
 تناأهم المحطات في مسير

I. برنامج زراعة المليون شجرة في فلسطين 

الحفاظ في دعم المزارعين  و في فلسطين تعزيز السيادة الغذائية منذ انطالقة العربية لحماية الطبيعة وهي تعمل على

األشجار  ماليين و اقتالععداون ممنهج  يتمثل في تجريف ه من ي ظل ما يعانونخاصة فراضيهم الزراعية على أ

 من مجموعةبتصديه لتكمن أهمية البرنامج   و . اكمال بناء جدار الفصل العنصريوالمستعمرات  توسيع أجل من

"قانون األراضي العثماني"، الذي ينص على أن  تطبيق  منها لمصادرة األراضياالحتالل  تستخدمها قوات تكتيكات

يجب أن تعود إلى الدولة، وفي هذه الحالة الى  هاأي قطعة أرض لم تزرع لمدة ثالث سنوات، أو زرع أقل من نصف

  .الكيان المحتل

 المليون شجرة:زراعة أبرز المحطات واإلنجازات في برنامج 

 تم إطالق برنامج زراعة المليون شجرة. 2003عام  •

 تم اإلنتهاء من زراعة المليون شجرة األول وإطالق برنامج زراعة المليون الثاني  2008عام  •

 تم االنتهاء من زراعة المليون شجرة الثاني وإطالق برنامج زراعة المليون الثالث  2014عام  •

مليونين و مئتين و ) مثمرة شجرة2,266,177 هو م حتى اليوومجموع ما تم زراعته منذ انطالق البرنامج  •

 (.ستة و ستون الف  و مئة و سبعة و سبعين شجرة

 198,871مزارعاً يعيلون أسراً عدد افرادها حوالي  25,076استفاد من برنامج المليون شجرة حوالي  •

 فرداً 

ً  117,727 امساحته زرعت على اراضي •  دونما

 الموارد المائيةفي وشح المياه  مناطق التي تعاني من سرقةالتجميعياً في زراعياً بئراً  35حفر •

ً  295ي لح حوااستصال •  من األراضي الزراعية  دونما

ً اً بيت 109 تأهيل وزراعة ة عادإ •  زراعيا

 شتلة خضار 460,000اعة حواليزر •

ً  شبكة صيد 156ـغزة بتزويد الصيادين في  •  اتاالعتداءبسبب التي حصلت  عن األضرار تعويضا

 على غزةةالمتكرر االسرائيلي

ستفاد ا دونما 5,341لى مساحة متنوعة عشجرة مثمرة  111,134زراعة فكانت  2017عام أما حصيلة  •

العربية شتلة ، كما قامت  7,000آبار، وزراعة  4، وإنشاء فرداً  10,938مزارع يعيلون  1,678منها 

وزراعة الفطر وصناعة  المعجنات والحلوياتكو الغذائي  الزراعي تصنيعالب سيدات مقدسيات على يتدرب

 الصابون. 

II. برنامج القافلة الخضراء في األردن 

الحد من و لتعزيز األمن الغذائي  في األردن 2003أطلقت العربية لحماية الطبيعة برنامجها القافلة الخضراء عام 

صغار خاصة   المجتمعات المهمشةدعم  على . يركزالبرنامج و االنتاج لزراعةو اعادة التمسك با التصحر

و  التي تربط بين المجتمع المدني والقطاع العام والخاص المشاركة المجتمعيةعلى   هترتكز أنشطت  و المزارعين

 تشجيع دور الطالب لرفع الوعي عند األجيال القادمة .



 :7201-6201في الفترة ما بين أبرز اإلنجازات في برنامج القافلة الخضراء

ً  574على مساحة  شجرة 23000 زراعة •  دونما

 عائلة 788حوالي ها استفاد من •

ً  2600اكثر من  مشاركة •  فعالية زراعية   67خالل  متطوعا

 ركزت العربية على األغوار الشمالية و الوسطى  و الجنوبية في عملها    •

في حملة "حاكروة و مؤسسة ابداع البلقاء  القرية يدها بيد أهاليباالضافة لقرية بيوضة حيث  وضعت    •

شجرات لكل بيت(  10بيت )بواقع  620شجرة مثمرة ل  6,200ت و زرعبيوضة.. رح نزرع بيت بيت" 

 خلق نموذج للقرى األردنية الخضراء المنتجةحتى ت

 

III. برنامج السيادة على الغذاء 

السياسات البيئية والزراعية التأثير في صياغة وتطبيق منذ انطالقتها، آمنت العربية لحماية الطبيعة بأهمية وضرورة 

أطلقت العربية برنامج السيادة على ، لذلك العربي المدني وتعزيز دور هيئات المجتمع ،المحلية واالقليمية والعالمية

الغذاء الذي يتمحور حول  حق الشعوب والدول في تحديد سياساتها المتعلقة بالزراعة واألرض والغذاء المالئمة 

 نواحي البيئية واالجتماعية واالقتصادية والسياسية.لظروفها الخاصة من ال

  :و لتحقيق هذا البرنامج عملت العربية على تعزيز تواجدها بالمنتديات و المنظمات الدولية حيث أصبحت

 ECOSOC عضو مختص في المجلس االجتماعي االقتصادي في االمم المتحدة  •

 التابعة لألمم المتحدة CFS بلجنة األمن الغذائي العالمي المرتبطة  غرب آسيا في آلية المجتمع المدنيممثل  •

  IUCN عضو اللجنة اإلقليمية لغرب آسيا في التحالف العالمي لصون الطبيعة •

  UNEP عضو مراقب في منظمة البرنامج البيئي في االمم المتحدة •

  ESCWA شريك فاعل للجنة االقتصادية واالجتماعية لألمم المتحدة لغربي آسيا )إسكوا( •

 عضو في التحالف الشعبي للسيادة على الغذاء •

 كما قامت مؤخراً بـ:

من خالل حملة مشتركة مع المؤتمر الشعبي  أفريقيا" في توغو –إفشال عقد مؤتمر "إسرائيل المشاركة في  •

 لفلسطيني الخارج

مقاعد دائمة للمجتمعات التي تعاني من الحروب و االحتالل في آلية المجتمع  تأمين من العربية تمكنت  •

  عادل نجحت بالضغط للحصول على توازن جغرافيو  المدني العالمي التابعة للجنة األمن الغذائي العالمي

 في هذا المنبر  ينصف الدول الفقيرة و المتاثرة بانعدام األمن الغذائي بعد سنوات من تهميشهم

 في دفع األمم المتحدة ساهمت في اطالق حمالت بالتعاون مع منظمات حقوقيةالعربية لحماية الطبيعة  متقا •

 تعنى بالحق في الصحة و الغذاء الرسال حملة تقصي حقائق الى اليمن

بتصنيع  يكشفان قيام "اسرائيل"اآلسيوية تقريرين شبكة العمل على المبيدات  بالتعاون معالعربية  تقأطل •

أطراف  واستخدمت عدة لمواد الكيماوية السامة على أراضي فلسطين المحتلةا واستخدام والتخلص من

 هذه التقارير للضغط على الكيان في منابر مختلفة. وغير حكوميةحكومية 


