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إضاءات  2009

مقدمة 

ركزت العربية لحماية الطبيعة على تنفيذ برنامج المليون   •
شجرة الثاني، حيث تم االنتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل 
األراضي الزراعية التي تم تدميرها من قبل القوات اإلسرائيلية 
لزراعة  مشروع  بإطالق  العربية  وقامت  غزة،  مدينة  شرق 
أشتال في بلدة استيا في محافظة سلفيت بهدف توفير منفعة 
إقتصادية للعديد من المزراعين من خالل زراعة أشجار مثمرة 
مثل الزيتون والنخيل والفاكهة وغيرها، كما قامت بتنظيم حفل 
عشاء لجمع التبرعات إلعادة زراعة األشجار في القدس وغزة 

وذلك بحضور الشاعر سميح القاسم وأكثر من ألف مشارك

حشدت العربية لحماية الطبيعة مع بداية العام 2009   •
على  ترتبت  التي  اإلستثنانية  الظروف  لمواجهة  طاقاتها  كل 
الحرب التي قامت بها إسرائيل على غزة مطلع العام 2009، 
وقطر  وبيروت  عمان  في  مكثفة  حملة  العربية  أطلقت  حيث 
التبرعات لدعم ومساندة سكان غزة، وحملت الحملة  لجمع 
وذلك  بكاؤنا«،  يكفيهم  ال  حرية  طالب  غزة  »أهالي  شعار 
لتمكينهم  غزة  ألهل  التنموي  الدعم  إستدامة  بضرورة  إيمانًا 
من الصمود في أرضهم، وفامت العربية بالتنسيق مع جهات 
دولية إلرسال حاوية كبيرة من المساعدات الطبية الى قطاع 
Sust و منظمة   Direct Relief غغزة وذلك بالتعاون مع منظمة
العربية  أصدرت  وقد   .  tanable Development Foundation
تقريرًا مفصاًل عن األضرار واآلثار السلبية المترتبة على الحرب 
اإلسرائيلية التي قامت بها إسرائيل على القطاع، كما عملت 
على عقد  مؤتمر حمل شعار »القطاع الزراعي في غزة ما بين 
الواقع والتحديات« وذلك بالتعاون مع اإلتحاد العام للمزارعين 
وذلك  كمباسينا«  »فيا  للمزارعين  العالمي  واإلتحاد  األردنيين 
لمناقشة وتحديد أهم التوجهات وخطط الطوارئ واإلنقاذ  التي 
إعمار  إلعادة  والعربية   الدولية  المنظمات  بها  تقوم  أن  يجب 

البنية التحتية للقطاع الزراعي في غزة.

لقد كان العام 2009 معلمًا بارزًا للعربية لحماية الطبيعة، فقد تميز العام المنصرم باإلعداد الجيد على 
المستوى المؤسسي، والعمل من خالل خطط منهجية مدروسة، ويسلط هذا التقرير السنوي الضوء 
النقاط  المحطات من خالل  أهم  إيجاز  ويمكن   ،2009 لعام  الطبيعة  العربية لحماية  إنجازات  أهم  على 

التالية:



وقد حرصت العربية على أن يكون لها حضور فاعل في   •
المؤتمرات التي نظمتها لجنة التخطيط الدولية للسيادة على 
الغذاء، وقامت بالدعوة إلستصدار بيان خالل مؤتمر لجنة التخطيط 
الدولية للسيادة على الغذاء يدين جرائم اإلبادة الجماعية التي 
تمارسها إسرائيل ضد اإلنسان والبيئة في غزة، وقد أستجابت 
أكثر من 40 منظمة من منظمات المجتمع المدني والمنظمات 
في  وناشطين  والمزارعين  الصيادين  وحركات  حكومية  الغير 
مجال حقوق اإلنسان. كما تم إنتخاب رئيسة العربية لحماية 
صياغة  لجنة  ضمن  لتكون  زعيتر  رزان  المهندسة  الطبيعة 
والمنظمات لمكافحة  الدول  تتبعها  أن  التي يجب  السياسات 
الجوع في العالم. وقد صدرت وثيقة السياسات متضمنة بنودًا 

واضحة أضافتها العربية حول الموضوع.

على  حضورها  زيادة  الى   2009 خالل  العربية  سعت   •
المستوى اإلقليمي والدولي من خالل المشاركة في عدد كبير 
من المؤتمرات والمنتديات واإلجتماعات الدولية، فقد شاركت 
بفاعلية في المؤتمر األول للمنظمات اإلنسانية بالدول األعضاء 
الشبكة  منسقية  وإجتماعات  قطر،  في  العربية  بالجامعة 
والصندوق  القدس،  أجل  من  العاملة  للمؤسسات  العالمية 
الحيوي في  التنوع  الزراعية )IFAD(، ومؤتمر  للتنمية  الدولي 
المنطقة العربية بمكتبة اإلسكندرية، كما إنضمت العربية الى 

»ميثاق األرض« .

بفتح   2009 العام  الطبيعة خالل  لحماية  العربية  بدأت   •
قنوات تعاون جديدة مع عدد من المؤسسات القطرية. وقامت 
العربية بتنظيم عدة زيارات، وإجتماعات مع منظمات ومؤسسات 
واعادة  التعليم  بدعم  المعني  الفاخورة  مشروع  مثل  قطرية 
القطرية  والهيئة  القطري،  األحمر  والهالل  غزة،  في  االعمار 

لألعمال الخيرية، ومركز قطر للعمل التطوعي.

إضاءات  2009



نبذة عن العربية لحماية الطبيعة

نشأت العربية لحماية الطبيعة عام 2003  كمؤسسة غير ربحية بهدف المساهمة في الجهود المبذولة 
لحماية البيئة العربية والتنسيق مع كافة الهيئات والمنظمات العربية والدولية لتحقيق هذه الغاية، وذلك 
للصراعات  نتيجة  له  تتعرض  البيئة من تحديات وأخطار متزايدة وعلى األخص ما  تواجهه  في ظل ما  

والحروب واالحتالل.

رسالة العربية 

تسعى العربية لحماية الطبيعة إلى تعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية وتكريس 
سيادتها عليها وخصوصًا منها تلك الواقعة تحت االحتالل والمتأثرة بالنزاعات مع العمل على تحريك جهود 

هيئات المجتمع المدني نحو قضايا البيئة العربية والعالمية والتكتل لصالحها.

أهداف العربية

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

•    التأثير في صياغة وتطبيق السياسات البيئية العالمية ذات الصلة وتعزيز دور هيئات المجتمع العربي 
فيها ضمن شراكات مؤسسية فعالة.

•   تحريك الجهود الفردية والجماعية للمجتمع المدني لالضطالع بدوره في االستجابة لمتطلبات قضايا 
البيئة العربية والعالمية.

بأعلى مستويات  الطبيعة وتمكينها من تحقيق رسالتها  للعربية لحماية  المؤسسية  القدرات  بناء     •
الحرفية والفعالية واالستدامة المؤسسية.



إنجازات
 العربية لحماية الطبيعة

 لعام 2009



برنامج المليون شجرة  الثاني 

2009 عن االنتهاء من تنفيذ مشروع  آذار  العربية في  أعلنت 
إعادة تأهيل األراضي الزراعية التي تم تدميرها من قبل القوات 
بالتعاون مع  تنفيذه  اإلسرائيلية شرق مدينة غزة، والذي تم 
وتبلغ  غزة،  في  الزراعية(  )اإلغاثة  الزراعية  التنمية  جمعية 

قيمته 65 ألف دوالر.

وجاء هذا المشروع ضمن برنامج زراعة المليون شجرة الثاني 
الذي أطلقته العربية في نيسان 2008، ويهدف المشروع الى 
المشاركة في تحسين سبل العيش لـ 150 أسرة من األسر 
الريفية الفقيرة، عن طريق إعادة تأهيل أراضيهم الزراعية التي 
دمرت بسبب االعتداءات اإلسرائيلية المستمرة في المناطق 
الشرقية من مدينة غزة، وكذلك خلق فرص عمل مؤقتة لحوالي 
المشاركة  الى  باإلضافة  هذا  العمل،  عن  عاطاًل  مزارعًا   30
البيئة.  حماية  في  والمساهمة  الخضراء  الرقعة  توسيع  في 
المتضررين  والمزارعات  المزارعين  فئة  المشروع  وإستهدف 
من تدمير األراضي، وقد ركز المشروع على المزارعين الذين 
يعيلون اسر كبيرة مكونة من 7 أفراد فأكثر، والعمال العاطلين 

عن العمل الذين يعيلون 6 أفراد فأكثر. 

إستمرت العربية لحماية الطبيعة خالل العام 2009 التركيز على برنامج المليون شجرة الثاني، خاصة بعد 
أن أنهت زراعة المليون األول في العام 2008، ويمكن إيجاز ما حققته العربية في هذا اإلطار بما يلي:

االنتهاء من تنفيذ مشروع إعادة تأهيل األراضي الزراعية التي تم تدميرها من قبل القوات 
اإلسرائيلية شرق مدينة غزة

مشروع زراعة أشتال في بلدة استيا في محافظة سلفيت

وجمعية  الطبيعة  لحماية  العربية  أطلقت  أخرى،  جهة  من 
التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(  مشروع »زراعة أشتال في 
بلدة استيا في محافظة سلفيت« في الضفة الغربية بقيمة 
20 ألف دوالر، وذلك ضمن برنامج زراعة المليون شجرة الثاني، 
حيث أرسلت العربية الدفعة األولى من المشروع بقيمة 8090  

دوالر. 

الطبيعة  لحماية  العربية  تموله  والذي  المشروع،  ويهدف هذا 
وتنفذه جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(، الى توفير



الزيتون والنخيل والفاكهة  منفعة إقتصادية للعديد من المزارعين من خالل زراعة أشجار مثمرة مثل 
وغيرها، وتحسين دخل المزارعين الفلسطينيين في هذه المنطقة، باإلضافة الى تعزيز صمود المزارعين 
بالمصادرة من قبل  المهددة  التمسك بأرضهم خاصة في األراضي  الفلسطينيين ومساعدتهم على 
اإلسرائيليين. ويستهدف المشروع األسر التي تمتلك أراضي زراعية قابلة للزراعة مع إعطاء األولوية 
لألراضي المهدده بالمصادرة،  كما يستهدف المشروع األسر ذات الدخل المتدني خاصة التي فقد 
معيلها عمله وأصبح عاطاًل عن العمل. وتضمن المشروع عقد دورة تدريبية في مجال العناية باألشتال 
المثمرة بهدف إرشاد المزارعين على كيفية العناية باألشتال المراد زراعتها، وتم عقد ورشة عمل في 
الموقع المستهدف حول تشكيل لجنة من الجمعيات الناشطة بالمنطقة لترويج المشروع واستقبال 

الطلبات والزيارات الميدانية والفرز النهائي للمستفيدين.

وتقع بلدة دير استيا إلى الشمال من محافظة سلفيت، ويبلغ عدد سكانها ما يقارب الـ 4500 نسمة، 
وتعاني القرية من إنتشار مجموعة من المستوطنات االسرائيلية التي تستمر بالتوسع سنويًا على 

حساب أراضي المزارعين، وآخر هذه المحاوالت العمل على مصادرة ما تبقى من أراضي وادي قانا.

برنامج المليون شجرة  الثاني 

تنظيم حفل عشاء بحضور الشاعر سميح القاسم وأكثر من ألف مشارك لجمع التبرعات 
إلعادة زراعة األشجار في القدس وغزة 

عمان  في  حفل عشاء   2009 أول  كانون  في  العربية  نظمت 
يهدف الى جمع التبرعات لمساعدة المزارعين الفلسطينيين 
في منطقة القدس وقطاع غزة من خالل زراعة األشجار في 
اإلحتالل  قوات  قبل  من  وتدميرها  جرفها  تم  التي  مزارعهم 

اإلسرائيلية أو المهددة بالمصادرة. 

وتضمن الحفل، والذي حضره قرابة األلف مشارك، قراءة شعرية 
للشاعر الكبير سميح القاسم قدم فيها مجموعة من القصائد 
الشعرية ، وقدمت الفنانة الفلسطينية سناء موسى مجموعة 
من األغاني الفلسطينية الفلوكلورية، كما أعلنت العربية خالل 

الحفل عن إطالق كتاب »61 لوحة على ألحان الهاتكفا«.

بإلقاء  يبدأ  أن  قبل  كلمته  في  قال  القاسم  سميح  الشاعر 
الشعر “أن فكرة العربية لحماية الطبيعة في حملتها يقلعون 
شجرة.. نزرع عشرا، تأتي في صلب معنى الوطنية، خصوصا 
في ظل ما إعتبره قصور عام في مفهوم الوطن والوطنية، لدى 

البعض”.

لبنان عرضًا حول  المهندس قاسم جوني من  المتطوع  وقدم 
الدور  أيضًا  وإستعرض  والثانية،  األولى  المليون شجرة  حملة 
والخسائر  لبنان،  الطبيعة في  لحماية  العربية  به  قامت  الذي 
الزراعية والبيئية الناتجة عن العدوان الصهيوني المتكرر على 

الموارد الطبيعية في لبنان.



برنامج المليون شجرة  الثاني 

من جهتها قالت المهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية لحماية 
الطبيعة “إّن من أهم ما تعمل عليه العربية هو زراعة األشجار 
القرار  صناع  على  التأثير  ومحاولة  وفلسطين،  األردّن  في 
بخصوص ازدواجية المعايير حول إيقاف اإلرهاب البيئّي، وتحريك 
لنصرة  والعالمّي  والعربّي  والمحلّي  المدنّي  المجتمع  جهود 

قضايانا”.

وألقى ممثل اإلغاثة الزراعية وإتحاد المزارعين الفلسطينيين 
كلمة شكر فيها العربية على تنظيم هذا اإلحتفال، وأكد على 
مخاطر التمويل األجنبي مبينًا ما يتعرضون لها من ضغوط وشروط 

عند قبول أي تمويل من مانحين لهم أجنداتهم الخاصة.

وقد قام بدعم الحفل عدد من الشركات واألفراد، حيث قدمت 
إستثمار  شركة  وهما  قريتين،  لزراعة  الدعم  مؤسستين 
القابضة، والتي يرأس إدراتها األستاذ غانم الهديفي  ومثلها 
التي  الدولية  القدس  ومؤسسة  جعجع،  حسن  المهندس 
يرأسها الشيخ القرضاوي وأمينها العام الدكتور أكرم العدلوني. 
أما عن فئة زراعة 2000 شجرة )الراعي الماسي(، فقد حصلت 
العربية على دعم من كل من شركة العبدلي، ويرأسها بهاء 
الحريري، وموظفي الشركة األردنية لألدوية، ويرأسها الدكتور 
عدنان بدوان، وعن فئة زراعة 1000 شجرة )الراعي الذهبي(، 
قدم الدعم لزراعة األشجار كل من السيدة زها منكو والسيدة 
القابضة  عيسى  أبو  وشركة  باديكو  وشركة  شومان  سهى 
وشركة أيال  . كما قدم عدد من أصحاب الضمائر الحية الدعم 

لزراعة اآلالف من األشجار.    

وقد تمكنت العربية من جمع أكثر من 150 ألف دينار خالل حفل 
ثالث  في  األشجار  لزراعة  الحفل  ريع  خصص  حيث  العشاء، 
قرى في القدس هي »بيت إكسا وبيت عنان وبّدو« وقريتين 
تم  وقد  البلح«.  ودير  عجلين  »الشيخ  وهم  غزة  قطاع  في 
إختيار هذه القرى بناًء على أنها إما األكثر عرضة للمصادرة من 
قبل الحكومة اإلسرائيلية مثل قرى القدس حيث يتم مصادرة 
األراضي هناك بشكل تعسفي، أو التي تم تدميرها بالكامل 

خالل الحرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة مطلع 2009.



اإلغاثة التنموية

اإلسرائيلية  الحرب  إندالع  فور  لحمايةالطبيعة  العربية  أطلقت 
على غزة مطلع العام 2009 حملة مكثفة في عمان وبيروت 
وحملت  غزة،  سكان  ومساندة  لدعم  التبرعات  لجمع  وقطر 
الحملة شعار »أهالي غزة طالب حرية ال يكفيهم بكاؤنا«، وذلك 
لتمكينهم  غزة  ألهل  التنموي  الدعم  إستدامة  بضرورة  إيمانًا 
من الصمود في أرضهم، والمساهمة في تخفيف العبئ عن 
الهمجي  العدوان  جراء  يعانونه  لما  وذلك  غزة،  قطاع  أهالي 

الذي قامت به إسرئيل على القطاع .

للتبرع  الحملة من خالل إرسال مناشدة  العربية  وقد أطلقت 
آالف  الى  إرسالها  تم  حيث  اإللكتروني  البريد  عبر  المادي 
العناوين، كما قامت العربية بتوزيع نسخة من المناشدة خالل 
المظاهرات واإلعتصامات التي عمت مدينة عمان دعمًا لسكان 
غزة خالل شهر كانون ثاني، باالضافة الى تحميل المناشدة 

على الموقع اإللكتروني للجمعية.

بها  تقوم  التي  التنموية  اإلغاثة  جهود  من  كجزء  ذلك  جاء 
العربية منذ خمس سنوات لمساعدة أهل غزة الذين تم تدمير 
العربية   أطلقت  حيث   ، اإلسرائلية  القوات  قبل  من  أراضيهم 
أكثر من حملة لمساندة المزارعين في غزة، مثل حملة إعادة 
تأهيل األراضي الزراعية التي دمرتها القوات اإلسرائيلية شرق 
التنمية  مدينة غزة، والذي تنفذه العربية بالتعاون مع جمعية 
الزراعية في غزة. وحملة المليون شجرة التي تهدف الى إعادة 
زراعة األشجار التي إقتلعتها القوات اإلسرائيلية. وحملة من 
المزارع المحاصر الى العائلة المحاصرة والتي تهدف الى شراء 
العائالت  وتوزيعيها على  المحاصرين  المزارعين  المنتجات من 

المحاصرة. 

إطالق حملة لجمع التبرعات لدعم ومساندة سكان غزة خالل الحرب اإلسرائيلية على القطاع



العربية تصدر تقرير عن األضرار البيئية والزراعية للعدوان اإلسرائيلي على غزة 

اإلغاثة التنموية

 كما أصدرت العربية لحماية الطبيعة تقريرًا عن األضرار واآلثار 
بها  قامت  التي  اإلسرائيلية  الحرب  على  المترتبة  السلبية 
إسرائيل على قطاع غزة، وبين التقرير أن األضرار التي نتجت 
عن الحرب على غزة لم تقتصر على اإلنسان من حيث عدد 
بل  فحسب,  والمرافق  المنازل  وتدمير  والجرحى  الشهداء 

تعدتها لتشمل البيئة واألرض.

وقد سلط التقرير الضوء على اآلثار السلبية الكبيرة التي ترتبت 
على هذه الحرب خاصة على القطاع الزراعي والصحي وقطاع 
المياة والطاقة والحياة البرية باإلضافة الى استخدام األسلحة 

المحرمة دوليًا وتأثيرها على األرض واإلنسان في غزة.

إرسال حاوية مساعدات طبية الى قطاع غزة

من  كبيرة  حاوية  إلرسال  بالتنسيق  العربية  فامت  وقد 
المساعدات الطبية الى قطاع غزة وذلك بالتعاون مع منظمة 
Sustanable Development Found و منظمة   Direct Relieff
dation  ، حيث جاء ذلك إثر التواصل مع المنظمات الدولية من 
خالل المؤتمر السنوي للجنة التخطيط الدولية للسيادة على 
الغذاء الذي عقد في روما في شهر كانون ثاني، والذي حضره 
المزارعين  ماليين  تمثل  دولية  منظمة  اربعين  عن  ممثلون 
الناشطات  إحدى  حيث ساعدت  العالم.  في  الغذاء  ومنتجي 
في حقوق اإلنسان وهي Ravadee  Prasertcharoensuk  من 
منظمة Sustanable Development Foundation  بالتنسيق 
بين منظمة  Direst Relief   والعربية لحماية الطبيعة لتحضير 

الحاوية الطبية وإرسالها الى قطاع غزة.



مؤتمر إقليمي إلعادة بناء القطاع الزراعي في قطاع غزة 

اإلغاثة التنموية

بهدف مناقشة وتحديد أهم التوجهات وخطط الطوارئ واإلنقاذ  
إلعادة  والعربية   الدولية  المنظمات  بها  تقوم  أن  يجب  التي 
إعمار البنية التحتية للقطاع الزراعي في غزة، تعاونت  العربية 
لحماية الطبيعة مع اإلتحاد العام للمزارعين األردنيين واإلتحاد 
في  مؤتمرًا  تنظيم  في  كمباسينا«  »فيا  للمزارعين  العالمي 
عمان عقد في آذار 2009 تحت شعار »القطاع الزراعي في 

غزة ما بين الواقع والتحديات«. 

وناقش المؤتمر جملة من القضايا منها األضرار الجسيمة التي 
اإلسرائيلية  الحرب  نتيجة  غزة  في  الزراعي  القطاع  أصابت 
األخيرة على القطاع، واإلستراتيجيات الواجب إتباعها في تنفيذ 

مشاريع إعادة اإلعمار، باإلضافة الى خطط اإلغاثة الزراعية. 

مطالبة  منها  التوصيات  من  مجموعة  المؤتمر  عن  صدر  وقد 
المجتمع الدولي بالضغط على االحتالل من اجل رفع الحصار 
العقوبات  بفرض  العالم  مطالبة  المعابر،  وفتح  غزة  قطاع  عن 
أكد  أشكالها،  بكافة  المقاطعة  بحمالت  والبدء  إسرائيل  على 
المجتمعون أن الزراعة في فلسطين أحد العناوين األساسية 

في مقاومة االحتالل للحفاظ على األرض من المصادرة.

تنظيم حملة في بيروت لجمع التبرعات لصالح المزاعين في غزة

أطلقت مجموعة من متطوعوا العربية لحماية الطبيعة حملة 
المزارعين  بيروت، وذلك بهدف مساعدة  التبرعات في  لجمع 
أراضيهم، وتعويضهم عن األضرار  في غزة على إعادة تأهيل 
التي لحقت بهم نتيجة الحرب اإلسرائيلية على غزة، وقاموا 
خالل  ببيعه  وقاموا  غزة،  كلمة  عليه  مكتوب  دبوس  بطباعة 
نشاطات تم تنظيمها في بيروت للتضامن مع غزة، وقاموا أيضًا 
واألماكن  والمطاعم  المقاهي  التجوال على  ببيعه من خالل 

العامة.



المؤتمر الدولي العمار غزة

اإلغاثة التنموية

وفي نفس السياق شاركت العربية في حزيران في الملتقى 
الدولية  العربية  »الهيئة  نظمته  الذي  األعمال  لرجال  الدولي 
إسطنبول  مدينة  في  رسمية،   تركية  برعاية  غزة«  إلعمار 

التركية.

تأكيدًا على ضرورة  المؤتمر  العربية في هذا  وكانت مشاركة 
التركيز على القطاع الزراعي في عملية إعادة اإلعمار، حيث 

أن عمارة البناء ال تستديم دون عمارة األرض واإلنسان.

حول  عمل  ورشة  المؤتمر  هامش  على  العربية  ونظمت 
الزراعيين  نقيب  ترأسها  لغزة،  التنموية  الزراعية  اإلغاثة 
فيها  وتحدثت  الفالحات،  الهادي  عبد  المهندس  األردن  في 
تجاوبًا من  رزان زعيتر عن مقترحات عملية القت  المهندسة 
المقترحات،  هذه  بدعم  وعدوا  الذين  المؤسسات  ممثلي 
بتأهيل  اإلهتمام  من  مزيد  المجتمعين  من  طلبت  قد  وكانت 
القطاع الزراعي وتخصيص جزء من المبلغ المرصود لدعم غزة 
السنوات  خالل  إقتالعها  تم  التي  بدل  شجرة  مليون  لزراعة 
األخيرة، وطلبت إضافة حديقة منزلية لكل بيت يعاد بناءه عند 
اإلستطاعة بحيث توفر هذه الحديقة الحد األدنى من متطلبات 
ولدعم  لهم  الغذائي  األمن  لتحقيق  الغزاوية  للعائالت  الغذاء 

صمودهم أمام الحصار الجائر.

وقد تبنى المؤتمر اعادة اعمار 450 مشروعا تنمويا واسكانيا 
وتعليميا في القطاع بتكلفة وصلت الى 345 مليون دوالر. واطلق 
المؤتمر في ختام اعماله حملة اسهم اعمار غزة بقيمة 100 
يورو للسهم الواحد لتمكين اكبر قطاع شعبي للمساهمة في 

مشاريع االعمار.

سوق زراعي خيري في قطر لدعم المزارعين في غزة

خيريًا  سوقًا  في  الطبيعة  لحماية  العربية  شاركت  وبالمقابل 
المركز في قطر في شهر شباط وذلك تحت رعاية  في مقر 
وزير الشؤون البلدية والتخطيط الشيخ عبد الرحمن بن خليفة 
بن عبد العزيز آل ثاني لدعم ومساعدة المزارعين في قطاع 
غزة، خاصة بعد التدمير الهائل الذي أصاب القطاع خالل الحرب 

اإلسرائيلية على غزة.



القافلة الخضراء

واصلت العربية خالل العام 2009 العمل على زراعة األشجار 
أطلقته  الذي  الخضراء  القافلة  برنامج  خالل  من  األردن  في 
التشجير  جهود  تعزيز  الى  يهدف  والذي   ،2006 عام  العربية 
االقل  المناطق  في  الخضراء  الرقعة  وزيادة  التصّحر  ومقاومة 
حظا في االردن، ونشر الوعي لدى الطالب حول أهمية زراعة 
بالقضايا  الشبابية  المشاركة  وزيادة  االرض   لحماية  االشجار 
االعمال  الطالب في  الى تشجيع مشاركة  باالضافة  البيئية، 

التطوعية الرامية لزراعة االشجار والحفاظ على البيئة. 

وقامت العربية بزارعة األشجار من خالل التعاون مع وزارة التربية 
والتعليم وجمعية األيدي الواعدة ومجموعة من المدارس في 
األردن، حيث تمت زراعتها في عدد من المدارس التي تقع في 
المناطق األقل حظًا، والتي تعاني من التصحر. وقد شارك في 
زراعة األشجار عدد من طالب المدارس،   حيث قامت العربية  
للمدارس  األشتال  وتوفير  الضرورية  واآلليات  األدوات  بتوفير 
بحيث يقوم الطالب بزراعتها في األرض المحيطة بمدارسهم. 

وتقوم فكرة القافلة الخضراء على محاولة التوأمة بين مدارس 
المملكة، بحيث يتم التعاون بين طالب من مدارس عمان مع 
زراعة  في  للمساهمة  نائية  مناطق  في  مدارس  من  طالب 
تتم رعايتها من خالل طالب  وبالتالي  االشجار في محيطها، 

هذه المدرسة.



الشراكة مع االتحاد الدولي 
لصون الطبيعة

منظمات  من  مجموعة  مع  الطبيعة  لحماية  العربية  طالبت 
المجتمع المدني اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة بتشكيل بعثة 
األضرار  لتقييم  الدولية  المنظمات  بالتعاون مع  تقصي حقائق 
على  اإلسرائيلية  الحرب  إثر  البيئية  األنظمة  على  المترتبة 
القطاع، وشددت هذه  السكان في  والخطر على حياة  غزة، 
اإلتحاد  يلعبه  أن  يمكن  الذي  الدور  أهمية  على  المنظمات  
الدولي لصون الطبيعة في  تقدير حجم الخسائر على األنظمة 
التعويض عن األضرار،  آلية  البيئية إلعتماده كوسيلة  لتحديد 
إعالمية  بدعم طباعة مطبوعات  أيضًا  اإلتحاد  العربية  وطالبت 
لتوثيق األضرار البيئية، وضرورة أن تدعم األمم المتحدة القرار 
الذي تبناه اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة خالل مؤتمر الكونغرس 
العالمي الذي عقد في برشلونة في 2008، وهو القرار رقم 
119  الذي صاغته العربية لحماية الطبيعة والذي  يدعو الى 
المترتبة  البيئية  األضرار  عن  للتعويض  أخالقي  ميثاق  تطوير 

على النزاعات المسلحة.

وأكد الدكتور عودة الجيوسي المدير اإلقليمي لإلتحاد الدولي 
لصون الطبيعة عن موافقة اإلتحاد على ذلك مؤكدًا على أهمية 
وتحديد  البيئية،  األضرار  تقييم  في  الحقائق  تقصي  بعثة  دور 
اإلحتياجات ألعادة التأهيل واإلعمار وتحديد األلويات في إعادة 
اإلعمار وتنفيذ برامج إعادة تأهيل المصادر الطبيعية واألنظمة 

البيئية المتضررة.

كما تم تشكيل لجنة برئاسة كل من الدكتورة  سميرة عمر 
والهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية لحماية الطبيعة والسيد 
حسن الحسني لدراسة جميع القرارت التي تم تقديمها من 
خالل الكونغرس التابع لإلتحاد الدولي لصون الطبيعة،  على 
يتم تقديم قائمة بالقرارت المتعلقة بمنطقة غرب آسيا، ووكذلك 
موضوع  لمتابعة  المتحدة  األمم  في  المعنيين  مع  التواصل 
القرار 119 الذي صاغته العربية لحماية الطبيعة وتبناه مؤتمر 

الكونجرس العالمي لإلتحاد الدولي لصون الطبيعة.



التواصل العالمي وحشد التأييد

بتأثير من مجموعة العمل الدولية لألمن الغذائي التي أسستها 
العربية لحماية الطبيعة، طالبت منظمة فيان الدولية في رسالة 
من أمينها العام السيد فالفيو فالنته بمحاسبة المتورطين في 
جرائم الحرب التي تم ارتكبت  في غزة خالل الحرب التي قامت 
بها إسرائيل مطلع العام 2009،  حيث دعت منظمة فيان الى 
رفع كل أشكال الحصار والقيود المفروضة على المواطنيين في 
غزة والضفة الغربية، وطالبت بالتعويض عن األضرار التي لحقت 
بسكان القطاع، خاصة القطاع الزراعي والمزارعين، وشددت 
على ضرورة مساعدة الفلسطينيين على إعادة بناء أنفسهم 

وكفاية أنفسهم في الزراعة بأسرع وقت ممكن.

بعمل  العالقة  ذات  البيئية  القضايا  لدعم  التأييد  بالعمل على حشد  الطبيعة  لحماية  العربية  إستمرت 
العربية، والعمل على التشبيك مع منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية، وتوطيد عالقة الشراكة 

والتعاون في مجال البيئة على مستوى أوسع، وهذه أبرز المحطات في هذا السياق:

منظمة فيان تدعو الى محاسبة جرائم الحرب اإلسرائيلية على غزة 

المشاركة في مؤتمر التنوع الحيوي في المنطقة العربية بمكتبة اإلسكندرية 

شاركت  اإلسكندرية،  مكتبة  إدارة  مجلس  رئيس  من  بدعوة 
العربية لحماية الطبيعة في مؤتمر دولي بعنوان »التنوع الحيوي 

في المنطقة العربية« .

العربي،  الحيوي  التنوع  المؤتمر مشروع موسوعة  تناول  وقد 
وموضوع تأسيس اللجنة العربية للتنوع الحيوي لتنظيم الجهود 

في المنطقة. 

وإنتقدت العربية فكرة أن المؤتمر يتحدث باللغة اإلنجليزية رغم 
كونه يتحدث عن المنطقة العربية، خاصة وأن المشاركين من 
المنطقة العربية أيضًا، كما أبدت العربية إستغرابها أيضًا على 
من  الحيوي  التنوع  له  يتعرض  ما  لشرح  الفرصة  إعطاء  عدم 
خطر في فلسطين، وذلك بحجة أن المؤتمر غير سياسي، وأن 
اإلحتجاج على قلع األشجار في فلسطين يدخل في نطاق 
الجانب السياسي واألرهاب. إال أن الدكتور سراج الدين رئيس 
الطبيعة  لحماية  العربية  ووعد  ذلك،  عن  إعتذر  المكتبة  إدارة 
بأن  العربية  وتأمل  لمشاريعها...  مستقبلي  نشاط  بتخصيص 

يتم ذلك فعاًل!. 



وعضو  أآلسكا  جامعة  في  البروفسور   dشتاينر ريشارد  دعا 
الى  وجهها  رسالة  في    – الطبيعة  لصون  الدولي  اإلتحاد 
العمل  بضرورة  األمريكية  الخارجية  وزيرة  كلينتون  هيالري 
للضغط على إسرائيل لتعويض الحكومة اللبنانية عن األضرار 
البيئية واإلقتصادية المترتبة على تسرب النفط على الساحل 
اللبناني نتيجة الحرب اإلسرائيلية على لبنان في تموز عام 

2006، والتي قدرها الكدتور شتاينر بمليار دوالر.

لحماية  العربية  الذي صاغته   119 رقم  القرار  بتفعيل  وطالب 
الدولي  لإلتحاد  العالمي  الكونجرس  مؤتمر  وتبناه  الطبيعة 
،والذي   2008 في  برشلونة  في  عقد  الذي  الطبيعة  لصون 
البيئية  األضرار  عن  للتعويض  آلية  إيجاد  ضرورة  على  يشدد 
األمم  القرار  وطالب  المسلحة،  النزاعات  على  المترتبة 
المتحدة بضرورة إنشاء منظمة دولية للرقابة وتقديم التقارير 
عن األضرار البيئية عن الدمار الذي يصيب المصادر الطبيعية 
خالل النزاعات المسلحة، وضرورة إيجاد آلية للتعويض بالتلوث 

واإلنتهاك الذي يصيب الطبيعة.

ودعا شتاينر السيدة كلنتون الى المبادرة في إنشاء مجلس 
دولي يتعلق بالحروب على البيئة، بحيث يدار من قبل األمم 
المتحدة للرقابة وتقديم التقارير عن األضرار التي تصيب البيئة 
بهدف  وذلك  المسلحة،  النزاعات  خالل  الطبيعية  والمصادر 

التقليل من اإلستزاف المستمر على البيئة نتيجة الحروب. 

الناشط البروفسور شتاينر يطالب هيالري كلينتون بتطبيق القرار 119 الذي صاغته العربية 
وتبناه اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة

التواصل العالمي وحشد التأييد

قامت العربية بعقد إجتماع في روما مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية )IFAD( ، وذلك لبحث إمكانية 
دعم حملة زراعة الميلون شجرة التي تنفذها العربية بالتعاون مع شركائها في فلسطين. وقد قدمت 
العربية عرضًا مفصاًل عن برامجها وأنشطها، حيث أبدى ممثلوا )IFAD( إهتمام بالغ بالبرامج التي تنفذها 

العربية، وأعلنوا موافقتهم على مساندة حملة المليون شجرة ودعمها.

 )IFAD( اإلجتماع مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية



التواصل العالمي وحشد التأييد

وفد من منظمة “معماريون” بال حدود يزور العربية

بهدف تبادل الخبرات فيما بينهم، زار العربية لحماية الطبيعة 
روندر  آنا  بـ  ممثل  حدود«  بال  »معماريون  منظمة  من  وفد 
وايميليا زالين من السويد ,والتقى الوفد مع عدد من متطوعي 
بعرض  الوفد  وقام  المعمارية،  بالهندسة  المختصين  العربية 
تصاميم لمشاريع اختصت باعادة تأهيل وسط مدينة الخليل 
القديمة، وتضمن العرض نقاشا مطوال حول االنتهاكات التي 
يمارسها المستوطنون تجاه سكان مدينة الخليل، واجراءات 
الطرد و االخالء التي تمارسها إسرائيل، باالضافة الى اغالق 
الطرق والمعابر، االمر الذي من شأنه أن تسهم في إخالء 
ضمن  وايميليا  آنا  مشاريع  وجاءت  القديم،  المدينة  وسط 
مبادرة لمركز اعادة تأهيل مدينة الخليل، الذي يعمل على 
اعادة تأهيل البيوت والعقارات المهجورة في وسط المدينة 
السكن  باالتفاق مع اصحابها، ومنح فرصة لالقل حظا في 
فيها، وذلك بهدف مقاومة سياسة اإلخالء في مدينة الخليل 

من سكانها العرب الفلسطينيين.

العربية لحماية الطبيعة تنضم لـ  »ميثاق األرض«

وذلك  األرض«  »ميثاق  لـ  الطبيعة  لحماية  العربية  إنضمت 
خالل اإلجتماع الذي عقد في مقر الجمعية الملكية لحماية 

البيئة البحرية في عمان في كانون أول 2009.

ويمثل »ميثاق األرض« شبكة عالمية من األفراد والمنظمات  
ومبادئ  قيم  وتنفيذ  تعزيز  على  تعمل  التي  والمؤسسات 
تطوعية  عريضة  قاعدة  ذات  مبادرة  وهي  الميثاق،  هذا 
المدني، ومشاركين من  المجتمع  تضم عدد من منظمات 
ورابطات  لها،  التابعة  والوكاالت  الدولية  المؤسسات  كبرى 
المجتمعية،  والفئات  الحكومية  غير  والمنظمات  الجامعات، 
اآلالف  فضال عن  والشركات  والمدارس  الدينية  والجماعات 

من األفراد.

والمبادئ  القيم  من  دولي  إعالن  األرض”  “ميثاق  ويعتبر 
األساسية لبناء سالم عادل ومستدام للمجتمع العالمي، 
وقد تأسس من خالل عملية تشاور عالمية أقرتها منظمات 
الى  الميثاق  ويسعى  الناس،  من  الماليين  تمثل  دولية 
لدى  المسؤولية  وتقاسم  العالمي  بالترابط  الشعور  تحفيز 
خلق  في  للمساعدة  اإلنسانية  ويدعو  الشعوب،  جميع 

شراكة عالمية.



السيادة على الغذاء

الغذاء هي حق الشعوب والمجتمعات والدول في تحديد سياساتها  بأن السيادة على  العربية  تؤمن 
المتعلقة بالزراعة والعمل وصيد األسماك واألرض والغذاء، والمالئمة لظروفها الخاصة من النواحي البيئية 
واالجتماعية واالقتصادية والثقافية. ويتضمن ذلك الحق في الغذاء والحق في إنتاجه، وهذا يعني حق 
الجميع في الحصول على طعام صحي ومفيد ومالئم، والقدرة على إدامته لهم ولمجتمعاتهم، وضمن 

هذا اإلطار شاركت العربية في:

المؤتمر السنوي للجنة التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء - روما

المؤتمر السنوي للجنة  الطبيعة في  العربية لحماية  شاركت 
التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء الذي عقد في  كانون 
ثاني 2009 في روما، وقد إستجابت 40 منظمة من منظمات 
لحماية  العربية  قدمتها  التي  للدعوة  الدولية  مدني  مجتمع 
الطبيعة خالل المؤتمر في استصدار بيان يدين جرائم اإلبادة 
في  والبيئة  اإلنسان  ضد  إسرائيل  تمارسها  التي  الجماعية 

غزة.
 

ووقع عدد من ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات 
في  وناشطين  والمزارعين  الصيادين  وحركات  حكومية  الغير 
مجال حقوق اإلنسان على بيان قامت بإعداده العربية يتضمن 
إدانة من هذه المؤسسات لما تقوم به إسرائيل من عملية إبادة 
جماعية ضد الشعب الفلسطيني وضد البيئة والموارد الطبيعية 
في فلسطين، وذلك ضمن ما تسميه إسرائيل »الحرب على 

اإلرهاب« والذي وصفه البيان بالعمل الغير مبرر.

جميع  فتح  منها  المطالبات،  من  مجموعة  على  البيان  وأكد 
للسكان  المساعدات  لوصول  المواطنين  حركة  أمام  المعابر 
في غزة، ومقاطعة جميع البضائع اإلسرائيلة، كما شدد البيان 
ومواردهم  غذائهم  على  بالسيادة  الفلسطينيين  حق  على 
عن  إسرائيل  بمحاسبة  المتحدة  األمم  وطالبوا  الطبيعية، 
األضرار الكبيرة المترتبة على الحجم الكبير للدمار الذي خلفته 
آلية  تأسيس  وضرورة  القطاع،  على  اإلسرائيلية   الحرب  آلة 
إسرائيل ضد  بها  قامت  التي  االعتداءات  للتحقيق في  دولية 
اإلسرائيليين  القادة  بمقاضاة  أيضًا  وطالبوا  والبيئة،  اإلنسان 
على الجرائم التي تم ارتكابها ضد المدنيين في غزة، وشددوا 
على أهمية إطالق حملة تضامن دولية حول الضرر الذي لحق 

بالمواطنين الفلسطينيين.  
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الدولية  التخطيط  لجنة  الجوع من خالل مؤتمر  تقرير مكافحة  المشاركة في لجنة صياغة 
للسيادة على الغذاء / روما 

التخطيط  لجنة  إجتماع  في  الطبيعة  لحماية  العربية  شاركت 
ايطاليا،   – روما  في  عقد  الذي  الغذاء  على  للسيادة  الدولية 
والذي  شارك فيه ممثلون عن منظمات مجتمع مدني من  25 

دولة.

وكانت المهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية قد إنتخبت لتكون 
الدول  تتبعها  أن  يجب  التي  السياسات  صياغة  لجنة  ضمن 
والمنظمات لمكافحة الجوع في العالم، حيث إقترحت العربية 
بموضوع  وربطها  واإلحتالل  المسلحة  النزاعات  إضافة موضوع 
مكافحة الجوع. وخرجت اللجنة بعدد من التوصيات منها ضرورة 
وجود سياسات من شأنها ضمان وصول اإلغاثة الى مناطق 
النزاعات المسلحة واإلحتالل، وذلك لتعزيز قدرة الناس على 
مواجهة الخطر والتهديد، وضرورة مساعدة الناس في مناطق 
برامج  ببرامج ومبادرات خاصة  لمساعدتهم من خالل  النزاع 
إغاثة تنموية، وضرورة البحث عن بدائل غذائية والحصول على 
اإلنتاجي  التنوع  على  اإلعتماد  خالل  من  األساسية  المواد 

الموجود محليًا.

وخرجت اللجنة أيضًا بتوصية بضرورة تظافر الجهود في مناطق 
السياسية،  القرارات  في  واإلشتراك  المسلحة،  النزاعات 
حقوق  إنتهاكات  على  الصراع  أثر  حول  والتوعية  والتدريب 
الحقائق،  تقصي  بعثات  خالل  من  توثيقها  وضرورة  اإلنسان، 
ومطالبة األمم المتحدة بالمسائلة والمراقبة لإلنتهاكات وإيجاد 
مقاومة  على  الناس  ومساعدة  الآلجئين  لمساعدة  آلية 

اإلحتالل.

الزراعة  و  االغذية  منظمة  مقر  في  أيضًا  العربية  وشاركت 
من  عدد  نظمها  دولية  حملة  إطالق  اجتماع  في  روما   في 
منظمات المجتمع المدني الدولية بإسم المزارعين والصيادين 
والجمعيات األهلية للتوعية بموضوع الجوع، وذلك للضغط على 
الحكومات إلتخاذ موقف أشد اتجاه القضاء على الجوع بحلول 
العام 2025، وتشير الحملة بأنه خالل العقود األخيرة أنتج العالم 
الغذاء بشكل يكفي جميع الناس، ومع أن الحكومات إلتزمت 
أكثر من مرة في اإلجتماعات الدولية بالقضاء على الجوع، إال 
أن نسبة الجوع زادت عن المليار، كما أن هناك مليارات تعاني 

من سوء التغذية، وهذا يظهر أن هناك خلل ما.
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مؤتمر السيادة على الغذاء - تونس 

شاركت العربية لحماية الطبيعة في إجتماع لجنة التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء الذي عقد في 
قرطاج d تونس وشارك فيه ممثلون عن منظمات مجتمع مدني من  25 دولة.

وقد عقد اإلجتماع على هامش مؤتمر المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية لألغذية والزراعة 
الموارد  الى صيانة  2009. وهي معاهدة دولية تهدف  1t5 حزيران  بين  ما  أيضًا  تونس  الذي عقد في 
الوراثية النباتية والزراعية وإستخدامها المستدام، وإقتسام المنافع الناشئة عن إستخدام هذه الموارد 
على نحو عادل ومتكافئ بما يتسق مع إتفاقية التنوع البيولوجي، من أجل الزراعة المستدامة واألمن 

الغذائي.

وقد خرج اإلجتماع بعدد من التوصيات منها ضرورة عدم حرمان المزارعين من حقهم في الحصول على 
الموارد  بشأن  الدولية  اإلتفاقية  لرعاية  المادي  بالدعم  الدولي  اإللتزام  وضرورة  وبيعها،  وتبادلها  البذور 

الوراثية النباتية لألغذية والزراعة، ومحاربة القرصنة الزراعية.

وأكد الحاضرون على وضع حد لممارسات اإلحتكار على المستوى الدولي للبذور من قبل الشركات التي 
تتحكم بالبذور، وشددوا على دور الحكومات في إشراك المزارعين في عملية إتخاذ القرارات المتعلقة 

بالزراعة.

إجتماع لجنة التخطيط الدولية في روما

شاركت العربية لحماية الطبيعة في اجتماع لجنة التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء الذي عقد في 
تشرين ثاني في  روماdايطاليا.

طه  والدكتور  خليل شيحا  والدكتور  بشير  ربى  من  كل  الى  الدعوة  توجيه  في  العربية  وقد ساهمت 
الرفاعي من فلسطين وعبلة مهدي من السودان لتشكيل فرق عربي قوي في المؤتمر.

التأثير على  دولة،    93 دولية من  منظمة   450 والذي حضره ممثلون  عن  المؤتمر،  الهدف من  وكان 
من  كبيرة  مجموعة  خالل  من  الغذاء،  على  السيادة  موضوع  في  الخاصة  الدولية  البيئية  السياسات 
مؤسسات المجتمع المدني حول العالم المعنية في قطاع الزراعة والبيئة الن تضغط على الحكومات 
المجتمعة في مؤتمر الـ FAO  ، الذي تزامن إنعقاده مع إنعقاد مؤتمر اللجنة الدولية للسيادة على الغذاء، 
ألن تعمل على تغيير سياساتها في محاربة الجوع من خالل دعم المزارعين الصغار والمحليين بدال من 
الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات، حيث أن هذه السياسة لها آثارها المدمرة على التنوع الحيوي 
وعلى البيئة بشكل عام، وتقود هذه الشركات عمليات احتكار البذور ونشر المنتجات المعدلة جينيا، 

وتقويض قدرة المزارعين الصغار على استدامة الزراعة في اراضيهم واستمرارهم في االنتاج. 

العاملة في نفس  المدني  المجتمع  التشبيك مع مؤسسات  الى  المشاركة  العربية من هذه  وتهدف 
المجال، وتكوين شراكات مستدامة معها، والتوعية بآثار الحروب واالحتالالت والنزاعات المسلحة على 

البيئة والسيادة على الغذاء، خاصة في منطقتنا. 



الغذاء, عن  للسيادة على  الدولية  التخطيط  لجنة  العربي في  التمثيل  زيادة  العربية على  وقد عملت 
طريق المطالبة بتمثيل منظمات مثل االغاثة الزراعية الفلسطينية واتحاد لجان العمل الزراعي وحملة 
اوقفوا الجدار العازل، وقدمت العربية مداخالت تتعلق بقضايا مجتمعاتنا العربية في موضوع السيادة على 

الغذاء، األمر الذي كان له االثر االيجابي في التوصيات الختامية للمؤتمر.

وقد خرج المؤتمر بعدد من التوصيات منها حماية حقوق القابعين تحت االحتالل  والنزاعات المسلحة 
اراضيهم  وحماية  بحقهم،  االنسانية  االنتهاكات  ورصد  واللجوء،  النزوح  من   يعانون  والذين  والحروب 
وأوطانهم ومصادر إنتاجهم وممتلكاتهم من المصادرة واالستغالل واالستثمار االجنبي في ظل الظروف 
التي يعيشونها. وطالب المؤتمر بوقف مصادرة مصادر المياه واالرض وعزلها عن الشعوب والمجتمعات 

المحلية.

السيادة على الغذاء



لجنة المزارع الصغير

العام  من  األخير  الربع  خالل  الطبيعة  لحماية  العربية  بدأت 
2009 العمل على مشروع يهدف الى رفع مستوى المعيشة 
لدى صغار المزارعين في األردن، في مناطق األغوار وجرش 
وعجلون، وذلك لمساعدتهم على التمسك والبقاء في أرضهم 
وعدم التخلي عن هذه المهنة التي تقارب على االندثار، خاصة 
لما تشهده األردن من تقلص في المساحات الزراعية عدا عن 

سيطرة الشركات الكبيرة على الزراعة في األردن .

وتؤمن العربية بأن فكرة دعم المزارعين الصغار سوف تسهم 
العالم  دول  من  عدد  تتبع  حيث  الغذائي  األمن  تحقيق  في 

النامي هذه المنهجية لتحقيق األمن الغذائي.

العربية  متطوعي  من  خاصة  لجنة  بإنشاء  العربية  قامت  وقد 
للعمل على هذا المشروع، حيث قامت اللجنة التطوعية لدعم 
المزارع الصغير في العربية بتنفيذ زيارتين ميدانيتين الى منطقة 
الزيارة اإلطالع  الهدف من  غور األردن وجرش وعجلون، وكان 
التحديات  وتحديد  المنطقة،  في  المزارعين  صغار  وضع  على 
التي تواجه المزارعين في األغوار مثل التكلفة العالية للبذور، 
باإلضافة  بلدية،  توفر بذور  الدجاج، وعدم  ومنع استعمال زبل 
الى إرتفاع أجور العمالة الوافدة التي يعتمد عليها المزارعين 

وإحتكار البيع بالسوق المركزي )الوسيط(.

وقد نظمت العربية أيضًا إجتماعًا مع عدد من المزارعين لبحث 
لتوفير  المزارعين  هؤالء  لمساعدة  جمعية  تكوين  إمكانية 
التعامل  إمكانية  ومناقشة   اإلنتاج،  وزيادة  الزراعة  متطلبات 
مع البذور من السوق المحلية بدال من شرائها من الشركات 
الكبرى والمتعددة الجنسيات، التي تعمل على إحتكار البذور 
العربية في  أن تساعدهم  اإلتفاق على  تم  كما  العالم.  في 

تسويق منتجاتهم في السوق المحلية.



قطر تدعمنا ...

قنوات  بفتح   2009 العام  خالل  الطبيعة  لحماية  العربية  بدأت 
قامت  وقد  القطرية.  المؤسسات  من  عدد  مع  جديدة  تعاون 
العربية بتنظيم زيادة في أيلول واإللتقاء  مع عدد من منظمات 
المجتمع المدني في العاصمة القطرية الدوحة، وذلك بهدف 
حشد التأييد لقضايا العربية ومزيد من التنسيق والتعاون مع 

المنظمات األهلية في قطر.

لدعم  القطري  األحمر  الهالل  مقر  في  إجتماع  عقد  تم  وقد 
مشاريع العربية، وحضر اإلجتماع سعادة الشيخة حصة األحمد 
والدكتور خالد دياب واألستاذ أحمد الشاعر والمهندس حسن 
جعجع، وتم اإلتفاق على المشاركة في جهود دعم مبادرة أن 
تكون القدس العاصمة األبدية للثقافة العربية، وتم اإلتفاق أيضًا 
المليون شجرة  لدعم مشروع  الدوحة  إقامة حفل في  على 

الثاني الذي تنفذه العربية مع شركائها في فلسطين.

كما إجتمعت العربية  مع الدكتور سيف الحجري نائب رئيس 
أصدقاء  جمعية  ورئيس  الخيرية  قطر  مؤسسة  إدارة  مجلس 
البيئة في قطر، وإتفق المجتمعون على العمل معًا في مشاريع 
مستقبلية، وقدم السيد عادل التيجاني مدير الجمعية عرضًا 

حول نشاطات المركز.

وعقد اجتماع أيضًا مع سعادة الشيخة منى بنت سحيم آل ثاني 
رئيس مجلس إدارة مركز قطر للعمل التطوعي ورئيس اإلتحاد 
الرميحي،  إبراهيم  العقيد  حضره  التطوعي،  للعمل  العربي 
التعاون، وتم  التطوعي ومجاالت  حيث دار نقاش حول العمل 
دعوة العربية لإلتحاد العربي للعمل التطوعي، ثم كرم المركز  

ممثلي العربية. 

قد  الخيرية  قطر  ومؤسسة  القطري  األحمر  الهالل  أن  يذكر 
ساهما في حملة المليون شجرة األولى، كما ساهمت شركة 
إستثمار القابضة وأبو عيسى القابضة واألنظمة اإلستشارية 

الهندسية في حملة الميون شجرة الثانية.



نادي السينما

فيلم  وهو  البلد،  مسرح  مع  بالتعاون  الفيلم  هذا  تقديم  تم 
دعاس.  بشار  وتمثيل  باليفيان  نيكول  إخراج  من  فلسطيني 
الفيلم مبني على قصص واقعية للعرب في أمريكا، حيث يصور 
مدينة  في  يعيش  فلسطيني  شخص  حياة  في  يومًا  الفيلم 
لوس أنجلوس، حيث يضطر »بشار دعاس«، الممثل الرئيسي 
في الفيلم، في زمن ما بعد 11/9  ألن يعمل هناك كسائق 
سيارة أجرة لكسب عيشه. وحيث أن عمله الجديد يستوجب 
منه اإلجابة على كل راكب معه »من أين أنت ؟« وأن أجابه 
وإرٍهاصات  تداعيات  لذلك  فإن  فلسطين«  من  »أنا  بالصدق 
ومتاعب كثيرٍة، وعليه يقرر أن يجيب كل راكب يسأله من أين 
أنت أن يجيب أنا من » زغزغالند« وهي دولة وهمية ساحرة 
تقع جنوب أمريكا الجنوبية وأحيانًا بين أسبانيا والصين وبذلك فهو 
يسخر من جهل األمريكيين بالعالم وجغرافيته، ويفهمهم أنه ال 

مكان فيه للدبابات أو مخيمات الالجئين، وبوش وتشيني.

فيلم بعنوان »السواقة إلى زغزغالند«

وضمن سعيها لنشر التوعية والتثقيف البيئي والسياسي، إستمرت العربية خالل العام 2009 من خالل 
وذلك  وتثقيفية،  وثائقية  ألفالم  عروض  بتقديم  العربية  من  متطوعون  عليه  يقوم  الذي  السينما  نادي 

بالتعاون مع بعض الدور الثقافية في عمان، وقدمت أربعة عروض هي:

فيلم وثائقي بعنوان “سيرة الجئ”

قدمت  العربية هذا الفيلم بالتعاون مع محترف الرمال،   وهو فيلم 
تسجيلي من ستة أجزاء يتناول قضية الالجئين الفلسطينيين 
خالل ستون عامًا، منذ بداية النكبة عام 1948 وحتى اآلن، تم 
تصويره في أكثر من 15 دولة، ومقابلة أكثر من 250 شخص من 
الآلجئين الفلسطينيين، وهو أول فيلم من نوعه يتناول تجربة 
الآلجئين على المستوى العالمي،  حيث يتناول وضعهم من 

عدة نواحي اإلجتماعة واإلقتصادية والتعليمية وغيرها. 

 الفيلم من إنتاج مستقل، وهو من إخراج بيرال عيسى، أسيل 
العرض. وأجاب  منصور و آدم شابيرو  الذي كان حاضرًا خالل 
على أسئلة الحضور الذين إقترحوا المزيد من التركيز على جذور 
القضية الفلسطينية والى صمود وإرادة الشعب الفلسطيني 

للعودة. 

وقد نظمت العربية حفاًل تعارفيًا على شرف السيد آدم شابيرو 
والسيدة هويدا عراف تحدثا خالله عن حملة دعم غزة وعن 

خرق حصارها عبر تسيير رحالت بحرية الى شواطئها. 



نادي السينما

الكويتي،  األردني  البنك  مع  بالتعاون  الفيلم   هذا  عرض  تم 
، وهي ناشطة  الفيلم قصة »وانجاري ماثاي«   يتناول  حيث 
الحزام  تأسيس حركة  وكيفية  البيئة،  دعاة حماية  كينية من 
األخضر في كينيا، ويظهر المعاناة التي عاشها سكان المنطقة 
التي تقطنها وانجاري، والمتمثل في السير لمسافات طويلة 
للحصور على الماء والحصول على الحطب، باإلضافة الى تدهور 

وتآكل التربة، وسوء التغذية خاصة لدى األطفال.

وقد بدأت الفكرة تتبلور عند »وانجاري« من خالل التساؤل بـ 
تآكل  دور  وتحول  الظل  توفر  نزرع األشجار«، فهي  لماذا ال   «
إنتاج  وكذلك  البناء  ومواد  بالحطب  باإلمداد  وتساعد  التربة 
الفواكه والطعام. وكانت تلك البداية التي إستلهمت وانجاري 
منها تأسيس حركة الحزام األخضر، وهي من أفضل مشاريع 
العقود  خالل  كينا  في  تنفيذها  تم  التي  المستدامة  التنمية 
واإلجتماعي  السياسي  بالدور  الحركة  تميزت  وقد  الماضية. 
والنضالي في تحرير كينيا من خالل حماية األشجار وزراعتها، 

ونالت إثرها جائزة نوبل.

»TAKING ROOT: The Vision of Wangari Maathai« فيلم

 فيلم صمود للمخرج فيليب رزق  

تم عرض الفيلم بالتعاون مع دارة الفنون وهو فيلم تسجيلى 
للمخرج فيليب رزق، حيث يتطرق الفيلم الى عدد من القصص 
أراضيهم  في  الصامدين  الفلسطينيين  الفالحين  يرويها  التي 
مواجهة  في  ويتحدث عن صمودهم  المصادرة،  من  لحمايتها 
صمت  ظل  في  اإلسرائيلي  واإلحتالل  المستوطنين  عنف 

المجتمع الدولي. 

وتبع عرض الفيلم نقاش مطول مع المخرج فيليب رزق الذي 
من  عدد  الحضور  فيه  قدم  الفيلم  عرض  خالل  حاضرًا  كان 

المداخالت القيمة.

للفلسطنيين،  السلمية  المقاومة  عن  أيضًا  الفيلم  ويتحدث 
المقاومة التي يقول عنها فيليب “أننا ال نراها مطلقا فى اإلعالم 
الغربى واألمريكى”. وينقل الفيلم واقع مأساتهم. حيث يتطرق 

الى عملية طردهم من أراضيهم، والخطر الذي
شكلته المستوطنات على أراضيهم، وعن  ثبات وصمود الشعب الفلسطيني بالرغم من القيود والعقبات 

الكبيرة التي يواجهونها.

األلمانية قد عاش فى قطاع غزة فى  الجنسية  وكان فيليب رزق وهو ناشط وصحفي مصري يحمل 
الفترة من 2005 إلى 2007. ويحمل فيليب شهادة بكالويوس في الفن والفلسفة، وقد تم إعتقاله من 

قبل األمن المصرية لمشاركته في إعتصام سلمي لدعم غزة قبل أن يتم إطالق سراحة.



مشاركات

لمنظومة  بعنوان »رؤية جديدة   2009 نيسان  العربية في ورشة عمل عقدت في عمان في  شاركت 
الوقف البيئي واالستدامة في ادارة االوقاف«.

وركزت الورشة، وهي بتنظيم من االتحاد الدولي لصون الطبيعة وبمشاركة مختصين وباحثين في مجال 
التشريع االسالمي والبيئي،  على البحث في ايجاد اساليب جديدة لتوليد مصادر تمويل محلية لرفد 

برامج التنمية المستدامة من خالل الوقف البيئي وفق رؤى مستمدة من الشريعة االسالمية .

مشتل  مشروع  على  العمل  في  العربية  تجربة  فيه  تناولت  عرضًا  الورشة  هذه  في  العربية  وقدمت 
تابع لمؤسسة  أريحا في فلسطين في وقف  العربية لحماية الطبيعة في منطقة  النخيل الذي تنفذه 
األوقاف الفلسطينية، حيث يموله اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة، ويهدف الى تحقيق التنمية المستدامة 
للمزارعين الفلسطينيين، وتشجيع زراعة النخيل في المنطقة وخاصة في أريحا واألغوار الفلسطينية ، 

وخلق فرص عمل للمجتمعات المحلية خاصة في مجال الزراعة. 

ادارة  في  واالستدامة  البيئي  الوقف  لمنظومة  جديدة  »رؤية  بعنوان  عمل  ورشة   
االوقاف«

خالل العام 2009 شاركت العربية في عدد من المؤتمرات وورشات العمل لتنسيق العمل والتواصل مع 
المؤسسات األخرى ذات العالقة، وهذه نبذة عن أهم هذه اإلجتماعات:

 المؤتمر األول للمنظمات اإلنسانية بالدول األعضاء بالجامعة العربية في قطر

شاركت العربية في آذار في »المؤتمر األول للمنظمات اإلنسانية بالدول األعضاء بالجامعة العربية«، الذي 
عقد بتنظيم من الهيئة القطرية لألعمال الخيرية بالتعاون مع جامعة الدول العربية في الدوحة d قطر.

العربية، هو  والتنموية  المنظمات اإلنسانية  المؤتمر، والذي شارك فيه عدد من  الهدف من هذا  وكان 
الجامعة  قرارات  تفعيل  وسبل  اإلنسانية  والمنظمات  العربية  الدول  جامعة  بين  العالقة  حول  التباحث 
التي  التحديات  كافة  لمواجهة  الحلول  أفضل  وتدارس  واإلنمائي،  اإلنساني  العمل  بخصوص  وتوصياتها 
تواجه العمل اإلنساني العربي، بحيث يتم وضع آفاق جديدة للتدخل في فترات الكوارث واألزمات وتخفيف 

معاناة الضحايا والمنكوبين.

الجهود في  تنسيق  أهمية  المشاركون  أكد  الدوحة«  الذي حمل اسم »إعالن  الختامي  بيانهم  وفي 
مجال العمل اإلنساني العربي، متمنين أن تكون المبادرة التي اتخذتها الهيئة القطرية لألعمال الخيرية 
آليات  و  ولوائح  وتشريعات  وتطوير سياسات  دعم  إلي  المشاركون  ودعا  المجال،  هذا  في  خير  بادرة 
عربي  صندوق  تأسيس  وإقترحوا  األعضاء،  بالدول  والتنموي  اإلنساني  العمل  وتعزيز  وحماية  لتنظيم 
لإلغاثة والطوارئ في جامعة الدول العربية لتمويل المشاريع والبرامج اإلغاثية بالشراكة مع المنظمات 

اإلنسانية.



مشاركات

منسقية الشبكة العالمية للمؤسسات العاملة للقدس

الشبكة  لمنسقية  الدورية  االجتماعات  في  العربية  شاركت 
العالمية للمؤسسات العاملة  للقدس التي عقدت بيروت.

الرئيسية  الحمالت  حول  لتقارير  عرضًا  اإلجتماعات  وتضمنت 
القدس؛ وهي  لنصرة  الشبكة  أعضاء  نفذها  التي  المشتركة 
تقرير الحملة األهلية الحتفالية القدس عاصمة الثقافة العربية، 
القدس،  في  المهددة  والبيوت  واألحياء  سلوان  حملة  وتقرير 
وتقرير حول ندوة األقصى في خطر التي عقدت في اسطنبول، 
وتقرير حول المؤتمر الشعبي لنصرة فلسطين في اسطنبول، 

وتقرير حول مؤتمر التراث الشعبي الفلسطيني.

رفع  أبرزها:  من  التوصيات،  من  جملة  االجتماعات  أقرت  كما 
مستوى التواصل مع المواطنين المقدسيين، وتنفيذ فعاليات 
ضخمة لنصرة حقهم في أرضهم.  ومن بين هذه الفعاليات عقد  
القدس  أجل  من  المكرمة  مكة  في  عالمي  علمائي  ملتقى 
والمسجد األقصى. إضافة إلى تنفيذ حملة إعالمية كبرى في 
ذكرى إحراق المسجد األقصى، وأمسيات خيرية في عدد من 
العواصم العربية لجمع التبرعات لصالح المقدسيين . وأنتخب 
المجتمعون لجنة لتطوير الشبكة ضمت الدكتور أكرم العدلوني 
والمهندسة رزان زعيتر والمهندس وائل السقا واألستاذ حسام 

غالي واألستاذ زياد حسن.

المخيم الصيفي الخامس والثالثون لجمعية رعاية اليتيم الخيرية

مخيمها  البقعة  حوض   d الخيرية  اليتيم  رعاية  جمعية  اقامت 
الصيفي  الخامس  والثالثون للشباب والشابات من مخيمات  
فلسطين واالردن و ذلك في سياق االحتفال بالقدس عاصمة 

للثقافة العربية.    

وذلك ضمن  باستضافتهم  الطبيعة  لحماية  العربية  قامت  وقد 
برنامج النخبة والذي يهدف الى تعريف االطفال على مؤسسات 

المجتمع المدني الفاعلة وتعريفهم أيضًا بأنشطة العربية.

واقع  عن  االطفال  مع  تفاعلية  محاضرة  العربية  وقدمت 
الزراعة في فلسطين، والتحديات البيئية التي تواجهها البيئة 
الفلسطينية في ظل االحتالل، وقد أكد الحاضرون على اهمية 
حماية األرض والبيئة، وقدمت العربية خالله عرضًا عن إنجازات 
العربية في زراعة االشجار واستصالح االراضي والعمل االغاثي 

التنموي .



أنشطة

إصدار كتاب »61 لوحة على أنغام الهاتكفا«

الفلسطينية،  للنكبة  والستين  الحادية  الذكرى  بمناسبة 
صدر عن العربية لحماية الطبيعة كتاب »61 لوحة على أنغام 
الوطني إلسرائيل(، حيث  النشيد  )والهاتكفا هي  الهاتكفا«، 
العصابات اإلسرائيلية في  إرتكبتها  61 جريمة  الكتاب  يتضمن 
عام  بالقدس  أميس  فندق سمير  مجزرة  من  بدءًا  فلسطين 
كتيبة  ونفذتها  جريحًا   16 و  شهيدًا   21 ضحيتها  وارح   1948
عتيصوني، وإنتهاًء بالعدوان األخير على غزة والذي راح ضحيته 
1417 شهيدًا و 5450 جريحًا ونفذه الجيش اإلسرائيلي، إضافة 
الى صفحة تتضمن مجزرتي قانا  في لبنان األولى في 1969 
األمريكية  الناشطة  قتل  جريمة  وكذلك   ،2006 في  والثانية 
للسالم راشيل كوري التي دهستها جرافة عسكرية إسرائيلية 
عمدًا وهي تدافع بجسدها عن منزل فلسطيني بغزة يتعرض 

للهدم عام 2003.

حيث  من  واإلنجليزية  العربية  باللغتين  للمجازر  التعرض  ويتم 
فن  لوحة  الى  إضافة  والمنفذ  الضحايا  وعدد  والمكان  اإلسم 
التشكيلية  الرسومات  نفذت  المجزرة.  لتلك  ترمز  تشكيلي 

الفنانة مروة النجار.

ويتطرق الكتاب أيضًا الى المجازر البيئية التي إرتكبتها القوات 
اإلسرائيلية تجاه المزارعين من إقتالع لألشجار وجرف األراضي 
الزراعية  وتدمير آبار الري والبيوت البالستيكية، فضاًل عن اآلثار 
البيئية الكبيرة التي ترتبت على الحرب على غزة مطلع العام 

.2009

وقد تم إطالق الكتاب في الحفل الذي أقامته العربية لحماية 
الطبيعة بحضور الشاعر سميح القاسم. 



اجتماعات

العربية  العربية في عدد من اإلجتماعات المحلية التي من شأنها تنسيق العمل مع شركاء  شاركت 
والتواصل مع المنظمات والمؤسسات المحلية واإلقليمية. ومن هذه اإلجتماعات:

دعوة لمناقشة األثر البيئي لمشروع توسعة طريق المطار 

برية  الطبيعة، والذي عقد في  الملكية لحماية  الجمعية  له  الذي دعت  العربية في االجتماع  شاركت 
األردن وشاركت فيه جمعيات بيئية أردنية مع وزير األشغال العامة، وذلك لمناقشة األثر البيئي لمشروع 
توسعة طريق مطار الملكة علياء الدولي، وما يترتب عن ذلك من تأثير على العوامل البيئية والجمالية 

المترتبة على قطع األشجار وضياع أالف األشجار المعمرة المزروعة على جانبي الطريق. 

وأبدت الجمعيات البيئية احتجاجها وقلقها من مشروع التوسعة وقطع األشجار على طريق مطار الملكة 
علياء ، وأقرت واعترفت بأنها فشلت في معالجة موضوع قطع األشجار لعدم إشراك الجمعيات البيئية  

في الوقت المناسب.

وبينت العربية خالل اإلجتماع بأنه يمكن التعامل مع الموضوع من خالل نقل األشجار بواسطة آليات إلى 
أماكن أخرى، هذا في حالة كان الوقت كافيًا، وإبدى اإلستعداد لتقديم اقتراحات  حول زرع  أنواع أشجار 
بديلة يمكن زراعتها في المنطقة بدل المقترحة من المصمم والتي ممكن أن تنجح في أكثر من موقع.

إجتماع شباب من أجل القدس

بهدف تحريك المنظمات واإلتحادات والروابط الشبابية والطالبية من مختلف الفئات إلنقاذ مدينة القدس، 
أجل  رابطة شباب من  السيد حسام غالي منسق  إجتماع مع  الطبيعة في  لحماية  العربية  شاركت 

القدس لمناقشة دور المنظمات المعنية بشأن القدس بتفعيل دور الشباب المحافظة عليها.

هذا وتضم رابطة شباب من أجل القدس منظمات وإتحادات شبابية وطالبية وكشفية العاملة في الدول 
العربية واإلسالمية والدولية، وتعمل على تنسيق وتبادل الخبرات والتدريب. 

ويهدف هذا التنسيق مع الرابطة الى دعم ونصرة الشباب المقدسي وإبراز أهمية التراث المقدسي 
واإلهتمام به والمحافظة عليه وإحيائه.

  Habitat International اإلجتماع مع

شاركت العربية في إجتماع عقد مع المدير  اإلقليمي لمنظمة Habitat International   السيد جوزيف 
ششال، وقد تم بحث سبل التعاون بين العربية لحماية الطبيعة ومنظمة Habitat International    خاصة 
بموضوع مراقبة ورصد اإلنتهاكات للموارد الطبيعة التي تحصل بسبب الحرب واإلحتالل، وإمكانية المشاركة 
المشاركة في جهود تقصي  المنظمة على  وافقت  وقد  الحقائق في غزة،  لتقصي  في وفد مشترك 

الحقائق، وكذلك المساهمة في إعادة تأهيل األراضي الفلسطينية التي تم تدميرها بسبب الحرب.



اجتماعات

مناقشة مسودة نظام حماية الطبيعة

شاركت العربية في اإلجتماع الذي دعا له وزير البيئة في مقر 
الوزراة لمراجعة مسودة نظام حماية الطبيعة.

وقد شارك في اإلجماع مندوبين عن وزارات الزراعة والسياحة 
للبحث  الوطني  والمركز  األردنية  والجامعة  البلدية  والشؤون 
واإلرشاد الزراعيي والجمعية الملكية لحماية الطبيعة واإلتحاد 
الدولي لصون الطبيعة باإلضافة الى العربية لحماية الطبيعة. 

وناقش اإلجتماع مسودة نظام حماية الطبيعة الصادر استنادًا 
 ،2006 لسنة   52 رقم  البيئة  حماية  قانون  من  25tأ   للمادة 
وتطرق اإلجتماع الى المبادئ التي ترتكز عليها حماية الطبيعة، 
الطبيعي  والتراث  التصحر  ومكافحة  الحيوي  التنوع  وموضوع 

العالمي والمحميات الطبيعة.

المبادئ  لمجموع  المحاسبة  مبدأ  بإضافة  العربية  أوصت  وقد 
الغابات  إضافة  وضرورة  الطبيعة،  حماية  عليها  ترتكز  التي 
التخطيط  عند  مراعاتها  المطلوب  الطبيعية  المناظر  لمجموع 

البيئي والتنموي.

وأكدت العربية لحماية الطبيعة على ضرورة عدم إيذاء السكان 
التعرض  وعدم  الطبيعة  المحميات  ضمن  القاطنين  المحليين 

لموارد رزقهم وتحركاتهم طالما ال تضر بإستدامة البيئة.  

تنظيم دورتين تدريبيتين ألعضاء ومتطوعي العربية

نظمت العربية لحماية الطبيعة دورتين تدريبيتين ألعضاء ومتطوعي العربية، تناولت الدورة األولى، والتي 
عقدت في نيسان 2009، مهارات فن الخطابة والعرض والتقديم، حيث كان الهدف منها صقل مهارات 
العرض والتقديم لدى المتدربين، وقد تم في هذه الدورة التدريب على العالقة بين المحاضر والجمهور، 
والتعرف على طرق طرح األفكار والتفكير المنظم، وطرق التخلص من التوتر وزيادة الثقة بالنفس خالل 
اإللقاء.  يذكر أن الدورة عقدت بالتعاون مع المدربة زين غنما وهي محاضرة جامعية ومستشارة ومدربة 
على فن الخطابة والتقديم، حيث تطوعت لتقديم الدورة دون مقابل إيمانًا منها بالبرامج التي تنفذها 

العربية.

أما الدورة الثانية فقد عقدت في أيار بالتعاون مع المدربة عزيزة ضرغوث،  حول موضوع بناء القدرات على 
العربية  ومتطوعي  القدرات ألعضاء  بناء  في  المساهمة  الى  وتهدف  التنموي،  اإلستراتيجي  التخطيط 
للتخطيط لبرامج أكثر كفاءة وفعالية بهدف تحريك الجهود الفردية والجماعية للمجتمع المدني للمساهمة 

بدوره في االستجابة لمتطلبات القضايا البيئية.



اجتماعات

المشاركة في إجتماع اللجنة الوطنية للمنظمات البيئية العاملة في األردن

العاملة في األردن الذي عقد في مقر  البيئية  اللجنة الوطنية للمنظمات  العربية في إجتماع  شاركت 
اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة.

وقدم السيد عودة الجيوسي المدير اإلقليمي لإلتحاد الدولي لصون الطبيعة نبذة عن اإلتحاد مشيرًا الى 
الدور الذي يقوم به اإلتحاد الدولي لمساعدة أعضاء اللجنة، كما دار نقاش خالل اإلجتماع حول آليات 

التعاون بين أعضاء اللجنة، وناقش المجتمعون رسالة ورؤية اللجنة الوطنية.

وفي نهاية اإلجتماع تم اإلتفاق على أن يكون الهدف الرئيسي للجنة الوطنية هو المساهمة والتطوير 
التنمية المستدامة في األردن عن طريق تطوير نظام إنذار مبكر للخطط والتوجهات التي  والتأثير في 
التأييد لها، باإلضافة الى دراسة إمكانية العمل  التنمية المستدامة، وكيفية حشد  يمكن أن تؤثر في 

على تكوين إتالف وطني لتحديد أولويات التنمية المستدامة في األردن.

المشاركة بإجتماع شبكة الشباب الفلسطيني

شاركت العربية في إجتماع شبكة الشباب الفلسطيني الذي عقد في دمشق. ويهدف اإلجتماع الى 
زيادة الوعي لدى الشباب الفلسطيني حول األخطار السلبية على البيئة التي يتسبب بها اإلحتالل في 

فلسطين.

وتأتي مشاركة العربية في هذا اإلجتماع كجزء من التركيز على الترويج بعمل العربية واألنشطة التي 
باآلثار  التعريف  الى  باإلضافة  العربية  نشاطات  عن  مفصاًل  عرضًا  العربية  ممثلي  قدم  حيث  بها،  تقوم 

السلبية المترتبة على الحروب والنزاعات المسلحة على البيئة واإلنسان.

وقد أبدى عدد من المشاركين رغبتهم في الدعم والتطوع مع العربية لمساعدتها في تحقيق أهدافها.

إجتماع مع ممثلي الهيئة الدولية إلعمار غزة

إجتمعت العربية لحماية الطبيعة مع ممثلي الهيئة الدولية إلعمار غزة في األردن المهندس ناصر هنيدي  
والمهندس عوني السليما،  وذلك بهدف متابعة توصيات المؤتمر الذي عقد في تركيا في شهر حزيران 
الدولية  العربية  »الهيئة  تنظيم  األعمال من  لرجال  دولي  ملتقى  أكبر  يعتبر  والذي  غزة،  إعمار  إلعادة 
إلعمار غزة« والذي كان برعاية تركية رسمية. وبمشاركة أكثر من ألف رجل أعمال وشخصيات نقابية 

وحقوقية من مختلف الدول العربية واإلسالمية واألوروبية.

وأكدت العربية خالل اإلجتماع ما تقدمت به في مؤتمر استطنبول، وهو ضرورة اإلهتمام بتأهيل القطاع 
الزراعي وتخصيص جزء من المبلغ المرصود لدعم غزة لزراعة مليون شجرة بدل التي تم إقتالعها خالل 
السنوات األخيرة، وطالبت العربية بإضافة حديقة منزلية لكل بيت يعاد بناءه عند اإلستطاعة بحيث توفر 
ولدعم  لهم  الغذائي  األمن  لتحقيق  الغزاوية  للعائالت  الغذاء  متطلبات  من  األدنى  الحد  الحديقة  هذه 
وبأنها  العربية،  قدمتها  التي  المقترحات  بتبني  الهيئة  ممثلي  ووعدوا  الجائر.  الحصار  أمام  صمودهم 

ستكون على رأس أولويات العمل لدى الهيئة.
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