التقرير السنوي

2011

احملتويات
• اضاءات حول 2010

2

• نبذه عن العربية حلماية الطبيعة

4

o
o
o
o
o

برنامج املليون شجرة الثاني
القافلة اخلضراء
التواصل الدولي وحشد التأييد والتشيبك
تقدمي محاضرات توعوية
اجتماعات

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

1

5
8
10
19
22

اضاءات حول 2011
استمرت العربية حلماية الطبيعة خالل العام  2011بالتركيز على حمالت زراعة األشجار في فلسطني
واألردن ،والتي رافقها برامج توعوية وكسب تأييد للقضايا البيئية من خالل املبادرات واملشاركات احمللية
واالقليمية والدولية وبناء الشراكات على املستوى العاملي ،وهذا التقرير السنوي لعام  2011يسلط الضوء
على أهم إجنازات العربية حلماية الطبيعة خالل العام ،وميكن ابراز اهم احملطات للعام  2011من خالل النقاط
التالية:
• واصلت العربية حلماية الطبيعة العمل على برنامج زراعة املليون شجرة الثاني في فلسطني ،والذي
يهدف الى إعادة زراعة األشجار في املزارع الفلسطينية بدل األشجار التي يتم تدميرها أو تقطيعها من
قبل اجلرافات االسرائيلية ،ويعتبر برنامج زراعة املليون شجرة الثاني البرنامج احملوري في عمل العربية ،فبعد
أن انهت العربية برنامج زراعة املليون شجرة األول عام  ،2008وإطالق برنامج املليون الثاني ،متكنت العربية
وبالتعاون مع شركائها في فلسطني وحتى نهاية العام  2011من زراعة ما يزيد عن  440الف شجرة.
ولتحقيق هذه الغاية نظمت العربية حلماية الطبيعة حفلها السنوي في بداية العام  2011بحضور أكثر
من  700مشاركاً ،وذلك بهدف جمع التبرعات ملساعدة املزارعني الفلسطينيني في الضفة الغربية والقدس
وقطاع غزة ،وقد متكنت العربية حلماية الطبيعة من جمع حوالي  153ألف دينار خالل احلفل ،حيث مت
تخصيصها لزراعة  32ألف شجرة في فلسطني .وقد ارسلت العربية دفعات مالية بقيمة  135ألف دوالر
للبدء مبشروع جديد لزراعة االشجار جرى تنفيذه خالل العام  2011في فلسطني.
• وضمن برنامج املليون شجرة الثاني ايضاَ ،وقعت العربية حلماية الطبيعة اتفاقية مع جمعية االغاثة
الزراعية في بداية العام ،مت من خاللها زراعة  26416شجرة في عدد من قرى الضفة الغربية وقطاع غزة.
• كما وقعت العربية حلماية الطبيعة اتفاقية مع احتاد املزارعني الفلسطينيني تهدف الى زراعة 9000
شجرة في أراضي تعود ملكيتها ملزارعني في منطقة وادي املالح في فلسطني .ويستهدف املشروع املزارعني
الذين ميتلكون اراضي زراعية قابلة للزراعة فنياً ،مع إعطاء األولوية لألراضي املهددة باملصادرة ،ويتم التركيز
على األسر ذات الدخل املتدني واألسر التي فقدت معيلها أو اصبح عاطالً عن العمل ،أو األسر التي تعيلها
نساء ،أو املتضررة من اجراءات االحتالل االسرائيلي.
• كما وقعت العربية حلماية الطبيعة اتفاقية مع احتاد املزارعني الفلسطينيني تهدف الى زراعة 9000
شجرة في أراضي تعود ملكيتها ملزارعني في منطقة وادي املالح في فلسطني .ويستهدف املشروع املزارعني
الذين ميتلكون اراضي زراعية قابلة للزراعة فنياً ،مع إعطاء األولوية لألراضي املهددة باملصادرة ،ويتم التركيز
على األسر ذات الدخل املتدني واألسر التي فقدت معيلها أو اصبح عاطالً عن العمل ،أو األسر التي تعيلها
نساء ،أو املتضررة من اجراءات االحتالل االسرائيلي.
• أما ضمن برنامج القافلة اخلضراء في األردن ،فقد استمرت العربية خالل العام  2011بالعمل على زراعة
التصحر وزيادة الرقعة اخلضراء في املناطق
األشجار في األردن وذلك بهدف تعزيز جهود التشجير ومقاومة
ّ
االقل حظا في االردن ،باإلضافة الى نشر الوعي لدى الطالب حول أهمية زراعة االشجار ،فقد قامت العربية
بتنظيم حملة لزراعة حوالي  1000شجرة قي بلدة السماكية في محافظة الكرك .كما عملت العربية
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على تنظيم العديد من احملاضرات التوعوية في عدد من املدارس واجلامعات والنقابات .كما انهت العربية
في نهاية العام  2011التحضيرات الالزمة إلطالق حملة توعوية سيتم اطالقها مطلع العام  2012بعنوان
“لو تعرف” تستهدف طالب املدارس في األردن ،من خالل تقدمي محاضرات توعوية داخل املدارس مبعدل 100
محاضرة تنتهي مع نهاية العام الدراسي.
• شاركت العربية في حمالت كسب التأييد التي قامت بها عدد من اجلمعيات البيئية للضغط على
صانعي القرار حلماية االشجار احلرجية في غابات برقش ،بعد ان قررت احلكومة تقطيع عدد كبير من
األشجار لبناء كلية عسكرية وسط الغابة ،وقد تكللت جهود منظمات اجملتمع املدني بالنجاح ،وذلك
بتراجع احلكومة عن قرارها ببناء الكلية.
• وضمن سعيها الى بناء العالقات والتشبيك مع منظمات اجملتمع املدني االقليمية والدولية للتأثير على
السياسات العاملية مبا يخص اقليمنا العربي ،شاركت العربية حلماية الطبيعة في حتضير واملساهمة في
العديد من املؤمترات واالجتماعات وامللتقيات الدولية ،منها مؤمتر االئتالف العاملي لنصرة القدس وفلسطني
في إسطنبول ،وفعاليات اسبوع الفصل العنصري االسرائيلي في بيروت ،واملؤمتر السنوي الثامن ملؤسسة
القدس الدوليه في اخلرطوم ،ومتثيل غرب آسيا في اجتماع اللجنة الدولية لألمن الغذائي في قرطبة ،و
املنتدى االقليمي السابع حلماية الطبيعة في الكويت ،واالجتماع األول للجنة التنسيق الدولية للمجتمع
املدني لألمن الغذائي في قرطبة ،و مؤمتر “القدس  ...حق انسان ومسؤولية أمة” ،واجتماعات املنظمة
الدولية لألغذية والزراعة في روما ،واملنتدى االجتماعي لبالد ما بني النهرين في دياربكر في تركيا ،واالجتماع
اإلقليمي حول األمن الغذائي والتغذوي في القاهرة ،وامللتقى التشاوري االقليمي في سريالنكا ،واإلجتماع
التشاوري مع اإلحتاد العاملي لصون الطبيعة ،واجتماع آليات التنسيق اإلقليمية لإلسكوا.
• كذلك قامت العربية حلماية الطيعة بتكرمي الناشط والصحفي والكاتب السويدي الشهير دونالد بوستروم ،الذي اشتهر
بكتاباته املتعلقة بقضية الصراع العربي اإلسرائيلي ،والذي ساهم في كشف فضيحة سرقة أعضاء بشرية من شبان
فلسطينيني خالل العام .2009
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نبذة عن العربية حلماية الطبيعة

نشأت العربية حلماية الطبيعة عام  2003كمؤسسة غير ربحية بهدف املساهمة في اجلهود املبذولة
حلماية البيئة العربية والتنسيق مع كافة الهيئات واملنظمات العربية والدولية لتحقيق هذه الغاية ،وذلك
في ظل ما تواجهه البيئة من حتديات وأخطار متزايدة وعلى األخص ما تتعرض له نتيجة للصراعات واحلروب
واالحتالل.

رسالة العربية
تسعى العربية حلماية الطبيعة إلى تعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية وتكريس
سيادتها عليها ،خاصة تلك الواقعة حتت االحتالل ،واملتأثرة بالنزاعات ،مع العمل على حتريك جهود هيئات
اجملتمع املدني نحو قضايا البيئة العربية والعاملية والتكتل لصاحلها.
أهداف العربية
• املساهمة في إعادة تأهيل واستدامة املوارد الطبيعية في املناطق العربية املتأثرة باحلروب والنزاعات
وخاصة في األردن وفلسطني.
• التأثير في صياغة وتطبيق السياسات البيئية العاملية ذات الصلة ،وتعزيز دور هيئات اجملتمع املدني فيها
ضمن شراكات مؤسسية فعالة.
• حتريك اجلهود الفردية واجلماعية للمجتمع املدني لالضطالع بدوره في االستجابة ملتطلبات قضايا البيئة
العربية والعاملية.
• بناء القدرات املؤسسية للعربية حلماية الطبيعة ومتكينها من حتقيق رسالتها بأعلى مستويات احلرفية
والفعالية واالستدامة املؤسسية.
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برنامج زراعة املليون شجرة الثاني

واصل الكيان الصهيوني خالل العام  2011العملية
املمنهجة التي تقوم بها منذ سنوات في محاربة
املزارعني الفلسطينيني بلقمة عيشهم ،وذلك عن
طريق جرف األراضي الزارعية واقتالع االشجار وسرقتها
ومصادرة األراضي ،وملواجهة هذه التحديات استمرت
العربية حلماية الطبيعة خالل العام  2011بالعمل على
برنامج زراعة املليون شجرة الثاني ،والذي يهدف الى دعم
ومساندة املزارعني الفلسطينيني على التمسك باألرض ،عن طريق اعادة زراعة األشجار التي جرفتها أو
اقتلعتها اجلرافات االسرائيلية من املزارع الفلسطينية .ومن أبرز احملطات في هذا السياق:
نظمت العربية حلماية الطبيعة حتت رعاية سمو األميرة رمي العلي ،وبحضور أكثر من  700مشاركاً،
حفلها السنوي في شباط  ،2011وذلك بهدف جمع
التبرعات ملساعدة املزارعني الفلسطينيني في الضفة
الغربية والقدس وقطاع غزة ،خاصة أولئك الذين جرفت
قوات اإلحتالل اإلسرائيلية مزارعهم أو مت تهديدهم مبصادرة
أراضيهم.
وقد متكنت العربية حلماية الطبيعة من جمع مبلغ حوالي
 153ألف دينار خالل حفل العشاء ،حيث مت تخصيصها
لزراعة  32ألف شجرة في عدة بلدات وقرى في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة ،وقد مت إختيار هذه القرى
بنا ًء على أنها اما األكثر عرضة للمصادرة ،أو التي تتعرض لهجمات مستمرة من قبل املستوطنني ،أو التي
يتم تدميرها بشكل كامل.
وتضمن احلفل محاضرة للناشطة التونسية األستاذة عزيزة درغوث الباحثة في علم اإلجتماع
واإلستراتيجيات ،تناولت فيها الثورة في تونس من وجهة نظر اجملتمع املدني ،كما قدم الفنانني همام عيد
وعبد احلليم اخلطيب فقرة موسيقية بعنوان «حوارية األرض والزيتون» ،باإلضافة الى مجموعة من األغاني
الوطنية قدمتها الفنانة لينا صالح.
حتويل مبالغ بأكثر من  135ألف دوالر لتمويل عملية زراعة االشجار في فلسطني
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أرسلت العربية دفعات مالية بقيمة اكثر من  135ألف
دوالر للبدء مبشروع جديد لزراعة االشجار جرى تنفيذه
خالل العام  2011في فلسطني وذلك ضمن حملة زراعة
املليون الثاني ،باإلضافة الى إستكمال املشروع الذي
متوله العربية حلماية الطبيعة وتنفذه جمعية التنمية
الزراعية (اإلغاثة الزراعية) ،والذي وقعت إتفاقيته بني
الطرفني في بداية العام ،والذي متت مبوجبه زراعة 26416
ألف شجرة في عدد من القرى في الضفة الغربية
وقطاع غزة في عام .2011

واستهدف املشروع املنفذ مجموعة من املواقع في الضفة الغربية وقطاع غزة  ،وتعتبر هذه املناطق من
املواقع املتضررة من اجراءات االحتالل  ،فهناك العديد من املواقع املستهدفة تعاني من عزل مناطق زراعية من
اراضيها خلف اجلدار ،وتدمير مساحات من اراضيها الزراعية اثناء بناء اجلدار العازل ،باالضافة النتشار عدد من
املستوطنات على اراضيها الزراعية ،حيث تعمل هذه املستوطنات على التوسع املستمر على حساب اراضي
املزارعني ،ومن املتوقع أن يساهم هذا املشروع في حتسني دخل العائالت املستهدفة واملساهمة أيضا ً في احلد
من نسبة البطالة في هذه املواقع ،وتوقيف امتداد املستوطنات الصهيونية.
مببادرة كرمية من نقابة املهندسني وبالتعاون مع هيئة املستثمرين في قطاع اإلسكان ونقابة املقاولني،
فقد مت اإلتفاق على إقامة حفل عشاء تقشفي في مجمع النقابات سيتم عقده في شهر تشرين ثاني
 .2012وقد أبدى أمني عام نقابة املهندسني املهندس ناصر الهنيدي اهتمامه بالقضايا البيئية ودعمه جلهود
العربية حلماية الطبيعة في حتقيق أهدافها.
يذكر أن ريع احلفل سيخصص لتمويل برنامج زراعة املليون شجرة الثاني في فلسطني.
توقيع اتفاقية لزراعة  9000شجرة في وادي املالح في فلسطني
وقعت العربية حلماية الطبيعة اتفاقية مع احتاد املزارعني
الفلسطينيني تهدف الى زراعة  9000شجرة ( 5000شجرة
عنب و 4000شجرة رمان) في أراضي تعود ملكيتها ملزارعني
في منطقة وادي املالح في فلسطني .حيث أرسلت العربية
الدفعة األولى من قيمة املشروع.
جاء ذلك في إطار برنامج زراعة املليون شجرة الثاني الذي
تنفذه العربية حلماية الطبيعة بالتعاون مع شركاءها في
فلسطني ،والذي يهدف الى مساندة املزارعني الفلسطينيني
على التمسك باألرض ،وحماية األراضي من املصادرة ،وايجاد
مصادر دخل للمزارعني.
ويستهدف املشروع املزارعني الذين ميتلكون اراضي زراعية قابلة
للزراعة فنياً ،مع إعطاء األولوية لألراضي املهددة باملصادرة،
ويتم التركيز على األسر ذات الدخل املتدني واألسر التي فقدت
معيلها أو اصبح عاطالً عن العمل ،أو األسر التي تعيلها نساء،
أو املتضررة من اجراءات االحتالل االسرائيلي.
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القافلة اخلضراء
أولت العربية حلماية الطبيعة خالل العام  2011اهتماما ً خاصا ً بزراعة األشجار في األردن ،باالضافة الى
التوعية الطالبية ،وذلك من خالل برنامجها القافلة اخلضراء .وفي هذا السياق قامت باألنشطة التالية:
نظمت العربية حلماية الطبيعة في نيسان  2011حملة لزراعة حوالي ألف شجرة في حديقة
السماكية في الكرك ،وذلك بالتعاون مع تكية ام علي عبر
حملتها «حي على الزكاة» ،وبلدية شيحان ومدارس عمان
الوطنية وسنابل هندسة وتنسيق احلدائق.
وكان الهدف من احلملة ،والتي شارك فيها طالب وطالبات
من مجموعة من املدارس في األردن ،الى زيادة الرقعة
اخلضراء في املناطق االقل حظا ومكافحة التصحر
واجلفاف ،ونشر الوعي حول أهمية زراعة االشجار حلماية
االرض ،باإلضافة الى زيادة إنخراط الشباب بالقضايا
البيئية من خالل توأمة املدارس املنتشرة في كافة أنحاء
اململكة ،حيث تقوم العربية حلماية الطبيعة بتوفير األدوات
واآلليات الضرورية وتوفير األشتال للمدارس ليقوم الطالب
بزراعتها في املنطقة املستهدفة.
وقد شارك في هذه القافلة ثالث حافالت من متطوعي
العربية ،استقبلهم في السماكية رئيس بلديتها ومدير
السياحة فيها باالضافة الى حشد من الطلبة واالساتذة
واجملتمع احمللي.

التحضير إلطالق حملة توعوية بعنوان «لو تعرف» تستهدف طالب املدارس خالل العام 2012
أنهت العربية حلماية الطبيعة في نهاية العام  2011التحضيرات الالزمة إلطالق حملة توعوية بعنوان «لو تعرف»
تسهدف طالب املدارس في األردن ،من خالل تقدمي محاضرات توعوية داخل املدارس مبعدل  100محاضرة تنتهي مع
نهاية العام الدراسي.
وتهدف هذه احملاضرات الى زيادة التوعية بالتحديات التي تواجة الزراعة والبيئة في األردن والوطن العربي.
وقد شكلت العربية جلنة توجيهية تعمل على التحضيرات الالزمة من حتضير املعلومات واختيار املتطوعني الذي
سيقومون بتقدمي هذه احملاضرات في املدارس.
وقد عملت العربية لتحقيق هذه الغاية على بناء قدرات املتطوعني في مجال مهارات التقدمي والعرض ،حيث نظمت
ورشات عمل تدريبية لعشرين متطوعا من العربية لتقدمي احملاضرات.
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مشاركات
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مشاركات
كان للعربية حلماية الطبيعة خالل العام  2011العديد من املشاركات احمللية واالقليمية والدولية ،وتسعى
العربية من ذلك الى محاولة كسب التاييد جتاه القضية الفلسطينية بهدف احلصول على مزيد من
التضامن الدولي .وأبرز احملطات في هذا اجملال:
املشاركة في حمالت كسب التأييد بالتعاون مع عدد من اجلمعيات للضغط على صانعي القرار حلماية
االشجار احلرجية في غابات برقش
أبدت العربية حلماية الطبيعة ومجموعة من املؤسسات
الوطنية املعنية بالبيئة قلقها حول القرار احلكومي الذي
يقضي بقطع  2200حرجية في غابات عجلون متهيدا ً لبناء
أكادميية في املنطقة.
وقد شاركت العربية في حمالت كسب التأييد التي قامت
بها عدد من اجلمعيات البيئية للضغط على صانعي القرار
حلماية االشجار احلرجية في غابات برقش ،بعد ان قررت
احلكومة تقطيع عدد كبير من األشجار لبناء كلية عسكرية وسط الغابة ،وقد تكللت جهود منظمات
اجملتمع املدني بالنجاح ،وذلك بتراجع احلكومة عن قرارها ببناء الكلية.
املشاركة في أعمال مؤمتر االئتالف العاملي لنصرة القدس وفلسطني في إسطنبول
شاركت رئيسة العربية حلماية الطبيعة املهندسة رزان زعيتر كمتحدث رئيسي في مؤمتر “االئتالف العاملي
لنصرة القدس وفلسطني” ،والذي عقد في كانون ثاني  2011مبشاركة شخصيات بارزة عربية وإسالمية
من أكثر من خمسني بلدا ،لبحث ومناقشة املشاريع اخلاصة بدعم قضية القدس ودعم صمود الشعب
الفلسطيني.
وألقت رئيسة العربية املهندسة رزان زعيتر كلمة حتدثت فيها عن اسباب قوة وضعف التحالف املنشود،
وأضافت “بأنه يجب علينا أن نبحث في وسائل التشبيك املمأسس واملستدام بني منظمات اجملتمع املدني،
قبل احلديث عن الهدف األكبر وهو التحالف واالئتالف واالبتعاد عن الفردية واألبوية السياسية واالرجتالية
ولنكن جميعا ً شركاء .نساءا ً ورجال ،شبابا ً وكهوالً .شركاء في جميع املراحل من وضع األولويات والتخطيط
الى التنفيذ واحملاسبه”.
املشاركة في فعاليات اسبوع الفصل العنصري االسرائيلي في بيروت
دعيت رئيسة العربية حلماية الطبيعة املهندسة رزان زعيتر كمتحدث رئيسي في فعاليتني من فعاليات
أسبوع الفصل العنصري اإلسرائيلي ،والذي عقد في بيروت في آذار  ،2011وهو عبارة عن سلسلة من
النشاطات واحملاضرات ،بدأ في «تورنتو» في العام  ،2005ثم امتد إلى أوروبا والواليات املتحدة.
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وقدمت زعيتر مداخلة قسمت فيها التحديات التي
نواجهها الى نوعني“ ،ذاتية وتشمل األنظمة املستبدة
واألبوية السياسية التي تؤدي الى غياب احلداثة وغياب
التشارك احلقيقي واملمأسس وغياب االستراتيجيات،
وكذلك حتديات خارجية وتشمل األطماع االستعمارية منذ
احلروب الصليبية وازواجية املعايير والتمويل األجنبي الذي
يؤدي الى التدجني ومتويل الفنت”.
وقالت زعيتر بأن “العربية حلماية الطبيعة قد اختارت طريق املقاومة  ...املقاومة عبر زراعة األشجار واطالق
حملة زراعة املليون شجرة إلعادة ما يقتلع من أشجار فلسطني”.

املشاركة في املؤمتر السنوي الثامن ملؤسسة القدس الدوليه في اخلرطوم
شاركت العربية حلماية الطبيعة في آذار في فعاليات
املؤمتر السنوي الثامن للمؤسسة ،والذي عقد في مدينة
اخلرطوم في السودان حتت رعاية الرئيس السوداني عمر
حسن البشير.
وفي تعليقها على البيان اخلتامي للمؤمتر ،قالت املهندسة
رزان زعيتر رئيسة العربية حلماية الطبيعة «أنه من األنسب
بدال ً من حتذير اسرائيل أو اتهام السلطة باخليانة ،رفع
سقف شعارنا ليصبح حترير فلسطني من البحر الى النهر ،وهو بحد ذاته سيكون حتذيرا ً السرائيل ،وسيوحد
كافة أطياف الفلسطينيني حتت مظلته».
كما طالبت زعيتر بتكثيف التواصل مع أعضاء مجلس األمناء خالل العام لالستفادة من خبراتهم املتنوعة،
وأن تكون املؤسسة مظلة ملا يشبه الصندوق الوطني اليهودي .JNF

املشاركة في مجموعة من البازارات للترويج ألنشطة العربية حلماية الطبيعة
بهدف الترويج ألنشطة العربية حلماية الطبيعة وجذب املهتمني والداعمني لقضاياها  ،وبيع املنتجات
للمساهمة في متويل أنشطة العربية في زراعة األشجار في فلسطني واألردن ،قامت العربية باملشاركة
في عدد من البازارت من خالل مجموعة من املتطوعني ،فقد شاركت في البازار الذي نظم في فندق الرويال
في نيسان  ،2011وكذلك في البازار الذي نظم في فندق برستول في نفس الشهر ،باالضافة الى البازار من
تنظيم منتدى بيت املقدس وآخر من تنظيم نساء من أجل القدس وسوق سوق جارا.
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املشاركة في اجتماعات املنظمة الدولية لألغذية والزراعة في روما
شاركت رئيسة العربية حلماية الطبيعة املهندسة رزان
زعيتر في االجتماع الذي نظمتة املنظمة الدولية لألغذية
والزراعة في روما –ايطاليا في تشرين أول  ،2011وشارك نيابة
عن العربية حلماية الطبيعة وشركائها من اجملتمع املدني
الدكتور رامي زريق في احملادثات التي متت حول اخلطوات
الطوعية حليازات األراضي.
وقالت زعيتر في مداخلتها في االجتماع بأن “العالم مهتم جدا ً هذه األيام مبوضوع خطير يثير زوبعة شديدة
من الرفض ،أال وهو االستيالء على األراض ،والذي تقوم من خالله الشركات الكبرى واحلكومات الغنية بشراء
أراضي في دول فقيرة بهدف اقامة استثمارات زراعية ضخمة ،فيها ،وبينما أكدنا على الضرورة القصوى
لوضع أسس اخالقية لهذا االستثمار ،فاننا في الوطن العربي نرحب باستثمارات دول عربية غنية في دول
عربية أقل حظا ً اذا استندت هذه االشتثمارات على مبادئ حقوق االنسان ،والقانون الدولي ،واذا كان هناك
حماية للمزارعني الصغار في السيادة على مواردهم”.
كما أكدت زعيتر على رفضها القاطع لكافة أنواع االستثمار في املستوطنات االسرائيلية وطالبت
مبقاطعتها دوليا ً باعتبارها من اجلرائم اخملالفة للقوانني الدولية.

املنتدى االجتماعي لبالد ما بني النهرين في دياربكر  -تركيا
نظمت العربية حلماية الطبيعة في أيلول  2011بالتعاون
مع منظمة  BBCFالكندية جلسة من خالل عضو مجلس
إدارتها مجد محسن بالتعاون مع الناشطة تيري ولفوود
بعنوان “األمن الغذائي واإلبادة البيئية والنزاع في فلسطني”،
وذلك على هامش املنتدى االجتماعي لبالد ما بني النهرين
الذي عقد في مدينة دياربكر في تركيا في أيلول .2011
وقد ّ
ركزت محسن خالل اجللسة على اخلطوات العملية التي تقوم بها العربية من خالل مشاريعها
وبرامجها وفي مقدمتها حملتي املليون شجرة األولى والثانية اللتان تنفذهما العربية حلماية الطبيعة
بالتعاون مع شركائها في فلسطني ،والتي تهدف الى دعم صمود الفلسطينيني في أرضهم ،باإلضافة
إلى جهودها في احملافل الدولية لفضح املمارسات اإلسرائيلية وحشد الدعم والتضامن مع القضية
الفلسطينية.
قدمت الناشطة تيريزا ولفوود من جمعية  BBCFفي كندا عرضا ً تناولت فيه مشاهداتها من خالل
و ّ
زيارتها املتكررة لفلسطني ،كما حتدثت عن تأثير االحتالل على احلياة اليومية للفلسطينيني وصمودهم في
مواجهتها.
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امللتقى التشاوري االقليمي في سريالنكا
شاركت العربية حلماية الطبيعة من خالل الناشط قيس
احلنطي في امللتقى التشاوري اإلقليمي للشباب الذي عقد
في تشرين أول في كولومبو  -سريالنكا بتنظيم من . IFAD
وذلك من ضمن سعي العربية لتفعيل دور الشباب العربي
في التواصل العاملي الساعي لدعم الزراعة.
وقد حضر امللتقى ،والذي حمل عنوان “ تسهيل وصول
الشباب لألنشطة الزراعية” ،عدد من القيادات الشبابية،
من ضمنها قيادات شبابية ريفية ،وممثلني عن املنظمات
الشبابية الريفية ،إضافة لعاملني في قطاعات املاشية
واألسماك واحملاصيل الزراعية والغابات.

إجتماع تشاوري مع اإلحتاد العاملي لصون الطبيعة IUCN
شاركت العربية حلماية الطبيعة من خالل الناشطة مرمي جعجع في ورشة العمل التي دعا إليها اإلحتاد
العاملي لصون الطبيعة في تشرين أول  ،2011والتي حملت العنوان “تعزيز قدرات املنظمات غير احلكومية
للمشاركة في حفظ التنوع البيولوجي في شرق البحر املتوسط” ،وهدفت الورشة إلى مناقشة حاجات
املنظمات غير احلكومية لبناء القدرات فيما يتعلق بحماية البيئة وإدارة النظام اإليكولوجي واحلوار حول
السياسات البيئية وإنشاء منصة تنسيق تربط املنظمات غير احلكومية باملؤسسات احلكومية من جهة
واجملتمعات احمللية من جهة أخرى.
رئيسة العربية حلماية الطبيعة متحدث رئيسي في اجتماع آليات التنسيق اإلقليمية لإلسكوا
شاركت رئيسة العربية حلماية الطبيعة املهندسة رزان زعيتر كمتحدث رئيسي في االجتماع التي نظمته
االسكوا في تشرين ثاني بعنوان “ آليات التنسيق االقليمية “.
ويهدف االجتماع الى تسليط الضوء على موضوع التنمية املستدامة في املنطقة العربية في ضوء
التحضيرات ملؤمتر ريو  20واخملرجات املتوقعة عنه ،من خالل االتفاق على التوجهات الرئيسية في التنمية
املستدامة ،والنواحي التي حتتاج الى بناء القدرات باالضافة الى تأسيس فريق عمل لتحضير هذه التوجهات.
وتضمنت كلمة زعيتر اإلجابة على سؤال حول غياب موضوع التنمية املستدامة عن أولويات اجملتمع املدني
مؤكدة أنها ستبقى غائبة ما دامت ال تعتمد العدالة وحقوق اإلنسانية في منهجيتها .وحتدثت عن التنمية
املزيفة Pseudo Developmentاملمثلة بالتنمية السياحية املنحصرة ببناء الفنادق اخلمس جنوم واألموال
التي تصرف فقط على البناء والعسكرة واملضاربات.
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تكرمي الكاتب والصحفي السويدي دونالد بوسترم الذي كشف فضيحة سرقة االعضاء البشرية التي
قامت بها اسرائيل
انطالقا ً من اميانها بأن االنسان من أهم مكونات البيئة،
وسعيها لتكرمي الناشطني الدوليني الذين يتجاوزون
اخلطوط احلمراء في الدفاع عن القضايا االنسانية ،كرمت
العربية حلماية الطبيعة في أيلول  2011الكاتب السويدي
الشهير دونالد بوستروم الذي اشتهر بكتاباته املتعلقة
بقضايا الصراع العربي اإلسرائيلي ،والذي ساهم في كشف
فضيحة سرقة أعضاء بشرية من شبان فلسطينيني خالل
العام .2009
وقد أقامت رئيسة العربية حلماية الطبيعة احتفاال على شرف الضيف ،حيث حتدث السيد بوستروم عن
معاناته واملضايقات التي واجهها بعد فضحه لتجارة األعضاء البشرية.
جاء ذلك ضمن جهود العربية في كسب التأييد جتاه القضية الفلسطينية ،والتي تظهر اهتمام ببناء
عالقات وثيقة مع الناشطني الشجعان الذي يستطيعون قول احلق ،وكشف احلقائق حول االنتهاكات التي
تقوم بها اسرائيل جتاه الشعب الفلسطيني ،األمر الذي يعتبر حتديا ً كبيرا ً في العالم خاصة في الدول
األوروبية”.
وأكد السيد بوستروم تأييده للقضايا التي تقوم عليها العربية حلماية الطبيعة ،خاصة برنامح زراعة املليون
شجرة الثاني الذي تنفذه العربية حلماية الطبيعة بالتعاون مع شركائها في فلسطني.
االجتماع اإلقليمي حول األمن الغذائي والتغذية في القاهرة
شاركت العربية حلماية الطبيعة في أعمال االجتماع
اإلقليمي ملنظمة الفاو حول األمن الغذائي والتغذية
والذي عقد في القاهرة في تشرين أول لدول إقليم الشرق
األدنى.
وقد ساهمت العربية في إشراك وحضور منظمات متثل
اجملتمع املدني العربي في الورشة ،حيث شارك فيها أيضا
صانعوا السياسات والقيادات في األمن الغذائي والتغذية من كل بلدان األقليم باإلضافة إلى منظمات األمم
واملنظمات الدولية واإلقليمية وممثلني عن القطاع اخلاص ومنهم السيدة عبلة مهدي من منظمة حوا في
السودان والسيد أحمد سوراني من اإلغاثة الزراعية في غزة وكذلك السيد حسن جعجع من العربية حلماية
الطبيعة فرع قطر والسيد كرمي عكروت من تونس.
وقد أطلقت العربية وشركاؤها على هامش املؤمتر فكرة مشروع تأسيس الشبكة العربية للسيادة على
الغذاء والتي من املؤمل أن تبدأ نشاطها في أوائل العام املقبل.
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مجموعة نقل تختار رئيسة العربية لتكون ضمن جلنة التحكيم في مسابقة «صديق البيئة»
اختيرت رئيسة العربية حلماية الطبيعة املهندسة رزان زعيتر كعضوة في جلنة التحكيم في احلفل الذي
نظمته مجموعة نقل في تشرين ثاني بعنوان “صديق البيئة”.
وقد اختارت مجموعة نقل موضوع “البيئة” ليوم اجلودة للعام  2011حيث نظمت حفل توزيع اجلوائز
السنوية على الشركات املتنافسة من بني شركات مجموعة نقل.
وقد جرى تنظيم احلفل بالشراكة مع “حملة القافلة اخلضراء” التي تنفذها العربية حلماية الطبيعة
في األردن ،حيث جرى تكرمي جلنة التحكيم وبعض احلضور بزراعة أشجار بإسمهم ضمن “حملة القافلة
اخلضراء” التي أطلقتها العربية منذ تأسيسها عام 2003م.
املشاركة في االجتماع األول للجنة التنسيق الدولية للمجتمع املدني لألمن الغذائي في قرطبة
شاركت العربية حلماية الطبيعة أيار  2011في االجتماع
األول للجنة التنسيق الدولية للمجتمع املدني لألمن
الغذائي .حيث قدمت رئيسة العربية املهندسة رزان زعيتر
ثالث مداخالت ،كانت األولى في جلسة االفتتاح حتدثت
عن الربيع العربي والتحوالت املباشرة التي تلت ثورتي
مصر وتونس بالنسبة للزيادة امللحوظة لالهتمام بالزراعة
وخاصة زراعة القمح وعقد االتفاقيات بني مصر مع دول
افريقية أهمها السودان للتعاون املائي والزراعي.
أما املداخلة الثانية فكانت حول ضرورة الشفافية في انتخاب ممثلي الشعوب في اللجنة ،أما املداخلة
الثالثة فتمحورت حول ورشة عمل االستثمار الزراعي حيث حتدثت املهندسة زعيتر عن ظاهرة االستثمار
السياحي والتنموي الزائف وأطلقت عليه اسم « »Pseudo- developmentفي البالد العربية والتي تطال
التنمية الزراعية املستدامة متحدثة عن خطورة اخلضوع الشتراطات املمولني التي نادرا ً ما تهتم بأولويات
الشعوب.
كما انتخبت رئيسة العربية املهندسة رزان زعيتر كمقرر اجللسة اخلاصة بلجنة آسيا ،ودار احلديث حول
آليات عمل جلنة التنسيق الدولية والنقاط املرجعية الختيار أعضائها ،وبينت زعيتر استياءها حملاولة
البعض فيما مضى استبعاد غرب آسيا عن عضوية اللجنة.
ووافق االجتماع على ترشيح رئيسة العربية حلماية الطبيعة املهندسة رزان زعيتر لتمثيل غرب آسيا في
عمل جلنة اجملتمع املدني الدولية لألمن الغذائي الذي عقد في قرطبة في أيار  ،2011والتي من مهامها
التنسيق مع جلنة األمن الغذائي التابعة ملنظمة األغذية والزراعة الدولية (الفاو)  ،وقد صادق على الترشيح
املنظمات التالية:
من األردن :احتاد املرأة األردني ونقابة املهندسني الزراعيني وجمعية البيئة األردنية (جلنة تنسيق العمل
البيئي) وجمعية أصدقاء البيئة األردنية وجمعية تنمية وتأهيل املرأة األردنية وجمعية تنمية وتطوير األسر
األردنية والعربية حلماية الطبيعة.
من فلسطني :احتاد املزراعني الفلسطينيني وجلان االغاثة الزراعية الفلسطينية وحملة (أوقفوا اجلدار) واحتاد
جلان العمل الزراعي.
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املشاركة في مؤمتر «القدس  ...حق انسان ومسؤولية أمة»
شاركت العربية حلماية الطبيعة في حزيران في فعاليات
مؤمتر “القدس  ..حق إنسان ومسؤولية أمة” ،ويهدف
املؤمتر إلى تسليط الضوء على واقع مدينة القدس وبيان
األخطار التي تتهددها ،وإبراز املعاناة التي يعيشها أهلها
في ظل االحتالل ،باالضافة إلى إبراز معالم الوجه املعماري
ملدينة القدس والسياسات اإلسرائيلية الرامية إلى
تغييره وتهويده ،واستحضار وسائل احلفاظ على ما تبقى
منه ،واخلروج بأفكار ملشاريع عملية حتفظ ملدينة القدس
حضارتها و تراثها وثقافتها ،وتسهم في تثبيت سكانها
فيها.
مشاركة العربية كحالة للدراسة في فعاليات املنتدى االقليمي السابع حلماية الطبيعة في الكويت
شاركت العربية حلماية الطبيعة في أيار  2011من خالل رئيسة العربية املهندسة رزان زعيتر ونائب
رئيس مجلس االدارة السيد رامي برهوش وعضو العربية املهندس حسن جعجع في أعمال املنتدى
اإلقليمي السابع حلماية الطبيعة  ،2011والذي نظمه االحتاد الدولي حلماية الطبيعة بالتعاون مع معهد
الكويت لألبحاث العملية ،وذلك حتت عنوان “التغير املناخي والتحديات والفرص للتنوع احليوي واالنظمة
البيئية”.
املشاركة في مهرجان شعر وموسيقى في اسبانيا لدعم الفلسطينيني في غزة
كلف سعادة سفير دولة فلسطني في اسبانيا السيد موسى عمرو عودة رئيسة العربية حلماية الطبيعة
املهندسة رزان زعيتر اثناء تواجدها في قرطبة بحضور في مهرجان للشعر واملوسيقى مت تنظيمه في
اسبانيا في حزيران لدعم الفلسطينيني في غزة.
وجاء تنظيم املهرجان السنوي مبباردة من مجموعة من الناشطني العامليني ظهرت بعد احلرب التي قامت
بها اسرائيل على غزة مطلع العام  ،2009وسميت “الشعر ضد البربرية” ،حيث يشارك به عدد كبير من
الشعراء واملوسيقيني ،ويتم تنظيمه في عدد من املدن االسبانية.
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محاضرات
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محاضرات
ومن أجل رفع الوعي باملشاكل البيئية التي تعاني منها األردن وفلسطني ،وبدور اجملتمع املدني في مواجهة
هذه التحديات ،ومنها العربية حلماية الطبيعة ،قدمت العربية مجموعة من احملاضرات في عدد من
اجلامعات واملدارس ومؤسسات اجملتمع املدني ،نذكر منها:
تقدمي محاضرة لوفد من جامعة Earlhan College
بدعوة من البروفيسور بروس ستانلي رئيس وفد جامعة  ،Earlhan Collegeوأمام وفد طالب اجلامعة ،قدمت
العربية حلماية الطبيعة في نيسان  2011محاضرة تناولت فيها املشاكل والتحديات البيئية التي تواجه
األردن ،ومت خالل احملاضرة استعراض األنشطة التي تعمل عليها العربية في زراعة األشجار في فلسطني
ملساعدة املزارعني ،باالضافة الى زراعة األشجار في األردن عن طريق القافلة اخلضراء .ومت تقدمي بعض
االقتراحات واالستراتيجيات ملواجهة التحديات البيئية في األردن .وجرى خالل اللقاء نقاش موسع حول
التحديات البيئية الذاتية واملفروضة على األردن واملنطقة بسبب االحتالل الصهيوني.
محاضرة في جبهة العمل األسالمي
بدعوة من األستاذ الشيخ سعود أبو محفوظ من جبهة العمل االسالمي ،قدمت م .رزان زعيتر في آذار 2011
محاضرة في مقر اجلبهة ،تناولت احملاضرة جتربة العربية حلماية الطبيعة كمبادرة ايجابية مستدامة ،في
األردن وفلسطني والعالم العربي ،وجرى نقاش مستفيض حول السبل اخملتلفة للتغيير والصمود واملقاومة.

استضافة وفد طالبات من مدرسة البقعة االعدادية
استجابت العربية حلماية الطبيعة لطلب زيارتها من وفد
من طالبات ومدرسات مدرسة البقعة االعدادية للبنات،
حيث قدم متطوعوا العربية عرضا ً تناولوا فيه أنشطة
العربية في األردن وفلسطني ،وتناولوا فيه أهم األضرار
البيئية التي تنعكس على املزارعني الفللسطينيني.
كما مت عرض فيلم وثائقي يتحدث عن اجلرائم االسرائيلية في
حق االرض واالنسان في فلسطني ،وتخلل احملاضرة مداخالت
من قبل طالبات املدرسة ،حيث كانت هذه املداخالت تنم عن
وعي كبير وحس عالي اجتاه القضايا الوطنية ،خاصة على
صعيد النضال والتمسك في األرض.
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ورشة تعريفية ملتطوعي العربية حلماية الطبيعة
عقدت العربية حلماية الطبيعة جلسة تعريفية
للمتطوعني اجلدد وذلك في حزيران  2011في مقر العربية،
وقد حضر اجللسة  12متطوعا ً جديدا ً  ،حتمسوا للمشاركة
في العمل التطوعي ضمن نشاطات اجلمعية ،وقد التقت
رئيسة العربية املهندسة رزان زعيتر باملتطوعني وحتدثت
اليهم حول العمل التطوعي و مفهومه و سبل تعزيز ثقافة
التطوع  ،وحتدث املتطوعون عن نشاطات ونشاة اجلمعية
واهدافها وبرامجها وحمالتها و سبل التعاون بني اجلمعية
واملتطوعني  ،وقد القت اجللسة استحسان احلاضرين ورغبة
شديدة ببدء العمل التطوعي فورا  ،والذي تكلل مبشاركة
معظم احلاضرين في العمل التطوعي من خالل سوق جارا و
بازار في فندق البريستول.

محاضرة عن انشطة العربية في اجلامعة األهلية
بهدف حشد التأييد والتوعية حول أهمية البيئة والزراعة في األردن والوطن العربي ،وبطلب من اجلامعة
األهلية ،قدمت العربية حلماية الطبيعة في أيار  2011محاضرة في مقر اجلامعة األهلية .وقد تناولت
احملاضرة األنشطة التي تقوم بها العربية من خالل حملة زراعة املليون شجرة الثانية في فلسطني وحملة
القافلة اخلضراء في األردن .ودار نقاش حول دور الشباب في صنع مستقبل بيئي وزراعي أفضل.
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اجتماعات
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اجتماعات
شاركت العربية حلماية الطبيعة ونظمت العديد من االجتماعات التي تهدف الى تنظيم العمل مع
املؤسسات االخرى ،باالضافة الى ايجاد سبل تعاون جديدة لترويج لإلعمال التي تقوم بها العربية ،وللمزيد
من كسب التأييد لقضاياها ،وكان من أبرز هذه االجتماعات
إجتماع مع احتاد جلان العمل الزراعي
إستضافت العربية حلماية الطبيعة عدد من االجتماعات
مع احتاد جلان العمل الزراعي ملنطقة غزة ،ومت خالل هذه
اإلجتماعات مناقشة املشاكل التي تواجه قطاع الزراعة
في غزة ،خاصة فيما يتعلق بتدمير األراضي الزراعية وقطع
األشجار ،والتشغيل املؤقت للمزارعني من خالل التمويل
املشروط بفترة زمنية محددة ،حيث يصبح العمال عاطلني
عن العمل بعد انتهاء املشروع ،كما ان جزء كبير من اموال
التمويل تذهب الى املؤسسات الوسيطة .وقد مت استعراض
أوجه التعاون بني املؤسستني ،باإلضافة الى التباحث حول
النشاطات املشتركة التي ميكن تنفيذها في املستقبل
ملساعدة املزاعني الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع
غزة.
لقاء تنسيقي مع جمعية االغاثة الزراعية
عقدت العربية حلماية الطبيعة اجتماعا ً تنسيقيا ً في حزيران  2011مع جمعية االغاثة الزراعية حضره
مدير عام االغاثة الدكتور خليل شيحا ونائبه د .عبداللطيف محمد .وجرى بحث تفاصيل اتفاقية تعاون
متوسطة وطويلة األجل ،وتركز احلديث حول حماية األراضي الزراعية في فلسطني عبر محاولة االغاثة
استصدار قانون ملنع تفتيت األراضي ،وعبر محاولة جتميع املزارعني في تعاونيات زراعية.
تنظيم إجتماع مع Habitat International

عقدت العربية حلماية الطبيعة إجتماعا ً في شباط  2011مع املدير اإلقليمي ملنظمة Habitat
 Internationalالسيد جوزيف ششال ،وحضر االجتماع عدد من أعضاء العربية ،حيث مت بحث سبل التعاون
بني العربية حلماية الطبيعة ومنظمة . Habitat International
وتسعى العربية حلماية الطبيعة من ذلك الى التشبيك مع منظمة  Habitat Internationalمن أجل
االسهام مع منظمات اجملتمع املدني في عملية وضع اخلطوط التوجيهية الطوعية ،والتي تقودها منظمة
األمم املتحدة لألغذية والزراعة بشأن اإلدارة املسئولة حليازة األرض واملوارد الطبيعية
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اجتماع اللجنة الوطنية للجمعيات البيئية لالحتاد العاملي لصون الطبيعة
شاركت العربية حلماية الطبيعة في اجتماع اللجنة الوطنية للجمعيات البيئية لالحتاد العاملي لصون الطبيعة،
حيث ناقش االجتماع ،والذي حضرته ممثلني عن املنظمات البيئية العاملة في األردن ،موضوع تعدين النحاس في
محمية ضانا ،حيث كان موقف العربية حلماية الطبيعة ان ال يتم اتخاذ أي قرار قبل االنتهاء من دراسة األثر البيئي،
ملعرفة األضرار البيئية املترتبة على هذا املشروع .كما ناقش اجملتمعون موضوع املفاعل النووي في األردن ،وأبدت
العربية حتفظها على أن يتم متويله من قبل أملانيا وليس األردن ،كون املوضوع املطروح هو موضوع محلي ويخص
األردن.

عقد اجتماعني مع متطوعني في قطر
بهدف بناء شبكة من املتطوعني في دولة قطر ،عقدت
العربية حلماية الطيعة اجتماعني في نيسان 2011
مع املتطوعني الذين يعملون مع العربية في دولة قطر،
وشاركت في هذه االجتماعات عدد من املتطوعني ناقشوا
فكرة تنظيم حفل كبير في قطر جلمع التبرعات لدعم
نشاطات العربية في زراعة األشجار في فلسطني.

تنظيم اجتماع مع الصندوق العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي في الكويت
بهدف توسيع نشاط العربية حلماية الطبيعة في البلدان
العربية وحشد التأييد وجمع التمويل لقضاياها ،عقدت
العربية حلماية الطبيعة في أيار  2011اجتماع مع الصندوق
العربي لالمناء االقتصادي واالجتماعي.
وقدمت العربية عرضا ً تناولت فيه أهم األنشطة والبرامج
التي تنفذها العربية في األردن وفلسطني ،وقد أبدى
الصندوق الكويتي اهتماما كبيرا ً ببرنامج زراعة املليون
شجرة الثاني ،وقدموا وعودا بضرورة املساهمة في متويل
البرنامج.
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