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إضاءات حول 2010

•   ضمن برنامج زراعة املليون شجرة، وهو البرنامج احملوري 
في عمل العربية، واصلت العربية حلماية الطبيعة خالل 

العام 2010 العمل على زراعة االشجار لتحقيق املليون 
الثاني، بعد أن انهت العربية زراعة املليون األول عام 2008، 
وقد بلغت عدد األشجار التي متت زراعتها حتى نهاية عام 
200 ألف شجرة. حيث غطت هذه االشجار ما مساحته 

6000 دومن واستفاد منها 1200 مزارع.
كان ذلك من خالل عدة مشاريع من ضمنها مشروع  زراعة 

األشجار  في بلدة استيا في محافظة سلفيت، ومشروع 

واصلت العربية حلماية الطبيعة خالل العام 2010 العمل على تنفيذ حمالت زراعة األشجار في فلسطني 
واألردن، والتركيز على التوعية واملشاركات الدولية وبناء الشراكات على املستوى العاملي لدعم قضايا 

البيئة في املنطقة، وهذا التقرير السنوي لعام 2010 يسلط الضوء على أهم إجنازات العربية حلماية 
الطبيعة خالل العام 2010، وهذه ابرز احملطات في هذا السياق:

زراعة االشجار في الضفة الغربية وقطاع غزة،  
واعادة تأهيل االراضي الزراعية التي دمرت شرق مدينة غزة، ومشروع أنشاء مشتل لفسائل نخيل اجملول خلدمة 

مزارعي اريحا والغور، ومشروع زراعة االشتال املثمرة في قرى شمال غرب القدس وقطاع غزة. باالضافة الى 
العمل على تنظيم حمالت جلمع التمويل لهذا الغرض.

•   أما ضمن برنامج القافلة اخلضراء، فقد استمرت 
العربية خالل العام 2010 بالعمل على زراعة األشجار في 

األردن والذي يهدف الى تعزيز جهود التشجير ومقاومة 
التصّحر وزيادة الرقعة اخلضراء في املناطق االقل حظا 
في االردن، ونشر الوعي لدى الطالب حول أهمية زراعة 

االشجار، حيث قامت العربية بزراعة 200 شجرة في 
مدرسة بيرين الثانية للبنات في محافظة الزرقاء، 

وتنظيم حملة لزراعة األشجار في مدرسة الرصيفة، 
وحتويل مكب للنفايات الى حديقة أشجار في منطقة 

الرصيفة، وقد شارك في هذه األنشطة املئات من الطالب 
والطالبات ومبشاركة العديد من املدارس واجلامعات.
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إضاءات حول 2010

•   وبهدف بناء العالقات والتشبيك مع منظمات اجملتمع 
املدني االقليمية والدولية حلشد التأييد لدعم حمالت 

زراعة االشجار التي تنفذها العربية في فلسطني، 
شاركت العربية حلماية الطبيعة في العديد من املؤمترات 

واالجتماعات وامللتقيات الدولية، منها املؤمتر اإلقليمي 
الثالثون ملكتب الشرق األدنى للفاو في اخلرطوم، كما 

عقدت مجموعة إجتماعات في قطر مع منظمات 
اجملتمع املدني لدعم جهود العربية على املستوى الدولي، 
واملشاركة في املؤمتر الدولي حول االمن الغذائي والتغير 

املناخي، واملؤمتر السابع ملنتدى االصالح العربي في اإلسكندرية، ومشاورات اجملتمع املدني حول اخلطوط الطوعية 
حليازة األراضي، وشاركت العربية أيضاً في تنظيم إجتماع إقليمي برعاية الفاو بعنوان »احلوكمة املسؤولة حليازة 

األراضي واملصادر الطبيعية«، ومؤمتر مونتريال الدولي ملقاطعة اسرائيل وفرض عقوبات عليها، باالضافة الى 
املشاركة في احتفالية إطالق مبادرة ميثاق األرض، وملتقى صون الطبيعة في منطقة البحر األبيض املتوسط 

في اسبانيا

•   كذلك قامت العربية حلماية الطيعة بتنظيم العديد 
من األنشطة لدعم قضاياها مثل استضافة ناشطني 

في مجال حقوق االنسان، ودعم مبادرة تضامنية بعنوان 
»هاربون إلى املدرسة« مبناسبة الذكرى السنوية للعدوان 

على غزة، وتنظيم برنامج تدريبي حول اإلعالم الشعبي 
وصناعة األفالم، املشاركة في سوق جارا، وتنظيم ورشة 

تخطيط استراتيجي لوضع خطة عمل لبرنامج زراعة 
املليون شجرة الثاني، وتنظيم أمسية فنية للفنانة 

اللبنانية مي نصر لدعم حملة زراعة املليون شجرة الثاني 
باالضافة الى تأسيس نادي للكتاب والسينما لتنظيم 

أنشطة ثقافية .
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نبذة عن العربية حلماية الطبيعة

نشأت العربية حلماية الطبيعة عام 2003  كمؤسسة 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. 

تسعى العربية حلماية الطبيعة إلى تعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية، وتكريس 
سيادتها عليها، خاصة تلك الواقعة حتت االحتالل واملتأثرة بالنزاعات، مع العمل على حتريك جهود هيئات اجملتمع 

املدني نحو قضايا البيئة العربية والعاملية والتكتل لصاحلها.

 رسالة العربية

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



“مشروع  زراعة 7 اآلف شجرة في بلدة استيا في 
محافظة سلفيت”

يجري تنفيذه بتمويل من العربية حلماية الطبيعة 
بالتعاون مع  جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(، 

ويهدف الى زراعة 7000 شجرة في بلدة استيا في 
محافظة سلفيت في الضفة الغربية، وتبلغ قيمته 20 

ألف دوالر.

واصلت العربية حلماية الطبيعة العمل على برنامج زراعة املليون شجرة الثاني الذي أطلقته العربية في 
منتصف العام 2008 بعد أن انهت زراعة املليون األول، وقد بلغت عدد األشجار التي متت زراعتها حتى نهاية 

عام 2010  )200,000( شجرة متت من خالل عدة مشاريع وهي:

“مشروع زراعة  35 ألف شجرة في الضفة الغربية وقطاع غزة”

يجري تنفيذه أيضاً بالتعاون مع  جمعية التنمية الزراعية وبتمويل من العربية حلماية الطبيعة، ويهدف الى 
زراعة 35 ألف شجرة في عدد من القرى في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتبلغ قيمته 138 ألف دوالر.

“مشروع زراعة 21 ألف شجرة في الضفة الغربية”

يجري تنفيذه بتمويل من العربية حلماية الطبيعة وينفذ من قبل جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(، 
ويهدف الى زراعة 21 الف شجرة في عدد من قرى الضفة الغربية، وهي مناطق وقرى ضمن محافظات القدس 

ورام اهلل وسلفيت واخلليل ونابلس وقلقيلية، تبلغ قيمة املشروع 61 الف دوالر.

وتهدف جميع هذه املشاريع الى توفير منفعة إقتصادية للعديد من املزراعني الفلسطينيني من خالل زراعة 
أشجار مثمرة مثل الزيتون والنخيل والفاكهة وغيرها، وحتسني دخل املزارعني في هذه املنطقة، باإلضافة 

الى تعزيز صمود املزارعني ومساعدتهم على التمسك بأرضهم خاصة في األراضي املهددة باملصادرة من قبل 
اإلسرائيليني. 

كما تستهدف املشاريع األسر التي متتلك أراضي زراعية قابلة للزراعة مع إعطاء األولوية لألراضي املهدده 
باملصادرة من قبل اإلسرائيليني،  ويستهدف أيضاً األسر ذات الدخل املتدني خاصة التي فقد معيلها عمله 

وأصبح عاطالً عن العمل.  ويتم اعطاء األولوية في اختيار املناطق بناء على انها اما املهددة باملصادرة، أو التي مت 
تدميرها بشكل كامل خالل احلرب على غزة عام 2009، او التي تتعرض بشكل مستمر لهجمات املستوطنني.

يذكر ان قيمة اجمالي املبالغ التي مت حتويلها الى فلسطني منذ بدء حملة املليون شجرة الثانية 
الستخدامها في زراعة األشجار وصلت الى اكثر من 191000 دينار اردني.
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إصدار تقرير حول برنامج املليون شجرة الثاني

أصدرت العربية حلماية الطبيعة خالل العام 2010 تقريراً عن إجنازات برنامج زراعة املليون شجرة الثاني والذي 
تنفذه العربية بالتعاون مع عدد من منظمات اجملتمع املدني داخل فلسطني. وتناول التقرير أهداف برنامج املليون 

الثاني، واملناطق املستفيدة من البرنامج.

ويظهر التقرير كيفية تقسيم مراحل 
العمل على مشاريع، وهي مشروع اعادة 
تأهيل االراضي الزراعية التي دمرت شرق 

مدينة غزة، ومشروع زراعة اشتال في بلدة 
دير استيا / محافظة سلفيت، ومشروع 

أنشاء مشتل لفسائل نخيل اجملول خلدمة 
مزارعي اريحا والغور، ومشروع زراعة 
االشتال املثمرة في قرى شمال غرب 

القدس وقطاع غزة.

وبني التقرير من خالل رسم بياني املناطق 
التي ستشملها زراعة االشجار في املليون 

الثاني وهي مبينة حسب الرسم البياني 
التالي:

تكية أم علي تطلق للزكاة بالتعاون مع العربية حلماية 
الطبيعة

خالل العام 2010، أطلقت تكية أم علي بالتعاون مع 
العربية حلماية الطبيعة حملة كبيرة بعنوان »حي على 

الزكاة« تهدف الى جمع أموال الزكاة ملساعدة الفقراء 
واحملتاجني، وتضمنت احلملة زراعة شجرة أو أكثر لدافع 

الزكاة ليتم زراعتها إما في األردن او فلسطني.

وقد مت اإلعالن عن احلملة من خالل الصحف احمللية 
وإعالنات مت توزيعها في عدد كبير من األحياء والشوارع في 

عمان.

9



إطالق حملة وطنية لزراعة األشجار في األردن وفلسطني مبناسبة عيد األم

وقد أطلقت العربية حلماية الطبيعة  في آذار 2010، ومبناسبة عيد األم، حملة وطنية لزراعة األشجار بعنوان 
»حملة عيد األم« ، وذلك خالل حفل إفطار أقامته العربية بهدف دعم برامج زراعة األشجار التي تنفذها 

العربية في األردن  وفلسطني. 

ونظمت العربية حفل اإلفطار 
في فندق حياة عمان مبشاركة 

عدد من األمهات، وبالتعاون مع 
الفنان الكوميدي محمد املدفعي 
الذي قدم عرضاً ترفيهياً وتوعوياً 

حول أهمية زراعة األشجار، وقدم 
الفنان إيهاب شحادة عرضاً 

موسيقياً تضمن مجموعة من 
األغاني ذات الطابع امللتزم، كما 

قامت رئيسة العربية املهندسة 
رزان زعيتر بتكرمي عدد من األمهات 

املكافحات.

هذا وإعتمدت احلملة على التبرع 
بثمن شجرة أو أكثر، حيث يبلغ 

ثمن زراعة الشجرة الواحدة 5 
دنانير، ويتم زراعتها باسم األم 
سواء في األردن أو فلسطني أو 

كليهما كهدية لألم في عيدها 
مقابل حصول املتبرع على شهادة 
باسم األم تُقّدم لها كهدية وتبنّي 

تفاصيل التبرع.
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برنامج القافلة اخلضراء



زراعة 200 شجرة في مدرسة بيرين 
الثانية للبنات في محافظة الزرقاء

قامت العربية حلماية الطبيعة في شهر 
شباط 2010، وبالتعاون مع وزارة التربية 

والتعليم ومجموعة من املدارس في األردن، 
بزارعة حوالي 200 شجرة في مدرسة 

بيرين الثانوية للبنات ومدرسة الكمشة 
الثانوية للبنني في منطقة بيرين 

محافظة الزرقاء.

وقد شارك في زراعة األشجار أكثر من 150 
طالب وطالبة من مجموعة من املدارس 

في األردن، حيث قامت العربية  بتوفير 
األدوات واآلليات الضرورية وتوفير األشتال 

للمدارس ليقوم الطالب بزراعتها في 
األرض احمليطة مبدارسهم. 

»أمتنى أن آتي هنا بعد 10 سنوات ألرى هذه 
األشجار التي قمنا بزراتها اليوم كيف 
أصبحت« قالت إحدى طالبات مدرسة 

بيرين الثانية للبنات.

استمرت العربية حلماية الطبيعة خالل العام 2010 بالعمل على زراعة األشجار في األردن من خالل 
برنامج القافلة اخلضراء الذي أطلقته العربية عام 2006، والذي يهدف الى تعزيز جهود التشجير ومقاومة 

التصّحر وزيادة الرقعة اخلضراء في املناطق االقل حظا في االردن، ونشر الوعي لدى الطالب حول أهمية 
زراعة االشجار حلماية االرض وزيادة املشاركة الشبابية بالقضايا البيئية، باالضافة الى تشجيع مشاركة 

الطالب في االعمال التطوعية الرامية لزراعة االشجار واحلفاظ على البيئة. 
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حتويل مكب للنفايات الى حديقة أشجار في منطقة الرصيفة

وفي منطقة الرصيفة ايضاً، نظمت العربية حلماية الطبيعة في نيسان 2010 حملة لزراعة حوالي 1000 
شجرة في حديقة عامة في منطقة الرصيفة، وذلك بالتعاون مع أمانة عمان وبلدية الرصيفة ومتطوعني من 

اجلامعة األردنية، وبدعم من شركة نُقل وشركة سنابل هندسة احلدائق.

وكان الهدف من احلملة، التي شارك فيها أعداد كبيرة من الطالب والطالبات من مجموعة مدارس في األردن، 
الى زيادة الرقعة اخلضراء في املناطق االقل حظا في االردن ومكافحة التصحر واجلفاف، وذلك من خالل حتويل 

قطعة أرض كانت مكب للنفايات يشكل مكرهة صحية في منطقة سكنية، الى حديقة عامة مليئة 
باألشجار، حيث قامت العربية  بتوفير األدوات واآلليات الضرورية وتوفير األشتال للمدارس بحيث يقوم الطالب 

من املنطقة وخارجها بزراعتها في املنطقة املستهدفة. 

»نحن نفتقد الى وجود مساحات كافية من األشجار في املدن األردنية، وهذه احلملة هي منوذج يحتذى به، ويجب 
تطبيقة في كل املدن األردنية، فبعد عدة سنوات سيتمكن أهالي الرصيفة وأبنائهم من اإلستمتاع بهذه 

احلديقة التي ستصبح مليئة باألشجار التي متت زراعتها اليوم« أحد املتطوعني في زراعة األشجار
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التواصل الدولي وحشد التأيبد والتشيبك



املشاركة في املؤمتر اإلقليمي الثالثون ملكتب الشرق 
األدنى للفاو في اخلرطوم

فقد شاركت رئيسة العربية حلماية الطبيعة املهندسة 
رزان زعيتر كمتحدث رئيسي في جلسة »تعزيز حوكمة 
األمن الغذائي والتغذوي قطرياً واقليميا مستندين على 
اصالح جلنة األمن الغذائي« في املؤمتر اإلقليمي الثالثون 

ملكتب الشرق األدنى ملنظمة األغذية والزراعة لألمم 
املتحدة، والذي انعقد في كانون أول في مدينة اخلرطوم 
بدعوة من حكومة السودان، ومبشاركة وفود وزارية من 

بهدف حشد التأييد لدعم القضايا البيئية ذات العالقة بعمل العربية، والعمل على التشبيك مع 
منظمات اجملتمع املدني احمللية والدولية، وتوطيد عالقة الشراكة والتعاون في مجال البيئة على مستوى 

أوسع، إستمرت العربية حلماية الطبيعة باملشاركة باملؤمترات واالجتماعت الدولية، ومن أبرز هذه احملطات:

سبعة عشر دولة من دول إقليم الشرق األدنى إضافة للخبراء واملراقبني من داخل اإلقليم.

وقد كانت العربية حلماية الطبيعة املؤسسة األهلية الوحيدة املدعوة من قطاع اجملتمع املدني، للمشاركة في 
أعمال املؤمتر.

وقد ألقت زعيتر كلمة في املؤمتر قالت فيها »أنني أعزوا الصعوبات التي تواجه اجملتمع املدني الى ثالث؛ األولى 
ذاتية وهي الفشل حتى اآلن في تكوين شبكات وحركات قوية إقليمية لفرض مفهوم السيادة على الغذاء. 

والثانية عدم تعاون دولنا نفسها لوضع خطط مشتركة تخدم األمن الغذائي العربي. والثالثة عدم الشفافية 
وازدواجية املعايير التي تعاني منها املنظمة الدولية نفسها وخوفها من وضع اإلصبع على اجلرح فيما يتعلق 

باألسباب احلقيقية للجوع والفقر في اقليمنا«

وفي مداخلة حول موضوع شائك وهو االستثمارات األجنبية في األراضي الزراعية، أكدت زعيتر على وجوب أن 
تكون هذه االستثمارات حتترم سيادة الشعوب والدول على أراضيها، وأن يعطى املزارعني حقهم في الوصول الى 

مواردها واستثمارها كشركاء وليس كعمال زراعيني كما يحدث عادة في هذه االستثمارات.
وسجلت العربية استغرابها لغياب بعض الدول العربية عن حضور هذا االجتماع التنسيقي املهم، خاصة األردن 

وسوريا.

عقد مجموعة إجتماعات في قطر مع منظمات مجتمع مدني لدعم جهود العربية على املستوى الدولي

بهدف توسيع نشاط العربية حلماية الطبيعة في البلدان العربية، قامت العربية بتنظيم عدد من اإلجتماعات 
خالل العام 2010 في دولة قطر مع عدد من منظمات اجملتمع املدني القطرية.

فقد عقدت رئيسة العربية املهندسة رزان زعيتر إجتماعاً مع رئيس املشاريع الدولية في الهالل األحمر القطري، 
وذلك بهدف بحث سبل التعاون املشترك لدعم البرامج التي تقوم بها العربية في فلسطني، وقد أبدى الهالل 

األحمر إستعداده للتشارك مع العربية حلماية الطبيعة إلقامة حفل في قطر يهدف الى جمع التبرعات لصالح 
برنامج املليون شجرة الثاني.

كما عقدت زعيتر إجتماعاً مع رئيس جمعية أصدقاء البيئة القطرية، حيث وافقت جمعية أصدقاء البيئة على 
إحتضان احلفل اخلاص إلطالق حملة جلمع التبرعات لدعم نشاطات العربية في قطر.
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من جهة أخرى إجتمعت زعيتر مع عدد من املتطوعني وأصدقاء العربية في قطر، ومت اإلتفاق على تكوين 
مجموعات عمل من املتطوعني، وذلك بهدف املشاركة في تنظيم إحتفاالت لدعم نشاطات العربية بالتعاون 

مع الهالل اإلحمر القطري وجمعية أصدقاء البيئة القطرية.
 

يذكر أن الهالل األحمر القطري كان قد أعلن في العام 2008 عن دعمه حلملة املليون شجرة األولى وذلك من 
خالل بيع كوبونات خاصة يذهب ريعها لزراعة مليون شجرة في فلسطني.

املشاركة في املؤمتر السنوي السابع ملؤسسة القدس الدولية

انتخبت خالل هذا املؤمتر رئيسة العربية حلماية الطبيعة املهندسة رزان زعيتر كعضو مجلس أمناء مؤسسة 
القدس الدولية، والذي انعقد في بيروت في شهر شباط 2010.

و دعا املؤمتر حكومات الدول العربية واإلسالمية لالجتماع فورا لدراسة اخملاطر التي تواجه مدينة القدس احملتلة 
واملسجد األقصى.  وناشد املؤمتر في توصياته اخلتامية اجلامعة العربية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي واألمم املتحدة 
حتمل مسؤولياتها في حماية املقدسات اإلسالمية واملسيحية باملدينة, والعمل على وضع إستراتيجية إلنقاذ 

القدس ومنع تهويدها.

وقد قدمت املهندسة زعيتر مداخلة دعت فيها مؤسسة القدس لكي تتبنى املبادرة التي أعلنتها عدة منابر 
حول جعل القدس عاصمة الثقافة األبدية للعالم العربي، وتوأمتها مع كل عاصمة ثقافة عربية جديدة. كما  

طالبت أن يتم حتويل شعار املؤمتر من »تثبيت ألهل القدس« الى »حترير القدس«. 

املشاركة في املؤمتر الدولي حول االمن الغذائي 
والتغير املناخي 

شاركت العربية حلماية الطبيعة في اعمال املؤمتر 
الدولي حول »االمن الغذائي والتغير املناخي في 

املناطق اجلافة« الذي عقد حتت رعاية رئيس الوزراء 
سمير الرفاعي، وبتنظيم من املركز الدولي للبحوث 
الزراعية في املناطق اجلافة )ايكاردا( واملركز الوطني 

للبحث واالرشاد الزراعي ومبشاركة 28 دولة.

وفي مداخلة العربية التي قدمتها املهندسة رزان 
زعيتر رئيسة العربية حلماية الطبيعة، طالبت 

العربية بأن تتبنى املنظمات الدولية التي نظمت 
املؤمتر إرسال بعثة تقصي حقائق لدراسة الوضع في 

الضفة وغزة والضغط إلنقاذ األمن الغذائي وموارد 
الغذاء فيها، كما طالبت العربية أيضا بأن يكون هناك 

تركيز من خالل املؤمترات املقبلة على موضوع الزراعة 
واألمن الغذائي لفلسطني في املناطق احملتلة عام 

1948، خصوصا في النقب واجلليل والساحل، حيث ان هناك حملة تصعيد حاليا  في اقتالع األشجار مما يهدد 
أمنهم الغذائي والوجودي أيضا. هذا عدا عن هدم البيوت والتجمعات السكانية للفلسطينيني الذين يحملون 
اجلوازات االسرائيلية. كما قدمت العربية توصية بإرسال بعثة تقصي حقائق تساهم في إيقاف تدمير مصادر 

17األمن الغذائي.



املشاركة في فعاليات املؤمتر السابع ملنتدى 
االصالح العربي في اإلسكندرية

شاركت العربية حلماية الطبيعة من خالل مسؤول 
االعالم زياد املغربي في االجتماع السنوي السابع 

ملنتدى اإلصالح العربي الذي نظمته مكتبة 
اإلسكندرية في آذار 2010  حتت عنوان: »عالم يتشكل 

من جديد.. أين دور العرب؟« . 

وقد قدم املغربي ورقة عمل خالل املؤمتر حول تعامل 
اإلعالم العربي مع القضايا البيئية بشكل عام 

والتغير املناخي بشكل خاص، وبني املغربي نقاط 
الضعف التي تواجه قطاع البيئة عامة في املنطقة 
العربية فيما يتعلق باجلانب اإلعالمي، متطرقاً  الى 
أسباب عزوف اإلعالمني عن تغطية القضايا البيئية.

املشاركة في مشاورات اجملتمع املدني حول اخلطوط الطوعية حليازة األراضي

شاركت العربية حلماية الطبيعة من خالل رئيستها املهندسة رزان زعيتر في اجللسة احلوارية التي دعت لها 
جلنة التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء بهدف بحيث موضوع اخلطوط التوجيهيه الدوليه حول حوكمة 
نظم حيازة األراضي وغيرها من املوارد الطبيعية مثل إمدادات املياه والثروات السمكية واملراعي والغابات التي 

تتولى منظمة األغذية والزراعة إصدارها مع نهاية العام، وهو موضوع شائك وحساس خاصًة في البالد النامية.

وقد طالبت العربية بإضافة موضوع احلروب واالحتالالت واألمن لغذائي على أجندة اإلجتماع، بإعتبار هذا 
املوضوع ال يخص املنطقة العربية فقط بل كافة الدول وخاصة الدول االفريقيه، وقد أيد ممثلوا دول اجلنوب 

إقتراح العربية، رغم تردد األوروبيون واألمريكيون، وأثنوا عليه وعرضوا مزيداً من الدعم إليصال املزيد من أصوات 
املزارعني القابعني في ظل احلروب واإلحتالالت إلى صانعي القرار واملنابر العاملية.

 جلسة حوارية ملناقشة تقرير املنظمة العاملية لدعم التنمية الزراعية )IFAD( حول الفقر في املناطق 
الريفية

شاركت املهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية حلماية الطبيعة في اإلجتماع الذي دعت له املنظمة العاملية 
لدعم التنمية الزراعية IFAD  في بيروت في آذار 2010.

وكان الهدف من اإلجتماع مناقشة التقرير الذي أعدته   IFAD  حول الفقر في املناطق الريفية وسبل مواجهته 
وسماع رأي اخلبراء العرب حول هذا املوضوع، حيث تعمل IFAD  على إقامة أربع مشاروات في مناطق متفرقة 

من العالم للتداول مع علماء مهتمني مبوضوع األمن الغذائي والزراعة.

وإنتقدت العربية فكرة أن من قاموا بإعداد هذا التقرير، وبالرغم من كثرتهم، كلهم من شمال الكرة األرضية، 
حيث ال يوجد اسماً عربيا واحداً، وهم من فئة فكريه واحده، يعتمدون على فرضيات قد ال نوافق عليها 

باألساس، وقالت املهندسة زعيتر في هذا السياق » أن الذين أعدوا التقرير يعتقدون أن املشاريع الزراعية 
الكبيرة وزراعة الوقود اإلحيائي واألمناط اإلستهالكيه املتزايدة، وزيادة العمالة املدفوعة األجر في املشاريع 

اإلستثماريه الزراعية التصديرية تساهم في خفض الفقر في املناطق الريفية، بينما نعتقد أن األسواق احمللية 
التي متكن املزارع الصغير من بيع محاصيله ومن االكتفاء الذاتي هي األقدر على محاربة الفقر في الريف«.
وقد وافق اجملتمعون على إضافة موضوع اإلحتالل واجلوع الذي إقترحته العربية حلماية الطبيعة على جدول 
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املشاركة في لقاء خاص للمؤسسات العاملة من أجل 
القدس بحضور الشيخ عكرمة صبري

شاركت العربية حلماية الطبيعة في اللقاء اخلاص الذي 
عقد في مجمع النقابات في آذار 2010، والذي عقد 

بحضور سماحة الشيخ عكرمة صبري، حيث إلتقى مع 
أعضاء جلنة التنسيق العليا للهيئات املقدسية والهيئات 

العاملة من أجل القدس.

وطالبت العربية بتوحيد جهود العاملني حتى ال تكون 
اجلهود متكررة في آن وناقصة في آن آخر، كما يحدث 

اآلن. وطالبت بأن ترسل الهيئات العاملة من أجل القدس 
مشاريع محددة للتمويل، علماً بأن مؤسسة القدس 

الدولية تتولى حتضير مشاريع واضحة للداعمني. 

العربية تشارك في تنظيم إجتماع إقليمي برعاية 
الفاو بعنوان »احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي 

واملصادر الطبيعية«

شاركت العربية حلماية الطبيعة في أيار 2010 في 
تنظيم اإلجتماع اإلقليمي حول »احلوكمة املسؤولة حليازة 
األراضي واملصادر الطبيعية« الذي عقد في عمان بتنظيم 
من جامعة بيرزيت وبالتعاون مع منظمة الزراعة واألغذية 
الدولية واجلامعة األردنية، واللجنة الدولية للسيادة على 

الغذاء التي متثل فيها رئيسة العربية املهندسة رزان 

زعيتر نقطة إتصال لغرب آسيا. 
وقد شارك في اإلجتماع حوالي 80 خبيراً من منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ، ومت خالل اإلجتماع 

مراجعة موضوع احلوكمة املسؤولة حليازة األراضي واملصادر الطبيعية، ومناقشة خطط العمل واإلستراتيجيات 
وتوجهات العمل الطوعي املستقبلي في هذا السياق. 

وقد متكنت العربية وشركاؤها من إدارج موضوع حوكمة حيازة األراضي أثناء احلروب واإلحتالالت على برنامج 
اإلجتماع، حيث شاركت العربية في مجموعة العمل التي ناقشت هذا املوضوع، وقد حددت اجملموعة أسباب 

الصراع على األرض ومنها الكولونيالية اجلديدة واألطماع اإلستعمارية والصمت العاملي وإزدواجية املعايير 
والسعي الى خلق وتغذية الصراعات بهدف إيجاد أسواق لترويج السلع اخملتلفة وأهمها املنتجات العسكرية.

وناقشت اجملموعة أيضاً اآلثار املترتبة على الصراع على األراضي  ومنها اإلستيطان ومصادرة األراضي والتهجير 
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املشاركة في حفل اطالق تقرير املنتدى العربي للبيئة 
والتنمية

شاركت العربية حلماية الطبيعة في حفل اطالق تقرير 
املنتدى العربي للبيئة والتنمية والذي عقد في املركز 

الثقافي امللكي في حزيران 2010.

وقد عرض امني عام املنتدى العربي للبيئة والتنمية 
الدكتور جنيب صعب التقرير الثالث عن وضع البيئة 

العربية. وقال ان عام 2010 هو )عام املياه..ادارة مستدامة 

ملورد متناقص(، مشيرا الى مبادرة االقتصاد العربي االخضر وهي خطة تستمر لعامني تهدف الى تطوير 
سياسات فاعلة لتطوير قطاعات اقتصادية ذات اولوية باجتاهات صديقة بالبيئة.

وقد كان للعربية عدد من التحفظات على عضوية املنتدى وبعض التوصيات، أوردتها رئيسة العربية حلماية 
الطبيعة املهندسة رزان زعيتر في مداخلتها قائلًة »إن عضوية املنتدى مفتوحة للحكومات وملنظمات اجملتمع 
املدني سواسية، إال أن الطابع الغالب عليه هو حكومي، ويبدو ذلك جلياً في منصة احلوار التي اعتالها حصراً 

ثالثة وزراء بجانب مدير احلوار وأمني عام املنتدى«.

وانتقدت العربية بأن التوصيات قد خلت من أي إشارة إلى ضرورة حماية املوارد الطبيعية واألشجار في املناطق 
احملتلة والتي تعاني  من احلروب في وطننا العربي، مثل التأثير السلبي القتالع مليون ونصف شجره في 
فلسطني وماليني النخيل في العراق وحرائق األشجار في غور األردن سنوياً من قبل الكيان الصهيوني.

العربية تتمكن من إدراج فلسطني على الئحة الدول التي حتتاج الى اهتمام خاص مبوضوع األمن الغذائي 

شاركت العربية حلماية الطبيعة من خالل رئيستها املهندسة رزان زعيتر  في تشرين أول في اجتماع جلنة األمن 
الغذائي بشكلها اجلديد الذي يسمح ملنظمات اجملتمع املدني بتقدمي مداخالت في روما.

وطالبت العربية خالل االجتماع بضرورة إدراج البالد املتأثرة باألزمات الطويلة ضمن قائمة بلدان العجز الغذائي 
التي حتتاج اهتماماً خاصاً، والتي يقدر مستوى سوء التغذية فيها بأنه يزيد مبعدل ثالثة أضعاف عند مقارنته 

ببقية البلدان النامية. 

وأشارت زعيتر في مداخلتها الى أن نقاشات منظمة األغذية والزراعة تدور فقط حول الكوارث التي ليست من 
صنع اإلنسان، وأن السبب في ذلك أنها ال تريد ان تخوض في أسباب األزمات ودور مسببيها.

 واستنكرت العربية حلماية الطبيعة اختيار اللجنة لـ 22 بلداً اعتبرتها في حالة أزمة ممتدة وحتتاج الهتمام 
خاص واستثنت فلسطني، مع أن املعايير املوضوعة تنطبق عليها كاملدة أو طول فترتها الزمنية وخضوعها 

لضعف احلوكمة أو اإلدارة العامة ولنظم املعيشة غير املستدامة ولنتائجها السيئة على األمن الغذائي.

وقد انتدب املؤمتر املوازي ملنظمات اجملتمع املدني املهندسة رزان زعيتر لتقدمي مداخلة بالنيابة عن منظمات 
ونشطاء اجملتمع املدني العاملي أثناء املائدة املستديرة حول معاجلة انعدام األمن الغذائي في األزمات املمتدة.

وقالت املهندسة زعيتر في مداخلتها »نحن نعتقد أنه من املهم جداً حتليل األزمات بدقة وتعريف األسباب 
األساسية املؤدية إليها، وذلك بهدف منع حصولها أصالً أو منع تصاعدها كي ال تصبح أزمات ممتدة إلى 

ماالنهاية، وتؤثر كما تقول وثيقة اللجنة على أكثر من 166 مليون إنسان«.

وفي نهاية االجتماع، وبناء على املداخلة التي قدمتها العربية حلماية الطبيعة، مت االتفاق أخيراً على إضافة 
األراضي الفلسطينية وغزة من ضمن الدول الـ 22، والتي اعتبرتها اللجنة في حالة أزمة ممتدة وحتتاج الهتمام 

20خاص. 



املشاركة في مؤمتر مونتريال الدولي ملقاطعة اسرائيل 
وفرض عقوبات عليها

شاركت رئيسة العربية حلماية الطبيعة املهندسة 
رزان زعيتر في تشرين أول 2010 كمتحدث رئيسي في 

مؤمتر دولي عقد في جامعة مونتريال في كندا ملقاطعة 
اسرائيل ووقت االستثمار معها وفرض عقوبات عليها.

وكان الهدف من املؤمتر تفعيل حملة مواجهة السياسة 
اإلسرائيلية القائمة على اإلرهاب وعلى الفصل العنصري 

عبر زيادة وعي اجملتمع الكندي بحقيقة ما تقوم به 
قوات االحتالل اإلسرائيلي ضد الفلسطينيني وأهمية 

الضغط على إسرائيل لوقف جتاوزاتها عبر تزخيم 
مقاطعة البضائع اإلسرائيلية، خاصة تلك التي تصنع في 

مستوطنات تصنفها األمم املتحدة على أنها مقامة فوق 
أرض محتلة من قبل إسرائيل.

وقدمت املهندسة زعيتر محاضرة استعرضت فيها ما تقوم به العربية من خالل حملة املليون شجرة التي 
تنفذها العربية حلماية الطبيعة بالتعاون مع شركائها في فلسطني، وتناولت أيضاً في مداخلتها األوضاع 

الصعبة التي يعاني منها املزارعني الفلسطينيني، باالضافة الى األضرار البيئية املترتبة على االحتالل.

وطالبت زعيتر منظمات اجملتمع املدني باملساهمة في تقدمي الدعم التنموي للفلسطينيني، واملساعدة في وقف 
تقطيع األشجار وجتريف وتدمير االراضي الزراعية. 

يذكر أن حملة املقاطعة بدأت تأخذ صدى كبير في كندا بفعل منظمات اجملتمع املدني، والناشطني في مجال 
حقوق االنسان، فقد إصدرت مجموعة كبيرة من فناني مونتريال بياناً في العام احلالي يدعمون فيه احلملة 
الدولية ملقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها، كما استضافت العديد من 

اجلامعات في كندا والواليات املتحدة أسبوع مناهضة الفصل العنصري اإلسرائيلي، الذي يعقد في آذار من كل 
عام منذ عام 2005.

بدعوة من عدد من املنظمات الكندية... العربية تقدم محاضرة في مقر احتاد املوظفني الكنديني في كندا

بهدف حشد التأييد والتوعية حول باألخطار البيئية واالجتماعية لإلحتالل في فلسطني، قدمت رئيسة 
العربية حلماية الطبيعة املهندسة رزان زعيتر في تشرين أول 2010 محاضرة في مقر احتاد املوظفني احلكوميني 

في فكتوريا بريتش كولومبيا في كندا.

وقد دعا الى هذا االجتماع مركز برنارد بوكر، وحتالف ضد الفصل العنصري االسرائيلي، وجلنة املساندة في 
اميركا الوسطى. 

وقدمت زعيتر محاضرة تناولت فيها ما تقوم به العربية من خالل حملة زراعة املليون شجرة في فلسطني، 
وما يعانيه الفلسطينيني عامة واملزارعني خاصة في ظل االحتالل، باإلضافة الى األضرار البيئية املترتبة على 

االحتالل في فلسطني.   
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عقد اجتماع مع اللجان االجتماعية لسكان منطقة »هورنبي« في كندا

عقدت رئيسة العربية حلماية الطبيعة املهندسة رزان زعيتر اجتماعاً في تشرين أول 2010 مع اللجان 
االجتماعية في منطقة »هونبي« في كندا.

وقدمت زعيتر محاضرة تناولت فيها ما تقوم به العربية حلماية الطبيعة في خالل حملة املليون شجرة التي 
تنفذها العربية بالتعاون مع شركائها في فلسطني، كما استعرضت اخملاطر البيئية الناجمة عن االحتالل، 

باالضافة الى معاناة املزارعني الفلسطينيني حتت االحتالل. 

وفي نهاية االجتماع، قام عدد من املشاركني بالتبرع بشراء عدد من األشجار ليتم زراعتها في فلسطني ملساعدة 
املزارعني الفلسطينيني.

العربية تشارك في منتدى الصحة وقضايا البيئة واألرض في القاهرة  

شاركت العربية حلماية الطبيعة من خالل عضو مجلس االدارة مجد محسن في فعاليات »منتدى الصحة 
وقضايا البيئة واألرض« الذي عقد في القاهرة في تشرين أول 2010.

وكان الهدف من املنتدى خلق قنوات حلرية التعبير ملن ينتمون جملتمعات ومجموعات أكثر فقراً وتهميشا، 
وتعميق احلوار السياسي بني األطراف اخملتلفة الفاعلة في املنطقة وتعزيز التواصل والعمل املشترك مع 

منظمات اجملتمع املدني.

املشاركة في احتفالية إطالق مبادرة ميثاق األرض ملنطقة شمال افريقيا والبحر األبيض املتوسط

شاركت العربية حلماية الطبيعة من خالل املتطوعة فاطمة اجلمالي في فعاليات احتفالية إطالق مبادرة ميثاق 
األرض ملنطقة شمال افريقيا والبحر األبيض املتوسط،  والتي مت تنظمها في البحر امليت في تشرين ثاني 2010 

مبناسبة الذكرى العاشرة للمصادقة على امليثاق.

واتفق األعضاء على إنشاء شبكة إقليمية للتنسيق بني املنظمات املشاركة لتطبيق مبادئ ميثاق األرض في 
الدول اخملتلفة بحسب اخلبرات واالختصاصات لكل مؤسسة.

وخلصت توصيات االحتفالية الى حماية حق احلياة في دول املنطقة والدعوة إلى رفض االحتالل والتدخل 
األجنبي بغض النظر عن املبررات ودعم حق االستقالل وتقرير املصير لكافة شعوب املنطقة.
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املشاركة في ملتقى صون الطبيعة في منطقة البحر األبيض املتوسط في اسبانيا

شاركت العربية حلماية الطبيعة ممثلة باملتطوعة زينة جعجع مبلتقى صون الطبيعة في منطقة البحر األبيض 
املتوسط الذي نظمه االحتاد الدولي لصون الطبيعة في مدينة ملقة في اسبانيا بالتعاون مع وزارة البيئية 

االسبانية في كانون أول 2010.

وكان الهدف من تنظيم امللتقى، والذي حضرة عدد من منظمات اجملتمع املدني في املنطقة، الى االحتفال ببداية 
عقد جديد للتنوع احليوي، ووضع األسس الصحيحة لقياس التقدم في االجنازات التي مت الوصول اليها خالل 

العام 2010 في منطقة البحر املتوسط.

قد قدمت املتطوعة زينة جعجع ثالث مداخالت خالل املؤمتر، حتدثت في املداخلة األولى، وهي عن موضوع  تعزيز 
السياحة املستدامة في منطقة البحر املتوسط، حيث قالت انه من املهم ان يكون هناك نهج شمولي، مبعنى 

ان نركز ليس على البيئة فحسب ، وامنا على العلوم االجتماعية، وتنسيق احلدائق واملناظر العامة، والهندسة 
الزراعية، وتخطيط املدن، باالضافة الى متويل ودعم السياحة املستدامة.

اما في املداخلة الثانية، والتي متحورت حول موضوع املوارد الطبيعية ملنطقة البحر املتوسط، تسألت جعجع 
عن التوجهات االوروبية جتاه حماية املوارد الطبيعية خاصة فيما يتعلق باملياه في األردن، وقالت »ان منهج 

الوكالة االمريكية للتعاون الدولي في تشجيع عدم استخدام الزراعة للتقليل من استهالك املياه هو امر غير 
مقبول«، وطالبت الهيئات الدولية بدعم البرامج القائمة على فكرة الزراعة البديلة في املنطقة. 

وفي املداخلة الثالثة، شددت جعجع على ضرورة زيادة اجلهود املبذولة جتاه حماية الطبيعة في فلسطني، 

ومعرفة اجلذور احلقيقية للمشاكل البيئية في فلسطني، وقالت بأن » ليس الفلسطينيني من يلوث مصادر  
املياه ويقتلع األشجار ويبني املستوطنات بالقوة ». 

وبحسب املهندسة جعجع، فإن املؤمتر شكل فرصة جيدة للعربية للتشبيك مع منظمات اجملتمع املدني على 
مستوى العالم، اال انه لم يتعامل مع املشاكل احلقيقية في منطقة البحر املتوسط، خاصة في منطقتنا، 
والتي تعاني من الصراعات املسلحة واحلروب، والتي بدورها تشكل تدهور كبير على البيئة واملوارد الطبيعية 

23والتنوع احليوي. 
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أنشطة متنوعة



استقبال ناشطني في مجال حقوق االنسان لدعم 
عمل العربية

عملت العربية حلماية الطبيعة خالل العام 2010 على 
حشد التأييد لدعم القضايا البيئية ذات العالقة بعمل 

العربية، وذلك من خالل استضافة ناشطني في مجال 
حقوق االنسان.

فقد استضافت العربية في نيسان 2010 الناشطة 
الكندية تيريسا ولفوود والدكتور جيرد واي، وذلك بهدف 

دعم ومساندة حملة املليون شجرة الثانية التي تنظمها 
العربية حلماية الطبيعة.

وقد قدمت ولفوود عدد من احملاضرات في عدد من املدارس 
هي الراهبات الوردية واألهلية واملشرق وعمان الوطنية 

واملنهل، وقدمت أيضاً نحاضرة في منتدى بيت املقدس، 
حيث حيث حتدثت السيدة ولوود عن جتربتها بالعمل 
التطوعي، وما ميكن أن حتقيقه من خالل التطوع مع 

اجلمعيات األهلية، وحتدثت عن أهمية دعم املزارعني في 
فلسطني عبر حملة املليون شجرة الثانية التي تنفذها 

العربية.

توقيع مذكرة تفاهم مع إحتاد اجلمعيات العربية في 
فلسطني )إجتاه(

وقعت العربية حلماية الطبيعة وإحتاد اجلمعيات 
العربية )أجتاة( مذكرة تفاهم في آذار 2010 تهدف الى 

بناء ائتالف من جمعيات وأطراف ذات صلة بالتنمية 
والزراعة والتنظيم اجلماهيري واإلغاثة واملرافعة للعمل 

ضمن املشروع. على أن يقوم اإلئتالف بتنظيم ورشة 
للمؤسسات املعنية في األراضي الفلسطينية احملتلة عام 

48، ملسح االحتياجات الزراعية ومقومات البقاء وبلورة 
أولويات وخطط عمل محلية، هذا باإلضافة الى ورشة 

عمل مكملة تعقد في عمان بالتعاون مع العربية حلماية 
الطبيعة واإلغاثة الزراعية واحتاد جلان العمل الزراعي 

لبلورة خطة عمل متكاملة ووضع خطة تنفيذية سنوية 
للمشروع.

تنظيم برنامج تدريبي حول اإلعالم الشعبي وصناعة األفالم
نظمت العربية حلماية الطبيعة في نيسان 2010 بالتعاون مع جمعية الشباب العرب- بلدنا من حيفا ومجموعة حبر 

في عمان برنامج تدريبي حول اإلعالم الشعبي وصناعة األفالم.

وكان الهدف من البرنامج التدربيبي، والذي حضره 20 مشاركاً، هو زيادة الوعي بأهمية وأهداف اإلعالم الشعبي، وتطوير 
مهارات التصوير وصناعة األفالم، من أجل مساعدة األفراد على إكتساب املهارات اإلعالمية املرتبطة بصناعة األفالم 

26والتي متكنهم من التعبير عن قضاياهم وتعزيز املشاركة في احلياة السياسية والشأن العام.



العربية تدعم مبادرة تضامنية بعنوان »هاربون إلى 
املدرسة« مبناسبة الذكرى السنوية للعدوان على غزة

بهدف جمع حوالي 4200 دينار لتوفير كتب وقرطاسية 
لعام كامل إلحدى وعشرين مركزاً من مراكز محو األمية 

التابعة جلمعية الهالل األحمر في غزة.  إنطلقت في عمان 
في شباط 2010  وبدعم من العربية حلماية الطبيعة 

مبادرة بعنوان »هاربون إلى املدرسة« وذلك على مسرح 
املدرسة االهلية للبنات.

تضمنت املبادرة عروض فنية مختلفة، منها عرض 
مسرحية »عائد إلى حيفا« من إخراج الفنان غنام غنام، 
إضافة إلى عروض موسيقية شارك فيها كل من؛ فرقة 

احلنونة، والفنانة سحر خليفة، وعازف العود طارق اجلندي، 
واملغنَينينْ سيكوالس وسام وفرقة مربع وفرقة أوتوستراد.  

يذكر ان اسم »هاربون إلى املدرسة« لم يكن عبثياً، 
فبحسب ما قال منظموا املبادرة »أطفال غزة يهربون 

إلى املدرسة ال منها« وهذا ناشئ عن اختالف الواقع الذي 
يعشيه أطفال غزة، والذي يحّتم قطعاً »اختالف النتائج« 

على أرض الواقع من »حصار فكري وجغرافي واقتصادي، 
يحرم اآلالف من األطفال، من الذهاب إلى املدرسة، 

واحلصول على الكتب والقرطاسية، خاصة بعد قيام 
إسرائيل بهدم ما يقارب 220 مدرسة.  

تنظيم ورشة عمل حول التخطيط االستراتيجي لوضع خطة عمل لبرنامج زراعة املليون شجرة الثاني

عقدت العربية حلماية الطبيعة في حزيران 2010 في عمان ورشة عمل حول التخطيط اإلستراتيجي تهدف 
اخلروج بخطة عمل  لبرنامج املليون شجرة الثاني.

وشارك في الورشة 17 مشاركاً من أعضاء ومتطوعي وأصدقاء العربية حلماية الطبيعة، وأدار الورشة مسؤول 
اإلعالم في العربية زياد املغربي، حيث ناقش املشاركون في الورشة مجموعة من اخليارات التي ميكن أن تساعد 

العربية على حتقيق أهدافها، ومت أيضاً حتديد اجلمهور املستهدف باإلضافة الى مناقشة رسالة البرنامج ومن ثم 
اخلروج مبجموعة من التوصيات تتضمن األنشطة التي ستعمل عليها العربية في برنامج زراعة املليون الثاني.  
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تنظيم أمسية فنية للفنانة اللبنانية مي نصر لدعم حملة زراعة املليون شجرة الثاني

نظمت العربية حلماية الطبيعة في متوز 2010 على مدرج حدائق احلسني في عمان أمسية فنية للفنانة اللبنانية مي 
نصر وعازف العود همام عيد.

وكان الهدف من األمسية هو دعم حملة زراعة املليون شجرة الثاني التي تنفذها العربية حلماية الطبيعة بالتعاون مع 
شركائها في فلسطني، ملساعدة املزارعني الفلسطينيني في منطقة القدس وقطاع غزة من خالل زراعة األشجار في 

مزارعهم التي مت جرفها من قبل قوات اإلحتالل اإلسرائيلية أو املهددة باملصادرة، كما هدفت األمسية أيضاً الى زيادة 
التوعية باإلخطار البيئية من خالل الدمج ما بني الفن والبيئة وإستخدام املوسيقى والغناء لدعم قضية وطنية.

تضمنت األمسية مجموعة من األغاني ذات الطابع امللتزم من حيث املوسيقى والكلمة، قدمتها الفنانة مي نصر وهي 
فنانة عشقت املوسيقى والغناء منذ صغرها وتأّثرت بعمالفة الغناء العربي، أمثال فيروز و نصري شمس الدين، وتتلمذت 

على يد األستاذ زكي ناصيف. كما أنها ناشطة في مجال العمل املدني. »رسالتي من خالل عملي هي نفس رسالتي 
من خالل األغاني التي أغنيها، وهي نشر التوعية حول الشؤون االجتماعية التي نعيشها كل يوم، ومنها هموم املزارعني 

الفلسطينيني، ومحاولة إحداث تغيير وتأثير إيجابي في حياتي وحياتهم« قالت مي نصر. 

يذكر ان ريع احلفل سيخصص لزراعة األشجار في مناطق القدس وغزة، وحتديدا في قرية قطنة في القدس و بيت الهيا، 
حيث يتم إختيار هذه املناطق بناًء على أنها األكثر عرضة للمصادرة من قبل احلكومة اإلسرائيلية أو التي مت تدميرها 

بالكامل خالل احلرب اإلسرائيلية األخيرة على غزة مطلع 2009.
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العربية حلماية الطبيعة تشارك في سوق 
جارا 

مجدداً 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 أيضاً ببيع بعض املنتجات 

التي تقوم بإعدادها والتي يذهب ريعها الى 
دعم املشاريع التي تنفذها العربية في األردن 

وفلسطني.

املشاركة في افطار ايتام في مركز زها الثقافي

بهدف زيادة التوعية البيئية، والتركيز على أهمية البرامج واألنشطة التي تقوم بها العربية حلماية الطبيعة، 
شاركت العربية في اإلفطار الذي مت تنظيمه في مركز زها الثقافي في شهر آب 2010،  وقد مثل العربية في 

هذا احلفل متطوعون من العربية، قدموا عرضاً حول نشاطات العربية حلماية الطبيعة وما تقوم به من برامج 
في األردن وفلسطني.

وقام املتطوعون أيضاً بعرض منتجات العربية خالل احلفل، و يذكر أن جميع املشاركني في احلفل من منظمني 
و أيتام، وعددهم 150 شخصا،  قد لبسوا جميعهم دبابيس العربية بتصميماتها املتنوعة التي حتمل شعار 

العربية وذلك دعما لها في برامجها.

تأسيس نادي للكتاب لتنظيم أنشطة ثقافية

بهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى متطوعي وأصدقاء العربية من خالل قراءة كتب تعنى بالقضايا العاملية، قامت 
العربية حلماية الطبيعة بتأسيس نادي بإسم »نادي الكتاب«. 

وقد بدأ النادي مبناقشة الكتاب األول وهو كتاب بعنوان »سيرة مدينة« للكاتب عبد الرحمن منيف ، حيث مت 
مناقشته بشكل جماعي.

كما نظم النادي أيضاً في تشرين ثاني 2010 محاضرة ملناقشة كتاب بعنوان »محاضرات في القانون الدولي 
اإلنساني«، حيث استضافت العربية كل من الدكتورة سما الشاوي، مسؤولة احلماية واملستشارة القانونية، 

وهال الشمالوي، مسؤولة اإلعالم والعالقات العامة، من اللجنة الدولية للصليب األحمر للتحدث حول القانون 
الدولي االنساني. 

وقد تناولت اجللسة سبل التعاون بني العربية والصليب األحمر في فلسطني حول  موضوع األمن الغذائي، 
حيث ميارس الصليب األحمر أحيانا بعض املهام في توزيع البذور واملواد التي تسهم في األمن الغذائي في 

مناطق النزاعات، خاصة في ظل اقتالع القوات االسرائيلية ألشجار الزيتون.
هذا يعمل نادي الكتاب من خالل القراءة التي تساعد على تكوين اإلملام بالقضايا العاملية، وبالتالي التأثير في 

القضايا املعاصرة، وتغيير الواقع لألفضل، خاصة وأن الوعي يسبق التغيير. كما ويسعى النادي إلى تأهيل 
29املتطوعني لالنخراط في اجملتمع الدولي ومخاطبته للحصول على التأييد والدعم.



نادي اإليكابانا يستضيف سري زعيتر محاضراً من العربية

بهدف زيادة نشر التوعية حول حملة زراعة املليون شجرة التي تنفذها العربية حلماية الطبيعة في فلسطني، 
قدم عضو الهيئة االدارية املهندس سري زعيتر في تشرين ثاني 2010 محاضرة حول حملة املليون شجرة 

الثانية، وذلك ضمن النشاط الذي نظمه نادي االيكابانا فرع األردن في نادي السيارات امللكي في عمان.  

كما قدم زعيتر نبذة عن نشاطات العربية في األردن ولبنان وفلسطني، واستعرض اجنازات حملة املليون شجرة 
واألوضاع املأسوية التي يعاني منها املزارعون الفلسطينيون حتت اإلحتالل. 

وقد حضر اللقاء عدد كبير من النساء أعضاء النادي، حيث كان له اثر جيد على احلضور اللواتي تفاعلن مع 
احملاضر بأسئلتهن ووعدن بتقدمي الدعم، واملساعدة بالترويج والتطوع في أنشطة العربية. 
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