
  



  لعربية لحماية الطبيعةلالتقرير السنوي 
2008 

 
  المحتويات

  

  مقدمة  •

 نبذه عن العربية لحماية الطبيعة •
  2008العام نجازات إ •

o برنامج المليون شجرة 
o اإلغاثة التنموية 
o القافلة الخضراء 
o الشراكة مع اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة 
o  والتشيبك التواصل الدولي وحشد التأيبد 
o الغذاءالسيادة على  
o يالبناء المؤسس 
o إجتماعات 
o نشاطات متفرقة وأنشطة  جمع التبرعات 

 مالحق •
o  قائمة باسماء اعضاء  الهيئة اإلدارية: 1ملحق 
o  قائمة بأسماء  أعضاء الهيئة العامة : 2ملحق 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 مقدمة 
، ويمكن إيجاز أهم 2008عام ل العربية لحماية الطبيعة إنجازات على أهم ما ءيسلط هذا التقرير السنوي الضو

  :المحطات من خالل النقاط التالية

  

والبدء ببرنامج زراعة المليون  ، في فلسطينهو اإلنتهاء من زراعة مليون شجرة 2008في العام لعل أبرز ما تحقق  •

لعربية في حفل ت اعلن، وأالنتهاء من زراعة الشجرة المليونعن ا 2008العربية في نيسان من العام اعلنت الثاني، فقد 

هدف الى اعادة يالمليون شجرة الذي برنامج ذلك ضمن  جاء .  إطالق حملة المليون الثانينع خاص نظمته بهذه المناسبة 

زراعة اشجار الزيتون واشجار اخرى في االراضي الفلسطينية المدمرة ، ومساعدة المزارعين الفلسطينيين على التمسك 

 .ةراضي الزراعية التي جرفتها قوات االحتالل االسرائيليباألرض من خالل إعادة تأهيل األ
  

تحاد الدولي لصون الطبيعة في وقف تـابع لموسـسة األوقـاف            اإلتأسيس مشروع مشتل للنخيل بتمويل من        •

تحقيق التنمية   يهدف الى    . ألف دوالر  15الفلسطينية قي منطقة أريحا واألغوار الفلسطينية، تبلغ قيمته حوالي          

لمزارعين الفلسطينيين، وتشجيع زراعة النخيل في المنطقـة وخاصـة فـي أريحـا واألغـوار                المستدامة ل 

باالضافة الى تقوية الـصالت   خلق فرص عمل للمجتمعات المحلية خاصة في مجال الزراعة،سطينية، والفل

  . والروابط بين المؤسسات الحكومية والغير الحكومية مع مؤسسة األوقاف الرسمية

  

 شجرة، وذلـك    135زارعة  من  الذي تنفذه العربية في األردن      عبر برنامج القافلة الخضراء      تمكنت العربية  •

، فقد تم زراعة عدد من هذه األشجار في ثالثـة           م ومدارس حكومية وأهلية   بالتعاون مع وزارة التربية والتعلي    

 . حكومية تقع ضمن المناطق األقل حظاً في األردنمدارس 
  

آليات التعويض والمـساءلة    "أعدته وصاغته العربية تحت عنوان       الذي   119ار رقم   تبني اإلتحاد الدولي للقر    •

بتبني معايير خاصة للمساءلة والتعويض     القرار  طالب  ي  ،"عن الجرائم البيئية المترتبة على النزاعات المسلحة      

م المتحدة في إنشاء    دعو إلى تفعيل دور األم    يفي كونه   القرار  وتكمن أهمية   ،  عن هذا النوع من الجرائم البيئية     

آليات للمساءلة والتعويض عما يلحق بالبيئة والموارد الطبيعية من أضـرار نتيجـة للنزاعـات المـسلحة،                 

طالب لجان االتحاد بالعمل على تطوير مجموعة من القواعد التي تحمـي البيئـة               القرار ي  باإلضافة إلى كون  

 .والحروبالنزاعات المسلحة واالحتالل خالل والموارد الطبيعية 
  

الذي عقـد فـي      ،مؤتمر إقليمي حول سياسات التغير المناخي في الشرق األوسط        مشاركة العربية في تنظيم      •

محاولة فهم أثر التغير المناخي على المنطقة، وزيادة الوعي         الذي يهدف الى    ، و جامعة األمم المتحدة في عمان    

لتغير على السياسة المتعلقة بـا    أثير  ع الحوار والت   وتشجي ،األزمةهذه  تصورات للتعامل مع    بهذا المجال إليجاد    

 .المناخي في البالد العربية



  

الناشطة والشاعرة الكندية  حقوق اإلنسان، منهم ل العربية عدد من الناشطين المعروفين في مجاإستضافت •

 الثاني المليون شجرة برنامجأمسية حوارية لجمع التبرعات لدعم لها نظمت العربية  حيث تيريسا ولفوود

م وشة عمل يتنظتم  و،الناشطة العالمية كورين كومار كما إستضافت العربية . تنفذه العربية في فلسطينالذي

المهندس هذا باإلضافة الى أستضافة . "محاكم النساء من أجل فلسطين"بالتعاون معها حول موضوع إنشاء 

أونتاريو ، (ئق في جامعة جويلف الذي يشغل منصب أستاذ مشارك في كلية هندسة الحدا، الري هاردر

محاضرة بعنوان هوية األرض واالحتالل تناول فيها قضايا اعادة االعمار بعد الحروب  حيث ألقى ،)كندا

والكوارث والتركيز على الجانب الثقافي في تصميم الحدائق وحقوق االنسان والعدالة والدور االخالقي 

   .للمختصين

  

  
  

  بيعةالعربية لحماية الطنبذة عن 
  

المساهمة في الجهود المبذولة لحماية البيئة   كمؤسسة غير ربحية بهدف 2003نشأت العربية لحماية الطبيعة عام 

 تواجهه البيئة ، وذلك في ظل ما العربية والتنسيق مع كافة الهيئات والمنظمات العربية والدولية لتحقيق هذه الغاية

  .واالحتاللتعرض له نتيجة للصراعات والحروب متزايدة وعلى األخص ما ت من تحديات وأخطار

  
  

  ة العربية رسال
تسعى العربية لحماية الطبيعة إلى تعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية وتكريس سيادتها 

ع  مع العمل على تحريك جهود هيئات المجتم، والمتأثرة بالنزاعات،تلك الواقعة تحت االحتالل، خاصة عليها

  .المدني نحو قضايا البيئة العربية والعالمية والتكتل لصالحها
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   العربيةأهداف  
  
  

المساهمة في إعادة تأهيل واستدامة الموارد الطبيعية في المناطق العربية المتأثرة بالحروب والنزاعـات               •

 . وخاصة في األردن وفلسطين
مـدني  مية ذات الصلة، وتعزيز دور هيئات المجتمـع ال        التأثير في صياغة وتطبيق السياسات البيئية العال       •

 .فيها ضمن شراكات مؤسسية فعالة
تحريك الجهود الفردية والجماعية للمجتمع المدني لالضطالع بدوره في االستجابة لمتطلبات قضايا البيئة              •

 .العربية والعالمية
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  :2008إنجازات العربية لحماية الطبيعة لعام 
  

  

  برنامج المليون شجرة

  

واصلت العربية لحماية الطبيعة العمل على برنامج المليون الشجرة، ولعل أبرز ما تحقق في هذا البرنامج هو 

اطلقت العربية في حفل خيري لجمع اإلنتهاء من زراعة المليون شجرة، والبدء ببرنامج زراعة المليون الثاني، فقد 

 ، في فلسطيناألشجار المليون الثاني من مشروع زراعة برنامج ،عليالميرة ريم التبرعات اقامته بحضور سمو اال

بالتعاون العربية أطلقته الذي األول المليون شجرة برنامج  في  واعلنت عن االنتهاء من زراعة الشجرة المليون 

 ، ومساعدة عادة زراعة اشجار الزيتون واشجار اخرى في االراضي الفلسطينية المدمرة، المع شركائها

المزارعين الفلسطينيين على التمسك باألرض من خالل إعادة تأهيل األراضي الزراعية التي جرفتها قوات 

االحتالل االسرائيلي ، واقتلعت اشجارها لبناء او توسيع المستوطنات والطرق المؤدية اليها وإنشاء مناطق عازلة 

  . وجدار الفصل العنصري

  

الذي يشغل منصب أستاذ مشارك في كلية هندسة الحدائق في جامعة ، الري هاردرس في هذا الحفل المهندوقدم 

 تناول فيها قضايا اعادة االعمار بعد ،، محاضرة بعنوان هوية األرض واالحتالل) أونتاريو ، كندا(جويلف 

لدور االخالقي  والتركيز على الجانب الثقافي في تصميم الحدائق وحقوق االنسان والعدالة وا،الحروب والكوارث

   . متطوعا حقوقيا في فلسطين2006حيث امضى صيف عام الشخصية للمختصين كما تطرق الى تجربته 

  

 رئيس اتحاد المزارعين ابراهيم دعيق ومصطفى الناطور رئيس جمعية االهالي في  في الحفل أيضاًوتحدث

  .  الحفلمن حضور في غزة من االغاثة الزراعيةاحمد الصوراني الناصرة في الوقت الذي لم يتمكن 

  

تنفذه العربية من خالل بيع ذي  المليون شجرة اللبرنامجأعلن الهالل األحمر القطري عن دعمه من جهة أخرى و

كجزء من حملة ضخمة نفذها الهالل األحمر  جاء ذلك .في فلسطيناألشجار كوبونات خاصة يذهب ريعها لزراعة 

 تهجير مئات اآلالف من   لحدث أدى إلى الذكرى الستين 2008 العام شهدالقطري لدعم الشعب الفلسطيني، حيث 

  . من أراضيهم، وهو ما يعرف باللغة العربية بالنكبة أو الفاجعة الفلسطينيين

  
  
  
  
  
  



  : ضمن برنامج المليون شجرةمشاريع فرعية

  

 توقيع اتفاقية لتأسيس مشروع مشتل للنخيل في أريحا واألغوار الفلسطينية 
ربية لحماية الطبيعة إتفاقية لتأسيس مشروع مشتل للنخيل بتمويل من إتحاد الدولي لصون الطبيعـة فـي                وقعت الع 

  . ألف دوالر15ي منطقة أريحا واألغوار الفلسطينية، تبلغ قيمته حوالي فوقف تابع لموسسة األوقاف الفلسطينية 

لسطينيين، وتشجيع زراعة النخيل في المنطقـة  أما الهدف من المشروع فهو تحقيق التنمية المستدامة للمزارعين الف     

وخاصة في أريحا واألغوار الفلسطينية، ويهدف أيضاً الى خلق فرص عمل للمجتمعات المحلية خاصة في مجـال                 

باالضافة الى تقوية الصالت والروابط بين المؤسسات الحكومية والغير الحكومية مع مؤسسة األوقـاف   الزراعة،

  . الرسمية

على هذا المشروع من خالل الشراكة مع إتحاد المزارعين الفلسطينيين، حيـث تـم العمـل علـى                  وجرى العمل   

 على تحديد المواقع المناسبة للزراعة من أجل تحديد نوعية الزراعـة وطـرق الـري                ى األول تمرحلتين، تركز 

فتركز على تأسـيس المـشتل      المرحلة الثانية   لنخيل وأنواعة في المنطقة، أما      المناسبة، باالضافة الى تحديد كمية ا     

  .  والمراقبة على عملية الزراعة لضمان االستدامة في المشروع

  
   

  إعادة تأهيل األراضي الزراعية في غزة  اإلغاثة التنموية ومشروع

   
مشروع إعادة تأهيل األراضي الزراعية التي دمرت في شرق مدينة غزة وذلك ضمن             واصلت العربية العمل على     

 . العربية بالتعاون مع جمعية التنمية الزراعية في غزةي تنقذهذ الثاني الالمليونبرنامج 
  

أما الهدف من تنفيذ هذا المشروع فهو إعادة تأهيل االراضى الزراعية التي دمرت بسبب االعتداءات االسـرائيلية                 

ـ    150تم من خالل هذا المشروع اعادة تأهيل          لمناطق الشرقية من مدينة غزة، حيث       فى ا  ن األراضـي    دونـم م

 أسرة من االسر الريفية الفقيرة، وكذلك       150الزراعية للمزارعين المتضررين، والمشاركة في تحسين سبل عيش         

   مزارع عاطل عن العمل30لصالح )  يوم عمل750(خلق فرص عمل مؤقتة 

 .  

اءات أما عن الفئات المستهدفة من المشروع، فهو يستهدف صـغار المـزارعين المتـضررين بـسبب االعتـد                  

باالضافة الى العمال الزراعيين    ) شعف ، الشجاعية ، التفاح والزيتون     (االسرائيلية على شرق مدينة غزة الزراعية       

   .العاطلين عن العمل

  

  

  

  



  اإلغاثة التنموية

  

قطاع  ىحيث كان هناك تركيز خاص عل     واصلت العربية لحماية الطبيعة تنفيذ حمالتها لمساعدة الشعب الفلسطيني          

 2008 خـالل العـام      الذي مارسته إسـرائيل      ذلك لما يعانيه سكان القطاع في ظل حالة الحصار القاسي         غزة، و 

أطلقـت  ، وإيمانا من العربية بأهمية ودور جهود االغاثة في المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة، فقد                وحتى اآلن 

  :  التاليةحمالت اإلغاثة التنموية

  

  " : العائلة المحاصرةمن المزارع المحاصر إلى"حملة 

قامت العربية من خالل هذه الحملة بجمع الدعم والتمويل الالزم لشراء المواد الغذائية الالزمة من المزارعين فـي                  

المحتاجة ممن فقدوا مـصدر      على العائالت  يتم توزيعها من ثم   ،  سالل غذائية متكاملة  ها على شكل    وتحضيرغزة،  

استـشهاد رب األسـرة     بـسبب    أو    التي تمارسها سلطات االحتالل،    غالقات بسبب االجتياحات واإل   ، سواء رزقهم

الـسالل   وتحتوي هـذه     .صعب الذي يعانيه سكان القطاع    بسبب الوضع االقتصادي ال     أو فقدانه لعمله      لها، المعيل

 . والزيت وخضروات وغيرهاعتر والزتمر والجبنةغذائية مختلفة مثل العلى مواد 
 

  "نزرع عشرة...  يقلعون شجرة"حملة 

في منطقة  التي جرفتها القوات اإلسرائيلية     وزراعة األراضي   عملت العربية من خالل هذه الحملة على إستصالح         

 70  ألف شجرة في األراضي الزراعية التي ادى تجريفها إلى إلحاق األذي بأكثر مـن       20، حيث تم زراعة     غزة

  . ألف عامل زراعي من مواطني غزة30ألف مزارع و

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 القافلة الخضراء
  

من خالل برنامج القافلـة الخـضراء       في األردن   زراعة األشجار   العمل على    2008واصلت العربية خالل العام     

 وزيـادة الرقعـة     تعزيز جهود التشجير ومقاومـة التـصّحر      ، والذي يهدف الى     2006الذي أطلقته العربية عام     

شر الوعي لدى الطالب حول أهمية زراعـة االشـجار لحمايـة            الخضراء في المناطق االقل حظا في االردن، ون       

 وزيادة المشاركة الشبابية بالقضايا البيئية، باالضافة الى تشجيع مشاركة الطالب في االعمال التطوعيـة                االرض

  . الرامية لزراعة االشجار والحفاظ على البيئة

  

، بحيث يتم التعاون بين طالب من مـدارس         لمملكةدارس ا وتقوم فكرة القافلة الخضراء على محاولة التوأمة بين م        

، وبالتالي تتم رعايتها من     مدارس في مناطق نائية للمساهمة في زراعة االشجار في محيطها         طالب من   مع  عمان  

 .وتوفير األشتال للمدارس  واآلليات الضرورية األدوات بتوفير خالل طالب هذه المدرسة، وتقوم العربية
  

 شجرة، وذلك بالتعاون مع وزارة التربيـة  135 من زارعة 2008حماية الطبيعة خالل العام   وقد تمكنت العربية ل   

والتعليم ومدارس حكومية وأهلية في األردن، فقد تم زراعة هذه األشجار في ثالثة مدارس هي مدرسة أم العمـد                   

ر من الطالب والطالبـات     ومدرسة الجلول ومدرسة بن عدي الثانوية للبنات، وقد تم تنظيم ذلك بمشاركة عدد كبي             

وقد ألقى متطوعـون     .من مدراس أهلية هي األرثودوكسية واألهلية والمعمدانية والمشرق وكلية السعادة وفيالدلفيا          

   .من العربية محاضرات توعوية في بعض مدارس العاصمة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   لصون الطبيعةالدوليالشراكة مع االتحاد 

  

  حاد الدولي لصون الطبيعة مؤتمر الكونغرس العالمي لإلت

، وتفعيـل العمـل      لـصون الطبيعـة    الدولياالتحاد  الشراكة مع   عالقة  توطيد  على   العربية لحماية الطبيعة     عملت

 المشاركة في أعمال الدورة الرابعة لمؤتمر الكونغرس العـالمي لإلتحـاد الـدولي              وقد إنعكس ذلك في   المشترك،  

ونظراً ألهميـة هـذا المنتـدى علـى         . 2008إسبانيا في تشرين أول     لصون الطبيعة الذي عقد في برشلونة في        

 المؤتمر   هامش المستوى العالمي، فقد حرصت العربية على أن يكون لها مشاركة قوية، حيث نظمت العربية على              

، شارك فيهـا ممثلـون      "ي النزاعات المسلحة واالحتالل   فالمساءلة والتعويض للجرائم البيئية     " ورشة عمل بعنوان    

 تـسليط   هـو ن المنظمات العربية والعالمية التي تعنى بموضوع البيئة واألمن، وكان الهدف من هذه الورشـة                ع

الضوء على أهمية حماية البيئة والموارد الطبيعية في ظل النزاعات المسلحة واالحتالل، والنظر في سبل تطـوير                 

ئة والموارد الطبيعية نتيجة للنزاعـات المـسلحة        آليات دولية للمساءلة والتعويض عن االنتهاكات المترتبة ضد البي        

  . واالحتالل

  

 مشروع القرار رقـم     يتبنى جعل اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة       و نجحت العربية أيضا من خالل هذا المؤتمر في        

آليات التعويض والمساءلة عن الجرائم البيئيـة المترتبـة علـى           "أعدته وصاغته العربية تحت عنوان       الذي   119

،  تطالب هذه التوصية بتبني معايير خاصة للمساءلة والتعويض عن هذا النوع مـن الجـرائم                 "اعات المسلحة النز

وتكمن أهمية هذه التوصية في كونها تدعو إلى تفعيل دور األمم المتحدة في إنشاء               .البيئية حيث تم التصويت عليها    

ة من أضرار نتيجة للنزاعات المسلحة، باإلضافة إلى        آليات للمساءلة والتعويض عما يلحق بالبيئة والموارد الطبيعي       

كونها تطالب لجان االتحاد بالعمل على تطوير مجموعة من القواعد التي تحمي البيئة والمـوارد الطبيعيـة فـي                   

  . وقد تم رفع القرار الى األمم المتحدة.النزاعات المسلحة واالحتالل والحروب

  

   لحماية الطبيعة في ظل النزاعات المسلحةتشكيل لجنة وطنية لصياغة ميثاق أخالقي

من جهة أخرى، شاركت العربية بالتعاون مع األتحاد الدولي لصون الطبيعة في تشكيل لجنة وطنية لصياغة ميثاق                 

أخالقي لحماية الطبيعة في ظل النزاعات المسلحة، حيث عقد إجتماعها األول في مقر العربية وشارك فيها ممثلون                 

 لصون الطبيعة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة ووزارة البيئة ومركز أبحاث البادية وجمعيـة              ليالدوعن االتحاد   

  . باإلضافة الى العربية لحماية الطبيعةأصدقاء البيئة

  

وقد تم مناقشة الخطوات األنسب لصياغة الميثاق األخالقي وكيفية حشد التأييد والدعم له، باإلضافة إلـى تـشكيل                  

اء لصياغة مسودة الميثاق ، بحيث تستند إلى أخالقيات الحرب فـي الـدين اإلسـالمي الحنيـف،           فريق من الخبر  

وخلفاءه للجيوش اإلسالمية عند الدخول فـي المعـارك         الصالة والسالم   والمتمثلة في وصايا الرسول محمد على       

  .والحروب

  



  اللجنة الوطنية لالتحاد الدولي لحماية الطبيعة

ية الطبيعة عضو في اللجنة الوطنية لالتحاد الدولي لصون الطبيعـة، حيـث شـاركت               وقد أصبحت العربية لحما   

تضم اللجنة عدد من المنظمات البيئية العاملة في األردن، وقد عملت اللجنة علـى              والعربية في إجتماعات اللجنة،     

 . ئيةتحديد األولويات البيئية على مستوى المنطقة، وهي الطاقة والمياه وإدارة األنظمة البي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



  التواصل العالمي وحشد التأييد
 

إستمرت العربية لحماية الطبيعة بالعمل على حشد التأييد لدعم القضايا البيئية ذات العالقة بعمل العربيـة، بهـدف                  

مجـال البيئـة علـى      التشبيك مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وتوطيد عالقة الشراكة والتعاون في             

  :مستوى أوسع، ومن أبرز هذه المشاركات

  

عقد في ألمانيا وضم عدد كبير من منظمات المجتمـع المـدني، حيـث              : مؤتمر المجتمع المدني العالمي    •

ركز المؤتمر على النظرة األخالقية     وتزامن انعقاده مع مؤتمر التنوع الحيوي واستدامة الموارد الطبيعية،          

 الحفاظ على الكون قبـل اسـتالم األمـم          من األمم   تمكنت وكيف   ،وع البيئي والثقافي  والروحية حول التن  

غير مرتبط باي مرجع أخالقـي      ال التكنولوجي الالمحدود و   للتقدمالغربية دفة قيادة العالم ، مؤلهة بدورها        

 . أو روحي

ت من قبل الـشبكة     المشاركة في دورة بناء الشراكات لدى المنظمات التطوعية الذي تم تنظيمه في بيرو             •

ـ العالمية للمؤسسات العاملة للقدس، وتضمنت الورشة مواضيع عدة منها أسس بناء وتكـوين               شراكات ال

والتحديات والعقبات التي تواجهة مؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال، وكان هنـاك أيـضاً فقـرة                 

 .  المؤسساتخاصة حول االتفاقيات والتفاوض ودور الشراكات في عملية التشبيك بين

 كانـت العربيـة عـضو فـي اللجنـة          ،مؤتمر إقليمي حول سياسات التغير المناخي في الشرق األوسط         •

في جامعة األمم المتحـدة فـي   المؤتمر عقد وقد ، التحضيرية لتنظيم هذا المؤتمر مع عدد من المؤسسات     

 الوعي بهذا المجال إليجاد     ، وكان الهدف منه محاولة فهم أثر التغير المناخي على المنطقة، وزيادة           عمان

على السياسة المتعلقة بالتغير المناخي فـي       أثير   وتشجيع الحوار والت   ،األزمةهذه  للخروج من   اصورات  

البالد العربية باإلضافة الى دعم إلتزام المجتمع المدني بصياغة مواقف وسياسات خاصة بالتغير المناخي              

 .  المنطقةبين الناشطين فيبهذا المجال وزيادة المعرفة 

 في بيروت، ولعبت العربية دوراً  مهماً  في هذه           تعقد: ورشة إقليمية حول سياسة العالم العربي للمناخ       •

الورشة من خالل المساهمة في إصدار إعالن إقليمي حول سياسات التغير المناخي العالمي ليتم تقديمـه                

 بناء قدرات   هوالورشة  ن الهدف من هذه     كاو. إلى رؤساء الدول العربية وصناع القرار في العالم العربي        

األطراف المعنية من الدول العربية في موضوع التغير المناخي، والمساعدة في تشكيل موقـف موحـد                

 . حول االتفاقية العالمية للتغير المناخي ما بعد مرحلة كيوتو



ـ     فـي  عقد: منتدى المدن الرفيقة بالبيئة في حوض البحر األبيض المتوسط         • ت فـي األردن     البحـر المي

الخروج بمفهوم جديد للمدن الرفيقة بالبيئة، وإدخال العنـصر         كان الهدف منه هو     ووشاركت به العربية،    

البيئي في تخطيط المدن ومواجهة التحديات والفرص البيئية التي تواجه مدن حـوض البحـر األبـيض                 

جيات وبـرامج تـوائم بـين    المتوسط وتشجيع تبني الممارسات البيئية من خالل طرح سياسات واستراتي        

 . مؤسسات القطاعين العام والخاص

شاركت فيها  تم تنظيمها من خالل الشبكة العربية للبيئة والتنمية، و        " : االمن البيئي " بعنوان   اقليمية  ندورة   •

عدد من المنظمات البيئية    الندوة  عرض عن نشاطات العربية في فلسطين، وحضر      خاللها  العربية وقدمت   

حكومات العربية الى بلورة سياسات موحـدة تجـاه         في العالم العربي، وخرجت بتوصيات منها دعوة ال       

، االمن البيئي وتعزيز التعاون العربي في مجاالت البحث العلمي على مستوى البيئة والحد من الكـوارث          

رات االمم المتحدة من اجـل تحقيـق االمـن          على اهمية تطبيق قرا   الختامي  وشدد المشاركون في البيان     

بالمنطقة العربية فضال عن اعداد وحصر المخـاطر القائمـة والمحتملـة            والنزاع  البيئي في بؤر التوتر     

ببلورة رؤية عربية متوسطية مشتركة بـين الحكومـات والمنظمـات الدوليـة             وا  طالب، و وتقدير كلفتها 

لكوارث البيئية والحد مـن اثارهـا وتحقيـق االمـن البيئـي              للتعامل مع ا   األهليةواالقليمية والجمعيات   

 .واالنساني الشامل لتحسين نوعية الحياة

شاركت فيه العربية وعقد في عمان بتنظيم من جامعة بيرزيت بالتعاون مع مؤسسة             : مؤتمر ثقافة المشهد   •

 وتنظـيم  حور المؤتمر على موضوع ضـرورة اإلهتمـام بتـصميم       م وت ،سنابل لهندسة وتنسيق الحدائق   

 .الفضاءات الخارجية للمدن العربية

وهي من تنظـيم وزارة البيئـة لمناقـشة          شاركت فيها العربية  : ورشة عمل حول إتفاقية التنوع الحيوي      •

 ويهدف الى تفعيل دور الجمعيات البيئية في الجوانب         .التقرير الرابع المتعلق بتنفيذ اتفاقية التنوع الحيوي      

  .ي األردنالمتعلقة بالتنوع الحيوي ف

  

إستضافت العربية الناشطة في حقـوق      :    العربية تستضيف الناشطة والشاعرة الكندية تيريسا ولفوود       •

جمع التبرعات لدعم    ل اإلنسان الشاعرة تيريسا ولفوود وزوجها، ونظمت العربية أيضاً أمسية حوارية لها          

 زراعـة   عاون مع شركائها هناك إلعادة    ي تنفذه العربية في فلسطين، بالت     ذ المليون شجرة الثاني ال    برنامج

 . الفلسطينية المدمرةاألراضي في أخرى وأشجار الزيتون أشجار
  

، " ما لها وما عليهـا    : حركة التضامن العالمي مع فلسطين    " : وقد قدمت السيدة ولفوود محاضرة بعنوان     

ي الـسنوات العـشر     تحدثت فيها عن التطورإليجابي في حركة التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني ف           



األخيرة، وقالت بأن قضية فلسطين قد أصبحت شأنا عالمياً وليس محلياً فقط، وشددت على أهمية التكاتف                

  .والتعاون لدعم ومساندة الشعب الفلسطيني

  

وقدمت السيدة ولفوود أيضاً قصيدة ألفتها خصيصاً لفلسطين، وصفت خاللها األوضاع المأسـاوية التـي               

وأنهت السيدة ولفـوود    . لسطيني، باإلضافة الى وصف لألشجار واألزهار في فلسطين       يعيشها الشعب الف  

 بالتعاون مع لجـان اإلغاثـة       لهاوقد نظمت العربية    ". تحيا فلسطين "قالت فيها   عالية  محاضرتها بصيحة   

إلى المزارع المنكوبة التي اقتلعتهـا القـوات اإلسـرائيلية فـي األراضـي               الزراعة زيارة لمدة أسبوع   

نظمـت العربيـة    و. مت بااللتقاء بالمزارعين هناك   الفلسطينية المحتلة لإلطالع على واقع الحال، كما ق       ا

  . أيضاً زيارة للسيدة ولفوود الى مخيمات لبنان

ويذكر أن تيريسا ولفوود وزوجها الدكتور جيرد من الناشطين في مجال حقوق اإلنسان والمـرأة، وقـد                 

دولية، وهي منظمة غير ربحية تعمل على دعم النشاطات التـي تعنـى             أسسا معاً منظمة برنارد بوكر ال     

بالسالم والعدالة، وهي من الناشطين بقضايا حقوق اإلنسان خاصة السكان األصليين والمـزارعيين فـي               

عدة دول مثل والسلفادور وغواتيماال والباكستان وكينيا باإلضافة الى اهتمامها بقضايا الشعب الفلسطيني،             

ديد من المقاالت نشرت في عدد من  الصحف والمجالت والموقع االلكترونيـة عـن حملـة                 وكتبت الع 

 .  المليون شجرة التي تنفذها العربية

  العربية تسضيف الناشطة العالمية كورين كومار وتنظم وشة عمل حول محاكم النساء من أجل فلسطين •

م منظمة التالير الدولية وهـي منظمـة غيـر     أمين عا-" كورين كومار "إستضافت العربية الناشطة العالمية       

ربحية تعمل في مجال حقوق اإلنسان وحقوق المرأة والتنمية المستدامة، وقد ترأست كومار في السابق مجلس                

الهند، ورئيسة تحرير لمجلتين تعنيان بحقوق اإلنسان، ولها مقاالت عديدة عـن            / حقوق اإلنسان في فيموشانا     

  . حقوق الالجئين

ـ             اك كجزء حملة التو   ويأتي ذل  شعب صل العالمي التي تنظمها العربية لحماية الطبيعة لدعم وحـشد التأييـد لل

مـن أجـل    شـعبية   محـاكم   "عنوان  بدة كومار ورشة عمل     ينظمت العربية بالتعاون مع الس    الفلسطيني، حيث   

ة وتـونس،   ، حضرها عدد من ناشطي منظمات المجتمع المدني في األردن وفلسطين ولبنان وسوري            "فلسطين

وتناولت الورشة إمكانية إقامة محكمة عالمية رمزية تتيح المجال أمام النساء في فلسطين من تقديم شـهاداتهن      

  .حول المعاناة التي يواجهنها جراء اإلحتالل في فلسطين

ـ        لويهدف إنشاء مثل هذه المحاكم الى تسجيل التاريخ الشفوي           ل لمعاناة التي خاضتها النساء في فلسطين في ظ

  .  ظروف اإلحتالل باالضافة الى المحافظة على الذاكرة، ومن ثم رواية هذه القصص في منتدى عالمي



 السيادة على الغذاء
  

السيادة على الغذاء هي حق الشعوب والمجتمعات والدول في تحديد سياساتها المتعلقـة             تؤمن العربية أن     •

ة لظروفها الخاصـة مـن النـواحي البيئيـة          بالزراعة والعمل وصيد األسماك واألرض والغذاء المالئم      

حق الجميـع   ذا يعني   إنتاجه وه الحق في   يتضمن الحق في الغذاء و    و. واالجتماعية واالقتصادية والثقافية  

  .  والقدرة على إدامته لهم ولمجتمعاتهمإنتاجهفي الحصول على طعام صحي ومفيد ومالئم وعلى مصادر 

  
 
 
 

  مؤتمر أزمة الغذاء العالمي

في المؤتمر الذي عقد في روما وضم عدد كبير من منظمـات المجتمـع المـدني                لحماية الطبيعة   العربية  شاركت  

لمناقشة قضية أزمة الغذاء في العالم والتغير المناخي والوقود االحيائي والسيادة على الغـذاء، وخـرج المـؤتمر                  

المساومة علـى الحـق فـي الغـذاء     مة سيطرة الشركات على األغذية والزراعة، وعدم     وبتوصيات عدة منها مقا   

وإدخال الزراعة التي تدعم السيادة على الغذاء ضمن إطار المفاوضات المستقبلية حول تغييـر المنـاخ والسـيما                  

 ، والتزم المشاركون بالدعوة الى تأسيس مزارع آيكولوجية زراعية صغيرة الحجم            2010التزامات ما بعد كيوتو     

 لتدابير غذائية ودعم الزراعة العـضوية ومكافحـة المـضاربات الماليـة             وإنشاء مراعي ومصائد أسماك كأسس    

كـذلك  و. واإلتجار اآلجل الخاص بالغذاء ومواصلة العمل على إخراج الزراعة من نطاق اتفاقات التجارة الحـرة              

   .الزام الحكومات ومؤسسات التمويل بشكل خاص على تمويل صغار منتجي األغذية

لسطين حضور في هذا المؤتمر من خالل الشهادة التي قدمتها العربية لحمايـة الطبيعـة               وقد كان للعالم العربي وف    

حول ألم الشعوب العربية واإلسالمية بمناسبة العام الستين للنكبة وطلبت من المشاركين اإللتفات لغزة المحاصـرة                

 وأطفال كما لدى الـشعوب      بأزمات مضاعفة ألزمة الغذاء واعتبار مزارعيها بشر مثلهم لهم عيون وقلوب وأحالم           

  . المجتمعة في ذلك اليوم

  تقديم محاضرة عن اآلثار السلبية للمواد المعدلة وراثياً

شاركت العربية في اإلجتماعات التي عقدتها اللجنة الوطنية للسالمة اإلحيائية في مقـر وزراة البيئـة، وقـدمت                  

 الوطنية بهذا الشأن، وحـول بروتوكـول قرطاجنـة          العربية عرضاً عن تعليمات السالمة اإلحيائية ومهام اللجنة       

وخـرج االجتمـاع    . للسالمة اإلحيائية ومشروع غرفة مقاصة السالمة الحيوية واإلطار الوطني للسالمة اإلحيائية          



األول بتوصيات عدة أهمها تشكيل لجنة فنية إستشارية للجنة الوطنية للسالمة اإلحيائية لتكون بمثابة مرجعية فنيـة           

  .مختلف قضايا السالمة االحيائيةللجنة ل

للمـواد  حول اآلثار السلبية للمواد المعدلة وراثياً، بينت فيه اآلثار الـسلبية            عرضاً  وفي تقديم آخر قدمت العربية      

قطاعات البيئة والصحة والتنمية االجتماعية االقتصادية، مبينة أثر التعديل الوراثي على الــ     المحورة جدينياً على    

DNA ر الذي يمكن أن يصيب البروتينات باالضافة الى اآلثار المترتبة على إنتقال الجينات والتغي .  

  
   منتدى إقليمي حول السيادة على الغذاء مقابل التجارة الحرة

بدعوة من منظمة الخط األخضر ومؤسسة هينرش بول في لبنان، شاركت العربية أعمال المنتدى اإلقليمي لهيئات                

وناقش المنتدى عدد مـن     ". دة على الغذاء مقابل التجارة الحرة     االسي" عقد في بيروت بعنوان      المجتمع المدني الذي  

منها دور الهيئات التابعة لألمم المتحدة في موضوع السيادة على الغذاء، وفيما إذا كـان نظـام الحوكمـة                   قضايا  ال

اخ على الموارد الزراعية والمائية واألثر على       الدولي ما زال مناسباً أم ال، باإلضافة الى اآلثار اإلقليمية لتغير المن           

  .سبل العيش في المجتمعات الضعيفة والحساسة

منها ضرورة إعتماد التجارة العادلة والتوزيع العادل للثروات والسيادة على الغـذاء            عدة،  خرج المنتدى بتوصيات    

  .لمواد الزراعية في البالد الفقيرةد الطبيعية، وضرورة بحث األخطار المحتملة للوقود اإلحيائي على اروالموا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  البناء المؤسسسي

  

  إعداد خطة إستراتيجية لعمل العربية لثالث سنوات قادمة

سسة عمل العربية مدتها ثالث سنوات، وذلك بعد عدد مـن ورشـات             مأأعدت العربية خطة إستراتيجية لتنظيم و      

وأصدقاء العربية، وتم مناقشة وتعـديل رسـالة العربيـة          العمل وإجتماعات العصف الذهني ألعضاء ومتطوعي       

تم توزيع المهام علـى فـرق عمـل          و .لعربية والمذكورة في بداية التقرير    لباإلضافة الى تحديد األهداف الرئيسة      

 . تختص بأهداف المؤسسة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  إجتماعات

 
العمل والتواصل مع المؤسـسات األخـرى       ، شاركت العربية في عدد من اإلجتماعات لتنسيق         2008خالل العام   

  :ذات العالقة، كما نظمت العديد من هذه اإلجتماعات في مقر العربية، وهذه نبذة عن أهم هذه اإلجتماعات

  : اجتماع لجنة هيئة تنسيق العمل البيئي

يث ناقش اإلجتماع   ضم هذا اإلجتماع عدد من المنظمات البيئية في األردن، وُعقد في مقر جمعية البيئة األردنية، ح               

االستراتيجية الوطنية للطاقة واالستراتيجية الوطنية للالحتباس الحراري، وتم تشكيل لجنة وطنية برئاسـة األميـر         

  . حمزة بن الحسين لتطبيقها

  

  :اجتماع لتنسيق العمل إلحياء ذكرى نكبة فلسطين

 واألردن، وقد تمت    1948ن المحتلة عام    عقد في مقر اتحاد المرأة األردنية وحضره مشاركون من لبنان وفلسطي          

 تنظيمها إحياء للذكرى الـستين لنكبـة        يمكنمناقشة القضايا المتعلقة بآلية عمل اللجنة، واألنشطة والفعاليات التي          

  .فلسطين

  

   بين وزارة البيئة والمنظمات البيئية 2008االجتماع األول لعام 

األردن، وقد تم مناقشة    في  ممثلون عن عدد من المنظمات البيئية       عقد في مقر وزارة البيئة وحضره وزير البيئة و        

عدة مواضيع منها دور وزارة البيئة في ترخيص وتجديد ترخيص ومتابعة الجمعيات البيئية في ظـل التعليمـات                  

  . الجديدة، واآلثار البيئية المترتبة على التحويل إلى البنزين الخالي من الرصاص

  
 

  شباب من فلسطين مع ينيين من األردن إجتماعاً يضم شباب فلسط

. طينية المحتلـة   شاباً وشابة من األردن واألراضي الفلس      20تم تنظيمه من قبل العربية وعقد في عمان، حيث ضم           

التـي  ديهم في القضايا البيئية والعامـة  وكان الهدف من هذا اللقاء هو تبادل الخبرات واالهتمامات وزيادة الوعي ل         

  . باإلضافة إلى تقوية الصالت بين الشباب الفلسطيني في الداخل والخارجتهم فئة الشباب، 

  

  حفل استقبال أقامته السفارة الفرنسية في عمان على شرف وزير البيئة الفرنسي جان لوي بارلو 

لق شاركت العربية في هذا الحفل الذي بحث سبل زيادة التعاون بين األردن وفرنسا في مجاالت البيئة ومنها ما يتع                  

وقد أخذت العربية وعداً على هامش الحفل من الدكتور خالد طوقان رئـيس الهيئـة               . باستخدامات الطاقة النووية  



األردنية للطاقة الذرية لترتيب لقاء سريع مع هيئة منظمات المجتمع المدني األردني إلجابتهم حول استفـساراتهم                

  .    لهذا المشروعالنابعة من قلقهم البالغ حول اآلثار السلبية المحتملة

  

  :التحالف العربي للمناخإجتماع 

في المنطقة العربيـة، وأكـد      المتعلقة  منها متابعة التطورات    قضايا  عدة  تم مناقشة    في مقر العربية و     اإلجتماع عقد

الحاضرون على ضرورة عمل تقييم سريع لعمل التحالف خالل الفترة السابقة، وناقش اإلجتماع أيـضاً إمكانيـة                 

  .يجوب المدن العربيةيوم عربي للتحرك ضد تغير المناخ و تنظيم جولة عربية مع معرض متنقل تنظيم 

  

  إجتماع مع ممثل لجنة اإلغاثة الزراعية الفلسطينية في غزة

عقد في مقر العربية بهدف اإلطالع على آخر المستجدات حول مشروع إعادة تأهيل األراضي الزراعيـة التـي                  

 ونوقشتلية في غزة، والذي تنفذه العربية بالتعاون مع لجنة اإلغاثة الزراعية في فلسطين،              دمرتها القوات اإلسرائي  

أيضاً فكرة البدء بمشروع مشترك جديد حول تدريب السيدات في غزة على إنشاء حدائق منزليـة يـتم زراعتهـا            

لعربية لحمايـة الطبيعـة     ببعض المحاصيل التي يمكن أن تعود عليهن بمصادرة دخل جديدة، يأتي ذلك إيمانا من ا              

  .  بتحقيق برامج للتنمية المستدامة في غزة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  القدس

  

يأتي إهتما العربية بموضوع القدس من إهتمامها بدعم المزارعين القاطنين في ضـواحي القـدس للتمـسك                 

عقد في    الذي مؤتمر القدس السادس  بأرضهم ومنعها من المصادرة، لذلك شاركت العربية لحماية الطبيعة في           

، ويهدف الى دراسة واقع قضية القـدس مـن           وشاركت به العربية   "مؤسسة القدس الدولية  "الدوحة بتنظيم من    

نواحيها المختلفة سكانيا وجغرافيا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا ووضـع الخطـط واإلجـراءات والبـرامج               

ان في مواجهة مخططـات التهويـد       والمشاريع التي تسهم في الحفاظ على القدس والمقدسات واألرض واإلنس         

  .ومشاريع التقسيم للسكان واألرض والمقدسات

  

تضمن مناقشة ,عقد في دمشق وشاركت فيه العربية، و    الذي   المؤتمر الدولي لحق العودة   كما شاركت أيضاً في     

ودور البرلمـانيين وحقـوق     له،  ونظرة الغرب    لحق العودة    المواضيع المتعلقة بحق العودة، كالبعد اإلعالمي     

اإلنسان والبعد القانوني وأوضاع الالجئين ودور المعلمين واألدباء والعمل األهلي والنقابات والشباب والطالب             

  .والمرأة

  

 ،عقد فـي بيـروت     الذي   عالمية للمؤسسات العاملة للقدس   اجتماع منسقية الشبكة ال   وشاركت العربية أيضاً في     

عدة مواضيع منها خطة التحرك الشعبية والرسمية إلعالن اسـطنبول لنـصرة القـدس، ودور               وقشت فيه   ون

  . عاما60ًالشبكة في إحياء ذكرى النكبة بعد مرور 

 
  

  

  

  

  

  

  

  



 أنشطة متنوعة
 

اليات التي تهدف الى جمع التبرعات من أجل تمويـل وتنفيـذ            أقامت العربية لحماية الطبيعة العديد األنشطة والفع      

  : برامج العمل التي تقوم بها العربية، ومن هذه األنشطة

  تنظيم حملة لجمع التبرعات بالتعاون مع مدرسة البكالوريا

 دينار مـن    1000غزة، وقد تمكنت المدرسة من جمع حوالي        أهالي  جمع البرعات لدعم    بقامت مدرسة البكالوريا    

  .خالل الطالب واألهالي

  

 فعالية فنية نظمتها األندية الشبابية في الجامعة األمريكية في بيروت

دعماً لجهود العربية في برنامج المليون شجرة الثاني،  نظم مجموعة من الشباب والشابات في الجامعة األمريكية                 

لوجدانية والتراثية، وقاموا ببيع مجموعـة     في بيروت فعالية فنية غنت فيها الفنانة مي نصر مجموعة من األغاني ا            

  .، ذهب ريعها لدعم مشاريع العربيةمن المنتجات الخاصة بالعربية

الوعي والترويج بعمل العربية، ومن هذه      زيادة   ومن جهة أخرى أقامت العربية عدد من الفعاليات التي تهدف الى            

  : الفعاليات واألنشطة

  

  "ائقنا هويةكيف نصنع لحد"محاضرة بعنوان تنظيم 

المهندس الري هاردر بعنـوان      ألقاها  سنابل هندسة وتنسيق الحدائق محاضرة      مؤسسة  نظمت العربية بالتعاون مع     

، حيث تحدث فيها عن التناغم بين االنسان وحديقته، والتأثير المتبادل بينها، وما تمثلـة               "كيف نصنع لحدائقنا هوية   "

ويشغل الري هاردر   . عرض أمثلة من أمريكا الشمالية والجنوبية والشرق األوسط       الحديقة في تحديد ثقافة الناس، و     

منصب أستاذ مشارك في كلية الهندسة في جامعة جويلف في كندا، ويحمل شهادة ماجستير في هندسة الحدائق من                  

  .جامعة هارفرد وبكالوريوس في الدراسات البيئية من جامعة مونيتوبا

   

  " مستقبل الغذاء"ان عرض فلماً وثائقياً بعنو

، وهـو فلـم للمخرجـة ديبـرا         "مستقبل الغذاء "قامت العربية بالتعاون مع مسرح البلد بعرض فلم وثائقي بعنوان           

 دقيقة تحقيقاً مفصالً حول الحقائق المقلقة وراء إدخال الكائنات المعدلة وراثياً فـي              60كونزغارسيا، قدم الفلم في     

  . على صحة اإلنسان والبيئةطعام المائدة، واآلثار السلبية 



  

  في األردن " مدرســتي"حلقة نقاشية حول التوعية البيئية ضمن مبادرة في المشاركة 

حيث تم استعراض البرامج واألنشطة المتعلقة بالتوعية والتثقيف لطلبة المدارس، وقـدمت            عقدت في وزارة البيئة     

أيضاً ت العربية   م البيئية ضمن المناهج المدرسية، كما قدم      وزارة التربية والتعليم عرضاً حول دمج وإدخال المفاهي       

 .لقافلة الخضراء التي تنفذه العربية في المدارس في األردنبرنامج االعربية وأنشطة عرضاً عن 

  

  تنظيم دورة تدريبية حول زراعة الفطر في المنازل

 حول طرق وأساليب زراعة الفطر في مشاركاً ومشاركة،  17نظمت العربية هذه الدورة التدريبية التي حضرها  

المنازل، وكان الهدف من عقد هذه الدورة هو المساهمة في إيجاد مصادر دخل بديلـة مـستمدة مـن الطبيعـة،                     

باالضافة الى مواجهة موجة غالء األسعار، األمر الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، حيث أن زراعة الفطر                 

فتكلفة الزراعة بسيطة وال تحتاج الى مساحات كبيرة، ويمكن االستفادة مـن هـذه              ال تحتاج الى متطلبات كثيرة،      

  . الزراعة في إيجاد مشاريع تجارية خاصة داخل البيوت من خالل الزراعة واالنتاج التجاري

                   

  المشاركة في جلسة حوارية حول البيئة في العالم العربي

لسة الحوارية التي نظمها  مركز اإلنبعاث الحضاري للثقافة واإلتـصال            الج  إلقاء محاضرة في   شاركت العربية في  

.. البيئة في العالم العربـي      "حول موضوع   الجلسة  واإلنماء التابع لمنتدى عمان في قاعة المدينة، حيث تمحورت          

  .، وعقدت بمناسبة اليوم العربي للبيئة"الواقع والطموح

  

  

  

  المشاركة في يوم المتطوع العالمي

  

كت العربية في فعاليات يوم المتطوع العالمي التي نظمته المدرسة األمريكية الحديثة في مقر المدرسـة فـي                  شار

عمان وذلك تحت رعاية سمو األميرة بسمة بنت طالل التي تحدثت فيها عن أهمية العمل التطـوعي ودوره فـي                    

 تطوعيـة   لتطوعين الذين قاموا بأعما   تفعيل وتطوير مؤسسات المجتمع المدني، كما قامت بتكريم مجموعة من الم          

  . متميزة خالل العام، وتضمن اإلحتفال أيضاً تقديم فحوصات طبية مجانية

  

  



  أسبوع التضامن مع الشعب الفلسطيني

نظمه مجموعة من الشباب والشابات في جامعة ووريك في بريطانيا بهدف جمع تبرعات لدعم برنـامج المليـون                  

من جهة أخرى   . امجنث أبدى العديد من المشاركين اهتمامهم وحماسهم وتأييدهم للبر        حي.  الذي تنفذه العربية   شجرة

قامت السيدة تيريزا وولفود، وهي ناشطة حقوقية وداعمة لحملة المليون شجرة، بجمع التبرعات من المهتمين فـي                 

  . دوالر لدعم حملة المليون شجرة700كندا، حيث قامت بجمع مبلغ  
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