانون  الدول  احترام  ذلك ضرورة  يشمل 
الـ  نتحدث عن مفهوم  الصراعات خارج حدودها وهنا  تأجيج  أو  الغذائي  انعدام األمن  الدول من زيادة  به بعض  تقوم 

extraterritorial obligations.

النقطة الثانية. ضرورة النظر الى كل أنواع األزمات )الصراعات والحروب واالحتالالت واألزمات الطبيعية( ألن لكل منها 
خصوصيتها وتعريفها الخاص والمسؤوليات التابعة لها في القانون الدولي بما في ذلك تأثيراتها على األمن الغذائي. وبما 
أننا حاليًا نقوم بالتفاوض حول المسودة الثالثة إلطار العمل بشأن إنعدام األمن الغذائي والتغذية في األزمات الممتدة  فأننا 
نهيب بكل شركائنا في هذه القاعة واإلقليم عامة اإللتزام باإلبقاء على كلمة احتالل من ضمن مسببات إنعدام األمن الغذائي 
في األزمات خصوصًا أنها تنسجم مع لغة لجنة األمن الغذائي العالمي المتوافق عليها مثل الخطوط التوجيهية الطوعية 

للحق في الغذاء والخطوط التوجيهية الطوعية  بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات.

النقطة الثالثة. يجب التأكيد على الشركاء جميعًا خاصة المنظمات المانحة و االنسانية على إحترام إطار و مبدأ عدم 
إلحاق الضرر يعني  Do No Harm . أي أن ال تسبب التدخالت استفحال انعدام األمن الغذائي واستدامة األزمات. 
حترام ملكية الدول عليها. ومن هنا يتعين  على الشركاء أن ينسقوا و يوائموا دعمهم مع السياسات واالجراءات الوطنية واإ

النقطة الرابعة.   يجب أن يشكل تعزيز نظم األغذية المحلية عنصرًا رئيسيًا في كل ما يتعلق بالتنمية ودعم الصمود  , 

 كلمة رزان زعيتر رئيسة العربية لحماية الطبيعة في الورشة اإلقليمية للفاو ألصحاب
المصلحة حول األمن الغذائي و التغذية في عمان- األردن 2015/4/28



79

دراج الطرق الممكنة لدعم المزارعين المحليين كتطوير البنى  آخذين بعين اإلعتبار تعزيز اإلنتاجية المحلية وأسواقها واإ
وقدرات  التكنولوجيا  تحسين  فضاًل عن  األراضي  و  والطاقة  والبذور  كالتمويل  االنتاجية  الموارد  إلى  والوصول  التحتية 

التخزين.

لمناطق  حتمية  وهي ضرورة  واالقليمي  والوطني  المحلي  الصعيد  على  غذائية  احتياطات  إنشاء  أهمية  هنا  ننسى  وال 
الصراعات . كذلك اللجوء الى أساليب مبتكرة في تأمين المساعدات االنسانية كالشراء محليًا من منتجين محليين عند 

االمكان. 
)مثال مبادرة العربية لحماية الطبيعة في غزة(

العمل و نكتفي اآلن بنقطتين  لدينا نقاط تفصيلية أخرى سنحاول عرضها في الجلسة المخصصة إلطار  وبعد فيوجد 
ختاميتين :  

األولى أننا كمجتمع مدني ندرك بحزن بالغ أن الحروب التقليدية كالحروب اإلستعمارية والحرب الباردة ال تزال قائمة في 
إقليمنا ولكنها استعيضت بأشكال جديدة من حروب أهلية عبثية  يراد لها أن تستدام وتسعى لتجزئة المجزأ وتحويل اإلقليم 
الغني بموارده إلى إقليم إتكالي معدوٍم لألمن الغذائي. ونؤمن بقوة أنه ال يمكن تحقيق أي أمن غذائي في إقليمنا دون 

يقاف الحروب الدموية وبدء الحوار على جميع الصعد.    اإلسراع الفوري لحل النزاعات واإ

النقطة الثانية واألخيرة أننا واثقون أنه ممكن تحقيق أمن غذائي حقيقي في إقليمنا إذا توفرت اإلرادة السياسية الحقيقية 
وللتعاون والتكامل في وضع االستراتيجيات الزراعية و تنفيذها ومراقبتها ضمن اطار للمساءلة تتوسطه المجتمعات وحتمًا 
بالشراكة مع جميع أصحاب الشأن بما فيهم منظمات المجتمع المدني والشبكات الممثلة للمزارعين وهنا  نود اإلشارة إلى 
جهود المجتمع المدني اإلقليمي في تنظيم صفوفه وتوحيد رؤياه ضمن شبكة إقليمية أسميناها الشبكة العربية للسيادة على 
الغذاء، تضم 7٦ منظمة واتحاد ونقابة تمثل مئات اآلالف من المزارعين والصيادين والرعاة و النساء والشباب والمستهلكين 

وآخرون.  
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مقّدمة

الية هذه المقاربة بالنسبة  يركز المعنّيون بالقطاع التنموي مؤّخرًا على مسألة القدرة على الصمود. ولكّن مستوى قيمة وفعَّ
إلى المجتمعات المحلِّية يعتمُد على أمرين االول: كيفية تعريف هذا مفهوم، والثاني: السياسات واإلجراءات التي يترجم اليها 

أواًّل، ال بدَّ لنا من اإلشارة إلى أنَّ مفهوم القدرة على الصمود ليس بالمفهوم الجديد. فلطالما طوَّرت المجتمعات المحلِّية 
ي مواطن الضعف واألزمات أو مظاهرها ، بغضِّ النظر عن  آلياِتها الخاصة للتأقلم مع، أو مقاومة أو امتصاص أو تخطِّ

اإلطار أو التسمية الُمعطاة لها. 

يلي  ما  في  أعرض  الصدد،  هذا  في 
المجتمعات  تتبناها  أساسية  شروط  ثالثة 
القدرة  لبناء  المدني   المجتمع  ومنظمات 
األمن  تحقيق  أجل  من  الصمود  على 

الغذائي والتغذية: 
 

1(  معالجة األسباب الكامنة وراء مواطن 
قائمة على حقوق  مقاربة  واّتباع  الضعف 

اإلنسان 

حيث ينبغي أن تشمل عملية بناء القدرة على الصمود السياسات واإلجراءات التي ال تساعد المجتمعات المحلِّية على التأقلم 
مع »مواطن الضعف« و»األزمات« أو امتصاصها فحسب، بل التي تساهُم في حلِّها ومقاومتها ومنعها ومنع مظاهرها 

من أن تتكرَّر، وبالتالي، يجب أن تتضمَّن المقاربة الشاملة لبناء القدرة على الصمود:  

•  التركيز على األسباب المباشرة والضمنية والهيكلية لمواطن الضعف بشكٍل عام، والصدمات و األزمات بشكٍل خاص 
•  التحليل الدقيق للسياق بالنظر إلى تنوُّع األسباب، بما في ذلك تحليل موازين القوى، وعدم المساواة، والعوامل األخرى 

التي قد تؤثِّر على مواطن الضعف كاألسواق وسبل كسب العيش. 
•  اإلقرار بأّن الجوع وسوء التغذية غالًبا ما ينتجان عن أفعاٍل متعمَّدة أو غير متعمدة أو خاطئة من قبل األطراف. 
وقد تشمل هذه األفعال القضاء على الُنُظم الغذائية والزراعية المحلِّية التي ُتخِضع الشعوب ُعنوًَة لعالقاٍت من التبعية: 
االستيالء على الموارد الطبيعية أو تدميرها، واالستهداف العنيف لُمنتجي األغذية، وفرض الحصارات والعالقات غير 
المتكافئة في تجارة األغذية، واستخدام األغذية أو المياه كأدواٍت قسرية ضّد الشعوب باالضافة الى االستجابات الخاطئة 
للمنظمات المانحة و التنموية و االنسانية. وتقود هذه االفعال او االسباب الى التسبب بمزيد من مواطن الضعف أو 
االزمات من جهة و الى توزع األعباء بشكل غير متساو بحيث تلقى األعباء في غالبية األحيان على الفئات المهمشة.

) على سبيل المثال، تم الترويج للوقود الحيوي أو الوقود الزراعي كمصدر للوقود  صديق للبيئة في حين تم العثور على 
تأثير سلبي له على األمن الغذائي و حقوق األرض، وكذلك النظم اإليكولوجية.

مثال اخر غزة  و الدفع للتصدير(
•  و من هنا من الضروري إجراء إصالح للسياسات اليجاد مسارات النفاذ حقوق الناس و الشعوب و ضمان آليات 

مساءلة مالئمة لجميع أصحاب المصلحة 

 كلمة مريم الجعجع مديرة العربية لحماية الطبيعة حول بناء القدرة على الصمود
لتحقيق إستدامة األمن الغذائي في لجنة األمن الغذائي- روما 2015/10/15



81

2(  ثانيا و بالتوازي مع النظر الى األسباب , يجب ربط البرامج اإلنسانية والبرامج التنموية على المدى البعيد 
إذا أردنا تحقيق القدرة على الصمود على المدى البعيد ضمن المجتمعات المحّلية، ال بّد من كسر الحواجز بين المؤّسسات 
والتمويالت االغاثية اإلنسانية واالخرى التنموية. ويجب بالضرورة الجمع بين االستجابات اإلنسانية واالقتصادية اعتمادا 
على اسس التنمية المستدامة.  فال يمكن تحقيق القدرة على الصمود من دون التوفيق بين األنظمة اإليكولوجية واالجتماعية

ويقوم المجتمع المدني بمبادرات عديدة من أهمها: 

•  تعزيز اإلنتاج الغذائي المحّلي المتنوع و استراتيجيات الزراعة االكثر متنانة من أجل الحد من المخاطر وتوقع الصدمات،    
وكذلك األسواق الوطنية والمحّلية؛ دعم صغار المزارعين، وخصوًصا عن طريق الوصول إلى الموارد اإلنتاجية

•  إعطاء األولوية للمشتريات المحّلية في االستجابة اإلنسانية والتنموية
•  إنشاء وتعزيز االحتياطيات الغذائية 

•  تعزيز الطرق البديلة إلدارة الموارد، مثل الحصاد المائي، وبنوك البذور، والزراعة الحضرية 

3(  ربط المعارف المحّلية واألولويات والمبادرات المحلية بالبحوث والعلوم والتكنولوجيا  
يجب أن تكون المجتمعات المحّلية المتضّررة في محور تركيز التخطيط والتطبيق. و لذا يجب تعزيز قدرات المؤّسسات 
المنتجين، والشعوب األصلية،  النساء، والشباب، وصغار  بينها  الُمهمَّشة، ومن  انية  السكَّ الفئات  المحّلية والتركيز على 

والفئات التي تعيش تحت االحتالل. 

ويوجُد عدٌد من المبادرات المحّلية الناجحة التي بدأت بالسعي إلى زيادة قدرة شعوبها على الصمود في وجه عوائق مختلفة: 

•  في سان أوغوستين، بوليفيا، يشارك مزارعو الكينوا في تعاونيات زراعية كاستجابٍة محّلية آلليات الُنُظم الغذائية العالمية، 
فيضمنون بيع المحاصيل محّلًيا لدعم األمن الغذائي المحّلي على الرغم من النمّو في الطلب الخارجي على الكينوا، وبحيث 

يجني المزارعون أرباًحا عادلة مقابل محاصيلهم عن طريق تجنُّب الوسطاء. 
•  في بنغالدش، تقوم المنّظمة المحّلية الشعبية »نابولوك«  بمساعدة المزارعين على بناء القدرة على الصمود في وجه 

تغيُّر المناخ من خالل ثالث استراتيجيات مترابطة وهامة: 
-  أواًّل، دعمهم  للبرمجة وتحسين المعارف العملية 

-  ثانًيا، اجراء األبحاث العملية حول تأثير التغير المناخي على المجتمعات المحّلية المختلفة ضمن البلد 
-  ثالًثا، عبر تقوية االنخراط المدني في اآلليات السياسية 

•  أما في فلسطين، تقوم منظمتي العربية لحماية الطبيعة بدعم صمود المزارعين الذين تضّررت سبل كسب عيشهم من 
جرّاء االحتالل عبر وسيلتين، إعادة تأهيل األراضي وزراعة األشجار حيث قام االحتالل االسرائيلي باقتالع ما يفوق عن 
3 ماليين شجرة في العشر أعوام األواخر وقمنا بزراعة مليوني شجرة حتى اآلن, و الوسيلة االخرى هي المحاولة في 
التأثير على السياسات الزراعية على المستويات المختلفة وكان لنا دور فاعل في دفع قضايا واولويات االزمات الممتدة 

الى هذا المنبر. 
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CFS42 FFA Endorsement
CSM Intervention

First Intervention

The CSM is very happy to support the endorsement of the Framework for Action for Food Security 
and Nutrition in Protracted Crises. The CSM Working Group on Protracted Crises had been deeply 
involved in the CFS Process since its materialization in 2012. Through its membership in the CFS 
Steering Committee and Technical Support team and its participation in the e-consultations, Open 
Ended Working Group meetings and Global Consultation in Ethiopia, the CSM Working Group 
managed to greatly contribute to the preparation process of the Framework for Action for Food Se-
curity and Nutrition in Protracted Crises, bringing on board the experiences, opinions, convictions 
and needs of communities in protracted crises. 

 The CSM will support the endorsement of the Framework for Action on Food Insecurity and Nutri-
tion but will stress that there is an urgent need to ensure that its principles are implemented both 
fully and effectively. 

We have to take pride in the FFA, as it goes beyond the conventional understanding of resilience, and 
adopts a holistic and comprehensive understanding and examination of root and underlying causes 
of food insecurity and under-nutrition. In promoting implementation, we must ensure that the focus 
on underlying causes is not lost, and that we assist communities in protracted crises not only in cop-
ing, but with preventing and resolving food insecurity.

The framework identifies eleven principles for action, each of which is essential in addressing food 
insecurity and malnutrition, and each of which requires the commitment of all actors. Building on 
this framework for action, our approach should be to work not only in crises, but on crises.
Mobilizing political commitment must be the first step. All stakeholders should disseminate the FFA 
and promote its use in the development, implementation, and monitoring at global, regional, nation-
al, local and institutional levels. The CFS should urgently develop a strong communication strategy 
that advocates the revision of current policies and actions to ensure that they fall in line with the 
FFA.

Monitoring is another key step in ensuring the proper implementation of the FFA. The use and ap-
plication of the FFA at the national, regional and global level should be monitored by the CFS .The 
CFS should attend to its commitment to developing the innovative mechanism to monitor progress 
toward objective and actions agreed by CFS including FFA. A participatory community based ap-
proach is essential.

Second Intervention

In the implementation of the FFA there are important roles to be played by a multitude of actors. To 
ensure that the specific roles and responsibilities of all stakeholders are clearly identified, the CFS 
could convene a multi actor workshop where the different roles and commitments can be discussed 
and agreed upon.

 المداخلتين التي قدمتهما مديرة العربية لحماية الطبيعة مريم الجعجع في اجتماع لجنة االمن الغذائي

 42 للمصادقة على اطار العمل بشأن األمن الغذائي و التغذية في اكتوبر 2015 في روما
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UN specialized organizations, particularly but not limited to Rome-based organizations (FAO, IFAD, 
WFP), should support voluntary efforts to implement and use the FFA. This includes the provision 
of policy advice, technical guidance, operational tools and financial assistance to the organs of the 
state, local authorities and community-based organizations in the planning, implementation and 
monitoring of the FFA.

We are happy to know that the Rome-Based Agencies are strengthening their cooperation around 
the issue of protracted crises, and we hope that they build a partnership with civil society and com-
munities in crises in their planning and implementation.

The entire UN Human Rights System, including the Secretary General, should act as an advocate and 
catalyst in order to address food security and nutrition in protracted crisis situations; promote the 
implementation of the FFA through the review and strengthening of policies and actions into broad-
er global and regional initiatives; as well as contribute to monitoring and evaluation of progress.

Regional bodies, through their existing processes, should integrate the FFA into their work streams 
given their greater influence on the regions suffering from protracted crisis, and can help affected 
countries with the provisions of financial technical guidance and operational tools.

As stated in the FFA national governments and regional entities should facilitate and institutionalize 
multi-stakeholder processes to review, develop, implement, monitor and harmonize policies and 
actions for addressing food insecurity and malnutrition in protracted crises. Such platforms ensure 
that both policies and processes are owned and supported by a range of stakeholders, and that infor-
mation flows between grassroots and policy makers. 

On the global level, the CFS could oversee the establishment and work of a multi-stakeholder tech-
nical working group to provide and facilitate demand-led support to regions and countries to devel-
op, implement and monitor policies and actions, and to collate and disseminate lessons learnt.

In line with the FFA stakeholders should facilitate the framework “access to, and understanding by, 
the communities and organizations of protracted crisis affected populations.”  The CFS should com-
mit to supporting civil society in producing simplified guidelines on the principles in the FFA, to 
ensure the free, prior, and informed consent of affected communities.

CSOs have a vital role to play in the promotion and application of the FFA by helping to shape poli-
cies, design and implement projects, build institutional and human capacity, and facilitating knowl-
edge and technology transfer. Finally, we, as civil society, celebrate with you here today the endorse-
ment of this courageous and progressive framework which reflects the international commitment to 
respond to communities living in protracted crises.

 المداخلتين التي قدمتهما مديرة العربية لحماية الطبيعة مريم الجعجع في اجتماع لجنة االمن الغذائي

 42 للمصادقة على اطار العمل بشأن األمن الغذائي و التغذية في اكتوبر 2015 في روما



84

CSM Intervention in CFS 42 on the Human Rights to Water and Food  
The CFS is a United Nations space. Its mandate is to contribute to the realization of the human right 
to adequate food. 

Both the right to food and the right to water derive from the same basic human rights contained in 
the Universal Declaration of Human Rights and in the International Covenant on Economic, Social 
and Cultural Rights. 

The right to water has been clearly recog-
nized by the UN through a number of in-
struments, many of them legally binding, 
including:

•  the Convention on the Elimination of 
all Forms of Discrimination Against 
Women
•  the Convention on the Rights of the 
Child

•  the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
•  and International Labour Organization Conventions 110 on Plantation Workers and 184 on Safety 
and Health in Agriculture

The Additional Protocols to the Geneva Convention also emphasize the importance of water for 
food production, stating that irrigation works are indispensable to the survival of the civilian popu-
lation. 

General Comment 15 of the UN Center for Economic and Social Rights is considered the authorita-
tive interpretive statement of the binding rules on the human right to water. The document identifies 
the multiple dimensions and uses of water, and the inextricable linkages between the right to water 
and all other human rights, including the right to adequate food and the right to health.

These linkages were reaffirmed through Resolution 64/292 of the UN General Assembly.

In particular, General Comment 15 emphasizes that sustainable and equitable access to water for 
agriculture – especially for those engaging in subsistence food production – is vital to realizing the 
right to adequate food.

These aspects are also clearly set out in the High Level Panel of Experts report. But the report also 
shows the reality: we are still a long way from realizing the human right to water for all. The reality 
that communities face is the increasing pollution, unsustainable use, and poor management and 
governance of this common good. Water is increasingly being privatized and treated as a commodi-
ty. Rivers are diverted and groundwater is extracted in unsustainable and unjust ways. We are also 
seeing a wave of water grabbing by large corporations and occupying states.

 مداخلة هذر العايدي مسؤولة المناصرة في العربية لحماية الطبيعة في مفاوضات
المياه واألمن الغذائي في  لجنة األمن الغذائي- روما 12 اكتوبر 2015
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The result is widespread violation of the human right to water, particularly for poor people, women, 
and other marginalized groups – such as small-scale food producers and communities living in pro-
tracted crises.
For these reasons, the decision box to be adopted by the CFS must include human rights framing, 
setting out clear rules for inclusive and participatory governance.

The UN General Assembly just set itself ambitious targets with the SDGs. It also highlighted the 
importance of both food and water within that context. The decision box is the opportunity to reaf-
firm the right to water in the context of the CFS, and of the human right to adequate food; and to 
make the management and governance of water for food security more democratic, sustainable and 
just.

Thank you.

 مداخلة هذر العايدي مسؤولة المناصرة في العربية لحماية الطبيعة في مفاوضات
المياه واألمن الغذائي في  لجنة األمن الغذائي- روما 12 اكتوبر 2015
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Open Letter to Civil Society Mechanism

We are writing this letter to the Coordinating Committee (CC) of the Civil Society Mechanism 
(CSM) and to all who participated in the CSM Forum to address the information gaps on concerns 
raised about the election of the Advisory Group members and the new constituency of people under 
protracted crisis that was discussed in the CC meeting and later in the CSM Forum.  

We would like to document our objections and provide information about these objections.

Selections of Advisory Group Members

The selection of Advisory Group Members has been done by consensus in the past through consul-
tations with the regions and constituencies to ensure constituency, regional and gender balance and 
it is in CSM document, “Terms of Reference for the Selection of Advisory Group”.

The present selection process was done by elections.  The final results show that there was no one 
from Asia in the 8 member Advisory Group elected.  Asia having the largest population particularly 
of the highest numbers of hungry people is missing in this very important structure of CSM.  The 
Advisory group provides inputs to the CFS bureau agenda and provides other programme and insti-
tutional support to the secretariat and the absence of an Asian (group) is very worrying.  

The election س was rammed through even though there were suggestions that it is done by consensus 
and consultation to ensure constituency, gender and regional balance.   In addition, the process was 
not allowed to be discussed thoroughly nor the paper on the process provided before the CC meet-
ing. 
 
After the result was announced, there were objections of this process and again these objections were 
ignored and there were no attempts to address them and to see how to move this forward.  There was 
even a suggestion of including an additional person in the Advisory Group to ensure regional bal-
ance.   There was another suggestion that the eighth person who was not even in the meeting be re-
placed by an Asian to ensure regional balance.  

There was no attempt to address these objections, there was no attempt to achieve consensus, there 
was no attempt to discuss a way forward and there was no respect for a proper balance.  The CC 
process is really now a process of “majority rule” and all objections are ignored.   

The Need for a New Constituency of People living in Protracted Crisis

People living in protracted crisis live not only in poverty, hunger and malnutrition, lack of access to 
jobs and resources but also in tremendous vulnerability as their livelihoods are completely destroyed; 
they live in fear for their lives and their children’s lives, threatened by imprisonment, torture and 
death.  In this situation they have difficulties to continue their farming, fishing and pastoralist’s ac-
tivities to feed themselves.  Their voices and participation in CFS is weak and therefore a new con-
stituency will further help to strengthen their movements and to bring their urgent issues of surviv-
al, livelihoods, access to resources and their struggle to the CSM and CFS.  

 رسالة احتجاجية للعربية لحماية الطبيعة مقدمة للجنة التنسيقية آللية المجتمع المدني

العالمي في روما اكتوبر 2015
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However, last year this constituency was suggested in the CC meeting and objected to. So this year, 
a proposal was developed to identify the constituency, the need for such a constituency and what the 
process would be.  And the paper was distributed prior to the meeting.  Although there was support 
to discuss this inclusion, the CC meeting concluded formally that this will not be considered. There 
has been no formal decision about discussing this further or considering this by the CC.  

Again we are facing a domination of a block that prevents discussions of issues raised by marginal-
ised minorities and the objections of the marginalised minorities are the source of this paranoia. 

We would also like to add that we have no issues with the CSM secretariat, they are working hard and 
they have difficulties to facilitate in a situation where attempts to build consensus fails due to the 
burden of domination.   

We are bringing this to the attention of the CC and all those who participated in the CSM forum to 
provide further information to these issues.

With best wishes,

Present CC members:
Tony Tujan, People’s Coalition Food Sovereignty (PCFS), Philippines
Mariam Al Jaajaa, Arab Network for Food Sovereignty, Jordan
Sylvia Mallari, Asian Peasants Centre (APC), Philippines
Karim Akrout, Tunisian Farmers Syndicate, Tunisia
Jamal Talab, Land Rights Centre, Palestine

Previous CC members:
Sarojeni V. Rengam, Asian Rural Women’s Coalition (ARWC), Malaysia
Razan Zuayter, Arab Group for the Protection of Nature (APN), Jordan

 رسالة احتجاجية للعربية لحماية الطبيعة مقدمة للجنة التنسيقية آللية المجتمع المدني

العالمي في روما اكتوبر 2015
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H.E. Amira Gornass
Chair of CFS

 We would like to grab the opportunity to felicitate you on the position you hold as the Chair person 
of CFS. 

We are writing this letter to you to raise our concerns regarding alarming developments taking place 
in the Civil Society Mechanism (CSM) of the CFS, particularly the selection process for CSM Advi-
sory Group members.

We appreciate the reform of the CFS, enabling an inclusive space open to all civil society organiza-
tions free from the domination of any block. 

The need for regional and gender balance within the CSM Advisory Group was affirmed in the CSM 
Guidelines of Internal Functioning adopted in 2015.This year, the CSM moved away from the pro-
cess of consensus used in previous years, which ensured both regional and gender balance. The last 
selection process took place in October 2015, and was done by election. With prior planning, the 
final result deliberately excluded any members from Asia, the biggest continent with the largest pop-
ulation, from the eight-member Advisory Group.  Asia, having the highest number of hungry people 
in the world (exceeding 65%) is completely absent from this very important body within the struc-
ture of CSM.  The CSM Advisory group provides input to the CFS bureau agenda and provides other 
programme and institutional support to the secretariat. The absence of an Asian member in such a 
visible and influential group is unacceptable.

The new selection process was not discussed with all Coordination Committee (CC) members prior 
to the Coordination Committee meeting, nor was a draft of the proposed process distributed. While 
there were many objections and suggested changes during the CC meeting, the process was not al-
lowed to be discussed. After results were announced, further objections to the process were made, 
but again there was no attempt to achieve consensus, nor to discuss a way forward. No respect was 
given to the previously agreed upon ‘regional balance’.

The Asian organizations have since attempted to re-open this subject within the CSM but failed (See 
attached our previous letter to the CC members and CSM Secretariat). Lack of transparency and 
democratic representation have been recurring issues, and the root problem behind the discrepan-
cies between CSM policy and practice must be resolved.

An urgent meeting to discuss the basis of our concerns with your good selves and the CSM Secretar-
iat would be highly appreciated.

For the AG, we are proposing to CSM the inclusion of a ninth member for this particular run (be-
cause the ninth member in the last election was from Asia). For the next run we hope to return to 
consensus and regional balance.  Otherwise direct communication channels should be opened be-
tween us and the CFS away from the domination and control of one block in CSM.

 رسالة احتجاجية للعربية لحماية الطبيعة وشركائها موجهة لرئيسة لجنة األمن
الغذائي العالمي في ديسمبر 2015
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Sincerely Yours, 
With best wishes,

Present CC members:
Mariam Al Jaajaa, Arab Network for Food Sovereignty, Jordan
Tony Tujan, People’s Coalition Food Sovereignty (PCFS), Philippines
Sylvia Mallari, Asian Peasants Centre (APC), Philippines
Karim Akrout, Tunisian Farmers Syndicate, Tunisia
Jamal Talab, Land Rights Centre, Palestine

Previous CC members:
Sarojeni V. Rengam, Asian Rural Women’s Coalition (ARWC), Malaysia
RazanZuayter, Arab Group for the Protection of Nature (APN), Jordan

 رسالة احتجاجية للعربية لحماية الطبيعة وشركائها موجهة لرئيسة لجنة األمن
الغذائي العالمي في ديسمبر 2015
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عمان، 19-20 كانون األول 201٥

تتلخص توصيات المؤتمر بما يلي :-

الشراكة بين القطاعين العام و خاص
•  لتقييم الشراكة بين القطاعين العام والخاص هناك حاجة للتفريق بين اشراك الشركات الكبيرة والعالمية أو الطبقة السياسية 

المستفيدة من جهة و صغارالمنتجين من جهة أخرى.
•  يجب تقييم مدى استجابة المشاريع المدعومة للتنمية المحلية وتعزيز األمن الغذائي المحلي )مثال. الفرق بين المشاريع 

التصديرية أو التي تزرع المحاصيل األساسية المحلية.( الزراعة التعاقدية أكثرها  للتصدير.
•  العمل على مواجهة الشركات الفالحية العالمية الكبرى المهددة لمصالح الفالحين الصغار/المزارعين

•  محاربة  الفساد و مراقبة المشاريع المنتقاة ) الواقع بيع أوالتعاقد في االستثمارات العامة الناجحة أصال(
•  دعم نهج التعاونيات الفالحية الحقيقية التي تشارك المزارع الصغير في سلسلة القيم  الزراعية وتعزز الحماية االقتصادية 

واالجتماعية 
•  يجب اشراك المجتمع المدني في تحديد شكل الشراكات بين القطاع العام والخاص والعقود التي تبرم 

•  الحاجة الى انشاء استراتيجيات الوطنية واقليمية لمواجهة الخصخصة وتأثيراتها
•  مراقبة والحث على تطبيق السياسات والقوانين التي تخدم السيادة على الغذاء

•  دعم المشاريع التي تدعم السيادة على الغذاء
o  دعم االنتاج والتصنيع الزراعي المحلي والمنتوجات ذات القيمة المضافة والحماية من االغراق

o  دعم صغار المزارعين والزراعة االسرية وحق الوصول الى الموارد االنتاجية
o  دعم االنتاج المتنوع المحلي المستدام
o  الحفاظ على النظام الغذائي المحلي 

o  الحفاظ على األراضي من تفتت الملكية
o  منع الدول من بيع األراضي الى شركات أجنبية

o  المشاريع التي تحافظ على الموارد كالحصاد المائي

توصيات مؤتمر األمن الغذائي والشراكة المؤسسية بين القطاع العام والخاص
 بتنظيم من العربية لحماية الطبيعة
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لقد أظهرت عقود من الخبرة، أنه وعلى الرغم من وجود العديد من برامج »اإلستخدام اآلمن«، أن »اإلستخدام اآلمن« 
للمبيدات شديدة الخطورة غير ممكن. الناس والحيوانات والحياة البرية والبيئة ال تزال تعاني من ضرر كبير نتيجة استخدام 
هذه المبيدات. بعد عقود من الفشل والتي شهدت وفاة الماليين من جميع أنحاء العالم، أصبح ال بد من وجود سياسات 
جديدة لوقف حاالت التسمم بالمبيدات. اإلنتهاء التدريجي من المبيدات شديدة الخطورة وحظرها باإلضافة إلى سياسات 

جديدة لدعم البدائل، ممكن أن تؤدي إلى حصول التغيير للوصول غلى عالم صحي ومستدام للجميع.

نحن المنظمات الموقعة نطالب الحكومات والشركات بإتخاذ خطوات جادة نحو فرض حظر المبيدات شديدة الخطورة 
واستبدالها بحلول بديلة تتماشى مع البيئة والنظام اإليكولوجي.

 بيان وقعته العربية من ضمن 317 منظمة من 84 دولة حول حظر المبيدات
 شديدة الخطورة في العالم 2015
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ES 3.046 Conservation in regions in violent conflict of West Asia – strengthening IUCN’s
presence to protect the natural and human environment

NOTING with concern the detrimental impacts of war and violent conflict on natural and human
environments;

TAKING into account in particular the use of internationally banned weapons and radioactive
material such as depleted uranium, and the erection of segregating walls;
ALARMED at the continued violence, disastrous environmental impacts and loss of human life in
West Asia;

DEEPLY CONCERNED by the resulting degradation of land and biodiversity in the region, includ-
ing globally significant wetland areas and some of the richest sources of world agro-biodiversity, and 
its severe impacts on the food sovereignty and food security of the people;

AWARE that conflict-related activities (destruction of homes, infrastructure, habitats, forests and
agricultural lands and pollution of water) have equally detrimental impacts on ecosystems, including
soil, water and biota and seriously compromise the livelihoods and welfare of present and future
generations;

RECOGNIZING that socio-economic and political stability are necessary for ensuring environmen-
tal security and ecological integrity in the region;

AFFIRMING that only just peace processes lead to opportunities to protect the environment and
human life in the region;

RECALLING Principles 23, 24 and 25 of the Rio Declaration on Environment and Development
adopted by the United Nations Conference on Environment and Development (Rio de Janeiro, 
1992);

REMINDED of Recommendation 2.98 To secure the environment of Gaza Strip, West Bank, and
Jerusalem adopted by the 2nd World Conservation Congress (Amman, 2000); and

CONSIDERING that the Vision of IUCN is to create “A just world that values and conserves nature”,
and that this Vision includes peace and respect for human rights; and taking into account the Ob-
server Status of IUCN within the United Nations;

The World Conservation Congress at its 3rd Session in Bangkok, Thailand, 17–25 November 2004:
1. REQUESTS the IUCN Director General, in collaboration with relevant IUCN Commissions,
members and other partners, to strengthen the influence and activities of the Union in war-torn 
West Asia through:

(a) arranging a comprehensive and participatory assessment of the environmental impacts of violent
conflicts in Palestine, Iraq, Afghanistan and Kuwait, within available resources and the prevailing
security situation;

 قرار 3.046 : مساهمة العربية االولى في وضع الصراعات والحروب واإلحتالل
على خارطة السياسات العالمية في اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة
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(b) highlighting and disseminating information concerning the consequences of conflicts and
occupation on biodiversity, natural resources and sustainable livelihoods in the region, with partic-
ular reference to the segregating wall in Palestine, declared as illegal according to the advisory opin-
ion of the International Court of Justice;

(c) promoting capacity-building for official conservation agencies and non-governmental
organizations, and developing field programmes for the restoration of biodiversity and sustainable
livelihoods in the region, in collaboration with interested members and other partners;

(d) convening relevant actors at local, national, regional and international levels to develop and
implement solutions to the problems of transboundary ecosystems in the region;

(e) appealing to the international community to prevent further deterioration of biodiversity and
natural heritage in the region; and

(f) collaborating with the United Nations and other international organizations to promote respect 
for human life and environmental principles and to ensure the protection of livelihoods, life-sup-
porting ecosystems and biodiversity consistent with international law; and

2. CALLS UPON donors, specifically those focusing on West Asia, to provide financial support for
the above activities as well as for other environmental restoration programmes in Palestine, Iraq,
Afghanistan and Kuwait.

State member Sweden abstained from voting on this motion for reasons given in the Swedish
Government’s general statement on the motions process (see page x).

The Department of State, United States, provided the following statement for the record:

The United States believes that the World Conservation Congress should not consider this resolu-
tion.
Whereas the resolution contains some useful elements related to some very real conservation needs,
these elements are unfortunately lost in political rhetoric that is outside the mandate of IUCN. State
and agency members United States voted against this motion.

 قرار 3.046 : مساهمة العربية االولى في وضع الصراعات والحروب واإلحتالل
على خارطة السياسات العالمية في اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة
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4.097 Liability and compensation mechanisms for environmental crimes during armed conflicts 
CONSIDERING that armed conflicts and wars are still raging worldwide with detrimental effects on 
the environment and natural resources; 

FURTHER CONSIDERING the absence of accountability for damage to the environment, inten-
tional or otherwise, during armed conflicts; 

DRAWING UPON the basic tenets of the World Charter for Nature (1982), where it is recognized 
that “Mankind is a part of nature and life depends on the uninterrupted functioning of natural sys-
tems which ensure the supply of energy and nutrients”; 

RECALLING Principles 13, 23 and 24 of the Rio Declaration on Environment and Development 
(1992)1; 

RECALLING Principles 16, 16.b and 16.f of the Earth Charter2;

NOTING that a world of absolute non-violence and peace is still an ideal and that the principles that 
guide conduct with regard to the environment and natural resources in times of peace are all but 
ignored in times of war;

 ACKNOWLEDGING the wealth of IUCN Resolutions and Recommendations calling for the pro-
tection and conservation of nature and the environment during armed conflicts and times of war; 
and

NOTING IUCN’s role in influencing standards and practices and its aim to enhance environmental 
and human security as per its Programme 2009-2012; 

The World Conservation Congress at its 4th Session in Barcelona, Spain, 5-14 October 2008:

 1. EXHORTS the United Nations to: 

(a) establish an international organization empowered to monitor, report and prosecute any damag-
es to the environment and natural resources during armed conflict; and

(b) create a compensation mechanism, reminiscent of the Polluter Pays Principle, for any transgres-
sions and violations against the environment during armed conflicts; and 

2. CALLS ON IUCN’s members to adopt and comply with previous Resolutions and Recommenda-
tions to ensure the integrity and protection of nature and the environment during armed conflicts; 

In addition, the World Conservation Congress, at its 4th Session in Barcelona, Spain, 5- 14 October 
2008, provides the following guidance concerning implementation of the IUCN Programme 2009-
2012:

 قرار4.097: مساهمة العربية الثانية في وضع قرار حول البيئة في ظل الصراعات على

خارطة السياسات العالمية في اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة
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 قرار4.097: مساهمة العربية الثانية في وضع قرار حول البيئة في ظل الصراعات على

خارطة السياسات العالمية في اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة

3. CALLS ON IUCN’s Commissions to develop a set of environmental best practices to serve as a 
code of conduct during times of war, armed conflict and occupation.

State and agency members of the United States refrained from engaging in deliberations on this mo-
tion and took no national government position on the motion as adopted for reasons given in the 
U.S. General Statement on the IUCN Motions Process. 

1Principle 13: “States shall develop national law regarding liability and compensation for the victims 
of pollution and other environmental damage. States shall also cooperate in an expeditious and more 
determined manner to develop further international law regarding liability and compensation for 
adverse effects of environmental damage caused by activities within their jurisdiction or control to 
areas beyond their jurisdiction.” Principle 23: “The environment and natural resources of people 
under oppression, domination and occupation shall be protected.” Principle 24: “Warfare is inher-
ently destructive of sustainable development. States shall therefore respect international law provid-
ing protection for the environment in times of armed conflict and cooperate in its further develop-
ment, as necessary.”

2Principle 16: “Promote a culture of tolerance, nonviolence, and peace.” Principle 16.b: “Implement 
comprehensive strategies to prevent violent conflict and use collaborative problem solving to man-
age and resolve environmental conflicts and other disputes.” Principle 16.f: “Recognize that peace is 
the wholeness created by right relationships with oneself, other persons, other cultures, other life, 
Earth, and the larger whole of which all are a part.”
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بعد إقرار إطار العمل بشأن انعدام األمن الغذائي والتغذية في األزمات الممتدَّة )إطار العمل(، ينبغي ضمان تطبيق مبادئه 
على نطاٍق واسع وبشكٍل فعَّال في الوقت نفسه. وللقيام بذلك، يجب اّتخاذ عدد من اإلجراءات.  

حشد االلتزام السياسي 

يتعيَّن على كافة أصحاب المصلحة نشر إطار العمل والترويج الستخدامه في تطوير وتطبيق ورصد السياسات واإلجراءات 
سية. وينبغي أن تقوم لجنة األمن الغذائي  األكثر فعاليًة على المستويات العالمية، واإلقليمية، والوطنية، والمحّلية، والمؤسَّ

العالمي بتطوير استراتيجية تواصل خاصة بإطار العمل. 

تحديد األدوار والمسؤوليات 

بكافة  الخاصة  والمسؤوليات  األدوار  تحديد  أجل ضمان  متعدِّدة. ومن  فاعلة  تلعبها جهات  أن  يجب  مهّمة  أدوار  ثّمة 
أصحاب المصلحة بشكٍل واضح، يجوز للجنة األمن الغذائي العالمي أن تقوم بعقد ورشة عمل رفيعة المستوى يشارك فيها 

أصحاب المصلحة المتعّددون، حيث يمكن مناقشة األدوار وااللتزامات المختلفة والتوافق عليها.  

إدراج اإلطار ضمن عمل مختلف أجهزة األمم المتَّحدة 

مات الُمتمركزة  صة التابعة لألمم المتَّحدة، ال سيَّما على سبيل الذكر ال الحصر المنظَّ مات المتخصِّ ينبغي أن تقوَم المنظَّ
في روما )الفاو، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، برنامج األغذية العالمي( بدعم الجهود الطوعية لتطبيق واستخدام إطار 
العمل. ويشمل ذلك تقديم المشورة بشأن السياسات، والتوجيه التقني، واألدوات التشغيلية، والمساعدة المالية، ألجهزة الدولة 

مات المجتمعية، في التخطيط إلطار العمل وتطبيقه ورصده.  والسلطات المحلِّية والمنظَّ

وعلى األمين العام لألمم المتَّحدة، من خالل اآلليات القائمة )مثاًل: فرقة العمل الرفيعة المستوى بشأن أزمة األمن الغذائي 
العالمية، أو الممّثل الخاص لألمين العام المعني باألمن الغذائي والتغذية، أو مجلس الرؤساء التنفيذيين( أن يعمَل كمناصر 
وُمحفِّز من أجل: معالجة األمن الغذائي والتغذية في حاالت األزمات الممتدَّة؛ وتشجيع استخدام إطار العمل في مراجعة 
وتعزيز السياسات واإلجراءات؛ والترويج لإلدماج ضمن المبادرات العالمية واإلقليمية األوسع؛ والعمل مًعا لحشد االلتزام 

الرفيع المستوى والمساهمة في أوساط أصحاب المصلحة كافة.

ويجب أن يقوم نظام األمم المتَّحدة لحقوق اإلنسان واإلجراءات الخاصة، وبشكٍل خاص المقّررون الخاّصون المعنيون 
بالحّق في الغذاء، وبحقوق الشعوب األصلية، وبحقوق اإلنسان للُمشرَّدين داخلًيا، والمناصب األخرى ذات الصلة في إطار 
مكتب المفّوض السامي لحقوق اإلنسان، بإدراج اإلطار ضمن عملهم والمساهمة في تطبيقه ورصده وتقييم التقدُّم الُمحَرز، 

فضاًل عن تطوير قدرات الدول والجهات المعنية األخرى لهذا الغرض.

ات المتعدِّدة األطراف  تطوير وتعزيز المنصَّ

سي على اآلليات المتعدِّدة األطراف  ضفاء الطابع المؤسَّ ينبغي أن تقوم الحكومات الوطنية والهيئات اإلقليمية بتسهيل واإ
لمراجعة وتطوير وتطبيق ورصد وتنسيق السياسات واإلجراءات الوطنية واإلقليمية لمعالجة انعدام األمن الغذائي وسوء 
ات تضمن تبّني ودعم السياسات واآلليات على حّد سواء من قبل مجموعٍة  التغذية في األزمات الممتدَّة. فإّن هذه المنصَّ

من أصحاب المصلحة، كما تضمن تدفُّق المعلومات بين الجهات الفاعلة الشعبية والجهات الفاعلة الرفيعة المستوى.
على المستوى العالمي، يمكن لمكتب لجنة األمن الغذائي العالمي والمجموعة االستشارية اإلشراف على تأسيس وأداء فريق 
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عمل تقني متعدِّد الجهات، بحيث يتوّلى هذا الفريق توفير وتيسير الدعم تحت الطلب للمناطق والبلدان من أجل تطوير 
وتطبيق ورصد السياسات واإلجراءات، وجمع الدروس المستفادة ونشرها.  

ويمكن أيًضا تحقيق مكاسب أكبر عبر زيادة التعاون اإلقليمي وبين دول الجنوب. 

مات المجتمع المدني  تعزيز دور منظَّ

مات المجتمع المدني دوٌر جوهري يمكنها أن تلعبه في الترويج إلطار العمل وتنفيذه، من خالل المساعدة على  لدى منظَّ
صياغة السياسات، وتصميم وتطبيق المشاريع، وبناء القدرات المؤّسسية والبشرية، وتيسير المعارف ونقل التقنيات. ويجب 

مات المجتمع المدني استباقيًة أيًضا في آليات الرصد والمساءلة.  أن تكون منظَّ

وتماشًيا مع االفقرة 3٦ )2( من إطار العمل، يتعيَّن على أصحاب المصلحة تيسير »الوصول إلى اإلطار وفهمه من 
مات في أوساط الشعوب المتضرِّرة من األزمات الممتّدة«. ويمكن آللية المجتمع المدني  قبل المجتمعات المحلِّية والمنظَّ
طة حول العمل المطلوب من المجتمع المدني  أن تتعّهد، مع الدعم من جهاٍت معنية أخرى، بإصدار مبادئ توجيهية مبسَّ

لالرتقاء بالمبادئ المنصوص عليها في إطار العمل. 

مراجعة السياسات واإلجراءات الحالية 

ثّمة حاجة إلى مراجعة السياسات واإلجراءات الحالية لضمان انسجامها مع إطار العمل. ويجب على أصحاب المصلحة 
تيسير  الخاص،  والقطاع  المدني،  والمجتمع  الدولية،  مات  والمنظَّ التعاون،  المانحة، وشركاء  الجهات  بينهم  كافة، ومن 
العمل بين  المستفادة والخطط لالرتقاء بمبادئ إطار  الدروس  جراءاتهم الخاصة. وينبغي تشاُرك  مراجعات سياساتهم واإ

أصحاب المصلحة. 

تطوير المواد دعًما إلطار العمل 

يجب تطوير مواد إضافية لدعم تنفيذ إطار العمل، بما في ذلك: 

•  دليل سهل االستخدام حول المعايير القائمة المرتبطة بحقوق اإلنسان والتي تنطبق على انعدام األمن الغذائي وسوء 
التغذية في حاالت األزمات الممتّدة، ورزمة متاحة إلصالح السياسات لمساعدة الجهات المعنية المرتبطة بلجنة األمن 
جراءات مستنيرة وممتثلة قانونًيا. فمن شأن ذلك أن يسمح لجميع األطراف، سواء  الغذائي العالمي على تطوير سياسات واإ
ص لتلبية حاجتها إلى اّتخاذ قرارات مستنيرة  ضمن المكاتب أو في الميدان، بأن تستفيد من مرجٍع مشترك ومتاح مخصَّ

وممتثلة قانونًيا. 

الرصد 
 

يشّكل رصد التقدُّم الُمحَرز على صعيد تطبيق إطار العمل خطوًة أساسية أخرى. وينبغي أن تكون لجنة األمن الغذائي 
العالمي مسؤولًة عن ذلك على المستوى العالمي، واإلقليمي، والوطني والمحّلي، مع ضمان توافق الرصد مع المبادئ 
جرائه على ضوء اإلطار الذي  الخمسة المنصوص عليها في اإلطار االستراتيجي العالمي لألمن الغذائي والتغذية ، واإ

أقرَّته اللجنة بشأن رصد قراراتها. 
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ويمكن أن تقوم لجنة األمن الغذائي العالمي بإنشاء لجنة متعّددة الجهات ومعنية بالرصد بهدف تلّقي وتجميع وتوليف 
عداد ونشر تقرير سنوي  المردود، والتقارير الميدانية، ودراسات الحاالت المرتبطة بالتقدُّم الُمحَرز في تطبيق إطار العمل، واإ

حول استخدام وفعالية المبادئ التوجيهية، بما في ذلك الدروس المستفادة. 
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 الدورة الثانية واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي من أجل إقراره

مشاركة آلية المجتمع المدني في صياغة إطار العمل  

شارك فريق عمل آلية المجتمع المدني المعني باألزمات الممتدَّة بشكٍل فاعل في مسار عمل لجنة األمن الغذائي حول 
األزمات الممتدَّة منذ بلورته في العام 2012. فمن خالل عضويته في اللجنة التوجيهية وفريق الدعم التقني ومشاركته في 
االستشارات اإللكترونية، واجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية، والمشاورة العالمية في إثيوبيا، تمّكن فريق عمل آلية 
المجتمع المدني من التأثير بشكٍل ملحوظ على عملية صياغة برنامج عمل لجنة األمن الغذائي العالمي لمعالجة انعدام 
األمن الغذائي في األزمات الممتدَّة )برنامج عمل لجنة األمن الغذائي العالمي(، ملقيًا الضوء على تجارب وآراء وقناعات 

وحاجات المجتمعات المحّلية المعّرضة لألزمات الممتّدة.

وفي حين كان من المفترض إقرار برنامج عمل لجنة األمن الغذائي العالمي خالل الدورة الحادية واألربعين للجنة األمن 
الغذائي العالمي، حالت المناقشات الُمطوَّلة في مفاوضات تّموز/ يوليو 2014 دون إنهاء برنامج العمل في العام 2014، 
وتّم تقديم مسوّدة ُمنقَّحة عن إطار عمل لجنة األمن الغذائي العالمي لمعالجة انعدام األمن الغذائي في األزمات الممتدَّة، 

في كانون األّول/ديسمبر 2014.

وفي اجتماع لجنة تنسيق آلية المجتمع المدني في تشرين األوَّل/أكتوبر 2014، تمَّ تحديد األزمات الممتدَّة باعتبارها مسار 
عمل يجب إدراجه على سّلم أولوّيات آلية المجتمع المدني خالل العام 201٥، وتّم التشديد كذلك على أنَّه يجب منح 

الدعم الكامل لفريق العمل المعنّي باألزمات الممتّدة خالل هذه الفترة األخيرة من المفاوضات. 

العام 201٥، ومن ضمنها ورشة عمل استراتيجية  لهذا الغرض، أجريت سلسلة من األنشطة في األشهر األولى من 
لفريق عمل آلية المجتمع المدني ولقاء عام من تنظيم آلية المجتمع المدني مع إسهاماٍت من المجتمع المدني من البلدان 
التي تعاني من األزمات الممتدَّة، بحضور فاعل من قبل أعضاء لجنة األمن الغذائي العالمي والمشاركين؛ والمشاركة في 
اجتماعات الفريق العامل المفتوح العضوية بشأن إطار العمل؛ والمساهمات الخّطية في المسودَّات الجديدة؛ واالجتماعات 
الثنائية مع الجهات الفاعلة من لجنة األمن الغذائي العالمي؛ والتحضير والمشاركة في المفاوضات النهائية في 8-7 

و18-22 أيَّار/مايو 201٥. 

ومن المقّرر اعتماد إطار العمل في الدورة الثانية واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي المزمع عقدها من 12 إلى 1٦ 
تشرين األوَّل/أكتوبر 201٥. 

الجوانب األساسية لتقييم منّظمات المجتمع المدني إلطار العمل: 

شكَّل فريق عمل آلية المجتمع المدني جهًة فاعلة ناشطة وشديدة االلتزام في السنوات الثالث التي تّمت فيها صياغة 
إطار عمل لجنة األمن الغذائي العالمي لمعالجة األمن الغذائي والتغذية في األزمات الممتدَّة، والتفاوض بشأنه، كما هو 
ُمقدَّم اآلن إلقراره في الدورة الثانية واألربعين للجنة األمن الغذائي العالمي. وطوال هذه العملية، نجحت بعثة منّظمات 
المّتحدة والمتمركزة في روما، والقطاع  التابعة لألمم  المتخّصصة  الدول، والوكاالت  التفاوض مع  المدني في  المجتمع 
الخاص، والجهات المعنية األخرى، فخطت خطوات كبيرة في جهٍد امتدَّ على فترة ثالث سنوات لتحديد معايير أكثر مالئمًة 

قة في الميدان والمكاتب لجميع األطراف المعنية باألزمات الممتدَّة الحالية – والمستقبلية على األرجح. لإلجراءات المنسَّ

يرّحب فريق عمل آلية المجتمع المدني بقبول الكثير من الطروحات األساسية والمقترحات العامة من المجتمع المدني، بعد 
دراجها ضمن النّص. وفي هذا الصدد، يسّلط فريق العمل الضوَء على اإلنجازات التالية على  مناقشات مطوَّلة أحياًنا، واإ
النحو المنصوص عليه في مختلف فصول المسوّدة النهائية لوثيقٍة إطارية تتناول تحديًدا قضايا انعدام األمن الغذائي في 
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األزمات الممتّدة. ويشير فريق العمل أيًضا إلى أوجه القصور في الوثيقة، كما يشدِّد على التحّديات في المستقبل.

طابع الوثيقة 

•  ينطلق إطار العمل من فهٍم كّلي وشمولي ودرس لألسباب الجذرية والكامنة النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية، من 
دون تضييق النطاق وحصره بالقدرة على الصمود فقط. 

•  يستند إطار العمل إلى مقاربٍة قائمة على حقوق اإلنسان تقود كافة اإلجراءات المّتخذة لمعالجة انعدام األمن الغذائي 
والتغذية في األزمات الممتدَّة، وتكمِّل المقاربَتين التنموية واإلنسانية. 

•  مفهوم الوقاية هو اآلن مفهوم راسخ في الوثيقة ككّل، إذ أصرَّ مندوبو آلية المجتمع المدني على إدراجه في األجزاء 
ذات الصلة. 

المقّدمة 

•  إدراج االحتالل األجنبي كسبٍب جذري النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية في مناطق األزمات، وكوضٍع يحتاج إلى 
اهتماٍم خاص لدى ضمان الوصول اآلمن من دون عوائق إلى المساعدات اإلنسانية والغذائية. 

•  إدراج تغيُّر المناخ كسبٍب كامن النعدام األمن الغذائي ونقص التغذية. 
•  تحديد واضح لألسباب الرئيسية الكامنة وراء فشل السياسات والبرامج في حاالت األزمات الممتدَّة، بما في ذلك تقويض 
سات واألولويات المحلِّية من جانب تدّخالت موّجهة من الخارج؛ واالفتقار إلى االلتزام بدعم صغار منتجي  القدرات والمؤسَّ

سية.  األغذية، والمصالح الذاتية التجارية والسياسية والمؤسَّ
أصحاب المصلحة 

•  ضمان تفنيد كافة أصحاب المصلحة ذوي الصلة بشكٍل واضح في إطار العمل 
•  إضافة كلمات »أو التأثير عليهما« إلى المقّدمة: »اإلطار يستهدف جميع أصحاب المصلحة الذين قد يضطلعون بدور 

لتحسين األمن الغذائي والتغذية في األزمات الممتدَّة أو التأثير عليهما...« 
•  اإلقرار بالدور المركزي ألصحاب الحيازات الصغيرة، على الرغم من أّن بعثات الدول مانعت إضافة »الذين ال يملكون 

األراضي« إلى التعريف في المالحظة المّتصلة. 
المبدأ 1 

•  إدراج السياسات التي تعّزز نظم األغذية المحّلية كمكّون رئيسي لدعم القدرة على الصمود، بما في ذلك من خالل 
نشاء االحتياطات الغذائية الشراء المحّلي واإ

دراج مادة تدعم الحلول الدائمة بشكٍل عام، بما في ذلك  •  إزالة مادة تشّجع التكييف المستدام بحسب نزوح الشعوب، واإ
العودة إلى مكان المنشأ إذا أمكن. 

المبدأ 2 
•  تمّكنت آلية المجتمع المدني من إدراج التشديد على أهمية أنظمة سالمة األغذية، باإلضافة إلى الحاجة إلى تعزيز قدرة 

ومشاركة منتجي األغذية المحّليين ومنّظمات المستهلكين لتحسين سالمة األغذية في األزمات الممتدَّة. 
المبدأ 3 

•  إدراج مبادئ االّتساق مع القانون الدولي لحقوق اإلنسان، وحظر استخدام الغذاء كأداة للضغط السياسي أو االقتصادي، 
وااللتزام باالمتناع عن اعتماد إجراءات أحادية الجانب تتعارض مع القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق األمم المّتحدة، 

وتعّرض التغذية واألمن الغذائي للخطر، كما جاء في إعالن روما للعام 199٦.
المبدأ 4 

•  االعتراف الكامل بأّنه على الدول أن تراعي بشكٍل تام التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان بموجب القانون الدولي، من 
أجل تحقيق اإلعمال التدريجي للحّق في غذاٍء كاٍف في سياق األمن الغذائي الوطني.

االلتزام باحترام القانون اإلنساني الدولي وضمان احترامه.   •
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جراءاتها  •  يتعيَّن على الدول واألطراف المعنية في النزاع وأصحاب المصلحة اآلخرين النظر في كيفية تأثير سياساتها واإ
على األمن الغذائي والتغذية في المناطق والبلدان األخرى المتضّررة من األزمات الممتدَّة والبحث في اإلجراءات المالئمة 

ذات الصلة.
•  االعتراف بالحماية الخاصة للشعوب األصلية المتضّررة من األزمات الممتدَّة أو المعّرضة لخطرها.

المبدأ ٥: 
•  االلتزام بضمان المساواة بين الجنَسين وتمكين النساء والفتيات دعًما لألمن الغذائي والتغذية في حاالت األزمات الممتدَّة، 
على النحو المعترف به في الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، وال سّيما اّتفاقية األمم المّتحدة للقضاء على جميع 

أشكال التمييز ضّد المرأة.  
المبدأ ٦

•  االعتراف بالحاجة إلى تحليل ودراسة العوامل الكامنة وراء انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية والحاجة إلى أن تكون 
التحليالت ملًكا للبلدان. 

المبدأ 7 
•  االعتراف بالحاجة إلى أن تتبّنى البلدان المتضّررة البرامَج، وتلزم شركاء التعاون على العمل من خالل مؤّسسات البالد 

لتجّنب تقويضها أو خلق أنظمة موازية.
المبدأ 8 

•  االعتراف بضرورة الحّد من الديون والتخفيف منها كتدبير أساسي لضمان األمن الغذائي والتغذية في األزمات الممتّدة. 
المبدأ 9 

•  أهمية الرابط بين بناء السالم وحقوق الحيازة: »اّتخاذ خطوات من جانب جميع أصحاب المصلحة، وفي جميع أنواع 
األزمات الممتّدة، الحترام الحقوق القائمة بموجب القانون الدولي ألعضاء الشعوب المتضّررة والمعّرضة للخطر، وقدرتهم 

على الوصول إلى مواردها الطبيعية واستخدامها«.
المبدأ 10 

•  إعادة اإلشارة إلى الخطوط التوجيهية الخاصة بلجنة األمن الغذائي العالمي بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي 
ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن الغذائي الوطني، والخطوط التوجيهية الخاصة بالفاو لضمان استدامة مصايد 
األسماك الصغيرة الحجم، والتأكيد على احترام حقوق الحيازة المشروعة لألفراد والمزارعين وأصحاب الحيازات الصغيرة 

وصغار منتجي األغذية، والسّكان األصليين وأعضاء الشعوب المتضّررة والمعّرضة للخطر. 

التحّديات والحذوفات 

وُيستخدم  والتعّلم.«  واالستخدام  »النشر  عنوان  تحت  ومخّفف  أقصر  آخر  بقسم  األصلية  العمل  خّطة  استبدال  تّم    •
مصطلحا التطبيق والتنفيذ في أجزاء أخرى من الوثيقة، ولكن ليس في الجزء األخير.

•  على الرغم من أّن االلتزام بالرصد مذكور في أجزاء أخرى من الوثيقة، غير أنَّ الحكومات أبدت عدم استعدادها بشكٍل 
ملحوظ إلضافة الرصد إلى هذا القسم. وال يوجد أّي قسم يتطّرق إلى األدوار والمسؤوليات، كما في القرارات الرئيسية 
السابقة للجنة األمن الغذائي العالمي حول حوكمة الحيازة واالستثمار الزراعي المسؤول. ولم يكن من الممكن اإلشارة إلى 
»االلتزامات الخارجية« بشكٍل صريح؛ إاّل أّن البيان التالي قد ُأدرِج في المبدأ 4: »يتعيَّن على الدول واألطراف المعنية في 
جراءاتها على األمن الغذائي والتغذية في المناطق  النزاع وأصحاب المصلحة اآلخرين النظر في كيفية تأثير سياساتها واإ

والبلدان األخرى المتضّررة من األزمات الممتدَّة والبحث في اإلجراءات المالئمة ذات الصلة.«
•  لم يكن من الممكن أيًضا اإلشارة إلى مبدأ »عدم اإلضرار« صراحًة. ولكن ُأدرِج بيان في المبدأ 8: »العمل على ضمان 

أال تتسبَّب التدّخالت الخاصة باألمن الغذائي والتغذية بتفاقم التوّترات أو النزاعات«. 
•  لم ُيذَكر مفهوما الزراعة اإليكولوجية والعدالة االنتقالية، وذلك بسبب المعارضة الشديدة من جانب بعض الموفدين. ولم 

ُتذَكر التغطية الصّحية الشاملة وأهداف التغذية لجمعية الصّحة العالمية، بسبب معارضة عّدة موفدين.
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على الرغم من أوجه القصور هذه، يضع فريق عمل آلية المجتمع المدني إطاَر العمل وجميع العناصر األساسية المذكورة 
أعاله في خانة اإلنجازات االستثنائية. والتحّدي الرئيسي هي الخطوات المستقبلية.

الخطوات المستقبلية 

يقترح فريق عمل آلية المجتمع المدني المعني باألزمات الممتدَّة تركيز الطاقة والمناقشات اآلن على الخطوات الالزمة 
لضمان التنفيذ واالستخدام ورصد إطار العمل على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية. وهذا يشمل التحّديات والمهام 

التالية:
•  تحديد األدوار والمسؤوليات واإلجراءات األساسية التي ينبغي اّتخاذها من قبل أصحاب المصلحة في سياقات مختلفة، 

مع التشديد على أهمية وضع المجتمعات المحّلية المعّرضة لألزمات في محور تركيز آليات التخطيط والتنفيذ.
•  مناقشة كيفية استخدام إطار العمل لتوجيه السياسات واإلجراءات األكثر فعاليًة على الصعيَدين الوطني واإلقليمي.

•  إنشاء آلية لرصد وتقييم ومراجعة تطبيق إطار العمل وأثره. 
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أكثر من 1000 شجرة

من 501  الى  1000 شجرة

شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا 
شركة باديكوا القابضة

اشرف ابو عيسى 
e.construcy شركة

عبد المحسن قطان
المنتدى العربي للبيئة والتنمية 

شركة واحة ايال
شركة امنية 

غياث منير سختيان
شركة ادوية الحكمة

من 201  الى  500 شجرة

آمنة سليمان حامد دنون
ام حذيفة 

مدارس الرضوان - قسم األساسي
المدرسة األهلية للبنات

مجموعة نساء من العقبة
التيار اإلسالمي الصيدالني

شركة وربة الزراعية 
ليندا فارس
علي البو

ابو عاصم
السادة مدرسات وطالبات مدرسة الحصاد التربوي

آمنة االحمدي
عبد الرحمن عزيز الدله

سمير عبد الهادي
سمير صبحي شهابي

السيد هيثم عطية محمود

سمير صبري مرقة
وقف القدس للرعاية والتنمية

شركة دار الهندسة
بنك االردن دبي اإلسالمي

البنك األهلي األردني
البرمجيات المتقدمة - عمار سجدي

المرحومة ديمة جعفر العمري
نائلة الوعري - جمعية نساء من أجل القدس 

البحرين
ام نبيل

الشركة الدولية للدواجن - تمام
عبد الرحيم نزار جردانة

بنك األردن

مصطفى مقدادي
بنك اإلتحاد

سنابل هندسة وتنسيق الحدائق
هانية نظام شرابي
عالم احمد كنعان

شركة المسار المتحدة للمقاوالت
الدكتور عمر نعيم عبد الهادي والدكتور عز الدين 

كتخدا
وفا عصام صوفان

أصدقاء العربية في قطر

وقف القدس للرعاية والتنمية
نقابة المهندسين األردنيين

خليل جبرا دغباج
جريدة الغد
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من 21  الى  200  شجرة

31 فاعل خير
ابرار سماره

ابراهيم درابش
ابراهيم عابدين
ابراهيم ياسمين

ابناء المرحوم عثمان حميدة
ابو حمدي
ابو عاصم
ابو عمر
ابو كمال
ابو همام

احباب اهلل
احمد ابو ذياب

احمد ابو عصبة
احمد الكتوت
احمد خليفة

سمير الصوص
محمود الشامي
طارق عموري

عقاب العساف 
عبد اهلل المجالي
محمد السمهوري

جار ملكاوي 
حمزة الغريزي
احمد رأفت 
احمد لطوف

اريج حمد
اسرة مختبر العلوم والتكنولوجيا 

لالسنان
اسعد جميل ابو عامر

اسماعيل الطحان
اسماعيل النابلسية

اسماعيل عمر اسماعيل حسن
اشرف فريغ

اعتدال شبيالت
اكادمية االحتراف الدولية

اكاديمية عمان - رعد برعوش

اكرم محمود محمد
ال عدامة 

االثير للصرافة
البنك األردني الكويتي
البنك التجاري االردني
البيت الذهبي لالسكان

التيار اإلسالمي الصيدالني
الحاج توفيق عابدين وزوجته

الحاجة ام يوسف
الحاجة سعاد ابو سعد

الخطوط البحرية الوطنية 
الدكتور حامد الدكروري

الدكتور سمر احمد حموده
الدكتور محمد حمزة فتح اهلل الدودو

الدكتورة رغدا كتخدا
الرمحي

السيدة سيما العلمي
الشركة األردنية لإلستثمارات 

والتموين- السيفوي
الشركة الدولية للصناعات 

والمجوهرات
الشركة المتحدة للتخطيط والهندسة 

-عبد الرحمن بيطار
الصف التاسع أ مدارس الرضوان

المخازن الهندسية
المدارس العمرية

Permaculture Student
المدرسة النموذجية العربية

المدينة العربية للرعاية الشاملة
المرحوم حمزة شاهين

المهندسة امينة األحمدي
ام انس

ام بشير الكيالي
ام بالل
ام قيس
ام مالك

ام ناصر الكيالي

امل زنون
انتصار الخطيب

انتصار حمزة عباس جردانة
انس الكلحة

انس شفيق سنو
انعام عابدين
اياد البطاط

اياد غالب يونس
ايمان الجنيدي

ايمان فوزي الحسن
ايمن عدنان
ايمن مزاهرة

أوج لتدقيق الحسابات
بازار المنتسوري

بسام ياغي
بنك القاهرة عمان

بنك المؤسسة المصرفية
تحسين خريشة 

جرش للصناعات الدوائية
جعفر خليل خالد

جمال االعرج
جمال عبد الكريم البديري

جمانة الحسيني
جمعية الحنونة للثقافة والفنون 

الشعبية
جمعية فلسطين الدولية 

جمعية معهد تضامن النساء 
األردني 

جميل احمد الخطيب وعبد الطيف
جنيد محمود
جنيد نجيب

جورج متري مشحور
حسان عبد اهلل

حسن سالم
حنان عاروري
حيفا الشاكر

خالد انشاصي
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خليل علي صالح قاسم
د. ابراهيم 
دينا الريس
رامي النمر

رائد ابو رزق
رائد محمد عبد الحميد التكروري

رباب بشناق برهوش
ربى ويحيى وصالح ومالك وديما 

قليبي
رجينا عبدالكريم جبر 

رزان زعيتر
رمزي زبانه

رنا ياسين عبد اللطيف
روضة خواطر
رياض البدوي
رياض مرعي

ريم معتوق جابي
ريم منير حنا-عطا اهلل حبايب

ريما الحماد
ريميني للصناعة والتجارة - انس 

نيروخ
زينة عبد المجيد زعيتر

زياد دكاك
زياد صالح دقاق

زينة قعوار
سارة وبانا يوسف
ساطع البسطامي

سامح قعوار
سامح كنعان

سامي ابو غربية
سامي النابلسي

سامي سابا
سامية ابو سته كنعان

سائد البديري
سائد القاضي

سائد جميل البديري وسهى الخالدي
سائد درويش يوسف كراجة

سائد كراجة ومشاركوه
سعد عبد الهادي

سعيد عبد اهلل حامد وزوجته

سفيان البسيوني
سلمى شيهابي
سمير حموده
سمير عادل

سمير عبد الهادي حموده
سوزان ايوب

Globatil شركة
شركة اسكدنيا

شركة االعمار الفنية 
cc شركة اإلتحاد للمستشارين

شركة الثقة للبذور
شركة الدعائم للهياكل المعدنية

شركة الفاروق لتجارة المواد 
الزراعية

شركة القدس للتأمين
شركة المجموعة الفنية العربية

شركة المصادر الحديثة
شركة اليحاء للمواد الهندسية

شركة ايجاد للصناعات الخشبية
شركة أبراج العرب للمقاوالت
شركة أحمد مرزوقة وشركاه
شركة آراك للسياحة والسفر

شركة باسل برقان
شركة بولفار العبدلي للشقق الفندقية
شركة جنرل اليكو - الحاج واصف 

العلي
شركة حسين عطية واوالده

شركة ديلويت الشرق األوسط
شركة سامح مول

شركة صبحي جبري واوالدة
شركة طيبة لإلستشارات الهندسية

شركة عمون للمقاوالت
شركة عنان سعدالدين

شركة كراون للصناعات الغذائية
شركة مالترانس

شركة مستخلصات الطبية
شركة ميداس االردنية للتجارة 

الدولية 
شركة ميسم معماريين ومهندسون
شركة هامبورج الدولية للمطاعم

شركة وائل صالح وشركائه
شركة وربة الزراعية

شركة وصل 
صندوق الزكاة

عائلة هبة الصفدي
عبد الحكيم حسن محمد الغانم

عبد الحميد العمري
عبد السالم النقيب

عبد اهلل الحلو
عبد اهلل الخطيب

عبدالعزيز وطارق وآمنة خريم
عبدالكريم الدويك

عبداللطيف الموسى
عدلي الدرهلي
عريب زعيتر

عصمت عويس
عالء الدين الشيخ
عالء الدين حماد
عالء الدين زعيتر

مركز التراث الفلسطينين
مركز عرجان القراني
مركز فجر اإلسالم

مركز نور الهدى
مروان عساف

مزايا لإلستيراد والتصدير
مستشفى التخصصي
معتز احمد العفيفي

معين رشاد داود فضة
الشركة الدولية للدواجن

منى طنطاوي
منى محمد برهوش
مهرجان فكر جديد

موسى ابو سليم
موظفي الجامعة العربية المفتوحة

مؤسسة روابي القدس
مؤسسة محمد عبد الغني حسان 

التجارية
ميخائيل الدير

ميساء محمود عبداهلل جبارة
نادية فتحات
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ناصر شديد
نبيل القدومي

نساء مسجد الفردوس
نقوال البلة

هالة دروزة
هدى الشاهد

هدى عيسى شعبان
هديل ابو خلف

هذر العايدي
هشام السالوي 

همام المفتي
هناية فرح

هيا بنا نؤمن
واصف المصري

وائل صفوري
وصال بالسمة

وفاء عثمان ابو فرحة
وفاء لطوف
وليد حسونة

يوسف سليمان عبد الغني عبد 
القادر

يوسف شحادة عبد الرحمن شامية
يوسف عكلوك وشركائه

من 1  الى  20  شجرة

2٥٦ فاعل خير
ابراهيم محمود

ابتسام حماد
ابراهيم ابو صافية
ابراهيم ابو غلية
ابراهيم السعافني
ابراهيم الشافعي
ابراهيم القيسي
ابراهيم النتشه
ابراهيم امجد

ابراهيم بدران 
ابراهيم برهم

ابراهيم حبش
ابراهيم حنا

ابراهيم عابدين
ابراهيم محمود
ابراهيم نصراهلل
ابراهيم هندي

ابناء السيد مجدي ابو الحالوة
ابو احمد

ابو المجد 

ابو انس
ابو اياد 

ابو حسام خريم
ابو حمزة
ابو زيد

Julie Weltzien
Ross Kishenbaum

Webster Walker
ابو طه

ابو عبيدة
ابو عيسى عبيدات

ابو فرح
ابو فيصل

ابو كرم
ابو محمد
ابو يوسف

احمد ابراهيم
احمد اكرم الفطافطة

احمد الرائد
احمد الضامن

احمد العمري
احمد بدير

احمد حسن عبد المجيد
احمد حسين

احمد حنا
احمد حيصات

احمد راسم ارحيمة
احمد سليم

احمد شريف
احمد شهوان

احمد عبد المعطي ياغي
احمد عبدالقادر
احمد عز الحاج

احمد عيسى
احمد غرابلي

احمد غنام
احمد فرسان بني فضل

احمد محمد الحياري
احمد ميزان 
احمد ناجي
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احمد ناصر الدين
احمد هادي
احمد هواش

اخالص العريمي
ادم برهوش

اروى ابو حاكمة
اروى الزعاني
اروى يونس

اسامة ادريس
اسامة شريف

اسامة صبحي
اسامة عمر سحادة

اسامة ماهر ابو عطوان
اسامة وسادين وعبدالرجمن معتصم 

الهنداوي
اسعاف ابو عطوة وابو بكر وغيث 

وبيسان
اسعاف مسعود

اسالم الدسوقي و شروق
اسماء الشيخ قاسم

اسماء عبيدات 
اسماء قرابعة

اسماعيل حرب
اسماعيل حسونة
اسماعيل سالمة

اسماعيل محمد الحادر
اسمر النبر

اسمهان محمد
اشرف ابو عودة
اشرف حجازي

اشرف عبدالكريم الدميسي
اشرف محمد جميدي

اطفال غزة 
اعتدال الردايدة وزوجها نضال 

العياصرة
افراح الخطيب

االء ليبيب
االء نبيل العمد

االء نوفل
البتول علي

الجعفري
الحاجة ام سعد

الحاج ام نبيل الشيوفي والحاجة ام 
نبيل

الحاج خالد المطري
الحاج عقل

الحاج محمود وامرأته
الحاجة حمدة الشوابكة

الحاجة مريم
الحج ملحم وامرأته

الدكتور رياض شلطف
السيد نضال القوابعة

الشركة االردنية للمبيدات الحشرية 
والعالجات الزراعية - هلين 

جوهرية
القطنية

اللجنة النسائية ديوان دعابس
المجتهدون للوازم العلمية

المجتهدون للوازم العلمية- بالل 
قطناني

المحامي اشرافة الخواجة
المحامي زكي حدادين
المدرسة األهلية للبنات

المدرسة النموذجية العربية
المرحوم حمزة العتال

المرحوم د. سميح زيادة وريما الباز
المرحوم عصام صادق

المرحوم علي محمد جيالني واوالده 
واحفادة

المرحوم عودة احمد عبداهلل
المرحوم محمود نمر

المرحومة نفيسة خليل خلف
المعتصم باهلل قاسم عيسى

الهام غيث
الهام مرسي ابو طوق
اليسار خالد عطا شنك

ام احمد عشا
ام اسامة فحماوي

ام اسماعيل 
ام انس

ام انوار
ام انور

ام إسالم صالح
ام بكر 

ام بالل البياري 
ام تيسير يونس

ام جاسم 
ام جنار 
ام رسول

ام ريان الهباهبة
ام سامر اشقير

ام صهيب
ام طارق ابو سعد
ام طارق حباشنة
ام عبد الرحمن

ام عبد اهلل البلبيسي
ام عماد عايدة ابو سعد

ام فارس شلباية
ام ليث جبر

ام محمد
ام محمد الخطيب
ام محمد سرحان

ام مصطفى 
ام نور

ام هشام 
ام هشام البكري

ام همام
ام هيثم
ام وليد
ام يزن

ام يوسف
اما النمر

امال حداد
امال وفاتنة غنام
اماني ابو هالله

امجد العشي
امجد عدنان وحمد براوي

امل ام ابراهيم
امل حمودة
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امل شاندران
امل نصراهلل

امل نعمان ابو علي
امنة سويلم
امنه شاهين
امين الزغل

امين المصري
امين حسونة
انس الحفال

انس حازم وريم حبيب
انش المدني

انعام ضامر الخالدي
انعام عليان

اياد جبر
اياد حماد

اياد عابدين
اياد عباد

اية امجد محمد
اية سعد الدين

اية مرقة
ايد حمدي

ايسر البطاينة
ايمان االطرش

ايمان الحسين العواملة
ايمان العقيق
ايمان بشناق
ايمان دويك
ايمان عباس

ايمان علي احمد
ايمان محمود شنك

ايمن الخطيب
ايمن بدير

ايمن رمضان
ايمن عمرو

ايمن محمد الفتيان و امل محمد 
الفتيان

ايمن منصور
ايمنة سالمة
ايناس طالل

ايهاب الزعاترة
ايهاب الشوبكي

ايهاب سلوم
ايوب ابو دية
أرب هنداوي

أسيل »محمد رفعت« الفار
أماني المصري
أيسر البطاينة

أيمن ابراهيم الناظور
آسيا عرفات ناصر الدين

آالء المصري
باسل وفيصل
باسم ابو دية

بان عيسى الحسنات
بانا مكاحلة

بتول الطريفي
بتول مرقة

بران كامل طه
بسام عبدالرحمن سنور

بسام ياغي
بشار صالح الدين العنبتاوي

بشار وفرح
بشرى الخطيب

بشير العلمي
بشير هاشم 

بالل ابو شتمة
بالل سمعه

بالل محمد الحادر
بلقيس علي
بليغ الكايد

بهاء احمد نصر
بهاء الشريف

بهاء جبر
بيان جمال الحادر

بيان حوراني
بيسان الريماوي

بيسان نوفل
تاال اسحاق ابو قطيش

تاال عابدين
تاال عبدي

تاليا صهيب عليان
تامر الصالح

تسنيم الخطيب
تسنيم صالح

تسنيم صبحي
تسنيم عدنان
تغريد البورنو
تغريد النفيس

تغريد نصاصرة
تهاني كراجة

تولين ابو حطب 
تيسير طهبوب

تيم محمد ياسين
ثروت الشيخ قاسم

جابر حمودة
جابر محمد

جاد البنا
جاكلين شادن

جبرين المناصرة
جرير حلزون

جمال ابو خليل
جمال الحادر
جمال خضر

جمال عبد الفتاح
جمال عبدالكريم ابو شاويش

جمال عقل
جمال موسى اسماعيل

جمانة عساف
جمعية الحنونة للثقافة الشعبية

جمعية خرجا الخيرية
جميلة شحرور

جنى رامي برهوش
جهاد السلوادي

جود ابو حشيش
جود عمرو

جود محمد سامي
جوري المسريحي

جوري أحمد
جوري صهيب عليان

حاتم حجازي 
اتم عبد الفتاح 

حاتم نيروخ
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حاسم صالح
حذيفة العمري
حسام المهندي
حسام بحطيش

حسام عدنان ناصر موسى
حسام كتخدا

حسن احمد عبيداهلل
حسن الجعجع
حسن سليمان

حسن وصفي حسن ابو سالم
حسني خريم

حسينة االشقر
حكمت الشرابي

حال فايز ابو قمر
حليمة سليم مصطفى
حليمة محمود راضي

حمزة وعيسى اسامة عيسى الحاج 
حمزة بنات

حمزة جمال الحادر
حنان ابو حوسة
حنان االقطش

حنان جعفر
حنان محي الدين

حنان يعقوب
حنين سمارة 
حنين طوالبة

حياة البو
حيدر احمد
خالد احمد 

خالد الجيالني
خالد العتال
خالد القبال

خالد الناجي
خالد النجار
خالد بسام

خالد جرادات
خالد حاتم ابو صافية

خالد عطا شنك
خالد علي
خالد فراح

خالد محمد الحادر
خالد وفرح ولين حسن
خالدة محمود حكمت

خبة حنان
خضر نجمة

خضرة الللحام
خضرة شاكر
خليل العاص
خليل برقان
خليل خضر

خوري وابتهال وايمان
خولة ابو الجبن

خولة عابدين
خولة هنية

خير ابو زياد
د. جبريل حبيب

دارين ديرية -مبادرة مسار
دالين العبادي

دانا عمر
دانا فراعنة البطاينة

دانا مرعي
دانيا احمد

دعاء وجاراتها
ديالة العلمي
ديانا حافظ

ديانا شاهين 
ديما العوضات

ديما القيسي
ديما بني فارس

ديما محمد ابو ذيبان
ديمة ابو دياب
دينا ابو الروس
دينا الخصاونة

دينا بشناق
راما سفيان العزايزة
راما صالح عمرو

راما عاشور
رامي الخطيب

رامي القاهر حماد
رامي برهوش

رامي رمزي
رامي عبد القادر وشاح

رانة عيسى الحسنات
راني خوري
رانيا الكركي

رانيا المصري
رانيا حمام

رانيا عيسى
رائد العاصي
رائد جالجل

رائد عبد القادر السباتي
رائد فايز السالم

ربى المغربي
ربى شهاب

رجاء وهناء ومحمد احمد 
رحمة محمود علي

رزان خلف
رزان ملحس

رسمية العبداهلل
رسمية عبد الرحمن

رشا صالح غنيم
رشا مصطفى

رشا ميشيل اسحق
رشدي نعيم الكحل
رعد رامي برهوش

رغد القاسم
رغد محمد

رفيق حصوة
رقية الغولة

ركان لطفي عطية
رماح ملحم

رمضان عبد الغافر
رنا ابو حوسة
رنا ادهم عقل

رنا السقا
رنا بن طريف

رنا خورة
رنا عبيد

رنا وليد النزهي
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رنا ياسين عبد اللطيف
رند صالح

رندا ابو روزا
رندا مسعود

رنده جعفر سليمان
رهف ريم ورنل وريتال

روان العمرو
روان بزار

روان رشف
روان معدي

روضة دار االرقم االسالمية
روعة ابو حشيش

روال العرموطي
روال المصري
رولى نردي

رؤوف الدباس
رؤى تيسير

رؤى ورسل اياد جبر
رياض حسن الكسواني

ريتا عميرة
ريم ابو كشك

ريم حمدان
ريم رحمة
ريم قدورة

ريم معتوق
ريما علقم
زادر السيد

زامل عبد اهلل صفوان
زكريا ابو حطب

زمرد المحمود
زهدي الخواجا
زهير شحاتة

زياد ابو شنب
زياد المغربي

زيد ابو حشيش
زيد ابو عيشة

زيد بركات
زيد حسام وزنية حسام حداد

زيد رشدان
زيد عزت حداد

زيد مازن
زيد وعبدالرحمن ومريم وزينة ابو 

ريحان
زينب المطري وحمزة ومريم 

وعزالدين والطفل الجديد
زينة الحاج حسن

زينة العلمي
زينة بشار

زينة عدوان
زينة محمود
زينة مشحور

ساجدة منصور
سادين الزرو
سارة ابو بكر
سارة اللبدي

سارة شحرور
سارة عمرو
سارة عودة

سارة معاذ نمر
سارة وفادي وحازم وثريا

سارة يوسف احمد
ساري القيسي
سامح احمد

سامر القدومي
سامر سعيد الفرج
سامر شكوكاري
سامر صالحات

سامر طويلة
سامي الجيوسي
سامي الدباس

سامي بهجت ابو غربية
سامية الصالحي

سامية جنيد
سامية عبد الرحمن

سائق تكسي 
سحر فاخوري

سحر فيصل بالل
سري زعيتر
سرين كعان

سعاد ابو جبارة 

سعاد العطوني
سعاد ياسين 

سعد عرفات ياسين
سعد مرقة

سعود ممدوح
سعيد عبد المجيد

سعيد فضي
سالم األحمد
سما زعيتر
سمر حرب

سمر سعد الدين
سمر ولد علي

سمى سمير
سميح منيب

سميحة الزبيدي
سمير الجعبري وشقيقة عبيدو

سمير توفيق
سمير قطارنة
سمير محمود

سميرة عقل
سناء ابراهيم كريدة

سناء ابو شرف
سناء امجد محمد

سناء خرمان
سندس محمد عدنان

سهام الدباغ
سهام العفيفي 

سهى ودانا
سهي عمر

سهيل الحتو
سهيل كاليس

سوبرماركت الرافدين
سوزان المصري

سوزان ايوب
سوسن رفاعي

سولين  و توالي 
سيرين محمود
شركة اتكوم 

شركة االوربة إلنتاج االدوية
شركة الحجر االسود لالسكان
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شركة انجاز
شركة بوتيك للتعهدات

شركة كمبيوتر االردنية 
شركة مازن العوضي وشركائه

شركة معتصم الهنداوي
شركة نوبلة لإلنارة والكهربائيات

شرمين حلزون
شهد الحاج

شهناز الشرباتي
شوكت ناظم العبيد

شيخة
شيماء سمير

صالح الكيالني
صالح عبد الهادي
صالح موسى عمر

صالح موسى عمرو
صالح نوفل

صباح محمد سعيد شنك
صبحة حمد

صبحي احمد
صبرية

صفاء محمود شنك
صفد مبارك

صفوان العتيلي
صفوان عصفور

صفية رشيد صويص 
صالح السويطي

صالح محمد جوهر
صهيب اشرف علي

صهيب صادق
صهيب محمد
صهيب يحيى

صهيب يحيى دغيش
ضحى ابو عمارة
طارق الخشاشنة

طارق العمري
طارق زياد

طارق طارق
طالبات مدرسة مخيم سوف الشاملة 

للبنات الثانوية

طرب ابو بكر
طالب الصف الخامس والثامن

طالل أبو غزالة
ظريف البرادعي

عادل ابو خضرة 
عادل عزمي عادل محمد

عاصم شهابي
عاصم كمال

عاطف المصري
عاطف حالوة
عالية الطروانة

عامر جودة
عامر سمير أحمد
عايدة األنصاري

عايش ابو يوسف
عايشة كراجة

عائلة اية السلطي
عائلة نايف حجازي

عبد الجبار محمود الجندب
عبد الحكيم المناصير
عبد الرحمن ابو عزيزة
عبد الرحمن ابو قمر

عبد السالم كمال
عبد الكريم احمد موسى

عبد الكريم عودة
عبد اهلل العابودي

عبد اهلل محمد العسال
عبد سليم البحش
عبدالحكيم عوني

عبدالرحمن ابو االصل 
عبدالرحمن البخيت

عبدالرحمن المصري
عبدالرحمن مرقة
عبدالكريم خريم
عبدالكريم كيالي

عبداللله جبر
عبداهلل الحسيني
عبداهلل الحياري
عبداهلل حواتمة
عبداهلل محمود 

عبداهلل واخوانه
عبيدة عابد ابو الحالوة

عبير العبداهلل
عبير الفار

عبير زهير ناصر الدين
عبير محمد خرمة

عثمان بدير
عثمان عبداهلل

عثمان محمد عثمان 
عدنان البلبيسي

عدنان حماد
عرفات العتال
عرفت الصباغ
عروب صبح

عريب الخطيب
عزيزة العالم
عسان غالي

عسيى علي النجار
عصام حازم

عطا خالد عطا شنك
عطا كتاب

عفاف العفيفي
عفاف المعاني 

عفت ادريس
عفيف الحسيني

عقران وميسون فالجة
عال صبيح

عال عبد الرحيم محمود
عالء الدين عوض
عالء الدين يوسف

عالء ماجد
عالء ومحمد ويوسف وزيد وسعد

علي اسامة علي رمان
علي باكير

علي حسن الجندي
علي حسونة
علي رواشدة
علي صفد
علي محمد
علي مغنم
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عماد خولي
عماد فتحي رباح

عمار البيطار
عمار عودة
عمار فرج

عمر ابو خليل 
عمر الشوشان
عمر القاسمية

عمر الكايد
عمر حماد
عمر رباح

عمر سكسك يافا
عمر صالح مكاوي

عمر طه
عمر عيسى
عمر كمال

عمر مازن عياش
عمران شريم

عمرو وراما وتاال وانس عيالي
عن روح المرحوم كمال وكفاية
عن روح والدة الدكتورة منى 

الحمامي
عنان األنصاري

عوني حامد عطية
عيسى ابراهيم 

عيسى ابو ذياب
عيسى علي ابو ذياب

غادة صالح
غادة ملكاوي

غادة نعيم
غدير الخطيب
غدير الكردي

غدير ام خلدون واودالدها
غفران 

غيداء سمير
فاتن الطوباس

فاتن عرفان
فاتنة حافظ الزريقي

فادي البتالوي
فادي الشافعي

فادي ربحي

فادي عبد الهادي
فارس ابو حشيش

فاروق يغمور
فاطمة ابو صيام

فاطمة وابتهال
فايز ابراهيم ناصر

فايز ابو قمر
فايز األسود

فايز رائد فيصل
فايزة الصباح

فتحي ابو عرب
فتحي حسن تابب

فداء العتيبي
فراس عابدين
فراس عياش
فراس غانم

فرح ونور وصالح عزالدين طه
فرح اسماعيل العاصي

فرح قدورة
فطيمة بشناق

فعال خير
فوزت عادل القدسي

فوزي صباح
فوزي مسعد

فوزي وبتهال وفاطمة وظافر
قاسم منصور
قصي غطاشة
قيس الحنطي
قيس عدوان

قيس نضال شقير
كاظم عبيد

كرمة الطاهر
كريم مرقة

كفا كمال بركات
كفاح العفوري
كفاح موسى

كلية اللغات في الجامعة االردنية
كمال المصري

كمال جبر
كمال محمد
النا عبداهلل 

لبنى ارشيد
لبنى الحسن
لبنى صيعلي
لجين غطاشة

لما فياض
لما منصور
لمياء يوسف

لميس ابو عزيزة
لؤس سمريين

لؤس وسعاد وشام المغربي
لؤي حسين خزنة

ليث مشربش
ليلى الزعبي
ليلى العيوني

ليلى القواسمي
ليلى مشحور

لين الديك
لين الكيالني

لين خالد عطا شنك
لين يوسف صدقة

لينا البخيت
لينا الشافعي
لينا بلبيسي

لينا مظهر حسن عناب
لينا ونور و حمزة

ليندا المقابلة
ماجد ابو طالب

ماجد العلي
مازن البشير 
مازن حاليقة
مازن خليل

مالك الحسين
ماهر باكير

ماوية
مايا

مأمون عبد الرزانق
مبادرة حقق

مجد وايه واحمد
مجد ابو سنينة 

مجدي عبدالرحمن ابو الحالوة
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محد العطوي
محمد ابو السعود

محمد ابو حلقة
محمد ابو حمور
محمد ابو عرب

محمد احمد
محمد احمد الحاج
محمد احمد خليل

محمد الحاج
محمد الخطيب

محمد الزرو
محمد الزغل
محمد السعد

محمد العاص
محمد العمري
محمد الغفار

محمد القوابعة
محمد المصري وحياة سداد

محمد النمر
محمد جمال ابو ليلى

محمد حرب الرقب
محمد حسن الشوبكي

محمد حسني
محمد حنون

محمد راتب عثمان
محمد زياد بلول

محمد زين
محمد سعيد احمد

محمد سالمة
محمد سليم سليمان 

محمد شيخ ياسين
محمد صبحي الصغير

محمد عايد الدغش
محمد عبدالقادر العجوري

محمد علي األعرج
محمد علي عبد الهادي

محمد عمر السيد
محمد عنوقة

محمد ماجد عالن
محمد محمود

محمد محي الدين ابو لغد

محمد مروان
محمد معاذ نمر

محمد ميمون
محمد نمر

محمد والعز ورنيم ابو العنيني
محمد يوسف اللحام

محمود الحاليقة
محمود الدويري
محمود السالم 

محمود امين خنفر
محمود زياد العلمي

محمود عايد الدويري
محمود عبد المعطي ياغي

محمود علي الجندب
محمود علي الخمايسة

محمود فهد شنك
محمود محمد

محمود نايف الريماوي
مختبر االتقان لالسنان

مختبر ألوان نهى
مدرسة ابو عاليا

مدرسة درة االسالم
مدرسة عمان الوطنية

مرام البلوي
مرام شعبان

مرفت
مروان خليل حسان 
مروان نهاد الدبابسة

مروة علي
مروى الشربجي

مروى عادل
مريم اسماعيل

مريم جمال الحادر
مريم عبدالحق

مريم معتز نعواش
مصطفى ابو التين

مصطفى البوابو عطاف السقا
مصطفى الفار

مصطفى صبحة
مصطفى عمادة

مصطفى محمد جفال
مصطفى يونس سعادة

مصعب رائد الفايز السالم
معاذ دار بكر
معاذ قطناني

معتز ماهر ابو زناد
معتصم الهنداي

معتصم محسن السكر 
معلمات األميرة عالية

معلمات مدرسة الملكة رانيا العبداهلل
معلمات وطالبات مدرسة اسماء 

بينت ابي بكر
معن العمري
معن صالح

مفيدة محمود
مقيمي جراحة مركز الحسين

مكتب الراين
مكرم سعيد

ممدوح مصطفى ركي
منال رضوان
منال شحرور

منال عبدالغني
منال عبداهلل
منال عزوتي
منى المصري

منى سيف
منى شحرور

منى عنز
منى عوض
منى غنيمة
منى مناع

منى يوسف
منير رشيد رابية

منيرة محمود
مها ابراهيم عاشور

مها يونس
مهند السعيد

مهند عوارتاني
موظفات البنك العربي
موظفات وزارة التنمية
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مؤسسة هاني قدومي للمنح الدراسية
مي احمد

مي بسطامي
مي صالح

ميادة الوظائفي
ميار عدوان

ميار وريتال وليان
ميرفت فايز جعجع

ميسر يونس
ميسون العوفي
ميسون الهندي
ميشيل معايعة

نادر نصار
نادرة خضر

ناديا غالب قطان
ناديا محمد

ناريمان محمود اسعد
نازلين اسالم
ناصر الزرو
ناصر بنات
ناصر خريم
ناصر عقل

نافدة عزت القاسم
نايف حجازي

نائل ربحي الحالق
نبيل برهوش

نبيل جالد
نبيل رمانة
نبيل نجاد

نبيلة ابو شاويش
نبيلة جفال

نجاح اسماعيل
نجوى العبد
نداء النجار
نداء زميلي

ندى ايمن رشيد
ندى رشدي
ندى ماجد

ندين ياسين 
نرمين النابلسي

نريمان برقاوي
نزار قباني

نزهة الشربصي
نسرين بدور
نسرين حسن
نسرين نادر

نصر العابدي
نصر لحام

نضال النوباني
نظمية العسود

نعمان ابراهيم جاد اهلل
نعمة جبارة ابراهيم المثنى
نفور محمد فائق الشريف

نمر عبد المجيد 
نهاد ونعيم عوض

نوال
نوال عبد القادر
نود محمود شنك

نور المفلح
نور فتحي السيد

نورة
نورة عبد الهادي

نوف
نوفل

نيفين مسعود داوود
نيكول شاهين

هاشم ابراهيم سميران
هالة االقطش

هالة غنيم
هاني

هاني هندية
هبة ابو حشيش

هبة الفرا
هبة جالد

هبة عياش
هبة فتحي السيد

هبة ياسين
هبة يسار خالد ملحس

هدى صالح الدقاق
هدى عبد الرحمن

هدى قبج
هديل

هديل ابو زينة
هديل ابو سنين
هديل البلبيسي
هديل الشافعي

هديل عمر فزاع
هشام الشعباني

هشام بهجت
هشام عبدالفتاح البستاني

هشام منصور
هنا عبد الهادي

هنادي قدورة
هنادي نعمان شاكر بدير

هيا البواب
هيثم القاسم

هيثم حلحول
هيفاء الهباهبة

هيفاء لطفي
هيفاء لطفي

وجدان الشيخ ياسين
وجدان زميري

ورثة المرحوم سعدي سرور
وضاح عمرو

وضحى
وفاء النجار
وفاء النجوم
وفاء كيالي
وفاء لطوف
وليد التاية

وليد الحالج
وليد باكير

وليد دعمس
وليد عبد العزيز

يارا المعطي 
ياسر عكيلة

ياسر ياسين التعامرة
يحيى ابو خضرة
يحيى ابو فرسخ

يحيى العتال
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يحيى وحمزة العتال
يزن احمد عثمان

يزن الرحبي 
يزن خلف

يزن سالمة
يزن ناصر الدين

يعقوب ليث
يقين ساوي

يمان ومحمد وهاشم
يمان نعيم

يوسف الخطيب
يوسف العمري

يوسف بهجت بدر
يوسف سفيان عزايزة

يوسف غنيم
يوسف محمد احمد خميس

يوسف محمد جمجوم
يوسف محمد يوسف
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