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نشأت اجلمعية العربية حلماية الطبيعة عام 2003  كمنظمة 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 
واإلحتالل.

رسالة العربية 

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

هيئات اجملتمع املدني نحو قضايا البيئة العربية والعاملية والتكتل لصاحلها.

 
أهداف العربية

1- املساهمة في إعادة تأهيل واستدامة املوارد الطبيعية في املناطق العربية املتأثرة باحلروب والنزاعات وخاصة 
في األردن وفلسطني. 

2- التأثير في صياغة وتطبيق السياسات البيئية العاملية ذات الصلة، وتعزيز دور هيئات اجملتمع املدني فيها ضمن 
شراكات مؤسسية فعالة.

3- حتريك اجلهود الفردية واجلماعية للمجتمع املدني لإلضطالع بدوره في اإلستجابة ملتطلبات قضايا البيئة 
العربية والعاملية.

4- بناء القدرات املؤسسية للعربية حلماية الطبيعة ومتكينها من حتقيق رسالتها بأعلى مستويات احلرفية 
والفعالية واإلستدامة املؤسسية.

اجتماع الهيئة العامة السنوي

عقدت العربية حلماية الطبيعة يوم الثالثاء 2014/9/9 في مقر اجلمعية اجتماع الهيئة العامة السنوي لعام 
2013 وذلك بحضور 16 عضو من الهيئة العامة باإلضافة إلى أعضاء الهيئة اإلدارية وبحضور فريق العمل في 

العربية حلماية الطبيعة ومدقق احلسابات من شركة طالل أبو غزالة.

بدأ اإلجتماع مبراجعة سريعة لإلجنازات التي قامت بها العربية خالل العام 2012–2013 والتي قدمتها املديرة 
العامة للعربية األستاذة مرمي جعجع. كما متت مناقشة امليزانية وتقرير مدقق احلسابات للسنة املالية املنتهية 

في 2013/12/31 حيث قام األستاذ هشام خلفا من شركة طالل أبو غزالة باستعراض تقرير احملاسب القانوني 
وتفاصيل البيانات املالية لعام 2013 واإلجابة عن كافة اإلستفسارات وتقدمي اإليضاحات الالزمة بالتعاون مع 

محاسب العربية حيث متت املصادقة باإلجماع من قبل الهيئة العامة للجمعية العربية حلماية الطبيعة على 
امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية وتقرير مدقق احلسابات القانوني لعام 2013.
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عن العربية حلماية الطبيعة



أعضاء الهيئة اإلدارية

فريق العاملني في العربية حلماية الطبيعة
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الهيئة اإلدارية وفريق العمل

زينة مشحور
أمينة الصندوق

رامي برهوش
نائب رئيسة الهيئة اإلدارية

رزان زعيتر
رئيسة الهيئة اإلدارية

همام املفتي
عضو هيئة إدارية

سوزان أيوب
عضو هيئة إدارية

زياد املغربي
أمني السر

والء دبش
مساعدة إدارية

فرح قدورة
مديرة العالقات العامة

محمد قطيشات
مدير املشاريع

مالك اجلريري
احملاسبة

مرمي اجلعجع
املديرة العامة

سامح حجاب
لوجستيك
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فريق التطوع

فريق التطوع

 جتاوز عدد متطوعي العربية حلماية الطبيعة األلف من اجلنسني، شاركوا جميعاً في تنفيذ مختلف برامجها 
وأنشطتها منذ أكثر من عقد من الزمن. وتعتبر اجلمعية منبراً مفتوحاً للمبادرات التي تعمل على حتقيقها، كما 

أن هيكلية العمل فيها أفقية وليست هرمية. 

مدققو احلسابات

مجموعة طالل أبو غزالة.



6

مؤسسو العربية حلماية الطبيعة

رزان زعيتر
عاصم شهابي
جورج  مشحور

همام  دروزة
همام املفتي

إميان أبو الروس
إيناس بسيسو
حسن اجلعجع

لبنى إرشيد
معتزالعفيفي

نقوال البلة
رامي برهوش

سميح  قعوار
سامي النابلسي

سري زعيتر
صبحية املعاني

زينة قعوار
دينا أبو الروس
فؤاد سروجي

سيما العلمي

مؤسسو العربية حلماية الطبيعة
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العربية حلماية الطبيعة عضو في الشبكات واملؤسسات التالية:

)ANFS( الشبكة العربية للسيادة على الغذاء    -
)PCFS( التحالف الدولي للسيادة على الغذاء    -

)CSM( آلية اجملتمع املدني العاملي    -
)IPC( جلنة التخطيط الدولية للسيادة على الغذاء    -

)IUCN( اإلحتاد الدولي لصون الطبيعة    -
-    شبكة مؤسسات القدس الدولية

-    اإلحتاد البيئي األردني
)AFED( املنتدى العربي للبيئة والتنمية    -

العربية تتعاون مع املؤسسات اإلقليمية والدولية التالية:

                                                                                               )CFS( جلنة األمن الغذائي الدولية    -
)FAO( منظمة األغذية والزراعة العاملية    -

)ESCWA( جلنة األمم املتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا    -
-    قطر اخليرية

-    مؤسسة القدس الدولية
-    الهالل األحمر القطري

شركاء العربية في برامج التشجير:

- اإلغاثة الزراعية
- احتاد جلان العمل الزراعي

- احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني
- هيئة العمل التطوعي الفلسطيني

- مؤسسة التعاون
- مؤسسة القدس الدولية 

- مركز أبحاث األراضي
- جمعية األهالي

- جمعية احلاكورة
- أمانة عمان الكبرى

- مركز حنظلة الثقافي
- جمعية النهضة الريفية ملنطقة شمال غرب القدس

Refutrees -

العضوية والشركاء
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كلمة رئيسة العربية حلماية الطبيعة

في احلفل السنوي 2014 

في كل مرة أقف أمامكم أجد نفسي أنحني إلميانكم املدوي والذي ال يتزعزع  بحقنا في احلياة. لقد راهنتم معنا 
عندما لبيتم دعوتنا اليوم بأن احلياة واألمل والعمل أجدى بكثير من اخلنوع واإلحباط واليأس. فرغم كل اجلنون 

الذي نعيشه، ال تزال عزائمنا قوية وأحالمنا تزغرد. لم نتوقف يوماً منذ احتضنتنا ثقتكم الدافئة ألربعة عشرة 
عاماً لم نتوقف عن العمل واألمل والثقة التامة بالنصر. 

لقد اعتدنا كل موسم مطري 
عند لقاء العربية احلميم معكم 

أن نلخص في عجالة الدروس 
التي تعلمناها خالل العام الذي 

مضى حول عملنا في مجالي 
األمن الغذائي والسيادة على 

الغذاء في الوطن العربي. 
تزاحمت األفكار وسرعان ما 

تبخرت ولم يبق منها إال فكرة 
حتفزنا على تكثيف اجلهد 

وهي أن أمننا الغذائي مفقود 

في هذا الوطن الكبير. ويكفي أن نعلم أن في الوطن العربي أكبر عجز غذائي في العالم وأن األردن وفلسطني 
األقل أمنا غذائياً واألكثر استجداًء للمساعدات الغذائية في اإلقليم. يستورد األردن سبعاً وثمانني في املئة من 
غذائه، بعد أن كان يصدر منه. وكأننا هنا نحقق بأيدينا أمنية كسنجر عندما أوجز خططه قائال: »سيطر على 

الطاقة لتسيطر على الدول وسيطر على الغذاء لتسيطر على الشعوب«، أو قول مستشار أوملرت عام 2006 
بأن »الهدف ليس إماتة الغزيني من اجلوع بل إبقائهم في في حالة جوع مستدام«. لقد انخفضت زراعة  احلبوب 
في األردن بنسبة 57% من الستينات حتى التسعينات ) من القرن املاضي( في حني ارتفعت قيمة استهالكه من 
احلبوب املستوردة بنسبة 41%. وبينما يصرف املواطن األردني والعربي في كثير من دولنا غير املنتجة للنفط  نحو 

40% من مدخوله على الغذاء، ينفق املواطن في الدول التي متلك سيادة على مواردها  ما يتراوح بني  6-10% من 
مدخوله. إن أحد أهم أسباب هذا الوضع البائس هو غياب اإلرادة السياسية، باإلضافة للحروب التي يراد لها أن 

تستدام في إقليمنا العربي املمتد، وهذا عبر وسائل مبتكرة يفرضها املستعمر كما يشاء بوجهه القدمي احلديث 
كالضغط علينا بكل الوسائل الترغيبية والترهيبية لوأد قدراتنا على اإلنتاج والزراعة هادفني  سلب سيادتنا 

على أمننا الوطني واإلقليمي  ومواردنا الطبيعية أو من خالل احلروب النفسية املدروسة، وكذلك عبر إغراقنا في 
فنت دموية دينية ومذهبية وإثنية وجغرافية، إذا استمرت فلن تبقي ولن تذر. ولكن ماذا عنا نحن؟؟ هل نستسلم 
أونلني ؟ كال وألف كال. محال أيها األخوة واألخوات أن نساق إلى حتفنا بهذه السهولة وأن نقف مكتوفي األيدي 

مسيرين ال مخيرين وخاصة أنه قد بدأت جهود الشرفاء في العالم تؤتي أكلها، فقد تعاظمت حركات املقاطعة 
للعدو عاملياً حتى اعترف بأنها باتت تهديداً وجودياً له وأصبح أكثر من 50% منهم يحلمون مبغادرة فلسطني. 

ونتيجة للمقاومة الشريفة في غزة ولبنان والضفة وصمود أهلنا في فلسطني 48 أصبح الكثيرون من شبابهم 
يعزفون عن القيام بالتجنيد اإلجباري واإلنتساب جليشه. املهم اذاً أن نوحد بوصلتنا ونقسم أن ال يقصي أي طرف 
منا اآلخر، وأن نصمد ونقاوم وننتصر ولو بعد حني. ويحضرني هنا أن أدعو اجلميع وكل من موقعه لضم جهودهم 

للعربية حلماية الطبيعة واللجنة التنسيقية للمجموعات املناهضة الستيراد الغاز املسلوب من الكيان 
الصهيوني إليقاف صفقة الغاز اخلطرة ورفع وزرها عن هذا الشعب الطيب. 



 أحباءنا، كلما دعوناكم حلفلنا دعونا الفرح إلى قلوبنا وها نحن جميعاً، وبرغم كل اجلنون وحروب التيئيس، 
جنتمع مرة أخرى لنطلق معاً اليوم فرحاً جديداً عملنا له ستة أعوام أال وهو حملة املليون الثالث من األشجار 

في فلسطني املقدسة. ولنعيد للزراعة في تربة األردن املقدسة مكانتها محاربني تهميشها الظالم عبر العقود 
املاضية، جادين في املطالبة بتحقيق التكامل العربي، وأيضا لنطلق معاً حملتنا اجلديدة واملستمرة إلعادة تأهيل 

القطاع الزراعي في غزة العزة ولنستمر أيضاً في خوض حروبنا الصعبة وحتالفاتنا القوية للوصول الى إجنازات 
أكبر في التأثير على السياسات العاملية في املنابر الدولية والتي لن يزيل الصدأ من أسماعها إال استمرار التعاون 

والتشارك واملأسسة في ما بيننا مثبتني للزمان أننا سنظل نعمل وكلنا إميان أنه البد لألرض والبوصلة أن تعود 
وتوحدنا، وسنصحو في يوم قريب جداً لنرى العقول وقد زالت غشاوتها والدموع قد عادت إلى مآقيها وعاد نداء 

األرض واحلياة ليمألنا أمالً ونصراً.

رزان زعيتر 
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كلمة رئيسة العربية حلماية الطبيعة

في احلفل السنوي 2014 



التأثير في السياسات الزراعية والبيئية

“السيادة على الغذاء”
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التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:

السيادة على الغذاء

11

على املستوى الدولي واإلقليمي

أطلقت العربية برنامج السيادة على الغذاء عام 2003 للمشاركة في اجلهود  احمللية واإلقليمية والعاملية للتأثير 
بالسياسات املعنية بالزراعة والغذاء. ويتمحور البرنامج حول حق الشعوب والدول في حتديد سياساتها املتعلقة 

بالزراعة والغذاء املالئمة لظروفها اخلاصة من النواحي البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية، ويتضمن 
ذلك احلق في الغذاء الصحي ومصادر إنتاجه.

حملة عاملية لفضح اإلنتهاكات اإلسرائيلية في غزة

أطلقت الشبكة العربية للسيادة على الغذاء وجمعية العربية حلماية الطبيعة حملة عاملية لتسليط الضوء 
على اإلنتهاكات الصارخة التي يرتكبها الكيان الصهيوني وحربه املمنهجة على السكان العزل واملوارد الطبيعية 

والبنية التحتية في قطاع غزة.
ودعا بيان بهذا الصدد األمم املتحدة »التخاذ موقف واضح يطالب فيه إسرائيل بتحمل مسؤولية التدمير املتعمد 

على القطاع«. وقد حمل البيان توقيع 166 من املنظمات احمللية واإلقليمية والعاملية العمالقة، باإلضافة لتوقيعات 
إحتادات عمال ومزارعني وصيادين ورعاة ومنظمات نسائية. 

 وقد مت إرسال البيان لألمني العام لألمم املتحدة بان كي مون واملدير العام ملنظمة األغذية والزراعة الدولية جوزيه 

على املستوى الدولي واإلقليمي

غرازيانو دا سيلفا، واملفوض 
السامي حلقوق اإلنسان في األمم 
املتحدة نافانيثيم بيالي، واملقرر 

اخلاص املعني باحلق في الغذاء في 
مكتب املفوض السامي حلقوق 

اإلنسان في األمم املتحدة السيدة 
هالل إلفر.

وركزت احلملة على عدد من 
املطالب، باإلضافة للدعوة لوقف 

العدوان على غزة وإدانة جتاوزات 

إسرائيل. وطالبت مجلس حقوق اإلنسان  واملقرر اخلاص املعني باحلق في الغذاء إيفاد بعثة لتقصي احلقائق في 
غزة  لرصد انتهاكات حقوق اإلنسان اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية، وما قامت به اسرائيل من استخدام 

الغذاء كسالح ضد الشعب األعزل.
واكدت احلملة أهمية إجراء تخطيط سريع لعملية إعادة التأهيل في أعقاب احلرب على غزة، مبشاركة جلنة األمن 

الغذائي العاملي والتي تضم أكبر املنظمات العاملية العاملة في مجال األمن الغذائي وهي منظمة األغذية 
.IFAD والصندوق الدولي للتنمية الزراعية WFO وبرنامج األغذية العاملي FAO والزراعة الدولية

  تلقى البيان استجابة واسعة من كافة من مت إرساله لهم وذلك بشكل رسائل و نشر تقارير واتخاذ مواقف ذات 
صلة.   وعبر مجلس حقوق اإلنسان عن نيته تشكيل جلنة لتقصي احلقائق في غزة، كما ذكرت منظمة األغذية 

والزراعة الدولية أنها بصدد إجراء تقييم سريع لألضرار في كافة القطاعات وتقييم آخر تفصيلي يتناول القطاع 
الزراعي والذي تعرض لتدمير واسع نتيجة للعدوان اإلسرائيلي.
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تشرين األول حول املراقبة واملساءلة لقرارات جلنة األمن الغذائي العاملي باملشاركة مع منظمات دولية أخرى. وكانت 
مديرة العربية الناشطة مرمي اجلعجع واحدة من املتحدثني الرئيسيني مع فرانسيسكو كالي، رئيس جلنة األمم املتحدة 

املعنية بالقضاء على التمييز العنصري وروبرت فوغان ممثل  مكتب املفوضية السامية حلقوق اإلنسان وكايو غالفاو 
دي فرنسا، مدير العالقات الدولية والتجارية لدى وزارة التنمية الزراعية في البرازيل.

 وقد سبق ذلك إجتماع حتضيري للهيئة التنسيقية آللية اجملتمع املدني العاملي يومي 9-10 من تشرين األول وقدمت 
فيه العربية تقريراً عن أعمال اإلقليم في اللجنة ودور العربية حلماية الطبيعة في إدارة مجموعة عمل اجملتمع املدني 
العاملية حول األمن الغذائي في األزمات والصراعات حيث سبق وشاركت في سلسلة املفاوضات الدولية حول أجندة 
العمل حول األمن الغذائي في األزمات املمتدة التي ستقوم احلكومات باملصادقة عليها في شهر تشرين أول، 2015. 

وقدمت أيضا مقترحاً لتثبيت مقعد دائم للمجتمعات املتأثرة باحلروب واإلحتالالت في آلية اجملتمع املدني العاملي 
وجنحت في إدراج هذا املوضوع في قمة أولويات اآللية لهذا العام. ثم شاركت العربية أيضاً في إجتماع الهيئة العامة 

للمجتمع املدني العاملي يومي11و12 من تشرين األول الذي حضره أكثر من 250 منظمة، اتفق املشاركون خاللها 
على القضايا الرئيسية التي ستناقش في اجللسة احلادية واألربعني العامة للجنة األمن الغذائي العاملي وتشمل 
اإلستثمارات الزراعية املسؤولة واألزمات والصراعات املمتدة والفاقد واملهدور من األغذية. واتفقوا أيضاً على عقد 

مؤمتر عاملي يسبق املفاوضات النهائية حول النزاعات الذي سيعقد في روما في أيار، 2015، وترأست العربية حلماية 
الطبيعة جلسة احلوار جملموعة العمل حول األمن الغذائي والتغذوي في األزمات املمتدة ومنها احلروب واإلحتالالت 

والكوارث البيئية وقامت بتقدمي عرض حول نتائج النقاش للجلسة العامة. 

أما في اجللسة احلادية واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي التي عقدت من 13-18 من تشرين األول والتي شاركت 
فيها جميع احلكومات، باإلضافة للمنظمات الدولية اخملتلفة كمنظمة األغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العاملي 

والصندوق الدولي للتنمية الزراعية والقطاع اخلاص، فقد قامت العربية باإلشراف على مداخالت اجملتمع املدني العاملي 
حول انعدام األمن الغذائي في األزمات املمتدة.
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متثيل الوطن العربي وتنظيم 
جلسة حاشدة حول املساءلة في 

جلنة األمن الغذائي في روما
                    

مثلت العربية حلماية الطبيعة 
منطقة غرب آسيا في الدورة احلادية 

واألربعني للجنة األمن الغذائي 
العاملي واملنتدى السنوي آللية 

اجملتمع املدني العاملي في روما من 
9-2014/10/17، حيث نظمت جلسة 

حاشدة في  السادس عشر من 

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:

السيادة على الغذاء
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العربية  حلماية الطبيعة تتحدث عن فلسطني في الدورة السابعة والعشرين جمللس حقوق اإلنسان  

شاركت العربية حلماية الطبيعة عبر رئيستها املهندسة رزان زعيتر بالدورة السابعة والعشرين جمللس حقوق 
اإلنسان الذي عقد في جنيف من 18-2014/9/26. تشكلت اجللسة من حلقات يومية تغطي 10 مواضيع أساسية 

باإلضافة لنشاطات جانبية واجتماعات متخصصة. ضمت اجللسات نقاشات حول اإلنتهاكات التي حتدث في 
العراق وسوريا وفلسطني، باإلضافة حلقوق السكان األصليني واملرأة ومظاهر العبودية احلديثة وكذلك مخاطر 

استخدام الطائرات من دون طيار في احلروب والنفايات اخلطرة التي ترمى في املناطق السكنية.  

وشاركت زعيتر كمتحدث رئيسي 
في جلستني متخصصتني األولى 

في 2014/9/19 حول حقوق اإلنسان 
املسلوبة من قبل الكيان الصهيوني 
بدعوة من مؤسسة معارج للسالم 

والتنمية، حيث حتدثت عن احلرب 
املمنهجة على موارد الغذاء في 
فلسطني وحتدث معها السيدان 

نومان بالتاسي وميشيل هيلنغدايل 
مندوبني عن الشبكة العاملية 

للحقوق والتنمية. وقد جرى تقدمي توصيات الشبكة العربية للسيادة على الغذاء حول موضوع غزة. 

حتدثت زعيتر في 2014/9/22، بدعوة من اجملموعة الوطنية حلقوق اإلنسان ومنظمة حواء، حول حقوق اإلنسان في 
مناطق الصراعات عن ضرورة حل األسباب اجلذرية املؤدية للصراعات وضرورة أن تتابع قرارات اجمللس ملا بعد انعقاده 

وشاركها في احلديث السيدة عبلة مهدي مديرة منظمة حواء والسيدة عفاف تاور من البرملان السوداني و د. 
عبدالوهاب احلسن اخلبير في القانون الدولي والسيد نومان بالتاسي. 

وفي وقت سابق قدمت زعيتر مداخلتني إحداهما حول العقوبات اإلقتصادية وخطرها على األمن الغذائي والذي 
قد اليصيب املعنيني في العقوبات فحسب، بل يؤثر على املهمشني والفقراء، والثانية حول الصراعات في كشمير 

وحقوق املرأة وذلك باإلشتراك مع إحتاد املرأة املسلمة برئاسة شاول شميم، كما طلب منها أن تلقي البيان النهائي 
للحملة العاملية ضد العقوبات املفروضة على السودان.

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:

السيادة على الغذاء



  إلقاء محاضرة في جامعة »جواهر الل نهرو« في الهند  

قدمت املهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية حلماية الطبيعة محاضرة خالل مؤمتر »الوصول إلى املوارد الطبيعية 
والترويج للزراعة املستدامة« الذي عقد في 29-30  كانون ثاني،2014 في جامعة »جواهر الل نهرو« في نيودلهي، 
الهند وذلك بدعوة من أكشن أيد-الهند وأكشن أيد العاملي. ضم املؤمتر عدداً من قياديي احلركات اإلجتماعية في 

آسيا وافريقيا وأمريكا الالتينية وأكادمييني ومنظمات غير أهلية. 

تطرقت زعيتر في محاضرتها ملا يعاني منه قطاع الزراعة من تهميش يتسبب في جعل هذه املنطقة أقل إقليم 
من حيث اإلكتفاء الذاتي في العالم، رغم غناه الكبير مبوارده الطبيعية وتاريخ املنطقة الزراعي وكونه أول من زرع 
القمح. مؤكدة على وجود إرادة سياسية خارجية إلدامة احلروب والصراعات في كافة أقطار الوطن العربي مما مينع 

جناح أي جهود تنموية حقيقية في اإلقليم مبينة أن قضية فلسطني هي جوهر هذه الصراعات وأطولها أمداً.  
وبينت زعيتر أبرز التحديات التي تواجه »التعاون اجلنوبي- اجلنوبي« )الذي يعتبر أهم منوذج للتعاون اإلمنائي الدولي 
اجلديد( كغياب سيادة احلكومات وتأثير املمولني وارتزاق بعض املنظمات األهلية ومحاولة تفريغ الربيع العربي من 

أهدافه األصلية. 

ودعت إلى التشبيك بني جميع احلركات اإلجتماعية واملنظمات األهلية العاملة مبوضوع األمن الغذائي مؤكدة على 
أهمية التخطيط والتكامل والعمل اجلماعي وعدم التشرذم من أجل الوصول إلى األمن واإلكتفاء الذاتي. 

وطالبت اجملتمع املدني في الهند أن يحتل املكانة التي يستحقها والشراكة الفاعلة في قيادة اجملتمع املدني 
العاملي حيث الحظت أن دوره شبه مهمش نتيجة حصر أولوياته في مشاكله الداخلية. يهدف املؤمتر للوصول 

لفهم مشترك للتحديات اخلارجية احلرجة املعنية بالفالحني والنساء الريفيات والصيادين والرعاة وأصحاب 
احليازات الصغيرة، إلى جانب السعي للتخطيط اإلستراتيجي حول التحديات واإلستفادة من املوارد الطبيعية 

والزراعة املستدامة، باإلضافة لبناء حركة الستصالح األراضي الزراعية وإيجاد طرق بديلة لإلنتاج والتوزيع تضمن 
حق املرأة في األرض. جرى أيضا مناقشة أفضل الطرق للتعاون اجلنوبي- اجلنوبي. 

جلسة املفاوضات األولى حول أجندة العمل بشأن األمن الغذائي في األزمات املمتدة في روما
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قادت العربية حلماية الطبيعة آلية 
اجملتمع املدني في جلسة املفاوضات 
األولى للجنة األمن الغذائي العاملي 

حول أجندة العمل بشأن األمن 
الغذائي في األزمات املمتدة في مقر 

منظمة االغذية والزراعة FAO في 
روما من 29 متوز– 18  آب،2014. وكان 

للمجتمع املدني مداخالت كثيرة 
وتأثير كبير على مجرى املفاوضات 

ومتكن من كسب حتالفات كثيرة من 
دول آسيا وأوروبا وأمريكا الالتينية.  

وركزت مداخالت ممثلتي العربية املهندسة رزان زعيتر ومرمي اجلعجع على مواضيع كثيرة كاإلحتالل واحلصار 
واستخدام نهج قائم على حقوق اإلنسان وضرورة دعم القطاع الزراعي في األزمات وعدم اإلكتفاء باملساعدات 

اإلنسانية البعيدة عن التنمية املستدامة والنظر إلى املشاكل اجلذرية وإيجاد احللول احلقيقية على املدى الطويل. 
وأصر اجملتمع املدني على أجندة عملية ميكن تطبيقها ومراقبة نتائجها مبشاركة اجملتمعات املتأثرة. 

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:

السيادة على الغذاء
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ونظرا الستطالة النقاشات بني املشاركني في جلنة األمن الغذائي العاملي، تقرر تنظيم جلسة أخرى في شهر آذار، 
2015 إلستكمال املفاوضات.

اجتماع اجملتمع املدني التحضيري ملفاوضات جلنة االمن الغذائي العاملي في روما 

نظمت العربية حلماية الطبيعة اجتماعاً حتضيرياً آللية اجملتمع املدني العاملي يومي 27-28 متوز، 2014 في روما 
للموافقة على املداخالت التي ستقوم بها اآللية في جلسة املفاوضات األولى  للجنة األمن الغذائي العاملي حول 

أجندة العمل بشأن األمن الغذائي في األزمات املمتدة والتي ستصادق عليها الدول في شهر تشرين األول، 2014.
وناقش املشاركون في اإلجتماع  األمور التي وجب حتسينها في املسودة وتلك التي تستدعي الدفاع عنها. وحددوا 

اخلطوط احلمراء التي لن يتنازل عنها اجملتمع املدني العاملي كموضوع اإلحتالل والتزامات الدول خارج نطاق أراضيها.  
وقامت العربية متمثلة برئيستها املهندسة رزان زعيتر ومديرة برنامج السياسات مرمي جعجع بإدارة اإلجتماع 

وإعداد الوثائق األساسية وتوزيع األدوار بني املشاركني.

تولي قيادة آلية اجملتمع املدني العاملي في إثيوبيا 

دعيت العربية حلماية الطبيعة لتقود آلية اجملتمع املدني العاملي في املشاورة العاملية حول انعدام األمن الغذائي 
في األزمات املمتدة  )Global Consultation on Food Insecurity in Protracted Crises ( والذي عقدته جلنة األمن 

الغذائي العاملي في العاصمة األثيوبية أديس أبابا. 
حضر اإلجتماع أكثر من 60 مشاركاً من احلكومات واجملتمع املدني والقطاع اخلاص ومنظمات البحوث الزراعية 

ومنظمات األمم املتحدة. ناقش املشاركون أجندة العمل حول انعدام األمن الغذائي في األزمات املمتدة التي يفترض 
أن تتفاوض وتصادق عليها الدول خالل الدورة الـ41 للجنة األمن الغذائي العاملي في  تشرين األول، 2014 في روما.  

وتهدف األجندة لتشجيع اإللتزام السياسي نحو تطوير السياسات واإلجراءات ملعاجلة انعدام األمن الغذائي وسوء 
التغذية في الصراعات واألزمات الطبيعية. 

وقد انتخبت رئيسة العربية 
حلماية الطبيعة رزان زعيتر في 
اللجنة التوجيهية ضمن فريق 

خبراء رفيع املستوى لتحضير هذه 
األجندة. كما اختيرت مرمي اجلعجع 

منسقة برنامج السياسات في 
العربية وعضو اللجنة التقنية 

للجنة األمن الغذائي كمقررة 
إلحدى جلسات احلوار، وقامتا 

بتنظيم اجتماع  اجملتمع املدني 
التحضيري لتحديد األولويات 

وإعداد املداخالت. وحضر اإلجتماع التحضيري كل من جيرترود كينياجني من اوغندا وعبلة مهدي من السودان 
وجواد العريفي من اليمن و روي انونسيان من الفليبني و هرمن كومارا من سريالنكا و سو ادواردز من الواليات 

املتحدة و اندغاو يارد من اثيوبيا.   

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:

السيادة على الغذاء



أكدت زعيتر في مداخالتها على وجوب النظر إلى األنواع اخملتلفة من األزمات املمتدة كاإلحتالالت واحلروب والنزاعات 
األهلية وخصوصيتها في تشخيص املشاكل وإعطاء املقترحات ملواجهة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية. 

وأكدت على ضرورة دعم الزراعة والنظام الغذائي احملليني اللذين لهما أهمية خاصة في األزمات التي طاملا يتعرقل 
فيها تأمني الغذاء من األسواق اخلارجية. وقدمت أمثلة على أساليب الدعم التي تشمل حتسني البنية التحتية 

والوصول للموارد اإلنتاجية واألسواق وتوفير اخلدمات اإلستشارية والتدريبية، وحتسني اإلنتاجية والقيمة املضافة 
واجلودة والسالمة.

ولقيت مداخالت آلية اجملتمع املدني العاملي ترحيباً من أعضاء وأمانة جلنة األمن الغذائي ومت تدوين مالحظاتها لكي 
تضاف إلى مسودة األجندة التي سترسل إلى احلكومات في حزيران من نفس العام. 

املشاركة في الذكرى العاشرة للحق في الغذاء في روما 

مبناسبة مرور 10 سنوات على ذكرى اعتماد الدول للخطوط التوجيهية الطوعية حول احلق بالغذاء، دعيت رئيسة 
العربية حلماية الطبيعة املهندسة رزان زعيتر لتشارك في اإلجتماع التشاوري للمجتمع املدني حول إجنازات وحتديات 

تطبيق هذه اخلطوط والذي عقد في مقر منظمة األغذية و الزراعة يومي  7-8 متوز،2014.
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وقد طلب منها أن تيسر اجللسة 
اخملتصة حول تعزيز آليات املساءلة وأن 

تكون املقررة في  مجموعة العمل 
حول دور اجملتمع املدني في تخطي 

العقبات أمام تطبيق احلق في الغذاء 
على املستوى العاملي واإلقليمي 

واحمللي.  وقد طالبت زعيتر بعدم جتاهل 
املنطقة العربية )كونها األقل اكتفاًء 

بالغذاءفي العالم( والتركيز على 
احلروب واإلحتالالت وتأثيرها على األمن 

الغذائي والتغذية. 

حضر االجتماع مجموعة من احلركات اإلجتماعية العاملية ومنظمات اجملتمع املدني ذات السجل الطويل في النضال 
من أجل احلق في الغذاء والسيادة الغذائية وكان الهدف جتديد االلتزام باملضي قدماً في تنفيذ اخلطوط الطوعية 

للحق في الغذاء والتي تفاوضت عليها الدول واعتمدتها خالل الدورة السابعة والعشرين بعد املائة جمللس منظمة 
األغذية والزراعة لألمم املتحدة في تشرين الثاني 20014. 

يذكر أن الغرض من اخلطوط التوجيهية الطوعية هو تقدمي توجيهات عملية للدول بغية تطبيق احلق في الغذاء 
الكافي في سياق األمن الغذائي القطري ُمَشكلة أداة إضافية ملكافحة اجلوع والفقر وإدماج حقوق اإلنسان ضمن 
عمل الوكاالت املعنية باألغذية والزراعة. خرج اإلجتماع بورقة ستعرض في اجللسة احلادية واألربعني للجنة األمن 
الغذائي في روما في شهر تشرين األول، 2014، باإلضافة  لفيلم وثائقي حول نضال الشعوب في احلق في الغذاء 

وتظهر به زعيتر وهي تتحدث عن مشروع املليون شجرة في فلسطني. 

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:
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العربية حلماية الطبيعة تقود مجموعة عمل آلية اجملتمع املدني العاملي في موضوع الصراعات املمتدة  
في الفاو

اخلاص. ويهدف اإلجتماع لتشجيع اإللتزام السياسي بتحويل السياسات واإلجراءات ملعاجلة انعدام األمن 
الغذائي وسوء التغذية في الصراعات واألزمات الطبيعية.  

مثلت العربية املهندسة رزان زعيتر التي مت انتخابها لتكون في اللجنة التوجيهية ملنتدى خبراء رفيعي 
املستوى حول انعدام األمن الغذائي في األزمات املمتدة ومسؤولة برنامج السياسات مرمي اجلعجع والتي تعمل 
في اللجنة التقنية التي تقوم بإعداد أجندة العمل التي ستصادق عليها الدول في تشرين األول، 2015. وتولت 

العربية تنظيم اجتماع  اجملتمع املدني العاملي التحضيري  في الرابع من شهر آذار لتحديد األولويات  وإعداد 
املداخالت. وحضر اإلجتماع كل من جيرترود كينياجني من اوغندا وكنث تسنغ وامييلي متايسن من أمريكا 

وشيرلي ارنوت من كندا وافتاب أالم من بنغالدش وأحمد صوراني من فلسطني و لوكا كنوتي من سويسرا. 

متحورت مداخالت اجملتمع املدني في اإلجتماع املفتوح)Open Ended Working Group Meeting( حول أهمية 
التركيز على تنوع األزمات في العالم وخصوصيتها ومعاجلة األسباب اجلذرية التي تؤدي إلى انعدام األمن 

الغذائي وسوء التغذية فيها وذكرت اإلحتالالت كمثل يجب النظر اليه.  وشددت على احلاجة  لترجمة املبادىء 
املوجودة في مسودة أجندة العمل خلطوات عملية تترجم دور كل من األطراف املعنية وعلى إدراج خطوات 

حتسني وضع األمن الغذائي والتغذية لالجئني والشعوب النازحة. 

املشاركة في املؤمتر الدولي حول الزراعة األسرية والبحوث في فرنسا

دعيت العربية لتشارك في املؤمتر الدولي حول الزراعة األسرية والبحوث التي عقدته مجموعة من املنظمات 
الدولية التي تشمل اغروبولس انترناشنال )Agropolis International ( واجملموعة اإلستشارية للبحوث 

 World Rural( واملنتدى الريفي العاملي ) GFAR(واملنتدى العاملي للبحوث الزراعية )CGIAR( الزراعية الدولية
Forum(  في الفترة من 1-3 حزيران،2014 في مدينة مونتبلير في فرنسا.  ونظم هذا املؤمتر حتت إطار السنة 

الدولية للزراعة التي أعلنت عنها اجلمعية العامة لألمم املتحدة عام 2011.  هدف املؤمتر ملناقشة واقتراح  
برنامج للبحوث على املستوى الدولي  يشارك في حتضيره ممثلي املزارعني والباحثني ومؤسسات اجملتمع املدني 

وصانعي السياسات والقطاع اخلاص. 

تولت العربية حلماية الطبيعة 
قيادة آلية اجملتمع املدني العاملي 

في اإلجتماع املفتوح للجنة 
األمن الغذائي العاملي حول 

األزمات املمتدة والذي عقد في 
مقر منظمة األغذية والزراعة 

)الفاو( في الفترة ما بني 
5-6 آذار،2014 في روما- ايطاليا 
والذي حضره ممثلون عن الدول 

واملنظمات الدولية والقطاع 

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:
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وقد دعت رئيسة العربية رزان زعيتر في مداخلة لها أن تكون املعايير األخالقية وحقوق االنسان مرجعاً أساسياً 
عند وضع األولويات البحثية.

اجتماع اللجنة التنسيقية الطارىء آللية اجملتمع املدني العاملي  في روما

شاركت العربية حلماية الطبيعة في اجتماع  اللجنة التنسيقية الطارىء آللية اجملتمع املدني العاملي املرتبطة 
بلجنة األمن الغذائي العاملي الذي عقد من 21-23 متوز،2014 في مقر منظمة األغذية والزراعة في روما حول 

اإلصالحات التي متر بها اآللية لتحسني عملها في متثيل اجملتمع املدني العاملي للسنوات القادمة.  واطلع احلضور 
على التقييم الذي كان قد أعده مختصون حول عمل اآللية وخرجوا بخطة عمل تفصيلية تتضمن مسؤوليات 

الهياكل اخملتلفة فيها.

شددت رئيسة العربية رزان زعيتر في اإلجتماع على ضرورة الشفافيةفي العمل ومشاركة جميع منظمات 
العالم حتى الصغيرة منها في املشاورات واالستماع ألولوياتها ومشاكلها. وأضافت إن من الضرورة أن يكون 

هناك توازن إقليمي في هياكل هذه اآللية.
يذكر أن اللجنة التنسيقية آللية اجملتمع املدني العاملي تضم 41 شخصاً ميثلون 11 قطاعاً و17 منطقة. ومتثل 

العربية برئيستها زعيتر منطقة غرب آسيا. 

العربية حلماية الطبيعة في امللتقى االقتصادي العاملي في البحر امليت 

قدمت مديرة العربية مرمي اجلعجع مداخالت حول التنمية العادلة واملساواة وأثرها في ضمان النمو اإلقتصادي 
على املدى الطويل، باإلضافة لضرورة احلذر من اتباع وصفات عاملية لإلصالح  دون دراسة الوضع احمللي واخلروج 

بسياسات اقتصادية تناسبه. 

شاركت العربية في فعاليات 
امللتقى اإلقتصادي العاملي السابع 

عشر، الذي تنظمه اجلمعية 
اإلقتصادية العاملية ومركز جامعة 
كولومبيا لألبحاث في مركز امللك 

حسني بن طالل للمؤمترات بحضور 
650 مشاركاً ميثلون مختلف 
القارات. عقدت أكثر من 120 

جلسة حول التحديات التي تواجه 
اإلقتصاد العاملي وموضوعات 

تتعلق باإلقتصاد التنموي 
والسياسات والتمويل والطاقة 
وأهم التحديات التي تواجهها. 

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:
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املنظمات العربية ترفض تدخل الفاو في قرارات املنتدى اإلقليمي العربي حول األمن الغذائي  في تونس

رفضت املنظمات العربية باإلضافة إلى العربية حلماية الطبيعة تدخل الفاو في مخرجات املنتدى اإلقليمي الذي 
عقد بعنوان ’الهياكل املهنية الفالحية واألمن الغذائي واستدامة نظم اإلنتاج‘ في تونس بتنظيم من النقابة 

التونسية للفالحني بتاريخ 4-5 شباط،2014 والذي دعمته منظمة الفاو للحصول على رأي اجملتمع املدني العربي 
حول مواضيع جوهرية مرتبطة باألمن الغذائي والزراعة. وأصرت املنظمات على توصياتها التي تضمت بنداً حول 

حق الفلسطينيني باملياه، باإلضافة إلى حقها في حرية اختيار اللجنة التي ستمثلها في املؤمتر اإلقليمي الذي 
عقد الحقاً  في روما في الفترة ما بني 24-28 من شهر شباط. وضمت اللجنة املرشحة  محمد قطيشات وروى 

كحالة من العربية، باإلضافة إلى الليث بن بشر من النقابة التونسية للفالحني. 

وقدم املهندس محمد قطيشات ورقة للمشاركني حول دعم مساهمة املنظمات املهنية الفالحية في بلورة 
السياسات الفالحية. بلغ عدد املشاركني 35 ميثلون 13 بلداً عربياً، وترأس قطيشات الفريق املعني بإصدار 

التوصيات النهائية للمؤمتر. ترأست إخصائية التغذية روى كحالة اجللسة اخلتامية في املنتدى والتي تركزت حول 
’احلمية الغذائية واملرأة الريفية وسبل تدعيم األمن الغذائي‘. 

وخرج املشاركون في املنتدى مبجموعة من التوصيات أهمها التأكيد على اإلستغالل العادل للموارد املائية وال 
سيما املشتركة منها وضرورة حتسني ظروف عمل املرأة من الناحية اإلجتماعية واملادية كشريك أساسي ومصدر 

مهم لرفد دخل األسرة.  وأكدت على ضرورة تدريب املنتجني على سبل تقليل اخلسائر في جميع مراحل اإلنتاج 
ووضع خارطة توجيهية زراعية تتالءم مع املوارد املتوفرة في اإلقليم.

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:
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الشبكة العربية للسيادة على الغذاء وحليفاتها تدفع منظمة الفاو لتقدمي رسالة إعتذار ملؤسسات 
اجملتمع املدني العربي  

استطاعت الشبكة العربية 
للسيادة على الغذاء دفع 

منظمة األغذية والزراعة الدولية 
)الفاو( لتقدمي رسالة إعتذار حول 

سلوك بعض موظفيها في 
منع وفد اجملتمع املدني العربي 
املنتخب من حضور االجتماع 

الوزاري ملنطقة غرب آسيا الذي 
عقد في روما في الفترة ما بني 

24-28 شباط،2014. 

 وكانت الشبكة قد أرسلت رسالة احتجاج وقعتها 112 منظمة إقليمية وعاملية تطالب الفاو باإلعتذار 
وبإيجاد استراتيجية للتعامل مع اجملتمع املدني العربي أسوة بكل اجملتمعات العاملية األخرى.  

يذكر أن الشبكة تنتهج نهجاً عربياً وتنموياً صادقاً وأميناً قائماً على مبادئ التنمية احلقيقية  وأساسها 
العدل واحلقوق والكرامة والسيادة على املصادر. 

نص البيان صفحة 72

إلقاء كلمة اجملتمع املدني العربي حول الزراعة واألمن الغذائي والتغذية في املنتدى العربي رفيع املستوى 
في عمان

شاركت العربية حلماية الطبيعة في املنتدى العربي رفيع املستوى حول التنمية املستدامة الذي عقد في عمان 
في الفترة ما بني 2- 4 نيسان،2014 ونظمته اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا )إسكوا( مع جامعة 

الدول العربية وإدارة األمم املتحدة 
للشؤون اإلقتصادية واإلجتماعية 

بالتعاون مع وزارة التخطيط 
والتعاون الدولي ووزارة البيئة 

األردنية. 
ويأتي هذا اإلجتماع ضمن 

اجتماعات تشاورية وورش عمل 
وحلقات دراسية وطنية وإقليمية 

نظمت للوقوف على ما أجنزته 
البلدان العربية على مستوى 

األهداف اإلمنائية لأللفية حتى 

اآلن، وبلورة تصور عربي ملرحلة  ما بعد عام 2015 مبا يتناسب مع أولويات املنطقة ويعزز مكاسب التنمية فيها. 
حضر اجتماع املنتدى مشاركون عن املؤسسات احلكومية من مختلف اجملاالت اإلقتصادية واإلجتماعية والبيئية 
واجملتمع املدني ومنظمات األمم املتحدة األعضاء في آلية التنسيق اإلقليمية باإلضافة خلبراء وممثلني عن منظمات 

دولية وإقليمية أخرى.   
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أعدت مديرة العربية مرمي اجلعجع  كلمة اجملتمع املدني العربي حول الزراعة واألمن الغذائي والتغذية والتي 
متحورت حول مفهوم السيادة على الغذاء والذي يتضمن حق الدول واجملتمعات بتحديد سياساتها املتعلقة 

بالزراعة والغذاء املالئمة لظروفها وشددت على مساعدة املزارعني واملنتجني احملليني، خاصة الصغار منهم ليس 
فقط بالوصول للموارد وتطوير اإلنتاجية بل بزيادة القيمة املضافة وأن تكون األولوية لالستثمارات في األمن 
الغذائي والتغذوي احمللي وليس فقط للتصدير لألسواق العاملية.  ووضحت العربية أن اإلستثمار في الزراعة 
وإنتاج الغذاء أساسي ليس فقط لضمان األمن الغذائي والتغذية بل للقضاء على الفقر وخللق فرص عمل، 

باإلضافة لتطوير قطاعات أخرى مكملة كالصناعة. وحثت على بناء استراتيجيات إقليمية لضمان األمن 
الغذائي مبنية على زيادة اإلستثمارات املشتركة وبناء مخزون استراتيجي للغذاء للحماية من الكوارث وإنشاء 

آلية موحدة للتجارة خاصة اإلستيراد، فكون املنطقة األكثر استيراداً مينحها قوة أكبر في التفاوض كإقليم 
واحد. 

توصل املنتدى جملموعة من النتائج التي سيتم رفعها جمللس الوزراء العرب املسؤولني عن شؤون البيئة ومجلس 
وزراء الشؤون اإلجتماعية العرب متهيداً إلعتمادها ورفعها إلى القمة التنموية اإلقتصادية واإلجتماعية العربية 

املقبلة )كانون الثاني/2015(، وكذلك إلى اللجنة الوزارية الثامنة والعشرين لإلسكوا )أيار/2014(. كما سيتم 
رفع تقرير املنتدى ألمانة اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي لألمم املتحدة )متوز/ 2014( كمساهمة إقليمية  لعام 

 .2014

املشاركة في اإلجتماع التشاوري العربي حول إطار املساءلة خلطة التنمية ملا بعد عام 2015  في تونس

دعيت العربية حلماية الطبيعة للمشاركة في اإلجتماع التشاوري العربي حول إطار املساءلة خلطة التنمية 
ملا بعد عام 2015، الذي عقد في تونس في الفترة ما بني 15-16 أيلول، 2014 بتنظيم من اللجنة اإلقتصادية 

واإلجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا(. ركز املؤمتر الذي حضره عشرات املمثلني عن القطاعني العام واخلاص 
واجملتمع املدني على استعراض ومناقشة استراتيجيات وخطط التنمية املستدامة وكيفية تنفيذها على 

املستويات احمللية والوطنية والعاملية وبعض األمثلة وقصص النجاح ألخذ الدروس املستفادة وكيفية وضع أطر 
للمساءلة على كافة املستويات.

وشددت املهندسة فرح قدورة والتي مثلت العربية في االجتماعات على ضرورة أن يكون اجملتمع املدني على 

وعي ودراية تامة بكافة حقوقه 
وواجباته ليتمكن من املطالبة 

بها ولتحديد أطر املساءلة 
واحملاسبة بناًء عليها، كضرورة 

املطالبة بحق الغذاء وليس فقط 
تأمني الغذاء وبأن تكون املعرفة 
باحلقوق واألهداف واضحة عند 

وضع آليات الرد واالستجابة 
والتقييم.

وأكدت على ضرورة أن تكون 
أطر املساءلة واحملاسبة والبحث 

العلمي تشاركية بني هيئات 
وجهود محلية تشمل القطاعني 
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السيادة على الغذاء



العام واخلاص واجملتمع املدني لتكون نابعة من احتياجات اجملتمع ومبنية على أن تأخذ بعني اإلعتبار خصوصية 
كل دولة. وركزت على إمكانية اإلستفادة من اخلبرات اخلارجية مع احلذر من أن تكون أطر املساءلة مفروضة من 

اخلارج متاماً.

 أشارت قدورة أيضا إلى ضرورة وجود تنسيق بني الهيئات اخملتلفة لألمم املتحدة عند احلديث عن أسس التنمية 
املستدامة واملساءلة وذلك لضمان تكامل العمل واألهداف بني جميع اجلهات لتجنب حصول تضارب في 

اإلستراتيجيات.  

وطرحت قدورة بعض التساؤالت التي طالبت بأخذها بعني اإلعتبار عند احلديث عن التنمية املستدامة وأطر 
املساءلة ومنها ما املساءلة واحملاسبة على ممارسات الدول خارج نطاق حدودها وكيف ميكن أن تطبق املساءلة 

في غياب دور الدولة بسبب الصراعات واإلحتالل. 

املشاركة بحملة املليون شجرة في الدورة السابعة للمؤمتر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية في 
عمان

شارك وفد من العربية حلماية الطبيعة في الدورة السابعة للمؤمتر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
)أفد( حتت عنوان ’األمن الغذائي في الوطن العربي‘ والذي عقد في فندق ميريديان عمان يومي  26- 27تشرين 

ثاني،2014. وقد نظم هذا املؤمتر بالتعاون ما بني منظمات الفاو واإلسكوا واإليكاردا والصندوق الكويتي للتنمية 

اإلقتصادية العربية. 

وقد قدمت رئيسة العربية، 
املهندسة رزان زعيتر محاضرة 

في جلسة بعنوان’مبادرات 
اجملتمع املدني في األمن الغذائي‘ 
حول حملة املليون شجرة التي 
أطلقتها العربية في فلسطني 

لدعم صمود املزارعني وتثبيتهم 
في أرضهم. 

 جرى إصدار تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية 2014 حول ’األمن الغذائي-التحديات والتوقعات‘ خالل املؤمتر، 
ليقدم حملة عامة عن حالة الزراعة في الدول العربية، ومناقشة إمكانية تعزيز كفاءة األراضي واملياه لتحسني 

األمن الغذائي.  جمع التقرير بني حاالت دراسية ودروس مستفادة من مختلف البلدان والقطاعات واجلهات 
الفاعلة املعنية بتعزيز األمن الغذائي في املنطقة العربية. وقد دعيت العربية حلماية الطبيعة للمشاركة مبقال 

عن إجنازاتها في مواجهة انعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في حاالت األزمات املمتدة والصراعات وبالتحديد 
من خالل حملة املليون شجرة في فلسطني. 

وضم املؤمتر 750 مشاركاً من 54 دولة، ميثلون احلكومات والشركات واملنظمات الدولية واإلقليمية وهيئات 
اإلستثمار الزراعي واجلامعات ومراكز البحوث واملنظمات غير احلكومية ووسائل اإلعالم.

وفي مداخلة لزعيتر في املؤمتر، أثنت على املبادرة الهامة التي قام بها املنتدى العربي للبيئة والتنمية لبحث 
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وطرح موضوع انعدام األمن الغذائي في الوطن العربي، وشددت على ضرورة وجود متثيل أفضل للجنسني 
وللمجتمع املدني من منطلق املتحدثني، وأكدت أنه فقط من خالل التكامل العربي ميكن حتقيق األمن الغذائي 

والسيادة على املوارد في منطقتنا العربية.

مؤمتر دولي حول حفظ واستخدام النباتات اإلقتصادية واإلجتماعية البرية في الهالل اخلصيب 

شاركت العربية حلماية الطبيعة ممثلة باملهندسة زينة اجلعجع في املؤمتر الدولي حول حفظ واستخدام النباتات 
اإلقتصادية واإلجتماعية البرية في الهالل اخلصيب الذي أقيم في فندق الندمارك واحلديقة النباتية امللكية في 
عمان في 8 أيلول،2014 والذي جاء بتنظيم من مشروع بوترا أحد مشاريع احلديقة امللكية النباتية بتمويل من 

البعثة األوروبية.
يذكر أن أهداف املؤمتر تركزت حول حتديث الفعاليات التي تساهم في إدارة احلفاظ على التنوع النباتي في األردن 

ودراسة وحماية النباتات واألنظمة البيئية في الهالل اخلصيب، باإلضافة للتحفيز على القيام باملزيد من البحوث 
اإلقتصادية واالجتماعية عن النباتات البرية والسعي نحو شراكات جديدة مخصصة للحفاظ على التنوع احليوي 

وموروث النباتات التاريخي في 
الهالل اخلصيب.

وقد ساهمت اجلعجع من خالل 
مشاركتها وتواصلها مع املشاركني 

في فتح باب شراكات جديدة في 
املنطقة واألردن من خالل برنامج 

القافلة اخلضراء وأكدت على ضرورة 
التركيز على زراعة نباتات محلية 

تعمل على إغناء وإعادة إحياء األرض 

وأن تكون مكملة للنباتات التي تؤدي الكتفاء ذاتي.

املشاركة في أسبوع الغابات للمنطقة العربية في عمان

شارك وفد من العربية حلماية الطبيعة في أسبوع الغابات للشرق األدنى الذي أقيم في عمان في الفترة ما بني 
26-28 كانون ثاني،2014 حتت رعاية وزارة الزراعة ومنظمة األغذية والزراعة الدولية )الفاو( واإلحتاد الدولي لصون 

الطبيعة. وقد شارك في املؤمتر العديد من الناشطني البيئيني ومنظمات اجملتمع املدني ومندوبني عن وزارة الزراعة.

وناقش املشاركون في املؤمتر سبل دعم إدارة الغابات واملراعي وتبادلوا املعلومات حول تثمني اخلدمات والسلع التي 
تقدمها النظم البيئية والتكيف مع تغير املناخ واإلستخدام املستدام للموارد وتنمية املوارد الوراثية للغابات 

ومراقبة وضع الغابات الوطنية، باإلضافة ألبرز القضايا العاملية ذات الصلة بالغابات.

طالبت العربية في مداخلة في املنتدى من املنظمني واخملتصني استخدام اللغة العربية في عروضهم 
ومناقشاتهم حرصاً على مشاركة اجملتمع احمللي الفعلية وحصولهم على أقصى فائدة من املواضيع التي طرحت. 
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وقد شارك متطوعو العربية 
أحمد غرابلي ومليس ونور أبو عزيزة 

في بازار املؤمتر بشرح ملبادىء 
العربية وعرض ملنتوجاتها.

ورشة التغير املناخي وسبل التكيف في مناطق الشرق األوسط في عمان

شاركت العربية حلماية الطبيعة ممثلة باملهندس محمد قطيشات في ورشة العمل اإلقليمية ملنظمات اجملتمع 
املدني العربي حول موضوع ’التغير املناخي وسبل التكيف في مناطق الشرق األوسط‘ والتي عقدت في الفترة ما 

بني 15-17 نيسان،2014 في فندق الندمارك في عمان وبتنظيم من اإلحتاد الدولي لصون الطبيعة.

 تضمن هدف الورشة إعداد طرق 
للتكيف مع تغير املناخ بطريقة 

من شأنها أن تقلل من األضرار 
احملتملة، من جهة، وتعزيز تطوير 

مفاهيم وتقنيات ملعاجلة مشاكل 
جديدة، من جهة أخرى.  وقد مت دمج 
املشاركني مع مجموعة العمل من 

املتخصصني املسؤولني عن إصدار 
كتيب يحتوي على أدوات التأقلم 

مع متغيرات التغير املناخي في 
منطقة الشرق األوسط، بهدف 

العمل على تقدمي التوصيات بشأنه. 

وفي مداخلة للعربية شدد قطيشات على ضرورة األخذ بعني اإلعتبار النزاعات واحلروب التي متر بها املنطقة 
وتأثيرها على تفاقم مشكلة التغير املناخي ووضع إنهاء احلروب والنزاعات من السبل املثلى للتخفيف من 

آثاره، وجترمي كل من يتسبب بالدمار وتغرميه، وبذلك ميكن أن يستخدم الكتيب كأداة ضغط إلنهاء النزاعات في 
منطقتنا. 
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انعقاد منتدى احلمى حول استدامة املوارد الطبيعية في غرب آسيا في األردن

شاركت العربية  بوفد مكون من املهندسة رزان زعيتر واملهندسة فرح قدورة واملهندس محمد قطيشات في 
منتدى احلمى )عهد ووعد( إلعادة استدامة املوارد الطبيعية وتأهيل األراضي اجلافة ملنطقة غرب آسيا والذي أقيم 

في الفترة ما بني 6-7 أيار،2014 في عمان.

جاء املنتدى بتنظيم من اإلحتاد 
الدولي لصون الطبيعة- املكتب 

اإلقليمي لغرب آسيا بالتعاون مع 
وزارة الزراعة وصندوق احلمى واإلحتاد 

األوروبي، بهدف صيانة األراضي 
اجلافة ملنطقة غرب آسيا لتعزيز 

احلفاظ على املوارد الطبيعية 
واستغاللها بشكل حكيم ال 

يؤدي إلى استنزافها مع التأكيد 
على ضرورة تبني نظام احلمى في 

املستقبل القريب كأحد أفضل احللول للحفاظ على املوارد في الشرق األوسط.

يذكر أن احلمى هو أقدم نظام رعوي في العالم، يهدف إلى حماية وصيانة املراعي من اإلستغالل اجلائر من خالل 
اإلعتماد على السكان احملليني وتنظيم كيفية اإلستفادة من األراضي دون استهالكها بشكل جائر.

على املستوى احمللي

حملة ملناهضة تقطيع غابات برقش 

شاركت العربية حلماية الطبيعة مع مجموعة من الناشطني واجلمعيات البيئية األخرى في سلسلة من 
النشاطات والفعاليات التابعة حلملة ’أنقذو أشجار برقش‘. بدأت احلملة بإصدار بيان إلى رئيس الوزراء بإسم اإلحتاد 

النوعي للجمعيات البيئية األردني 
يرفض ويستنكر اجملزرة البيئية التي 
كان نتيجتها إعدام أكثر من 2000 

شجرة معمرة في منطقة برقش 
من قبل اجليش بهدف إنشاء كلية 

عسكرية مكانها. وقد تلى هذا 
البيان بيان آخر صدر بإسم العربية 

حلماية الطبيعة طالب بضرورة 
استدامة املوارد الطبيعية وحماية 
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ثرواتنا في األردن وشدد البيان على دعم تشجيع القطاعات املنتجة واملطالبة بضرورة التشارك في العمل واتخاذ 
القرارات ما بني الدولة واجملتمع املدني.

تبع هذه البيانات سلسلة من اجللسات ونتج عنها إطالق فعالية ’برقش بال سياج‘ والتي تهدف إلى التوجه إلى 
برقش من قبل املواطنني والعائالت في كل يوم سبت كنوع من التعبير عن رفضهم للمجزرة البيئية ومطالبة 

منهم بإزالة السياج عن األراضي احلرجية التي هي ملك للدولة والشعب وبالتالي إيقاف اإلنتهاكات البيئية التي 
حتصل في برقش.

وقد طرحت العربية على احلملة ضرورة إشراك اجملتمع احمللي في برقش في هذه احلملة وسماع أولوياته واقترحت 
تعديل الشعار إلى ’نعم لتنمية برقش ... وال لقطع أشجارها‘. وفي هذا السياق، قامت املهندسة رزان زعيتر، 

رئيسة العربية، بنشر مقال في جريدة الغد حول املساواة في الالتنمية بعنوان »بني برقش ووادي األردن«.

شراكة محورية في مناهضة صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني 

نظراً للخطورة اإلستراتيجية املرتبطة باستيراد الغاز من الكيان الصهيوني والتبعية الكبيرة التي ستترتب على 
األردن من خالل هذه اإلتفاقية التي ستعمل على متويل الكيان الصهيوني ومشاريعه اإلستعمارية اإلستيطانية 

ومؤسسته العسكرية من جيوب املواطنني الذين يدفعون فواتير الكهرباء، فقد ارتأت اللجنة التنسيقية 
للمجموعات املناهضة  الستيراد الغاز من الكيان الصهيوني والتي تشكل العربية حلماية الطبيعة أحد أعضائها 

املؤسسني، أن تنسق العمل مع النقابات األردنية املهنية بسبب حجم املوضوع وعدم إمكانية التصدي له من 
قبل جهة واحدة منفردة. وقد قامت العربية بتنظيم عدد من اإلجتماعات مع نقابة املهندسني األردنيني ونقابة 

املهندسني الزراعيني األردنيني، أسفر عنها انضمام النقابتني للجنة حيث مت تشكيل ائتالف نقابي شعبي للعمل 
معاً على مجابهة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

وتابعت العربية ضمن عمل اللجنة، 
الترويج للعريضة الشعبية 

ملناهضة استيراد الغاز والتي وقعها 
آالف األردنيني حيث مت تقدميها 

لرئيس الوزراء في احدى جلسات 
مجلس النواب التي راقب فيها 

وحضرها فريق العربية ومجموعة 
من الناشطني من شرفة اجمللس. 

وقد شاركت العربية في املؤمترات 
الصحفية التي أقيمت في مجمع 

النقابات املهنية في 6 تشرين 

الثاني و 7 كانون األول وفي سلسلة الوقفات التي قامت بها اللجنة أمام شركة الكهرباء الوطنية يوم األحد 
املوافق 16  تشرين الثاني وأمام مجلس النواب يوم األحد املوافق 30 تشرين الثاني، باإلضافة للمسيرات التي 

انطلقت من املسجد احلسيني.  ساهمت العربية أيضاً في الدراسة التفصيلية التي أعدتها اللجنة التنسيقية 
للمجموعات املناهضة إلستيراد الغاز من الكيان الصهيوني باإلشتراك مع خبير الطاقة ميكا مينيو-بالويلو من 
مركز أبحاث »بالتفورم« اخملتص بشؤون الطاقة ومقره لندن، والتي توضح تفاصيل الصفقة وعوائدها اإلقتصادية 

التي ستمول حكومة الكيان الصهيوني بـ 8.4 مليار دوالر.
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تشكيل حتالف شعبي نيابي نقابي ملواجهة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني 

مت اإلعالن عن إطالق التحالف الشعبي النقابي النيابي ملواجهة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني وذلك في 
مؤمتر صحفي حضرته العربية حلماية الطبيعة عقد في مجمع النقابات املهنية يوم األحد املوافق 7 كانون األول، 

2014 بحضور نقباء النقابات املهنية وعدد من أعضاء مجلس النواب إلى جانب اجملموعات التي تتشكل منها 
اللجنة التنسيقية.

يأتي هذا التحالف ضمن سلسلة 
األنشطة والتحركات التي قامت 

بها اللجنة التنسيقية لضم 
صوت النواب في التوصل لقرار منع 

استيراد الغاز من الكيان الصهيوني. 
يذكر أن اللجنة قامت بالتواصل 

مع النواب وضم تواقيع أكثر من 75 
نائب للعريضة التي سلمت لرئيس 
الوزراء في اجللسة التي مت التصويت 

فيها باألغلبية برفض الصفقة.

وقد عقد التحالف يوم األحد  املوافق 28 كانون األول، 2014 امللتقى املوسع للنقابات والنواب واألحزاب واجملموعات 
الشعبية ملواجهة اتفاقية استيراد الغاز من العدو الصهيوني. وانبثق عنه قرار تنفيذ يوم غضب شعبي ملواجهة 

االتفاقية يوم 13 شباط، 2015 بحيث تنطلق فيه املسيرات مبشاركة قوى نقابية وحزبية ونيابية وشعبية في 
عمان وكافة احملافظات.

خيمة اعتصام لتسليط الضوء على انتهاكات القطاع الزراعي 

دعماً للزراعة وملزارعي غور األردن، 
شاركت العربية في خيمة عزاء 

الزراعة واملزارعني التي أقامها احتاد 
مزارعي غور األردن يوم اإلثنني املوافق 

6 شباط،2014 في منطقة ديرعال 
ومن ثم في عمان حتى العاشر من 

الشهر نفسه، لتسليط الضوء على 
اإلنتهاكات والظلم الذي يتعرض 
له املزارع األردني والقطاع الزراعي 

بشكل عام. 

ودعيت املهندسة رزان زعيتر للتحدث للمعتصمني بإسم العربية حلماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على 
الغذاء في املهرجان اخلطابي الذي أقيم في اختتام الفعالية عن أهمية هذه الوقفة فيما أسمته بإنتفاضة احلق 
وخيمة األرض واحلرية والكرامة. وشددت في حديثها على ضرورة اإلنتفاض والوقوف بوجه اغتيال الزراعة واخلطة 

املمنهجة لتركيع األردن والنيل من أمنه الغذائي والقومي وسيادته على موارده الطبيعية.
كما طلبت زعيتر اإلبتعاد عن السلبية وأن يبدل اسم اخليمة من خيمة عزاء إلى خيمة لنصرة احلق في الغذاء 

وإحياء الزراعة، ودعت إلى استدامة العمل اجلماعي الهادف حلماية موارد األردن والسيادة عليها. 
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وفد يتقصى احلقائق في مزارع مونسانتو 

 قام  وفد من العربية حلماية الطبيعة ضم رئيستها املهندسة رزان زعيتر والسيد بشار زيتون واآلنسة رند وهبة 
بزيارة إلى مزارع مونسانتو في منطقة األغوار األردنية في 23 شباط،2014 برفقة وفد من وزارة الزراعة، وذلك 

بهدف متابعة املستجدات في موضوع الكائنات احملورة وراثياً ومزارع مونسانتو في األردن. يذكر أن العربية قامت 
بعقد عدة إجتماعات مع العديد من اجلهات وقامت مؤخراً بتشكيل جلنة أولية متخصصة بهذا املوضوع بهدف 

متابعة موضوع الكائنات احملورة وراثياً وآخر مستجدات مسودة قانون السالمة اإلحيائية األردني وبنك البذور 
واجلينات األردني. 

وفي هذا اجملال كانت اجلمعية العربية حلماية الطبيعة مبادرة من حيث كونها ما يلي: 

1.    اجلهة األولى من منظمات اجملتمع املدني املعنية مبوضوع السالمة اإلحيائية ومتابعة إلصدار القانون املعني 
بهذا الشأن منذ ما يقرب من عشرة أعوام.

2.    أول جهة تعقد ندوة دولية في األردن حول الكائنات املعدلة وراثياً وذلك عام 2005 والتي اصدرت توصيات 
بشأنها.

3.    أول هيئة غير حكومية تصدر 
منشوراً حول الكائنات املعدلة 

وراثيا،  ووزع على منظمات العالم 
العربي باللغة العربية.

4.    املبادرة بعقد حمالت توعية 
اجملتمع املدني على جميع األصعدة 
حول أخطار الكائنات املعدلة وراثياً.

اجتماع ملناقشة تعديالت قانون 
اجلمعيات األردني 

شاركت العربية حلماية الطبيعة في اجتماع ضم وزارة التنمية اإلجتماعية واحتاد اجلمعيات البيئية األردني يوم 
اخلميس املوافق 15أيار،2014 والذي عقد في وزارة البيئة. جرى التباحث في اإلجتماع  حول قانون اجلمعيات ونظام 
اإلحتادات واقتراح بعض التعديالت على القانون األصلي من قبل اجلمعيات وذلك ألخذها بعني اإلعتبار عند صدور 

القانون املعدل. 

املشاركة في تعديالت قانون حماية البيئة األردني اجلديد 

شاركت العربية حلماية الطبيعة في اإلجتماع الذي دعى له احتاد اجلمعيات البيئية في شهر آب، 2014 ملناقشة 
مسودة مشروع قانون حماية البيئة اجلديد الصادر عن وزارة البيئة.  جرى خالل اإلجتماع مناقشة كافة بنود 

القانون ومبشاركة واسعة من جمعيات بيئية من كافة احملافظات حيث استمر 5 ساعات في مبنى وزارة التجارة 
والصناعة. 
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املشاركة في ورشة عمل حول اإلقتصاد األخضر واإلنتاج واإلستهالك املستدام 

مثل املتطوع يزن أبو جبارة العربية حلماية الطبيعة من خالل مشاركته في ورشة عمل »اإلقتصاد األخضر واإلنتاج 
واإلستهالك املستدام« التي أقيمت بدعم من اإلحتاد األوروبي واألمم املتحدة للتنمية البيئية وهورايزون 2020 في 

الفترة ما بني 25- آذار،2014 في فندق كراون بالزا،عمان.
اهتمت ورشة العمل بشكل مباشر بالتعريف باملهارات األساسية الالزمة لتفعيل التنمية املستدامة والزراعة 

والسياحة البيئية كما ركزت على تقليل التلوث بشتى أشكاله. 

تضمنت الورشة التوعية بضرورة التعلم والتدريب على التنمية اخلضراء والتعرف على شركاء التنمية املستدامة 
واإلقتصاد األخضر كالدوائر احلكومية واملنظمات الدولية احمللية غير الربحية، باإلضافة لدراسة بعض النظريات 

العلمية املطبقة في اإلقتصاد األخضر وأهمية التدريب للوصول إلى هذه الغاية وكيفية استعمال املهارات 
املكتسبة خالل التدريب في تطبيقات التنمية اخلضراء احمللية في األردن. 

وذكر أبو جبارة أن العربية حلماية الطبيعة تستطيع اإلستفادة من اإلقتصاد األخضر والتنمية املستدامة عبر 
تعريف املنتفعني مبزايا الزراعة العضوية واألمن الغذائي الذي توفره الزراعة وإمكانية حتسني مصادر الدخل لعدد 

أكبر من املنتفعني.

مشروع ناقل البحرين، إلى أين؟ 

شاركت العربية حلماية الطبيعة 
في اجللسة احلوارية األولى حول 
مشروع ناقل البحرين )مشروع 

البحر األحمر –البحر امليت الذي 
يضم كال من األردن وفلسطني 

والكيان الصهيوني( وذلك 
بتنظيم من جمعية أصدقاء 

البيئة وبالتعاون مع اإلحتاد األردني 
للجمعيات البيئية، وذلك بتاريخ 1 
آذار،2014، في مبنى غرفة التجارة 

األردنية في عمان.

 وجهت العربية أيضاً استفساراً عن إمكانية بناء محطة ملعاجلة مياه البحر في منطقة العقبة كبديل ملقترح 
ناقل البحرين. وجاء في اإلستفسار املقدم أن موضوع ناقل البحرين هو موضوع سياسي سيادي بحت وكان من 

األولوية إشراك املؤسسات احمللية من جامعات ومراكز أبحاث في إعداد الدراسة اخلاصة باملشروع.

29

التأثير بالسياسات الزراعية والبيئية:

السيادة على الغذاء



املشاركة في املؤمتر الوطني البيئي الثالث حتت عنوان ’ماء بالدنا لنا وألوالدنا‘

دعيت العربية حلماية الطبيعة 
للمشاركة في املؤمتر الطالبي 

الوطني البيئي الثالث والذي جاء 
بتنظيم من مدارس الرضوان 

ووزارة املياه والري حتت شعار بيئتي 
مسؤوليتي بعنوان ’ماء بالدنا لنا 

وألوالدنا‘. شارك في املؤمتر طالب من 
مختلف املدارس اخلاصة واحلكومية 
ومسؤولني بشؤون البيئة في األردن.

مثل العربية املهندس محمد قطيشات املتخصص مبجال املياه والذي أشار ألهمية املؤمتر كمنبر طالبي يساهم 
في تعزيز شخصية الطالب ويرفع من وعيه بالقضايا املائية وأهمية وضع حلول لها. وقد الحظ أن األوراق املقدمة 

من قبل الطالب تتطلب مزيداً من البحث والتطوير وضرورة مواكبة آخر التطورات واإلحصائيات لوزارة املياه وأهمية 
االستماع  جلميع اآلراء، خاصة في املواضيع الشائكة كإقامة املفاعل النووي ومدى أهميته.

املطالبة بإشراك مؤسسات اجملتمع املدني في وضع ومراقبة اإلستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة 

شارك املهندس محمد قطيشات 
ممثال للعربية حلماية الطبيعة في 

اليوم العلمي الذي عقد بدعوة 
من جلنة املياه والبيئة – نقابة 

املهندسني األردنيني، بعنوان 
’التجربة األردنية في تدوير النفايات‘ 

في نقابة املهندسني األردنيني في 
15 كانون أول،2014.

وأكد املهندس  قطيشات في مداخلة له مت وضعها ضمن توصيات اليوم العاملي على ضرورة إشراك مؤسسات 
اجملتمع املدني في وضع ومراقبة اإلستراتيجية الوطنية إلدارة النفايات الصلبة.

هدفت الندوة  لنشر الوعي اجملتمعي ودعم اجلهود الرامية إليجاد حلول ملشاكل النفايات واخلروج بتوصيات 
مجتمعية للنهوض بإدارة النفايات في األردن.
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بادرت العربية حلماية الطبيعة 
بالدعوة لتأسيس الشبكة العربية 

للسيادة على الغذاء في بيروت 
عام 2012 كشبكة طوعية غير 

ربحية من مؤسسات اجملتمع املدني 
العربي التي تسعى باملقام األول 

خلدمة اجملتمعات العربية عن طريق 
تعزيز مبادئ وممارسات السيادة 

على الغذاء.  تضم الشبكة في 
عضويتها املنظمات الغير حكومية 
واحتادات املزارعني و الصيادين و رعاة 

و العمال و النساء و الشباب باالضافة الى جمعيات املستهلكني و فقراء املدن.
 ومن اجلدير بالذكر أن للشبكة تضم بعضويتها حتى االن على 49 منظمة من الدول اآلتية: األردن، فلسطني، 

السودان، اليمن، املغرب، سوريا, األمارات املتحدة، الكويت، موريتانيا، مصر، اجلزائر، تونس، العراق، لبنان، سلطنة 
ُعمان، قطر، اململكة العربية السعودية، ليبيا, البحرين  والصومال .

عقدت الشبكة العربية للسيادة على الغذاء عدد من اإلجتماعات التأسيسية وهي:
•   اإلجتماع األول والذي كان على هامش املؤمتر االقليمي االول آللية اجملتمع املدني حول األمن الغذائي و التغذية 

الذي عقد ببيروت عام 2012.
•   اإلجتماع الثاني للشبكة والذي عقد على هامش املؤمتر االقليمي عن سلسلة القيم الزراعية الذي نظمته 

العربية حلماية الطبيعة مع االسكوا في بيروت عام 2013.
•   اإلجتماع الثالث على هامش املؤمتر االقليمي الثاني آللية اجملتمع املدني حول األمن الغذائي و التغذية  الذي 

نظمته العربية حلماية الطبيعة في أيلول في عمان  2013.

تسعى الشبكة لتحقيق األهداف اآلتية: 
1-   العمل على تعزيز مفاهيم وممارسات التنمية املستدامة وحتقيق السيادة على الغذاء وعلى املصادر الطبيعية 

في اجملتمعات الفقيرة واملنكشفة واملتضررة في البلدان العربية. 
2-    املساهمة في تنمية القدرات املؤسسية واجملتمعية وتعزيز دور منظمات اجملتمع املدني العاملة في ذا اجملال من 

خالل التفاعل مع قضايا واحتياجات تلك اجملتمعات ومؤسساتها. 
3-   السعي الحتضان وتشجيع وحتفيز املبادرات واالنشطة االبتكارية واالبداعية في مجاالت االمن الغذائي 

والسيادة على الغذاء على املستويني اجملتمعي واملؤسسي. 
4-   تعزيز سبل التعاون والتنسيق والتشبيك العربي واالقليمي والعاملي مبا يخدم رؤية واستراتيجية الشبكة 

لتحقيق سيادة اجملتمعات الفقيرة واملنكشفة واملتضررة على غذائها ومصادرها الطبيعية. 
5-   توفير التدريب والدعم الفني حول القضايا ذات الصلة بالشبكة والتحالف بني منظمات اجملتمع املدني مبا 

يخدم رؤية واستراتيجية الشبكة باإلضافة إلى مساعدة املنظمات على إعداد خطط العمل الالزمة لبناء وتدعيم 
الشبكات.

6-   املساهمة في إيجاد بيئات ومساحات العمل التفاعلية التشاركية لتبادل اخلبراء واخلبرات فيما بني املؤسسات 
البحثية واجملتمعات املستهدفة في هذا اجملال.
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7-   مواكبة السياسات الزراعية احلكومية في مختلف األقطار العربية وتقدمي املقترحات الناجعة التي تهدف إلى 
تطوير قدرات الدول واجملتمعات في مجال السيادة الغذائية.

8-   إشاعة الثقافة احلقوقية املرتبطة باعتبار الغذاء حق أساسي من حقوق اإلنسان ومحاولة تضمني وجتسيد 
ذلك بالقوانني احمللية.

9-   مبادرة أعضاء الشبكة في التحسيس املستمر للعموم وبصفة خاّصة صغار املنتجني من أجل حّثهم على 
احملافظة على الثروات الطبيعية التي هي أساس السيادة الغذائية والعمل على دفع احلكومات العربية إلى سن 

تشريعات وقوانني حلماية املوروث اجليني.

أهم النتائج املستقبلية املتوقعة من تأسيس الشبكة وفعالياتها: 
•   تطوير وبناء خطة عمل استراتيجية )خمسية ( متكاملة للشبكة باملشاركة الفاعلة من اجلهات الفاعلة ذات 

املصلحة وتوفير البيئة اللوجستية والوسائل املناسبة النطالق فعاليات وبرامج عمل الشبكة.
•   التأسيس لنهج مؤسسي عربي ملفاهيم وممارسات واستراتيجيات السيادة على الغذاء.

•   تغييرات ملموسة في سياسات واستراتيجيات وتدخالت اجلهات الفاعلة الرئيسية ذات العالقة مبسالة االمن 
الغذائي العربي.

•   اصدار و جمع ونشر املعلومات حول األمن الغذائي باستخدام الوسائل والتقنيات اخملتلفة.
•   حتقيق اجنازات وحقوق محددة عبر املرافعة أمام احلكومات واملنظمات العربية واالقليمية والعاملية .

•   دور اكثر فاعلية وتأثيرا ملنظمات اجملتمع املدني الزراعية على صعيد تدخالت االمن الغذائي السيادي.
•   توفر برنامج للتدخالت السريعة على صعيد املساعدات أثناء األزمات والطوارئ.

•   تعزيز تنمية قدرات املوارد البشرية من خالل االهتمام بتطوير برنامج خاص يستهدف رفع كفاءة الكادر الزراعي 
العربي.

•   تأسيس شبكة عالقات تعاون وشراكات عربية واقليمية و دور اكثر فاعلية في  املنظمات واالحتادات العاملية.
•   العمل على إشراك املرأة الريفية في تخطيط وتنفيذ البرامج واملشروعات الزراعية.

•   تطوير فعاليات وبرنامج الحتضان ودعم املبادرات الشبابية الريفية ذات العالقة بنهج وممارسات ومأسسة نهج 
السيادة على الغذاء العربي.
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برنامج زراعة املليون شجرة
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تزايدت العمليات املمنهجة لتدمير قطاع الزراعة ومحاربة املزارعني الفلسطينيني بلقمة عيشهم من قبل قوات 
اإلحتالل اإلسرائيلي عام 2014، وذلك عن طريق جرف األراضي الزراعية واقتالع األشجار وسرقتها ومصادرة األراضي 

واستهداف القطاع الزراعي وقطاع الصيد في العدوان على غزة. وملواجهة هذه التحديات، جنحت العربية حلماية 
الطبيعة خالل تلك السنة بإمتام برنامج زراعة املليون شجرة الثاني، كما أطلقت برنامج املليون شجرة الثالث 

بهدف دعم ومساندة املزارعني الفلسطينيني في التمسك باألرض من خالل إعادة زراعة األشجار التي جرفتها أو 
اقتلعتها اجلرافات اإلسرائيلية من املزارع الفلسطينية. 

يذكر أن برنامج املليون شجرة قد جنح في هذه الفترة باستكمال  زراعة 347,510 شتلة على مساحة 16,448 دومن، 
استفاد منها 3,097 مزارعاً بلغ عدد أفراد أسرهم 28,490 شخصاً. مت أيضا إنشاء خمسة آبار جتميعية باإلضافة 

لزراعة 60,000 شتلة من أشتال اخلضراوات الشتوية.

ومن أبرز احملطات في هذا السياق: 

احلفل السنوي للعربية حلماية الطبيعة إلطالق املليون شجرة الثالثة يشحذ الهمم 

برنامج زراعة  املليون شجرة

احتفاالً بإجنازات العربية حلماية 
الطبيعة وإطالقاً حلملة زراعة 

املليون شجرة الثالثة في فلسطني 
ودعماً حلملة إعادة تأهيل القطاع 

الزراعي في غزة، عقدت العربية 
حلماية الطبيعة حفلها السنوي 
بحضور أكثر من ثمامنائة مشارك 
وبالتعاون مع ما يزيد عن خمسني 

شركة داعمة وذلك في فندق 
اإلنتركونتيننتال-عمان، في 6 كانون 

ثاني،/2014 مبشاركة املوسيقار شربل 
روحانا والشاعر والروائي ابراهيم 

نصراهلل كضيفني للحفل. 

تضمن احلفل الذي قدم فقراته 
املتطوعان املهندس فؤاد سروجي 

واملهندسة زينة جعجع، عرض فيلم 
عن برامج وأنشطة العربية التي 

تعمل من خاللها على حتقيق أهدافها 
اإلستراتيجية من اإلسهام بإعادة 

تأهيل املوارد الطبيعية واإلنسانية في 

برنامج زراعة املليون شجرة

الوطن العربي. بدأ احلفل بكلمة افتتاحية للمهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية حلماية الطبيعة أعربت فيها عن 
سعادتها بدعم احلضور وإميانهم باجلمعية وبأن احلياة واألمل والعمل أجدى بكثير من اخلنوع واإلحباط واليأس.
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وتضمن احلفل قراءة شعرية للشاعر 
والروائي ابراهيم نصراهلل، ألقى 

فيها مجموعة من قصائده ومنها 
»ناجون« و«مستوطنة« و«أحالم 

صغيرة« و«مالحظات«.
 اشتمل احلفل على عرض موسيقي 

للموسيقار شربل روحانا برفقة 
العازف إيلي خوري اللذين قدما من 

لبنان للمشاركة تطوعاً دون مقابل 
دعماً للعربية. قدم شربل خالل 

احلفل عدداً من أغانيه ومقطوعاته 

املوسيقية التي بعثت روحاً حماسية ووطنية وتفاعلية بني احلضور.

حرصت العربية على تقدمي الشكر لكافة داعميها أثناء احلفل، كما كرمت مجموعة من املؤسسات واألفراد الذين 
ساندوها في رحلة عملها وكانوا شركاء حقيقيني لها في تنفيذ برامجها اخملتلفة في األردن وفلسطني.

جرى في ختام احلفل يانصيب على عدة هدايا خصص ريعها لزراعة املزيد من األشجار.

توقيع إتفاقية جديدة لزراعة أشتال وحفر برك جتميعية ملياه األمطار في األغوار الفلسطينية  

وقعت العربية حلماية الطبيعة وإحتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني ومؤسسة التعاون إتفاقية لزراعة 17 ألف 
شتلة مثمرة في قرى الغور الفلسطيني في مساحة تقدر بـ 400 دومن لصالح 300 عائلة زراعية وإنشاء ثالث برك 

زراعية ذات سعة تخزين تبلغ تسعة آالف متر مكعب، باإلضافة لتمديد أنظمة للري بالتنقيط لـخمسة عشر دومناً 
من األرض. 

وقد مت اإلنتهاء من زراعة سبعة آالف شتلة  زيتون ولوزيات وعنب وجوافه وحمضيات وتني وجوز ورمان ضمن مشروع 
’أشتال الوطن‘ بالتعاون مع احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني واملمول من مؤسسة التعاون.

تزويد مناضلي قرية عني حجلة في األغوار الفلسطينية بـاألشجار

قامت العربية حلماية الطبيعة 
بتزويد اللجنة التنسيقية 

للمقاومة الشعبية بـ150 شجرة  
لزراعتها في قرية عني حجلة في 

األغوار الفلسطينية، وذلك من 
خالل جمعية التنمية الزراعية 

الفلسطينية )اإلغاثة الزراعية(. 
هذا وقد هاجم مئات من جنود 

اإلحتالل اإلسرائيلي القرية واعتدوا 
على الرجال  والنساء واألطفال 

برنامج زراعة املليون شجرة
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وأجبروهم على مغادرة القرية وذلك بعد أن قام نشطاء وجلان املقاومة الشعبية بترميمها في احلادي والثالثني من 
شهر  كانون ثاني،2014،  ضمن حملة أطلقوا عليها إسم ’ملح األرض‘.

جاءت احلملة تأكيداً للهوية الفلسطينية ملنطقة األغوار ورفضاً للمخططات اإلستيطانية التي تستهدف 
املنطقة ومساعي اإلحتالل لضمها إلى الكيان الصهيوني ورفض اإلنسحاب منها.

ولقد واجه النشطاء خالل األسبوع األخير من شهر كانون الثاني جنود اإلحتالل ومستوطنني حاولوا اقتحام القرية 
أكثر من مرة ومتكنوا من منعهم من التقدم لوسطها. وسجلت هذه املواجهات إصابة شابني فلسطينيني بجروح.

تنفيذ مشروع لدعم الطالب الفقير في جامعة بيرزيت 

نظمت العربية حلماية الطبيعة ضمن برنامج زراعة املليون شجرة في فلسطني حملة لزراعة 1500شجرة زيتون 
في جامعة بيرزيت إحتفاالً بيوم األرض اخلالدة ودعماً لصندوق الطالب الفقير في اجلامعة، وذلك بالتعاون مع مكتب 
العمل التعاوني في جامعة بيرزيت، حيث شارك في الفعالية العديد من الطلبة إلى جانب ممثلني عن اجلامعة وعن 

العربية. 

زراعة األشجار في مخيم عايدة ضمن فعاليات يوم األرض الفلسطيني 

احتفاالً بيوم األرض الفلسطيني والذي 
يصادف 30 آذار من كل عام، قامت 

العربية حلماية الطبيعة بالشراكة 
مع اجملموعة البيئية الناشطة 

)Refutrees(  ومركز الجئ في مخيم 
عايدة الواقع في منطقة بيت حلم، 

بـزراعة خمسني شجرة مثمرة كبيرة 
)ليمون، برتقال، تفاح، رمان ولوز(. وتأتي 

هذه املبادرة لتوحيد اجلهود نحو دعم 
الصمود وتعزيز مبدأ السيادة على 
الغذاء باإلضافة إليجاد مصادر رزق 

إضافية لأليتام في اخمليم. 

مشروع ’أشتال احلرية‘  لزراعة أشجار حتمل أسماء قرى مهجرة في األغوار الشمالية 

ضمن مشروع  ’أشتال احلرية‘ الذي تنفذه العربية حلماية الطبيعة وإحتاد املزارعني الفلسطينيني مت زراعة 113 
شجرة بالتزامن مع الذكرى الـ113 لتأسيس الصندوق القومي اليهودي. يعتبر الصندوق من أول وأخطر املؤسسات 

الصهيونية التي ساهمت في تهجير الفلسطينيني عام 1948 وتدمير أكثر من 530 قرية فلسطينية وجمع التبرعات 
لدولة اإلحتالل بتقدمي نفسه للعالم على أنه جمعية خيرية.

عمل املشاركون على تسمية كل شجرة بإسم قرية فلسطينية مهجرة. يذكر أن العربية حلماية الطبيعة نفذت 
املشروع بالتعاون مع احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني وجمعية مناهضة الصندوق القومي اليهودي ومجموعة 

’فلسطينيات‘ وحملة ’أنقذو األغوار‘.

برنامج زراعة املليون شجرة
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العربية تزود مزارعي قرى غرب القدس بآالف أشتال اخلضراوات 

أنهت العربية حلماية الطبيعة بالتعاون مع جمعية النهضة الريفية زراعة وتوزيع ما يزيد عن 60.000 شتلة خضراوات 
)زهرة وملفوف وزعتر وميرمية( وذلك بهدف إغاثة املزارعني املتضررين من العاصفة الثلجية التي حدثت في بداية عام 

.2014

 قامت العربية وضمن املبادرة، بشراء 
ماكنة خاصة بطحن الزعتر بهدف 

توفير املساعدة للمزارعني في طحن 
وتسويق منتجاتهم من الزعتر.

مبادرة طالبية في قطر لدعم برنامج 
املليون شجرة

أطلق عدد من طالب جامعة قطر واملدينة التعليمية مبادرة في حرم اجلامعة للتعريف ببرنامج املليون شجرة في 
فلسطني وأهم اجنازاته.

جاءت املبادرة بالتنسيق مع جمعية الهالل األحمر القطري التي ساهمت مع الطالب  بزراعة ما يزيد عن 1650 شجرة 
زيتون في قرية بيت سوريك- القدس. 

بدء تنفيذ مشروع ’أشتال غور األردن- أريحا واألغوار‘ 
ضمن برنامج زراعة املليون شجرة الثالث الذي تنفذه العربية حلماية الطبيعة بالتعاون مع شركائها في فلسطني، 

أطلقت اجلمعية مشروع ’أشتال غور األردن- أريحا واألغوار‘ بالتعاون مع احتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني وبتمويل 
من مؤسسة التعاون لزراعة 26,000 شتلة مثمرة من العنب الالبذري والزيتون والرمان واجلوافة وأشتال احلمضيات، 

باإلضافة إلنشاء ثالث برك جتميعية سعة كل منها 3,000 متر مكعب. 

ضمن املشروع توفير شبكات ري لـ 15 دومناً في منطقة األغوار وزراعتها بأشتال خضراوات شتوية لتأمني مورد رزق 
سريع للمزارعني. 

برنامج زراعة املليون شجرة



املباشرة بتنفيذ مشروع أكناف بيت املقدس 
أطلقت العربية حلماية الطبيعة وضمن حملة زراعة املليون شجرة الثالثة بالشراكة مع الهيئة اخليرية اإلسالمية 

العاملية وبالتعاون مع جمعية النهضة الريفية ملنطقة شمال غرب القدس مشروعاً لزراعة 6,000 شجرة مثمرة في 
أراضي قرى بدو وبيت اكسا وأم اللحم واجليب والنبي صموئيل من منطقة شمال غرب القدس.
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مت أيضاً إنشاء بئرين زراعيني أحدهما في 
قرية القبيبة واآلخر في قرية بيت اكسا 

وقد اختير هذين املوقعني لكونهما 
من املناطق املهددة باملصادرة من قبل 

اإلحتالل اإلسرائيلي.

برنامج زراعة املليون شجرة

ساهم برنامج املليون شجرة من 
انطالقته عام 2000 وحتى اآلن من 

زراعة 2,000,512  شجرة مثمرة 
موزعة على مساحة 105,718 دومن 

لتلبي احتياجات 21,513 مزارعاً 
يعيلون أسر مجموع افرادها 172,052  

فرداً.



شكلت أشجار الزيتون النسبة 
األكبر من األشتال املزروعة نظراً 

ألهميتها في التراث الغذائي 
واإلقتصاد الفلسطيني، كما زرعت 
أشجار أخرى كاحلمضيات والتفاح 

والعنب والرمان والتني واملشمش 
والدراق واخلوخ واللوز واملاجنا 

واألفوكادوا والنخيل وغيرها من 
األشجار املثمرة.
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وقد حصلنا على فتوى من مفتي الديار املقدسة أن زراعة األشجار في األماكن املهددة باملصادرة يعتبر من الصدقات 
في سبيل اهلل.
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برنامج القافلة اخلضراء



تسعى العربية حلماية الطبيعة من خالل برنامج القافلة اخلضراء الذي أطلقته عام 2003 لزيادة الرقعة اخلضراء في 
األردن وخاصة في املناطق املهمشة. ينفذ البرنامج بإشراك طلبة املدارس من جميع األعمار في الزراعة بهدف رفع 

الوعي لديهم بالثقافة البيئية وتفعيل دورهم في خدمة اجملتمع والعمل التطوعي.

 متيز عام 2014 بالعديد من احملطات املثمرة في برنامج القافلة اخلضراء على النحو التالي: 

زراعة أشجار مثمرة في حديقة الكرامة، الضليل 

أطلقت العربية حلماية الطبيعة، ضمن فعاليات حملة عيد األم لعام 2014 وبالتعاون مع مجموعة من املتطوعني 
وطالب مدرسة املنهل وأمهاتهم قافلتها اخلضراء في الثاني والعشرين من شهر آذار لزراعة حديقة عامة في الضليل، 

محافظة الزرقاء/ بلدية احلالبات الغربي. 

اشتملت الفعالية على زيارة ملركز 
بلدية احلالبات الغربي ومن ثم زراعة 450 
شجرة مثمرة من الزيتون والعنب والدراق 
واملشمش والتفاح األخضر واإلجاص في 
احلديقة التي سميت بحديقة الكرامة 
نسبة لتزامن الزراعة مع ذكرى معركة 

الكرامة. يذكر أن الفعالية متت بالتعاون 
مع الدولية للدجاج ومدارس عمان 
 .BCI الوطنية وبتمويل من شركة

زراعة أشجار في حديقة أم عمر في صويلح 

توجت العربية حلماية الطبيعة حملة 
عيد األم لعام 2014 بفعالية زراعية، 

حيث توجهت قافلتها اخلضراء في 
التاسع والعشرين من شهر آذار لزراعة 
157 شجرة في حديقة أم عمر العامة 

في بلدة صويلح. شارك في العمل 
مجموعات ضمت عدداً من متطوعي 

العربية وطالباً من املدرسة النموذجية 
العربية ومهندسني وعماالً زراعيني من 

األمانة. يذكر أن عملية الزراعة جاءت 
كبداية لسلسلة املشاريع الزراعية 

املشتركة ما بني أمانة عمان الكبرى 
والعربية حلماية الطبيعة.
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زراعة مئات من األشجار ضمن فعالية ’يلال نزرع مادبا‘ 

احتفاالً بيوم األرض العاملي نفذت 
العربية حلماية الطبيعة بالتعاون مع 
شركة أرامكس وبلدية مادبا نشاطاً 
بعنوان ’يلال نزرع مادبا‘  في السادس 

والعشرين من شهر نيسان استهدف 
زراعة ألف شجرة بني مثمرة وحرجية في 

عدة مناطق من احملافظة. 
شهد العمل مشاركة ما يقارب من 200 

متطوع ومتطوعة من العربية وشركة 
أرامكس وطالب وطالبات من مدرسة 

عمان الوطنية باإلضافة ملشاركة اجملتمع احمللي من احملافظة وعدد من كوادر البلدية وطالب مدرسة أبو عبيدة ومدرسة 
الرشاد.

وبالتنسيق مع مديرية الزراعة وبلدية مادبا، كان ممثلون عن العربية حلماية الطبيعة قد توجهوا بزيارة ميدانية بتاريخ 8 
نيسان،2014 الختيار مواقع للزراعة في احملافظة وتبع ذلك زيارتان قبل نهاية الشهر ذاته إليصال األشتال وإلجراء كشف 

ميداني على املواقع قبل انطالق أنشطة الفعالية والتأكد من جاهزية احلفر والتربة وتوفر األدوات واآلليات الضرورية 
إلمتام عملية الزراعة.  

تزامنا مع الفعالية،  أطلقت العربية حملة إلكترونية تضمنت صوراً وملصقات استمرت ملدة شهر وذلك للترويج 
للحملة والتي وصلت ألكثر من 5000 مشاهد. 

يشار إلى أن زراعة وتوزيع األشجار استهدفت عدداً من املواقع اشتملت مسجد املسيح عيسى بن مرمي وكنيسة حنينا 
وكنيسة مارجرجس ماعني وجمعية الهالل األحمر ودار املسنني في ماعني وأربعة مدارس )مدرسة أبو عبيدة ومدرسة 

الرشاد ومدرسة خولة ومدرسة مادبا الثانوية( وعدداً من الطرق الرئيسية في احملافظة وحديقة أحمد قطيش التي 
اختتمت فيها الفعالية بالزراعة وحفل لتكرمي املنظمني.

وقد وقعت العربية إتفاقية مع البلدية لضمان إستدامة األشتال املزروعة لتلزم البلدية بسقاية وصيانة األشتال.

إطالق مبادرة ’محبوبتي الزرقاء‘ 

شاركت العربية في فعالية ’محبوبتي الزرقاء‘ الهادفة إلعادة تأهيل 
وزراعة منطقة حي اإلسكان بالتعاون مع بلدية الزرقاء الكبرى واجلمعية 
األردنية ملكافحة اخملدرات وجمعية دار العطاء، وذلك بتاريخ 12أيار،2014. 

انضمت مجموعة من شباب وطالب املنطقة للعمل في زراعة املئات من 
األشتال املقدمة من العربية وتزيني الشوارع بالرسومات. 

جاءت هذه املبادرة جتسيداً ملبدأ التشبيك بني منظمات اجملتمع املدني، 
حيث طرحت اجلمعيات من خاللها عدة رسائل تتضمن نبذ العنف 

اجملتمعي واحلث على توظيف طاقات الشباب بشكل إيجابي يرسخ فكرة 
العمل التطوعي اجلماعي. 
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دعم األمن الغذائي بزراعة أشجار زيتون في ماركا اجلنوبية 

نفذت العربية  حلماية الطبيعة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وبدعم من بنك ستاندرد تشارترد فعالية لزراعة 500 
شجرة زيتون في حديقة خالد بن الوليد في  ماركا اجلنوبية بهدف تعزيز األمن الغذائي لسكان املنطقة. شارك في 
العمل الذي جرى بتاريخ 20 أيلول،2014 نحو 150 موظفاً وموظفة من العاملني في البنك والذين تطوعوا ملساعدة 

أهالي املنطقة وذلك بتنسيق مع رزان هنداوي مديرة إدارة شؤون البنك.
يذكر أن منطقة خالد بن الوليد حتتوي على عدد من القرى يقطنها ما يزيد عن 25 ألف مواطن يعاني معظمهم من 

سوء أو غياب اخلدمات كالصرف الصحي والكهرباء في بعض األحياء ويعيش عدد من سكانها في بيوت زينكو بالقرب 
من موقع احلديقة.  وقد مت اإلتفاق مع أمانة عمان الكبرى على تخصيص قطعة أرض من احلديقة لزراعتها بـ 500 

شجرة زيتون يتم تخصيص ريعها السنوي لسكان املناطق اجملاورة لها.
 قالت املهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية حلماية الطبيعة »إن هذا املشروع هو استمرار للجهد املبذول لتنشيط 

التعاون بني عدة قطاعات بهدف حماية املوارد الطبيعية وتعزيزاً لألمن الغذائي في األردن، فمن خالل هذه الفعالية جند 

تعاونا ما بني منظمات اجملتمع املدني 
والقطاع العام املتمثل بأمانة عمان 

والقطاع اخلاص واملتمثل ببنك ستاندرد 
تشارترد الراعي الرسمي للفعالية، 

حيث تؤمن العربية حلماية الطبيعة أن 
حماية البيئة والطبيعة هي مجهود 

جماعي يجب أن تشترك به جميع 
القطاعات.« 

وقال أحمد أبو عيدة، املدير اإلقليمي 
لبنك ستاندرد تشارترد : »تاتي هذه 
املبادرة انطالقاً من مبدأ املسؤولية 

اجملتمعية في بنك ستاندرد تشارترد 
والتي تعتبر البيئة واحدة من أهم  

ركائزها. نحن ندرك أهمية إدارة مواردنا 
البيئية لذلك قررنا أن نقوم بحملة 

التطوع هذه اليوم لدعم األمن الغذائي 
عن طريق زراعة األشجار املثمرة، 

مساهمة منا في زيادة الرقعة اخلضراء 

في األردن ومكافحة التصحر واجلفاف، ونشر الوعي حول أهمية زراعة األشجار، باإلضافة لزيادة الوعي لدى موظفينا 
وعائالتهم  بالقضايا البيئية.« 
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القيام بجوالت تفقدية الختيار مواقع للقافلة اخلضراء 

قرر مجلس إدارة العربية حلماية الطبيعة ضمن نشاطات القافلة اخلضراء لزراعة املناطق املهمشة بيئياً في األردن 
باألشجار املثمرة واحلرجية، أن يتم إستهداف عدد من املواقع في اململكة للعمل فيها ملدة تتراوح بني ثالث خلمس 

سنوات. وقام وفد من اجلمعية بتاريخ 12متوز،2014  ضم همام املفتي وجورج مشحور وإميان ابو الروس وفؤاد سروجي 
ومحمد قطيشات بزيارة ميدانية لهذا الغرض حيث توجهوا ملنطقة عيرا ويرقا لإلطالع على وضعها بالتنسيق مع 

جمعية البيرة اخليرية ورئيسها املهندس محمود العلوان. 
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إحتضان دار البيئة في مهرجان الفكر اجلديد 

بعد جهود دامت أشهراً من العمل واإلعداد، احتضنت العربية حلماية الطبيعة دارالبيئة في مهرجان الفكر اجلديد 
لعام 2014، والذي أقيم في الفترة ما بني 5-6 من شهر أيلول في مجمع امللك حسني لألعمال. قدر عدد احلضور بنحو 

ثالثة عشر ألفاً أغلبهم من فئة الشباب الذين تراوحت أعمارهم ما بني 15-35 عاماً. وتألقت دار البيئة هذا العام 
بالتصميم اخلارجي املميز، باإلضافة لطرح مواضيع جديدة وتسليط الضوء على قضايا بيئية شائكة وبطرق ممتعة 

ومبتكرة جلذب احلضور.

افتتحت دار البيئة فعالياتها في اليوم 
األول بعرض مسرحي تفاعلي من وحي 

قصص اجلمهور حتت عنوان ’غاباتنا 
في خطر‘ سلط الضوء على مشكلة 

التقطيع اجلائر للثروة احلرجية في األردن 
خاصة في غابات برقش وتبعها عرض 

لصور من طبيعة األردن.  مت التركيز أيضاً 
على ضرورة التحول الستخدام وسائل 

جديدة تعتمد على الطاقة الشمسية 
للتوفير وتوليد الطاقة الكهربائية 

اجملانية وذلك في جلسة بعنوان »كيلو 
واط.ساعة«. 

جرى عرض قصة جناح أردنية من منطقة الشجرة في الرمثا ضمن موضوع احلصاد املائي في جلسة بعنوان ’فكر..ووفر 
مّي‘ والتي تضمنت بعض أساليب جتميع املياه وإعادة استخدامها وطرح حلول بسيطة ميكن تطبيقها في البيوت، 

وخلصت مضامني اجللسة من خالل رسم كاريكاتوري. وسلطت العربية الضوء على مشكلة النفايات التي تلقى في 
البحر في جلسة ’البحر إلنا‘ من خالل سكتش مسرحي تبعه عرض آلثار املشكلة ولبعض احللول. 

اختتمت فعاليات اليوم األول بجلسة ’العمارة والبيئة‘ التي عرضت أثناءها بعض األفكار املعمارية  التي تساهم في 
توفير الطاقة وفي اإلستغالل األمثل للموارد.

وفي اليوم الثاني، ابتدأت اجللسات بحوار بني فريق العربية ومجموعة من مزارعي غور األردن حتت عنوان
’من زرعك انهض ببلدك‘، مت خاللها تسليط الضوء على تهميش الزراعة في األردن مع مقارنة الوضع قبل عشرات 

السنني حني كان األردن يتمتع باكتفاء ذاتي من زراعة القمح. مت تلخيص احلوار برسم كاريكاتوري يجسد الواقع ويقارنه 
باملاضي.

 وفي جلسة  بعنوان ’املفاعل النووي‘، جرى عرض املوضوع بأسلوب ’راب‘ وأعقب ذلك حوار شيق حول أضرار املفاعل 
النووي وضرورة التوجه الستخدام الطاقات البديلة املتجددة. وفي جلسة أخرى بعنوان ’يلال نزرع حدائق‘، مت تقدمي شرح 

بسيط عن أساليب الزراعة األصيلة وكيفية حتويل األسطح حلدائق بتكلفة بسيطة،  وجرى إشراك اجلمهور في زراعة 
بعض األحواض خالل العرض. وفي جلسة بعنوان ’اختراعات وطاقات‘، عرضت مجموعة من التجارب العلمية الشيقة 

للتعريف بأنواع الطاقة وانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون. وفي الفقرة األخيرة التي أطلق عليها ’إبداعاتي من نفاياتي‘ 
مت عرض فيلم قصير عن قصص جناح وإبداعات محلية في استغالل النفايات وإعادة تدوير واستخدام املواد واملهمالت. 
توجت العربية فعالياتها في املهرجان بجدارية  شارك فيها كافة الزوار واملشاركني بالتعهد من أجل البيئة والبصمة 
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على شجرة بصمة األمل. واختتمت الفعاليات بقيام املهندسة رزان زعيتر  وماهر قدورة مدير املهرجان بإفتتاح اجملسم 
الفني الذي صممته العربية على شكل شجرة ومت تعبئتها من نفايات املهرجان. 

لقاء مع مسؤولني في مؤسسة قطر اخليرية 

اجتمعت رئيسة العربية حلماية الطبيعة املهندسة رزان زعيتر والناشط البيئي حسن اجلعجع في العاشر من أيلول 
مبدير إدارة التخطيط والتعاون الدولي في مؤسسة قطر اخليرية عبد ربي بن صحرا حيث جرى البحث حول قضايا 

التعاون املتبادل بني العربية واملؤسسة.

وقد توجه اجملتمعون في الثالث عشر من أيلول للقاء محمد بن علي الغامدي املدير التنفيذي إلدارة التنمية الدولية في 
املؤسسة القطرية حيث جرى عصف ذهني حول تفعيل نشاطات خاصة باألمن الغذائي ودعم القطاعات الزراعية في 

فلسطني والوطن العربي.

املشاركة في ملتقى قطر اخليرية اإلنساني األول لدعم الشعب الفلسطيني

شاركت العربية حلماية الطبيعة بوفد ضم املهندس رامي برهوش، نائب رئيس مجلس إدارة اجلمعية واملهندس حسن 
اجلعجع في ملتقى قطر اخليرية اإلنساني األول لدعم الشعب الفلسطيني الذي عقد في الدوحة في الفترة ما بني 

29-31 تشرين أول،2014. حضر امللتقى أيضاً ممثلون عن عشرات املنظمات واملؤسسات الدولية واإلقليمية واحمللية من 
ثالثني بلداً بهدف تسليط الضوء على احتياجات الشعب الفلسطيني وإطالق مبادرات إستراتيجية واستقطاب الدعم 

لتمويل وتنفيذ برامج ومشاريع إنسانية نوعية. 
وقد قدم برهوش شرحاً في احدى اجللسات متحور حول موضوع انعدام األمن الغذائي في فلسطني واشتمل على 

تقييم للواقع والتحديات التي تواجه هذا 
الوضع بشكل عام وبالتحديد في قطاع 

غزة وما تعرض له في سلسلة احلروب 
التي استهدفت تدمير القطاع الزراعي 
واحليواني فيه.  مت التطرق أيضاً  حلملة 
املليون شجرة التي أطلقتها العربية 
حلماية الطبيعة بهدف تعزيز صمود 

املزارعني وتأمني األمن الغذائي لهم من 
خالل إعادة زراعة األشجار املثمرة بدالً 

من األشجار التي يقتلعها اإلحتالل 
اإلسرائيلي.
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العربية حلماية الطبيعة تكرم منظمة »أوكسفام« ملقاطعتها للمستعمرات اإلسرائيلية 

زرعت »العربية حلماية الطبيعة عشرة أشجار زيتون في فلسطني بإسم منظمة أوكسفام كبادرة رمزية تكرمياً 
ملوقفها اخلاص مبقاطعة كافة أشكال التبادل التجاري مع املستعمرات اإلسرائيلية التي تعد غير شرعية مبوجب 

القانون الدولي كونها تنتهك حقوق الفلسطينيني وتهدد زراعتهم وتزيد من معاناتهم.

والتقى وفد من منظمة أوكسفام مع 
رئيسة وموظفي العربية حلماية الطبيعة 

في 5/7/ 2014 في اجتماع مت عقده في 
مكاتب  اجلمعية. وقدمت املهندسة 

رزان زعيتر رئيسة اجلمعية شهادة تقدير 
للسيد كانشورا هاالكي مدير البرامج في 

منظمة »أوكسفام«. 

هذا وقد قامت منظمة »أوكسفام« 
بالتخلي عن املمثلة سكارليت 

جوهانسون كسفيرة لها في بداية عام 2014 بعد أن اعتبرت املنظمة أن قيام املمثلة بالترويج ملنتجات شركة 
إسرائيلية لديها مصنع في مستعمرة بالضفة الغربية احملتلة يتعارض مع دورها كسفيرة لها. 

وأكدت زعيتر على ضرورة تشجيع وتقدير كل موقف دولي يقف بجانب قضايانا العادلة، ومن ضمنها املوقف الذي 
اتخذته منظمة أوكسفام في انحيازها للحق ورفضها للظلم الذي يقع على الفلسطينيني من قبل اإلحتالل 

ومستوطناته. وأشارت إلى أهمية دور اجملتمع املدني في الضغط والتأثير على الرأي العام الذي يهدف إلى رفع الظلم 
وحتقيق العدالة. وقد عبر السيد هاالكي عن اعجابه مبا قدمته اجلمعية حتى اآلن من برامج تهدف إلى دعم وصمود 

املزارعني في األردن وفلسطني.

افتتاح اإلحتاد النوعي للجمعيات البيئية األردني

مت اإلعالن عن افتتاح اإلحتاد النوعي 
للجمعيات البيئية األردني في حفل 

أقيم في برية األردن بتاريخ 19 أيار،2014.  
حضر اإلفتتاح وزير البيئة واألمني العام 
للوزارة ومجموعة من رؤساء اجلمعيات 
البيئية والناشطني البيئيني في األردن، 

ومثل العربية حلماية الطبيعة وفد ضم  
املهندسة رزان زعيتر، رئيسة اجلمعية، 

والسيد رامي برهوش نائب الرئيس 
واملهندسة فرح قدورة واملهندس محمد 

قطيشات. يذكر أن العربية حلماية 

الطبيعة هي واحدة من األعضاء الثمانية املؤسسني لإلحتاد. 
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زيارة ميدانية ألحد مزارع الزراعة املستدامة في األغوار 

قامت املهندسة فرح قدورة واملتطوعة 
كارا ويبر من العربية حلماية الطبيعة 

بزيارة ميدانية ملزرعة الزراعة 
املستدامة)Permaculture Farm ( الواقعة 
في منطقة األغوار.  ألقت املهندسة فرح 

محاضرة ملشاركني في دورة عقدت في 
املنطقة حول الزراعة املستدامة حتدثت 

فيها عن برامج اجلمعية حلماية الطبيعة 
الزراعية في األردن وفلسطني. وجرت 

مناقشة أهداف اجلمعية التي تسعى 
لدعم الزراعة واملزارعني وحتقيق السيادة 

على الغذاء واملوارد الطبيعية. وقد تفاعل املشاركون بشكل كبير من خالل األسئلة التي تبعت احملاضرة وقدموا دعماً 
لتبني زراعة 36 شجرة في األردن وفلسطني. 

وتبع احملاضرة زيارة ميدانية ألقسام املزرعة حيث قدم املشاركون شرحاً عن مبادئ الزراعة املستدامة وعن بعض تطبيقات 
ترشيد استهالك املياه وإعادة تكريرها وطريقة تدوير مخلفات الزراعة والطعام لصنع السماد العضوي وغيرها من 

التطبيقات املستخدمة في املزرعة.

لقاء يجمع بني العربية واإلغاثة الزراعية-غزة

اجتمعت رئيسة العربية حلماية الطبيعة مع السيد تيسير محيسن نائب مدير عام جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة 
الزراعية( في مقر اجلمعية في 13 شباط،2014 وذلك لوضع آلية لدعم املزارعني الفلسطينيني في قطاع غزة من خالل 

برنامج زراعة املليون شجرة في فلسطني. يذكر أن العربية متكنت من زراعة ما يزيد عن 5000 شجرة مثمرة خالل العام 
املاضي في القطاع ضمن برنامج املليون شجرة في فلسطني. 

 إجتماع مع مناصرين للعربية حلماية الطبيعة في قطر 
اجتمعت املهندسة رزان زعيتر رئيسة العربية بلجنة أصدقاء العربية حلماية الطبيعة في قطر في 

29 أيلول،2014 بهدف تنسيق اجلهود املبذولة لدعم حملة اجلمعية الطارئة للعام التي هدفت إلعادة تأهيل القطاع 
الزراعي في غزة، باإلضافة حلملتها املستمرة إلعادة زراعة األشجار املثمرة في فلسطني ضمن برنامج املليون شجرة 

الثالث. 

قدمت زعيتر خالل االجتماع تقريراً عن فعاليات الزراعة خالل العام املاضي 2013-2014 والذي استطاعت اجلمعية من 
خالله إمتام زراعة 347,510 شتلة مثمرة في مساحة 16,448 دومناً واستفاد منها 3,097 مزارع يعيلون أسراً تضم 28,490 

فرداً.   

يذكر أن جلنة أصدقاء ومتطوعي العربية حلماية الطبيعة في قطر نظمت حملة عام 2013 جلمع التبرعات لدعم 
ومساندة مزارعي قرية بيت سوريك، حيث متكنوا من جمع تبرعات لزراعة 1650 شجرة مثمرة.
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املشاركة في بازار عيد األم في فندق فور سيزنز 

شاركت العربية حلماية الطبيعة في الفترة الواقعة ما بني 15 وحتى 17 من شهر آذار في بازار معرض عيد األم األردني 
املصري الذي أقيم في فندق فور سيزنز عمان. عمل متطوعون في بيع وتسويق املنتجات وهم سارة الباز وهبة الباز وملى 

اللوزي ورجاء العدوي وأحمد الغرابلي وأمل حمودة وسوسن اخلالدي وأحمد أبو صيام وعمار غيث وسونيا زيادة وغازي 
مرقة وحسيب بطيبط والسيدة زينة مشحور. ويذكر أن اجلمعية قامت بإطالق وعرض مجموعة من منتجاتها اجلديدة 

في هذا البازار والتي القت اعجاب احلضور. 

فوز بجائزة أفضل مشارك في بازار عيد األم في مدرسة املونتيسوري 

فازت العربية حلماية الطبيعة بجائزة 
أفضل مشارك وأفضل فكرة وعرض 

أثناء مشاركتها في بازار عيد األم الذي 
أقيم في مدرسة املونتيسوري يوم 

اخلميس املوافق  20آذار، 2014. وقد شارك 
املتطوعون أحمد الغرابلي وقيس احلنطي 
وفرح عبداجلواد وسامح حجاب في العمل 

من خالل بيع وتسويق املنتجات. وجنحت 
املشاركة في جمع تبرعات لزراعة ما يزيد 

عن 130 شجرة.
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امللتقى الدولي ألوقاف القدس
مثلت املهندسة رزان زعيتر العربية حلماية 

الطبيعة من خالل املشاركة في امللتقى 
الدولي ألوقاف القدس الذي أقيم في 

فندق الندمارك – عمان في الفترة ما بني 
17-18 كانون ثاني،2014.  اشتمل املنتدى 

على العديد من اجللسات التي ناقشت 
واقع األوقاف في مدينة القدس والعقبات 
واآلمال وبعض التجارب لتنمية املشاريع 
الوقفية وكيفية تطوير واقع األوقاف من 

خالل املبادرات واملشاريع الناجحة. 

التحريك والتشبيك



مزيد من املنتجات اليدوية في السنة العاشرة لسوق جارا 

أطلقت جمعية أهالي جبل عمان سوق 
جارا للسنة العاشرة على التوالي في   

16أيار،2014 والذي استمر ملدة ثالثة أشهر 
في كافة أيام اجلمعة. وشاركت العربية 

حلماية الطبيعة كما في السنوات 
السابقة من خالل بيع املنتجات اليدوية 

والتي هي من صنع املتطوعني ليذهب 
ريعها لصالح مشاريع الزراعة في األردن 
وفلسطني. وقد شهد هذا املوسم إقباالً 

شديداً على طاولة عرض اجلمعية خاصة 
بعد طرح مجموعة املنتجات اجلديدة 

التي شملت قواعد أكواب محاكة يدوياً 
وقمصان قطنية حتمل أسماء مدن أردنية 

وفلسطينية. 
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التوعية والتدريب
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»العربية حلماية الطبيعة« تعيد صياغة العالقة بني الشجرة واألم 

أطلقت العربية في شهر آذار حملة عيد 
األم والتي ربطت فيها بني رمزين معطاءين؛ 

األم والشجرة. بدأت سلسلة األنشطة 
مبجموعة من احملاضرات والورشات التي مت 
تقدميها لطلبة املدارس ضمن حملة ’لو 
تعرف‘ وركزت على معلومات عن البيئة 

ومشاكلها في األردن وفلسطني، كإقتالع 
األشجار واجلفاف والتصحر واحلرائق في 
الغابات واستنزاف وتلوث املياه وتقلص 

مساحات األردن اخلضراء ملا دون %1.

شملت احملاضرات عدة مدارس )البكالوريا، اإلجنليزية احلديثة، عمان الوطنية، النموذجية العربية، األرثوذكسية، اإلحتاد، 
املنهل، الرائد العربي، روابي الربيع(. وقد استمرت ملدة ثالثة أسابيع وتضمنت إلقاء ثالثة عشر محاضرة لطالب من 

مختلف املراحل العمرية في هذه املدارس. شارك في إلقائها مجموعة من متطوعات ومتطوعي العربية وهم بالل حجير 
وغازي مرقة ويوسف احلبش ومها الهويدي ويزن أبوجبارة وأحمد الغرابلي وسونيا زيادة وروزان خليفة ومحمد قطيشات 

وفرح قدورة. وشهدت احملاضرات تفاعالً كبيراً من قبل الطالب.

وقد ترافق مع هذه احلملة التوعوية املشاركة في بازارات في املدارس والفنادق بيعت فيها منتوجات جديدة من صنع 
املتطوعني. كما أطلقت العربية فعاليتني زراعيتني لزراعة 600 شجرة في حدائق عامة في الضليل وصويلح شارك فيها 

طالب وطالبات مع أمهاتهم وذلك كتطبيق عملي للمعلومات الزراعية التي تعلموها في محاضرات ’لو تعرف‘ التي 
ألقيت في مدارسهم.

يذكر أن اإلعداد للحملة انطلق مع بداية األسبوع األول من شهر شباط، وقام فريق العربية بتشكيل جلنة من األمهات 
املتطوعات وهن السيدات دانا جاداهلل وزينة مشحور ولبنى ارشيد واعتدال شبيالت وسوزان أيوب وفاطمة اجلمالي 

للمساعدة في تسهيل عملية التواصل والتشبيك مع املدارس. ومن ثم قام فريق العربية بالتخطيط والتنسيق مع 
املدارس واملتطوعني إللقاء هذه احملاضرات، مما ساهم في جناح هذه احلملة.

ورشة عمل لتدريب املتطوعني على 
مهارات التقدمي والعرض 

عقدت العربية حلماية الطبيعة ورشة 
عمل يوم السبت 22،شباط، 2014 في 

مكتبها لتدريب املتطوعني على مهارات 
التقدمي والعرض. وقد  أدار الورشة املتطوعة 

سونيا زيادة واملهندس محمد قطيشات. 
وركزت الورشة على إكساب املتطوعني 

أهم املهارات التي ستساعدهم في تقدمي 
محاضرات التوعية البيئية في املدارس 

وكيفية التواصل مع الطالب حسب فئاتهم 

العمرية. وفي نهاية الورشة، جرى تقييم أداء املشاركني بعد أن قدم كل منهم عرضاً سريعاً. 
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التوعية البيئية ضمن ورشة عمل في مدارس البكالوريا 

مت عقد ورشة عمل للتوعية البيئية في مدارس البكالوريا استمرت ثالثة أسابيع منذ بداية شهر آذار واشتملت على 
جلسة كل أسبوع. تولى إدارة الورشة كل من املتطوعني بالل حجير ويوسف احلبش. جرت مناقشة الواقع البيئي 
في األردن  في اجللسة األولى باإلضافة لعصف ذهني حول خطر اإلحتالل الصهيوني على البيئة واحلرب الزراعية 

التي ينتهجها ضد املزارعني والبيئة ككل. وفي اجللسة الثانية، نوقشت املبادرات الشبابية ومفهوم التطوع، كما مت 
تدريب الطالب على صياغة خطة عمل للمبادرات البيئية وكيفية البدء باإلعداد ملبادرة تتعلق بزيادة الوعي البيئي في 
محيطهم. وفي نهاية أعمال الورشة، جرى عرض خطط عمل مع الطالب ومناقشتها والترتيب ملبادرة داخل املدرسة 

لتطبيقها من قبل الطالب أنفسهم مع بقية زمالئهم. 

محاضرة توعوية مبناسبة اليوم العاملي للمياه 

نظمت العربية حلماية الطبيعة بالتعاون 
مع منظمة أوكسفام وجمعية املرحوم 

هاشم عبداهلل قطيشات للتنمية 
ومدارس السلط وجلنة كاريتاس وجمعية 
املركز اإلسالمي اخليرية- لواء عني الباشا 

ندوة حوارية توعوية عن وضع املياه في 
األردن ألسر سورية وأردنية في منطقتي 

السلط وصافوط. ومت عرض فيلم عن 
آليات ترشيد استهالك املياه وفيلم 

كرتون لألطفال عن املياه للحد من ظاهرة 
اإلستهالك اجلائر للمياه. 

وقدم املهندس محمد قطيشات شرحاً عن السبل املثلى لترشيد اإلستهالك في األردن الذي يعد من أفقر ثالثة دول في 
العالم في املوارد املائية. تضمن الشرح أيضاً تزويد احلضور ببعض احلقائق واألرقام عن كميات املياه املهدورة في املنازل 

وكيفية احلد منها. 

تنظيم ورشة ملعلمات وطالبات من املدرسة األهلية للبنات

نظمت العربية حلماية الطبيعة ورشة جملموعة من معلمات املدرسة األهلية للبنات،وللطالبتني نور اجملالي ولني القادري 
حول املشاكل البيئية في األردن واإلنتهاكات البيئية من قبل اإلحتالل اإلسرائيلي في فلسطني. جاءت هذه املبادرة ضمن 

حملة التوعية ’لو تعرف‘ التي تستهدف بها العربية طالب املدارس من مختلف الفئات العمرية. وفي نهاية الورشة، 
قام فريق العربية بإإلجابة على العديد من األسئلة وبتزويد الطالبات ببعض الصور واملعلومات واحلقائق ملساعدتهن في 

التقرير الذي تعدانه حول تأثير الصراعات واحلروب على حقوق اإلنسان. 
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املشاركة في ورشة العمل اإلقليمية لبناء القدرات في اإلدارة املالية 

شاركت العربية حلماية الطبيعة ممثلة باملهندسة فرح قدورة واملهندس محمد قطيشات في ورشة عمل تدريبية 
إقليمية نظمها اإلحتاد الدولي لصون الطبيعة مكتب غرب آسيا في الفترة من 29 - 31 كانون ثاني، 2014 في فندق 

الندمارك-عمان.

شارك في الورشة أيضا مسؤولون 
ومندوبون عن جمعيات بيئية أعضاء في 
اإلحتاد الدولي لصون الطبيعة من األردن 

وفلسطني وسوريا ولبنان وذلك ضمن 
برنامج MAVA  لتمكني وتعزيز القدرات 

املؤسسية للمؤسسات غير الربحية.
 تناولت الورشة موضوع اإلدارة املالية 

وأقسامها ووظائفها وأهميتها في 
التخطيط اإلستراتيجي واملالي للمؤسسة 

ودورها في تسجيل وتقييد العمليات 

املالية وحتليلها وإعداد التقارير املالية بجميع أنواعها، وطرق 
وآلية تدبير التمويل وكيفية التعامل مع اجلهات املانحة ومخاطبتها، كما مت تقسيم املشاركني جملموعات صغيرة للعمل 

على حل احلاالت العملية التي مت مناقشتها.

وأكدت قدورة في مداخلة لها على أهمية العمل على اجتذاب التمويل احمللي والعربي واحلذر من متويل املؤسسات 
األجنبية التي تضع شروطاً وأجندات خاصة مما يخلق ثقافة إتكالية، وأوضحت دور وجناح العربية خالل 10سنوات كنموذج 

رافض للتمويل األجنبي.

دورة متخصصة لرصد وتقييم التنوع البيولوجي 

شاركت املتطوعة املهندسة مها الهويدي 
في الدورة األساسية التمهيدية لنظم 

املعلومات اجلغرافية لرصد وتقييم التنوع 
البيولوجي التي عقدها اإلحتاد الدولي 

 )IUCN -ROWA( للحفاظ على الطبيعة
في فندق كمبنسكي العقبة )األردن( بتاريخ 
31 آب، 2014 واستمرت حتى 3 أيلول،2014.  
حضر الدورة ستة عشر مشاركاً من األردن 

ولبنان وفلسطني. 

كان الغرض الرئيسي من الدورة خلق شبكة من األعضاء من أجل زيادة بناء القدرات على استخدام برامج  GVSIG وتزويد 
املشاركني باملعارف الفنية حول كيفية جمع وإدارة وحترير البيانات البيئية من أجل إجراء حتليل للتنوع البيولوجي لتوليد 

املعلومات الالزمة من أجل الرصد والتقييم. وكانت الدورة هي األولى التي تعقد في هذا اجملال حيث حضر املدربان جوليانو 
.GVSIG  رامات وماوريتسيو فوديرا من اجلمعية اإليطالية ألنظمة
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جلسة حوارية حول مفهوم الزراعة األصيلة املستدامة 

نظمت العربية حلماية الطبيعة في 
17 أيار،2014 جلسة حوارية في حديقة 
األميرة اميان – جمعية نور البركة، حول 

مفهوم الزراعة األصيلة املستدامة 
)Permaculture(. أدار اجللسة املتطوع في 
العربية واملتخصص في هذا اجملال صالح 
حماد، حيث قدم تعريفاً للحضور مببادئ 

وأسس الزراعة األصيلة املستدامة وكيفية 
حتقيقها وطرح عليهم بعض األمثلة 

الناجحة، ومن ثم اصطحبهم في جولة ميدانية في احلديقة التي صممت على أسس الزراعة األصيلة املستدامة.
يذكر أن الزراعة األصيلة املستدامة هي فرع من فروع التصميم البيئي والهندسة البيئية التي تطور نظم حياتية 

مستدامة ونظم زراعية حتافظ على نفسها بشكل ذاتي على غرار النظم البيئية الطبيعية. 

املشاركة في فعالية اليوم العاملي للبيئة

شاركت العربية حلماية الطبيعة في الفعالية التي نظمتها أوكسفام مبناسبة اليوم العاملي للبيئة، والتي أقيمت في 
جمعية املركز اإلسالمي في صافوط في 5 حزيران، 2014. وأدار املتطوع في اجلمعية قيس احلنطي  جلسة حوارية مع 

مجموعة من الالجئني السوريني والفلسطينيني في مخيم البقعة وصافوط عن الواقع البيئي في األردن وإمكانية الزراعة 
في البيوت وعلى أسطح املنازل. 
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إطالالت إعالمية
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متيز عام 2014 بتسليط األضواء على العربية حلماية الطبيعة من قبل وسائل اإلعالم وذلك من خالل تغطية ومواكبة 
كافة برامج ونشاطات اجلمعية من خالل مقاالت صحافية ومقابالت مرئية ومسموعة. 

العربية حلماية الطبيعة تعقد مؤمتراً صحفياً لتطلق حملتها الثالثة لزراعة مليون شجرة جديدة في فلسطني 

أعلنت رئيسة العربية املهندسة رزان زعيتر في املؤمتر الصحفي الذي عقد في مكاتب العربية في 2 كانون األول، 2014 بحضور أكثر 
من 20 مؤسسة إعالمية عن إطالق حملة لزراعة مليون شجرة ثالثة في األراضي الفلسطينية بعد انتهائها من زراعة مليوني 

شجرة شملت أكثر من 105 دومنات من األراضي الفلسطينية واستفاد منها أكثر من 21 ألف مزارع يعيلون أكثر من 172 ألف فرد في 
أسرهم. وتطمح العربية إجناز مليونها الثالث في فترة زمنية تقل عن الفترة التي استغرقها املليون الثاني.

 حتدث مدير املشاريع في اجلمعية محمد 
قطيشات عن برنامج القافلة اخلضراء الذي 

يهدف لزراعة مئات آالف األشجار املثمرة 
للمساهمة في مكافحة التصحر وتعزيز األمن 

الغذائي وإيجاد مصدر دخل جديد ألهالي املناطق 
املهمشة محلياً. وذكر أنه مت زراعة 50 ألف 

شجرة حتى اآلن- منذ تأسيس اجلمعية- في 
األردن.

وأشار إلى أن العربية حلماية الطبيعة أطلقت 
قبل عامني حملة توعوية بعنوان ’لو تعرف‘ 

تستهدف طلبة اجلامعات واملدارس، بهدف نشر الوعي بأهمية الزراعة وفوائدها وتعريف الطلبة بالتحديات البيئية في األردن 
ومحيطها العربي، مع اإلشارة  للحلول التي تسعى لها اجملتمات احمللية ومنظمات اجملتمع املدني. وكانت اجلمعية قد نظمت 77 

محاضرة توعوية استهدفت 1620 طالباً في أكثر من 34 مؤسسة تعليمية.

وبينت مديرة اجلمعية مرمي اجلعجع أنه استكماالً لرسالتها في السيادة على الغذاء في العالم العربي، لعبت العربية دوراً رئيسياً 
في صياغة سياسات عاملية ذات أثر في حق الشعوب في الغذاء وفي مواجهة اخملالفات البيئية في مناطق الصراعات، ورشحت 

لتمثل اجملتمع املدني في جلنة األمن الغذائي العاملي وهي أعلى منصة دولية تضع سياسات الزراعة واألمن الغذائي. وكانت العربية 
قد أسست مجموعة اجملتمع املدني العاملية حول الصراعات واإلحتالالت التي دفعت بدورها اللجنة إلى تبني موضوع األمن الغذائي 

في األزمات. وحتارب العربية حالياً من أجل إدخال أولويات املنطقة في برنامج العمل ملعاجلة األمن الغذائي في األزمات والهدف 
الرئيسي لهذه اجلهود هو إدماج معايير حقوق اإلنسان ومعاجلة األسباب اجلذرية للصراعات.

واختتمت زعيتر قائلة إنه من أجل توحيد جهود ورؤية اجملتمع املدني العربي فقد بادرت اجلمعية بتأسيس الشبكة العربية للسيادة 
على الغذاء كشبكة إقليمية تضم 76 منظمة عربية تعنى بالزراعة واألمن الغذائي العربي وتضم الشبكة إحتادات فالحني وصيادين 

وعمال ونساء وشباب ومستهلكني ومنظمات مجتمع مدني. 
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اطالالت إعالمية ملهرجان فكر جديد 

حلت العربية حلماية الطبيعة ضيفاً على برنامج دردشات ضمن فعاليات مهرجان الفكر اجلديد في عمان، حيث قدمت  
ممثلة برئيستها املهندسة رزان زعيتر جلسة حوارية حتت عنوان ’أنطعم أنفسنا أم ننتظر من يطعمنا‘. شارك زعيتر في 
محاور اجللسة وزير الزراعة السابق الدكتور محمود الدويري واملزارع جمال مصاحلة من األغوار األردنية، لتسليط الضوء 

على واقع الزراعة واإلكتفاء الذاتي في األردن.
وكان ماهر قدورة  قد استضاف املهندسة رزان زعيتر في برنامج مخمخات ضمن مهرجان الفكر اجلديد وهو برنامج 

يسعى إللقاء الضوء على جتارب أصحاب املبادرات املميزة. وحتدثت املهندسة رزان عن الهدف األسمى الذي تسعى 
لتحقيقه.

 متيزت أنشطة العربية حلماية الطبيعة أيضاً في عدد من اإلطالالت اإلعالمية املتنوعة ضمن احلملة اإلعالمية التي 
انطلقت للترويج ملهرجان الفكر اجلديد. وشاركت املهندسة فرح قدورة في مقابلة على تلفزيون رؤيا ضمن برنامج ’دنيا 
يا دنيا‘  حتدثت فيه عن مشاركة العربية في املهرجان من خالل تبني دار البيئة. وتطرقت في حديثها إلى املواضيع التي 

ركزت العربية على طرحها في دار البيئة وهي الغابات والزراعة واملياه والطاقة واإلستدام األمثل للموارد كما تناولت في 
حديثها املشاريع التي تقوم بها اجلمعية. 

وكانت إذاعة هال إف إم قد استضافت املهندس محمد قطيشات مدير البرامج في اجلمعية  في مقابلة إذاعية قبيل 
انطالق املهرجان حتدث خاللها عن االستعدادات وبعض األفكار التي سيتم طرحها خالله في دار البيئة.

وحتدث قطيشات أيضاً لتلفزيون أورينت بعد املهرجان حول الترتيبات اخلاصة التي وضعتها اجلمعية جلذب املشاركني لدار 
البيئة واجلهد الذي بذلته في اختيار املتحدثني بعناية شديدة لطرح مواضيع هامة تشغل الشارع األردني والعربي.  

 يذكر أن ما يزيد عن 13,000 من األفراد شاركوا في املهرجان، حيث شهد تواجداً كثيفاً لطالب اجلامعات واملدارس 
باإلضافة ملشاركة 250 متحدثاً.

مقابلة إذاعية مبناسبة يوم البيئة العاملي 

مبناسبة يوم البيئة العاملي، حتدثت مديرة العربية حلماية الطبيعة مرمي اجلعجع في مقابلة على أثير اإلذاعة األردنية في 4 
حزيران، 2014 عن منظور اجلمعية  للتنمية املستدامة والعادلة التي تخدم اجملتمعات وتراعي استدامة الثروة الطبيعية 

وتنمية القطاعات املنتجة وأشارت الستياء اجلمعية من استئناف اجملزرة البيئية املتمثلة بقطع آالف األشجار املعمرة 
في منطقة عرجان - برقش.باإلضافة لذلك، سلطت اجلعجع  الضوء على اإلعتصامات التي يقوم بها إحتاد املزارعني في 

األغوار التي تؤكد على مدى تهميش القطاع الزراعي والرقعة اخلضراء في األردن. 
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مقابالت إذاعية حول فعالية ’يلال نزرع مادبا‘ 

استضافت إذاعة أمن fm  املهندس محمد قطيشات، مدير البرامج في العربية حلماية الطبيعة، للترويج لفعالية ’يلال 
نزرع مادبا« وذلك في 12 نيسان، 2014. وقد حتدث عن تفاصيل الفعالية وقال »اخترنا زراعة أشجار مثمرة ليعود ريعها 

لدعم األمن الغذائي للفئات األقل حظاً، باإلضافة  لزراعة أشجار ظل في شوارع رئيسية وحيوية في احملافظة لترفع من 
القيمة اجلمالية لشوارع مادبا وليستفيد منها املشاة«.

وفي نفس السياق، استضافت إذاعة 
اجلامعة األردنية  في السابع والعشرين 

من الشهر نفسه املهندسة فرح قدورة، 
مديرة العالقات العامة في العربية على 
الهاتف للحديث عن مجريات الفعالية. 

وفي حديثها عن برنامج القافلة اخلضراء 
الذي تنفذه اجلمعية، قالت قدورة »نركز 

في برامج العربية  على دعم األمن 
الغذائي عن طريق زراعة األشجار املثمرة 

وزيادة الرقعة اخلضراء في املناطق 
املهمشة بيئياً في األردن ومكافحة 

التصحر واجلفاف«.  

اجلعجع ترد على نائبيني في راديو البلد حول صفقة الغاز 
استضاف راديو البلد مديرة العربية حلماية الطبيعة مرمي اجلعجع في مقابلة إذاعية جمعت بينها وبني النائب كامل 

الزغول والنائب محمد قطاطشة للحديث عن صفقة استيراد الغاز من الكيان الصهيوني.

أكدت اجلعجع على ضرورة رفض هذه الصفقة ومنع توقيعها ملا يتبعها من أخطار استراتيجية وأمنية وأخالقية 
وإنسانية. وأشارت في حديثها إلى الدراسة التفصيلية التي أعدتها اللجنة التنسيقية للمجموعات املناهضة 

الستيراد الغاز من الكيان الصهيوني بالشراكة مع خبير الطاقة ميكا مينيو بالويلو من مركز أبحاث بالتفورم اخملتص 
بشؤون الطاقة ومقره لندن، والتي توضح أن حصة احلكومة الصهيونية من قيمة الصفقة التي ستدفعها احلكومة 

األردنية )من األموال التي سيسددها دافعو فواتير الكهرباء( ستبلغ 8.4 مليار دوالر على األقل، فيما سيذهب مبلغ2.93 
مليار دوالر إلى شركات إسرائيلية.

طالبت اجلعجع في حديثها باللجوء لبدائل الطاقة املتجددة أو الصخر الزيتي أو اللجوء إلستيراد الغاز من دول عربية أو 
أجنبية أخرى، أو من خالل ميناء الغاز املسال الذي يتم بناؤه في العقبة. 
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لقاء على التلفزيون األردني للحديث عن حملة عيد األم 

استضافت اإلعالمية سمر غرايبة في 
برنامجها ’يوم جديد‘على التلفزيون 

األردني  املهندسة فرح قدورة واملهندسة 
دانا جاداهلل من العربية حلماية الطبيعة 

والطالبة لني القرعان من املدرسة 
النموذجية العربية للحديث عن حملة 

عيد األم التي أطلقتها العربية في شهر 
آذار 2014. 

  حتدثت فرح في اللقاء عن أهمية الربط 
بني األم واألرض كون األم هي التي تغرس 

األخالق واملباديء في أبنائها وكون األرض هي األم في احلياة.  وبينت الفعاليات التي قامت بها العربية  ضمن احلملة وهي 
تنظيم محاضرات حملة ’لو تعرف‘ التوعوية في املدارس ألكثر من 1000 طالب وطالبة من قبل مجموعة من املتطوعني 

فيها واملشاركة في عدد من البازارات وإطالق منتجات جديدة للجمعية ومنها بطاقة تهنئة لألمهات مقابل زراعة 
شجرة بإسم األم في األردن وفلسطني وقواعد أكواب يدوية الصنع حتمل أسماء بعض املدن األردنية والفلسطينية. 

وبينت دور املتطوعني في تصميم هذه املنتجات وصناعتها يدوياً،  كما تطرقت لفعالية زراعة 450 شجرة مثمرة في 
حديقة الكرامة في الضليل والتي جرت مبشاركة مجموعة من األمهات لتكرميهن. وأكدت أيضاً على إعداد سلسلة من 

احلمالت والفعاليات الزراعية التالية ضمن القافلة اخلضراء والتي ستستمر إلى ما بعد حملة عيد األم.

 أشارت املتطوعة دانا في اللقاء إلى أن العربية حلماية الطبيعة من املؤسسات التي تخدم الوطن واجملتمع من خالل 
توعية الطالب ودعم املزارعني وزراعة األشجار في األردن وفلسطني وبالنسبة لها كأم، فإن اجلمعية تربي أبنائها على 

حب العطاء واإلنتماء لبلدهم. وأضافت أن عيد األم كان يهدف سابقاً لتقدير األم والروابط األسرية، أما اآلن فقد حتول 
جزء كبير منه ملهرجان للتسوق والهدايا. أما مبادرة تكرمي األم بزراعة شجرة بإسمها في األردن وفلسطني التي أطلقتها 

اجلمعية في عيد األم، فتعتبر، كما أضافت، من املبادرات الفريدة التي أعادت املعنى احلقيقي لعيدها وللترابط األسري 
الذي هو أصل ترابط اجملتمع.                  

حتدثت الطالبة لني عن أهمية املعلومات التي تلقتها وتعلمتها من خالل حملة ’لو تعرف‘ والتي كانت بدورها احلافز وراء 
تطوعها فيها. يذكر أن لني قامت بالترويج لبرامج الزراعة في مدرستها كما متكنت من جمع تبرعات لزراعة 33 شجرة. 

مرمي اجلعجع : يجب ان نحذر من حتويل أزمات املنطقة الى جتارة مربحة للمنظمات الدولية العاملة في املساعدات 
اإلنسانية 

استضافت ملا زكريا في إذاعة بيت اف ام Beat FM مديرة العربية حلماية الطبيعة مرمي اجلعجع في لقاء استمر نصف 
ساعة في 27 تشرين ثاني2014 حول موضوع األمن الغذائي في األردن وتأثير احلروب والصراعات عليه وعلى التنمية 

املستدامة. وبينت اجلعجع أهمية تشجيع اإلستثمارات املنتجة بجانب القطاعات االخرى وضرورة إيالء الزراعة املكانة 
التي تستحقها بني هذه القطاعات ملا لها من دور هام في حماية األمن الغذائي والقومي معاً.  
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شربل روحانا لتلفزيون رؤيا »املوسيقى واألرض متالزمتان« 

استضاف تلفزيون رؤيا من خالل برنامج 
’دنيا يا دنيا‘ في السادس من كانون 

األول، 2014 املوسيقار اللبناني شربل 
روحانا ورئيسة العربية حلماية الطبيعة 

املهندسة رزان زعيتر.

قدمت املهندسة رزان نبذة عن اجلمعية 
ونشأتها وأهدافها وأبرز برامجها وهو 

القافلة اخلضراء الذي يهدف للدفاع عن 
الزراعة ضد التهميش في األردن ويعمل 

على التوأمة بني مدارس العاصمة 

واحملافظات. وأشارت لبرنامج املليون شجرة الذي يسعى لتعزيز صمود املزارعني في فلسطني وزراعة املزيد من األشجار 
املثمرة بدالً من األشجار املقتلعة من قبل اإلحتالل اإلسرائيلي. وتطرق حديثها أيضاً إلى احلفل اخليري السنوي الذي 

تقيمه اجلمعية كل عام. وكان حفل عام 2014 قد استضاف املوسيقار شربل روحانا والشاعر ابراهيم نصراهلل.  وبينت 
زعيتر أن ثمن كل تذكرة  يخصص لزراعة 10 أشجار في األردن وفلسطني.

أكد املوسيقار روحانا في حديثه على وجود قاسم مشترك يجمع بني األرض واملوسيقى وهو الوطن، وبني أن تطوعه 
للمشاركة في احلفل السنوي جاء من إميانه بأهداف اجلمعية النبيلة وأهمية التشجير واملقاومة من خالل زراعة األشجار 

وأيضاً وبناًء على إصرار زعيتر، على أهمية مشاركته مع ابراهيم نصراهلل في دعم حفل تتويج زراعة مليوني شجرة 
مثمرة وإطالق حملة زراعة املليون شجرة الثالثة.

املتطوعة مليس أبو عزيزة للتلفزيون األردني »العربية تفتح ذراعيها للمتطوعني من مختلف األعمار والتخصصات« 

استضاف التلفزيون األردني من خالل 
برنامج »يوم جديد« في الثالث من كانون 

األول، 2014 نائب رئيس مجلس إدارة 
العربية حلماية الطبيعة املهندس رامي 

برهوش واملتطوعة مليس أبو عزيزة. 
حتدث املهندس رامي عن نشأة العربية 
وأهداف املنظمة التي تسعى لتنمية 

القدرات الزراعية للشعوب وتوفير األمن 
الغذائي لهم من خالل حتقيق السيادة على 
املوارد الطبيعية والغذاء. وتطرق في حديثه 

أيضاً إلى البرامج الزراعية التي تقوم بها 

اجلمعية في األردن وفلسطني والعمل على حشد الرأي العام ملواجهة حتديات القطاع الزراعي من تهميش واستهداف 
اإلحتالل لتدمير املوارد الطبيعية. وأشار برهوش إلى احلفل السنوي الذي كانت تعد له اجلمعية بهدف إطالق حملة 
املليون شجرة الثالثة في فلسطني، وعن حرصها خالل السنوات على اختيار ضيوف احلفل ليكونوا أشخاصا امتازوا 

بعملهم ودعمهم للقضايا اإلنسانية أو الزراعية أو الوطنية.
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أما املتطوعة مليس فقد حتدثت بإسهاب عن أدوار املتطوعني في اجلمعية ومنها تنظيم احلفالت وتصميم وبيع املنتجات 
وتقدمي محاضرات التوعية البيئية في املدارس وغيرها من األدوار، كونها حتتضن مئات املتطوعني من مختلف الفئات 
العمرية والتخصصات. وأشارت في حديثها إلى أهمية العمل على نشر التوعية والتعريف باجلمعية على صفحات 

التواصل اإلجتماعي التي تعتبر من أهم املنابر املؤثرة في مجال اإلعالم. 

إطالالت إذاعية للترويج للحفل السنوي 

متيزت احلملة اإلعالمية التي أعدت من أجل الترويج للحفل السنوي الذي أقامته العربية حلماية الطبيعة عام   2014 
مبجموعة من اإلطالالت اإلذاعية لفريق العربية حلماية الطبيعة. فقد استضافت إذاعة مزاج اف ام عضو اجلمعية زياد 

املغربي وحل املهندس محمد قطيشات ضيفاً على راديو البلد، كما استضيفت املهندسة فرح قدورة في إذاعة فرح 
الناس. وحتدث أعضاء الفريق  في مقابالتهم عن نشأة املنظمة وبرامجها التي تشمل القافلة اخلضراء واملليون شجرة 

والسيادة على الغذاء وحملة ’لوتعرف‘ للتوعية البيئية، كما حتدثوا عن تفاصيل واستعدادات احلفل اسنوي الذي 
استضاف فيما بعد املوسيقار شربل روحانا والشاعر ابراهيم نصراهلل. ودعوا املستمعني للمساهمة بدعم مشاريع 

اجلمعية الزراعية من خالل حضور احلفل حيث تخصص  كل تذكرة لزراعة عشرة أشجار. 
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 املقاالت والبيانات الصادرة عن

العربية حلماية الطبيعة
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بيان غزة العاملي توقعه 166 منظمة عاملية

ففي وقت يراقب فيه العالم إسقاط إسرائيل غضبها على السكان العزل في غزة، فإن حركات املزارعني واجملتمعات 
الزراعية ومنظمات اجملتمع املدني الدولية تدعو األمم املتحدة إلى اتخاذ موقف وتطالب بأن تتحمل إسرائيل مسؤولية 

التدمير املتعمد واملنهجي للحياة البشرية واملوارد الطبيعية والبنية التحتية املدنية في قطاع غزة وباقي أنحاء 
فلسطني.

إن هذا الهجوم العسكري احلالي على غزة هو األحدث في حملة قائمة منذ نحو عقد من الزمن، التي جتسد نفسها 
في سرقة ممنهجة لألراضي الفلسطينية، واقتالع ماليني األشجار التي توفر القوت والتواصل مع األرض، وسجن اآلالف 
من الفلسطينيني دون محاكمة، وسرقة مصادر املياه الفلسطينية، وبناء جدارالفصل الذي أدى إلى تفتيت اجملتمعات 
الفلسطينية إلى بانتوستانات مقسمة )وهو ما يعتبر إجراماً من قبل احملكمة الدولية(، واحلصار القائم على غزة منذ 

عقد من الزمن، بشكل ال يعقل، مما يجعل منها أكبر سجن في العالم.

إن األهداف الكبرى إلستخدام إسرائيل القوة املفرطة واسعة النطاق وغير املتناسبة في غزة ليسوا املتشددين؛ ولكن 
النظام اإلقتصادي والزراعي واإلجتماعي اجلماعي الذي يشكل اجملتمع الفلسطيني. وهذا هو واضح من اإلجتياح 

اإلسرائيلي احلالي الذي أدى حتى اآلن إلى:

-  2,145 شهيد فلسطيني، من بينهم 578 طفل و 263  إمرأة و 102 من كبار السن
-  ,100-   11 جريح من بينهم 3,374 طفل

-  520,000   نازح التجأوا إلى 92 موقعاً لوكالة األونروا بينما التجأ 70,000 آخرين لدى مساكن أقاربهم
-  45,366  منزالً مت تدميرها بشكل كامل أو جزئي

-  تدمير 245 مدرسة، 186 مركز صحي أو خدمات عامة، ومركز للمعاقني و161 مسجداً، إما تدميراً كامالً أو جزئياً؛
-  1,200,000  شخص معرضني للخطر بسبب إحتمال عدم حصولهم على موارد للمياه
-  محطة توليد الطاقة في غزة تعرضت للقصف للمرة الثالثة مما تسبب بإغالق احملطة.

-  1,230,000  متراً مربعاً من األراضي الزراعية تعرضت للقصف مما أدى إلى تدمير األشجار واملزروعات ومعدات الري 
وخزانات املياه.

-  تدمير العشرات من مزارع املواشي والدواجن إما تدميراُ كامالً أو جزئياً
-  حرمان 3,600 صياد من صيد السمك في البحر، مما أدى إلى وقف مصدر رزقهم؛

-  تدمير 1,000 شبكة صيد و50 قارب صيد
-  تدمير مكاتب 7 منظمات غير حكومية

 وفقاً لـ »تقرير بعثة األمم املتحدة لتقصي احلقائق بشأن النزاع في غزة«، واملعروف أيضاً بإسم تقرير غولدستون )2009(، 
فإن إسرائيل نفذت عمداً مع سبق اإلصرار والترصد وقامت بـ »هدم« أو »تدمير كبير« ملنشآت الصرف الصحي، محطة 

غزة ملعاجلة املياه العادمة، ومزارع البقر، البيوت الزراعية، مصانع البيض، ومصانع جتهيز األغذية وآبار املياه واملدارس 
واملباني احلكومية، حيث أن ذلك ليس له ما يبرره كأهداف عسكرية.

وفيما يلي بعض األمثلة: 
•  مطاحن الدقيق ومزارع الدجاج ومصانع جتهيز األغذية، والتي »ذكرت البعثة أن ال يوجد أي سبب لإلعتقاد بأنها 

تستخدم ألغراض من شأنها أن جتعلها بأي شكل كان، أهدافاً عسكرية« )1020(.
•  30  هكتار من البيوت البالستيكية، وفقاً للتقرير، فإن »البعثة وجدت أن التدمير واسع النطاق واملنهجي للبيوت 

البالستيكية ليس مبرراً بأي شكل كان أن تعتبر هدفاً عسكرياً«)1021(.
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•  املنشآت املائية، مرة أخرى، »وجدت البعثة أن استهداف املنشآت ذات الصلة باملياه، ليس مبرراً بأي شكل كان أن تعتبر 
هدفاً عسكرياً«)1025(.

•  إن حصار إسرائيل لغزة وهجومها العسكري احلالي تشكالن انتهاكاً للقوانني اإلنسانية الدولية، مبا في ذلك، على 
سبيل املثال ال احلصر )القانون الدولي اإلنساني( املادة 54 )1( و )2( من البروتوكول اإلضافي األول:

 1. يحظر جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب.

 2. مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل األعيان التي ال غنى عنها لبقاء السكان املدنيني ومثالها املواد الغذائية واملناطق 
الزراعية التي تنتجها واحملاصيل واملاشية ومرافق مياه الشرب وشبكاتها وأشغال الري، فقط من أجل حرمان قيمتها 

احليوية على السكان املدنيني أو إلى طرف معاد، مهما كان الباعث سواء كان بقصد جتويع املدنيني أم حلملهم على 
اإلنتقال، أو ألي باعث آخر.

أيضاً، املادة 147 من إتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على:
3- »اخملالفات اجلسيمة التي تشير إليها املادة السابقة هي التي تتضمن أحد األفعال التالية، إذا اقترفت ضد أشخاص 

محميني أو ممتلكات محمية باالتفاقية: ... دمار واسع النطاق باملمتلكات واالستيالء عليها، ال تبرره الضرورة العسكرية 
وينفذ بصورة غير مشروعة وتعسفية ». لتلخيص نوايا إسرائيل احلقيقية، يذكر التقرير أن »البعثة ... وجدت أن التدمير 
املنهجي إلنتاج الغذاء، وخدمات املياه والصناعات اإلنشائية، يتعلق بسياسة الدمار العامة غير املتناسب جلزء كبير من 

البنية التحتية في غزة.« )ص 218(

اليوم، تعيد إسرائيل سياستها املتسقة والعدوانية املتمثلة في العقاب اجلماعي مع انتهاك رهيب ألي حس 
أخالقي واإلتفاقيات الدولية حلقوق اإلنسان، بهدف واضح هو الضغط على الفلسطينيني لإلستسالم عن كرامتهم 

وإنسانيتهم وحقهم في تقرير املصير.

إن املفوضة السامية حلقوق اإلنسان في األمم املتحدة قد أعلنت للتو، فيما يتعلق بالهجوم اإلسرائيلي ضد غزة، أن »كل 
ادعاء بإنتهاك القانون الدولي يجب أن يتم التحقيق فيه بشكل سريع ومستقل وشامل وفعال، بهدف ضمان العدالة 

والتعويض للضحايا«. في هذا السياق، إننا نطالب بشدة بأن:

  تصدر اجلمعية العامة لألمم املتحدة إدانة لتجاوزات إسرائيل، داعني إلى متابعة كافة اإلجراءات القانونية حملاسبة 
إسرائيل على اإلنتهاكات الصارخة املتمثلة في القواعد األخالقية والدولية حلقوق اإلنسان والقوانني واملعاهدات 

اإلنسانية؛ ومطالبة إسرائيل بإنهاء فوراً حصارها الذي طال ملدة عقد على قطاع غزة، مما مينع سكانها من احلفاظ على 
ظروفهم اإلنسانية الدنيا واالحتياجات املعيشية األساسية.

  الطلب من املفوضة السامية حلقوق اإلنسان في األمم املتحدة ومقرر األمم املتحدة اخلاص املعني باحلق في الغذاء إليفاد 
بعثة لتقصي احلقائق بشأن احلق في الغذاء الكافي وتأثير العدوان احلالي على التمتع بهذا احلق اإلقتصادي واإلجتماعي 

واحلقوق الثقافية وغيرها. وينبغي أن تكون بعثة تقصي احلقائق التابعة لألمم املتحدة هذه على استعداد لدخول غزة بعد 
توقف العدوان لتقييم األضرار التي حلقت بالزراعة واألمن الغذائي في غزة.

  الطلب من منظمة األغذية والزراعة أن تأخذ زمام املبادرة في إنشاء فرقة عمل مع وكاالت األمم املتحدة األخرى التي 
تتخذ من روما مقراً لها واخملتصة باألغذية والزراعة لتقييم األضرار على األمن الغذائي وتخطيط عملية إعادة التأهيل 
بعد الصراع، كجزء من عملية تنفيذ جدول أعمال جلنة األمن الغذائي القادمة من أجل العمل بشأن األمن الغذائي في 

األزمات املمتدة.

25 متوز،2014
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وفيما يلي أسماء املؤسسات املوقعة على البيان:

1. Ms. Hilal Elver, Special Rapporteur on Right to Food, Office of the High Commissioner for Human Rights, 
Switzerland 
2. FIAN International
3. People‘s Coalition on Food Sovereignty )PCFS(
4. The Arab Network for Food Sovereignty )ANFS(
5. Habitat International Coalition )HIC(
6. IBON International 
7. Friends of the Earth International
8. World Forum of Fisher People )WFFP(
9. World Alliance of Mobile Indigenous Peoples )WAMIP(
10. South Indian Coordination Committee of Farmers Movements (SICCFM), India
11. The Australian Food Sovereignty Alliance>s )AFSA(, Australia
12. Centro Internazionale Crocevia, Italy
13. Pesticide Action Network Asia and the Pacific )PANAP( 
14. World March of Women, Brazil 
15. Moreland Food Gardens Network in Melbourne Australia
16. The Barnard-Boecker Centre Foundation, Canada
17. National Fisheries Solidarity Movement )NAFSO( African Confederation of Artisanal Fishing Organiza--
tions – )Senegal, Congo, Togo, Liberia, Sierra Leone, Guinea, Ivory coast, Gambia, Mauritania, Tunisia, 
Morocco( 
18. Focus on the Global South, Thailand
19. Pakistan Fisherfolk forum, Pakistan
20. Korea Civil Society Forum on International Development Cooperation )KoFID(, Korea
21. Comité Continental de Movimiento Agroecológico de Latinoamérica, MAELA, Ecuador
22. Terra Nuova, Italy
23. Centre for Organisation Research & Education )CORE(, Manipur, India
24. International Federation of Rural Adult Catholic Movements 
25. Alliance for Food Sovereignty in Latin America and the Caribbean )CIP( 
26. International Indian Treaty Council )IITC(, India
27. Water and Energy Users> Federation )WAFED(, Nepal
28. Nepal Policy Institute )NPI(, Nepal
29. Himalayan Peninsular Ecological Network )HYPHEN(, Nepal
30. Kuna Youth Movement )MJK(, Panama
31. Balochistan Rural Development & Research Society )BRDRS(, Pakistan
32. Bangladesh Krishok Federation, Bangladesh
33. National Council of YMCAs of Korea )NCYK(, South Korea
34. Centre for Research and Advocacy, Manipur
35. Asian Peasant Coalition
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36. Kilusang Magbubukid ng Pilipinas )KMP(, Philippines
37. Dharti Development foundation Dist Naushero Feroze Sindh Pakistan 
38. Centre for Community Economics and Development Consultants Society )CECOEDECON(,India
39. People‘s Solidarity for Participatory Democracy)PSPD(, South Korea
40. Mr. William Nicholas Gomes, Human Rights Ambassador for Salem-News.com, UK 
41. All Nepal Peasants Federation )ANPFA(, Nepal
42. LEE Tae Joo, Chairman, ODA Watch- Seoul, South Korea
43. People‘s Empowerment Foundation )PEF(, Thailand
44.  University‘s student environmental activist group:)Earth(, College of the Atlantic
45. Beyond Copenhagen Collective, India
46. PAIRVI, India
47. Groupement National Des Ligues Mutuelles Pastorales, Mauritania
48. Union of Agricultural Work Committees )UAWC( /La Via Campesina, Palestine 
49. La Federation Nationale du Secteur Agricole )FNSA(, Morocco 
50. Palestinian Farmers Union )PFU(, Palestine 
51. Syndicat des Agriculteurs de Tunisie- Tunis 
52. Sharaka - Community Supported Agriculture, Palestine
53. Thule Society Fishermen , Saudi Arabia 
54. Agricultural Cooperatives Union )ACU(, Yemen 
55. The Jordanian Women>s Union )JWU( , Jordan 
56. Palestinian Agricultural Relief Committees, Palestine 
57. Land Research Center, Palestine 
58. Cooperative Médi-Tanger pour la Pêche Artisanal, Morocco 
59. Bahrain Agronomists Engineers Society, Bahrain 
60. Green Line, Lebanon 
61. The Applied Research Institute Jerusalem )ARIJ( , Palestine 
62. Cedars for Care Association , Lebanon 
63. Friends of the Environment, Lebanon 
64. Coalition of Civil Society Organizations, Lebanon 
65. HAWA Society for Women, Sudan 
66. Green Point, Tunis 
67. The Arab Group for the Protection of Nature, Jordan 
68. National Observatory of Participatory Citizenship, Tunis 
69. Association Tunisienne Pour le Developpement de la Pêche Artisanale, Tunis 
70. The Fishermen‘s Association for Development and Environment, Tunis 
71. Tunisian Women Union , Tunis 
72. Iraqi Society for Nutrition and Food Safety, Iraq 
73. The Friends of the Environment, Jordan 
74. Jordan Environment Society, Jordan 
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75. Institut de Nutrition, Tunis 
76. Agricultural Sector - the Palestinian NGO‘s Network)PNGO(, Palestine 
77. Arab Center for Agriculture Development )ACAD(, Palestine 
78. Jordan Agricultural Engineers Association, Jordan 
79. Iraqi Association for the Defense of Consumer Rights, Iraq 
80. Iraqi Economic Gathering, Iraq 
81. Oman Environmental Society, Oman 
82. Al Butain Agricultural Cooperative Association, Saudi Arabia 
83. General Assembly for Irrigation and Water Installations, Yemen 
84. Maghreb Network of Local Development Associations in Rural Areas )REMADEL(, North Africa 
85. National Confederation of Traditional Fishing in Morocco )CNPAM(, Morocco 
86. Union of Honey Bee Producers, Iraq 
87. Organisation de Défense du Consommateur, Tunis 
88. Organization for Rehabilitating Society and Environment , Iraq 
89. The Egyptian Initiative for Personal Rights, Egypt 
90. Democratic Youth Organization, Bahrain 
91. Doha Oasis, Qatar 
92. The Arab Group for the Protection of Nature )APN(
93. Groupement des Eleveurs de la race Tarentaise, Tunis 
94. The National Federation for the Protection of the Environment in Algeria, Algeria 
95. The Mediterranean Platform of Artisanal Fishers )MedArtNet( 
96. Association Peche Artisanale et Ennvironement )le dauphin(, Algeria 
97. Union for the Mediterranean to Traditional Fishing Cooperatives in the North, Morocco 
98. Operation Big Blue Association )OBBA(, Lebanon 
99. Ozai Fishermen‘s Union, Lebanon 
100. Fishermen‘s Cooperative, Oman 
101. Women‘s Unit , Palestine 
102. Jordanian Farmer‘s Union, Jordan
103. The Jordanian Society For Desertification Control & Badia Development )JSDCBD(, Jordan
104. The Jordanian Society for Organic Farming )JSOF(, Jordan
105. Jordanian Society for Sensory Evaluation of Food, Jordan 
106. International Agency for Development and Resettlement )IADR(, Sudan
107. Society for the Development & Rehabilitation of the Rural Woman, Jordan 
108. EquityBD, Bangladesh
109. Niurka Pérez Rojas, Profesora Titular, Universidad de La Habana, Cuba
110. Instituto De Desarollo De La Economia Asociativa )IDEAC(, Republica Dominicana 
111. Unión Latinoamericana de Técnicos Rurales y Agrarios )ULTeRA(, Argentina
112. La Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo )PIDHDD(, Ecuador
113. Red Departamental de Mujeres Chocoanas, Colombia 
114. Suscribo las demanadas Fraternalmente Danilo Quijano, Perú 
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115. Instituto de Desarrollo de la Economía Asociativa 
116. Andhra pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union )APVVU(, India
117. Roots for Equity, Pakistan
118. Pacific Asia Resource Center )PARC(, Japan
119. Bruno Nemer Tatton, La Paz, Bolivia
120. Ricardo Rodolfo Zehnder, Serra Grande, Uruçuca, Bahia Brasil 
121. Movicmiento Ciudadano frente al Cambio Climático )MOCICC(
122. Labour,Health and Human Rights Development Centre, Nigeria
123. El centro de Estudios y formación para Trabajadores, Bolivia
124. Kenya Human Rights Commission )KHRC(, Kenya
125.  Women, Gender & Development )MuGeDe(
126.  Mozambican Movement of Rural Women )MMMR(
127.  Gender CC Mozambique
128.  International Aliance of Natural Resources )IANRA(–Mombique 
129.  Mamadou Diop )IFWC(, Senegal
130.  La Red Nicaragüense de Comercio Comunitario, Nicaragua
131.  La Fundación Cosecha Sostenible de Honduras, Honduras 
132.  REDES CHACO
133. Elizabeth Peredo Beltran )Psicologa Social y autora, Bolivia(
134. Fundacion Solon , Bolivia
135. Campaña Octubre Azul, Bolivia
136. Asociación Nacional de Mujeres Productoras Agroindustriales Rurales -ANAMAR  
137. Patricia Vaca Calderón, profesión Economista, Bolivia
138. All Manipur Nupi Manbi Association )AMANA(, Manipur, India
139. Centre of Network and Empowerment )CoNE(, Manipur, India
Citizens Concern for Dams and Development )CCDD(, Manipur, India
140. Civil Liberties and Human Rights Organisation )CLAHRO(, Manipur, India
141. Civil Liberties Protection Forum )CLPF(, Manipur, India
142. Committee on Human Rights, Manipur )COHR(, Manipur, India
143. Ethno-Heritage Council )HERICOUN(, Manipur, India
144. Extra-judicial Execution Victim Families‘ Association Manipur )EEVFAM(, Manipur, India
145. Families of the Involuntarily Disappeared‘s Association Manipur )FIDAM(, Manipur, India
146. Federation of Regional Indigenous Societies )FREINDS(, Manipur, India
147. Forum for Indigenous Perspective and Action )FIPA(, Manipur, India
148. Human Rights Alert )HRA(, Manipur, India
149. Human Rights Initiative )HRI(, Manipur, India
150. Human Rights Law Network Manipur )HRLN-M(, Manipur, India
151. Human to Humane Transcultural Centre for Torture and Trauma )H2H(, Manipur, India
152. Just Peace Foundation )JPF(, Manipur, India
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153. Life Watch, Manipur, India
154. Manipur Alliance for Child Rights )MACR(, Manipur, India
155. Movement for Peoples‘ Right to Information Manipur )M-PRIM(, Manipur, India
156. Movimiento Tzuk Kim Pop, Guatemala
157. YUN Ji young, ODA Watch , South Korea
158. North East Dialogue Forum )NEDF(, Manipur, India
159. Reachout, Manipur, India
160. Threatened Indigenous Peoples Society )TIPS(, Manipur, India
161. United Peoples Front )UPF(, Manipur, India
162. AROAJ, Guatemala
163. AgroSolidaria, Colombia
164. Facilitadora Grupo de Trabajo Cambio Climático y Justicia )GTCCJ(, Bolivia
165. The National Society For The Enhancement Of Freedom And Democracy )JUND(, Jordan
166. The National Environment and Wildlife Society )NEWS(, Jordan
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بيان العربية حلماية الطبيعة لرفض صفقة شراء الغاز الطبيعي املسلوب من الكيان الصهيوني 

صدمنا مؤخراً مثل كل األردنيني األحرار بقرار شركة الكهرباء الوطنية املتمثل بشراء45 مليار متر مكعب من الغاز 
الطبيعي املسلوب من األراضي الفلسطينية من قبل الكيان الصهيوني ملدة 15 عام بـ 15 مليار دوالر. 

نحن في العربية حلماية الطبيعة كوننا جزء من أبناء هذا اجملتمع نرفض هذه اإلتفاقية وحرصاُ منا على أمن وسيادة 
األردن نطالب احلكومة وشركة الكهرباء الوطنية بعدم إمتام شراء الغاز املسلوب من قبل الكيان الصهيوني.

إمتام هذه الصفقة سيربط أمن األردن اإلقتصادي والسياسي بالكيان الصهيوني والذي هو العدو احلقيقي في املنطقة 
باإلضافة إلى مساهمة الصفقة في كسر عزلة الكيان الصهيوني املتزايدة بالعالم. نرفض أي اتفاق يقلل من عزلة 
الكيان املستمر في احتالله لألراضي العربية وفي عدوانه الوحشي على شعب فلسطني األعزل وخاصة بعد سفك 

الدماء واجملازر البشعة التي ارتكبت مؤخراً بحق أشقائنا في قطاع غزة حيث أن املوافقة على الشراكة مع هذا الكيان 
ستعطيهم الشرعية ملواصلة واستئناف ما يرتكبه من جرائم بحق البشر والطبيعة واألرض.

وفي الوقت الذي نحذر فيه من هذه الصفقة التي تشكل خطر كبير يهدد أمن أردننا حيث أنه سيشكل أداة ضغط 
بيد العدو الصهيوني ميكن أن يستخدمها في أي وقت للتحكم بإقتصادنا وكهربائنا، فإننا ندعو احلكومة إلى السعي 

لتأمني خيارات أخرى إلمداد األردن بالغاز الطبيعي. كما نثمن اجلهود التي تسعى إلى دعم مشاريع الطاقة البديلة 
ومشاريع البحث عن الغاز الطبيعي في األردن.

نطالب احلكومة باإلستماع إلى صرخة الشعب النابعة من الضمير احلي سعياً منا جميعاً في احلفاظ على أمننا 
وسيادتنا وكرامتنا كأردنيني.

 9 نيسان، 2014
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 بيان العربية حلماية الطبيعة للتنديد مبجزرة غابات برقش 

فوجئنا مثل كل األردنيني الغيورين على ثروة بالدهم باستئناف اجملزرة البيئية املتمثلة بقطع آالف األشجار املعمرة في 
منطقة برقش.

نحن في العربية حلماية الطبيعة وبدورنا كجزء من أبناء هذا اجملتمع نستنكر هذه الكارثة التي صدر بها قرار سابق من 
رئاسة الوزراء مينع هذا املشروع الذي ينتهك حق الشعب في هذه الغابة احلرجية.

نطمح دائماً بأن يصل بلدنا األردن إلى أعلى املراتب وأن يتميز باملشاريع اإلستثمارية احلقيقية التي تخدم اجملتمعات 
وتراعي استدامة الثروة الطبيعية و تنمية القطاعات املنتجة. إن ما يحدث في برقش غير مبرر و يعد انتهاك لسيادة 

القانون و سيادة الشعوب على مواردها الطبيعية و ما هو إال عالمة على الهجوم املمنهج التي تواجهه الرقعة اخلضراء 
و القطاع الزراعي في األردن. 

آن الوقت لتعمل مؤسسات الدولة بطريقة تشاركية إما في أخذ القرارات أو تطبيقها فهذا هو املسار الوحيد الذي 
يضمن حتقيق املصلحة العامة. 

نأمل أن يرتقي عملنا كمجتمع مدني إلى استراتيجيات ممأسسة طويلة املدى ال تقتصر على ردود أفعال أو »فزعات« 
لكي نحمي ثروتنا الطبيعية و نعيد زراعة غطائنا األخضر. 

 رئيسة العربية حلماية الطبيعة
رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء

رزان زعيتر

3 حزيران، 2014
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كتاب ملنظة الفاو توقعه 112 منظمة عاملية وإقليمية 

السّيد خوسيه غرازيانو دا سيلفا احملترم 

نحيطكم علماً أننا تلّقينا مؤخراً تقارير تُبلغ عن أحداث مثيرة للقلق  وفحواها عدم احترام وتهميش منظمات اجملتمع 
املدني و بعض ممثلي منظمات اجملتمع املدني من قبل املسؤولني في منظمة )الفاو(. 

فقد حّظر املمثلون في مكتب اإلتصاالت والشراكات و الدعوة ) OCP ( بعض ممثلي اجملتمع املدني من املشاركة في 
منتدى منظمات اجملتمع املدني اإلقليمية  وهي منظمات املزارعني واألمن الغذائي والتنمية املستدامة والذي ُعقد في 3 و 

4 فبراير في تونس قبل انعقاد مؤمتر NERC-32 في روما. 

تبعاً  لذلك ، و استناداً لشكوى احتاد املزارعني في تونس ) Synagri ( والشبكة العربية للسيادة على الغذاء، فقد ُمنع 
ثالثة ممثلني عن منظمات اجملتمع املدني - وهم منتخبون خالل املنتدى اإلقليمي ملنظمات اجملتمع املدني – من املشاركة 
في NERC-32 في روما ، واستعيض عنهم مبمثلني من منظمات اجملتمع املدني اختارهم بعض املسؤولون في املنظمة. 

ممثلو سوريا واألردن وتونس لم يتلّقوا حتى الرد حول املشاركة في املؤمتر من عدمها، على الرغم من كونهم قد أبلغوا 
ممثلي منظمة األغذية والزراعة أنهم قد حصلوا على تأشيرات الدخول حلضور اللقاء وفقاً التفاق LoA املوّقع بني منظمي 

املنتدى اإلقليمي ملنظمات اجملتمع املدني ومنظمة )الفاو( . و قد فوجئ املمثلون الثالثة من منعهم من الوصول إلى مقر 
منظمة األغذية والزراعة بصفة »زائر«  حلضور االجتماعات األخرى.

من ناحية أخرى ، جند التدخل والتالعب في اإلجراءات اخلاصة مبمثلي منظمات اجملتمع املدني من قبل  موظفي املنظمة 
غير مقبول بتاتاً . إن مكتب اإلتصاالت والشراكات و الدعوة ) OCP( ،  على سبيل املثال ، قد استغّل رعاية )الفاو( 

ملشاركة منظمات اجملتمع املدني للتدخل في هذه العملية ، وقام بالضغط على منظمات اجملتمع املدني و فرض إرادته 
عليها . خالل املشاورات التي جرت في تونس، طلب ممثل ملنظمة األغذية والزراعة )الفاو( من منظمات اجملتمع املدني 

اإلمتناع عن ذكر توصية تخص احلق في املياه في فلسطني في إعالن منظمات اجملتمع املدني. 

من الضروري أن يستذكر ممثلو منظمة )الفاو( مبدأين معترف بهما من املنظمة في اتفاقية منظمة األغذية والزراعة 
وجمعيات اجملتمع املدني املبرمة عام 2012 :

• احلكم الذاتي والتنظيم الذاتي : ما ان يتم السماح ملنظمة املشاركة في أحد املنتديات ، تنّظم منظمات اجملتمع املدني 
عملها بشكل مستقّل وحتّدد أفضل طريقة لها إلدارة احلوار والتعبير عن آرائها .

• املشاورات الداخلية : منظمات اجملتمع املدني حتّدد وجهات نظرها وتعنّي ممثليها من خالل مشاورات داخلية بني 
أعضائها. 

في قراءتنا هذه، نرى أن أعمال ممثلي املنظمة تشّكل مواجهة ملنظمات اجملتمع املدني التي متثل الشعب خالل املناقشات 
التي تعنى بالتنمية. ونحن نعتقد أيضاً أن واحداً من األسباب التي جتعلهم يستبعدون ممثلي منظمات اجملتمع املدني من 

املشاركة في املؤمتر هو ملنعها من إعالن مواقف ُمتباينة في عملية من املفترض أنها متثل الشعوب. 

بعض املمثلني في مكتب OCP FAO  يتجاهلون توصيات مؤسستهم حول مشاركة منظمات اجملتمع املدني عندما 
يجدون الظروف غير مؤاتية لهم. وتُستخدم هذه السلطة التي ميارسها مكتب OCP أيضاً حلّض منظمات اجملتمع املدني 
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ضد بعضها البعض وذلك من خالل وضع اشتراطات للتمويل اخملصص ملشاركة هذه املنظمات في املؤمترات. 

تعتبر منظمات اجملتمع املدني وكيلة مستقلة للتنمية ، خاصة بالنسبة للتكافل االجتماعي واحلرص على تأمني 
حقوق اإلنسان ، وال سيما للفئات الفقيرة واملهّمشة. مهمتها تهدف إلى توفير اخلدمات و منح قوة للفقراء للمطالبة 
بحقوقهم. في منظّمة تابعة لألمم املتحدة تّدعي العمل على القضاء على اجلوع والفقر، من املفترض أن يحترم مكتب 

OCP  منظمات اجملتمع املدني وطريقة عملها عوضاً عن استغالل تنّوعها وجعلها عرضة للفساد بسبب افتقارها 
للموارد. 

من املهم أيضاً أن نلحظ أنه باإلضافة إلى التمويل الذي منحته مؤسسة غيتس واملؤسسات املالية الدولية ورعاية 
املؤسسات الزراعية الكبرى ، تستخدم )الفاو( أيضاً األموال العامة. وبناًء على ذلك، فإن )الفاو( ليست مسؤولة أمام 

احلكومات املانحة فحسب، ال بل أمام املصدر احلقيقي للتمويل هذا، وهو الناس . لقد مت منح هذا التمويل لقاء التزامها 
الستخدامه في برامج تطمح إلى حتقيق األمن الغذائي في العالم، لذا فإن منظمة )الفاو( مسؤولة جتاه الذين يجب أن 

يستفيدوا من برامجها هذه. 

تثبت احلاالت التي تبّلغنا عنها حديثاً بوضوح احلاجة إلى التشكيك في عمل مكتبOCP  في منظمة األغذية والزراعة 
)الفاو( وطريقة استخدامه لهذا التمويل. إن تصرفات بعض املسؤولني، مبا في ذلك مواقفهم جتاه منظمات اجملتمع املدني 

هو دليل على وجود مشكلة في النظام الداخلي للمنّظمة. إن توصيات )الفاو( حول  املشاركة، واستراتيجية وآلية 
الشراكات مع منظمات اجملتمع املدني واإلطراء ملنظمات اجملتمع املدني من قبل منظمة األغذية والزراعة ليس سوى حبر 
على ورق . تلك األحداث تظهر بوضوح أن تصرفات بعض ممثلي املنّظمة تناقض ما متّت كتابته رسمّياً. هل باستطاعتنا 

أن نّدعي أن املنظّمة ستساعد األنظمة الزراعية والغذائية عندما تفّرق و تهّمش ممثلي املنتجني الصغار ؟

ومن املؤسف أن هذه األمور لم يتم اإلجابة عليها عندما مت التواصل مع OCP FAO. وقد مت إرسال طلب توضيح ملكتب 
OCP FAO من قبل الشبكة العربية للسيادة على الغذاء في 14 شباط 2014 ولكن لم يتم الرد عليه نهائياً.

في هذا السياق ، نحن الذين نعمل لصالح القطاعات املهّمشة في اجملتمع ، سُنثابر في كفاحنا من أجل حقوقنا 
واحلفاظ على نزاهتنا كمنظمات للمجتمع املدني ولن نسمح ملكتب OCP FAO من إضعاف قدراتنا وعملنا. إننا نطالب 

بأن تقدم املنظمة تفسيراً واضحاً و اعتذاراً ملنظمات اجملتمع املدني بشأن سوء املعاملة هذه . وسنواصل املطالبة 
بالعدالة ملنظمات اجملتمع املدني التي يسيء إليها ممثلو  املنظمة و سندعو لتكثيف اجلهود لضمان فعالية عمل 

منظمة األغذية والزراعة )الفاو( في القضاء على اجلوع و الفقر. 

20 آذار، 2014 
وفيما يلي أسماء املؤسسات املوقعة على البيان: 

1. African Confederation of Artisanal Fishing Organizations – )Senegal, Congo, Togo, Liberia, Sierra Leone, 
Guinea, Ivory coast, Gambia, Mauritania, Tunisia, Morocco( 
2. National Fisheries Solidarity Movement )NAFSO( 
3. Union of Agricultural Work Committees )UAWC( /La Via Campesina- Palestine 
4. The People‘s Coalition on Food Sovereignty )PCFS( 
5. International Fisherfolk and FishWorkers‘ Coalition )IFWC( 
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6. IBON International 
7. Asian Peasant Coalition )APC( 
8. La Federation Nationale du Secteur Agricole )FNSA(- Morocco 
9. Support for Women in Agriculture and Environment )SWAGEN(- Uganda 
10. Palestinian Farmers Union )PFU(- Palestine 
11. Syndicat des Agriculteurs de Tunisie- Tunis 
12. Thule Society Fishermen–Saudi Arabia 
13. Agricultural Cooperatives Union )ACU(- Yemen 
14. The Jordanian Women‘s Union )JWU( - Jordan 
15. Palestinian Agricultural Relief Committees- Palestine 
16. Land Research Center- Palestine 
17. Cooperative Médi-Tanger pour la Pêche Artisanal-Morocco 
18. Bahrain Agronomists Engineers Society- Bahrain 
19. Green Line- Lebanon 
20. The Applied Research Institute Jerusalem )ARIJ( – Palestine 
21. Cedars for Care Association - Lebanon 
22. Friends of the Environment-Lebanon 
23. Coalition of Civil Society Organizations- Lebanon 
24. HAWA Society for Women- Sudan 
25. Green Point- Tunis 
26. The Arab Group for the Protection of Nature- Jordan 
27. National Observatory of Participatory Citizenship- Tunis 
28. Association Tunisienne Pour le Developpement de la Pêche Artisanale- Tunis 
29. The Fishermen‘s Association for Development and Environment- Tunis 
30. Tunisian Women Union - Tunis 
31. Iraqi Society for Nutrition and Food Safety- Iraq 
32. The Friends of the Environment- Jordan 
33. Jordan Environment Society- Jordan 
34. Institut de Nutrition- Tunis 
35. Agricultural Sector -the Palestinian NGO‘s Network – PNGO- Palestine 
36. Arab Center for Agriculture Development )ACAD(- Palestine 
37. Jordan Agricultural Engineers Association- Jordan 
38. Iraqi Association for the Defense of Consumer Rights- Iraq 
39. Iraqi Economic Gathering- Iraq 
40. Oman Environmental Society- Oman 
41. Al Butain Agricultural Cooperative Association- Saudi Arabia 
42. General Assembly for Irrigation and Water Installations- Yemen 
43. Maghreb Network of Local Development Associations in Rural Areas )REMADEL(- North Africa 
44. National Confederation of Traditional Fishing in Morocco )CNPAM(- Morocco 
45. Union of Honey Bee Producers- Iraq 
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46. Organisation de Défense du Consommateur- Tunis 
47. Organization for Rehabilitating Society and Environment - Iraq 
48. The Egyptian Initiative for Personal Rights- Egypt 
49. Democratic Youth Organization- Bahrain 
50. Doha Oasis- Qatar 
51. Groupement des Eleveurs de la race Tarentaise- Tunis 
52. The National Federation for the Protection of the Environment in Algeria- Algeria 
53. The Mediterranean Platform of Artisanal Fishers )MedArtNet( 
54. Association Peche Artisanale et Environement )le dauphin(- Algeria 
55. Union for the Mediterranean to Traditional Fishing Cooperatives in the North- Morocco 
56. Operation Big Blue Association )OBBA(- Lebanon 
57. Ozai Fishermen‘s Union- Lebanon 
58. Fishermen‘s Cooperative- Oman 
59. Women‘ Unit - Palestine 
60. Jordanian Farmer‘s Union- Jordan 
61. Tenaganita Malaysia 
62. Andra Pradesh Vyavasaya Vruthidarula Union )APVVU(, India 
63. National Agricultural Workers Forum, India 
64. Aliansi Gerakan Reforma Agraria )AGRA(, Indonesia 
65. WALHI/ Friends of the Earth, Indonesia 
66. Pesticide Action Network Asia and the Pacific )PANAP( 
67. Tamil Nadu Dalit Women‘s Movement 
68. Tamil Nadu Women‘s Forum 
69. Women‘s Coalition for Change 
70. Rural Women‘s Liberation Movement 
71. Rural Workers Movement 
72. Sojhla for Social Change – Pakistan 
73. Alternative Espaces Citoyens - Niger 
74. People‘s Coalition for Food Sovereignty- Mongolia 
75. Coordinacion de Ongs y Cooperativas )CONGCOOP( – Guatemala 
76. Federacion Nacional de Cooperativas Agropecurias y Agro Industriales de Nicaragua )FENACOOP:RL( 
77. La Fundación Nicaragüense Cosecha Sostenible )FUNCOS(- Honduras 
78. Movimiento Tzuk Kim-pop- Guatemala 
79. All Lanka Peasant‘s Front 
80. Bangladesh Agricultural Farm Labour Federation )BAFLF( - Bangladesh 
81. Unyon ng mga Manggagawa sa Agrikultura )UMA(- Philippines 
82. Kilusang Magbubukid ng Pilipinas )KMP( - Philippines 
83. Center for Research and Advocacy - Manipur 
84. Citizens Concern for Dams and Development 
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85. Committee on the Protection of Natural Resources in Manipur 
86. Borok Peoples Human Rights Organization- Tripura 
87. Irabot Foundation - Manipur 
88. Grupo de Trabajo de Cambio Climático y Justicia )GTCCJ(- Bolivia 
89. Fondo de Inversiones Solidarias para la Autogestión )FINSA( - República Dominicana 
90. Centro de Capacitación e Investigación de la Mujer Campesina Tarija )CCIMCAT( – Bolivia 
91. Kenya Human Rights Commission )KHRC( 
92. Collectif des ONG pour la sécurité alimentaire et le développement rural )COSADER( – Cameroon 
93. ADD Médenine- Tunis 
94. Roshni Tari giyati Tanzeem – Pakistan 
95. Human Unity Movement – Pakistan 
96. Pakistan Kissan Mazdoor Tehreek- Pakistan 
97. Roots for Equity- Pakistan 
98. Confederacion Nacional de Pescadores Artesanales de Chile )CONAPACH( 
99. Institute for National and Democracy Studies )INDIES( 
100. Institute of Development Economics Associative )IDEAC(- Dominican Republic 
101. Solidarity Investment Fund for Self-Management – Dominican Republic 
102. Network of Organizations of Solidarity Economy )REDESOL( – Dominican Republic 
103. Instituto Giramundo Mutnando –Brasil 
104. Fundacion Justicia y Desarollo Local )FUJUDEL( 
105. Bangladesh Krisok Songha – Bangladesh 
106. Bangladesh Bumiheen Somittee- Bangladesh 
107. The Jordanian Society For Desertification Control & Badia Development )JSDCBD( 
108. The Jordanian Society for Organic Farming )JSOF( 
109. Jordanian Society for Sensory Evaluation of Food 
110. International Agency for Development and Resettlement )IADR(- Sudan 
111. Hawai‘s Institute for Human Rights 
112. Oceania Human Rights 
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مقال »بني برقش ووادي األردن »
رزان زعيتر

بينما تستأثر برقش حالياً باهتمام مبرر ومشكور جداً من الناشطني واإلعالم، تواجه انتفاضة املزارعني في وادي األردن 
صمتاً مريباً واهتماماً خجوالً من الدولة واإلعالم والناشطني على حٍد سواء.

وكمجموعة ناشطة في كال القضيتني رأينا أن نلفت انتباه ضمائرنا ملوضوعني أساسيني:

أولهما أن املنطقتني تفتقدان الستراتيجيات أو برامج للتنمية املستدامة رغم أنهما من أهم املناطق في األردن بيئياً 
واقتصادياً. وثانيهما أننا كمجتمع مدني مقصرون في التواصل التشاركي مع هذه املناطق وهمومها، وكثيراً ما تكون 

هباتنا ردود فعٍل متقطٍع كقول الشاعر 

ً ال يتقون الشر حتى يصيبهم     وال يعرفون األمر إال تدبرا

احملزن أنني ملست عند زيارتي برقش اْن اليأس من غياب التنمية في برقش وعجلون دفع الكثير من أهالي برقش لغض 
النظر عن مجزرة األشجار اْو ماهية املشروع  علَّهم يحظون بوظائف أو مركز صحي يقام في الكلية ويخدم املنطقة، 

وكان جل عتبهم علينا نحن الناشطون ضد املشروع، ولديهم كل احلق في ذلك، أننا اكتفينا باإلحتجاج على قطع 
األشجار متناسني الدعوة بنفس القوة لوقف التهميش والتفقير وانعدام أبسط مشاريع التنمية املستدامة في 

مناطقهم. 

وعمالً مبفهوم النقد الذاتي اقترحنا على احلملة الوطنية تعديل شعارنا إلى »نعم لتنمية برقش... وال لقطع أشجارها«.
يبقى أن ننجح في اقناع  أهالي برقش قبل اقناع الدولة أن التنمية حق لهم بدون احلاجة إلى اغتيال األشجار. وأن ننجح 
أيضاً في اقناع بعضنا أنه بدون شراكة مجتمعية وحوار راٍق مع أهالي املنطقة، سنصبح طرفني متضادين بدل أن نكون 

جميعاً جنوداً لصالح األرض والتنمية واحلفاظ على غاباتنا الثمينة بشكل خاص والبيئة بشكل عام والتي من أهم 
مقوماتها اجلوانب االجتماعية واإلنسان نفسه.

أما وادي األردن وهو من أهم كنوز األردن فستبقى السياسة املمنهجة في تهميش الزراعة واملزارعني فيه من قبل اجلميع، 
دولة وإعالماً ومجتمعاً مدنياً، لغزاً يحير الكثيرين منا، ففي كل العالم تعتبر الزراعة والغذاء هما رافدا األمن الغذائي 

وبالتالي األمن القومي. وال سيادة حقيقية بدون االهتمام بالزراعة والغذاء. وهنا يجدر التذكير مبقولة كسنجر وزير 
خارجية أميركا عام 1970 »سيطر على النفط إذا أردت السيطرة على الدول، وسيطر على الغذاء إذا أردت السيطرة على 

الشعوب«، وفعالً جتد أن أكثر الدول حرصاً على سيادة مواردها الطبيعية والغذائية هي أحرصها على دعم مزارعيها 
وخاصة فالحيها الصغار.

لن منل من القول إن إهمال القطاعات املنتجة كالزراعة والصناعة والتعليم والتركيز على القطاعات غير املنتجة 
كالبناء والعسكرة واملضاربات وعدم التوازن بني احملافظات في التنمية وغياب العدالة اإلجتماعية واملساواة، هي أهم 

أسباب فشل استراتيجياتنا ملكافحة الفقر في األردن.

كما أن حصر التنمية بوادي األردن وبرقش ببناء فنادق اخلمس جنوم هو ابتالء ما بعده ابتالء وخاصة إذا رافقه تدمير للبيئة 
وزيادة في تهميش اجملتمعات.
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كثيراً ما سمعنا عن تنمية منطقة البحر امليت لنجد أنها انحصرت بفنادق فاحشة الغالء ال يستفيد أهل املنطقة 
منها إال ببضع وظائف شديدة التواضع كماً ونوعاً وقليلة الدخل وقليلة التأثير، ويشترط ملن يريد أن تطأ قدمه بواباتها 
دفع أثمان باهظة تصل سبعني ديناراً للشخص الواحد بدون سعر املبيت وحتى لو أراد اْن يتناول قهوة اْو كوب ماء فقط.

وبعد؛ يبقى حلمنا أن نرى وادي األردن قد عانق مزارعيه وفالحيه مشجعاً ومقدراً أهميتهما وأن نراه وعجلون وبرقش 
يفخرون مبرافقهم التعليمية والصحية واإلنتاجية، وأن نرى سكانهم ينعمون بالعدالة اإلجتماعية واإلقتصادية 

واملساواة التعليمية والثقافية والترفيهية وأقلها أن حتتضنهم وأطفالهم ذات يوم حديقة أو مقهى يستطيعون فيه 
دفع فاتورتهم دون معجزات.

 الغد، 24 حزيران،2014
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مقال »إفقار العالم ال إطعامه«
 رزان زعيتر 

بعد إطالعنا على مقال الواشنطن بوست بعنوان »احملاصيل املعدلة وراثياً... إطعام العالم« املنشور في جريدة الغد 
العزيزة، والتي يسوق خاللها للكائنات املعدلة وراثياً مستخدماً العديد من املغالطات وجدت من واجبي املهني 

واألخالقي تنبيه القارئ األردني والعربي خلطورة ما يدعو له من تأكيد بأن تقنيات الهندسة الوراثية مفيدة وجوهرية 
إلطعام دول العالم. 

لنستطيع الرد على املقال، البد من تعريف العضويات احملورة وراثياً، فهي تلك التي حتتوي على مورث واحد أو أكثر )غريبة( 
مت إدخالها صناعياً بواسطة تكنولوجيا احلامض النووي بدالً من اكسابها بواسطة التلقيح الطبيعي، وسبب تسميته 
املوروث )غريباً( ألنه يتم بنقل اجلينات من صنف إلى آخر قد ال ميت إليه بقرابة وذلك بهدف تعديل أو إضافة صفة وراثية 

لم تكن لديه سابقاً. كإدخال موروثة حيوانية على صنف نباتي ومن األمثلة على ذلك بذور البندورة املقاومة للجليد 
التي تنتج عن تعديل وراثي مع نوع من السمك .

إن اخلالف األول هو حول اإلدعاء أن هذه احملاصيل ال تختلف عن مثيالتها من األغذية فهناك فرق كبير بني اإلنتقاء 
)التلقيح( الطبيعي الذي يجري منذ اآلف السنني والذي يسمح بتلقيح أو نقل للجينات بني نبتتني من نفس الصنف أو 

في بعض األحيان بني التلقيح في اخملتبرات بني صنفني قريبني، وبني التحوير اجليني والذي سبق وعرفناه سابقاً. 

فمن املمكن للتلقيح الطبيعي أن ينقل جينات من نبتة أرز إلى نبتة أرز أخرى، ولكن ال ميكنه أن ينقل اجلينات من زهرة 
النرجس لنبتة األرز مثالً كما هو احلال في الهندسة الوراثية. 

اخلالف الثاني هو حول اإلدعاء أن هذه احملاصيل ليست أقل أو أكثر ضرراً من األطعمة العادية فإنه يفتقر للصحة متاماً 
ألن هناك دراسات كثيرة جداً تؤكد وجود أضرار جمة صحية وبيئية واجتماعية لهذه املواد ميكن احلديث عنها مفصالً 

في مقال آخر، إن ما يثير قلقنا كمنظمات اجملتمع املدني والكثير من العلماء باإلضافة للرأي العام هو إحتمال نقل 
الهندسة الوراثية خلصائص مسببة للحساسية الشديدة ألنه في الوقت احلالي ال تتوفر حالياً إجراءات فحص إلزامية 

للتأكد من إحتماالت وجود ما قد يؤدي لإلصابة بأمراض في األطعمة املعدلة وراثياً قبيل توزيعها في األسواق. إن 
الهندسة الوراثية قد تزيد بصورة غير متعمدة املواد السامة أو تغير في مستوى العناصر املغذية في بعض األطعمة. 
إن من الصعب، بل من املستحيل، في بعض احلاالت نظراً  للوضع غير الدقيق للمورثات داخل الكروموسوم، التنبؤ متاماً 

باآلثار احملتملة لتعديل الكائنات احلية ومنتجات الطعام على صحة اإلنسان.

علماً أنه كشفت دراسة فرنسية حديثة ربطت بني السرطان والذرة املعدلة التي تنتجها شركة مونسانتو األمريكية 
حيث تفكر احلكومة الفرنسية في منع استيراد هذا املنتج على غرار قراري روسيا واملانيا، وحسب التقرير اإلخباري لقناة 

اجلزيرة ناشدت عدة دول نامية ملنع استيراد هذه املنتجات ألنها تسبب سرطان الكبد والفشل الكلوي. 

وأمام قولهم إن هذه املواد تساعد في إطعام اجلائعني وحتسني حياة الناس في جميع أعمار املعمورة يحق لنا أن نتسائل 
كيف ميكن لهذه املواد التي حتتكر إنتاج بذورها في العالم ثالث شركات فقط وتنتج 90% منها دولتني فقط أن تخفف 

القلق بشأن األمن الغذائي وحماية البيئة، علماً أن هناك 46 مليون فقير في هاتني الدولتني لم تستطع هذه املواد 
إشباعهم. 
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أما رأيهم أن إصرار اجملتمعات على وضع بيانات )ملصق( على األغذية تبني احتواءها على هذه املواد هو غير مبرر فنحن 
نعتقد العكس متاماً هو املطلوب فمن حق اإلنسان أن يتسائل حول أخالقية البحث العلمي مبا يتناسب مع الصحة 

العامة وحقه في أن يعرف مكونات الغذاء الذي يستخدمه. 

وإذا لم يكن في هذه املواد ضرر، ملا ال مينع وضع بيان يبني وجودها؟

ويجدر بالذكر أن املنظمة العربية حلماية الطبيعة قد عقدت مؤمتراً دولياً في عّمان كان من أهم توصياته وجوب وضع 
بطاقات البيان على عبوات األغذية لتوضيح محتوياتها وعناصرها وما إذا كانت قد متت  معاجلتها وراثياً، 

وتوفير اإلمكانات اخملتبرية إلجراء فحوصات الكشف عن اإلمكانات اخملتبرية لوجود أغذية محورة وراثياً ويتضمن ذلك 
الفحوصات على بذور النباتات املستخدمة في الزراعة. تفعيل أطر السالمة اإلحيائية. توعية املستهلكني بآثار ومخاطر 

الكائنات املعدلة وراثياً على صحة اإلنسان والبيئة والتنوع اإلحيائي والزراعة ويتضمن ذلك التثقيف من خالل أول 
إتفاقية دولية تهدف لتنظيم حركة الكائنات املعدلة وراثياً، علماً أنه يوجد بروتوكول قرطاجة العاملي الذي ينظم 

التعامل مع هذه املواد. 

أختتم بشكر جريدة الغد إلعطاء الفرصة ملناقشة ما يطرح في صفحاتها مؤكدين على ضرورة أن تهتم األردن  والدول 
العربية كافة بدراسة هذا املوضوع ووضع القوانني الالزمة حلماية الشعوب من أخطارها. 

الغد، 3 حزيران، 2014
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The Agricultural War of Palestine

The President of the Arab Group for the Protection of Nature, Razan Zuayter, talks to Newsclick about the 
Million Tree Campaign )MTC( and the issue of food sovereignty in Palestine. She says that the aim of the 
MTC is to replant Olive trees, which the Palestinians consider sacred, all across the country. She explains 
how the Israeli Army uprooted about three million trees to symbolise the uprooting of the people of the land 
and argues that the real fight is about reclaiming their land. She also talks about the struggle being waged 
against the new tool of colonialism which convinces people of their inability to produce their own food. 
Zuayter says it is sad that the Indian government who had always stood by Palestine, has, of late, started 
normalising its relations with Israel. Underscoring the need for South-South solidarities to challenge the 
double standards of the super-powers, she expects a greater role of the Indian civil society in forging such 
ties.

Newsclick: You have initiated very interesting, something called the <Million Tree Campaign>. Could you 
please elaborate a little bit on it.

Razan Zuayter: The Million Tree Campaign is a campaign that aims at replanting the olive trees which are 
uprooted by the Israeli army and it means to let people hang on to their land and as you know the olive tree 
is a very sacred and important tree. Palestine was the first country in the world to plant the tree 7000 years 
ago and we feel that uprooting these trees means uprooting the people from their land and it means push--
ing people away to a beginning of the transfer to Jordan for example, and to other Arab countries. So, at the 
year 2000 at the second intifada, we felt that there is a systematic approach to uprooting trees. We decided 
as a group of volunteers to resist in our own way by replanting the trees. We used the slogan – <they uproot 
one tree, we replant ten. And since then this was ten years ago, till now we have replanted more than one 
million seven hundred thousand trees. They have uprooted in that period, three million trees. So we are 
looking forward to replant more and even to plant the lands which are threatened by confiscation because 
they use a law that has been followed by the Ottomans before. If you don‘t plant your land for three years, 
the state will confiscate the land. So we are trying to plant as soon as possible the lands which are going to 
be confiscated as well. So it is a war. It is an agricultural war which is going on in Palestine.
 
NC: You have also been doing extensive work on food security. Could you please speak a little bit about 
that?

RZ: We believe that the one of the new tools of colonisation is to convince people that they cannot produce 
their own food and we have heard this several times from the World Bank, from the USA that the Arab world 
is not capable of producing its own food. So this campaign is to prove that we can produce our own food 
and we want to bring back our history of being the first planters of wheat in the world and we used to export 
wheat and even we used to export cotton and oranges and so many valuable products and this campaign 
is also to fight with the global efforts to achieve food sovereignty and we are a part of this global effort 
and that‘s why we are here in India. We hope that together we can achieve global food sovereignty for the 
people. 
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NC: Speaking about international solidarities, how important do you think is South-South solidarity for 
issues such as Palestine.

RZ: I think it is of vital importance because without the solidarity of the South, of even the whole humanity, 
we cannot really achieve or we cannot confront the double standards of the super powers, or the powers 
who are benefiting from the situations in the West Asia and the Arab world. So it is very important and we 
are trying to connect with the so many groups in the South and our fight for food sovereignty is part of this. 
Through our fight for food sovereignty, we are informing and raising awareness of our Southern friends 
about the necessity to help us resist and increase the resilience of Palestinians so that this crime will fall 
and it would fall and we will go back to Palestine, may be not now, but Palestine will be free and the South-
South solidarity is not only important for Palestine, I think it is important for every movement in the South 
to have a South-South cooperation. It is important for the Indian farmers, for the Philippino farmers, for the 
Indonesians, for all of us, for Africans, specially as I said in the morning, there is a new tool of colonisation 
which is sustaining conflicts and wars and occupation in our very rich resource region. So by solidarity and 
South-South cooperation we can, may be face, this awful strategy and expose the danger of sustaining 
such conflicts in our regions.
 
NC: Finally, how supportive do you think India has been in the global South movement in Palestine.

RZ: We always feel that India is on our side. But we are a bit sad that India is normalising the relationship 
with Israel, specially in the settlements where they are illegal. Europe is now boycotting the produce of 
the settlements because of the illegality. The whole world acknowledges that they are illegal and the 
occupation is illegal at least for the West bank, although we think that occupation for the whole Palestine is 
illegal. So, we hope that the civil society of India would oppose that, and would fight it, and will, you know, 
help us globally to overcome.
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»ويتصدى لهؤالء، دعاة حرب ودمار أصحاب احلق ذوو اإلمكانيات احملدودة الذين يعملون بهدوء وبدون ضجة، ويعملون بعيداً 
عن اإلضواء والدجل، بهدف واحد هو أن يعيدوا لألرض الفلسطينية نقاءها، ويعيدوا لفلسطني جذوة نضالها، لتقف 

الشجرة شامخة وارفة الظالل، ليؤكدوا أنه سيبقى في هذه األمة، برغم هزائمها ومحاولة احباط كل مقوماتها، 
سيبقى هناك من يرفع شعار النضال بكل الطرق والوسائل املتاحة، ويرفعون شعار »يقلعوا شجرة، نزرع شجرتني«، 

»هدموا بيتا اقمنا بيتني« ، »قتلوا طفال، جاءنا ولدين« فاملعركة طويلة، ووسائل التصدي لها عديدة، وهذه األمة وفي كل 
يوم، تؤكد لنا حيويتها من خالل أبنائها امللتزمني بقضايا وطنهم بدون تظاهر وبالتزام العاشق«. 
د. عبداهلل اخلطيب من مقال مع احلياة والناس: يقلعوا شجرة نزرع شجرتني، الدستور 2003

»ما الذي ميكن أن تفعله مجموعة صغيرة إزاء قوة احتالل مدججة بالدمار؟
سؤال قد يبدو للوهلة األولى محكوماً بإجابة ال تسعد الوجدان؛ فالشّر أصبح هو املتحكم فينا وفي مصيرنا، وقوة 

الدمار باتت أقوى من احللم، والسحر لم يعد يستطيع مجابهة الواقع.
لكن ذلك ليس هو احلال عند احلديث عن منظمة »العربية حلماية الطبيعة«، والتي استطاعت أن تستثمر في احللم، وأن 
تبقي األجيال مشدودة إلى سحر الشجرة، خصوصاً في مواجهة العدو اإلسرائيلي الذي حاول على مدى وجوده الهجني 

أن يلغي الشجرة وثقافتها من وجدان الشعب الفلسطيني، وأن يفرض عليه واقعاً ال حقيقياً، ال يتماشى مع كل ما آمن 
به الفلسطيني على مدى وجوده الطويل.

املنظمة أخذت على عاتقها أن تزرع شجرة في مقابل كل واحدة متوت على أيدي القتلة، مستلهمة احلب إزاء القتل، 
والعطاء مقابل التدمير؛ وأن تدعم مزارعي األرض احملتلة، ليستطيعوا الصمود فوق أراضيهم، ويتجلدوا في مواجهة 

سياسة الترهيب والترغيب واإلفقار التي ينتهجها االحتالل«. 
موفق امللكاوي من مقال العربية جلماية الطبيعة: حلم أخضر، الغد 2013

»ليست جمعية مسلحة  تعقد الصفقات باملليارات وتقبض العمولة وبعدها ال يهمها إن وصل السالح أم ال ، بل هي 
مؤسسة مجتمع مدني  عربية ، غير كل املؤسسات التي نراها ترتع في التمويل األجنبي  الذي يصل  حد اخليانة في 

أهدافه وأساليبه ، بل هي كما قلت  مؤسسة مدنية ذات أهداف سياسية  وتقاتل  األعداء وتشتبك معهم ،لكن ليس 
بأسلحة البارود أو بالنووي ، بل سالحها العقيدة واإلميان باملباديء والعمل اجلاد واخمللص على األرض« . 

أسعد العزوني من مقال م. زران زعيتر .. أمرأة مجاهدة، السوسنة/ عمون اإلخبارية 2014

»جميع هذه اإلجنازات جاءت نتيجة جهود كبيرة اعتمدت على إدارة حكيمة لـ »العربية«،  ومتطوعني وصل عددهم إلى 
أكثر من 2000 متطوع عبر عمر املنظمة، آمنوا بالفكرة، ووجدوا في التجربة فضاء لتحقيق شيئ لوطنهم.

ومثلت املنظمة املنطقة العربية في احملافل الدولية، ودعمت آلية اجملتمع املدني العاملي املرتبطة بلجنة األمن الغذائي 
في »الفاو«، التي هي أعلى وأشمل منصة دولية وحكومية تستعرض وتتابع سياسات األمن الغذائي.

 و جنحت »العربية« في أن جتر وعي اللجنة إلى تبني أوليات اإلقليم، خصوصاً معضلة انعدام األمن الغذائي في 
الصراعات، ورشحت لتترأس مجموعة اجملتمع املدني العاملية املعنية باألمن الغذائي في األزمات املمتدة«. 

غيداء حمودة من مقال متطوعو العربية حلماية الطبيعة يصممون منتجات خاصة بعيد األم، الغد 2014

“There has been resistance on the ground, such as the APN-spearheaded Million Tree Campaign, which has 
resulted in the replanting of nearly two million trees in Palestine. But this is an uphill task given the nature 
of Israel‘s occupation — involving not just the physical deployment of soldiers and settlers — but also control 
over civil liberties, culture, environment, livelihoods, and agriculture. The larger design is to make everyday 
life in Palestine a struggle, ultimately amounting to a denial of Palestinian selfhood”. 
Urvashi Sarkar from the article Palestine‘s dead olive trees show Israel‘s cruel design, dna india 2014
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»حني اتصلوا بي للمشاركة في أمسية للعربية حلماية الطبيعة قلت واهلل لو دعيت إلى احتفال في اجلامعة العربية 
ما كنت ألذهب أما احتفال كهذا سوف أتشرف وافتخر به. فكرة العربية حلماية الطبيعة في صلب معنى الوطنية في 

وقت لألسف الشديد نعاني فيه من قصور معني في مفهوم الوطن والوطنية«. 
الشاعر سميح القاسم، حفل العربية 2009

»العربية حلماية الطبيعة أعطتنا السالح لنصمد بأرضنا من خالل زراعتها مما أدى إلى تثبيتنا وزيادة دخلنا القومي«. 
الفالح خليل محمد - منطقة اخلضر 2009

»أثلج صدورنا أنه فعالً هناك مؤسسات عربية تتعاون معنا وعندها استعداد لدعمنا ومساعدتنا نحن املزارعني«. 
الفالح محمد عياش – جمعية النهضة الريفية ملنطقة شمال غرب القدس 2009

»نحن نتفاعل مع العربية حلماية الطبيعة في زراعة األشجار، هذا املعنى الرمزي واملعنى املادي في زراعة الشجرة. هي 
التي ترمز للثبات وللصمود وللجذور والتي ترمز إلى مقاومة اإلحتالل، وإنها ترمز إلى احلياة، ترمز إلى حياة أطول حتى 

نقاوم أطول، ترمز إلى أن نزرع شجرة حتى يغلب الغرقد«. 
املهندس عبداهلل عبيدات – نقيب املهندسني األردنيني، حفل النقابات املهنية 2012

»جمهور مدني عريض يلتف حول املؤسسة وأهدافها ويدعم برامجها، جمهور متنوع اجتماعياً وثقافياً وسياسياً، 
عنصر شباب غدا متعطشاً للعمل والتطوع من أجل البيئة ومن أجل فلسطني، إدارة ناجحة في اكتساب ثقة املؤازرين 

واملتطوعني واملستفيدين، حفل وطني تنموي سياسي بامتياز استطاع اجتذاب كل اجلمهور الكبير ملدة ثالثة ساعات 
دون الشعور بامللل ودون اإلنسحاب التدريجي املعتاد في مثل هذه اللقاءات، حضور إعالمي مكثف ومهتم وجاد، وهذا 
يعني أنكم بذلتم جهداً عالياً متميزاً ومخلصاً للوصول لهذه النتائج، أمتنى لكم التوفيق في احلفاظ على خط جناح 

متصاعد«. 
جمال طلب – مدير مركز أبحاث األراضي في فلسطني 2013

»كل الدعم واحلب فأنتم كاألشجار الراسخة في عمق األرض«.
 أحكام الدجاني، حفل العربية 2014

»أنا دامياً أشعر أن العربية حلماية الطبيعة هي قوشان أرضنا في فلسطني ...فهي الضمانة!«. 
محمود النابلسي – طمي للتنمية الشبابية 2013

»أرسل هذه الرسالة ألشكر جهودكم اجلبارة، وبكل مرة عندما تصلني الرسالة اإلخبارية أحس بفخر وإجناز عظيم، 
جهودكم ال توصف ودائماً تعملون لتعطوا أحسن ما عندكم بكل شغف واميان وبدون كلل وملل«.

املتطوعة سونيا زيادة 

»حتية وألف حتية لكل اجلهود اجلّبارة التي يقوم بها فريق العربية حلماية الطبيعة، أنتم القابضون على الغصن األخضر«. 
عبير أبو طوق 2014
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»مشاركتي في حفلكم رسالة حب وتبني ألهداف العربية حلماية الطبيعة. فمقابل الدمار هناك اإلعمار ومقابل املوت 
هناك احلياة ونحن ندافع عن احلياة! وفي ظل هذه الصراعات التي يشهدها الوطن العربي ال يبقى لنا سوى اإلتكال على 

أنفسنا وعلى املنظمات التي تعمل بصدق خلدمة األرض واإلنسان واملزارع!«. 
املوسيقار شربل روحانا – حفل العربية 2014

»اجلمعية العربية حلماية الطبيعة كلمة وموقف، جمعية مباركة كان لها السبق في إطالق حملتها املباركة يقلعون 
شجرة نزرع عشرة، وللجمعية املباركة أقول:

عربيٌة هي جندة املتأوه                        حتمي احلمى ال تستكني لسفه
شرف لها هذا القيام ألمٍة                       قصد العدو زروعها كي تنتهي 

د. أحمد الشحروري، حفل النقابات املهنية 2012

“We had an international women‘s day event & I talked about women & war – including Palestine. Then on 
Friday I participated in a poetry reading & I dedicated »Spring is A Foreign Country in Palestine« to you APN 
& your work”. 
Teresa Wolfwood - Canadian Poet

“I‘ve been receiving APN‘s newsletters for several months now, and just wanted to congratulate you for 
all your hard work and commitment, and the causes you stand for. It‘s always refreshing to see dedicated 
people who have shaken the dust, rolled up their sleeves, and work to make a change for the better.” 
Mona Barghout

“There are many people and even institutions rely on you and on your work, you have support )and fans( 
more than you know!! So keep it up...” 
Rund Awwad

“Palestine is lucky to have such great people who really care & stand tall & join the fight!
Happy & proud”. 
Saad Hijjawi
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