التقرير السنوي

2012

احملتويات
• اضاءات حول 2010

2

• نبذه عن العربية حلماية الطبيعة

3

o
o
o
o
o
o

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

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

1

4
8
10
22
27
29

اضاءات حول 2011
استمرت اجلمعية العربية حلماية الطبيعة خالل العام  2012بالتركيز على حمالت زراعة األشجار في
فلسطني واألردن ،والتي رافقتها برامج توعوية وكسب تأييد للقضايا البيئية من خالل املبادرات واملشاركات
احمللية واالقليمية والدولية وبناء الشراكات على املستوى العاملي .وهذا التقرير السنوي لعام  2012يسلط
الضوء على أهم إجنازات العربية حلماية الطبيعة خالل العام ،وميكن إبراز اهم احملطات من 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 ،وقد
متكنت العربية حتى نهاية العام  2012من زراعة  575898شجرة من املليون الثاني .ولتحقيق هذه الغاية
نظمت العربية حلماية الطبيعة حفلها السنوي في بداية العام  2012بعنوان “صفر جوع ،وبحضور أكثر
من  800مشاركاً ،وذلك بهدف جمع التبرعات ملساعدة املزارعني الفلسطينيني في الضفة الغربية والقدس
وقطاع غزة ،وقد متكنت العربية حلماية الطبيعة من جمع مبلغ حوالي  150الف دينار أردني خالل احلفل،
حيث مت تخصيصها لزراعة  30ألف شجرة في فلسطني.
• كما وافق الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي في الكويت على متويل برنامج مقدم من
العربية حلماية الطبيعة بالتعاون مع جلان االغاثة الزراعية يهدف الى استصالح االراضي وزراعة االشجار في
فلسطني ،وذلك ضمن برنامج زراعة املليون شجرة الثاني
• نظمت العربية حملة إذاعية بالتعاون مع راديو حياة  FMتهدف الى جمع التبرعات لتامني متويل زراعة 22
آالف شجرة في مزارع تابعة ملزارعني في عدد من القرى والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع
غزة.
• أضافت العربية نشاط جديد أضيف الى انشطة العربية حلماية الطبيعة وهي املساهمة في حفر آبار
زراعة ملصلحة مزارعني فلسطينيني في منطقة القدس.
أطلقت العربية حلماية الطبيعة حملة جديدة بالتعاون مع مجموعة من النقابات املهنية جلمع
•
التبرعات حلملة زراعة املليون شجرة الثاني في فلسطني
• أما على مستوى عملت العربية حلماية الطبيعة من خالل برنامج القافلة اخلضراء الذي تنفذه العربية
حلماية الطبيعة في األردن على زراعة ألف وخمسمائة شجرة في محافظة الطفيلة ،وذلك بالتعاون مع
شركة أرامكس ووزارة التنمية االجتماعة.
• أما على مستوى التواصل الدولي وحشد التأييد والتشيبك ،فقد كان للعربية حلماية الطبيعة خالل
العام  2012العديد من املشاركات احمللية واالقليمية والدولية ،وكان منها قمة التغير املناخي في قطر،
االجتماع التشاوري للجنة األمن الغذائي العاملية في روما ،املؤمتر االقليمي الثالثون للشرق األدنى في روما،
ورشة عمل دولية حول املياه والعالقات الدولية في القاهرة ،االجتماع التشاوري االقليمي لدول الشرق األدنى
وشمال افريقيا حول صغار الصيادين في ُعمان ،تنظيم “الورشة اإلستشارية للمجتمع املدني في الشرق
األدنى حول األمن الغذائي والتغذية” في بيروت ،ومؤمتر االسكوا حول التنمية املستدامة في البلدان التي
تعاني من النزاعات في بيروت.
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نبذة عن العربية حلماية الطبيعة

نشأت اجلمعية 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 اجلمعية 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
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برنامج زراعة املليون شجرة الثاني

واصلت اسرائيل 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:
تنظيم االحتفال السنوي حتت عنوان «صفر جوع»

نظمت العربية حلماية الطبيعة في شباط 2012
حفلها السنوي في عمان حتت عنوان «صفر جوع»،
وبحضور اكثر من  800مشاركاً ،وبالتعاون مع حوالي
 40شركة داعمة ،وذلك بهدف دعم زراعة األشجار
ومساعدة املزارعني الفلسطينيني على التمسك
باألرض.
وكان الهدف من احلفل هو تتويج حملة زراعة  100ألف
شجرة في فلسطني في عام  ،2012والتي ستأمن مصدر
رزق لثمامنائة عائلة يتكون عدد أفرادها من  4800نسمة،
وذلك من خالل زراعة ثالثة آالف دومن في عدة بلدات وقرى
في الضفة الغربية والقدس و قطاع غزة ،حيث مت إختيار
هذه القرى عن طريق دراسة خاصة توضح املزارع األكثر
عرضة للمصادرة من قبل احلكومة اإلسرائيلية ،وتلك
التي تتعرض لهجمات مستمرة من قبل املستوطنني،
واملدمرة بالكامل من قبل اجلرافات االسرائيلية.
وتضمن احلفل ،والذي أدارت فقراته الفنانة األردنية نادرة
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عمران ،محاضرة للناشط الدولي البروفيسور ريناتو معلوف رئيس مجلس األمن الغذائي في البرازيل ،واحملاضر
في جامعة ريو ديجانيرو ،حيث حتدث فيها عن التجربة البرازيلية في القضاء على اجلوع ،وإخراج ما يزيد عن
20مليون شخص من حتت خط الفقر في ثماني سنوات فقط.
كما تضمن احلفل كلمة لرئيسة العربية دعت فيها احلكومات والشعوب العربية لإلعتماد على أنفسهم
لتأمني خبزهم ،عبر اعتماد سياسات زراعية صحيحة ،باإلضافة إلى فقرة موسيقية أحيتها فرقة نايا
األردنية ،وهي مشروع فني نسائي يغطي مساحات موسيقية من التراث العربي التي تقدم بأسلوب فني
بسيط من خالل  12فنانة ما بني عازفة ومطربة.

احلصول على متويل من صندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي بقيمة نصف مليون دينار لدعم برنامج
زارعة املليون الثاني
وافق الصندوق العربي لإلمناء االقتصادي واالجتماعي في
الكويت على متويل برنامج مقدم من العربية حلماية الطبيعة
بالتشارك مع جلان االغاثة الزراعية تهدف الى استصالح
االراضي وزراعة االشجار في فلسطني ،وذلك ضمن برنامج
زراعة املليون شجرة الثاني.
وقد مت تخصص قيمة التمويل في عملية استصالح االراضي
الزراعية التي دمرتها اجلرافات االسرائيلية ،باالضافة الى زراعة
ما يزيد عن  100الف شجرة مثمرة في املزارع الفلسطينية
كبديل عن االشجار التي قامت اسرائيل بتدميرها بهدف
الضغط على املزارعني الفلسطينيني لترك أراضيهم.
إطالق حملة لزراعة األشجار بالتعاون مع راديو حياة  FMزارعة املليون الثاني
كما نظمت العربية حملة إذاعية بالتعاون مع راديو حياة FM
في  24كانون ثاني يهدف الى جمع التبرعات لتامني متويل زراعة
 22آالف شجرة في مزارع تابعة ملزارعني في عدد من القرى
والبلدات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ،خاصة
أولئك الذين جرفت قوات اإلحتالل اإلسرائيلية مزارعهم أو
قامت بتدميرها ،أو تلك املهددة باملصادرة.
وتضمنت احلملة تخصيص ستة برامج رئيسية من قبل راديو
حياة  FMجلمع التبرعات ،وتسليط الضوء على التحديات التي
يواجهها املزارعني الفلسطينيني في ظل االحتالل االسرائيلي.
وقد كان جتاوب املواطنني رائعاً ،حيث لوجظ أن النصيب األكبر
من التبرعات كان مصدره محدودي الدخل ،حيث تبرعت احدى
املواطنات بخامتها واحد املواطنني بأحقية استعمال سقف
بيته واحتل األطفال حيزا ً كبيرا ً في احلملة.
توقيع اتفاقية حلفر ستة آبار زراعية في القدس
نشاط جديد أضيف الى انشطة العربية حلماية الطبيعة وهي
املساهمة في حفر آبار زراعية ملصلحة مزارعني فلسطينيني،
فقد وقعت العربية اتفاقية مع إحتاد جمعيات املزارعني
الفلسطينيني ،في  20أيلول تهدف الى حفر ستة آبار زراعية
في منطقة القدس.
وقد شكلت املؤسستني جلنة لإلشراف على تنفيذ املشروع،
تضم عدد من املزارعني النشطاء باالضافة الى عضو مجلس
قروي ومنسق للمشروع.
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إطالق حملة جديدة لزراعة األشجار في فلسطني بالتعاون مع عدد من النقابات
أطلقت العربية حلماية الطبيعة في  29كانون اول من مقر
مجمع النقابات حملة جديدة جلمع التبرعات لبرنامج زراعة
املليون شجرة الثاني في فلسطني ،والتي تهدف الى دعم
صمود املزارعني الفلسطينيني عن طريق إعادة زراعة أشجارهم
التي يتم اقتالعها من قبل القوات االسرائيلية من مزاراعهم.
وأعلنت العربية عن انطالق احلملة خالل مؤمتر صحفي مت
عقده في مجمع النقابات ،تخلله كلمة لالمني العام لنقابة
املهندسيني االردنيني املهندس ناصر الهنيدي حتدث فيها عن
مشاركة النقابات في هذه احلملة .وألقى املهندس سري
زعيتر عضو العربية حلماية الطبيعة كلمة تناول فيها أهداف
احلملة واجنازاتها ،في حني حتدث رئيس مجلس النقابات نقيب
املهندسني الزراعيني املهندس محمود ابو غنيمة عن أهمية
احلملة في دعم املزارعني في األراضي احملتله.
وقد اختتمت احلملة بحفل عشاء تقشفي عقد في التاسع
والعشرون من كانون أول بحضور الدكتور محمد نوح القضاة،
الذي أكد على أهمية مثل هذه احلمالت ،واثرها في دعم
ومساندة اهلنا من املزارعني في فلسطني وتعزيز صمودهم
ومتسكهم بأرضهم.
وقد كرمت العربية خالل حفل العشاء املزارع الفلسطيني
ابراهيم صبيح من مدينة بيت حلم لصموده امام اغراءات
اإلحتالل الصهيوني املتكررة لشراء ارضه مببلغ  15مليون دوالر،
لكونه مثال حي يجسد متسك املزارعني الفلسطيني بأرضهم
على الرغم من عنائهم املستمر وتعرضهم للعديد من
االنتهاكات واالبتزازات.
مساندة من متطوعون في الكويت لدعم زراعة األشجار
نظمت جلنة أصدقاء ومتطوعوا اجلمعية العربية حلماية
الطبيعة في الكويت حملة جلمع التبرعات لدعم ومساندة
برنامج زراعة املليون شجرة الثاني الذي تنفذه العربية بالتعاون
مع شركائها في فلسطني.
وقد متكنوا عبر أنشطة مختلفة من جمع مبلغ كاف لزارعة
الفي شجرة وذلك بهدف مساندة املزارعني الفلسطينيني.
إطالق حملة وطنية لزراعة األشجار في األردن وفلسطني مبناسبة عيد األم
أطلقت العربية أيضا ً في آذار مبناسبة عيد األم ،حملة وطنية لزراعة األشجار بعنوان «حملة عيد األم»  ،وذلك من
خالل مواقع التواصل االجتماعي ،لدعم حمالت زراعة األشجار التي تنفذها في األردن وفلسطني.
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وقد نظمت العربية هذه احلملة بالتعاون مع عدد من املدارس األردنية وعدد من املتطوعني ،حيث إعتمدت احلملة
على التبرع بثمن شجرة واحدة أو أكثر ،ليتم زراعتها باسم األم سواء في األردن أو فلسطني أو كليهما كهدية لألم
تبي تفاصيل التبرع ،وقد مت التبرع بزراعة
ُقدم لها كهدية نّ
في عيدها مقابل حصول املتبرع على شهادة باسم األم ت ّ
 340شجرة في األردن وفلسطني.

القافلة اخلضراء
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القافلة اخلضراء
عملت اجلمعية العربية حلماية الطبيعة من خالل برنامج
القافلة اخلضراء الذي تنفذه العربية حلماية الطبيعة في
األردن على زراعة ألف وخمسمائة شجرة في محافظة
الطفيلة ،وذلك بالتعاون مع شركة أرامكس ووزارة
التنمية االجتماعة.
وشارك في احلملة حوالي مئة متطوع باالضافة الى طالب
وطالبات من مدرسة فيالدلفيا ومدارس الطفيلة ،وكان
الهدف من احلملة دعم األمن الغذائي عن طريق زراعة
أشجار مثمرة في مزارع تابعة للمزارعني الذي تضرروا من
موجات الصقيع خالل فصل الشتاء ،وتهدف احلملة ايضا ً
الى زيادة الرقعة اخلضراء في املناطق االقل حظا في االردن
ومكافحة التصحر واجلفاف ،ونشر الوعي حول أهمية
زراعة االشجار حلماية االرض والتمسك بها ،باإلضافة
الى زيادة إنخراط الشباب بالقضايا البيئية ،حيث قامت
العربية حلماية الطبيعة بتوفير األدوات واآلليات الضرورية
وتوفير األشتال ،ليقوم املتطوعون بزراعتها في املنطقة
املستهدفة.
كما قامت العربية ايضا ً بزراعة اشجار في حديقة
لألطفال في منطقة أبو بنى ،باالضافة الى زراعة مساحة
تابعة جلمعية بصيرا وهي حوالي أربع دومنات.
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التواصل الدولي وحشد التأييد والتشيبك
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التواصل الدولي وحشد التأييد والتشيبك
كان للعربية حلماية الطبيعة خالل العام  2012العديد من املشاركات احمللية واالقليمية والدولية ،وتسعى
العربية من ذلك الى محاولة كسب التاييد جتاه القضية الفلسطينية بهدف احلصول على مزيد من
التضامن الدولي .وقد شاركت العربية حلماية الطبيعة في كل من:
قمة التغير املناخي COP18
شاركت العربية حلماية الطبيعة في أعمال مؤمتر األمم
املتحدة الثامن عشر للتغير املناخي الذي عقد في
العاصمة القطرية الدوحة في تشرين ثاني ،والذي ناقش
حزمة من السياسات واإلتفاقيات التي تهدف الى مواجهة
حتدي التغير املناخي العاملي وانبعاثات الغازات الدفيئة.
وقد نظمت العربية في األول من كانون أول اجللسة
السادسة ملا يسمى «ساعات احلكمة» اخملصصة للمنطقة
العربية حتت عنوان «الصراعات  ,التغير املناخي وحقوق االنسان»  ,حيث جمعت ممثلني عن اجملتمع املدني
العربي و العاملي للتحدث عن عالقة احلروب بالتدهور البيئي و التغير املناخي و حقوق االنسان .
وقد ترأست اجللسة املهندسة زران زعيتر رئيسة العربية حلماية الطبيعة ،حيث تناولت األنشطة التي
تقوم بها العربية في توحيد جهود اجملتمع املدني العربي للمشاركة الفاعلة في املنابر الدولية اخملتلفة
ومنها نقاشات التغير املناخي احلاصلة اآلن  ,باالضافة الى جهودها في زراعة األشجار في حملتيها القافلة
اخلضراء في األردن و املليون شجرة في فلسطني.
وخرجت اجللسة بجملة من التوصيات ،منها ضرورة ايجاد اطار تشريعي قوي ملنع االنتهاكات البيئية خالل
احلروب و االحتالالت  ،كما شددت على أهمية اجراء دراسات أكثر عمقا ً حول العالقة بني التغير املناخي
والصراعات  ،باإلضافة الى ضرورة معاجلة األسباب اجلذرية التي جتعل السكان أكثر عرضة و حساسية
لتأثيرات التغير املناخي.
االجتماع التشاوري للجنة األمن الغذائي العاملية في روما
شاركت العربية حلماية الطبيعة في االجتماع التحضيري ملنظمات اجملتمع املدني حول السيادة على الغذاء
في روما في كانون ثاني.
وكان الهدف من االجتماع مناقشة عملية تسهيل مشاركة منظمات اجملتمع املدني في عمل جلنة األمن
الغذائي العاملية ،مبا في ذلك املساهمة في املفاوضات وعمليات صنع القرار على الصعيد العاملي واإلقليمي
والوطني.
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املؤمتر االقليمي الثالثون للشرق األدنى في روما
انتدبت رئيسة العربية حلماية الطبيعة املهندسة رزان
زعيتر مع ممثلني من تونس والسودان لتمثيل اجملتمع املدني
العربي في اإلجتماع الوزاري حول األمن الغذائي والذي
نظمته منظمة األغذية والزراعة العاملية في الفترة ما بني
 14-18من شهر أيار في العاصمة االيطالية روما.
وقدمت املهندسة زعيتر التوصيات التي خرج بها اجملتمع املدني من ورشة األمن الغذائي التي عقدت في
بيروت والتي نظمتها العربية حلماية الطبيعة في وقت سابق في نفس الشهر.
وقد عارضت زعيتر في مداخلتها الفكره املطروحة بانه ال توجد في املنطقة العربية قدرة على إنتاج الغذاء
وشددت على ان القدرة موجودة في حال توفرت اإلرادة السياسية والتكامل االستراتيجي خاص ًة االقتصادي
املعني باألمن الغذائي ،وشددت أيضا على ضرورة عدم إغفال موضوع احلروب واالحتالالت واألمن الغذائي،
مطالبتا ً مبنع كافة أشكال التميز بني الشعوب العربية ،عرقيا ً أو اثنيا ً أو دينيا ً أو مذهبيا أو جنسويا ً أو عمريا ً
الورشة االستشارية للمجتمع املدني العاملي في روما
شاركت العربية حلماية الطبيعة في مناقشات اجملتمع املدني العاملي حول االطار االستراتيجي العاملي
لالمن الغذائي والتي نظمتها منظمة االغذية والزراعة العاملية في حزيران في روما.
وقد شددت العربية على ضرورة اعطاء موضوع الصراعات واحلروب األهمية الالزمة نظرا ً ألهمية املوضوع،
كما ركزت على موضوع االستراتيجيات العاملية لالمن الغذائي ،وقد عارضت الدول الكبرى كالواليات
املتحدة وبشدة الكثير من اقتراحات اجملتمع املدني وخاصة في ما يتعلق باحلروب.
ورشة عمل دولية حول املياه والعالقات الدولية في القاهرة
شارك املهندس محمد قطيشات من العربية حلماية
الطبيعة في ورشة العمل الدولية التي عقدت في جامعة
املنصورة في القاهرة في آذار بعنوان “البصمة املائية واملياه
العابرة للحدود”.
وكان الهدف من الورشة مناقشة موضوع اإلدارة املستدامة
للمياه عن طريق التشبيك بني اخلبراء واملؤسسات االهلية،
حيث ناقش املشاركون وضع املياه العابرة للحدود مبنطقة
الشرق األوسط والبصمة املائيه باالضافة الى تبادل اخلبرات في مجال املياه.
وقد قدم قطيشات ورقة عمل خالل الورشة ،حتدث فيها عن دور مؤسسات اجملتمع املدني في احلفاظ على
البيئة ،واستعرض دور العربية حلماية الطبيعة كحالة دراسية ،حيث استعرض فيها البرامج التي تقوم بها
العربية من زراعة األشجار في األردن وفلسطني.
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االجتماع التشاوري االقليمي لدول الشرق األدنى وشمال افريقيا حول صغار الصيادين
شاركت العربية حلماية الطبيعة في االجتماع التشاوري
االقليمي لدول الشرق األدنى وشمال افريقيا الذي عقد في
سلطنة ُعمان في آذار حول صغار الصيادين ،والذي نظمته
منظمة األغذية والزراعة في األمم املتحدة الـ FAO
وكان الهدف من الورشة تطوير اخلطوط االرشادية لتعزيز
إستدامة صغار الصيادين في منطقة الشرق األوسط
وشمال افريقيا ،ودعم اجلهود املبذولة للمحافظة على
الثروات املائية في مختلف املناطق البحرية وفي منطقة
احمليط الهندي بشكل خاص.
وقد قامت العربية بعملية تنظيم حضور املشاركني واملمثلني من صغار الصيادين ،كما وقامت بإعداد تقرير
نهائي تناول التحديات التي يواجهها قطاع صيد السمك ،والتوصيات اخلاصة مبهنة الصيد بالوطن العربي.

تنظيم «الورشة اإلستشارية للمجتمع املدني في الشرق األدنى حول األمن الغذائي والتغذية» في
بيروت
بتكليف من منظمة الفاو ،نظمت العربية حلماية الطبيعة
في أيار ،بالتعاون مع “جمعية اخلط االخضر” و”اللجنة
التنظيمية العاملية آللية اجملتمع املدني” في بيروت “الورشة
االستشارية للمجتمع املدني في الوطن العربي حول االمن
الغذائي والتغذية” ،حضرها وحتدث فيها وزير الزراعة الدكتور
حسني احلاج حسن اضافة الى مشاركني من لبنان وعدة دول
عربية.
وقد حضر الورشة  37مشاركا ً ومشارك ًة ممثلني للمجتمع املدني من مختلف الدول العربية (تونس،
املغرب ،مصر ،األردن ،البحرين ،فلسطني ،اجلزائر ،جيبوتي ،السعودية ،سلطنة ُعمان ،قطر ،السودان ،العراق
واليمن)،باالضافة الى عدد من اخلبراء واخملتصني مبوضوع األمن الغذائي والتغذوية.
وكان الهدف من تنظيم الورشة وضع توصيات من اجملتمع املدني ليتم مناقشتها في اجمللس الوزاري ملنظمة
الفاو ،والذي عقد في الشهر نفسه ،حيث ناقشت الورشة عدد من القضايا مثل احلق في الغذاء ،ودور
احلكومات ومؤسسات اجملتمع املدني في مواجهة املشاكل التي يتعرض إليها املزارع من حروب واحتالالت
وتذبذب لالسعار ومشاكل التغير املناخي ،باالضافة الى موضوع اإلستثمار في القطاع الزراعي والتحديات
التي تواجه صغار املزارعني في الوطن العربي.
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الورشة االستشارية للمجتمع املدني العربي حول األمن الغذائي والتغذية
شاركت العربية حلماية الطبيعة في الورشة االستشارية للمجتمع املدني العربي حول األمن الغذائي
والتغذية التي عقدت في بيروت في أيار  ،2012حيث تبنى املشاركون الذي بلغ عددهم أكثر من خمس
و ثالثني مشارك من ستة عشردولة  ،عدة توصيات ومقترحات تستنهض الهمم واإلرادة اجملتمعية
والسياسية والتي تستمد جذورها من القيم االنسانية واألديان والدساتير واملواثيق احمللية والدولية للعمل
على احترام كرامة االنسان وتخفيف معاناة الشعوب وتوفير الغذاء كحق من احلقوق األصيلة وليست هبة
أو منة من احد  .وشدد املشاركون على الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات اجملتمع املدني العربي في حتقيق
السيادة على الغذاء.
وكانت من أهم التوصيات املنبثقة عن االجتماع والتي مت تقدميها الحقا ً الى مؤمتر منظمة األغذية و الزراعة
االقليمي للشرق األدنى الذي عقد في روما في أيار  ،2012بناء استراتيجية مشتركة لتحقيق األمن الغذائي
القومي تهدف إلى احلد من االعتماد على االستيراد مع ضرورة أن تعمل هذه االستراتيجية املوحدة على
مبدأ حتقيق السيادة على الغذاء ،وزيادة مخصصات البحث العلمي في مجال األمن الغذائي.

مؤمتر االسكوا حول التنمية املستدامة في البلدان التي تعاني من النزاعات
شاركت العربية حلماية الطبيعة كمتحدث في ورشة
العمل اإلقليمية حول “الدروس والتحديات لتنفيذ املبادئ
التوجيهية الدولية للتنمية املستدامة في البلدان التي
تعاني الصراعات” ،والتي عقدت بتنظيم مشترك من
االسكوا وإدارة األمم املتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية
( )UN-DESAفي بيروت في احلادي عشر من متوز2012 .
وشارك في الورشة عدد من اخلبراء الدوليني ،الذين قاموا
بعرض ومناقشة جتاربهم في إدماج مبادئ التنمية
املستدامة في االستراتيجيات اإلمنائية الوطنية ،وال سيما
في البلدان التي تعاني من النزاعات املسلحة.
وقدمتالعربية مداخلة حتدثت فيها عن اسباب فشل استراتيجيات مكافحة الفقر في األردن وآخرها
استراتيجية  2002ومع انه رصد لها حوالي مليون دوالر ،اآلن عدد جيوب الفقر ارتفع من  22جيبا ً في 2006
إلى  36حالياً ،يتراوح نسبة الفقر فيها  .-75% 25%وقسمت املسببات إلى داخلية وخارجية .اما الداخلية
فهي غياب العداله االجتماعية واملساواه واعتماد حقوق االنسان بجانب اهمال القطاعات املنتجة كالزراعة
والصناعة .والتركيز على قطاعات البناء والعسكرة ،وكذلك اخلضوع المالات البنك الدولي وصندوق النقد
الدولي.
واشادت بتوصيات الشبكة العربية للسيادة على الغذاء التي تؤكد على ضرورة التكامل العربي وتعزيز
مشاركة اجملتمع املدني.
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منتدى اخلبراء حول انعدام األمن الغذائي في االزمات املمتدة
قامت العربية حلماية الطبيعة بدور اساسي في التحضير
ملنتدى اخلبراء حول انعدام االمن الغذائي في االزمات املمتدة
والذي عقد ايلول في روما.
وقد انتخبت رئيسة العربية لتمثيل اجملتمع املدني العاملي
في وضع محاور املنتدى واختيار اوراقه ومتحدثيه .وضمن هذا
االطار قامت مرمي جعج من العربية باملشاركة في االجتماع
التقني التحضيري لهذا املنتدى والذي عقد في  25حزيران
 2012في روما.
هذا وقد كلفت العربية حلماية الطبيعة بتنسبق مشاورات
اجملتمع املدني حول هذا املوضوع والتي ستعقد قبل انعقاد
املنتدى في روما بتاريخ  11-12أيلول وضمن هذه اجلهود قامت
العربية حلماية الطبيعة باعداد ورقة عمل عن حتديات االمن
الغذائي في قطاع غزة مبشاركة كل من البروفيسور رامي
زريق  ،مرمي اجلعجع  ،آن غوغ  ،وأحمد الصوراني .وقد بحثت
الورقة واقع استخدام الغذاء كسالح وضغط على الشعوب
في الصراعات واالحتالالت ،وشددت على ضرورة تدخل اجملتمع
الدولي العاملي لوقف االنتهاكات ودعم املبادرات الوطنية
حلماية االمن الغذائي والتغذوي للسكان.
ورشة عمل حول استراتيجية احلد من الفقر في االردن
شاركت العربية حماية الطبيعة بورشة عمل نظمها
وزارة التنمية اإلجتماعية ووزارة التخطيط والتعاون
الدولي بالتعاون مع برنامج األمم املتحدة اإلمنائي في متوز
ملناقشة اخليارات السياسات االستراتيجية للحد من
الفقر في االردن لألعوام ( ،)2013-2017والتي عقدت في
مدينة احلسني للشباب.
وقد شددت العربية على ضرورة التركيز على العداله
اجملتمعية واحلد من تهميش الزراعة كمصدر لتحقيق
االمن الغذائي .واكدتا على تقييم شروط املنح
اخلارجية مبا يتوافق مع االولويات احلقيقة ومبا يتوافق مع
السياسات احمللية.
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انطالق الشبكة العربية للسيادة على الغذاء
بهدف تنمية القدرات املؤسسية واجملتمعية وتعزيز دور منظمات اجملتمع املدني العاملة في قطاع الزارعة
واألغذية ،أطلقت العربية حلماية الطبيعة بالتعاون مع عدد من منظمات اجملتمع املدني من مختلف
مناطق الدول العربية ،شبكة تهتم مبوضوع األمن الغذائي والسيادة على الغذاء في شهر ايلول في
بيروت.
ويهدف إطالق هذه الشبكة الى املساهمة في تعزيز ومتكني سبل العيش الكرمي واملستدام في اجملتمعات
العربية ،وحتقيق سيادتها على مصادرها الطبيعية والغذائية ،والعمل على تعزيز مفاهيم وممارسات
التنمية و خاصة في اجملتمعات الفقيرة واملنكشفة واملتضررة في البلدان العربية.
وباإلضافة الى ذلك ،ستعمل الشبكة على تشجيع وحتفيز املبادرات واالنشطة املبتكرة واالبداعية في
مجاالت االمن الغذائي والسيادة على الغذاء على املستويني اجملتمعي واملؤسسي ،وستعمل على تعزيز
سبل التعاون والتنسيق والتشبيك العربي واالقليمي والعاملي مبا يخدم رؤية واستراتيجية الشبكة ،وذلك
بهدف حتقيق سيادة اجملتمعات العربية الفقيرة واملتضررة على غذائها ومصادرها الطبيعية والعمل على
تسخيرها لتحسني وتعزيز سبل العيش املستدام والكرمي.
منتدى اخلبراء رفيع املستوى حول األمن الغذائي في األزمات املمتدة
كعضو في جلنة تنسيق الية اجملتمع املدني العاملي
وكميسرة مجموعة العمل حول األزمات املمتدة ،طلب
من الناشطة رزان زعيتر بأن تنضم إلى اللجنة التنظيمية
ملنتدى خبراء رفيعي املستوى حول األزمات املمتدة التي
اقيم في  13-14أيلول  2012مبشاركة ممثلني من احلكومات،
األمم املتحدة واملنظمات العاملية واحمللية والقطاع اخلاص.
وعليه نظمت العربية جلسة تشاورية للمجتمع املدني
العاملي في روما في ايلول  2012قبيل انعقاد منتدى اخلبراء
رفيعي املستوى .وقد متكنت اجللسة من بحث قضايا رئيسية تهم اجملتمع املدني والتوصل إلجماع بشأنها
ومت تقدميها من خالل أحد عشر مداخلة أثناء املنتدة وكذلك تقدمي ورقة تتضمن مساهمة اجملتمع املدني
في مسودة وثيقة نتائج هذا املنتدى.
إجتماع اللجنة االدارية آللية اجملتمع املدني العاملي
شاركت العربية حلماية الطبيعة في اجتماع اللجنه االدارية اللية اجملتمع املدني العاملي ( )CSMوالذي عقد
في  11-12اكتوبر  2012في روما.
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حدد املشاركون خاللها خمس اولويات للبحث واملتابعة لدى قطاعات اجملتمع املدني العاملي املعني بالزراعة
واالمن الغذائي وجنحت العربية بإدراج موضوع االمن الغذائي والصراعات ضمن هذه األولويات.
ومن خالل مداخالتها اصرت العربية على ضرورة ان تتركز جهود اجملتمع املدني العاملي على العمل احمللي
واالقليمي وليس الدولي فقط .بحيث تنبع االولويات من اجملتمعات في االقاليم لتصل الى املنابر الدولية ال
العكس.
كما حتدثت حول االولويات العربية خالل اجتماع ضم رئيس منظمة الفاو السيد خوسيا جرازيانو داستيلفا
مع بعض قيادات اجملتمع املدني العاملي.

اجملتمع املدني العاملي يضع اولوياته مبشاركة عربية
اجتمع في روما اكثر من  150منظمة عاملية واقليمية ومحلية متثل املاليني من املزارعني في كافة اطراف
االرض في تشرين اول ليتفقوا على اهم الرسائل السياسية حول االمن الغذائي لتقدم للجنة االمن
الغذائي العاملي املكونة من منظمة االغذية والزراعة و الصندوق الدولي للتنمية الزراعية وبرنامج الغذاء
العاملي وقد شارك اعضاء من الشبكة العربية للسيادة على الغذاء في وضع هذه الرسائل.
وقد توزع املشاركون على مجموعات عمل من ضمنها مجموعة االزمات املمتدة وترأستها رئيسة العربية
املهندسة رزان زعيتر حيث ناقش احلضور موضوع الصراعات واالزمات الطويلة وتأثيرها على الزراعة واالمن
الغذائي .وقد القى شيشال كلمة مجموعة العمل حول الصراعات واالمن الغذائي مبينا ً ضرورة معاجلة
املوضوع بالبناء على الكم الكبير من االتفاقات الدولية املعنية بحقوق االنسان والقوانني الدولية.
الول مرة تتبنى احلكومات في جلنة االمن الغذائي موضوع الصراعات
بجهود اجملتمع املدني العاملي وبقيادة ممثلني من الدول التي تعاني من احلروب وعلى راسها غرب آسيا اقتنعت
االمم املتحدة اخيرا ً حول وضع هذا البند على اجندتها البحثية في جلنة االمن الغذائي املنعقد في روما في
تشرين أول .2012
وقد مثل هذه اجملموعة رئيسة العربية املهندسة رزان زعيتر ومرمي جعجع حيث انتدبتا لتنظيم الرسائل
السياسية للمجتمع املدني العاملي حول هذا املوضوع املهم .وقد اشتملت الرسائل على:
 .1ان تكون اجملتمعات احمللية واملشاركه املدنية هي اساس العمليات والطرق املعنية باملوضوع وقد قدمت
هذه املداخله شروق من العراق.
 .2تعزيزالزراعة واالسواق احمللية وقد قدمها افتاب خان من بنغالديش.
 .3حرية تقرير املصير والسيادة على املوارد وقدمها خورخا ستانلي من باناما
 .4احملاسبة واالطر القانونية واالنسانية وقدمتها حليمة من النايجر
 .5احلماية اجملتمعية واملراقبه وقد قدمتها اليساندرا سباليتا من ايطاليا.
ومع ان البنود التي وافقت عليها احلكومات عليها عامة بعض الشيء وتفتقر الى العامل الزمني اال ان
اجملتمع املدني قد ارتاح كثيرا ً التفاق الدول مبا فيها العظمى على البدء بتحضير برنامج عمل لالهتمام
مبوضوع االزمات املمتدة مبا فيها احلروب واالحتالالت .علما ً بأن العربية حلماية الطبيعة متثل اجملتمع املدني
العاملي في اللجنة القيادية للجهود املستقبلية.
العربية تتحدث بالنيابة عن فلسطني في روما
شاركت العربية حلماية الطبيعة كمتحدث رئيسي في الورشة التي نطمها املكتب االقليمي ملنظمة
االغذية والزراعة الدولية –الفاو -في روما  17اكتوبر  2012حول اولويات االمن الغذائي خالل الفترة االنتقالية
التي حتدث في املنطقة العربية على املستوى االجتماعي والسياسي.
وقد تناولت العربية موضوع فلسطني خاصه غزة متحدثه عن التحديات وبنفس الوقت بينت ابداعات اهل
غزة في الصمود والتعامل مع اقصى حرب وحصار طال موارد رزقهم وامنهم الغذائي .واختتمت مبطالبة
احلضور بتبني مقترحات مجموعة العمل حول الصراعات وقد كان من املتحدثني معها السيد الليث بن
بشر رئيس احتاد املزارعني في تونس والسيد معز الشهدي مؤسس بنك الطعام في مصر.
17

املومتر البيئي لالحتاد العاملي لصون الطبيعة ()IUCN
حثت الناشطة زينة اجلعجع من العربية حلماية الطبيعة ممثلي االقليم العربي في املومتر البيئي لالحتاد
العاملي لصون الطبيعة ( )IUCNالذي انعقد في كانون أول  2012في جزيرة جوجو في كوريا على العمل
معا ً على مواقف وبرامج موحدة تعزز مكانتهم في اجملتمع الدولي .وأجرت عدة اجتماعات لدعم قرارات
ساهمت العربية في اقرارها في االجتماعات السابقة.
اهمها مع السيد افيديو غونزالس املسؤول املهم في االحتاد وقد كانت العربية حلماية الطبيعة وراء اصدار
قرار ( )MOT119في 2008والذي يتحدث عن آليات حتميل املسؤولية والتعويض عن اجلرائم البيئية اثناء
الصراعات املسلحة وقرار ( )3.046حول حماية املوارد الطبيعية في مناطق الصراعات العنيفة في غرب
آسيا.
ومع االسف نظرا ً لعدم قدرة العربية على متابعة القرارين بالشكل الكافي نتيجة شح املوارد املالية
والبشرية التطوعية وكذلك ازدواجية املعايير لدى هذه املنظمة الدولية ادت الى التقصير في املتابعة
احلثيثة لتطبيق هذين القرارين املهمني.
ورشة عمل اقليمية بعنوان «ادوات واساسيات إدارة املوارد الطبيعية في األراضي»
شاركت العربية حلماية الطبيعة من خالل املهندس محمد قطيشات في ورشة التدريب اإلقليمية التي
عقدت في بيروت في الفترة تشرين أول ،حيث ناقشت الورشة موضوع أهمية تنظيم األراضي وعمل
خارطة عربية أو على األقل على مستوى البلد نفسه توضح حيازة األراضي واستعماالتها ،باإلضافة الى
وضعها ضمن اخلطة اإلستراتيجية للبلدان العربية.
كما ناقشت الورشة مواضيع عدة تختص بالقطاع الزراعي في املنطقة العربية ،أهمها موضوع الزراعة
احلافظة الذي يرتكز على عدة امور من بينها عدم حراثة األراضي أو حرائتها باحلد األدنى ،والتغطية
املستمرة لسطح التربة بالبقايا احملصولية ،وتطبيق الدورة الزراعية املناسبة التي تتضمن محصوال ً
بقوليا ً غذائيا ً أو علفياً ،واملكافحة الفعالة لألعشاب الضارة.
مؤمتر رفع أصوات الشباب
شاركت العربية حلماية الطبيعة من خالل الناشطة
فرح قدورة في مؤمتر “رفع أصوات الشباب” الذي عقد في
صنعاء ،اليمن في كانون أول.
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وكان الهدف من املؤمتر تطوير و دعم شبكة تأييد من
الناشطني الشباب في جميع أنحاء اليمن و الذين
سيساهمون في نشر اهتمامات وأولويات الشباب من
خالل التأييد اإلستراتيجي والقيام بحمالت توعوية في
مجتمعاتهم على املستوى الوطني.
ومتثل دور العربية من خالل العمل مع شباب اليمن في ورشات عمل تهدف إلى تطوير الصياغة النهائية
لرسائل املناصرة األساسية و التوصيات ليتمكن الشباب من عرضها ومناقشتها مع صناع القرار
واخلبراء واألحزاب السياسية الذين يعملون على القضايا التي تؤثر عليهم بشكل مباشر .كما مت عمل
عرض تقدميي عن العربية حلماية الطبيعة كنموذج ملؤسسة مجتمع مدني ناجحة استطاعت أن تصل
للمنابر العربية والعاملية وأن تؤثر في صياغة القرارات .و مت عمل شرح تفصيلي آللية عمل العربية
وهيكيلية املؤسسة واملشاريع الناجحة املنبثقة عن ذلك .كنتيجة للتواصل مع مختلف أطياف الشباب
اليمني ،أبدى العديد منهم الرغبة في التواصل والتشبييك مع العربية للعمل على مشاريع مشتركة
مستقبلية.

مؤمتر «املنتدى االجتماعي العاملي فلسطني حرة» في البرازيل
شاركت العربية حلماية الطبيعة من خالل الناشط قيس
احلنطي في مؤمتر “املنتدى االجتماعي العاملي فلسطني
حرة” الذي مت تنظيمه في البرازيل في تشرين ثاني.
وكان الهدف من املنتدى خلق أنشطة مبتكرة ملساندة
الفلسطينيني وانهاء االحتالل االسرائيلي لفلسطني،
ومساندة احلقوق االساسية للشعب الفلسطيني.
كما قدمت العربية عدد من احملاضرات التوعوية وورشات
العمل حول السيادة على الغذاء وحملة املليون شجرة،
كما شارك في عدد من املسيرات واالعتصامات املساندة
للشعب الفلسطيني في البرازيل.
ورشة عمل إقليمية لبناء القدرات على تطوير املؤسسات
شاركت العربية حلماية الطبيعة في ورشة العمل
االقليمية لبناء القدرات على تطوير املؤسسات عقدت في
تشرين ثاني ،والتي نظمها املكتب االقليمي لغرب آسيا
في االحتاد العاملي لصون الطبيعة.
وكان الهدف من الورشة تدريب مؤسسات اجملتمع املدني
على تطوير هيكلية املنظمات الغير حكومية ،وادارة
مواردها البشرية واملالية وتنمية مشاريعها خاصة تلك
التي املعنية بالتأثير على السياسات وحتريك منظمات
اجملتمع املدني.
وقدمت العربية مداخلة شددت فيها على اهمية تشبيك
منظمات اجملتمع املدني العربية نحو االهداف املشتركة،
وضرورة ايجاد متويل عربي مستدام ومستقل ال يقع عليه
شروط املؤسسات االجنبية.
ندوة األقصى والقدس
شاركت العربية حلماية الطبيعة في ندوة بعنوان “االقصى والقدس استراتيجية العمل” والتي نظمتها
جلنة مهندسون من أجل فلسطني والقدس التابعة لنقابة املهندسني في فندق القدس في السادس
والعشرون من كانون أول.
ودعت الندوة الى اعادة الزخم لقضية القدس في مواجهة الهجمة االسرائيلية التي تزايدت على املدينة
بعد قبول فلسطني عضوا مراقبا في االمم املتحدة.
وطالب املشاركون في الندوة بتحمل املسؤولية جتاه ما تتعرض له القدس من عمليات تهويد واستيطان
وتهجير لسكانها.
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مؤمتر طالبي بيئي بعنوان «بيئتي مسؤوليتي»
شاركت العربية حلماية الطبيعة في املؤمتر الطالبي البيئي الذي عقد في آذار بتنظيم من مدارس الرضوان،
وبالتعاون مع جمعية البيئة األردنية بعنوان “بيئتي مسؤوليتي”.
وكان الهدف من املؤمتر هو رفع مستوى الوعي البيئي لدى الطلبة وتنمية قدراتهم ،وتسليط الضوء على
أهم املشكالت واألخطار البيئية التي تواجه األردن والوطن العربي ،باالضافة الى التحاور مع اصحاب القرار.
وقدمت العربية مداخلة سلطت فيها الضوء على تأثير االحتالل االسرائيلي لفلسطني عن البيئة األردنية،
وخاصة فيما يتعلق مبوضوع املياه.
مؤمتر املطران األول للمدارس البيئية
شاركت العربية حلماية الطبيعة في أعمال مؤمتر املطران
األول للمدارس البيئية ،والذي عقد في آذار في مدرسة
املطران ،وهو من تنظيم املدرسة األهلية ومدرسة املطران.
وكان الهدف من املؤمتر زيادة الوعي البيئي لدى طالب
املدارس ،والتركيز على دور اجملتمع عموما والطلبة
خصوصا في استدامة البيئة وحمايتها ،وذلك من خالل
إشراك الطالب أنفسهم في حتليل األوضاع البيئية في
احملميات الطبيعية في األردن ،وتسليط الضوء على مصادر
الطاقة املتجددة وطرق إعادة االستخدام والتدوير.
وقدمت العربية مداخلة حتدثت فيها عن أهمية حماية
املوارد الطبيعية في املنطقة ،خاصة في األردن وفلسطني،
كما سلطت الضوء على اهمية التوعية باالنتهاكات
الناجتة عن احلروب من اقتالع أشجار وسلب املوارد
الطبيعية وأثرها على الفرد و اجملتمع .وعرضت خلف
بعض مناذج العمل التي تقوم به العربية حلماية الطبيعة
كمؤسسة مجتمع مدني بالتعاون مع متطوعيها،
وشددت خلف على أهمية استمرارية الدعم والتحرك
العربي ملواجهة التحديات البيئية املتراكمة.
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املشاركة في ورشة عمل حول االصالح الزراعي في أندونيسيا
شاركت العربية حلماية الطبيعة من خالل املهندس
محمد قطيشات في ورشة عمل حول االصالح الزراعي،
والتي نظمتها منظمة  La Via Campesinaفي متوز
وعقدت في اندونيسيا.
وقد شارك في الورشة مشاركني من  26بلد من افريقيا
واسيا وامريكا االتينية وامريكا الشمالية وكندا واوروبا.
وقد قدم قطيشات ،والذي مثل العربية حلماية الطبيعة
والشبكة العربية للسيادة على الغذاء ،ورقة عمل بعنوان
بعنوان احلراكات العربية ،سلط خاللها الضوء على
اجلهود التي تقوم بها العربية حلماية الطبيعة والشبكة
العربية للسيادة على الغذاء ملساعدة صمود املزارعني في
فلسطني ،وطالب قطيشات بالتركيز على حقوق صغار
املزارعني في كافة انحاء الوطن العربي.
كما تطرق الى ما يعاني منه املزارعون من انتهاكات
من قبل احلكومات واصحاب رؤس االموال بهدف سرقة
اراضيهم ومحاربتهم في لقمة عيشهم .كما تضمنت
الورشة عرضا ً للمماراسات الناجحة التي حتققت في عدد
من الدول كاتايالند واندويسيا وفلسطني ،،،وغيرها.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات التي تشير الى اخملاطر
املترتبة على النهج احلكومي في مساعدة املستثمرين
االجانب لتمليكهم االراضي الزراعية ،وأكدت التوصيات
على ضرورة توعية املزارعني بحقوقهم واملدافعه عنها.
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تقدمي محاضرات توعوية
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تقدمي محاضرات توعوية
ومن أجل رفع الوعي بالتحديات البيئية التي تعاني منها األردن وفلسطني ،وبدور اجملتمع املدني في مواجهة
هذه التحديات ،ومنها العربية حلماية الطبيعة ،قدمت العربية مجموعة من احملاضرات ومنها:
أطالق حملة توعوية بعنوان «لو تعرف» تستهدف طالب املدارس في األردن
برنامج توعوي جديد أطلقته العربية حلماية الطبيعة في
شباط  2012بعنوان “حملة لو تعرف” تستهدف طلبة
املدارس في األردن الذين تتراوح اعمارهم من  12سنة الى 17
سنة  ،حيث شارك في هذه احلملة عدد من املتطوعني لتقدمي
محاضرات توعوية عن الوضع البيئي واألخطار البيئية التي
يعاني منها األردن وفلسطني.
وقد متكنت العربية خالل العام  2012من تقدمي  21محاضرة
استهدفت حوالي  850طالب وطالبة في اكثر من 20
مدرسة.
جاء ذلك ضمن التوجه اجلديد للعربية بالتركيز على األجيال اجلديدة من الطلبة ،و بهدف زيادة التوعية
باخملاطر التي تواجة الزراعة والبيئة في األردن وفلسطني ،حيث تسعى العربية حلماية الطبيعة الى الوصول
الى شريحة كبيرة من طالب املدارس ولقد شاركت في هذه احلملة عدد من املدارس مثل مدرسة االحتاد
للبنات ومدرسة النظم احلديثة للبنات ومدرسة فيالدلفيا ومدرسة راهبات الناصرة والعديد غيرها.
وقد شكلت العربية جلنة توجيهية إلكمال التحضيرات الالزمة من حتضير املعلومات واختيار املتطوعني
الذي يقومون بتقدمي احملاضرات في املدارس ،باالضافة الى حتضير احملاضرة التي يستخدمها املتطوعون.
وقد عملت العربية لتحقيق هذه الغاية على بناء قدرات املتطوعني في مجال مهارات التقدمي والعرض ،حيث
نظمت ورشات عمل تدريبية لعدد من املتطوعني على مهارات التقدمي والعرض.
من جانب آخر حرصت العربية أيضا ً على تقدمي محاضرات في عدد من اجلامعات واجلمعيات واملؤسسات،
وكان منها:
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تنظيم محاضرتني للدكتور ريناتو معلوف في اجلامعة االردنية واالمريكية في بيروت
نظمت العربية حلماية الطبيعة محاضرتني للدكتور ريناتو
معلوف ،األولى كانت بالتعاون مع اجلامعة االردنية في
شباط حتت رعاية عميد كلية الزراعة .والثانية كانت بدعوى
من اجلامعة األمريكية في بيروت وكانت حتت رعاية رئيس
اجلامعة.
وقد حضر احملاضرتني اكثر من  100مشاركاً ،حتدث فيها
معلوف عن املبادرة البرازيلية التي حملت اسم “صفر جوع”
والتي متكنت من خاللها البرازيل من القضاء على اجلوع،
ومساعدة حوالي  20مليون شخص للخروج فوق مستوى
خط الفقر  ,كما حتدثت فيها ايضا ً املهندسة رزان زعيتر
عن جهود العربية في مواضيع السيادة على الغذاء واالمن
الغذائي العربي ومشاركة اجملتمع املدني العربي فيه.
يذكر ان الدكتور ريناتو معلوف هو رئيس اجمللس الوطني
لألمن الغذائي في البرازيل ،وهو استاذ مشارك في جامعة
ريودي جانيرو الريفية الفيدرالية.
محاضرة بعنوان «استدامة املدن والثقافة اجملتمعية لبيئتنا احمليطة»
قدمت العربية حلماية الطبيعة في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا محاضرة بعنوان “استدامة املدن
والثقافة اجملتمعية لبيئتنا احمليطة”.
وكان الهدف من احملاضرة التفاعل وتطوير املهارات والتركيز على موضوع استدامة املدن ونشر الوعي الثقافي
حول بيئتنا احمليطة وما حتتاجها من دعم بيئي .شهدت احملاضرة تواجد الكثر من  150مشاركا ً من  11جامعة
أردنية من مختلف التخصصات.،
ومتحورت مداخلة العربية حول دور اجملتمع املدني ،مبا في ذلك العربية حلماية الطبيعة ،مبرز ًة دورها في حماية
األرض ،وعالقة االنسان بها ،ودورها في حتريك جهود هيئات اجملتمع املدني نحو قضايا البيئة العربية والعاملية
والتكتل لصاحلها.
وناقشت احملاضرة موضوع التكنولوجيا بشكل عام ،والعقبات والتحديات املشتركة التي تواجهها ،وامكانية
التصدي لها ،بهدف الوصول الى رؤية مشتركة لتقدم التكنولوجيا مبا يتناسب مع حماية الطبيعة والبيئة
في األردن والدول االعربية األخرى في ظل ما تواجهه البيئة من حتديات وأخطارمتزايدة ،وعلى األخص ما
تتعرض له نتيجة للصراعات واحلروب واالحتالل.
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محاضرة في جمعية صفد اخليرية
قدمت العربية حلماية الطبيعة من خالل الناشطة فرح
قدورة في شباط محاضرة نظمتها جمعية صفد اخليرية
مبناسبة يوم املولد النبوي في مقر اجلمعية.
وقد حضر احملاضرة اكثر من  200مشاركاً ،حيث تناولت
احملاضرة اهم التحديات والعقبات التي يواججها قطاع
الزراعة واملزارعني الفلسطينيني في ظل االحتالل ،كما
تناولت أهمية دور اجملتمع املدني ،والدور الذي تقوم به العربية
حلماية الطبيعة في التصدي لهذه التحديات.
ومتحورت احملاضرة حول حملة املليون شجرة األولى والثانية التي تنفذها العربية حلماية الطبيعة في
فلسطني ،والكيفية التي يتم مساعدة املزارعني الفلسطينيني فيها ،من خالل اعادة زراعة األشجار في
أراضيهم.
وعلى الرغم من تنوع فئات احلضور ،إال أن نقاشا ً غنيا ً دار في اعقاب احملاضرة ،األمر الذي ظهر جليا ً في اهتمام
احلضور مبوضوع احملاضرة ،وبدور العربية ورسالتها .كما قام بعض احلضور بتقدمي التبرعات للعربية كمساهمة
منهم في دعم حمالت التشجير في فلسطني.
محاضرة في جامعة العلوم والتكنولوجيا
دعيت العربية حلماية الطبيعة من خالل املهندسة رزان زعيتر لتقدمي ورقة عمل بعنوان (دور اجملتمع
العربي في دعم سياسات األمن الغذائي) في املؤمترالعلمي الزراعي السابع الذي عقد في جامعة العلوم و
التكنولوجيا في تشرين أول بعنوان “الزراعة في خدمة األمن الغذائي” ،وتطرقت الورقة الى الدور الذي يجب
ان يلعبه اجملتمع املدني في حتديد األولويات ،وبينت نقاط القوة والضعف للسياسات املتبعة في حتقيق األمن
الغذائي.
وركزت العربية على ما يواجهه القطاع الزراعي العربي من تهميش واسع النطاق نتيجة المالآت بعض
احلكومات والشركات املتعددة اجلنسيات واملؤسسات املالية من أجل إحكام السيطرة على الزراعة العاملية
وعلى املوارد الطبيعية كاألراضي ومصائد األسماك واملياة والغابات والبذور (نقلها وتوزيعها) والسيطرة
على مصادر الطاقة .كما شددت زعيتر على خطورة ما تقوم به الدول النامية بفرض سياسات رفع الدعم
للمزارعني ،وحترير التجارة وفتح األسواق ورفع التعرفة عن املستوردات اخلارجية ،في حني تقوم هي بدعم
مزارعيها وحماية أسواقها.
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محاضرة في جامعة قطر
مبناسبة اليوم العاملي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ,
دعى نشطاء في جامعة قطر العربية حلماية الطبيعة في
كانون أول الى اجتماع للتحدث حول سبل التعاون لتقدمي
املساندة والدعم للشعب الفلسطيني.
واستعرضت العربية في مداخلتها العمل الذي تقوم به
العربية ،واالجنازات التي حققتها خالل مسيرتها الطويلة،
كما دار نقاش معمق مع طلبة اجلامعة ،حتدث فيه طالب
يابانيون كانوا قد عادوا لتوهم من فلسطني ،ليوصفوا ما
رأوه من مصاعب وانتهاكات على االرض .و قرر اجملتمعون أن
يبدأوا بنشاطات مشتركة تدعم املزارعني الفلسطينيني
في اعادة زراعة و بناء ما تدمره قوات االحتالل في شكل
يومي.
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اجتماعات
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اجتماعات
تضمن العام  2012العديد من االجتماعات التنسيقية مع شركاء العربية وهذه أبرز احملطات في هذا
السياق:
اجتماع مع احتاد جلان املزارعني
إستضافت العربية حلماية الطبيعة في شباط إجتماع مع احتاد جلان املزارعني بحضورممثلها املهندس
ابراهيم دعيق ،ومت مناقشة املشاكل التي تواجه قطاع الزراعة ،خاصة فيما يتعلق بتدمير األراضي الزراعية
وقطع األشجار ،باالضافة الى التنسيق بني املؤسستني في املشاريع التي تقومان بتنفيذهما ،وسبل
التعاون بني املؤسستني ،وبحث مشاريع جديدة مقترحة ليتم تنفيذها في املستقبل ملساعدة املزاعني
الفلسطينيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
لقاء مع وزير البيئة

استقبل وزيرالبيئة د .ياسني خياط في شباط رئيسة املنظمة حلماية الطبيعة رزان زعيتر ووعد خالل
االجتماع باالستجابة لدعوة العربية لضرورة اشراك اجملتمع املدني األردني في وضع االولويات والسياسات
والتنفيذ واملتابعة للقضايا البيئية امللحة .ولقد ابدت العربية حلماية الطبيعة استعدادها التام
للمشاركة في اجلهود الرامية حلماية املوارد الطبيعية في االردن ولزراعة املزيد من االشجار ضمن حملتها
القافلة اخلضراء .وعبرت عن قلقها إلهمال احملاوالت املتكررة واليد املمدودة من اجملتمع املدني للتشارك مع
احلكومة في املواضيع اخملتلفة معطية أمثلة واضحة عن هذا االهمال .

اجتماع مع جلنة املسؤولية االجتماعية لنقابة املهندسني االردنيني

عقدت العربية حلماية الطبيعة اجتماع في كانون اول مع جلان نقابة املهندسني األردنيني في كانون
أول بهدف تعريفهم على نشاطات اجلمعية العربية حلماية الطبيعة في األردن وفلسطني ،وقد مت خالل
اإلجتماع عرض فلم عن أنشطة العربية ،وعرض تقدميي يوضح اإلنتهاكات التي تقوم بها قوات اإلحتالل
جتاه الزراعة في فلسطني من قلع وحرق لألشجار واجلهود املبذولة من قبل العربية للتصدي لهذه الهجمة
الشرسة.
كما إستعرض االجتماع حملة املليون شجرة األولى والثانية ،واالجنازات التي حققتها العربية خالل
مسيرتها الطويلة ،كما تطرق احلديث الى بعض الوسائل للترويج للعربية والتعاون املستقبلي بني
متطوعي العربية ومتطوعي النقابات.
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انشطة متنوعة

29

تنظيم دورة تدريبية للمهندسن الزراعيني الفلسطينيني حديثي التخرج
نظمت العربية حلماية الطبيعة دورة تدريبية جملموعة من
املهندسني الزراعيني حديثي التخرج في فندق توليدو في
عمان في نيسان بهدف بناء قدرات املهندسني في مجال
االنتاج احليواني والنباتي ،األمر الذي من شأنه املساهمة في
موضوع األمن الغذائي في فلسطني.
ففي مجال االنتاج النباتي ،اشتمل التدريب على مواضيع منها التصميم املستدام واملدن املستدامه ونباتات
الزينه الداخلية واخلارجية وحدائق الندره املائية وحتضير مواقع التنفيذ وزراعة النباتات ومسطحات النجيل و
صيانتها باالضافة الى أنظمه الري.
أما في مجال االنتاج احليواني ،فقد اشتمل التدريب على مواضيع الوقاية والعالج من االمراض الشائعة
والتلقيح الصناعي وتغذية االبقار والدواجن وتسمينهم وتصميم مزارع الدواجن.
تنظيم ورشتي عمل ملتطوعي العربية حلماية الطبيعة
عقدت العربية حلماية الطبيعة ورشتي عمل في كانون ثاني
في مؤسسة لوياك وفندق الند مارك ،وذلك بهدف تعريف
املتطوعني مبعلومات كافية عن برامج العربية حلماية
الطبيعة ،وكذلك ،التنسيق لتنظيم احلفل السنوي.
وقد حضر الورشتني أكثر من  50متطوعاً ،حيث مت تقدمي
محاضرات توعوية ،باالضافة الى مناقشة األدوار املناطة
بهم خالل تنظيم احلفل السنوي.
استمرار املشاركة في سوق جارا
مجددا ً شاركت العربية حلماية الطبيعة في سوق جارا الذي
يُقام كل يوم جمعة في الصيف في منطقة جبل عمان،
حيث تسعى العربية من خالل هذه املشاركة إلى املساهمة
في نشر التوعية بالقضايا البيئية التي تواجه منطقتنا
باالضافة الى حشد التأييد من خالل الدعم املادي واملعنوي
للتصدي للمشاكل البيئية في املنطقة ،وتقوم العربية
أيضا ً ببيع بعض املنتجات التي تقوم بإعدادها والتي يذهب
ريعها الى دعم مشاريع التشجير التي تنفذها العربية في
األردن وفلسطني.
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عصفور الشمس الفلسطيني يغرد في أمريكا االتينية
مببادرة هي االولى من نوعها والسباب متعددة وبدعم
العربية حلماية الطبيعة قام الناشط قيس احلنطي بإطالق
مشروع يهدف إلى رفع مستوى الوعي حول فلسطني ،وزيادة
التفاعل الثقافي والروابط بني شعب فلسطني وشعوب
العالم اخملتلفة.
وتدور فكرة املبادرة الى عمل جولة على عدد من الدول في أمريكا اجلنوبية بدأها في شهر أيلول  ،حيث تهدف
اجلولة إلى زيادة الوعي حول نضال ومعاناة املزارعني الفلسطينيني بسبب االحتالل والقمع واالضطهاد
اإلسرائيلي ،إضافة للتوعية بالتراث والفولكلور والهوية الفلسطينية.
تقدمي منتجات يدوية جديدة لتمويل زراعة األشجار
قامت العربية حلماية الطبيعة بإنتاج منتجني جديدين الى
قائمة املنتجات اليدوية التي تبيعها في البازارات واألسواق
لتمويل عملية زراعة األشجار ،حيث قامت بإنتاج حقيبة
مصنوعة من القماش وذلك بهدف التخفيف من استخدام
األكياس البالستيكية ملا لها من أضرار على الصحة
والبيئة ،كما قامت أيضا ً بإنتاج دبابيس جميلة بأشكال
مختلفة حتمل رسائل توعوية مختلفة.
وتسعى العربية من انتاج وبيع هذه املنتجات الى نشر التوعية بالقضايا البيئية التي تواجه منطقتنا
باالضافة الى حشد التأييد من خالل الدعم املادي واملعنوي للتصدي للمشاكل البيئية في املنطقة ،وتقوم
العربية ببيع هذه املنتجات ليذهب ريعها الى دعم مشاريع التشجير التي تنفذها العربية في األردن
وفلسطني.
عقد اجتماع مع الناشط الدولي مايكل ويندفور من أملانيا
نظمت العربية حلماية الطبيعة في تشرين ثاني لقاءا ً مع
الناشط الدولي مايكل ويندفور وهو أملاني اجلنسية ومعروف
بتأييده للقضية الفلسطينية ولعمل العربية في نضالها
حول االمن الغذائي في ظل الصراعات.
جاء ذلك خالل تواجده في عمان حلضور مؤمترعاملي حلقوق
االنسان ،حيث استضافته العربية حلماية الطبيعة
للحديث معه حول حقوق اإلنسان في فلسطني ،وشارك في
االجتماع عدد من متطوعي العربية.
وكان الهدف من اللقاء هو رفع الوعي مبوضوع حقوق اإلنسان واألمن الغذائي ،حيث تطرق النقاش على ضرورة
تشكيل جلنة عمل من املتطوعني تتطرق ملوضوع األمن الغذائي والسيادة على الغذاء حتت مظلة حقوق
اإلنسان.
31

الورشة التشاورية اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا حول تأمني وإستدامة املصائد
لصيد مسؤول وتنمية إجتماعية واعده
عمل مشترك
الصغيره ،من أجل
ٍ
ٍ
مسقط -سلطنة ُعمان  28-26أذار 2012
ملخص النقاشات واهم التوصيات املنبثقه عن اإلجتماع
إنعقدت الورشة التشاورية اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا حول تأمني وإستدامة املصائد
عمل مشترك لصي ٍد مسؤول وتنمية إجتماعية واعده في مسقط سلطنة ٌعمان
الصغيره ،من أجل
ٍ
بالتعاون ما بني منطمة الفاو ( )FAOووزارة الزراعة والثروة السمكية للسلطنة.
وقد حضر الورشة أكثر من ثالثون مشارك ميثلون احلكومات ومنظمات اجملتمع املدني من سبعة عشر دولة،
وقد شارك فيها موظفون من منظمة الفاو ومكاتبها اإلقليمية وشبه االقليمية واملشاريع كأشخاص من
ذوي اخلبره.
وقد عقدت الورشة بهدف السماح باملشاركه في نقاش السياسات واملمارسات الداعمه للصيد الصغير في
اإلقليم ،حتى تساهم في إعداد اخلطوط التوجيهية اخلاصه باملصائد الصغيره التي هي حتت االعداد من قبل
سكرتاريه الفاو ( )FAOبالتعاون الوثيق مع شركائها.
اكدت الورشة اهمية املصائد الصغيره في املنطقة كمساهم في تخفيف الفقر ،واألمن الغذائي والتغذوي،
والتنمية اإلقتصادية ،وأن اخلطوات الطوعية ستمثل آليه هامه لتأمني حوكم ٍة وتنمية مستدامه للمصائد
الصغيره.
في هذا النطاق تعترف الورشة مبايلي:
 .1تتميز املصائد الصغيره في املنطقة بتنوع كبير بني البالد وشبه االقاليم فيما يتعلق مثالً بنوع وعدد
االطراف املعنية واالنتاج وهياكل التسويق واملوارد وآليات القطاع.
 .2متر العديد من بلدان املنطقة في مرحلة انتقاليه قد يكون لها تأثيرات على قطاع املصائد الصغيره.
 .3هناك حاجه للنهوض باملصائد الصغيره وتأمني وصول الصيياديني للموارد الالزمه لسبل العيش
املستدمي ،إن املصائد الصغيره غاليا ً ما متثل القيم التقليديه وطريقة حياة الغلب اجملتمعات.
 .4ان حتقيق احلوكمة والتنمية للقطاع تتطلب جهود حقيقية تشمل التنمية املؤسسيه وتعزيز القدرات
على كل املستويات
لقد ُ
شكلت اربع فرق ملناقشة املواضع التالية:
أوالً :حوكمة الولوج الى املوارد  ،ادارة وتسير املوارد.
ثانياً :التنمية االقتصادية واالجتماعية مع العدل واملساوه.
ثالثاُ :إدارة مخاطر الكوارث والتغير املناخي.
رابعاُ :التنسق السياسي واملؤسسي والتعاون فيما بينهما.
وقد شملت مجموعتي العمل االخيرتني ،جوانب البحث العملي والبيانات واحتياجات تعزيز القدرات
وقد توصلت مجموعات العمل الى اإلستنتاجات اآلتيه:
أوالً :حوكمة الولوج الى املوارد  ،ادارة وتسير املوارد
 .1يوجد قلق على مستوى املنطقة مبا يتعلق باالستغالل املفرط للثروات وسالمة النظام البيئي ،مما يترتب
عليه احلاجه الى تعزيز ادارة املوارد السمكية ،وذلك من خالل اعتماد املشاركه التشاورية والنظم البيئية
والبيانات العلمية احلديثة.
 .2حتتاج مجتماعات املصائد الصغيره الى الولوج الى املوارد واألراضي لتأمني معيشتهم.
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 .3يوجد نقص في البيانات مما يتطلب جهودا ً لتعزيز جمع البيانات وحتليلها ،مما يحتم تعاون مجتمعات الصيد
مع احلكومات لضمان احلصول على البيانات املتعلقة الستصالح املوارد بطريقة دائمة.
 .4احلاجة املاسه الى زيادة اإلهتمام مبكافحة الصيد اجلائر ومعاجلة اإلستغالل املفرط لقطاع املصائد الصغيره
حتى تتمكن هذه االخيره من حتقيق تنمية مستدامه.
 .5توجد حاجه الى تعليم وتدريب الصيادين على مختلف جوانب املصائد مبا في ذلك تدابير السالمه.
ثانياً :التنمية االقتصادية واالجتماعية مع العدل واملساوه
 .1يشكل قطاع ما بعد الصيد جزء هام من نظام الصيد .وتشمل املعوقات التي يواجها القطاع ضعفاُ في
البنية التحتية ،واملنافسه من قطاعي تربية السمك والوصول الى االسواق.
 .2تعاني املصائد الصغيره عاد ًة من عدم مالئمة الوصول الى منظومتي الصحة والتعليم واخلدمات
االجتماعية .ان الضمان االجتماعي يحتاج ان يكون مالئم خلصوصية وضروف املصائد الصغيره ،وذلك بأخذ
عني االعتبار على سبيل املثال موسمية العمل وأمور اخرى مختلفة.
 .3هناك حاجة لالخذ بعني االعتبار مناطق الصراعات واالحتالل من ضمن اجملتمعات املعرضه للخطر.
 .4هناك حاجه في بعض االحيان خللق بدائل ملوارد العيش ،عندما يصر العاملني على االستمرار ،يجب االحترام
واالعتراف بخيارهم باالحتفاظ مبهنهم وتبنيها في انظمة االدراة السمكية
 .5تشارك النساء بصفة فاعله في قطاع ما بعد الصيد ويجب اعطائها االهتمام الكافي ملوضوع اجلنسوية
اخذين بعني االعتبار دور الرجال والنساء على حد سواء.
 .6توجد حاجه للتمييز بني عمل االطفال وعمالة األطفال.
ثالثاُ :إدارة مخاطر الكوارث (الطبيعية والبشرية) والتغير املناخي
 .1يجب أن تدرج مصائد االسماك الصغيره في ادارة اخملاطر والسياسات االقليمية للتغير املناخي واستراجية
تقليل اخملاطر للجامعة العربية واهمية الوصول الى التمويل في الوقت املناسب
 .2يجيب تكثيف اجلهود لتوعية مجتمعات الصيد الصغير بخصوص التغيرات املناخية وطرق التأقلم معها
بإستعمال وسائل واليات مناسبه.
 .3البد من توفر بيانات ومعلومات محسنه الدارة الكوارث لتحليل البيانات واستخدامها ونشرها النتاج
القرارات.
 .4يجب االستفاده من املعارف احمللية والتقليديه كما يجب تعزيز التواصل ما بني احلكومات ومجتماعات
الصيد التقليدي والصغير.
رابعاُ :التنسق السياسي واملؤسسي والتعاون فيما بينهما
 .1تأثر قطاع املصائد الصغيره بتطورات القطاعات االخرى ،وحتت تهديد العديد من التأثيرات وبشكل خاص
التلوث وهنالك حاجه للتنسيق ما بني القطاعات على املستويني الوطني واالقليمي مع ضرورة جتنب االهداف
املتعارضة.
 .2ضرورة انخراط اجلهات الفاعله ومن ضمنها مجتمعات الصيد الصغير في العمليات االساسية التخاذ
القرارات والسياسات ،ضرورة حتسني مستوى التنسيق فيما بني منظمات اجملتمع املدني واحلكومات.
 .3هنالك حاجه الدراج قطاع املصائد الصغيره في السياسات واخلطط التنموية الوطنية وهذه االخيره يجب
ان تأخذ بعني االعتبار استدامه املصادر.
وقد اقترحت الورشة ما يلي:
 .1تنظيم ورشة عمل تضم احلكومات واجملتمع املدني حول االحتياجات اخلاصة للمجموعات املنكشفه في
قطاع الصيد الصغير وذلك مع التركيز على اجلنسوية وتشغيل الشباب (قدم اجملتمع املدني التونيسي اقتراح
الستضافة هذا احلدث).
 .2تنظيم اجتماعات تشاورية اضافيه بني اجملتمعني احمللي والوطني من اجل زيادة الوعي بأهمية احلاجه للحكم
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املستدام وتنمية قطاع املصائد الصغيره وتقدمي مداخالت لتطوير عملية صياغة اخلطوط التوجيهية لقطاع
الصيد الصغير
 .3تشجيع اجلهات الداعمه الخذ املبادره لتنظيم ورش عمل بهذا السياق ومن ضمنها حتديد احلاجه للتمويل
اخلاص بذلك.
 .4ان النقاشات حول قطاع املصائد الصغيره واخلطوط التوجيهية لقطاع الصيد الصغير يجب ان تدرج في
جدول اعمال املنظمات االقليمية املعنية ،وبالنسبه للقنوات االخرى اخلاصة بزيادة الوعي مثل وسائل االعالم
والشبكات يجب استخدامها واستثمارها.
 .5على كال من احلكومات ومنظمات اجملتمع املدني في االقليم القيام بأخذ دور ناشط وفعال في النقاش
الوطني حول املصائد الصغيره ،واحلاجه للمشاركه والتعاون على املستويني االقليمي والعاملي.
تضمنت ورشة العمل باالضافة الى النقاشات عدد من احملاضرات اخلاصة باملصائد الصغيرة وشملت املواضيع
االتيه:
 .1موجز عن أمناط إنتاج مصائد األسماك الصغيرة واالجتاهات السائدة في منطقة الشرق األدنى وشمال
أفريقيا.
 .2حقوق اإلنسان ذات الصلة باملصائد الصغيرة.
 .3املبادئ الدولية لضمان استدامة الصيد الصغير.
 .4آثار الكوارث الطبيعية والتلوث املناخي على املصائد الصغيرة.
 .5االشارة الى بعض التجارب الناجحة الستدامة املصائد الصغيره في تونس واملغرب.
ومت خالل النقاش اإلشارة الى عدد من النقاط:
 .1ما يتعلق باعطاء تصاريح غوص للسياح دون حتديد مكان معني ودون التنسيق مع الصيادين لالبتعاد عن
اماكن الصيد اخلاصه بهم.
 .2العمل على حتفيز الشباب على مهنة الصيد.
 .3اقتراح تواجد ممثلني للمجتمع املدني عند وضع الدراسات اخلاصة بالصياديني ليقومو باملشاركه ،واعطاء
آرائهم
 .4طلب عقد ورشة عمل للمجتمع املدني لبحث قضية عمالة األطفال في املصائد الصغيرة.
 .5مت االشارة الى عزوف اجليل اجلديد من الشباب عن الولوج في الصيد ،ومت االشارة الى ان متوسط عمر
الصيادين في مصر هو  55سنة.
 .6مت اقتراح ان يستمر ادراج التعاليق اخلاصة مبسودة العمل عن طريق املوقع االلكتروني.
 .7ضرورة تدخل احلكومات في اجتماعات مشابها لزيادة جدوى النقاشات.
 .8ضرورة زيادة التركيز على موضوع التلوث وما يسببه من ضرر للصيادين ،كما اشارة دراسة جديدة أن
منطقة الشرق األوسط تعتبر من أكثر املناطق تعرضا ً للتلوث ،وذلك بسبب البارجات واملالحة التجارية.
 .9ضرورة ترك مساحة للتوجية اإلرشاد والتدريب للعاملني باملصائد الصغيرة.
 .10ضرورة ايجاد مضلة للصيادين ،حتقق لهم التأمني.
 .11االشارة الى جتربة دولة الكويت في اجلمع ما بني البحث العلمي ودور احلكومات.
 .12التطرق الى موضوع الصيد التقليدي كتراث ومصدر للغذاء وتطوير اجملتمعات.
 .13أهمية ادراج صناعة القوارب ضمن الصناعات املنقرضة.
 .14ضرورة التأهيل الشامل وتأهيل الصيادين ليكونوا اكثر خبرة بعملهم
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توصيات الورشة االستشارية للمجتمع املدني العربي حول األمن الغذائي والتغذية
بيروت -لبنان  5-4أيار 2012
في ظل الظروف الراهنة واألزمات التي تعصف باجملتمع الدولي عامة واجملتمع العربي خاصة بسبب احلروب
وسوء استخدام للموارد الطبيعية وتنامي مستوى الفقر و اجملاعة  ،انعقدت ورشتنا االستشارية للمجتمع
املدني العربي حول األمن الغذائي والتغذية في بيروت -لبنان  4-5أيار  ، 2012حيث تبنى املشاركون الذي بلغ
عددهم أكثر من خمس و ثالثني مشارك من ستة عشردولة  ،عدة توصيات ومقترحات تستنهض الهمم
واإلرادة اجملتمعية والسياسية والتي تستمد جذورها من القيم االنسانية واألديان والدساتير واملواثيق احمللية
والدولية للعمل على احترام كرامة االنسان وتخفيف معاناة الشعوب وتوفير الغذاء كحق من احلقوق
األصيلة وليست هبة أو منة من احد  .و نشدد هنا على الدور الهام الذي تلعبه مؤسسات اجملتمع املدني
العربي في حتقيق السيادة على الغذاء وعلى مطالبتنا امللحة لتحقيق تكامل إستراتيجي مشترك بني
الدول العربية ،مؤكدين على أن األزمات واحلروب و االحتالالت هي من األسباب الرئيسية لتدهور األمن الغذائي
والتغذية في املنطقة.
أهم التوصيات املنبثقة عن االجتماع و التي سيتم تقدميها في مؤمتر منظمة األغذية و الزراعة االقليمي
للشرق األدنى الذي سينعقد في روما من  14-18أيار : 2012
أوالً :توصيات اقليمية
التكامل العربي
 .1بناء استراتيجية مشتركة لتحقيق األمن الغذائي القومي تهدف إلى احلد من االعتماد على االستيراد
مع ضرورة أن تعمل هذه االستراتيجية املوحدة على مبدأ حتقيق السيادة على الغذاء و تستند إلى:
أ -زيادة االستثمارات املشتركة في القطاع الزراعي و إنتاج الغذاء و العمل على اطالق قانون استثمار زراعي
عربي موحد مع مراعاة القوانني احمللية املتعلقة بالزراعة لكل بلد لتحقيق االكتفاء الغذائي .
ب -زيادة مخصصات البحث العلمي في مجال األمن الغذائي
ج -آلية موحدة لالستيراد
د بناء مخزون غذائي استراتيجي مشترك ملواجهة اخملاطر
ه -العمل على تفعيل سوق عربي مشترك  ،وإلغاء التعرفة اجلمركية
و -عقد اتفاقات استراتيجية عادلة مع دول مصادر املياه لضمان توفير مياه الشرب والزراعة
 .2أهمية أن يكون اجملتمع املدني العربي شريكا ً أساسيا في وضع األولويات وفي التخطيط و التنفيذ
واحملاسبة.
 3اعتماد إستراتيجية تنموية موحدة تعتمد منهج التنمية املستدامة لتقليل الفوارق بني الدول العربية
ودعم الدول التي بحاجة لالستثمار في أراضيها وفق مبدأ العدالة والشراكة و القوانني الدولية لتحقيق
األمن الغذائي والسيادة على الغذاء و منع االستثمارات التي ال تتوافق مع هذه املنهجية.
 .4تفعيل دور جامعة الدول العربية في تعزيز أشكال التكامل العربي وحتقيق السيادة الغذائية لتمكني
منظمات اجملتمع املدني للنهوض بدورها كامالً ،وإشراك اجملتمع املدني في املؤسسات التابعة لها كاملنظمة
العربية للتنمية الزراعية.
 .5العتبارات إنسانية و أخالقية ال يجوز اتخاذ أو دعم أي قرار حصار غذائي أو دوائي على أي دولة.
 .6تشجيع و توجيه االستثمارات العربية نحو البلدان العربية األقل منوا ,و االستفادة منها لزراعة احملاصيل
احليوية األساسية كالقمح
 .7اإلستفادة من التجارب الناجحة للدول اآلخرى ،وتعزيز التجارة البينية بني دول اجلنوب.
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ثانيا :توصيات وطنية
 .8دعم وزارات الزراعة واملؤسسات ذات الصلة في الوطن العربي لتمكينها بااللتزام مبسؤولياتها لتحقيق
األمن الغذائي.
 .9التأكيد على مبدأ أمان حيازة األراضي و ضمان وصول صغار املزارعني من دون متييز إلى مختلف املوارد
اإلنتاجية و األسواق التي متكن املزارع من بيع منتجاته بشكل مباشر إلى املستهلك.
 .10إنشاء صندوق متويل صغار ومتوسطي املزارعني ملواجهة اخملاطر و إطالق املنح أو السلف الزراعية بدون
فوائد ضمن فترة زمنية طويلة للتسديد
 .11تعزيز دور اإلعالم التنموي بهدف نشر و تعزيز الوعي بني املزارعني.
 .12متكني صغار املزارعني و التأكيد على حقهم في تنظيم انفسهم في احتادات وجمعيات ممثله لهم.
 .13أن يراعى في صياغة الدستور/التشريعات وضع مواد تتضمن حتقيق مبدأ احلق في الغذاء والسيادة عليه.
 .14تبني استراتيجيات التنمية املستدامة التي تراعي حاجات اجملتمع احمللي.
ثالثاً :توصيات حول االطار االستراتيجي العاملي لألمن الغذائي والتغذيةGFS.
 .15اعتماد مبدأ السيادة على الغذاء كمبدأ أساسي .
 .16إزالة التوصيات اخلاصة بتطبيق اتفاقات حترير التجارة.
 .17التأكيد على مبدأ التنوع الزراعي في مقابل الزراعة األحادية .
 .18تبني مفهوم تخضير االقتصاد وليس اقتصاد جديد اخضر.
 .19تعتبر األزمات واحلروب من األسباب الرئيسية لتدهور األمن الغذائي والتغذية في املنطقة وعلية فإننا
نطالب:
أ .تبني مفهوم احليادية و العدالة في التعاطي مع األزمات.
ب .ضرورة إشراك مؤسسات اجملتمع املدني املتخصصة وقطاعات األخرى املتأِثرة بطريقة منهجية في
مرحلة وضع األولويات و التحليل ووضع املعاير.
ج .عدم تضمني الدعم التنموي على شروط متتهن كرامة اإلنسان في ظل احلصارات واحلروب.
د .الفصل بني الكوارث الطبيعية وبني التي هي من صنع اإلنسان “كالصراعات واحلروب” ،واعتبار موضوع
احلروب والصراعات موضوع من ضمن األزمات املمتدة.
ه .تضمني االطار االستراتيجي بندا يحث على البحث عن األسباب اجلذرية للحروب والصراعات وصوال
اليجاد حلول عادله لها  ،مع الزام اجلهة املسببة للضرر التبعات القانونية و تبني مبدأ التعويض.
رابعا :توصيات حول للمجتمع املدني العربي
 .20تعزيز دور اجملتمع املدني في حتقيق األمن والسيادة الغذائية ومتكينه من ممارسة مهامه كشريك مستقل
و فاعل في حتديد األولويات وفي التخطيط واتخاذ القرار في إطار من الشفافية واملشاركة واملسائلة و املراقبة
جنبا ً إلى جنب مع ممثلي القطاعات األخرى.
 .21العمل على تبني مقترح الشبكة العربية للسيادة على الغذاء كآلية مجتمع مدني تسعى إلى تعزيز
األمن الغذائي في البلدان واجملتمعات العربية.
 .22تعزيز أشكال التعاون واحلوار الهادف مع اجملتمع املدني في دول اجلنوب ومع قطاعات اجملتمع املدني الغربي
التي تتشارك معنا باألولويات وفق مبدأ االحترام و التكافؤ.
العمل على دعم تأسيس وإطالق الشبكة العربية للسيادة على الغذاء .
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