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نبذة عن العربية لحماية الطبيعة

نشأت الجمعية العربية لحماية الطبيعة عام  2003كمؤسسة غير ربحية بهدف المساهمة في الجهود المبذولة
لحماية البيئة العربية والتنسيق مع كافة الهيئات والمنظمات العربية والدولية لتحقيق هذه الغاية ،وذلك في ظل ما
تواجهه البيئة من تحديات وأخطار متزايدة وعلى األخص ما تتعرض له نتيجة للصراعات والحروب
واإلحتالل.
رسالة العربية
تسعى الجمعية العربية لحماية الطبيعة إلى تعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية وتكريس
سيادتها عليها ،خاصة تلك الواقعة تحت اإلحتالل ،والمتأثرة بالنزاعات ،مع العمل على تحريك جهود هيئات
المجتمع المدني نحو قضايا البيئة العربية والعالمية والتكتل لصالحها.
أهداف العربية
•
•
•
•

المساهمة في إعادة تأهيل واستدامة الموارد الطبيعية في المناطق العربية المتأثرة بالحروب والنزاعات
وخاصة في األردن وفلسطين.
التأثير في صياغة وتطبيق السياسات البيئية العالمية ذات الصلة ،وتعزيز دور هيئات المجتمع المدني فيها
ضمن شراكات مؤسسية فعالة.
تحريك الجهود الفردية والجماعية للمجتمع المدني لإلضطالع بدوره في اإلستجابة لمتطلبات قضايا البيئة
العربية والعالمية.
بناء القدرات المؤسسية للعربية لحماية الطبيعة وتمكينها من تحقيق رسالتها بأعلى مستويات الحرفية
والفعالية واإلستدامة المؤسسية.
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كلمة رئيسة العربية لحماية الطبيعة في الحفل السنوي 2013
بإسم الهيئة العامة والهيئة اإلدارية وكافة عاملي ومتطوعي
العربية لحماية الطبيعة نرحب بكم جميعا .معتبرين كل فرد
جاء ليحتفل معنا اليوم زيتونة من زيتونات العربية أو
ريحانة من رياحينها.
شكرا لكم جميعا
«من منا لم يسمع مقولة وزير خارجية أمريكا هنري كسنجر
عام 1970عندما أعلن عن خالصة النوايا اإلستعمارية
الجديدة عبر جملة واحدة قال فيها «سيطر على النفط إذا
أردت السيطرة على الدول ،سيطر على الغذاء إذا أردت
السيطرة على الشعوب».
وبعد ستة عشر عام أي في  1986هنري بلوك وزير خارجية أمريكا أيضا وبوضوح أكبر ،قال « :إن
المفهوم القائل بأن الدول النامية يجب أن تطعم نفسها بنفسها يعتبر في غير زمانه وقد عفى عليه الزمن،
فبإمكان هذه الدول أن تضمن أمنها الغذائي من خالل اعتمادها على المنتجات الزراعية األمركية وهي متاحة
في أغلب األحيان وبكلفة أقل».
لهذا هبت الشعوب الحية الواعية لخطر هذه المقولة إلى العمل على ترسيخ مفهوم حر هو السيادة على الغذاء.
وهو حق الشعوب بإنتاج غذائها وحقها في وضع السياسات الزراعية المالئمة لها سياسيا واقتصاديا
واجتماعيا وجغرافيا وثقافيا.
وبالتوازي أطلقت العربية لحماية الطبيعة برنامج السيادة على الغذاء في الوطن العربي والذي من أهم أهدافه
تكريس سيادتنا على مواردنا الطبيعية وعلى قوتنا وغذائنا ،عبر التأثير على السياسات الزراعية والبيئية،
المحلية واإلقليمية والعالمية ،والعمل ضد أدوات اإلستعمار الحديث من تهميش للزراعة إلى عرقلة التكامل
العربي اإلقتصادي والزراعي إلى تفريغ مفهوم التنمية المستدامة من أهدافه األساسية المعتمدة على العدالة
في أبعادها الثالثة اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية.
وكعادتنا كل عام نشارككم ما يقلقنا وما يحفزنا للمزيد من العمل وهي ثالثة خواطر .
األولى حول تطوير مفهوم التطوع "زيتوناتنا" ليصل المتطوعون إلى المأسسة واإلستدامة والقيادة ليس فقط
المساعدة عند اللزوم ،ولتسهيل ذلك قامت العربية بإطالق مشروع مهنيون ألجل األرض والزيتون وقد
ابتدأنا اآلن بلجنة إعالميون ألجل الزيتون ومحامون ألجل الزيتون وسيتبعها لجنتي طالب ألجل الزيتون
ومهندسون ألجل الزيتون.
الخاطرة الثانية هي كيف يرتقي تعاوننا كمبادرات مجتمع مدني تعمل لألهداف ذاتها إلى مستوى تشاركي
يمكننا من خلق حركات إجتماعية مؤثرة .يجب أن ندرك أن تأثيرنا كمنظمات منفردة غير كافي وهنا نذكر
أننا على الصعيد اإلقليمي والدولي قد نجحنا في تكوين شراكات فاعلة وقوية وممأسسة ولم يتسن لنا النجاح
ذاته على الصعيد المحلي مع أننا نفتخر بتعاوننا المشرف مع النقابات المهنية للمهندسين والزراعيين
والمقاولين واإلسكان ومع جمعية الحنونة الرائعة.
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كلمة رئيسة العربية لحماية الطبيعة في الحفل السنوي 2013
الخاطرة الثالثة :هل سنتمكن معا من اتمام زراعة المليون الثاني في العام القادم ؟؟ وهل سنتمكن من زراعة
المزيد من األشجار في األردن الحبيب؟؟ هل يمكن أن نحلم مثال بأن نزرع مئة ألف شجرة في األردن لنلون
بريشة العربية لحماية الطبيعة المزيد من أراضيه الممتدة باللون األخضر؟
اكتفي بهذه األسئلة واختتم بدعوة لنا جميعا أن نمنع اليأس من التسلل إلى قلوبنا رغم أن وطننا العربي يعيش
أو يكاد ينتحر اآلن في عصر الفتن المشرذمة والفرقة المؤسفة والحرائق المشتعلة .إن مخطط إدامة الحروب
في إقليمنا هو أداة استعمارية جديدة قديمة لسلبنا أوطاننا وسيادتنا فلم يعد الهدف اإلنتصار في الحروب بل
إدامتها .علينا أن نتمسك بحقنا في فلسطين أوال وبسيادتنا على كافة مواردنا في الوطن العربي ثانيا .لنتمسك
بهما كمنابر توحيد لنا وأن نظل نؤمن أننا كنا وسنظل ،شعوبا تستحق الحياة ،شعوبا تأبى الذل والظلم
واإلنكسار .وأكبر دليل على ذلك هو وجودكم معنا اليوم فألف أهال وألف مرحبا.
رزان زعيتر
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أهم إنجازات العربية
خالل العشر سنوات
الماضية
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أهم إنجازات العربية خالل العشر سنوات الماضية
برنامج السيادة على الغذاء
تلعب العربية دورا هاما بتمثيل األردن والمنطقة العربية في آلية المجتمع المدني العالمي المرتبطة بلجنة
األمن الغذائي العالمي التي تضم ممثلين عن الدول باإلضافة إلى منطمة األغذية والزراعة (الفاو) والصندوق
الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد) وبرنامج الغذاء العالمي.
وتمثل العربية المجتمع المدني العربي أيضا في اللجنة الدولية للسيادة على الغذاء واإلتحاد العالمي لصون
الطبيعة حيث استطاعت أن تدرج قرارين حول حماية البيئة والزراعة ومحاسبة مرتكبي الجرائم في المناطق
التي تعاني من الصراعات.
فقد نجحت العربية بتسليط الضوء على األولويات اإلقليمية خصوصا مسألة انعدام األمن الغذائي في حالة
الصراعات حيث شكلت في  2005مجموعة عمل دولية حول هذا الموضوع وبالتالي رشحت لتترأس عمل
آلية المجتمع المدني العالمي حول األمن الغذائي في األزمات الممتدة منذ عام  2011وأصبحت المهندسة
رزان زعيتر رئيسة العربية عضوا في اللجنة التوجيهية لمنتدى الخبراء رفيع المستوى بشأن األزمات
الممتدة الذي تنظمه لجنة األمن الغذائي العالمي .وتلعب العربية اآلن دور ريادي في تحضير أجندة العمل
الدولية حول هذا الموضوع الذي ستقوم الدول بالتصويت عليه في شهر تشرين األول .2014
أما على المستوى اإلقليمي فقد تمكنت العربية من تأسيس الشبكة العربية للسيادة على الغذاء كشبكة طوعية
من منظمات المجتمع المدني العربي التي تتشابه بالمخاوف واألولويات وتسعى في المقام األول إلى توحيد
الرؤية والقدرة على التأثير المجتمعي على السياسات الزراعية والتي سجلت في بيروت عام .2012
كما كلفت منظمة الفاو العربية لحماية الطبيعة لتنظيم
المؤتمر اإلقليمي للمجتمع المدني األول في بيروت عام
 2012والثاني في شهر أيلول  2013في عمان لتحديد
األولويات الزراعية في إقليمنا العربي ،كما نظمت العربية
بالتعاون مع الفاو مؤتمر الصيادين في سلطنة عُمان في آذار
 .2013وكلفت منظمة اإلسكوا العربية لتنظم معها مؤتمر
إقليمي عن سلسلة القيم الزراعية في حزيران .2013
أما على المستوى المحلي تمكنت العربية من أخذ زمام
المبادراة في إدخال موضوع الكائنات المعدلة وراثيا في
األردن في ظل نقص المعلومات لدى الكثيرين حول هذا
الموضوع وتأثيراته في حياة اإلنسان .وقد نظمت العديد من
الجلسات التشاورية وحمالت التوعية إلى جانب إنشاء اللجنة
الوطنية للكائنات المعدلة وراثيا-السالمة اإلحيائية والتي
جمعت أعضاء من منظمات المجتمع المدني والقطاعين العام
والخاص وساهمت في وضع نظام خاص يتعلق بهذه القضية
في األردن.
كما أطلقت حملة وطنية حول موضوع المكافحة المتكاملة
لآلفات الزراعية وذلك بالشراكة مع منظمة األغذية
والزراعة العالمية ووزارة الزراعة ومنظمات المجتمع
المدني األخرى إللقاء محاضرات وعقد ورش عمل تدريبية
وتوزيع مواد توعوية على اتحاد المزارعين األردنيين
والجامعات ونقابات المهندسين واألطباء والصيادلة
6
وموزعي المواد الزراعية.

أهم إنجازات العربية خالل العشر سنوات الماضية
برنامج زراعة المليون شجرة األولى والثانية في فلسطين
على مدى أكثر من ستين عاما ،عملت قوات اإلحتالل
اإلسرائيلية على اقتالع مئات اآلالف من أشجار الزيتون
واألشجار المثمرة من المزارع الفلسطينية ،وذلك ضمن
حملة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم باللجوء
لحرمانهم من مصدر رزقهم ،كما أدى إنشاء وزحف
المستوطنات وبناء الجدار الفاصل ألضرار هائلة وجسيمة
على اإلقتصاد الزراعي في فلسطين ،حيث تم تدمير وجرف
جزء كبير من األراضي الزراعية.
وردا على هذه الممارسات أطلقت العربية لحماية الطبيعة في
عام  2001حملة زراعة المليون شجرة األولى في أراضي
الضفة الغربية وقطاع غزة  ،وذلك بالتعاون مع هيئات
زراعية ومنظمات مجتمع مدني لدعم المزارع الفلسطيني
وإعادة تأهيل األراضي المتضررة.
مع نيسان عام  ،2008تمكنت العربية لحماية الطبيعة من
اإلنتهاء من زراعة المليون شجرة األولى في المزارع
الفلسطينية ،وأطلقت في نفس العام حملة زراعة المليون
شجرة الثانية ،ولتحقيق هذه الغاية ،نظمت العربية لحماية
الطبيعة العديد من الحمالت واإلحتفاالت لجمع التمويل ،وقد
تمكنت العربية لحماية الطبيعة حتى اآلن من زراعة مليون
و 733ألف شجرة من أشتال الزيتون واألشجار المثمرة
موزعة على مساحة  59.450دونم لتلبي احتياجات
 14.620مزارعا يعيلون أسر مجموع عدد أفرادها
 116.253فردا.
كما أطلقت عدد من الحمالت ضمن إطار حملة المليون
شجرة مثل حملة من المزارع المحاصر للعائلة المحاصرة
والتي تهدف إلى دعم وإغاثة أسر غزة المتضررة من
العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة وما تاله من حصار
للمنطقة ،وحملة تأمين  500خزان مياه ضمن حملة سقـي
غـزة والتي جاءت كإستجابة سريعة للوضع الطارئ الذي
عانى منه سكان بيت حانون في غزة من جراء القصف
الصهيوني على البلدة وإستهداف وتدمير خزانات مياه
الشرب لعدد من المساكن بهدف تضييق الخناق على السكان
وجعل الظروف المعيشية صعبة .وكذلك حملة إعادة تأهيل
الدفيئات الزراعية في قطاع غزة ،والتي استهدفت إعادة
تأهيل وزراعة  38ألف دفيئة زراعية بأشتال البندورة
والخيار والفلفل وذلك بهدف مساعدة المزارعين المتضررين
من اإلجتياحات والقصف اإلسرائيلي لمناطق القطاع القريبة
من الخط األخضر وموزعي المواد الزراعية.
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أهم إنجازات العربية خالل العشر سنوات الماضية
برنامج القافلة الخضراء
أطلقت العربية لحماية الطبيعة في عام  2003مشروع
القافلة الخضراء نظرا لما يعانيه األردن من ضيق المساحات
الخضراء والتي يهددها التصحر والرعي الجائر والزحف
العمراني.
ويهدف برنامج القافلة الخضراء إلى التوعية البيئية بأهمية
زراعة األشجار لحماية األرض وزيادة الرقعة الخضراء في
المناطق األقل حظا في األردن ،خاصة بين األجيال القادمة،
وتشجيع مشاركة الطالب في األنشطة التطوعية الرامية
لزراعة األشجار والحفاظ على البيئة باإلضافة إلى المساهمة
في توفير موارد إضافية للدخل وتحقيق األمن الغذائي من
خالل زراعة األشجار المثمرة ،مع بناء عالقة تعاون وتوأمة
بين المدارس األكثر حظا والمدارس األقل حظا من خالل
بناء مشاريع بيئية تشاركية.
وقد تمكنت العربية لحماية الطبيعة خالل سنوات عطائها من
إشراك الطالب بزراعة األشجار في أكثر من خمسة عشر
موقع في مختلف أنحاء المملكة.

حملة لو تعرف
أطلقت العربية لحماية الطبيعة عام  2012برنامجا توعويا
بعنوان "حملة لو تعرف" يستهدف طلبة المدارس في األردن
والذين تتراوح أعمارهم من  20 -12سنة ،وذلك بهدف
زيادة التوعية بالمخاطر التي تواجه البيئة والزراعة في
األردن وفلسطين ،خاصة بين األجيال القادمة من خالل
الوصول إلى شريحة كبيرة من طالب المدارس.
وقد شارك في هذه الحملة أكثر من  20متطوع يقومون
بتقديم محاضرات في المدارس والجامعات األردنية العامة
والخاصة ،وقد تمكنت العربية حتى اآلن من تقديم حوالي
 30محاضرة استهدفت حوالي  1120طالب وطالبة في
أكثر من  27مؤسسة تعليمية.
وقبيل القيام بهذا النشاط التوعوي ،عملت العربية على بناء
قدرات المتطوعين في مجال مهارات التقديم والعرض،
حيث نظمت ورشات عمل تدريبية لهذا الغرض.
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برنامج زراعة
المليون شجرة
الثاني
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برنامج زراعة المليون شجرة الثاني
واصلت قوات اإلحتالل خالل العام  2013العملية الممنهجة التي تقوم بها منذ سنوات في محاربة المزارعين
الفلسطينيين بلقمة عيشهم .وذلك عن طريق جرف األراضي الزراعية واقتالع األشجار وسرقتها ومصادرة
األراضي .ولمواجهة هذه التحديات استمرت العربية لحماية الطبيعة خالل عام  2013بالعمل على برنامج
زراعة المليون شجرة الثاني ،والذي يهدف إلى دعم ومساندة المزارعين الفلسطينيين على التمسك باألرض،
عن طريق إعادة زراعة األشجار التي جرفتها أو اقتلعتها الجرافات اإلسرائيلية من المزارع الفلسطينية.
ومن أبرز المحطات في هذا السياق:
تنظيم حفل العربية بمناسبة مرور عشر سنوات على
تأسيسها
احتفلت العربية لحماية الطبيعة في الحادي والعشرين من
شهر كانون األول بمرور  10سنوات على مسيرتها التي
شملت زراعة أكثر من مليون و  700ألف شجرة في
فلسطين باإلضافة إلى تنظيم مئات الورشات التوعوية
والمنتديات التي تعنى بموضوع السيادة على الغذاء في
الوطن العربي وذلك في فندق الالندمارك  -عمان .
وبمشاركة ما يزيد عن  500داعم لبرنامج المليون شجرة.
تضمن الحفل عرض فيلم عن أهم إنجازات العربية منذ
إنطالقها في السابع والعشرون من شهر نيسان 2003
وحتى اآلن .وكلمة للمهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية
لحماية الطبيعة تحدثت فيها عن سعادتها بما حققناه بعملنا
الجماعي واننا فخورون بكوننا مبادرة مجتمع مدني حقيقي
تعتمد كليا على التبرعات المحلية والعربية.
ومن ثم تم عرض فيلم وثائقي من إخراج مريم شاهين
بعنوان "اإلقتالع من األغوار" والذي يسلط الضوء على
اإلنتهاكات التي تقوم بها قوات اإلحتالل الصهيوني بحق
المزارعين والمواطنين في األغوار الفلسطينية.
ويذكر أن العربية واحتفاال بعيدها العاشر إستضافت كال من
الفالح أبو صقر الذي استعرض التحديات التي يواجهها
السكان في الغور الفلسطيني ،والمزارع ابراهيم صبيح من
منطقة بيت لحم ،الذي رفض بيع أرضه إلى الكيان
الصهيوني مقابل  15مليون دوالر ،واختتم الحفل بدبكة
فلكلورية قدمتها جمعية الحنونة للثقافة الشعبية.
وتم خالل الحفل تكريم عددا من الشخصيات والمؤسسات
التي كان لها دور في برنامج زراعة المليون شجرة الثاني.
وتم خالل الحفل تكريم عددا من الشخصيات والمؤسسات
التي كان لها دور في برنامج زراعة المليون شجرة الثاني.
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إعادة تأهيل وزراعة ربع مليون شجرة مثمرة في فلسطين
أطلقت العربية بالتعاون مع شريكتها جمعية اإلغاثة
الزراعية مشروعا جديدا لعامي  2014-2013يهدف
لزراعة  250.000شجرة مثمرة في كافة محافظات
فلسطين وذلك بتمويل من الصندوق العربي لإلنماء
اإلقتصادي واإلجتماعي ،ويذكر أن المشروع يستهدف
زراعة  8300دونم من األراضي الزراعية ،إلفادة ما
يقارب  2400مزارع ،في أكثر من  60موقع في مختلف
المحافظات الفلسطينية.
زراعة  17ألف شجرة مثمرة ضمن مشروع أشتال الصمود
نفذت العربية بالتعاون مع شريكها إتحاد جمعيات المزارعين
الفلسطينين مشروع "أشتال الصمود" الذي يهدف لزراعة ما
يزيد عن  17.000شجرة مثمرة في محافظات طولكرم،
سلفيت ،قلقيلية والقدس (بيت عنان ،بيت سوريك ،بيت إكسا،
بدو) وقطاع غزة.

زراعة  23ألف شجرة مثمرة ضمن مشروع األرض
الطيبة
نفذت العربية لحماية الطبيعة بالتعاون مع شريكتها جمعية
التنمية الزراعية الفلسطينية (اإلغاثة الزراعية) مشروع
"األرض الطيبة" بهدف زارعة حوال  23ألف شجرة في
الضفة الغربية ،منها  1500شجرة في جامعة بيرزيت
تساهم في دعم الطالب الجامعي ،و  2000شجرة داخل
الخط األخضر في األراضي المحتلة عام  ،48حيث سيساهم
المشروع في زراعة ما يقارب 740دونم من األراضي،
وقد استفاد من المشروع  320مزارع.
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اإلنتهاء من إنشاء خمس آبار في قرية بدو غربي القدس
أنهت العربية لحماية الطبيعة حفر خمسة آبار لمصلحة
مزارعين فلسطينيين بالتعاون مع إتحاد جمعيات المزارعين
الفلسطينيين بهدف توفير مياه شرب إضافية لسكان قرية بدو
في القدس ،ألن أهالي القرية يعتمدون في مياه الشرب على
الشبكة العامة للمياه ،والتي مدت إليهم من المستوطنات
القريبة من البلدة ،حيث أن الغالبية الساحقة من سكان القرية
كغيرهم من سكان القرى المجاورة يعتمدون في مياه الشرب
على الخط الرئيسي ،وبما أن المياه ال تكفيهم فيضطر أهالي
القرية إلى شراء المياه عن طريق تنكات المياه بحيث يصل
سعر كوب الماء إلى ما يقارب  5دوالرات وذلك على
حساب دخلهم حيث أن غالبيتهم من العمال والمزارعين
والموظفين.
العربية تحتفل بذكرى يوم األرض الفلسطيني بزراعة
 2000شجرة في أراضي الـ 48
احتفلت العربية بذكرى يوم األرض الفلسطيني والذي
يصادف  30آذار من كل عام بزراعة  2000شتلة مثمرة
في أراضي مناطق الـ  48وذلك بالتعاون مع جمعية إنماء
واإلغاثة الزراعية  ،وتحديدا في منطقة البطوف وعرابة
ودير حنا وسخنين ووادي سالمة.
وجاء هذا النشاط بهدف الوقوف إلى جانب أهلنا في النقب
لما يتعرضون له من ظروف صعبة من عمليات اإلقتالع
والتهويد الذي سيطال أكثر من  850ألف دونم وتهجير ما
يزيد عن  10,000إنسان والعمل على التواجد والتواصل
مع قضاياهم وهمومهم والوقوف إلى جانبهم.
دعم صمود قرية جبة الذيب وزراعتها بعد 13عام من
المنع
لبت العربية نداء أهالي قرية "جبة الذيب" الواقعة في
محافظة بيت لحم ،بزراعة  1000شجرة مثمرة في
أراضيها التي تم إستعداتها بتاريخ  9/10/2013بعد 13
عاما من منعهم للدخول إليها ،وذلك ضمن برنامج زراعة
المليون شجرة في فلسطين -مشروع "أشتال الوطن".
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العربية تهدي دابة لمزارع فلسطيني
قدم أصدقاء العربية في استراليا إغاثة سريعة للمزارع
الفلسطيني ابراهيم صبيح الذي قام اإلسرائيليون بتسميم دابته
التي يستعملها بالزراعة في منطقة بيت لحم -قرية الخضر.
وقد قامت العربية بدعم المزارع من خالل شراء دابة أخرى
له وتأمينه باألشتال لمساعدته على الصمود بأرضه وعدم
تركها.
يذكر أن المزارع ابراهيم صبيح كان قد رفض مسبقا بيع
أرضه لسلطات اإلحتالل والذين عرضوا عليه مبالغ مغرية
جدا وصلت إلى  15مليون دوالر.
إغاثة المزارعين المتضررين من العاصفة الثلجية
بعد األضرار التي لحقت بالمزارعين من العاصفة الثلجية
من تدمير لمزروعاتهم بشكل غير مسبوق ،باشرت العربية
لحماية الطبيعة بالتعاون مع جمعية النهضة الريفية لمنطقة
شمال وغرب القدس بتلبية نداء المزارعين بزراعة ما يزيد
عن  60ألف شتلة من أشتال الخضراوات الشتوية (زهرة،
ملفوف ،زعتر ،بصل ،ميرمية ،ثوم وسبانخ).
زراعة أراضي مهددة بالمصادرة في بلدة بيت جاال
ضمن برنامج زراعة المليون شجرة الثاني شرعت العربية
لحماية الطبيعة بتنفيذ فعالية لزراعة  300شجرة زيتون في
أراضي تعود ألكثر من  25عائلة في البلدة في منطقة
المخرور الواقعة بالقرب من الشارع اإلحتاللي "شارع "60
المقام على أراضي بلدة بيت جاال المهددة بالمصادرة وذلك
بالتعاون مع شريكها إتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين
ضمن مشروع " أشتال الوطن" الممول من قبل مؤسسة
التعاون.
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مؤسسة التعاون تساهم في زراعة
 7.000شتلة في فلسطين
وقعت العربية إتفاقية مع مؤسسة التعاون وإتحاد جميعات
المزراعين الفلسطينين لزراعة  7.000شتلة مثمرة ضمن
مشروع "أشتال الوطن" الذي يستهدف بصورة أساسية
زراعة األشتال في قرية بيت سوريك -القدس ومحافظات
نابلس وبيت لحم وجنين والخليل وطولكرم .بهدف مساندة
المزارعين الفلسطينيين وتأمين مصدر رزق ألكثر من 195
عائلة ،حيث من المقرر أن يغطي المشروع حوالي 870
دونم وسيوفر حوالي  800فرصة
عمل مؤقتة.
زراعة  2000شجرة في قرى القدس
بمبادرة من رواد مسجد اإلمام مسلم في الكويت ،تم زراعة
 2000شجرة زيتون في عدد من المناطق المهددة
بالمصادرة بالقدس ،وتحديدا في بيت سوريك وبيت اكسا
وقطنة.
وقد اختارت العربية األراضي المذكروة ألنها كانت عرضة
للمصادرة من قبل الحكومة اإلسرائيلية.
مساندة من أصدقاء العربية في قطر لدعم زراعة األشجار
نظمت لجنة أصدقاء ومتطوعوا العربية لحماية الطبيعة في
قطر حملة لجمع التبرعات لدعم ومساندة مزارعي قرية بيت
سوريك ،حيث تمكنوا من جمع تبرعات لزراعة 1650
شجرة مثمرة ( 1350زيتون 160 ،تين140 ،حمضيات)
في مساحة تقدر بـ  110دونم إستفاد منها  29مزارعا.
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برنامج القافلة
الخضراء
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برنامج القافلة الخضراء
أطلقت العربية لحماية الطبيعة منذ عام  2003برنامج القافلة الخضراء والذي تسعى من خالله إلى زيادة
الرقعة الخضراء في األردن ،وخاصة في المناطق المهمشة من خالل إشراك طلبة المدارس من جميع
األعمار في الزراعة بهدف رفع الوعي لديهم في الثقافة البيئية ،وتفعيل دورهم في اإلهتمام وخدمة المجتمع
والعمل التطوعي.
القافلة الخضراء تزرع  400شتلة في أربع مدارس نائية
في منطقة الضليل
نظمت العربية لحماية الطبيعة في السادس عشر من نيسان
حملة لزراعة األشجار في منطقة الضليل بالتعاون مع
مديرية التربية والتعليم لمنطقة الزرقاء الثانية ،والشركة
الدولية للدواجن (تمام).
قامت العربية بزراعة األشجار في المدارس المستهدفة على
مدى يومين ،وهذه المدارس هي مدرسة ريحانة بنت زيد
الثانوية المختلطة ،ومدرسة ربى الضليل األساسية ،ومدرسة
ماريا القبطية الثانوية للبنات ،ومدرسة الشخوت األساسية
المختلطة.
العربية تزرع  123شجرة بالتعاون مع مسابقة أرامكس
شاركت العربية لحماية الطبيعة مع مسابقة أرامكس إلعادة
التدوير التي أطلقتها الشركة في الفترة ما بين 20-1
أيار ،2013والتي تعنى بتصوير أية ابتكارات ابداعية في
أشكال جديدة من إعادة التدوير.
وقد ساهمت شركة أرامكس بالمقابل بزراعة شجرة عن كل
صورة مشاركة في المسابقة بالتعاون مع العربية لحماية
الطبيعة.
وتنوي العربية زراعة حوالي  123شجرة مقابل المشاركات
في منطقة مادبا خالل الموسم الزراعي القادم.
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العربية وأمانة عمان تبدأن مرحلة جديدة لزيادة الرقعة
الخضراء في األردن ،ومأسسة التعاون بين المجتمع
المدني والقطاع الحكومي
تم عقد سلسسة من اإلجتماعات التي ابتدأت بتاريخ 13/11
بلقاء جمع بين أمين عمان معالي عقل بلتاجي ووفد من
العربية ضم م .رزان زعيتر رئيسة العربية والسيدة سوزان
أيوب والمهندسة فرح قدورة والمهندس دمحم قطيشات.
نتج عن اإلجتماع تشكيل لجنة لوضع خطط العمل واختيار
المواقع المالئمة للزراعة وتعزيز أعمال الزراعة الحضرية
وزراعة األسطح .وتم عقد لقاءات الحقة جمعت بين
األمانة والعربية لحماية الطبيعة بهدف تحضير أجندة عمل
للبدء بخطط تخضير عمان أولها إجتماع بتاريخ 26/11
ضم وفدا من األمانة وهم:
د .وليد العجلوني -نائب مدير المدينة للشؤون الصحية ،م.
نيبال قطان المدير التنفيذي للخدمات اإلجتماعية ،م .عبد هللا
الحراسيس -مدير دائرة المتنزهات ومكافحة التصحر ،م.
هشام العمري -المستشار لشؤون الزراعة الحضرية ،م .دمحم
قطيش – مدير دائرة الحدائق.
تبعها لقاء تنسيقي مع المهندس هشام العمري في 3/12
وآخر في تاريخ  5/12ضم المهندس نيبال قطان والمهندسة
جمانة عطيات بهدف التحضير لعقد عدد من المحاضرات
البيئية التوعوية وتم البدء بزيارة ميدانية للتعرف على بعض
المواقع التابعة لألمانة والتي ستكون قيد الدراسة والعمل مثل
مرورية صرح الشهيد وقاعة وحديقة الشهداء في عبدون
ومركز و حديقة أبو بكر في خربة السوق وغيرها.
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العضوية في آلية المجتمع المدني المرتبطة
بلجنة األمن الغذائي العالمي
العربية في الدورة األربعين للجنة األمن الغذائي العالمي
شاركت العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على
الغذاء بالدورة األربعين للجنة األمن الغذائي العالمي من -7
 11تشرين األول  2013في مقر منظمة األغذية والزراعة
(الفاو) في روما .حضر الدورة ممثلين عن الحكومات
ومنظمات األمم المتحدة والمؤسسات الدولية المختلفة
باإلضافة إلى القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني بكل
قطاعاته.
ونظمت العربية متمثلة بالناشطة مريم الجعجع مجموعة
عمل المجتمع المدني في الجلسة المخصصة إلنعدام األمن
الغذائي في األزمات الممتدة .قامت المجموعة بإعطاء
مداخالت تؤكد على دور المجتمعات في تحديد مصيرها
والتخطيط إلعادة تأهيل وضعها اإلجتماعي والسياسي
واإلقتصادي .وركزت المداخالت أيضا على أهمية خلق
أطر مسائلة تخضع لها جميع األطراف العاملة تدفع في
طريق تطبيق القانون الدولي.
وأكدت مريم في مداخلتها أن الهدف الحالي من الحروب هو
استدامتها أطول وقت ممكن وأشارت إلى النتائج المترتبة من
إستدامة الصراعات ونتائجها على األمن الغذائي المحلي
واإلقليمي والعالمي .كما أصرت على أهمية توحيد الجهود
لحماية األمن الغذائي للشعوب المتضررة .وطالبت بضرورة
النظر إلى األسباب الحقيقية لألزمات حتى نتمكن من إيقافها
أو منع حدوثها مستقبال.
العربية لحماية الطبيعة تشارك في المنتدى السنوي آللية المجتمع المدني العالمي
اجتمع في  6-5تشرين األول  2013في المقر الرئيسي لمنظمة األغذية والزراعة في روما أكثر من 240
مشاركا من المجتمع المدني والذين يمثلون أكثر من  175بلد من جميع أنحاء العالم للمضي بفعاليات منتدى
آلية المجتمع المدني السنوي .عمل المشاركون خالل اليومين العالمي على اإلتفاق على القضايا الرئيسية التي
ستناقش في الجلسة األربعين العامة للجنة األمن الغذائي العالمي المرتبطة بالفاو وتشمل اإلستثمارات
والتنسيق والتواصل مع لجنة األمن الزراعية المسؤولة ،واألزمات والصراعات الممتدة ،والوقود الحيوي،
الغذائي العالمي ،واإلطار اإلستراتيجي العالمي.
مثل الوطن العربي وفد من الشبكة العربية للسيادة على الغذاء مكون من العربية لحماية الطبيعة وإتحاد
الفالحين التونسيين والجامعة الوطنية للقطاع الفالحي في المغرب .وأكدت زعيتر على أهمية تمثيل الوفد
العربي إلدماج األولويات العربية ضمن األولويات المطروحة للنقاش في اجتماع لجنة األمن الغذائي.
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العضوية في آلية المجتمع المدني المرتبطة
بلجنة األمن الغذائي العالمي
وكان لزعيتر كلمة رئيسية في المنتدى حيث عرضت على
الحضور خلفية موضوع انعدام األمن الغذائي في األزمات
والصراعات واإلحتالالت وضرورة إشراك المجتمع المدني
ببرنامج العمل الذي تحضره لجنة األمن الغذائي العالمي
حول هذا الموضوع .وأصرت أنه فقط من خالل أطر
مساءلة تتمركز بيد السكان المتضررين سنتمكن من تحقيق
أهدافنا .وأكدت على رفض الواقع الجديد في إدامة الحروب
والصراعات كوسيلة هيمنة جديدة لإلستعمار الحديث.

العربية في اجتماع الهيئة التنسيقية آللية المجتمع المدني
العالمي
شاركت العربية لحماية الطبيعة في اجتماع الهيئة التنسيقية
آللية المجتمع المدني العالمي في  4-3تشرين األول 2013
في مقر منظمة األغذية والزراعة .وتتألف الهيئة من 41
و 17إقليم أحدهم رئيسة شخص يمثل  11قطاع مختلف
العربية المهندسة رزان زعيتر ممثلة عن غرب آسيا .تنظم
آلية المجتمع المدني العالمي وتيسر الهيئة التنسيقية عمل
مشاركتها بأعمال لجنة األمن الغذائي العالمي.
وتطرق اإلجتماع إلى تقييم عمل وإنجازات آلية المجتمع
المدني وعمل سكرتاريته باإلضافة إلى عمل الهيئة التنسيقية
واإلستشارية .ونتج عن اإلجتماع برنامج عمل قصير
وطويل المدى لتطوير اآللية.
ورشة العمل ضمن المنتدى حول انعدام األمن الغذائي في
األزمات الممتدة
ترأست العربية لحماية الطبيعة متمثلة بالناشطة مريم
الجعجع ورشة عمل في  5تشرين األول  2013في مقر
الفاو المركزي حول انعدام األمن الغذائي في األزمات
والحروب واإلحتالالت ضمن المنتدى السنوي آللية المجتمع
المدني العالمي .وكان الهدف من الورشة توحيد أصوات
المجتمع المدني بمطالب ومداخالت واضحة وموحدة ليتم
إلقائها خالل جلسات لجنة األمن الغذائي العالمي .وحضر
اإلجتماع منظمات مجتمع مدني من آسيا وافريقيا وامريكا
الالتينية والواليات المتحدة واوروبا.
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العضوية في آلية المجتمع المدني المرتبطة
بلجنة األمن الغذائي العالمي
اجتماع مجموعة آلية المجتمع المدني الدولية المعنية
باألزمات الممتدة
اجتمعت مجموعة المجتمع المدني العالمية المعنية باألمن
الغذائي باألزمات الممتدة التابعة آللية المجتمع المدني،
وترأستها العربية لحماية الطبيعة يوم  5حزيران لمناقشة
مواقف المجتمع المدني على أجندة العمل التي تحضرها لجنة
األمن الغذائي العالمي المرتبطة بمنظمة الفاو حيث ستقرها
الدول في العام المقبل.
قام المشاركون بإنتخاب أعضاء الفريق الفني لهذه المجموعة
ومن بينهم المهندسة رزان زعيتر والناشطة مريم جعجع.
وقامت المجموعة بالتأكيد على أن المجتمع المدني يريد أن
يقترح ويقود عملية إلكترونية تشاورية تضم جميع أصحاب
المصلحة للوصول إلى أجندة عمل تستند إلى نهج قائم على
حقوق االنسان.
تنظيم مشاركة المجتمع المدني في اإلجتماع المفتوح األول
للجنة األمن الغذائي العالمي في روما

شاركت مريم جعجع من العربية لحماية الطبيعة باإلجتماع
المفتوح للجنة األمن الغذائي العالمي حول األزمات الممتدة
في  8تموز  2013في روما والذي حضره ممثلي الدول في
منظمة الفاو باإلضافة إلى منظمات األمم المتحدة ومؤسسات
أخرى عالمية وآلية المجتمع المدني العالمي.
وقامت جعجع بتنسيق حضور ومداخالت مجموعة عمل
العالمي حول األمن الغذائي في األزمات المجتمع المدني
الممتدة من خالل اجتماع تحضيري نظمته في  7تموز
.2013
وأكدت هذه المجموعة على الدور األساسي الذي يجب أن
يلعبه المجتمع المدني والمجتمعات المحلية المتأثرة في
برنامج عمل التصدي إلنعدام األمن الغذائي في األزمات
الممتدة التي تحضره لجنة األمن الغذائي العالمي وعلى
أهمية محاسبة جميع األطراف ومراقبة احترام ما هو قائم
من التزامات بحقوق اإلنسان وقوانين واتفاقيات دولية إنسانية
والتي لها عالقة باألزمات الممتدة.
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العضوية في آلية المجتمع المدني المرتبطة
بلجنة األمن الغذائي العالمي
قيادة مشاركة المجتمع المدني في اإلجتماع المفتوح الثاني
للجنة األمن الغذائي العالمي في روما
قادت العربية آلية المجتمع المدني العالمي في اإلجتماع
المفتوح حول األمن الغذائي في األزمات الممتدة الذي أقيم
يوم  2013-10-31في مكتب منظمة الفاو في روما.
حضر اإلجتماع ممثلو الدول باإلضافة إلى ممثلين من
المنظمات الدولية والقطاع الخاص.
وقد قامت مريم الجعجع ممثلة للعربية بتنظيم وتحضير
المداخالت التي تركزت حول محتوى مسودة أجندة العمل
التي تحضرها لجنة األمن الغذائي حول مواجهة انعدام األمن
الغذائي في الصراعات واألزمات الطبيعية .وشددت
المداخالت على ضرورة التعلم من األساليب الغير ناجحة
كسياسات إعادة التأهيل واإلعمار غير المستدامة التي ال
تعود بالفائدة على المجتمعات المحلية ،والدعم الخارجي
المشروط الذي غالبا ما يؤثر سلبا على نظم الزراعة
واإلنتاج المحلي.
مناقشة إلكترونية :أساليب تحقيق األمن الغذائي القائمة على الحقوق أثناء األزمات الممتدة
نتيجة لجهد طويل للعربية لحماية الطبيعة ومجموعة الصراعات واإلحتالالت ومؤخرا للشبكة العربية للسيادة
على الغذاء ،قامت منظمة الفاو بإدراج مناقشة إلكترونية بعدة لغات من بينها اللغة العربية تستكشف الجهود
المبذولة لضمان تحقيق األمن والسيادة على الغذاء وسبل سد اإلحتياجات التغذوية من خالل األساليب والنُهج
القائمة على حقوق اإلنسان أثناء األزمات الممتدة ،وكانت المناقشة بقيادة جوزيف ششال -منسق شبكة المؤول
وعضو مجموعة الصراعات ،واستمرت في الفترة  28/10ولغاية .5/11
المشاركة في اجتماع حول مراقبة قرارات لجنة األمن الغذائي العالمي
شاركت العربية في السابع عشر من تموز من خالل عضو الهيئة اإلدارية رامي برهوش في اجتماع اللجنة
العالمية لألمن الغذائي والمنبثقة عن المنظمة العالمية لألغذية والزراعة .وكانت العربية واحدة من 8
مؤسسات غير حكومية تمثل آلية المجتمع المدني في اللجنة العالمية لألمن الغذائي.
وتم مناقشة المبادئ المقترحة لوضع آلية مراقبة على عمل وإنجازات اللجنة العالمية لألمن الغذائي ،وبعد
المبادي آلليات المراقبة على عمل اللجنة.
عرض المقترحات من جميع األطراف المشاركة تم التصويت على
ْ
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العضوية في لجنة التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء
جبهة آسيوية موحدة حول السيادة على الغذاء
دعيت رئيسة العربية لحماية الطبيعة والمنسقة المؤقتة
للشبكة العربية للسيادة على الغذاء للمشاركة في تكوين جبهة
آسيوية موحدة للمجتمع المدني المعني بقضايا الزراعة
واألمن الغذائي والسيادة على الموارد والتي عقدت في مدينة
نوغومبو في سيرلنكا في الفترة .8/ 23-20
ويأتي تكوين لجنة إدارية تمثل جنوب آسيا وجنوب شرق
آسيا وغرب آسيا كخطوة لتنسيق المواقف ضمن اللجنة
الدولية للسيادة على الغذاء والتي ستعقد اجتماعها العام في
تشرين الثاني  2013في البرازيل وتضم ممثلين عن
الحراكات اإلجتماعية ومنظمات المجتمع المدني من كافة
أنحاء العالم.
ومن ضمن الدول التي شاركت باإلجتماع الهند وماليزيا
والفلبين وسيرلنكا والباكستان وبنغالديش وتايالند والنيبال
واألردن وفلسطين.
وقد تضمن اإلجتماع بحث األولويات التي سيعمل عليها
الفريق للسنتين  2014و  2015والتي من أهم أولوياتها
مراقبة تطبيق وتحقيق مبدأ السيادة على الغذاء.
وتطوعت العربية لتكون نقطة ارتكاز عمل مجموعة
الحروب بالتعاون مع  NAFSOوهي تحالف الصيادين في
سيرلنكا.
وفي بحث موضوع اإلستثمار الزراعي المسؤول طلبت
زعيتر أن يتضمن بحث كل الحاالت التي يوجد فيها أزمات
ممتدة كالحروب واإلحتالالت والكوارث الطبيعية قبل وأثناء
وبعد حدوثها .إضافة لذلك أكدت العربية في المؤتمر على
وجوب التعاون الممأسس بين شعوب دول الجنوب وخاصة
في آسيا.
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العضوية في لجنة التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء
اجتماع الهيئة العامة للجنة التخطيط الدولية للسيادة على
الغذاء في البرازيل
اجتمعت الهيئة العامة للجنة التخطيط الدولية للسيادة على
الغذاء في البرازيل من  28 -25تشرين الثاني من أجل
عرض ومناقشة استراتيجية اللجنة الحالية وخطة عملها
للسنوات القادمة على المستوى اإلقليمي والعالمي.
وقامت العربية ممثلة بالناشطة مريم جعجع بإعطاء عرض
مكثف عن إنجازات مجموعة العمل حول األمن الغذائي في
الصراعات واإلحتالالت وأهمية وضع هذا الموضوع في
أعلى سلم أولويات لجنة األمن الغذائي العالمي .وأكدت
جعجع على أهمية انضمام أكبر عدد من المنظمات التي
يتركز عملها حول سيادة الدول والشعوب على الموارد
والغذاء إلى هذه المجموعة .وشددت جعجع على وجوب
مقاطعة اإلستثمارات الغير القانونية جميعها خاصة في
األراضي المحتلة والتي تهدد األمن الغذائي واإلقتصادي
واإلجتماعي للشعوب األصلية.
اجتماع لجنة التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء في روما
شاركت المهندسة رزان زعيتر في  2013-10-2ممثلة
عن غرب آسيا في اجتماع لجنة التخطيط الدولية للسيادة
على الغذاء الذي عقد في روما .وقد تركز النقاش حول
أولويات الشعوب في فرض مفهوم السيادة الغذائية ووضع
برنامج عمل للسنيتن القادمتين .وطلبت زعيتر من
المجموعة العالمية تيسير التعاون الجنوبي جنوبي وطالبت
المجتمع المدني الغربي بالسماح لهذا التعاون أن يتم وأن
يخفف محاوالته للسيطرة على حركات الشعوب وأن يسمح
"لألكسجين" بالوصول إلى رئة المجتمع المدني في الجنوب
ليصيغ أولوياته وبرامج عمله مستقال وبالتعاون مع الشمال.
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نشاطات أخرى على المستوى العالمي
العربية لحماية الطبيعة تنظم إجتماعا ً مهما ً في المنتدى
اإلجتماعي العالمي في تونس
نظمت العربية لحماية الطبيعة إجتماعا مهما في  28آذار
ضمن فعاليات المنتدى اإلجتماعي العالمي المنعقد في تونس
وذلك بالتعاون مع حركة الفالحين العالمية "فيا كامبسينا"،
جمعت فيها متحدثين من شبكات عربية وعالمية وأعضاء
من الشبكة العربية للسيادة على الغذاء ،تم فيها مناقشة
التحديات التي تواجه سيادة العرب على غذائهم ،مثل
اإلحتالل والتوزيع غير العادل للثروات ،وطرح حلول لها.
ترأست الجلسة المهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية حيث
شددت على أهمية التكامل اإلقليمي للوصول إلى السيادة
على الغذاء ،وعلى أهمية التشبيك مع المجتمع المدني
العالمي الذي يشاركنا الهموم والمشاكل ،كما تحدث كريم
عكروت ،ممثل نقابة الفالحة التونسية ،وتحدث خالل
اإلجتماع كال من األستاذ سعد زيادة ممثل إتحاد لجان العمل
الزراعي في فلسطين وممثلي إتحاد الفالحين العالمي وممثل
من التحالف الدولي للمؤول ومشاركين من المغرب ،الهند،
الجزائر ،فرنسا ،واندونيسيا .و اختتم نائب رئيس الحركة
الفالحية العالمية للمزارعين (فيا كامبسينا)انديرا لوبيز
الجلسة بكلمة تبعتها مناقشات مطولة.
وقد تمثلت العربية بوفد من المهندسة رزان زعيتر رئيسة
العربية وكل من فرح قدورة ومريم جعجع وقيس الحنطي.
كما شاركت العربية لحماية الطبيعة في مسيرة افتتاح
المنتدى اإلجتماعي العالمي في 26آذار ،و كذلك في مسيرة
الختام في  30آذار ،والتي خصصت للتضامن مع الشعب
الفلسطيني في إطار يوم األرض وقد فاق عدد المشاركين
فيها أربعون الفا.
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نشاطات أخرى على المستوى العالمي
مشاركة العربية في الدورة الرابعة لمنتدى األرض
دعيت العربية لحماية الطبيعة للمشاركة وتقديم عرضين في
الدورة الرابعة لمنتدى األرض في منطقة الشرق
األوسط/شمال افريقيا الذي نظمته شبكة حقوق األرض
والسكن والتحالف الدولي للمؤول في الفترة من 28 -26
آذار .تناول المنتدى عدد من المواضيع منها الزراعة في
الريف والسيادة على الغذاء والبيئة والمياه و األرض في
الحضر والحق في السكن.
وقد دعيت المهندسة زعيتر لتتحدث في الجلسة الختامية عن
المشاركة المدنية في صناعة السياسات العالمية والتي
أشارت فيها إلى أهمية تواجد وتمثيل القطاعات العربية
المنتجة للغذاء في المحافل الدولية ،فكلما كان التمثيل أوسع
ومنظم كانت فرصتنا في فرض أولوياتنا أكبر .كما أشادت
إلى ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين الفئات
المتنوعة في المجتمع واإلبتعاد عن الوقوع في الفتن الطائفية
والعرقية واإلثنية والتي تهدف إلى تجزئة المجزأ في وطننا
العربي.
وقدمت المتطوعة فرح قدورة خالل المنتدى عرضا عن
برامج العربية المختلفة لحماية األرض وصمود المزارعين
خاصة برنامج المليون شجرة الذي لقي إعجاب وحماس
الحاضرين.
مشاركة العربية في قمة تحول الطاقة العالمي في تركيا
دعيت العربية لحماية الطبيعة متمثلة بنائب رئيس الهيئة
اإلدارية األستاذ رامي برهوش في قمة تحول الطاقة العالمي
” “Global Power Shiftوالتي تعتبر مرحلة
جديدة للحركة المناخية العالمية والتي اجتمع فيها مئات
الناشطين الذين يقودون حركات المناخ حول العالم في
اسطنبول تركيا في الفترة ما بين  ٢٤وحتى  ٣٠من حزيران
عام.٢٠١٣
وقد تحدث برهوش عن التأثيرات اإلجتماعية للتغير المناخي
وتأثيرات النزاعات المسلحة على التغير المناخي في
المناطق المنكوبة.
ويذكر أن الهدف من اإلجتماع بناء التواصل والتخطيط لعام
من النشاط ووضع إستراتجية جديدة للحركة.

28

على المستوى اإلقليمي
مؤتمر فريق الخبراء حول سلسلة األنشطة الزراعية
الخضراء المضيفة للقيمة
نظمت العربية لحماية الطبيعة بالمشاركة مع اللجنة
اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا (اإلسكوا) اجتماع حول
"سلسلة األنشطة الزراعية الخضراء المضيفة للقيمة لتحسين
سبل العيش في المنطقة العربية" في بيت األمم المتحدة في
بيروت يومي الخميس والجمعة  21-20حزيران .2013
وضم اإلجتماع أخصائيين وممثلين من المجتمع المدني
العربي وتمحورت النقاشات عن كيفية تعزيز األمن الغذائي
العربي ،والوضع العربي في سلسلة إنتاج وتجارة الغذاء في
العالم ،باإلضافة إلى كيفية استخدام الموارد من مياه وطاقة
بكفاءة إلنتاج الغذاء بطريقة مستدامة.
وشددت المهندسة رزان زعيتر بكلمتها اإلفتتاحية على مبدأ
السيادة على الغذاء وهو المبدأ الذي يسعى لتطوير إنتاج
بديل ،وأنماط توزيع واستهالك بديلة قائمة على إنصاف
صغار المزارعين ومنتجي الغذاء المهمشين دون اإلعتماد
على أسس تحرير التجارة واقتصاد السوق كوسيلة لتحقيق
األمن الغذائي مع التشديد على حق الشعوب في سيادتها على
مواردها الطبيعية وحقها في تقرير ما تزرعه ألسواقها
المحلية والقومية وحقها في اختيار ما تأكله وتسوقه وتصنعه.
وحضر اإلجتماع من العربية لحماية الطبيعة مريم جعجع و
روى كحالة ودمحم قطيشات ،ومن الشبكة العربية للسيادة على
الغذاء مجموعة كبيرة من األعضاء.
كما أكدت المديرة التنفيذية للعربية مريم الجعجع على أن
مشكلة سلسة اإلمدادات الغذائية العالمية تكمن بإحتكار كبار
الشركات عابرة الحدود ألنشطة عملية اإلنتاج المختلفة،
والتي تعود بأجر غير منصف للمزارعين المحليين ،وأكدت
على خطورة اإلعتماد على اإلستيراد لتأمين الغذاء الذي
جعل الوطن العربي اآلن األكثر عرضة لتذبذب أسعار
الغذاء العالمية ،وشددت على أهمية تعزيز عملية اإلنتاج
والتبادل اإلقليمي لتحقيق األمن الغذائي.
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على المستوى اإلقليمي
اجتماع الشبكة العربية للسيادة على الغذاء الثاني وتعين العربية لحماية الطبيعة سكرتارية مؤقته للشبكة
تم عقد اإلجتماع الثاني للشبكة العربية للسيادة على الغذاء في بيروت في  21حزيران  2013والذي
احتضنته اإلسكوا في بيت األمم المتحدة لمزيد من البحث حول آليات التشبيك الممأسس بين مؤسسات المجتمع
المدني للوصول إلى ما يطمح له من مكانة الئقة بين األمم األخرى.
تم خالل اإلجتماع الذي حضره  22عضو من لبنان ،األردن ،فلسطين ،عُمان ،اليمن ،العراق ،السودان،
البحرين ،تونس ،مصر ،المغرب ،سوريا ،واإلمارات ،إستعراض استراتيجية الشبكة ونظامها األساسي
باإلضافة إلى آلية قبول األعضاء الجدد ،كما تم تعين العربية لحماية الطبيعة كسكرتارية مؤقتة للسنتين
القادمتين التي ستقوم بدور ميسر للشبكة لوضع خطة إستراتيجية ومشاورتها مع األعضاء .كما تقرر في
اإلجتماع تشكيل مجلس إستشاري للشبكة يضم األعضاء المشاركين باإلجتماع بصورة مبدئية وإعتماد الهيئة
اإلدارية على الستة أعضاء المؤسسين والمسجلين بكتاب التأسيس.
العربية لحماية الطبيعة تنظم مؤتمرا ً دوليا ً للمجتمع المدني
في المنطقة العربية حول األمن الغذائي والتغذية
أنطلقت في أيلول أعمال "المؤتمر الثاني لممثلي المجتمع
المدني في المنطقة العربية حول األمن الغذائي والتغذية" في
فندق عمان الشام في عمان ،والذي نظمته العربية لحماية
الطبيعة بالتعاون مع الشبكة العربية للسيادة على الغذاء
ولجنة األمن الغذائي التي تضم منظمة األغذية والزراعة في
األمم المتحدة ،وبرنامج الغذاء العالمي والصندوق العالمي
للتنمية الزراعية ،وآلية المجتمع المدني العالمي.
شارك في أعمال المؤتمر أكثر من  70مختصا من األردن
و  22دولة هي الجزائر ،المغرب ،تونس ،موريتانيا،
مصر ،اليمن  ،السودان ،السعودية ،الكويت،
اإلمارات،الصومال ،ليبيا ،العراق،سوريا ،لبنان ،فلسطين،
عمان ،البحرين ،قطر ،أندونيسيا ،ايطاليا
سلطنة ُ
واألرجنتين.
وقد بحث المؤتمر خالل أيامه الثالث عدد من القضايا منها:
 .1أجندة عمل األمن الغذائي في األزمات الممتدة
والصراعات.
 .2مباديء اإلستثمارات الزراعية المسؤولة التي هي أيضا في طور التحضير من قبل لجنة األمن الغذائي
العالمي.
.3كيفية مراقبة قرارات لجنة األمن الغذائي العالمي ومدى تطبيقها في الدول.
.4استشارة المجتمع المدني العربي في كتيب يحضر حاليا حول مساعدة المجتمعات على تطبيق الخطوط
التوجيهية الطوعية بشأن الحوكمة المسؤولة لحيازة األراضي ومصايد األسماك والغابات في سياق األمن
الغذائي الوطني ،باإلضافة إلى خطة عمل المجتمع المدني العربي في آلية المجتمع المدني العالمي“.
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على المستوى اإلقليمي
اإلجتمـاع التشـاوري العربـي حول أهـداف التنميـة
المستدامـة
شاركت المهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية في اإلجتماع
التشاوري العربي حول أهداف التنمية المستدامة والذي جاء
بتنظيم من اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا
(اإلسكوا) بالتعاون مع جامعة الدول العربية ،وبرنامج األمم
المتحدة للبيئة  /المكتب اإلقليمي لغرب آسيا ،ووزارة
التجهيز والبيئة في الجمهورية التونسية في الفترة ما بين
 19-18تشرين الثاني .2013
يهدف اإلجتماع إلى التشاور حول أهداف التنمية المستدامة
وأجندة ما بعد عام  2015انطالقا من المشاورات التي
تجري عالميا ،وقد تم إلقاء الضوء على التطورات
والمستجدات العالمية التي تجري حاليا على هذا الصعيد
وآخرها اجتماعات الدورة  68للجمعية العامة لألمم المتحدة
واجتماعات الفريق العامل المفتوح بشأن أهداف التنمية
المستدامة.
الورشة اإلقليمية ألصحاب المصلحة حول األمن الغذائي
والتغذية في تونس
دعيت العربية لحماية الطبيعة لتقديم عرض بإسم المجتمع
المدني العالمي في الورشة اإلقليمية ألصحاب المصلحة
حول األمن الغذائي والتغذية التي نظمتها منظمة (الفاو) في
تونس من  7-4تشرين الثاني  .2013ركز المؤتمر الذي
حضره عشرات الممثلين عن القطاع العام والخاص
والمجتمع المدني على استعراض ومناقشة إستراتيجية األمن
الغذائي في سياق التغير االجتماعي والسياسي السائد في
المنطقة ،فضال عن المبادرات الجارية في المنابر العالمية
خاصة التي تقع تحت مظلة لجنة األمن الغذائي العالمي.
وقامت مريم جعجع مسؤولة برنامج السياسات بالعربية
بتحضير وإعطاء عرض في اليوم الثاني للمؤتمر عن نظرة
المجتمع المدني حول أجندة العمل حول األمن الغذائي في
األزمات الممتدة التي تعمل عليه لجنة األمن الغذائي
العالمي .وشددت على خطورة أن يحصر دور أجندة العمل
على مراحل إعادة التأهيل بعد الصراعات وعدم شمول
مباديء أساسية كالوقاية وتجنب العوامل المسببة للصراعات
ووقف األزمات ومنع تكرارها.
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على المستوى اإلقليمي
مبادرة التنمية المستدامة العربية
شاركت رئيسة العربية رزان زعيتر في  25آب  2013مجموعة الخبراء الذين دعتهم اللجنة اإلقتصادية
واإلجتماعية لغرب آسيا (اإلسكوا) وبرنامج األمم المتحدة للبيئة وجامعة الدول العربية لبحث مشروع لتحديث
مبادرة التنمية المستدامة في المنطقة العربية.
أكدت زعيتر على ضرورة بحث المباديء والنقاط المرجعية لإلطار بحيث تعتمد على مفهوم العدالة
اإلجتماعية والسيادة على الموارد وإشراك المجتمع المدني في وضع األولويات وتنفيذها ومراقبة تطورها
وأكدت أنه وبدون ذلك لن تكون المبادرة إال حبرا على ورق .وأضافت من المهم أن يكون اإلطار اليكتفي
بالتعاون والتنسيق بل أن يصاغ على أساس تكاملي بحيث يطمح لوضع استراتيجية مشتركة لتحقيق األمن
الغذائي العربي التكاملي ويعمل على آلية موحدة لإلستيراد.
مؤتمر أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال
افريقيا
دعيت العربية لحماية الطبيعة للمشاركة في المؤتمر اإلقليمي
"أيام األراضي والمياه في الشرق األدنى وشمال افريقيا"
الذي عقد في عمان ،األردن وذلك من  18-15كانون األول
في فندق الميريديان.
وقد شاركت العربية بوفد برئاسة المهندسة رزان وذلك
لإلطالع ومواكبة جميع التطورات في مواضيع النقاش في
المؤتمر .يذكر أن الهدف من المؤتمر تغطية الثغرة المعرفية
عن طريق توفير منبر لبلدان اإلقليم وشركائهم في التنمية
للتعلم وتقاسم الخبرات ومناقشة الدروس المستفادة.
وعلى هامش المؤتمر اجتمعت العربية مع نائب رئيس منظمة
الفاو ورئيس مكتبها اإلقليمي  -مصر السيد عبد السالم ولد
أحمد ،بهدف التعريف بالشبكة العربية للسيادة على الغذاء
وانجازتها وأهدافها المستقبلية كمنبر لمؤسسات المجتمع
المدني العاملة في مجال األمن الغذائي.
أكدت م .رزان على أهمية المشاركة الفاعلة بين المجتمع
المدني ومنظمة الفاو ومأسسة العالقة فيما بينهما وضرورة
إعطاء المجتمع المدني الفرصة لتنظيم نفسه وقد قوبلت
اإلقتراحات المستقبلية مع منظمة الفاو بترحيب من قبل السيد
عبد السالم ولد أحمد.
كما دعت العربية لحماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة
على الغذاء إلى اجتماع ضم األستاذ ليث بن بشر  -رئيس
إتحاد المزارعين التونسيين ،والسيدة شهيرة وهبة ممثلة
جامعة الدول العربية واألستاذ رأفت خندقجي ممثل عن إتحاد
جمعيات المزارعين الفلسطينيين وذلك بهدف بحث آلية
تطوير العالقة بين جامعة الدول العربية ومؤسسات المجتمع
المدني العربي المعني بالتنمية المستدامة واألمن الغذائي.
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على المستوى اإلقليمي
المشاركة في ورشة عمل إقليمية حول تمويل المشاريع البيئية
شاركت العربية لحماية الطبيعة من خالل الناشطة مريم جعجع في ورشة العمل اإلقليمية لبناء القدرات على
تأمين التمويل للمشاريع البيئية ،والتي عقدت في الفترة ما بين  30-28كانون الثاني في عمان بتنظيم من
اإلتحاد العالمي لصون الطبيعة (.)IUCN
وقد حضر الورشة ممثلون من بعض الوزارات ومنظمات المجتمع المدني العاملة في قطاع البيئة من دول
األردن ولبنان وفلسطين وسوريا.
ركزت الورشة على عدة محاور أهمها مهارات الحصول على التمويل لدعم البرامج البيئية والتنوع الحيوي
البيولوجي.
وقدمت جعجع مداخلة شددت فيها على أهمية توخي الحذر من اشتراطات المؤسسات األجنبية التمويلية التي
تمتلك أجندات خاصة ،والتي تحاول أن تهمش القطاع الزراعي ،وشددت على ضرورة عدم اإلستمرار في
اإلعتماد على اإلنتاج الخارجي.
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على المستوى المحلي
إنشاء مجموعة العمل المحلية لبرنامج السيادة على الغذاء
انشأت العربية لحماية الطبيعة مجموعة عمل من المتطوعين المهتمين بمواضيع السياسات الزراعية تلتقي
بشكل دوري لمناقشة مواضيع جوهرية كاألمن الغذائي العربي والمحلي وتوزيع وحماية الموارد الطبيعية
وسياسات الزراعة واإلحتالالت والحروب وأثرها على األمن الغذائي والبيئة.
ويأتي الهدف من إنشاء هذه المجموعة إلى رفع وعي المتطوعين لكي تسنح لهم الفرصة بالتأثير على
السياسات في المنابرالمحلية واإلقليمية والعالمية.
و لقد عقدت هذه المجموعة سلسلة من اإلجتماعات خالل العام تم خاللها مناقشة وتحليل العديد من المقاالت
المحلية والعالمية التي تعنى بموضوع األمن الغذائي والسيادة على الغذاء .كما تم عرض تحليل لواقع األمن
الغذائي في بعض الدول العربية لفهم مسببات الوضع الحالي في كل حالة على حدى.
زيارة إلتحاد مزارعي غور وادي األردن لإلطالع على
واقع المزارعين
ضمن سعيها لدعم المزارعين األردنيين وبهدف اإلطالع
على أهم التحديات التي يواجهها قطاع الزراعة في
األردن ،نظمت العربية في  4أيار زيارة إلتحاد مزارعي
غور وادي األردن ،وذلك لفتح باب التعاون المشترك بين
الطرفين.
استمع الوفد إلى عدد من مزارعي غور األردن الذين
تحدثوا عن أهم المشاكل التي يعاني منها القطاع الزراعي
في المنطقة ،كإرتفاع أسعار مستلزمات الزراعة،
وعشوائية زراعة المحاصيل بسبب عدم وضوح
إستراتيجية خاصة بالزراعة ،باإلضافة إلى محدودية
حصص المياه التي توفرها سلطة وادي األردن لهم.
واتفق الطرفان على سلسلة من األعمال المشتركة
المستقبلية.
اجتماع مجموعة العمل المحلية لبرنامج السيادة على الغذاء مع إتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينين
عقدت مجموعة السياسات من العربية في  20نيسان اجتماع مع عبير الخليلي من إتحاد جمعيات المزارعين
الفلسطينيين.
وتناول اإلجتماع وضع جمعيات المجتمع المدني في الضفة الغربية وقطاع غزة ،والتي تجاوز عددها 93
جمعية تعمل على دعم وإغاثة الزراعة ،حيث يستفيد أكثر من  8000مزارع فلسطيني من برامج اإلغاثة
الزراعية.
وناقش الحاضرون موضوع البرنامج الضريبي وآليات حماية السوق الفلسطيني ،والتأمين الصحي للمزارعين
الفلسطينيين ،وكيفية بناء قدرات المزارعين وتدريبهم.
وتناول الحضور التحديات التي تواجه مزارعي األردن مثل عدم وجود وحدة بينهم في كافة المناطق ،وشراء
كبار التجار األردنيين للمنتجات اإلسرائيلية من المستوطنات في الضفة الغربية.
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الزراعة اإلقتصادية ومقومات الزراعة الناجحة
دعت مجموعة السياسات من العربية األستاذ ماهر عزوقة
إلى اجتماع في  29/6بهدف التحدث عن الزراعة
اإلقتصادية ومقومات الزراعة الناجحة والتحديات التي
يواجهها المزارع المحلي في اإلنتاج والتسويق نظرا لخبرته
في المجال.
وتم النقاش عن آليات تزيد القيمة على اإلنتاج المحلي،
وتحسن دخل المزارعين كالصناعات الغذائية وتوفير
الخدمات التسويقية ومراقبة نوع اإلنتاج والحد من أسعار
الوسطاء المستفيدين .وأكد السيد ماهر أن البد من تكتل
المزارعين الصغار في وحدات زراعية أكبر كالتعاونيات أو
الزراعة التعاقدية لكي يستطيعوا المنافسة في السوق.
المستقبل البيئي في الشرق األوسط
شاركت العربية من خالل المتطوعة الناشطة كاري شوارتز في ورشة "المستقبل البيئي في الشرق
األوسط" يوم  17حزيران والتي نظمها باحثون من جامعة كولومبيا ويسرها البروفيسور كريم مقدسي من
الجامعة األمريكية في بيروت وضمت عدد من النشطاء واألكاديميين.
وقامت كاري بتقديم ورقة عن العربية لحماية الطبيعة عن السيادة على الغذاء في ظل الصراعات والتغير
المناخي ،حيث تطرقت إلى العالقة المتينة ما بين الصراعات والتدهور البيئي ،وعالقة هاتين الظاهرتين
باألمن الغذائي وحقوق اإلنسان ،وتناولت قضية قطاع غزة كحالة دراسية ،وأوضحت الفرق بين األمن
الغذائي والسيادة على الغذاء ،وبأن العمل من أجل الثانية لها القدرة على تحسين قدرة المجتمعات في مجابهة
والتكيف للمتغيرات المناخية والسياسية.
المشاركة في ورشة عمل لمناقشة مقترح قانون وتعليمات
السالمة اإلحيائية في األردن
شاركت العربية لحماية الطبيعة ممثلة بالمهندسة رزان
زعيتر والمهندس دمحم قطيشات في ورشة العمل الهادفة
لمناقشة مقترح قانون وتعليمات السالمة اإلحيائية في الفترة
ما بين  19-17حزيران في عمان.
وقد أكدت العربية على ضرورة إشراك المجتمع المدني
باللجنة الوطنية للسالمة اإلحيائية ،وأشارت إلى أنه البد من
إحتواء المشروع على مرحلة تثقيفية وتوعوية للمجتمع
المدني لتفعيل اإلهتمام بالموضوع.
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اجتماعات مكثفة لمناقشة تأثيرات شركة مونسانتو
واألغذية المعدلة وراثيا ً
تضامنا مع الحركات اإلجتماعية العالمية الداعية لوقف
التعامل مع البذور المعدلة وراثيا متمثلة بشركة مونسانتو
األميركية لـ”التكنولوجيا الحيوية الزراعية” شكلت العربية
لحماية الطبيعة بالتعاون مع الناشطين من تغميس وجدل
وطمي مجموعة معنية بدراسة موضوع مناهضة األغذية
المعدلة جينيا بهدف حماية غذائنا وغذاء األجيال القادمة.
تسعى هذه المجموعة لتحضير سلسلة من النشاطات
والفعاليات لنشر التوعية بين الناس وتطالب بتشجيع
المزارعين والزراعة المحلية عن طريق توفير بنك للبذور
األصلية وتدعو إلتخاذ إجراءات صارمة تلزم المستورد
بوضع ملصق يبين المنتجات المعدلة وراثيا ويعطي المواطن
حقه في معرفة نوعية غذائه.
كما شاركت العربية وبدعوة من نقابة المهندسين الزراعيين
في اجتماع لمناقشة تأثيرات وتبعات أنشطة شركة مونسانتو
في األردن ،وقد مثل العربية كال من الناشطتين زينة الجعجع
و روى كحالة.
وقد أشارت الجعجع إلى ما قامت به العربية خالل السنوات
الماضية بموضوع األغذية المعدلة وراثيا فقد كانت أول من
عقد ندوة دولية في األردن حول الكائنات المعدلة وراثيا عام
 ،2005باإلضافة لكونها أول من أصدر منشور حول
الكائنات المعدلة وراثيا باللغة العربية.
العربية تلتقي وفد من إتحاد مزارعي وادي األردن و إتحاد
المزراعين الفلسطينيين
دعيت العربية في 18نيسان إلجتماع تكريمي لوفد من إتحاد
مزارعي وادي األردن يترأسه األستاذ عدنان الخدام ووفد
من إتحاد المزراعين الفلسطينيين برئاسة األستاذ ابراهيم
دعيق ،وحضره من العربية دمحم قطيشات ومريم جعجع.
قدمت المهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية شرحا عن
العربية لحماية الطبيعة وأنشطتها المتنوعة على المستوى
المحلي واإلقليمي والعالمي.
وقدم األستاذ عدنان الخدام رئيس إتحاد مزارعي غور
األردن شرحا موجزا عن إتحاد مزارعي وادي
األردن ،والمهندس ابراهيم دعيق رئيس إتحاد جمعيات
المزراعين الفلسطينين ،حيث تم وضع أفكار حول التعاون
المستقبلي.
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فعاليات وأنشطة متنوعة
العربية تكرم متطوعيها بمناسبة مرور  10سنوات على
تأسيسها
احتفلت العربية لحماية الطبيعة في  25تموز بعيدها العاشر
في حفل تكريمي نظمته في فندق الندمارك-عمان بحضور
أكثر من  100من متطوعيها ،حيث استعرضت العربية
إنجازاتها خالل السنوات العشر الماضية.
وألقت المهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية لحماية الطبيعة
كلمة رحبت فيها بالحضور ،وقدمت الشكر بإسم العربية
لجميع المتطوعين الذين ساهموا بتحقيق إنجازاتها ،كما قدمت
الشكر لإلعالميين الذي ساندوا مسيرة العربية منذ تأسيسها.
وقدم أعضاء من الهيئة االدارية وموظفي العربية عرضا
تناولوا فيه أهم األعمال التي تقوم عليها العربية ،وهي حملة
المليون شجرة األولى والثانية في فلسطين ،والقافلة الخضراء
للمدارس في األردن ،باإلضافة إلى أنشطة في األردن ،والحملة التوعوية التي تحمل اسم "لو تعرف“
المدافعة وكسب التأييد على المستوى الدولي .كما وقدم عدد من متطوعي العربية مجموعة من الفقرات ،مثل
الشعر والخواطر وعرض الصور.
اجتماع الهيئة العامة للجمعية العربية لحماية الطبيعة
في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني اجتمعت الهيئة العامة للعربية لحماية الطبيعة حيث استعرضت
رئيسة هيئة اإلدارة م .رزان زعيتر التقرير اإلدراي الذي يظهر اإلنجازات والمشاريع المنجزة في عام
.2012
كما قام المدير المالي للعربية والمدقق من شركة طالل أبو غزالة بعرض التقرير المالي والميزانية العمومية
للجمعية العربية لحماية الطبيعة لسنة  2012على المجلس الذي وافق عليه.
كما قام المجلس بمناقشة التعديالت المقترحة على النظام األساسي والتي قام بإعدادها كال من المحاميان عمر
الطويل ودمحم صافي بشكل تطوعي ،وقد تم اإلتفاق في نهاية اإلجتماع على التعديالت لترسل إلى وزارة البيئة
لتعتمد بشكلها النهائي.
كما اتفق المجلس على ترشيح السيد همام المفتي لشغر المنصب كي يصبح عضو في الهيئة اإلدارية.
اجتماع بمزراع فلسطيني من قرية الجبعة
من ضمن سعيها لدعم المزارعين الفلسطينيين دعت الهيئة اإلدارية للعربية في  20/3/2013المزارع
الفلسطيني خالد ناجي مشاعلة (أبو فراس) من قرية الجبعة محافظة بيت لحم ،حيث استعرض وضع قرية
الجبعة التي تحيط بها خمسة مستوطنات من عدة مناطق وهي بيت عينو تسوريف وبيتارو جباعوت باإلضافة
إلى الجدار ومعبرالجبعة المقام على أرضه.
واستعرض مشاعلة وضع المزارعين الفلسطينيين والتحديات التي يواجهونها نتيجة اإلحتالل وممارسات
المستوطنين ،حيث تقلصت مساحة القرية من 13000دونم إلى  2500دونم بسبب اإلعتدائات على األرض
وبناء معبر على أرض القرية.
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المشاركة في سوق جارا
شاركت العربية لحماية الطبيعة في سوق جارا الذي يقام كل
يوم جمعة في الصيف في منطقة جبل عمان ،وسعت العربية
من خالل هذه المشاركة إلى المساهمة في نشر التوعية
بالقضايا البيئية التي تواجه منطقتنا باإلضافة إلى حشد التأييد
من خالل الدعم المادي والمعنوي للتصدي للمشاكل البيئية
في المنطقة .وتقوم العربية من خالل هذه المشاركة ببيع
بعض المنتجات التي يقوم بإعدادها المتطوعين والتي يذهب
ريعها إلى دعم مشاريع التشجير التي تنفذها العربية في
األردن وفلسطين.
المشاركة في فعاليات سهرتنا
شاركت العربية في سوق فعالية سهرتنا التي نظمها مركز
الحسين للتدريب والدمج الشامل للمعاقين والتي عقدت في
جبل اللويبدة في تاريخ  18تموز والتي سيذهب ريعها
لمساعدة طالب مركز الحسين.
وقد شارك من العربية المتطوعين:
لميس و نور ابو عزيزة ،دانيا غالييني ،مها هويدي ،آالء
عميرة وغازي مرقة.
مهرجان غنائي يتبرع بمبلغ مالي لصالح حملة المليون
شجرة
نظم مجموعة من الشباب في  30آب بتنسيق من الطالب
الناشط كريم قرط مهرجان غنائي غنت فيه الفنانة العالمية
آية مرار ومجموعة من األردن ،حيث حضر الحفل أكثر من
 450شخص في نادي البشارات للغولف.
وقد اختار منظموا المهرجان العربية لحماية الطبيعة لتكون
المنظمة التي سيدعمها الحفل وذلك دعما لصالح حملة
المليون شجرة الثانية التي تنفذها مع شركائها في فلسطين
لمساندة المزارعين الفلسطينيين.
وقامت العربية بعرض منتجاتها خالل المهرجان ،من خالل
المتطوعان غازي مرقة ولميس أبو عزيزة.
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REFUTREESبرنامج شراكة مع المجموعة البيئية
أطلقت العربية لحماية الطبيعة برنامج شراكة مع المجموعة
الناشطة بيئيا  Refutreesوالتي تهدف لعمل مشاريع بيئية
مستدامة لخدمة حاجات المجتمع خاصة في مخيمات الضفة
الغربية ولبنان .ومن ضمن هذا التعاون فقد أقيمت أمسية
غنائية وثقافية يوم الجمعة  11أكتوبر في محترف رمال
تحت اسم”“Jamming for a Causeيعود ريعها
لمشروع زراعة األسطح الخضراء في مخيمات الالجئين.
وقد شارك المتطوعان لميس أبو عزيزة وحمزة صبحا من
خالل بيع بعض المنتجات ونشر التوعية عن حمالت العربية
لحماية الطبيعة و .Refutrees
المشاركة في بازار نادي خريجي الجامعة األمريكية في
بيروت
شاركت العربية في بازار نادي خريجي الجامعة األمريكية
في بيروت في 28حزيران في مقر النادي الكائن في
عبدون ،وقد تمكنت العربية من زراعة ما يزيد عن 30
شجرة خالل هذه الفعالية.
زيارة لمركز األميرة بسمة للشباب
في بادرة جديدة ،قامت العربية لحماية الطبيعة بزيارة لمركز
األميرة بسمة للشباب في  24تشرين األول بهدف التواصل
مع اللجان الشبابية ومع فروع المركز المنتشرة في كافة
محافظات المملكة .تم التعرف خالل الزيارة على المحطة
الخضراء التابعة للمركز في الهاشمي وانطالقا من هناك تم
اإلتفاق على عمل تعاون مستقبلي إلنشاء محطات وحدائق
خضراء جديدة .كما تم اإلتفاق على عمل عدد من
المحاضرات لنشر التوعية البيئية ضمن حملة "لو تعرف"
بين موظفي ومدراء المراكز واللجان الشبابية وتشبيك
المركز مع المدارس الحكومية في المناطق المختلفة في
المملكة لعمل حمالت توعية لهم وإشراكهم في المستقبل
بحمالت زراعية في مدارسهم.
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العربية تحل ضيفا ً على أمسية غنائية لفرقة بيت الرواد
تم دعوة العربية لحماية الطبيعة يوم الثالثاء  19تشرين
الثاني من قبل فرقة بيت الرواد لتحل العربية ضيفا على أحد
أمسياتها الغنائية التي تقام بشكل أسبوعي تحت رعاية أمانة
عمان الكبرى .ابتدأ الحفل بالترحيب بفريق العربية ومن ثم
قدمت المهندسة فرح قدورة عرض تعريفي عن العربية
لحماية الطبيعة وبرامجها وإنجازاتها خالل  10سنوات.

انتخاب العربية لحماية الطبيعة في الهيئة اإلدارية إلتحاد
الجمعيات البيئية االردني
تم انتخاب المهندسة رزان زعيتر كعضو في الهيئة اإلدارية
إلتحاد الجمعيات البيئية األردني وذلك في  27حزيران،
حيث شاركت العربية في اإلجتماع األول في تاريخ 23
حزيران وقد مثلها نائب رئيس الهيئة اإلدارية في العربية
السيد رامي برهوش .أما اإلجتماع الثاني فكان في ، 19/5
ومثل العربية فيه المتطوعون مجد محسن ودمحم قطيشات
ومريم الجعجع ،وأبدت العربية لحماية الطبيعة خالل
اإلجتماع تحفظها حول تمويل دورة تدريبية من جهة أجنبية
لإلتحاد ،واقترحت على أن تتم هذه الدورة داخليا بجهود وموارد أعضاء اإلتحاد ،وعلى أساسه تم
التصويت حول الدورة وكانت النتيجة بعقد الدورة باإلعتماد على الموارد الداخلية وعدم قبول التمويل
األجنبي وبحث الموضوع مجددا حين تشكيل مجلس اإلدارة.
إقرار النظام الداخلي للجنة الوطنية لإلتحاد العالمي لصون الطبيعة
دعت اللجنة الوطنية األردنية لإلتحاد العالمي لصون الطبيعة إلجتماع ألعضائها في  20آيار وذلك
بهدف إقرار النظام الداخلي للجنة الوطنية األردنية لإلتحاد الدولي لصون الطبيعية وتطوير خطة عمل
لعام .2013
وقد شارك من العربية كال من المهندس دمحم قطيشات والناشطتين ربى شحرور وروى كحالة من
مجموعة السياسات واألمن الغذائي .ونتج عن اإلجتماع إقرار النظام الداخلي بشكل نهائي لهذه اللجنة.
اإلجتماع األول والثاني لإلتحاد النوعي للجمعيات البيئية األردني
استضافت العربية لحماية الطبيعة اإلجتماع األول والثاني إلتحاد الجمعيات البيئية الذي عقد من 20-18
تموز لبحث عدد من المواضيع والتنسيق مع الجمعيات البيئية األخرى بهدف توحيد الجهود.
وقد أكدت المهندسة رزان زعيتر على ضرورة أن يكون لإلتحاد مواقف واضحة من القضايا البيئية في
االردن ولتحقيق ذلك طالبت بضرورة الطلب من ذوي اإلختصاص إعداد ورقة علمية عن كل موضوع
لتسهيل عملية البحث والوصول إلى مواقف موحدة.
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المشاركة قي لجنة صياغة الخطة الوطنية لوضع األولويات لبرامج التوعية البيئية
شاركت العربية لحماية الطبيعة ممثلة برئيسة الهيئة اإلدارية م .رزان زعيتر في"اإلجتماع األول للجنة
صياغة الخطة الوطنية لوضع األولويات لبرامج التوعية البيئية " الذي عقد في وزارة البيئة في تاريخ
.11/11/2013
وقد تم خالل اإلجتماع مناقشة تقسيم المحاور البيئية إلى عدة شرائح تمثل المجتمع األردني ،وتم تحديد
البرامج والنشاطات التي سيتم عملها لتلك الشرائح والتي سيتم مناقشتها خالل اإلجتماع المقبل وهي :شريحة
المعلمين والطلبة وأولياء أمور الطلبة ،وشريحة المرأة ،والقطاع الصناعي و القطاع الزراعي.
المشاركة في ورشة عمل مكثفة حول تطوير ومأسسة
منظمات المجتمع المدني
عقدت العربية في الفترة ما بين  8-7نيسان ورشة عمل
مكثفة عن تطوير ومأسسة المنظمات في مقر العربية
بحضور المختص البرتغالي جوسيه تفاريس وكل من
م.رزان زعيتر ودمحم قطيشات ومريم الجعجع ،حيث جاء
تنظيم هذه الورشة من ضمن برامج رفع كفاءات المؤسسات
البيئية المحلية التي ينظمها المكتب اإلقليمي لغرب آسيا في
اإلتحاد العالمي لصون الطبيعة .ولقد تلى الورشة اجتماعين
في العربية بإستضافة الخبير معتز الطاهر حول عملية التخطيط واإلدارة اإلستراتيجية وطرق التواصل.
اجتماع مع رئيس مركز أبحاث األراضي الفلسطينية
عقدت العربية في تاريخ  1/4اجتماعا مع رئيس مركز أبحاث األراضي السيد جمال طلب ،تناولت فيه سبل
التعاون المستقبلي بين الجمعيتين .ويذكر أن مركز أبحاث االراضي متخصص في رصد اإلنتهاكات ضد
األراضي الفلسطينية ،وإجراء أبحاث علمية متخصصة حول الزراعة والبيئة وحقوق اإلنسان.
اجتماع مكرم مخول مع أعضاء الهيئة العامة

دعت العربية لحماية الطبيعة يوم السبت  30/11لعقد اجتماع مع األستاذ مكرم خوري مخول األكاديمي
الفلسطيني البارز في جامعة كامبرج وأعضاء الهيئة العامة بهدف التعريف ببرامج العربية والتطلع إلى
تعاون مستقبلي مشترك بين الطرفين.
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المشاركة في حلقة حوارية حول دراسات البنك الدولي
لمشروع "ناقل مياه البحر األحمر -البحر الميت“
شارك المهندس دمحم قطيشات من العربية في الحلقة الحوارية
الخاصة بدراسات البنك الدولي لمشروع "ناقل مياه البحر
األحمر -البحر الميت"والتي نظمتها سلطة المياه في  6آذار
في مقر سلطة المياه.
وقد أشار قطيشات إلى مخاوف العربية من المشروع
والمتمثلة بخطر التسبب بتغير الشكل العام ونوعية المياه في
البحر الميت الناتجة عن طرح المياه شديدة الملوحة (brine
)waterالناتجة عن عملية التحلية وطرح مياه البحر
األحمر في البحر الميت وإلى الخطر البيئي المتمثل من
سحب المياه من خليج العقبة وآثارها على الحياة البحرية من
أسماك وأحياء مرجانية باإلضافة إلى خطورة القناة وتحطمها
من الزالزل على طول خط النقل.
كما قدمت العربية خالل اإلجتماع إقتراح بديل بإنشاء محطة
تحلية وضخ المياه إلى حوض الديسي.
المشاركة في مؤتمر حول جهود اإلستثمار قطاع غزة
دعيت م .رزان زعيتر رئيسة العربية للمشاركة في مؤتمر جهود اإلستثمار في غزة .ونظرا إلغالق المعبر
اقتصرت اإلجتماعات على المداوالت في القاهرة في  20/5ودعت في مداخلتها المجتمعين الذين فاق عددهم
المئتين لوضع معايير ألي استثمار في غزة وفلسطين ،فليس المطلوب أي نوع من اإلستثمار بل الذي يحقق
التنمية المستدامة العادلة على أن يتم إشراك المجتمع المدني غير الربحي في وضع هذه المعايير.
ومن جانب آخر دعت العربية العاملين إلى دعم غزة وفلسطين بشكل عام ،وإبراز الشعب الفلسطيني على أنه
مقاوم وصامد بدال من فقير ومستجدي ،وشددت على ضرورة أن يحل التمويل العربي الفلسطيني بدل
األجنبي للتخلص من اإلشتراطات التمويلية التي توجه اإلستثمار إلى مناح غير أساسية وغير مجدية.
وأعطت مثال أن اإلستثمار بتوفير األمن الغذائي هو أجدى من اإلستثمار بزراعة األزهار التي كثيرا ما تتلف
بسبب اإلنتهاكات اإلسرائيلية واستحالة التسويق.
وقد حضر اللقاء الناشط حسن جعجع من العربية لحماية الطبيعة.
إنجاز فيلم جديد احتفاالً بمرور عشر سنوات للعربية
أصدرت العربية لحماية الطبيعة فيلم قصير بالتعاون مع المخرج مصطفى رشيد حيث يعرض الفيلم إنجازات
العربية في  10سنوات مع توضيح برامج العربية المختلفة .تم عرض الفيلم ألول مرة في الحفل السنوي
الذي أقيم يوم السبت  21كانون األول .2013
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ورشة عمل تدريبية حول إدارة المناطق
المحمية
بدعوة من الجمعية الملكية لحماية الطبيعة ،شاركت العربية
في ورشة عمل حول إدارة المناطق المحمية في محمية ضانا
للمحيط الحيوي خالل الفترة  14-15نيسان ،وحضرت
الورشة المتطوعة المهندسة ربى شحرور ،وتمحورت
العروض حول مفهوم السياحة البيئية وأهمية استخدام
الطاقات المتجددة وإدخال المجتمع المحلي في التخطيط
ودراسة الثالث متغيرات اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية
التي تضمن استدامة أي مشروع.
محاضرة حول واقع مشروع المفاعل النووي
استضافت العربية لحماية الطبيعة في  25تشرين الثاني
محاضرة توعوية للدكتور نضال الزعبي خبير هندسة
المفاعالت وإدارة الوقود النووي ،الذي قدم عرضا استعرض
فيه واقع المفاعل النووي البحثي واإلستراتيجية الخاطئة
المتبعة لبناء البرنامج النووي من حيث كميات اليورانيم
المتوفرة في األردن وتكاليف اإلنتاج.
يذكر أن هذه المحاضرة جاءت بدعوة من إتحاد الجميعات
البيئي األردني بهدف مواكبة القضايا البيئية المطروحة على
الساحة ،علما أنه تم عقد إجتماعين للهيئة اإلدارية لإلتحاد
بتاريخ  ،21/11وآخر بتاريخ  15/12بهدف مناقشة
مواضيع بيئة مختلفة و وضع اللمسات األخيرة في مأسسة
عمل اإلتحاد.
إطالق منتوجات جديدة
حرصا من العربية على التجدد واإلبداع المتواصل ،أطلقت
العربية مجموعة من المنتجات الجديدة مثل تيشرتات بأسماء
عدد من المدن الفلسطينية واألردنية باإلضافة إلى الصابون
المصنوع من زيت الزيتون وبعض األكواب بتصاميم جديدة.
وللتأكيد على أهمية األعشاب وعلم العطارة قام المتطوعون
بعمل مرطبانات وتزيينها بحيث تحتوي على أعشاب وبذور
لها فوائد كبيرة.

44

رفع الوعي
المجتمعي

45

رفع الوعي المجتمعي
مواصلة حملة "لو تعرف"
أطلقت العربية لحماية الطبيعة العام الماضي حملة "لو
تعرف" والتي تهدف إلى نشر الوعي لدى طلبة المدارس
والجامعات حول الوضع البيئي والمخاطر التي تواجهها
الزراعة في األردن وفلسطين ،من خالل تقديم محاضرات
توعوية يقدمها عدد من متطوعي العربية .وفي ما يلي
عرض للمحاضرات التي أقيمت هذا العام من ضمن الحملة:

دورة تدريبة في جمعية الشابات المسيحيات
عقدت العربية لحماية بالتعاون مع جمعية لوياك دورة
تدريبية في جمعية الشابات المسيحيات في مادبا لعدد من
المتطوعين بهدف تدريبهم على إعطاء محاضرات ضمن
حملة "لو تعرف".
محاضرة في الجامعة األلمانية
قدم المهندس دمحم قطيشات محاضرة بعنوان "مشاكل المياه
في األردن" في كلية العمارة في الجامعة األلمانية
األردنية في  27آذار ،حيث استعرض قطيشات في
محاضرته الموارد المائية في األردن ،وتحدث عن أهم
المشاريع المنجزة والمستقبلية في هذا السياق ،مثل مشروع
ناقل مياه البحر األحمر البحر الميت ،ومشروع نقل مياه
الديسي ،ووضع المياه السطحية والجوفية في المملكة .كما
استعرض خالل المحاضرة برامج العربية لحماية الطبيعة في
في األردن وفلسطين .حماية الموارد الطبيعة
محاضرات توعوية في مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية
ومدرسة دير االتين
قدم المهندس دمحم فطيشات والفنان رائد أبو زهرة محاضرة
في مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنات في  25نيسان،
وذلك خالل يوم النشاط المدرسي الذي نظمته المدرسة
بالتنسيق مع مديرة المدرسة والمربية الفاضلة لبابة.
وقامت المدرسة بجمع عدد من الطالب من المدارس
المحيطة لحضور يوم النشاط المخصص لتعليم الطلبة الرسم
في مجال البيئة والشجر واإلنسان .وركزت المحاضرة على
توعية الطلبة بالبيئة األردنية من مصادر للمياه وأهمية
األشجار باإلضافة لتوضيح ما تعانيه البيئة من مشاكل.
كما نظمت العربية محاضرة أخرى في مدرسة دير الالتين
في محافظة مادبا قدمها متطوعون من جمعية الشابات
المسيحيات وحضرها أكثر من  50طالب وطالبة.
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محاضرة في مدرسة إناث البقعة
قدمت المتطوعتان مريم جعجع وسوسن الخالدي محاضرة
في  14أيار تم تنظيمها في مدرسة إناث البقعة اإلعدادية.
وقد حضر المحاضرة أكثر من  50مشاركة ،حيث تناولت
المحاضرة أهم التحديات البيئية والعقبات التي يواجهها
القطاع الزراعي األردني والفلسطيني .كما تناولت أهمية
دور المجتمع المدني والدور الذي تقوم به العربية في
التصدي لهذه التحديات .كما تناولت المحاضرة حملة القافلة
الخضراء في األردن التي تركز على زراعة المناطق األقل
حظا باإلضافة إلى برنامج المليون شجرة في فلسطين.
تنظيم محاضرة حول الزراعة المستدامة
نظمت العربية لحماية الطبيعة في  16كانون ثاني محاضرة
حول الزراعة المستدامة ) (Permacultureقدمها
المتطوع المهندس صالح حماد ،قدم خاللها فكرة حول
مبادىء الزراعة المستدامة وأهميتها وطرق تصميمها.
جاء ذلك في إطار زيادة التوعية حول أهمية الزراعة في
تحقيق األمن الغذائي لمجتمعاتنا ،حيث قدم حماد شرحا عن
كيفية إدارة المزارع بطريقة فعالة من دون استنزاف للتربة
والموارد المائية والطاقة.
العربية تعقد ورشة حوارية حول واقع الزراعة ودور
الشباب
استضافت العربية في  29أيلول الباحثة الزراعية هنادة
السادات في ورشة حوارية مع عدد من المتطوعين للحديث
حول واقع الزراعة وتفعيل دور الشباب على اختالف
تخصصاتهم في خدمة المجتمع الزراعي وتحقيق اإلكتفاء
الذاتي.
وأكدت خالل نقاشها أن الشباب تقع عليهم مهمة كبيرة
بالربط بين العلوم الجامعية بإختالفها لخدمة وإفادة الزراعة
والمزراع على حد سواء ،فأشارت إلى الدور الذي يمكن أن
يلعبه طالب الحاسوب بإحتساب كميات الهطول المتوقعة
وأوقاتها ومدى تأخر موسم الهطول وتأثره بالتغير المناخي
والذي سيساعد المزارع بإختيار الوقت المناسب للزراعة.
وكذلك يمكن لطلبة التخصصات الهندسية إيجاد مصادر
للطاقة البديلة إلخراج الماء من اآلبار وتوفير الطاقة
المستخدمة في المزرعة.
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دورة تدريبية حول مهارات تقديم المشاريع للقطاع الخاص
عقدت العربية في مقرها دورة تدريبية لمجموعة من
متطوعيها حول مهارات تقديم المشاريع للشركات التجارية
في  2013-2-11بواسطة عضو الهيئة اإلدراية ومسؤول
اإلعالم زياد المغربي.
تضمنت الدورة التركيز على الجانبين النظري والعملي،
حيث تم إعطاء ومجموعة من المعلومات النظرية حول
مهارات وآليات التسويق ،ثم تبعها الجانب العملي من خالل
تقديم مشروع حملة المليون شجرة كنموذج حي إلقناع
شركات القطاع الخاص للمساهمة في دعم الحملة .وجاء
تنظيم هذه الدورة التدريبية تمهيدا لحملة تستهدف شركات
القطاع الخاص للمساهمة في تمويل زراعة األشجار.
دورة تدريبية للمتطوعين عن مهارات استخدام التويتر
نظمت العربية ورشة عمل تدريبية بتاريخ  2013-2-8لعدد
من متطوعي العربية حول استخدام اإلعالم اإلجتماعي
وتحديدا التويتر.
وقام المتطوع والمختص في مجال اإلعالم اإلجتماعي ماهر
النمري بتقديم هذه الدورة ،حيث تناول موضوع التعامل مع
التويتر ،وكيفية اإلستفادة منه في نشر التوعية حول القضايا
التي تعمل عليها العربية .جاء ذلك كجزء من برنامج بناء
القدرات التي تقوم به العربية لبناء قدرات متطوعيها،
وتمكينهم من إكتساب مهارات الترويج وتسويق أفكار
العربية.
عصفور الشمس الفلسطيني ينهي رحلة امريكا الجنوبية
أنهى المتطوع قيس الحنطي جولته التي استمرت لعدة أشهر
في امريكا الجنوبية زار خاللها عدد من الدول ،حيث قام
بتقديم العديد من المحاضرات للجاليات العربية واألجنبية
حول القضية الفلسطينية ،مستعرضا معاناة المزارعين
الفلسطينيين.
وكانت آخر محطاته هي دولة البيرو حيث قام بعقد
محاضرتين في بلدية سوركو في شهر كانون ثاني ،تناول
فيها وضع المزارعين الفلسطينيين باإلضافة إلى حملة
المليون شجرة التي تنفذها العربية لحماية الطبيعة بالتعاون
مع شركاءها في فلسطين ،ويهدف الحنطي من هذه الجولة
إلى إبقاء فلسطين في قلوب العالم بإختالف لغاته وأجناسه.
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تميز عام  2013بتسليط األضواء على العربية لحماية الطبيعة من قبل اإلعالم وذلك من خالل تغطية
ومواكبة كافة برامج ونشاطات العربية من خالل مقاالت صحافية ومقابالت مرئية ومسموعة.
المشاركة في لقاء على التلفزيون االردني
استضاف التلفزيون األردني من خالل برنامج يوم جديد الذي
تقدمه اإلعالمية سمر غرايبة في  14آب إثنين من متطوعي
العربية لحماية الطبيعة هما فرح قدورة وأحمد الغرابلي،
للتحدث عن إنجازات ومشاريع العربية خالل العشر سنوات
وحفلها الذي أقيم بهذه المناسبة.
وقدم المتطوعان نبذة عن أهم األعمال واألنشطة التي تقوم
بها العربية لحماية الطبيعة في حماية البيئة في األردن
وفلسطين ،كما قدما لمحة عن أهم إنجازات العربية خالل
العشر سنوات الماضية ،على مستوى األردن وفلسطين
وأيضا على المستوى الدولي.
اإلعالم المرئي األردني يدعم العربية – المؤتمر 2013
الثاني لألمن الغذائي والتغذية

استضاف برنامج "دنيا الصحافة" في  7أيلول المهندسة
رزان زعيتر رئيسة العربية التي تحدثت عن الجمعية وأهم
برامجها ونشاطاتها ومبادرتها لتكوين الشبكة العربية للسيادة
على الغذاء .كما تحدثت عن مؤتمر األمن الغذائي والتغذية
الذي عقد في عمان في الفترة ما بين  13-11ايلول .2013
وقد أشارت زعيتر إلى أهمية انعقاد المؤتمر والذي يهدف
لجمع المجتمع المدني العربي معا في الزراعة لتوحيد كلمته
ولرفعها إلى الحكومات والمنظمات الدولية ،وأنه جاء بتكليف
من منظمة الفاو وبالتعاون مع الشبكة العربية للسيادة على
الغذاء ولجنة األمن الغذائي وبرنامج الغذاء العالمي
والصندوق العالمي للتنمية الزراعية وآلية المجتمع المدني
العالمي .وأشارت إلى دور الدول الكبرى في إدامة الحروب
والصراعات للسيطرة على ثروات دول العالم الثالث.
كما غطى التلفزيون األردني في نشرته اإلخبارية في 13
أيلول ،المؤتمر مستضيفا م .رزان التي تحدثت عن خطورة
تهميش الزراعة في الوطن العربي.
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اإلعالم المرئي األردني يدعم العربية – مبادرة العربية
لمساعدة أهالي قرية جبة الذيب
استضاف تلفزيون رؤيا من خالل برنامج "دنيا يا دنيا"
والذي تقدمه ميس النوباني في 13تشرين أول إثنين من
العربية لحماية الطبيعة هما المهندس دمحم قطيشات ،مدير
البرامج ،والسيد زياد المغربي ،المسؤول اإلعالمي للعربية،
للتحدث عن آخر إنجازات ومشاريع العربية خالل العشر
سنوات وحفلها الذي أقيم بهذه المناسبة.
وقدم السيد زياد المغربي نبذه عن نشأة العربية وأهدافها مع
اإلشارة إلى برامجها كالقافلة الخضراء كما قدم قطيشات
شرحا موجزا عن برنامج المليون شجرة في فلسطين.
وأشار قطيشات إلى إنجازالعربية في مساعدة مزارعي قرية
جبة الذيب الواقعة في محافظة بيت لحم ،و التي تم إستعادتها
بعد  13عاما من منع أهاليها للدخول إليها ،بزراعة 1000
شجرة مثمرة في أراضيها.
برنامج دنيا يا دنيا -يستضيف أبطال حفل العربية لحماية
الطبيعة
استضاف تلفزيون رؤيا من خالل برنامج "دنيا يا دنيا" في
 22كانون أول كال من المزارع أبو صقر "عبد الرحيم
بشارات" والمزارع "ابراهيم صبيح" ونائب رئيس مجلس
إدارة العربية األستاذ "رامي برهوش".
حيث قدم السيد رامي برهوش نبذة عن تأسيس العربية
لحماية الطبيعة وسبب نشأتها وأهدافها وأنشطتها.
وقد تم التعريف خالل البرنامج بالمزارع أبو صقر
"عبدالرحيم بشارات" وهو من مزارعي قرية الحديدية في
الغور الفلسطيني ،تعرض للعديد من اإلنتهاكات من قبل
جيش اإلحتالل كتدمير الخيم التي يعيش بها هو وأسرته ،قتل
وترويع الماشية والتضييق على المصادر المائية.
والمزارع ابراهيم صبيح من سكان منطقة الخضر في بيت
لحم ،تعرض للعديد من اإلنتهاكات وسياسات التضييق لكي
يخرج من أرضه ولكنه رفض ذلك .أحد هذه اإلنتهاكات
كانت تسميم حصانه ورمي الطمم على أرضه ومنعه من
الوصول إليها ،عرض عليه مبلغ  15مليون دوالر مقابل
بيع أرضه لإلحتالل لكنه رفض ذلك.
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مؤتمر صحفي للحفل السنوي
دعت العربية لحماية الطبيعة عدد من ممثلي وسائل اإلعالم
المحلية واإلقليمية للحديث عن إنجازاتها السابقة والخطة
والمسار التي ستقوم بها في السنين القادمة كما سردت جدول
الحفل السنوي الذي يعتبر أكبر حدث تضامني لـ”حملة
المليون شجرة” ،والذي يأتي إحتفاال بمرور  10سنوات على
بدء حمالت العربية التي شملت زراعة  1,742,776شجرة
في األردن وفلسطين ،ودعم السيادة على الغذاء في الوطن
العربي .وفي تصريح لها خالل المؤتمر الصحفي ،أكدت
زعيتر "نحن سعداء للغاية بما حققناه بعملنا الجماعي .نحن
فخورون بكوننا مبادرة مجتمع مدني حقيقية تعتمد كليا على التبرعات المحلية والعربية ".و أكدت زعيتر
على أهمية المبادرات التنموية المستدامة بدال من الصدقات التي تولد التبعية ،كما أضافت "منطقتنا هي
األكثر نقصا للغذاء في العالم ومع هذا ما زلنا نهمش قطاعنا الزراعي".
وعلقت زعيتر عن أهمية تطوير مفهوم التطوع ليصل إلى المأسسة واإلستدامة والقيادة وشددت على أهمية
الشراكات في العمل" ،يبقى تأثيرنا كمنظمات منفردة غير كاف .السؤال هو كيف يرتقي تعاوننا كمبادرات
مجتمع مدني لتعمل على خلق حركات اجتماعية مؤثرة؟"
إستضافة العربية في برنامج البعد اإلقتصادي مع وصفي الزغول
إستضيفت رئيسة العربية لحماية الطبيعة المهندسة رزان زعيتر في  11كانون األول في برنامج البعد
اإلقتصادي اإلذاعي مع األستاذ وصفي الزغول والذي تناول رأي المهندسة رزان في اإلقتصاد الزراعي
والتنمية المستدامة.
تناولت زعيتر عدد من المواضيع المهمة كالتمييز بين النمو اإلقتصادي منفردا والتنمية المستدامة التي تشمل
مباديء اإلقتصاد العادل في التوزيع واإلنتاج والتنمية .كما أشارت إلى ضرورة أن تتسع مظلة التنمية لتشمل
كافة محافظات المملكة وأن ال تقتصر على العاصمة عمان فقط .كما أكدت على أهمية اإلستثمار في
القطاعات المنتجة كالزراعة والصناعة واإلستقاللية من دعم المؤسسات المشروط الذي يهمش هاذين
القطاعين .وختمت كالمها بأهمية تعزيز مفهوم السيادة على الغذاء والموارد الطبيعية الذي يقع في صلب
التنمية اإلقتصادية المستدامة.

مقابلة على راديو البلد مع ضيف العربية رئيس إتحاد المزارعين الفلسطينيين ابراهيم دعيق
استضاف راديو البلد رئيس إتحاد المزارعين الفلسطنيين ابراهيم دعيق على الهاتف للحديث عن العربية
والتأثير الذي حققه برنامج المليون شجرة في تعزيز صمود المزارعين الفلسطينيين وتثبيتهم في أراضيهم،
حيث أشار دعيق إلى أن مبادرة المليون شجرة من "العربية لحماية الطبيعة" عكست مدى الدعم األردني
للمزارع الفلسطيني في نضاله.

52

