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عن العربية لحماية الطبيعة
المساهمة  إلى  تهدف  ربحية  غير  مدني  مجتمع  كمنظمة   2003 عام  الطبيعة  لحماية  العربية  الجمعية  نشأت 
والدولية  العربية  والمنظمات  الهيئات  كافة  مع  والتنسيق  العربية،  البيئة  لحماية  المبذولة  الجهود  في 
له  تتعرض  ما  األخص  وعلى  متزايدة،  وأخطار  تحديات  من  البيئة  تواجهه  ما  ظل  في  الغاية،  هذه  لتحقيق 

نتيجة للصراعات والحروب واالحتالل.

رسالة العربية
الطبيعية  مواردها  استدامة  على  العربية  الشعوب  قدرة  تعزيز  إلى  الطبيعة  لحماية  العربية  الجمعية  تسعى 
على  العمل  مع  بالنزاعات،  والمتأثرة  اإلحتالل  تحت  الواقعة  الدول  تلك  خاصًة  عليها،  سيادتها  وتكريس 

تحريك جهود هيئات المجتمع المدني نحو قضايا البيئة العربية والعالمية والتكتل لصالحها.

أهداف العربية
بالحروب  المتأثرة  العربية  المناطق  في  الطبيعية  الموارد  واستدامة  تأهيل  إعادة  في  المساهمة     .1

والنزاعات وخاصة في األردن وفلسطين.
المدني  المجتمع  هيئات  دور  وتعزيز  الصلة،  ذات  العالمية  البيئية  السياسات  وتطبيق  صياغة  في  التأثير     .2

فيها ضمن شراكات مؤسسية فعالة.
قضايا  لمتطلبات  اإلستجابة  في  بدوره  لإلضطالع  المدني  للمجتمع  والجماعية  الفردية  الجهود  تحريك     .3

البيئة العربية والعالمية.
الحرفية  مستويات  بأعلى  رسالتها  تحقيق  من  وتمكينها  الطبيعة  لحماية  للعربية  المؤسسية  القدرات  بناء     .4

والفعالية واإلستدامة المؤسسية.

إجتماع الهيئة العامة للعربية لحماية الطبيعة
لمناقشة  السنوي  العامة  الهيئة  اجتماع  العربية  مقر  في    2018 أيار   16 يوم  الطبيعة   لحماية  العربية  عقدت 

التقريرين اإلداري و المالي لعام 2017 وذلك بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة.

ثم  ومن   2017 للعام  اإلداري  والتقرير  الطبيعة  لحماية  العربية  إلنجازات  سريعة  بمراجعة  اإلجتماع  بدأ 
شركة  ممثل  قام  حيث   ،31/12/2017 المنتهية  المالية  للسنة  الحسابات  مدقق  وتقرير  الميزانية  مناقشة 
واإلجابة   ،2017 لعام  المالية  البيانات  وتفاصيل  القانوني  المحاسب  تقرير  باستعراض  غزالة   أبو  طالل 
من  باإلجماع  المصادقة  تمت  حيث  الطبيعة،  لحماية  العربية  محاسب  مع  بالتعاون  االستفسارات  كافة  عن 
مدقق  وتقرير  الختامية  والحسابات  العمومية  الميزانية  على  الطبيعة  لحماية  العربية  للجمعية  العامة  الهيئة 

الحسابات القانوني لعام 2017.



6

أعضاء الهيئة اإلدارية 

رامي برهوش
رئيس الهيئة اإلدارية

سوزان أيوب
نائب رئيس الهيئة اإلدارية

زياد المغربي
أمين السر

زينة مشحور
أمينة الصندوق

رزان زعيتر
عضو هيئة إدارية

همام المفتي
عضو هيئة إدارية

نقوال البلة
عضو هيئة إدارية
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فريق العاملين في العربية لحماية الطبيعة 

مريم الجعجع
المديرة العامة

محمد قطيشات
مدير المشاريع التأهيلية

زينة فخر الدين
مسؤولة المناصرة والتأثير

مالك الجريري
المحاسبة

والء دبش
مساعدة إدارية

سامح حجاب
نقل وإمداد
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فريق التطوع
فاق عدد المتطوعين مع العربية لحماية الطبيعة هذا  العام الثالثة آالف متطوع من مختلف الفئات العمرية، ساهموا في وضع وتنفيذ 

برامج الجمعية لهذا العام، حيث تعتمد الجمعية على العمل الجماعي في هيكلية أفقية.
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مدققوالحسابات
مجموعة طالل أبو غزالة.

مؤسسو العربية لحماية الطبيعة
رزان زعيتر
همام المفتي

نقوال البلة
رامي برهوش

زينة قعوار

سعد حجاوي
عاصم شهابي

جورج مشحور
حسن الجعجع

إيمان أبوالروس
إيناس بسيسو
فؤاد سروجي

سامي النابلسي

لبنى إرشيد
معتز العفيفي
سميح قعوار
سري زعيتر

صبحية المعاني
دينا أبو الروس

سيما العلمي
المرحوم همام دروزة

العربية لحماية الطبيعة عضو في الشبكات والمؤسسات التالية:
)ANFS( الشبكة العربية للسيادة على الغذاء   •

)PCFS( التحالف الشعبي للسيادة على الغذاء   •
)CSM( آلية المجتمع المدني العالمي   •

)IUCN( اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة   •
)GFAR( المنتدى العالمي للبحث الزراعي   •

)AFED( المنتدى العربي للبيئة والتنمية   •
 )CPDE(    شراكة منظمات المجتمع المدني من أجل فعالية التنمية   •

•   شبكة مؤسسات القدس الدولية
•   إتحاد الجمعيات البيئية األردنية

•   الحملة العالمية للعودة إالى فلسطين

تتعاون العربية مع المؤسسات و المنابر اإلقليمية والدولية التالية:
)CFS( لجنة األمن الغذائي العالمي   •

)ESCWA( لجنة األمم المتحدة اإلقتصادية و اإلجتماعية لغرب آسيا   •
)FAO( منظمة األغذية و الزراعة   •

)GPEDC( الشراكة العالمية من أجل التعاون اإلنمائي الفعال   •

ُمِنحت العربية لحماية الطبيعة اإلعتمادات التالية:
)ECOSOC( مركز إستشاري خاص في المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي في األمم المتحدة   •

)UNEP( مركز المراقب في برنامج األمم المتحدة للبيئة   •
CPDE )رئاسة مجموعة عمل الصراعات والتنمية في )منظمات المجتمع المدني من أجل فعالية التنمية -

- تمثيل غرب آسيا في آلية المجتمع المدني العالمي
- تمثيل آسيا في اللجنة االستشارية للجنة األمن الغذائي العالمي

شركاء العربية في برامج التشجير في فلسطين:
•   جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(

•   إتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين
•   جمعية النهضة الريفية لمنطقة شمال غرب القدس

•   جمعية مزارعي بيت لحم
•   مجالس البلديات الفلسطينية

•   جمعية سلفيت للتنمية
•   وزارة الزراعة الفلسطينية

•   مركز حنظلة الثقافي
•   جمعية األهالي

•   جمعية الحاكورة
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شركاء العربية في برامج التشجير في األردن:
•   األهلية الزراعية

•   جمعية النميرة البيئية
•   مؤسسة إبداع – البلقاء

•   المركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
•   جمعية التأهيل و الرعاية الخيرية

•   وزارة الزراعة األردنية- مديرية الحراج
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ملخص ألهم اإلنجازات للعام 2017
الزراعية  برامجها  تنفيذ  في  الطبيعة  لحماية  العربية  استمرت  الجماعية،  الجهود  من  عامًا  عشر  خمسة  بعد 
على  والبيئية  الزراعية  بالسياسات  والتأثير  والتحريك  التوعية  على  العمل  وواصلت  وفلسطين،  األردن  في 
 .  2017 عام  خالل  الجمعية  إنجازات  أمام  القارئ  يضع  التقرير  وهذا  والدولي،  واإلقليمي  المحلي  المستوى 

وفي ما يلي ملخص لهذه اإلنجازات:

شجرة   111,134 زراعة   2017 عام  خالل  العمل  حصيلة  كانت  الثالث،  شجرة  المليون  زراعة  برنامج  ضمن     •
عمل  كما  فردًا،   10,938 يعيلون  مزارعًا   1,678 حوالي  منها  استفاد  وقد  دونمًا،   5,341 مساحة  على  مثمرة 
شتلة   7000 وزراعة  زراعيًا،  دونمًا   19 عن  يزيد  لما  متكامل  واستصالح  تجميعية،  آبار   4 إنشاء  على  البرنامج 
على  القدس  من  لسيدات  تدريبيًا  مشروعًا  أيضًا  العام  هذا  وشمل  بلدية.  بذرة   148,000 عن  يزيد  وما  خضار 

تصنيع منتجات زراعية مختلفة.

شجرة   2,266,177 حوالي  بلغ   2017 نهاية  مع  شجرة  المليون  زراعة  لبرنامج  العام  المجموع  يكون  وبذلك،   
ليساهم  طبية  وأعشاب  بلدية  بذور  شتلة   692,000 توزيع  إلى  باإلضافة  دونمًا   117,727 مساحة  على  مثمرة 
وبهدف  فردًا.   198,871 أفرادها  مجموع  أسرًا  يعيلون  مزارعًا   25,076 من  أكثر  احتياجات  تلبية  في  البرنامج 
الري  شبكات  من  مترًا   6,500 وتمديد  زراعيًا  بئرًا   35 بإنشاء  شجرة  المليون  برنامج  قام  المائي  األمن  تعزيز 
إنشاء  منها  غزة،   قطاع  في  اإلغاثية  الحمالت  من  بعدد  البرنامج  قام  كما  مياه.  خزان   574 وتوزيع  للمزارعين 

109 بيتُا بالستيكيًا وتوزيع 156 شبكة صيد.
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زراعة  على   2017 العام  خالل  العمل  الطبيعة  لحماية  العربية  واصلت  الخضراء،  القافلة  برنامج  في     •
التصّحر،  ومقاومة  الغذاء،  على  السيادة  مفهوم  ضمن  الغذائي  األمن  دعم  بهدف  وذلك  األردن،  في  األشجار 
األشجار.  زراعة  أهمية  حول  الطالب  لدى  الوعي  ونشر  حظا،  األقل  المناطق  في  الخضراء  الرقعة  وزيادة 
مساحة  على  مثمرة  شجرة   13,268 لزراعة  تطوعيًا  نشاطًا   35 تنظيم   2017 عام  خالل  العمل  حصيلة  وكانت 
شتلة   5,403 عن  يزيد  ما  زراعة  إلى  باإلضافة  فردًا،   3,995 يعيلون  مزارعًا   734 على  بالفائدة  وأتت  دونمًا،   309

خضار وأعشاب طبيبة، وشهد برنامج القافلة الخضراء مشاركة ما يزيد عن 1,250 متطوعًا ومتطوعًة.

الصبيحي  منطقة  في  البيوضة  قرية  بيوت  كل  استهدف  الذي  بيوضة«  »حاكورة  بمشروع  العام  هذا  وتميز 
به  يحتذى  نموذج  وإيجاد  الذاتي  اإلكتفاء  تعزيز  بهدف  خضار  شتلة   5000 و  متنوعة  مثمرة  شجرة   6,200 بـ 

للقرى األردنية الخضراء المنتجة.

الوسطى   األغوار  في  الزراعة  ومديرية  المزارعين  مع  عمل  ورشة  تبعتها  ندوة  بتنظيم  العربية  وقامت 
بتقديم  العربية  استمرت  كما  األطراف.  بين  العمل  لمأسسة  الزراعي  واإلرشاد  للبحث  الوطني  للمركز  التابعة 

المحاضرات التوعوية ضمن حملة »لو تعرف«. 
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انتخبت   ، والبيئية  الزراعية  السياسات  في  التأثير  صعيد  على  و  الغذاء  على  السيادة  برنامج  ضمن    •
العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  في  آسيا  غرب  في  المدني  المجتمع  لتمثيل  مجددًا  الطبيعة  لحماية  العربية 
لتمثيل  واختيرت  الزراعة،   و  الغذائي  األمن  قضايا  يعالج  دولي  منبر  أعلى  هي  و  المتحدة،  لألمم  التابعة 
الجلسة  في  العالمي  المدني  المجتمع  كلمة  ألقت  و  اإلستشارية  لجنتها  في  آسيا  قارة  في  المدني  المجتمع 
»دور  حول  جانبية  جلسة  في  أيضًا  رئيسًا  متحدثًا  كانت  و  روما.  في  واألربعين«  »الرابعة  لدورتها  اإلفتتاحية 
من  اللجنة  قرارات  تفعيل  مراقبة  حول  كلمة  ألقت  كما  والحروب«.  المجاعات  ظل  في  وحقوقهم  النساء 
وجنوب  وفرنسا  ألمانيا  سفراء  بها  وتحدث   ، ألمانيا  لجمهورية  الحكومية  البعثة  نظمتها  ندوة  في  الدول  قبل 

إفريقيا في روما. 

االجتماعي  و  االقتصادي  للمجلس  التابع  المستوى«  رفيع  السياسي  »المنتدى  في  لتتحدث  العربية  ودعيت 
للضغط  عالمية  حملة  وأطلقت  النزاعات.  ظل  في  المجاعات  )ECOSOC(حول  نيويورك   في  المتحدة  لألمم 
والهشاشة”  “الحرب  لمجموعة  مشارك  كرئيس  اختيرت  كما  اليمن.   و  غزة  في  الالإنسانية  الجرائم  في  للتحقيق 
مؤتمر  في  نشطت  و   .CPDE(  ( التنمية  فعالية  أجل  من  المدني  المجتمع  منظمات  شراكة  منصة  في 
في  أفريقيا”   – “إسرائيل  مؤتمر  عقد  بإفشال  بالمساهمة  جديدًا  إنجازًا  معه  حققت  و  الخارج  فلسطينيي 

توغو.

أتى  الذي  المستدامة  للتنمية  العربي  كالمنتدى  مهمة  إجتماعات  سلسلة  في  للتحدث  العربية  دعيت  كما 
القضايا  حول  له  التحضيري  واإلجتماع  الرباط  في  المغرب  ودولة  العربية  الدول  جامعة  و  اإلسكوا  من  بتنظيم 
جلسة  نظمت  حيث  بيروت  في  والتنمية  للبيئة  العربي  والمنتدى  القاهرة،  في  اإلقليمية  واألولويات  البيئية 
حق  ومؤتمر  كندا  في  الدولي  النساء  تحالف  نظمه  الذي  للحرب  المناهض  والمؤتمر  هناك،  المدني  المجتمع 
بيروت  في  البيئية  للعدالة  اإلستراتيجي  المؤتمر  في  إنجازاتها  لتقديم  العربية  دعيت  كما  بيروت.  في  العودة 
ديفيد  الشهير  لإلعالمي  محاضرة  العربية  نظمت  و   . األردن  في  البيئية  للجمعيات  األول  الوطني  واإلجتماع 

برسميان. كما حصلت العربية على شهادة إعتماد التقييم االستراتيجي البيئي.

المتحدثين  ومشاركة  شخص،   800 من  أكثر  بحضور  الثاني  تشرين  في  السنوي  حفلها  العربية  ونظمت     •
اسرائيل   مقاطعة  حركة  في  مؤسس  عضو  برغوثي  وعمر  مانديال  نيلسون  الرمز  حفيد  مانديال  ماندال  النائب 
مجلس  رئيس  مع  ليجتمع  مانديال  ماندال  النائب  برفقة  وفدًا  الطبيعة  لحماية  العربية  أرسلت  كما   .  BDS

النواب األردني. 
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الحفل السنوي بوجود ماندال مانديال وعمر البرغوثي وحضور الفنان طارق الجندي

المقاومة  من  صور  ثالث   2017 الثاني  تشرين   25 بتاريخ  السنوي  حفلها  في  الطبيعة  لحماية  العربية  جمعت 
خالل  من  استضافت  .فقد  واإلحتالل  والعنصرية  الظلم  على  اإلنتصار  تحقيق  إلى  تهدف   التي  السلمية 
نيلسون  الرمز  حفيد  مانديال  ماندال  المناضل  النائب   ، الندمارك  فندق  في  شخص   800 من  أكثر  حضرها  ندوة  
في  مؤسس  عضو  زعيتر  ورزان   BDS اسرائيل  مقاطعة  حركة  في  مؤسس  عضو  برغوثي  وعمر  مانديال 

العربية لحماية الطبيعة.

عزمي  األستاذ  أدارها  التي  الندوة  سبق  وقد 
لحماية  العربية  إنجازات  حول  فيلم  عرض  شاهين 
المستوى  وعلى  وفلسطين  األردن  في  الطبيعة 
لحماية  العربية  الجمعية  رئيس  ألقى  كما  الدولي، 
تحدث  ترحيبية  كلمة  برهوش   رامي  الطبيعة 
من  المنطقة  في  تحيط  التي  المخاطر  عن  فيها 
والحروب  اإلستعماري  والتدخل  المناخي  التغير 
وشدد  عنها.  نتجت  التي  والمجاعات  المشتعلة 
المقاومة  بفكر  التمسك  ضرورة  على  برهوش 
اإلتفاقيات  وضد  المخاطر  هذه  مسببي  ضد 
الكيان  مع  التطبيع  وضد  العادلة  غير  التجارية 
الغذاء  على  السيادة  تعزيز  خالل  من  الصهيوني 

والموارد الطبيعية.

حركة  تبني  عن  البرغوثي  عمر  الناشط  تحدث 
ومقاومة  األمل”،  و  “العمل  بنهج   المقاطعة 
نجحوا  فقد  نضالهم،  في  العقول«  »إستعمار 
والفصل  الصهيوني  اإلستيطاني  النظام  بعزل 
نقابات  كسب  خالل  من  به  أتى  الذي  العنصري 
العالم  انحاء  جميع  في  كبيرة  ومهنية  عمالية 
حتى  العالمي  للتضامن  نموذج  أهم  ليشكلوا 
أنهم  على  إليهم  يتطلع  الصهيوني  الكيان  أصبح 

يشكلون خطرًا إستراتيجيًا يجب محاربته.

في  النضاالت  عن  فتحدث  مانديال  ماندال  أما 
العنصري  الفصل  نظام  ضد  إفريقيا  جنوب 
التضامن  بدون  لتنجح  تكن  لم  التي  »أبارثايد« 
إثنيات  من  الداخلي  الصوت  وتوحيد  العالمي 
اإلضطهاد.  ضد  مدني  مجتمع  ومنظمات  وأديان 
يتبنى  كان  مانديال”  “نيلسون  جده  أن  إلى  وأشار 
إفريقيا  جنوب  دعم  وأن  بالمثل،  المعاملة  نهج 
فلسطين  دعم  كان  كما   مستمر  لفلسطين 
مقولة  مانديال  وردد  ومميزًا.  كبيرًا  افريقيا  لجنوب 
تكتمل  لن  إفريقيا  جنوب  حرية  بأن  الشهيرة  جده 
حملة  أن  وأكد  الفلسطيني.  الشعب  حرية  بدون 
لحماية  العربية  أطلقتها  التي  شجرة  المليون 
أعمال  هي  العالمية  المقاطعة  وحركة  الطبيعة 
إلى  الفلسطينيين  ودعى  دعمها،  ويجب  ملهمة 
للتضامن  الطريق  يمهدوا  كي  الصف  توحيد 

الدولي الحقيقي.
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دعم  خالل  من  اإلنهزام  على  عصي  حقيقي  مقاومة  مشروع  خلق  في  العربية  نجاح  عن  زعيتر  تحدثت  كما 
وشددت  واألردن.  فلسطين  في  المزارعين  مع  ممأسسة  شراكات  على  اإلرتكاز  خالل  من  والمزارعين،  الزراعة 
اإلسرائيلي- المؤتمر  “إفشال  في  ساهمت  التي  الدولية  السياسات  على  للتأثير  المستمرة  الجهود  على 

اإلفريقي األول” في توغو بالتعاون مع منظمات وحكومات إفريقية وعربية.
موسيقية  مقطوعات  أيضا  الحفل  وتضمن 
سالمة،  وناصر  الجندي  طارق  الموسيقي  للثنائي 
الحفل  اختتم  الذي  الصباغ  يزن  الفنان  بمشاركة 

بأغنية موطني بمشاركة الحاضرين وقوفًا. 

المزارعات  شاهين  عزمي  الحفل  مّيسر  وحّيا 
حضر  الذين  واألردن  فلسطين  في  والمزارعين 
لحماية  العربية  كرّمت  كما  الحفل،  عنهم  ممثلون 
والموسيقيين  المتحدثين  الضيوف  الطبيعة 
الزراعية  األهلية  من  هاشم  سميح  والمزارع 
وقيس  خلف  رزان  والمتطوعين  األردن  في 
والمخرجين  عبدة  وحال  قطناني  ومعاذ  الحنطي 
الى  باإلضافة  رشيد  ومصطفى  الداوود  رامي 

المناضلة رسمية عودة.
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كلمة رئيس العربية لحماية الطبيعة رامي برهوش

السالم عليكم ورحمة هللا
 بإسمكم و بإسم العربية لحماية الطبيعة نرحب بضيوفنا الليلة:

وهو  األفريقي  الوطني  المؤتمر  حزب  عن  إفريقيا  وممثل  جنوب  جمهورية  نواب  مجلس  عضو  مانديال  ماندال 
والعالم  إفريقيا  مستوى  على  األساسيين  الداعمين  ومن  اإلنسان  حقوق  قضايا  في  الجريئة  الشخصيات  من 

لقضايانا  العربية  وخصوصا القضية  الفلسطينية وهو الحفيد األكبر للمناضل الراحل نيلسون مانديال.

في  أساسي  دور  وله  الصهيوني  الكيان  مقاطعة  حركة  في  المؤسس  العضو  البرغوثي  عمر  بضيفنا   ونرحب 
االقتصادية  االحتالل  أذرع  على  ضاغطًة  قوًة  ليصبح  الفلسطينية  الحقوق  مع  العالمي  دورالتضامن  تفعيل 

والثقافية والتعليمية   والفنية وغيرها.

بإبداعهم  ليلتنا  سيثرون  اللذين  الصباغ  يزن  والفنان  سالمة  وناصر  الجندي  بالموسيقيين  طارق  ونرحب 
الفني.

في  الماضي  األسبوع  عقد  الذي  المناخي  للتغير  المتحدة  األمم  مؤتمر  عن  سمع  قد  منا  العديد  أن    أعتقد 
مدينة بون  ألمانيا  والذي حضره ممثلو  أغلب حكومات العالم. 

التغير  خطر  أن  ينذرون  العالم  علماء  من   15,000 بها  تقدم  التي  العريضة  هي  الجميع  إنتباه  أثار  ا  َوِممَّ
بأسره  العالم  يتحرك  لم  إذا  ممكنة  غير  آثاره  معالجة  وأن  هذا،   يومنا  في  لإلنسانية  تحٍد  أكبر  يشكل  المناخي 
إلى  العولمة  مفهوم  و  الحالي  االقتصادي  النظام  من  إبتداءًا  مسيرته  بنمط  الجذري  التغيير  في   وسريعًا 

ثقافة اإلستهالك  و خلق  الحاجة لإلقتراض.
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هي   واالفريقية   العربية  المنطقة  االان  الدمار  هذا  في  تسببت  التي  هي  اإلنتاجية  الصناعية  الدول  أن   ومع 
المطلوبة  التقنية  تمتلك  وال  المياه  وفقر  والجفاف  التصحر  من  تعاني  فدولنا  غاليا  الثمن  ستدفع  التي  
علينا  المخاطر  هذه  ظل  وفي  الصناعية   الدول   لدى   الموجود   الشكل  بنفس  الطبيعية  للكوارث   للتصدي 
التدخالت  بسبب  العمالق  الخطر  هذا  مع  التفاعل  على  قادرين  غير  أنفسنا  نجد  القادمة،   أجيالنا  وعلى 

االستعمارية على كل المستويات.
إنسانية  كارثة  أعظم  تشكل  اليمن  فان  المتحدة  لألمم  وفقا  ليبيا،  و  سوريا  في  المشتعلة  للنزاعات   فباإلضافة 

في العالم وتليها  المجاعات القائمة في نيجيريا والسودان والصومال.
 

نفوذها   كل   تستغل  الصهيونية  الحركة  زالت  فما  بلفور  وعد  على  عام  مئة  مرور  وبعد  فلسطين  في   أما 
الزراعية  القوى  من  اخوتنا  الليلة  بيننا  ويجلسون  أرضه.  من  طرده  محاولة  و  الفلسطيني  الشعب   الرهاب 

الفلسطينية الذين يبرهنون لنا دائما ان الشعب الفلسطيني ال يقهرعن ارضه.

 وهنا يأتي السؤال الذي يراودنا دائما: ماذا بأيادينا أن نفعل؟

نتمسك  أن  علينا  أنه  هو  الليلة  أقوله  أن  أستطيع  ما  ولكن  أخرى  بأسئلة  يأتي  منها  وكل  كثيرة   األجوبة 
ابنائنا،المقاومة  حساب  على  المناخي  التغير  متسببي  ضد  المقاومة  اليومية  حياتنا  في  المقاومة  بفكر 
أدوات  ضد  المقاومة   ، اخرى  لدول  إستهالكية  أسواقا  منا  تجعل  التي  العادلة  غير  التجارية  االتفاقيات  ضد 

التطبيع مع اإلستعمار الصهيوني و كل من تواطأ معه.

التصدي   على   قدرتنا  في  أساسي  عنصر  الطبيعية  ومواردنا  غذائنا  على  سيطرتنا  أن  نرى  العربية  في  ونحن 
في   جميعا   مساهماتنا  فأن  ولذلك  الطبيعية  الكوارث  وايضا  الخارجية  والتدخالت   الجديد   لالستعمار 
على   قدراتنا  وتدعيم  لمصالحنا  وحماية  لحقوقنا  تثبيت  هو  الطبيعة  لحماية  العربية  وأهداف  نشاطات 

مجابهة أخطار المستقبل.

أرحب بكم و بـإسمكم أرحب بضيوفنا الليلة. 

والسالم عليكم.
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ANFS - الشبكة العربية للسيادة على الغذاء

العربية  الشبكة  بتأسيس  العربي  المدني  المجتمع  منظمات  من  مجموعة  و  الطبيعة  لحماية  العربية  قامت 
السيادة  مبدأ  من  تنطلق  مستقلة  مدنية  تنسيقية  كهيئة   ، بيروت  في   2012 عام  الغذاء  على  للسيادة 
اإلجتماعي  اإلنكشاف  حاالت  أمام  الكامنة  األسباب  ومواجهة  الصمود  استراتيجيات  وتعزيز  الغذاء  على 

واالقتصادي والزراعي والبيئي التي تواجه المجتمعات العربية.

وعمال  ورعاة  وصيادين  مزارعين  واتحادات  حكومية  غير  منظمة    30 عن  يزيد  ما  عضويتها  في  الشبكة  تضم 
ونساء وشباب باإلضافة إلى جمعيات المستهلكين من ثالثة عشر دولة عربية.

لماذا الشبكة العربية للسيادة على الغذاء؟

تضررًا  وأشدها  الغذاء  على  للحصول  الواردات  على  إعتمادا  المناطق  أكثر  من  العربية  المنطقة  تعتبر 
 .)%  84 و)   )53%( بين  ما  تتراوح  الزراعة  في  يعملون  الذين  نسبة  أن  من  الرغم  على  العالمية  الغذاء  بمشكلة 
عالميا.هناك  للقمح  مستورد  أكبر  وتعتبر  المطلوبة،  الحرارية  السعرات  من   50٪ إلى  يصل  ما  تستورد  فهي 
تقلبات  إلى  المياه  ندرة  من  الطبيعية  كالخصائص  الغذائي  العجز  هذا  نحو  تدفع  التي  األسباب  من  العديد 
الغذائي  اإلنتاج  نمو  مع  المتناسب  غير  و   2٪ يتجاوز  الذي  السكاني  النمو  معدل  إرتفاع  إلى  باالضافة  المناخ 

في الوطن العربي.

المنطقة،  في  الغذائي  األمن  مستويات  رسم  في  أساسيًا  دورًا  والزراعية  البيئية  و  الغذائية  السياسات  وتؤدي 
الدعم  وانخفاض  الموارد  إستخدام  في  والكفاءة  واإلنتاجية  اإلنتاج  تعزيز  في  الزراعي  اإلستثمار  فإنخفاض 
ذلك  على  وعالوًة  اإلنتاج.  لتعزيز  األساسية  الوسائل  فقدان   إلى  أدى  والبحوث،  التحتية  للبنية  الحكومي 
فقط  ليس  عرضة  العربية  المنطقة  يجعل  الذي  الواردات  على  الكبير  اإلعتماد  في  هائلة  تحديات  هناك 
زمن  منذ  منها  تعاني  التي  والصراعات  األزمات  تواكب  التي  التجارة  النقطاعات  أيضا  ولكن  األسعار،  لتقلب 

طويل والتي  تؤدي الى نتائج وخيمة على األمن الغذائي. 

البحثي  و  الزراعي  االستثمار  زيادة  خالل  من  الغذائي  األمن  لتعزيز  كبيرة  فرص  العربية  المنطقة  لدى  يوجد 
من  والمهدر  الفاقد  من  الحد  و  المنتجين  صغار  ودعم  واإلقليمي  الوطني  المستوى  على  والتكنولوجي 
واألرض  كالمياه  للغذاء  المنتجة  الموارد  وحماية  والكفاءة  اإلنتاجية  لرفع  أفضل  تشريعات  ووضع  األغذية 

والبذور. والغتنام هذه الفرص والتحريك من أجلها، تأسست الشبكة العربية للسيادة على الغذاء.
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تعريف السيادة على الغذاء

بالزراعة  المتعلقة  سياساتها  تحديد  في  والدول  والمجتمعات  الشعوب  حق  هي  الغذاء  على  السيادة  إن 
واإلجتماعية  البيئية  النواحي  من  الخاصة  لظروفها  المالئمة  والغذاء  واألرض  األسماك  وصيد  والعمل 
على  الحصول  في  الجميع  حق  يعني  ما  وهو  وإنتاجه  الغذاء  في  الحق  ذلك  يتضمن  والثقافية.   واإلقتصادية 

طعام صحي سليم ومغِذ ومالئم وسيادة الشعوب على مصادر اإلنتاج والقدرة على إدامتها.

األهداف اإلستراتيجية

تسعى الشبكة العربية للسيادة على الغذاء لتحقيق األهداف اآلتية:

في  الطبيعية  والمصادر  الغذاء  على  السيادة  إستراتيجيات  و  وممارسات  مفاهيم  تعزيز  على  العمل     1
البلدان العربية.

المدني  المجتمع  منظمات  وفعالية  دور  وتعزيز  المجتمعية  و  المؤسسية  القدرات  لتنمية  السعي     2
العاملة في مجال الزراعة واألمن الغذائي.

األمن  مجاالت  في  والحمالت  واإلبداعية  اإلبتكارية  واألنشطة  المبادرات  وتحفيز  وتشجيع  احتضان     3
الغذائي والسيادة على الغذاء على المستويين المجتمعي والمؤسسي .

رؤية  يخدم  بما  ت  الخبرا  وتبادل  والعالمي  واإلقليمي  العربي  والتشبيك  والتنسيق  التعاون  سبل  تعزيز     4
و إستراتيجية الشبكة

لتحقيق  والعالمية،   واإلقليمية  المحلية  الحكومية،  وغير  الحكومية  والقوانين  السياسات  في  التأثير     5
السيادة على الغذاء والموارد الطبيعية.

الهيئة التنفيذية 
 

 29-30 بتاريخ  بيروت  اللبنانية  العاصمة  في  الغذاء  على  للسيادة  العربية  للشبكة  العامة  الهيئة  اجتمعت 
آذار 2018 و تم التأكيد على الهيئة التنفيذية التالية: 

1.   رئيس الشبكة: العربية لحماية الطبيعة - األردن 
2.   نائب الرئيس: الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب -المغرب 

3.   أمين السر: تعاونية صيادي األسماك األوزاعي – لبنان
4.   أمين الصندوق:  اتحاد جمعيات المزارعين الفلسطينيين- فلسطين 

5.   أمين العالقات العامة: برنامج قطر للتنمية المستدامة - قطر
6.   عضو:المرصد التونسي للمواطنة التشاركية- تونس

7.   عضو: الفدرالية الوطنية للصيد - موريتانيا
8.   عضو: جمعية حواء – السودان

9.   عضو: الجمعية العراقية للدفاع عن حقوق المستهلك – العراق
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كلمة رزان زعيتر رئيسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء 

على  العرب  الغذاء  منتجي  شمل  للم  الغذاء  على  للسيادة  العربية  الشبكة  جهود  على  يمضي  جديد  عام 
السيادة  سياسات  تبني  نحو  القرار  صانعي  لدفع  وقوتهم  كلمتهم  ولتوحيد  الكبير  العربي  الوطن  مساحة 

على الغذاء.

البوصلة  توجيه  دائمًا  الهدف  وكان  والدولية  واإلقليمية  المحلية  المنابر  من  العديد  في  وتحدثنا  شاركنا 
اإليقاف  دون  يستحيل  والذي  السياسي  قرارنا  على  للسيادة  يقودنا  غذائيًا  أمنًا  لتحقيق  العربي  التكامل  نحو 

الفوري للحروب العبثية ودون اإلرادة السياسية لدعم الزراعة واألمن الغذائي.

خطر  على  وضحاه  يوم  بين  الغنية  قطر  استفاقت  حيث  الطرح  هذا  أهمية  تؤكد  اإلقليم  في  األزمات  تتابع  إن 
مقيد.  السياسي  وقراره  موارده  على  يعتمد  ال  ألنه  وجوديًا  تحديًا  يواجه  نفسه  األردن  ووجد  كيانها،  يهود  الجوع 

وإن اإلمالآت المالية الدولية تخنق حريته كما حّذرنا دائمًا.

احترام  وهناك  وكشعوب  كمنظمات  وبقدراتنا  بأنفسنا  ثقة  وهناك  شبكتنا  في  مميزة  إيجابية  طاقة  هناك 
الوحدة  وطريقنا  غذائنا  على  السيادة  وهي  واحدة  البوصلة  وإن  غنى  هو  التنوع  بأن  راسخ  واعتقاد  لإلختالف 
منظمات  إلستقطاب  الجهد  من  المزيد  بذل  علينا  وينبغي  والسيادة.  للحرية  تقودنا  كإستراتيجية  والتكامل 
واإلقليمية  القطرية  السياسات  على  التأثير  على  المكثف  وللعمل  الغذاء  ممثلي  قاعدة  وتوسيع  جديدة 
لها  يكون  أن  تستحق  شعوبنا  ألن  يزدادا  أن  نأمل  كبيرين  ومعنوي  مادي  دعم  إلى  يحتاج  وذلك  والعالمية 

تمثيل جامع وقوي.
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 PCFS- التحالف الشعبي للسيادة على الغذاء

الشعبية  الحركات  و  المنظمات  مختلف  من  متنامية  دولية  شبكة  هو  الغذاء  على  للسيادة  الشعبي  التحالف 
غير  والمنظمات  الغذاء  ومنتجي  والصيادين  الفالحين  منظمات  سيما  وال   ، الغذاء   على  بالسيادة  تعنى  التي 
التحالف  هذا  نشأ  إنتاجه.  و  الغذاء  في  الحق  حول  تدور  عديدة  مبادىء  أجل  من  وتعمل  لها،  الداعمة  الحكومية 
تتمركز  التي  إدارته  هو  يميزه  ما  و  العالم  بقاع  جميع  إلى  اآلن  يمتد  لكنه   2004 عام  في  آسيا  قارة  في  رسميًا 

في الدول النامية )دول الجنوب(.

األهداف

1   تعزيز السيادة على الغذاء  كمنهج عمل يحدد سياسات األغذية والزراعة في العالم.
ودعوة  الغذائية  السيادة  مفهوم  لنشر  كوسيلة  الغذائية”  السيادة  حول  الشعبية  “اإلتفاقية  وتعميم  تطوير    2

موحدة للمنظمات و الحركات في جميع أنحاء العالم.
رفع  و  والبحوث  التعبئة  ذلك  في  بما  الغذائية،  السيادة  بشأن  والعالمية  اإلقليمية  األنشطة  تنسيق     3

الكفاءات.
4   تبادل المعلومات والخبرات في مجال تحقيق السيادة الغذائية على جميع المستويات.

الوطني  الصعيدين  على  الغذاء  على  السيادة  حول  ملزمة  دولية  اتفاقية  على  المصادقة  باتجاه  الدفع      5
والدولي.

اللجنة التنفيذية

 Sylvia Mallari - Asian Peasant Coalition   1. سيلفيا ماالري

Razan Zuayter - Arab Network on Food Sovereignty   2. رزان زعيتر

Norma Maldonado - AROAJ   3. نورما مالدونادو

Jorge Delgado - Cubanos en la Red   4. جورجي ديلغادو

Tania Ricaldi - GTCCJ   5. تانيا ريسالدي

 Azra Sayeed - Roots for Equity   6. أزرا سعيد

Moses Shaha - Eastern Africa Small-scale Farmers Association   7. موسس شاها

Maitet Ledesma - Food Sovereignty in Action - Europe   8. مايتيت ليديسما

 Serge Benstrong - Eastern and Southern African Small-scale Farmers بينسترونج    سيرجي   .9
Forum
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برنامج زراعة المليون شجرة الثالث
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لماذا برنامج المليون شجرة
الخلفية التاريخية

قومي  وطن  إقامة  على  حث  والذي  سويسرا  في  بازل  مدينة  في  صهيوني  مؤتمر  أول  عقد   1897 عام  في 
المملكة  خارجية  وزير  بلفور،  جيمس  آرثر  أرسل   1917 عام  في   .)2011 )ميتشل،  فلسطين  في  لليهود 
تأثيرا،  األكثر  اليهود  المواطنين  أحد  وهو  روتشيلد  بارون  إلى  بلفور  إعالن  باسم  تعرف  رسالة  آنذاك،  المتحدة 
الطريق  اإلعالن  هذا  مهد  وقد  فلسطين،   في  لليهود  موطن  لقيام  البريطانية  الحكومة  دعم  عن  فيها  معبرا 
أن  ينبغي  ال  يهودي  موطن  إنشاء  أن  على  تنص  الرسالة  أن  حين  وفي  إليها.  الجماعية  اليهود  هجرة  أمام 
ذلك  أعقب  ما  فإن  السكان،  أغلبية  تشكل  التي  اليهودية  غير  للمجتمعات  والدينية  المدنية  بالحقوق  يخل 
الداخلي  والتهجير  ومواردهم،  أراضيهم  األصليين  السكان  وسلب  البالد،  مستوى  على  عرقي  تطهير  هو 
المركزي  (الجهاز   1948 عام  إسرائيل«  »دولة  تشكيل  مكن  مما  فلسطيني،   800,000 من  ألكثر  والخارحي 
غزة  وقطاع  الغربية  الضفة  احتلت  حيث  سيطرتها  توسيع  إسرائيل  وواصلت   .2017( الفلسطيني،  لإلحصاء 

والقدس الشرقية رسميًا عام 1967. 

السياسات و القوانين التمييزية التي يتبعها الكيان الصهيوني من أجل اإلستيالء على األراضي

1   “أمالك الغائبين” عام 1950
يعطي هذا القانون إسرائيل حق اإلستيالء على أراضي الفلسطينيين الذين طردوا أو هربوا أو غادروا البالد 

)بشارة، 2009؛ مجهول، 1950( 

 .)2009 )بشارة،  اليهودي  القومي  والصندوق  االسرائيلية  التنمية  هيئة  الى  الملكيات  بنقل  إسرائيل  قامت 
ويمنع القانون السكان غير اليهود من استخدام او شراء  هذه األراضي )فولك؛ تيلي، 2017(

2.   “إستمالك األراضي” عام 1953
 & )فورمان  واألمن  التنمية  لمقتضيات  األراضي  على  لإلستيالء  القانوني  الطابع  إلضفاء  القانون  صدر 

كيدار، 2004؛ ليستون، 2013(

3.   “قانون األراضي العثماني” عام 1858
لمدة ثالث  تزرع  لم  أي قطعة أرض  أن  ينص على  الذي  القانون،  هذا  بتنفيذ  إسرائيل  بدأت  الثمانينات،  في 
)مطر،  إسرائيل  الى  الحالة  هذه  وفي  الدولة،  إلى  تعود  أن  يجب  أقل من نصف مساحتها  أو زرع  سنوات، 

)1997
من  به  التالعب  تم  فقد  أراضيهم،  إستخدام  على  المزارعين  لتشجيع  القانون  هذا  العثمانيون   سن  حين  في 
قبل سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي لتسهيل اإلستيالء على األراضي لتوسيع المستوطنات غير القانونية وبناء 

الطرق وإكمال بناء جدار الفصل العنصري )الجازيري، 2010(.

إعتداءات قوات اإلحتالل على األراضي الفلسطينية

ليسهل  األراضي  تخلي  حتى  ممنهج،  بشكل  والمحاصيل  األشجار  وتقتلع  الزراعية  األراضي  اإلحتالل   سلطات  تدمر 
مصادرتها.

الفلسطينية،  الزراعة  )وزارة  الزيتون  أشجار  من  معظمها  شجرة  ماليين   3 من  يقرب  ما  إقتالع  تم   2000 عام  منذ      •
)2009

)ماير  الحيوية  الطرق  وقطعت  األسر  مئات  شردت  وقد  شجرة،  ألف   100 حوالي  اقتالع  إلى  لوحده  الجدار  بناء  أدى     •
& لونغ، 2003(

الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  )مكتب  تسميمها  و  تخريبها  و  لحرقها  مستمر  بشكل  األراضي  المستوطنون  يهاجم     •
اإلنسانية، 2012؛ مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2016(

من  بالقرب  أو  حولها  أو  اإلسرائيلية  المستوطنات  داخل  زيتون  بساتين  تمتلك  الفلسطينية  المجتمعات  من   %  90    •
وبالتالي  تلفها  الى  يؤدي  مما  أمنية«،   »أسباب  حجة  تحت  بها   والعناية  إليها  الوصول  من  تحرم  ما  غالبًا  فإنها   ، الجدار 

مصادرتها )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2012(.
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أهمية قطاع الزراعة وقطاع الزيتون للمجتمع الفلسطيني

لبساتين  اإلحتالل  إستهداف  ويعتبر   ،)2010 )الجازيري،  قرون  لعدة  الزيتون  على  الفلسطينيون  اعتمد  لقد 
الزيتون هجوم إستراتيجي على الهوية والثقافة والتراث.

•    يعمل ثلث النساء في األراضي الفلسطينية المحتلة في القطاع الزراعي
و   160 بين  قيمتها  وتتراوح  فلسطينية،  100,000أسرة  و  بين80,000  ما  ومنتجاته  الزيتون  صناعة  تدعم     •

191 مليون دوالر أمريكي )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2016(
الفلسطينية  للمجتمعات  مباشرًا  تهديدًا  يشكالن  إليها  الوصول  وتقييد  الزراعية  األراضي  تدمير  فإن  وبالتالي، 
سابقًا،  ذكرت  التي  العومل  لكل  ونتيجًة    .)2013 )األونروا،  والدخل،  للغذاء  كمصدر  الزراعة  على  تعتمد  التي 

يصعب على الكثير من المزارعين توفير اإلمكانيات المادية الالزمة إلعادة  زراعة أشجارهم التي اقتلعت.

القضية الفلسطينية و القانون الدولي 

الحرب  وقوانين  المتحدة  األمم  قرارات  ذلك  في  بما  الدولية،  القوانين  من  العديد  إسرائيل  إنتهكت  لقد 
وهنا  الدولية.  العدل  محكمة  قرارات  إلى  باإلضافة  الرابعة  جنيف  إتفاقية  في  عليها  المنصوص  واإلحتالل 

بعض القوانين والقرارات األساسية التي تخص القضية الفلسطينية، مثاًل:

•   قرار رقم III( 194( عام 1948
في  الفلسطينيين  حق  على  ينص  الذي   )III(  194 القرار  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  اعتمدت   o       
المتحدة،  لألمم  العامة  )الجمعية  اإلسرائيلي  الغائبين  أمالك  قانون  يبطل  ما  وهو  ديارهم،  إلى  العودة 

)1948

•   قرار رقم )ES-10/14( عام 2004 
محكمة  حكمت  ذلك  على  وبناءًا   )ES-10/14( رقم  قرار  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  قدمت   o       
الزيتون  الدولية بعدم شرعية جدار الفصل العنصري وأن إسرائيل ملزمة بإعادة األراضي وبساتين  العدل 

التي تم اإلستيالء عليها )الجازيري، 2010؛ محكمة العدل الدولية، 2004(

•   قرار رقم 2334 عام 2016
اإلسرائيلية  المستوطنات  بناء  أن  مجددًا  يؤكد  الذي   2334 القرار  الدولي  األمن  مجلس  أصدر    o       
القانون  بموجب  صارخًا  انتهاكًا  يشكل  الفلسطينيين  المدنيين  وتشريد  المنازل  وهدم  األراضي  ومصادرة 

الدولي وليس له أي شرعية قانونية )مجلس األمن الدولي، 2016 (.

الفصل  ومسألة  الفلسطيني  الشعب  تجاه  اإلسرائيلية  »الممارسات   2017 عام  تقريرًا  اإلسكوا  منظمة  نشرت 
في  اإلقليمي  واألمن  السالم  يهدد  »إسرائيل«  في  العنصري  التمييز  نظام  أن  يوضح  األبارتايد«  العنصري 

المنطقة )فولك؛ تيلي، 2017(. 

حماية  في  خاصة  محتلة،  كقوة  إسرائيل  على  الدولي  بالقانون  التزامات  وجود  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 
يواصلون  الشرعيين  غير  والمستوطنين  اإلسرائيلي  اإلحتالل  سلطات  فإن  الفلسطينية،  واألراضي  المدنيين 

إنتهاكاتهم بال مساءلة )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2012(. 
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الوضع الراهن 
الضفة الغربية:

المتمثلة  التاريخية،  فلسطين  أراضي  من   15٪ من  أقل  اآلن  األصلية  الفلسطينية  المجتمعات  تملك     •
بالضفة الغربية وقطاع غزة )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2017؛ مجهول، 2011(.

اإلسرائيلية  للسيطرة  تخضع  التي  ج«  »المنطقة  أنها  على  الغربية،  الضفة  من   60٪ مساحته  ما  يصنف      •
الكاملة.

مصادرة  ويوسع  الغربية  الضفة  يقسم   ،2000 عام  ببنائه  إسرائيل  بدأت  الذي  العنصري،  الفصل  جدار     •
األراضي الفلسطينية

الضفة  داخل  منه   %  85 يقع  بل   ،1948 عام  شكل  الذي  االسرائيلي  الكيان  حدود  طول  على  يبنى  ال     o     
الغربية ويسلب ما يقارب من 1200 كم² من األراضي والتي تعادل 21 % من الضفة الغربية

التنقل  حرية  تعرقل  التي  والبيروقراطية  المادية  الحواجز  من  معقد  لنظام  الفلسطينيون  ويخضع   o     
المتحدة  األمم  )مكتب  األخرى  األساسية  والخدمات  التعليمية  والمؤسسات  الصحية  الرعاية  الى  الوصول  و 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2017؛ هيومن رايتس ووتش، 2006.(

احملميات الطبيعية املنطقة ج املنطقة ب املنطقة أ املنطقة

 مناطق عسكرية
 اسرائيلية مينع
الوصول اليها

 سيطرة مدنية وأمنية
إسرائيلية كاملة

 سيطرة مدنية
 فلسطينية وعسكرية

إسرائيلية

 سيطرة عسكرية
 ومدنية للسلطة

الفلسطينية

  شكل اإلدارة

%3 %60.9 %18.4 %17.7  املساحة من الضفة
الغربية

املصدر: مركز أبحاث األراضي
)1995( الضفة الغربية إلى ثالث فئات إدارية:  - الفلسطيني املؤقت بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة  قّسم االتفاق اإلسرائيلي 
املنطقة) أ( و )ب( و) ج(. وبعد فترة وجيزة مت تشكيل فئة احملميات الطبيعية. وقد اختلفت املناطق وفقاً للحكم الذاتي الذي سيحصل 

عليه الفلسطينيون من خالل السلطة الفلسطينية

إستغالل الموارد الطبيعية )المياه(

الموارد  إستغالل  في  سلبي  بشكل  يساهم  إسرائيل  تصنيف  على  إعتمادًا  الفلسطينية  األراضي  توزيع  إن 
الفلسطينيين  وصول  وتقيد  الطبيعية  الموارد  على  بالسيطرة  إسرائيل  تقوم  حيث  مجحفة  بصورة  الطبيعية 

إليها( البنك الدولي، 2008(.
الحق  نفسها  تمنح  حيث  الفلسطينيون،  من  إستخدامها  الممكن  المياه  كمية  من  بالحد  إسرائيل  تقوم     •

الوحيد في تجميع مياه الينابيع واألمطار
باستخراج  إلسرائيل  يسمح  حين  في  الجوفية  المياه  من  فقط   17% إستخراج  لهم  مسموح  الفلسطينيون     •
 1948 عام  احتلتها  التي  المناطق  حدود  وداخل  المستوطنات  في  تستخدمها  التي  الجوفية  المياه  من   83%

أو تقوم ببيعها بأسعار مرتفعة للفلسطينيين )البنك الدولي، 2008(.
العنصرية  اسرائيل  سياسات  أن  يوضح   2009 عام  تقرير  الدولية  العفو  منظمة  أصدرت  ذلك،  على  بناًء     •

تؤدي إلى إحداث فوارق كبيرة في الوصول إلى المياه بين الفلسطينيين واإلسرائيلين. 
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Visualizing Palestine: املصدر
يبني الرسم أعاله متدد اإلستعمار التدريجي واملستمر على فلسطني التاريخية 
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تأثيرات حصار غزة

شخص  مليونا  ضحيته  يقع  وجوي  وبحري  بري  حصار  الى  لغزة  اإلسرائيلي  اإلحتالل  تحول   ،2007 عام  في 
البنية  تدمير  إلى  اآلن  حتى  أدى   ،)2017 اإلنسانية،  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  )مكتب  هناك  مقيم 
عن  فضاًل  والزراعية،   الغذائية  الواردات  من  والحد  الحدود  عبر  الناس  وحركة  التجارة  وتعطيل  التحتية  

تعطيل الخدمات األساسية بما فيها المياه والكهرباء، حيث:
على  السكان  من   %  40 يحصل  و  للشرب،  صالحة  غير  غزة  في  المياه  من   %  95  90- نسبته  ما  تقدر     •
،2017؛  اإلنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة  األمم  )مكتب  أيام  ثالثة  كل  ساعات   8 إلى   5 لمدة  المياه  

منظمة العفو الدولية، 2009(.
والمواقع  المزارع  استهدفت  والتي  غزة  على  اإلحتالل  سلطات  شنتها  التي  المتكررة  العنيفة  الحروب      •

اإلنتاجية أدت الى تدمير القطاع الزراعي في غزة
فرضتها  عازلة«  »مناطق  تعتبر  التي  و  الزراعية  األراضي  من   %  40  -  30 إلى  السكان  وصول  يتعذر     •

سلطات اإلحتالل
حق  تعطيهم  التي  أوسلو  إتفاقات  من  فبالرغم  الصيادين،  على  مماثلة  عازلة  منطقة  اإلحتالل  فرض     •
ومنظمات  المزارعين  )منظمات  بحرية  أميال   3 مسافة  إلى  تقييدهم  تم  بحريًا،  مياًل   20 الى  الوصول 

المجتمع المدني الفلسطينية، 2013(. 
 وفي حين تزيد المسافة أحيانًا لتصل إلى 6 أميال بحرية )بتسيلم، 2017( فإن الحصار ما زال يمنع الوصول إلى مناطق   •

 الصيد التي تحتوي على معظم الثروة السمكية ويقّوض سبل كسب العيش ألكثر من 4000 صياد )مكتب األمم المتحدة لتنسيق
(الشؤون اإلنسانية، 2013

•   تركت هذه العوامل 47 % من السكان بحالة إنعدام أمن غذائي )األونروا، 2016(.

قائمة المراجع موجودة في آخر التقرير صفحة 93.
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انجازات برنامج المليون شجرة الثالث من 2000 إلى 2017

148,000
بذور بلدية
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انجازات برامج المليون شجرة الثالث في فلسطين خلال 2017

 

 

زراعة  111,134 شجرة مثمرة

استفاد حوالي  1,678 مزارعاً 

زراعة  7,000  شتلة أعشاب 
طبية وخضار

زراعة 148,000 بذور بلدية

بناء 4 آبار جتميعية ملياه األمطار

إعادة تأهيل 19 دومناً زراعياً

استفادت أسراً عدد أفرادها  
10,938 فرداً

ً زراعة 5,341 دومنا
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زراعة 47,528 شجرة مثمرة جديدة في فلسطين ضمن حملة “نزرع لنحيا”

الزيتون  من  مثمرة  شجرة   47,528 زراعة  في  لنحيا«  »نزرع  حملة  وضمن  الطبيعة  لحماية  العربية  نجحت 
اإلغاثة  مع  بالشراكة  وذلك  والجوافة،  واألفوكادو  والعنب  واألسكدنيا  والحمضيات  والتين  والتفاح  واللوزيات 

الزراعية الفلسطينية.

والخليل  لحم  بيت  محافظات  في  موقعًا   29 في  دونم   1,802 بزراعة  قامت  لنحيا”  “نزرع  حملة  تكون  وبذلك 
 820 لـ  ملكيتها  تعود  غزه  وقطاع  وقلقيلية  وطولكرم  وجنين  وطوباس  وسلفيت  هللا  ورام  ونابلس  والقدس 

عائلة ويقدر عدد أفراد أسرها 5122 نسمة.

والزيتون  الحمضيات  من  متنوعة  شجرة   15,000 فيها  زرع  حيث  األشجار  من  األكبر  الحصة  غزة  لقطاع  كان 
على مساحة 421 دونم تعود ملكيتها لـ 422 مزارع  يعيلون أسر يزيد عدد افرادها عن 2,427 فرد.

أراضي  في  الجوافة(  و  )كاالفوكادو  المرتفع  االقتصادي  المردود  ذات  األشجار  زراعة  على  العربية  ركزت  كما 
فلسطين  جامعة  طالب  مع  بالتعاون  النشاط  أتى  و  طولكرم  في  العنصري  الفصل  لجدار  المالصقة  خضوري 

التقنية “خضوري”. 

مشاريع برنامج المليون شجرة 2017
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اختتام حملة “إحياء األرض” لزراعة 24,623 شجرة في محافظات عديدة في 
فلسطين

الفلسطينيين  المزارعين  إتحاد  مع  بالشراكة  األرض«  »إحياء  حملة  وضمن  الطبيعة  لحماية  العربية  نجحت 
في  دونمًا   1,349 استهدفت  والحمضيات  واللوزيات  الزيتون  من  متنوعة  مثمرة  شجرة   24,623 زراعة  من 

القدس وسلفيت وطوباس وأريحا وطولكرم وجنين ورام هللا وبيت لحم والخليل وغزة. 

األراضي  على  التركيز  وكان  أراضيهم  في  شخصًا   3,011 يعيلون  مزارع   384 صمود  تعزيز  إلى  الحملة  هدفت 
توفير  إلى  الحملة  هدفت  كما  بالمصادرة.  والمهددة  العنصري  الفصل  وجدار  المستوطنات  من  القريبة 

عوامل للتمكين االقتصادي لألسر الزراعية وخصوصًا تلك المدارة من النساء.

توجهت حملة »إحياء األرض« إلى زراعة 51 موقعًا في 11 محافظة فلسطينية، وكان أبرز أنشطتها: 

قوات  اقتلعتها  قد  كانت  طولكرم  محافظة  في  والشوفة  عتيل  قريتي  في  الزيتون  أشجار  زراعة  إعادة  أ .   
أبو  المزارع  أرض  في  تمركزت  التي  الزراعة  لفعاليات  المتطوعين  عشرات  وانضم  سابق  وقت  في  اإلحتالل 
المزارع  أرض  زراعة  في  التطوعية  لنعمرها«  بإيدك  »إيدي  مبادرة  وشاركت  الشوفة.  قرية  من  حامد  بكر 

موفق السعد من قرية عتيل.

مثمرة  شجرة   2,600 زراعة  ب .   
وخانيونس  )رفح  غزة  قطاع  في 
والشمال(  الوسطى  ومحافظتي 
يعيلون  مزارع   107 بذلك  مستهدفة 
 442 عن  أفرادها  عدد  يزيد  أسرًا 

شخص.

مثمرة  شجرة   1,195 زراعة  ت .   
جبل  بلدة  في  وتحديدًا  القدس،  في 
عن  كم   4 فقط  يبعد  الذي  المكبر 
في  وكذلك  األقصى،  المسجد  مركز 
لتستهدف  الشرقية،  السواحرة  بلدة 
 170 يعيلون  مزارعًا   84 الحملة 

شخصًا.

متنوعة من  2,235 شجرة  ث .   زراعة 
واللوزيات  والحمضيات  الزيتون 
 336 لـ  ملكيتها  تعود  الخليل  في 
من  دونمًا   89 مساحة  على  مزارعًا 
أوال  وبيت  وحلحول  ويطا  اذنا  قرى 

وصوريف وبيت كاحل.
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العربية لحماية الطبيعة تؤكد أن القدس عاصمة فلسطين األبدية وتزرعها بـ 
21,362 شجرة مثمرة و 7,000 شتلة خضار

صمودهم،  وتعزيز  أراضيهم  في  المقدسيين  المزارعين  تثبيت  وبهدف  التنموية  المشاريع  من  سلسلة  ضمن 
شجرة   21,362 بــ  مقدسية  قرية   14 زراعة  الريفية  النهضة  جمعية  مع  بالشراكة  الطبيعة  لحماية  العربية  نفذت 
على  والتفاح  والحمضيات  والصنوبر  والجوز  واإلجاص  والعنب  والتين  واللوزيات  الزيتون  من  متنوعة  مثمرة 
باإلضافة  شخصًا   2,012 عن  أفرادها  عدد  يزيد  أسرًا  يعيلون  مزارعا   301 لـ  ملكيتها  تعود  دونم   1,250 مساحة 
منطقة  في  المزارعين  على  توزيعها  تم  والتي  الشتوية  الخضروات  من  شتلة   7.000 زراعة  مشروع  تنفيذ  إلى 

شمال غرب القدس. حيث استفادة من المشروع 88 اسرًة مقدسية تتكون من 440 شخصًا.

واشتملت زراعة األشجار المثمرة على عدة محطات مهمة أبرزها:

في  الشهابي  عمر  عائلة  من  بدعم  واللوزيات  والعنب  الزيتون  من  متنوعة  مثمرة  شجرة   3,500 زراعة  أ .  
األمنية  الصهيوني  الكيان  سيطرة  تحت  )الواقعة  ج  منطقة  ضمن  مساحتها  من   89% يقع  والتي  دقو  بيت 

والمدنية(، وقد التهم جدار الفصل العنصري آالف الدونمات من القرية.
أفرادها  عدد  يزيد  أسر  يعيلون  مزارعًا   32 إلى  ملكيتها  تعود  دونم   100 مساحة  زراعة  في  األشجار  وساهمت 

عن 211 شخصًا.
على  تقع  والتي  صفافا  وبيت  شرفات  في  والعنب  والزيتون  اللوزيات  من  متنوعة  شجرة   1,700 زراعة  ب .  
لبيت  اإلداري  المجلس  مع  بالتعاون  النشاط  وجاء  األقصى.  المسجد  من  الغربي  الجنوب  إلى  كم   5 مسافة 

صفافا شرفات وبمشاركة طالب مدرسة شرفات وبدعم من وقف القدس للرعاية والتنمية.
دولة  ولجنة  العالمية  اإلسالمية  الخيرية  الهيئة  من  مقدمة  بلدي  زيتون  شجرة   5,500 وتوزيع  زراعة  ج . 
وبدو  والقبيبة  والجيب  )الجديرة  هي  قرية   11 المشروع  استهدف  لبنان،  في  القدس  وقف  بإشراف  الكويت 
غرب  شمال  منطقة  في  الواقعة  وقلنديا(  وقطنة  ورافات  عنان  وبيت  سوريك  وبيت  إكسا  وبيت  اجزا  وبيت 
 1,292 افرادها  عدد  مجموع  أسر  يعيلون  مزارع   175 لـ  ملكيتها  يعود  دونم   644 المشروع  ليدعم  القدس 

نفر.
إكسا  بيت  قرية  أهالي  وتثبيت  الغذائي  األمن  تعزيز  بهدف  متنوعة  مثمرة  شجرة   2,580 وتوزيع  زراعة  د .  
تدخل  وال  األربعة  جهاتها  من  العنصري  الفصل  بجدار  المخنوقة  القدس،  من  الغربي  الشمال  إلى  الواقعة 

المواد الغذائية إليها إال عبر حاجز عسكري، منهم 1,000 شجرة عبر جمعية نساء من اجل القدس البحرين.
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إنشاء أربعة آبار زراعية جديدة في القدس 
بالتعاون  القدس  قرى  في  تجميعية  زراعية  آبار   4 إنشاء  من   2017 عام  خالل  الطبيعة  لحماية  العربية  تمكنت 

مع جمعية النهضة الريفية لقرى شمال غرب القدس على النحو التالي:

لخمسة  ملكيتها  تعود  دونمًا   12 ري  في  ليساهم  سوريك  بيت  قرية  في  مكعب  متر   85 بسعة  األول  البئر   أ.   
العازل  الجدار  بين  الفاصل  الحد  على  تقع  سوريك  بيت  قرية  أن  ويذكر  شخصًا،   21 أفرادها  عدد  أسر 
ومساحة  نسمة،   3761 سكانها  عدد  ويبلغ  جهات،  ثالث  من  تحدها  التي  الصهيوني«  »الكيان  ومستوطنات 
وإشراف  الكويت  دولة  في  العالمية  اإلسالمية  الخيرية  الهيئة  من  بدعم  البئر  إنشاء  تم  دونمًا.   5,700 أراضيها 

وقف القدس في لبنان.

بالعنب  مزروعة  دونمًا   16 ري  في  ليساهم  إكسا  بيت  قرية  في  مكعب  متر   80 بسعة  الثاني  البئر   ب.   
المعزولة  إكسا  بيت  قرية  أن  ويذكر  شخصًا،   16 افرادها  عدد  أسر  لثالث  مليكتها  تعود  واللوزيات  والزيتون 
من  إال  للقرية  الدخول  أحد  ألي  يمنع  حيث  صموئيل،  النبي  مستوطنة  بجوار  وتقع  العنصري،  الفصل  بجدار 
هللا،  رحمهما  وفردوس  رستم  وجديهم  ميرزا  ومروان  ويوسف  شهد  باسم  البئر  إنشاء  تم  خاصة.  هوية  يحمل 

وذلك بدعم من »الهيئة الخيرية االسالمية العالمية في دولة الكويت وإشراف وقف القدس في لبنان.

حيث  أفراد   7 من  مكونة  فقيرة  أسرة  البئر  هذا  ويخدم  مكعب  متر   80 بسعة  القبيبة  قرية  في  الثالث  البئر   ج.   
يروي 7دونمات وكما يستعمل لمزرعة دواجن. 

قامت  لذا  سوريك.  بيت  قرية  في  العنصري  الجدار  إقامة  خالل  من  زراعي  بئر  ردم  على  االحتالل  اقدم   د.   
الخيرية/الهيئة  فلسطين  لجنة  من  بتمويل  زراعيًا  13دونمًا  مساحة  يخدم  الذي  البئر  هذا  بتأهيل  العربية 

الخيرية االسالمية العالمية دولة الكوبت وإشراف وقف القدس في لبنان.
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مشاريع تمكين السيدات المقدسيات اقتصاديًا 
لصناعة  النساء  وتدريب  المقدسية  لألسر  االقتصادي  “التمكين  مشروع  الطبيعة  لحماية  العربية  اختتمت  

الحرف اليدوية”، بالشراكة مع جمعية النهضة الريفية لقرى شمال غرب القدس.
مجتمع  إيجاد  خالل  من  مستدامًا  دخاًل  لها  وتحقق  المقدسية  األسر  تدعم  وسائل  ايجاد  إلى  المشروع  يهدف 
مما  للتسويق  وقابلة  عالية  بجودة  إنتاجية  مشاريع  إلطالق  الالزمة  واألدوات  المهارةات  يمتلك  »نسوي« 

سيحقق منفعة اقتصادية للسيدات وعائالتهم.

في  تدريبية  دورًة   72 المشروع  عقد  حيث 
ساعة   216 مجموعه  بما  الغذائي  التصنيع 
سيدة   112 خاللها  أتقنت  وعملية،  نظرية 

مقدسية إنتاج وتحضير ما يلي:

 أ.   صناعة الصابون بالزيت الزيتون.
 ب.  تجفيف الزعتر وطحنه.

 ج.  تهيئة البيئة المناسبة لزراعة الفطر وزراعته 
والعناية به وقطفه وتغليفه للتسويق.

 د.    عمل العجينة الخاصة بالمعجنات المالحة والحلوة 
وتجهيزها للبيع.

 ه.    عمل الحلويات والحلقوم والراحة والسمسمية 
والعوامة والمشبك.

 و.   عمل المخلالت وحفظها.
 ز.   عمل رب البندورة وصلصة البيتزا والكاتشب.

 ح.   عمل المربى بمختلف انواعه.
 ط.   عمل وحفظ األجبان بأنواعها.

وقد  القى مشروع “التمكين اإلقتصادي 
لألسر المقدسية وتدريب النساء لصناعة 

الحرف اليدوية” نجاحًا باهرًا مدحه الكثير 
من المؤسسات المجتمعية والرسمية، حيث 

تمكنت النساء المقدسيات من التالي:

 أ.   تشكيل سبع تعاونيات لزراعة الفطر وثالث تعاونيات لصناعة الصابون.
 ب.  فتحت إحدى السيدات محاًل لعمل طلبيات من المعجنات والحلويات للبيوت.

 ج.   استفادت صاحبة مزرعة لألبقار من عمل األجبان حيث قامت بتصنيعها وبيعها مما زاد في ربحها.
 د.   قامت 18 سيدة من قلنديا بتشكيل تجمع نسوي لتصنيع المنتجات المنوعة وبيعها.

 ه.   تقوم سيدتان من المتدربات بتصنيع المعجنات إلحدى المقاصف المدرسية.
 و.   تعاقدت  جمعية تنمية المرأة الريفية مع إحدى المتدربات إلعطاء دورة في التصنيع الغذائي في 

احدى مراكزها في قبالن محافظة نابلس.
 ز.   قامت  مجموعة من النساء ببدء العمل على تصنيع المنتجات التي تدربن عليها لبيعها مثل الصابون 
والحلويات والمعجنات والزعتر والفطر حيث ساعدت جمعية النهضة بتسويق هذه المنتجات من خالل 

طلبة الجامعات الذين كانوا قد أخذوا دورات سابقة في التسويق.
 ح.   شاركت سيدات في معرض بيع المنتجات الوطنية في قرية الجيب أقامته مديرية التربية والتعليم.

أتى المشروع بدعم من الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية في دولة الكويت وإشراف وقف القدس في لبنان.
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حملة “أمهات الوطن” تدعم األسر المدارة نسائيا في محافظة سلفيت

التي  العائالت  دخل  تحسين  فيه  استهدفت  الذي  الوطن”  “أمهات  مشروع  الطبيعة  لحماية  العربية  اختتمت 
فارس  العروسين  من  وبدعم  للتنمية  سلفيت  جمعية  مع  بالشراكة  وذلك  سلفيت  محافظة  في  النساء  تعيلها 

غندور ودينا شعبان.

لتعود  دونم   343 مساحة  على  والتين  والرمان  الزيتون  من  متنوعة  شجرة   6,917 زراعة  الحملة  استهدفت 
بالفائدة على 110 مزارعة يعيلون أسرًا عدد أفرادها 695 شخصًا. 

الضفة  في  مستوطنة  أكبر  بمحاذاة  وذلك  واسكاكا  وياسوف  والفرخة  سلفيت  قرى  لزراعة  الحملة  توجهت 
الغربية وهي مستوطنة “ارائيل” التي تحاصرها من جميع الجهات.

إطالق حملة “ازرع صمودك” لزراعة 24ألف شجرة دعما للمقدسيين

على  صمودك«  »ازرع  حملة  الثالث،  شجرة  المليون  زراعة  برنامج  وضمن  الطبيعة،  لحماية  العربية  أطلقت 
في  والعنب  واللوزيات  الزيتون  من  متنوعة  مثمرة  شجرة  ألف   24 عن  يزيد  ما  لزراعة  ام  اف  حسنى  إذاعة 

25 قرية مقدسية وبناء 7 أبيار تجميعية.

قرية  في  القدس  غرب  شمال  لقرى  الريفية  النهضة  جمعية  مع  بالشراكة  نشاطاتها  أولى  العربية  ونفذت   
بيت سوريك حيث زرعت 1,000 شجرة مثمرة متنوعة بدعم من جمعية نساء من أجل القدس – البحرين. 
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سلسلة من المشاريع التنموية دعمًا للمزارعين في القرى المحاصرة بجدار الفصل 
العنصري في محافظة بيت لحم  

لحم  بيت  محافظة  قرى  في  التنموية  المشاريع  من  سلسلة  تنفيذ  في  الطبيعة  لحماية  العربية  نجحت 
المحاصرة بالمستوطنات والتي تحتوي على ما يزيد من 50 بؤرة استيطانية.

تعود  جاال(  وبيت  وبتير  فوكين  ووادي  والخضر  )حوسان  قرى  أراضي  من  دونمًا   252 المشاريع  استهدفت 
ملكيتها لـ 63 مزارعًا يعيلون أسرًا عدد أفرادها 470 شخصًا. وكانت المشاريع على النحو التالي:

متنوعة  مثمرة  شجرة   11,060 زراعة  مشروع     1
التركيز  مع  واللوزيات،  والزيتون  العنب  من 
المردود  ذات  باألصناف  العنب  زراعة  على 
طبيعة  تالئم  والتي  المرتفع  االقتصادي 
أصناف  زراعة  تمت  حيث  المستهدفة  المناطق 
والبيتوني  والجندلي  والبيروتي  الحلواني 

والدابوقي والمراوي والزيني. 
طريق  عن  البلدية  البذور  احياء  مشروع     2
)الفقوس  البلدية  البذور  من  دونم   148 زراعة 

الساحوري والباذنجان البتيري والكوسا(.
جميلة  الحاجة  عائلة  صمود  دعم  مشروع     3
وادي  قرية  من  عاما  إسحق«84  »أم  المناصرة 
مغارة  في  تقيم  التي  لحم،  بيت   – فوكين 
منذ   1948 لعام  الهدنة  لخط  المالصقة  بأرضها 
على  المحافظة  أجل  من  زوجها  مع  عامًا  ستين 
حيث  اإلحتالل.  من  مصادرتها  ومنع  أرضها 
بدل  وحمار  متنقل(  )بيت  كرفانا  العربية  أهدتها 
باإلضافة  االحتالل،  قوات  قتلته  الذي  الحمار 
قامت  التي  بالشعير  أرضها  وزراعة  حراثة  إلى 
قامت  كما  سابق،  بوقت  بحرقها  االحتالل  قوات 
الشعير  من  كافية  بكمية  بتزوديها  ايضًا  العربية 

تكفي أغنامها لمدة عام كامل.
األراضي  من  دونم   19 إستصالح  مشروع     4

األرض  وحراثة  حجرية(  )سناسل  إستناديه  جدران  وتنفيذ  الطمم  وإزالة  األرض  تمهيد  األعمال:  شملت  الزراعية 
وتركيب معرشات عنب وبناء سياج وبوابة لألرض على النحو التالي:

 8 مساحتها  البالغة  النضال،  من  سنوات  بعد  االحتالل  على  انتصر  الذي  بريغيت  ابراهيم  المزارع  أرض   أ   
 – )الخليل  الرئيسي  الشارع  على  تقع  والتي  لحم،  بيت  لمحافظة  البلدية  الحدود  ضمن  والممتدة  دونمات، 

القدس( مقابل ما يسمى مستوطنة »أفرات«، وقريبة جدًا من امتداد تجمع مستوطنات غوش عتصيون.
لتستولي  استيطانية  شركة  بها  قامت  تزوير  عملية  بعد  أرضه  استعادة  من  تمكن  بريغيت  المزارع  أن  يذكر 
سنوات   10 فاق  صراع  بعد  ألصحابها  األرض  ملكية  عادت  حيث  نوعها  من  سابقة  القضية  هذه  وتعتبر  عليها، 

في المحاكم.
أرضه  لبيع  االحتالل  إغراءات  رفض  الذي  لحم،  –بيت  الخضر  قرية  من  صبيح  إبراهيم  المزارع  أرض  ب   
والمستعمرين  اإلحتالل  جعل  مما  دوالر،  مليون   15 ب  الخضر  قرية  في  »أفرات«  مستعمرة  داخل  الواقعة 
وتخريب  تلويثها  أجل  من  أرضه  في  لتصب  »المجاري«  الصحي  الصرف  قناة  يحولون  أفرات  مستعمرات  في 

مزروعاته وإتالفها، إضافة إلى إرهابه وإجباره على بيع أرضه، كما قاموا بقتل حصانه بالسم.
مراحل،  على  العنب  من  شجرة  بألف  وزراعتها  دونما   11 ومساحتها  أرضه  من  جزء  باستصالح  العربية  قامت 

وأهدته حصانا.
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برنامج القافلة الخضراء
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لماذا القافلة الخضراء؟ 
واقع حال األردن

الكثيرون  أثنى  وطالما   ، الخصيب«  »الهالل  بمنطقة  السنين  آالف  منذ  الكبرى«  »سوريا  منطقة  عرفت 
شبكات  من  بدءًا  المتطورة  الزراعية  الوسائل  باستخدام  وشهرتها  وخصبها  المنطقة  هذه  نماء  مدى  على  
األوسط  الشرق  منطقة  كانت  الماضي  القرن  ثالثينيات  وفي  الحيوانية.  الثروة  توطين  إلى  الممتدة  الري 
الرئيسه  الدول  من  األردن  وشرق  والعراق  مصر  كْون  إلى  إضافة  القمح،  لمحصول  األبرز  الُمصّدر  هي 
المستويات  على  جسام  أحداث  وقعت  الماضي  التسعينيات  عقد  ومنذ  ولكن،   .)2014 )فورتز،  للقمح  المنتجة 
الزراعي  التفّوق  في  حاد  إنخفاض  إلى  مجملها  في  أدت  والبيئية  اإلقتصادية  واإلجتماعية  الجيوسياسية 
على  غذائيًا  اآلمنة  غير  المناطق  أكثر  إحدى  مينا  الـ  منطقة  غدت  لذلك،  ونتيجة  المنطقة.  لهذه  الكبير 
ضحية  وقع  فقد  التحديد،  وجه  على  األردن،  أما   .)2012 واإلقليمية،  الدولية  الدراسات  )مركز  العالم  مستوى 

ضعف السياسات الزراعية وخطط التنمية االقتصادية المبنية على االنفتاح والتوسع في العصر الحديث.

السياسات الزراعية الضعيفة
وعلى مدى عقد التسعينيات الماضي، كان هناك توجه كبير نحو التنمية االقتصادية والتحديث المستندين إلى النموذج الغربي في 
اإلصالح، مما أدى إلى تجاهل كبير تجاه مصدر رئيس من مصادر اإلستقرار والرفاه في المجتمع، أال وهو قطاع الزراعة )بيلوني، 
2008(. وكشرط لإلنضمام إلى عضوية منظمة التجارة العالمية، بدأ األردن تنفيذ برنامج التصحيح الهيكلي الزراعي والذي كان 
متوافقًا مع سياسات االنفتاح الجديدة التي سعت إلى إزالة القيود وخصخصة قطاع الزراعة )جبارين، 2005 والسعدي، 2017(. 
ونتيجًة لذلك، أدى برنامج التصحيح إلى إحداث إنخفاض كبير في الدعم الحكومي للقطاع والحوافز الممنوحة، وفرض فوائد على 
القروض الزراعية )المساعدات األوروبية، 2012 وجبارين، 2005(. كما أدى برنامج اإلصالح الزراعي إلى تبني خطة أمن 
غذائي تستند إلى التركيز على الصادرات واإلهتمام بالتجارة بداًل من األسواق المحلية مع إعتماد كبير على العمالة األجنبية في 

أعمال الزراعة )فورتز، 2014(.

في  زيادة  و2012   2011 العامان  شهد  فقد  الموارد،  تخصيص  سوء  ازداد  الحكومي  الدعم  خفض  إلى  إضافًة 
)المساعدات   27% بنسبة  اإلستثمارات  في  إنخفاض  مقابل   46% بنسبة  الزراعة  وزارة  في  العاملين  رواتب 
الزراعية  المحاصيل  بتخزين  الخاصة  التحتية  البنية  غدت  الزراعي،  القطاع  لتهميش  ونتيجًة   .)2012 األوروبية، 
ومن  نفسه(.   )المصدر  الزراعي  لإلقراض  فقط  واحدة  مؤسسة  وبقية  ضعيفة،  األردن  في  وتصنيعها 

المعيقات المؤسسية األخرى ضعف نظام اإلرشاد الزراعي ومحدودية قدراته العددية والفنية.

انخفضت  وقد   ،4% بحدود  هي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  الحاضر  الوقت  في  الزراعة  قطاع  مساهمة  إن 
)المساعدات  تقريبًا   40% إلى  النسبة  وصلت  حيث  الماضي  القرن  خمسينيات  في  الحال  عليه  كان  عما  كثيرًا 

األوروبية، 2012(.
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التجارة
يستورد األردن حاليًا نحو %98 من احتياجاته من الحبوب )سانتوس و سيساكي، 2015(، وفي عام 2011، كان معدل اإلكتفاء 
الذاتي الغذائي بحدود %53 )المنتدى العربي للبيئة والتنمية، 2014(. وفي عقد الستينيات من القرن الماضي، كان معدل اإلكتفاء 
السنوي  الكلي  3 إلى %10 من حجم الطلب  بين  الحالي ما  يتراوح معدل اإلنتاج  بينما  القمح بنسبة 70%،  للمملكة من  الذاتي 
الغذائية أضعف قدرة األردن وجعله عرضًة  المواد  المستوردات من  2012(. إن زيادة اإلعتماد على  )المساعدات األوروبية، 
للتقلبات في سلسلة التزويد الغذائي العالمية والتغيرات في أسعار المواد الغذائية )المنتدى العربي للبيئة والتنمية، 2014 واإلسكوا، 
2010(. فقد عانى األردن كثيرًا وبالتحديد في العامين 2008 و2009 وكذلك في العام 2011 من األزمات الغذائية العالمية ، فقد 

واجه ضغوطات مالية وسياسية هائلة نتيجة لالرتفاع الكبير في قيمة فاتورة مستورداته الغذائية )هاريغان، 2015(.

العمالة األجنبية
ونظرًا لضعف العائد على العمل في هذا القطاع، عمد الكثير من عمال الزراعة للهجرة والعمل في قطاعات أخرى )برنامج األمم 
في عقد  الثلث  من  انخفض  التشغيل، حيث  في حجم  تراجعًا مستمرًا  الزراعة  قطاع  وبالتالي، شهد   .)2013 اإلنمائي،  المتحدة 
الستينيات الماضي إلى أقل من %10 في عقد الثمانينات الماضي، ووصل إلى نحو %2 تقريبًا في عام 2010 )برنامج األمم 
المتحدة اإلنمائي، 2013 وبايلوني، 2008(. ونتيجًة لهذا اإلنخفاض الكبير في أعداد األردنيين العاملين في الزراعة، برزت الحاجة 
العمالة األجنبية عن 28%  2017(. تزيد حاليًا نسبة  2012 وعوض،  الفجوة الحاصلة )مريان،  إلى تشغيل عمالة أجنبية لسد 
)المساعدات األوروبية، 2012(. وبالرغم من قدرة هذا القطاع على أداء دور في خفض حدة البطالة )سانتوس وسيساكي، 2015( 
والتي تبلغ نسبتها حاليًا حوالي %18 )اقتصاديات التجارة، 2017(، فإنه ال توجد إستراتيجية فعالة تسمح لقطاع الزراعة باستيعاب 

األعداد الكبيرة من األردنيين ال سيما من فئة الشباب العاطلين عن العمل.     

التحديات البيئية
يعتبر األردن أحد أكثر الدول ُشّحًا وندرًة في المياه على مستوى العالم )حدادين وآخرون، 2010 والمساعدات األوروبية، 2012(، 
كما أن أكثر من %90 من أراضيه ُتصّنف على أنها أراٍض جافة ويبلغ معدل الهطول المطري أقل من 200 ملم سنويًا )وزارة 
المياه والري، 2016(. كما أخذت مساحة األراضي الصالحة للزراعة بالنقصان التدريجي نظرًا للزحف العمراني ووجود معيقات 
المتحدة  األمم  )برنامج  ملوحتها  وزيادة  التربة  واستنزاف  الجوفية،  للمياه  الجائر  اإلستخراج  ضمنها  من  عديدة،  وحيوية  مادية 
اإلنمائي، 2013 والمساعدات األوروبية، 2012(. مع ذلك، فالمملكة ليست ضحية ندرة تلك الموارد فحسب، وإنما هي السبب 

وراء ذلك حيث تعاني من ضعف كفاءة استخدام المياه وإدارتها.

سيؤثر  مما  واإلقليم  المنطقة  على  كبير  تأثير  المناخي  للتغير  يكون  أن  المتوقع  من  سبق،  ما  على  عالوًة 
المتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الزراعية  للتنمية  الدولي  )الصندوق  المحلي  اإلنتاج  على  بدوره 
على  كبير  بشكل  يعتمد  األردن  في  الزراعة  قطاع  مستقبل  فإن  ذاته،  الوقت  وفي    .)2015 الدولي،  والبنك 
والظروف  المطري،  الهطول  معدل  وانخفاض  الحرارة،  درجات  في  االرتفاع  مع  التكّيف  على  المملكة  قدرة 
وسيساكي،  )سانتوس  الطبيعية  الموارد  على  الضغوط  من  مزيدًا  يفرض  مما  والشديدة  المتكررة  الجوية 

2015 وبريزينجر وآخرون، 2010(.

1    من األهمية اإلشارة إلى أن أزمة أسعار الغذاء العاملية في عام 2011 والتي أدت إلى زيادة أسعار القمح بشكل كبير، وبالتالي زيادة سعر اخلبز، كان لها تداعيات سياسية كبيرة 
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا. حيث توجد شواهد كثيرة حول الربط ما بني زيادات األسعار املذكورة آنفاً وحاالت عدم االستقرار اجملتمعي التي أوجدت الربيع العربي. 

)ويريل و فيميا، 2013، مايشتادت وآخرون، 2014(.
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التحديات الجيوسياسية
بالرغم من إعتبار األردن بمثابة واحة أمن محاطة باالضطرابات في الدول المجاورة، لكنها لم تنج من تبعات وتأثيرات الحروب 
والصراعات واإلحتالل في المنطقة واإلقليم. فليس هناك أي شك بأن التحديات المناخية التي ذكرت أعاله أدت إلى زيادة الضغط 
على الموارد الطبيعية في األردن ولكن ال يمكننا أن نعفي التدخل البشري من هذا الضغط. فلقد اعتمدت استراتيجية المياه لدى 
إسرائيل على مصادرة موارد المياه داخل وخارج حدود االحتالل وفاقمت أزمة المياه التي يعاني منها األردن )ستورك، 1984(. 
وشرعت عام 1964 مشروع »نقل المياه الوطني« من أجل نقل المياه من بحيرة طبريا إلى صحراء النقب بهدف إستخدام المياه 
في مشاريع الري الزراعية )بلير، 1994(. واستلزم هذا المشروع تحويل المياه من نهر األردن إلى بحيرة طبرية مما أدى إلى 
تراجع مساحة النهر وإنخفاض منسوبه وزيادة ملوحته. باالضافة إلى تلويثه بالمخلفات البشرية والصناعية التي سببت أضرارًا 

مرعبة على القطاع الزراعي )المصدر نفسه(.   

للصادرات  مقصدًا  يعتبران  حيث  والعراقي  السوري  السوقْين  على  اقتصادها  في  المملكة  اعتمدت  وطالما   
االستقرار  عدم  حالة  بسبب  السوقين  هذْين  إغالق  فإن  وبالتالي  األوروبية.  األسواق  إلى  ومعبرًا  الوطنية 
العام  من  الفترة  بنفس  مقارنًة   35% بحدود  انخفضت  والتي  الزراعية  الصادرات  على  كثيرًا  أّثر  األمن  وانعدام 

الماضي 2016 )نمروقة، 2017(.

القافلة الخضراء
في ضوء كل تلك التحديات والمقيدات وتراجع أوضاع قطاع الزراعة، قررت العربية لحماية الطبيعة في عام 2003 إطالق القافلة 

الخضراء بهدف المساهمة في حماية األراضي وزيادة الغطاء النباتي على مستوى المملكة.

المملكة  أرجاء  في  الصغيرة  الحيازات  وأصحاب  المزارعين  صغار  رئيس  بشكل  الخضراء  القافلة  تستهدف 
مشروع  يسعى  الزراعة.  قطاع  له  يتعرض  الذي  والتجاهل  القاسية  اإلقتصادية  الظروف  ضحية  وقعوا  الذين 
دخل  مصدر  لهم  توفر  التي  المثمرة  باألشجار  وتزويدهم  األردنيين  المزارعين  تمكين  إلى  الخضراء  القافلة 
األسواق  وتشجيع  األردن  في  الزراعة  ثقافة  تنشيط  إعادة  إلى  المشروع  يسعى  وبالتالي  مستدام.  إضافي 
الكبيرة  المؤسسات  لمصلحة  بيعها  وعدم  بأراضيها،  اإلرتباط  زيادة  على  المحلية  المجتمعات  وحث  المحلية، 

التي تستخدمها ألغراض غير زراعية. 

قائمة المراجع موجودة في آخر التقرير صفحة  95.
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زراعة 13,268شجرة مثمرة 

زراعة 5,403 شتلة خضار

زراعة 309 دومناً

تنظيم 35 نشاط زراعي

مشاركة حوالي 1,283 متطوعاً

استفاد 734 مزارعاً

استفاد أكثر من 3,995 فرداً

اجنازات برنامج القافلة اخلضراء 2017
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 العربية تزرع 6,200 شجرة مثمرة في جميع بيوت قرية بيوضة بالتعاون مع األهالي 

ومؤسسة  العربية  أقامت  الطبيعية،  مواردها  على  الشعوب  سيادة  وترسيخ  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  بهدف 
لزراعة  بيت”  بيت  نزرع  رح   - بيوضة  “حاكورة  مبادرة  شهرين  مدى  على  بيوضة”  و”نشميات  البلقاء”  “إبداع 

620 بيت بـ 6,200 شجرة مثمرة متنوعة و5,000 شتلة خضار.

“أنا  مثل  ومبادرات  الطبيعة  لحماية  العربية  من  ومتطوعة  متطوع   500 عن  يزيد  ما  مشاركة  األنشطة  شهدت 
منح  تم  حيث  االجتماعية  بالمساواة  المبادرة  وتميزت  األردنية.  الجامعة  من  مهندس”  “سنفور  وطلبة  منتج” 
وغيرها  والكاكا  والزيتون  والتفاح  والحمضيات  اللوزيات  من  صنفًا   30 من  اختارتها  مثمرة  اشجار   10 العائالت 

من األشجار باإلضافة إلى عدد من النباتات الطبية التي سيكون لها أثر على األمن الغذائي واالنتاج. 

إستبيان  أجراء  تم  حيث  القرية،  في  المحلي  المجتمع  مع  بالتشاور  تبلورت  بيوضة”  “حاكورة  فكرة  أن  يذكر 
لكل بيوت القرية يجمع معلومات عن مستوى الدخل وتوفر مصدر المياه وعدد ونوع األشجار المطلوبة.

مشاريع برنامج القافلة الخضراء 2017
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العربية وشركة أمنية يزرعان 1,000 شجرة مثمرة لألسر الزراعية في األغوار الوسطى

الزراعي  واإلرشاد  للبحث  الوطني  والمركز  الزراعية  األهلية  مع  بالتنسيق  الطبيعة  لحماية  العربية  نظمت 
في  أمنية  شركة  من  بدعم  والجوافة  والعنب  الحمضيات  من  متنوعة  مثمرة  شجرة   1,000 لزراعة  نشاطين 

منطقة األغوار الوسطى.
 800 بزراعة  قامت  حيث  الديات  منطقة  في   28/10/2017 بتاريخ  األول  نشاطها  في  الخضراء  القافلة  حطت 

شجرة متنوعة لـ 6 أسر، وبمشاركة 50 متطوعًا ومتطوعة من شركة أمنية والمجتمع المحلي.
من  وأهاليهم  وطالبة  طالب   30 بمشاركة  الطوال  منطقة  في   3/11/2017 بتاريخ  الثاني  بنشاطها  حطت  كما 

مدرسة عمان الوطنية الذين زرعوا 200 شجرة ليمون شهري.

العربية ودهانات ناشونال يعيدان الفرحة على وجه أم علي في األغوار الوسطى
أرض  زراعة  من  الزراعية،  األهلية  من  وبتنسيق  ناشونال  دهانات  وشركة  الطبيعة  لحماية  العربية  نجحت 
الحمضيات  من  متنوعة  مثمرة  شجرة   500 بـ  الوسطى  األغوار  في  الرويحات  منطقة  في  علي”  “أم  المزارعة 
لم  علي”  “أم  أرض  ان  ويذكر  األشجار،  لسقاية  مياه  بركة  إنشاء  إلى  باإلضافة  والزيتون  والعنب  والجوافة 

تزرع منذ 20 سنة.
أبناء  من  وعدد  األردنية  الجامعة   – مهندس  سنفور  فريق  من  ومتطوعة  متطوعًا   70 مشاركة  النشاط  شهد 

المجتمع المحلي ومدير مديرية زراعة دير عال ومنسق مركز البحث واإلرشاد الزراعي.
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هدايا العرس ... أشجار!

لحماية  للعربية  زفافهما  هدايا  خصصا  حيث  شعبان”  ودينا  غندور  “فارس  العروسان  أطلقها  مبتكرة  فكرة 
 2017 عام  ضمن  مميزة  زراعية  نشاطات  ثالثة  تنفيذ  وتم  وفلسطين  األردن  في  والشجر  األمل  لتزرع  الطبيعة 

على النحو التالي:

والثانية  الكريمة  في  األولى  أرضين  في  الخضراء”  “القافلة  حطت   ،3/2/2017 بتاريخ  األول:  النشاط     1
“مد  الكشفي  المخيم  من  كشفية  ومرشدة  زهرة   75 بمشاركة  الوسطى  األغوار   – عبيدة  أبو  قرية  في 
مجموعة  من  بتنظيم  والجوافة،  والبوملي  والكلمنتينا  الشهري  الليمون  من  متنوعة  شجرة   350 لزراعة  ايدك” 

شقائق الخنساء والرضوان االرشادية ووردتنا القدس.

لنمل  أم  )وادي  األبصار  يسلب  الذي  بموقعها  متميزة  كانت  والتي   ،4/3/2017 بتاريخ  الثاني:  النشاط     2
والدراق  والليمون  الزيتون  من  متنوعة  شجرة   150 زراعة  ليشاركونا  أعاقتهم  تحدوا  الذين  ومتطويعها  اربد(   –

والكرز واللوز، وبتنظيم من مبادرة مسار.

األغوار   – األزور  بن  ضرار  منطقة  في  الخضراء”  “القافلة  حطت   ،17/3/2017 بتاريخ  الثالث:  النشاط     3
ليمون  شجرة   200 زرعوا  الذين  القدس-الزرقاء،  مرابطو  فريق  من  ومتطوعة  متطوعًا   50 بمشاركة  الوسطى 
عام  بعد  عامًا  المحصول  وتبيع  تزرعها  والتي  أراضها  في  المرابطة  محمود  ام  المزارعة  أرض  في  شهري 

والتي دفعوا لها اآلالف لتبيع أرضها البيارة ولم تقبل!
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العربية وبنك صفوة اإلسالمي يزرعان 500 شجرة بمشاركة 182 متطوع ومتطوعة 
في األغوار الوسطى والجنوبيةالوسطى

لحماية  العربية  تمكنت   
اإلسالمي  صفوة  وبنك  الطبيعة 
متطوعًا   182 وبمشاركة 
 500 زراعة  من  ومتطوعة 
ضمن  متنوعة  مثمرة  شجرة 
نشاطات  ثالثة  من  سلسلة 
األهلية  مع  بالتنسيق  زراعية 
الوسطى  األغوار  في  الزراعية 
البيئية  للتنمية  النميرة  وجمعية 
النحو  على  الجنوبية  االغوار  في 

التالي: 

ليمون  شجرة   300 زراعة   أ.   
 4/11/2017 بتاريخ  شهري 
الوسطى  األغوار  بمنطقة 
من  طالبة   82 بمشاركة 

المدارس العمرية.
مثمرة  شجرة   170 زراعة   ب.   
والبوملي  الشهري  الليمون  من 
استقالل  بذكرى  احتفااًل  والجوافة 
 25/5/2017 بتاريخ  األردن 
الوسطى  األغوار  بمنطقة 
ومتطوعة  متطوع   50 بمشاركة 
األردنيين  المهندسين  نقابة  من 

فرع الزرقاء.
حمضيات  شجرة   50 زراعة   ج.   
نسيبة  مدرسة  في  وجوافة 
غور  منطقة  في  كعب  بنت 
مع  بالتنسيق  وذلك  المزرعة 
والتنمية  للسياحة  مسار  جمعية 
من  طالبة   22 وبمشاركة 

مدارس الرضوان.
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العربية والبنك األهلي األردني يهديان 500 شجرة للمزارعين في األغوار الوسطى

شجرة   500 زراعة  أهل”  “كلنا  برنامج  مع  بالتعاون  األردني  األهلي  والبنك  الطبيعة  لحماية  العربية  نظمت 
األغوار  منطقة  في  و17/11/2017   6/5/2017 بتاريخ  نشاطين  مدى  على  الحمضيات  من  متنوعة  مثمرة 

الوسطى وذلك بمشاركة موظفين من البنك والمجتمع المحلي وذلك بالتنسيق مع األهلية الزراعية.

العربية والبنك التجاري األردني يزرعان 500 شجرة مثمرة لدعم 100 أسرة في 
األغوار الجنوبية الوسطى

الليمون  من  متنوعة  مثمرة  شجرة   500 وزراعة  توزيع  األردني  التجاري  والبنك  الطبيعة  لحماية  العربية  نظمت 
 5 بواقع  أسرة   100 لدعم  البيئية  للتنمية  النميرة  مع  بالتنسيق  وذلك   11/11/2017 بتاريخ  والجوافة  والبرتقال 

شجرات لكل بيت في مناطق االغوار الجنوبية )غور المزرعة وغور الصافي(.
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العربية وشركة زين يدعمان العائالت الفقيرة في األغوار 

حطت  زين  شركة  من  بدعم 
الطبيعة  لحماية  العربية  قافلة 
منطقة  في  رحالها  الخضراء 
مع  بتنسيق  الوسطى  األغوار 
تعزيز  بهدف  الزراعية  األهلية 
العائالت  وتمكين  الغذائي  األمن 
محطاتها  أولى  وكانت  حظًا،  األقل 
 65 بمشاركة   24/2/2017 بتاريخ 
لجنة  من  ومتطوعة  متطوعًا 
نقابة  في  الشباب  المهندسين 
قامت  حيث  األردنيين  المهندسين 
شهري  ليمون  شجرة   450 بزراعة 
إسماعيل  ام  المزارعة  أرض  في 
»القرن«  منطقة  في  الصامدة 

على ضفاف نهر األردن.

بتاريخ  الثانية  المحطة  وكانت 
شباب  بمشاركة   20/5/2017
حيث  وكوادرها  زين  شركة 
برسم  الخضراء”  “القافلة  قامت 
أرملة  سّيدة  وجه  على  االبتسامة 
 200 بـ  أرضها  زراعة  خالل  من 

العربية وجمعية المستثمرين في قطاع اإلسكان يزرعان 400 شجرة مثمرة لألسر 
الزراعية في األغوار الوسطى

نظمت العربية لحماية 
الطبيعة بدعم من جمعية 

المستثمرين في قطاع 
اإلسكان وبالتعاون مع 

األهلية الزراعية نشاطًا 
لزراعة 400 شجرة مثمرة 

دعمًا لألمن الغذائي 
لمزارعين في منطقة 

الربيع وضرار بن األزور 
في األغوار الوسطى ذلك 

يوم الجمعة 27/10/2017. 
شارك بالنشاط 60 مهندسًا 

ومهندسة بتنظيم من لجنة 
المهندسين الشباب في 

نقابة المهندسين األردنيين.

بن  ضرار  منطقة  في  وذلك  والكلمنتينا(  والبوملي   الشهري  )الليمون   الحمضيات  من  متنوعة  شجرة 
األزور، حيث كان النشاط مليئًا بالطاقة اإليجابية والحيوية مع مشاركة األطفال الصغار.
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العربية وبنك المؤسسة المصرفية العربية يزرعان الليمون والباشن فروت في 
األغوار الوسطى 

بنك  من  بدعم  الوسطى  األغوار  في  الوادي  منطقة  في   1/4/2017 بتاريخ  الخضراء  العربية  قافلة  حطت 
اإلنتاجية  بقدرته  يمتاز  الذي  الشهري  الليمون  بين  ما  متنوعة  مثمرة  شجرة   300 لزراعة  المصرفية  المؤسسة 
األغوار  إلى  إدخاله  في  العربية  بدأت  الذي  فروت”  “الباشن  ونبات  الواحد  العام  في  دورات  لثالث  تصل  التي 

الوسطى لكونه ذي قيمة إقتصادية وغذائية مرتفعة.
جاء النشاط بالتعاون مع األهلية الزراعية وبمشاركة موظفي وموظفات بنك المؤسسة المصرفية.

شركة “اتيكو” مجموعة فخرالدين تحتفل بمرور 25 عامًا على تأسيسها وتزرع 250 
شجرة مثمرة

شجرة   250 زراعة  فخرالدين  مجموعة  “اتيكو”  شركة  شركة  مع  وبالتعاون  الطبيعة  لحماية  العربية  نظمت 
حمضيات دعمًا لرب أسرة زراعية في منطقة الكريمة – األغوار الوسطى وذلك بتاريخ 29/9/2017.

ومدرسة  االهلية  عمان  مدرسة  من  طالبات  من  ومتطوعة  متطوعًا   60 مشاركة  الزراعي  النشاط  شهد 
المطران.
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العربية وبنك األردن يسيران القافلة الخضراء بمشاركة 70 متطوعًا ومتطوعة إلى 
األغوار الوسطى

ومتطوعة  متطوعًا   70 وبمشاركة  الخضراء  القافلة  برنامج  وضمن  األردن  وبنك  الطبيعة  لحماية  العربية  نجحت 
الغذائي  لألمن  دعمًا   18/11/2017 بتاريخ  متنوعة  مثمرة  شجرة   200 زراعة  من  وعائالتهم  البنك  موظفي  من 

لألسر الزراعية في منطقة األغوار الوسطى.

العربية وشركة STS يهديان 200 شجرة للمزارعين في األغوار الوسطى

تعزيزًا لألمن الغذائي وسعيًا لتحقيق االكتفاء الذاتي أهدت العربية لحماية الطبيعة وشركة STS بتنسيق من األهلية الزراعية، 
200 شجرة ليمون شهري للمزارعين في منطقة الرويحة – األغوار الوسطى بتاريخ 25/3/2017.

شهد النشاط مشاركة 40 متطوعًا ومتطوعة من مبادرة »ضوء شمعة« لطالب من الجامعة الهاشمية، وقد افتتح النشاط مدير 
زراعة وادي األردن المهندس عبد الكريم الشهاب الذي قدم لمحة عن الواقع الزراعي في الوادي مشيرا إلى المزايا المناخية فيه 

خاصة ما يتعلق بالزراعات المحمية وسمتها التنافسية.



52

العربية وشركة الشرق األوسط لخدمات الدفع يمكنان عائلة في األغوار

األهلية  من  وبتنسيق  الدفع  لخدمات  األوسط  الشرق  شركة  مع  بالشراكة  الطبيعة  لحماية  العربية  زرعت 
الوسطى  األغوار  منطقة  من  إسماعيل  أم  األرملة  أرض  في  وجوافة  متنوعة  حمضيات  شجرة   200 الزراعية 

في 30/9/2017 وذلك دعمًا لألمن الغذائي للعائلة وكمورد إضافي لها ولعائلتها المكونة من 7 أفراد

العربية لحماية الطبيعة توزع 100 شتلة عنب دعمًا لعامالت وعمال الزراعة في 
األغوار الشمالية

العربية  أهدت  الزراعة،  وعمال  لعامالت  دعمًا 
والرعاية  التأهيل  وجمعية  الطبيعة  لحماية 
الزراعة  وعمال  عامالت  ونقابة  الخيرية 
الشمالية  األغوار  منطقة  في  أسرة   50
أمنهم  لدعم  معرشًا  و50  عنب  شتلة   100
وقام  لهم.  مستدام  دخل  وتوفير  الغذائي 
منطقة  كل  من  العمالية  النقابة  لجان  ممثلو 
في  للمزارعين  لتقديمها  األشتال  باستالم 
وأبو  الكريمة  وهي  المستهدفة  المناطق 
والمشارع  والمنشية  والريان  والقرن  سيدو 

والشيخ حسين. 
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القافلة الخضراء تحط رحالها في محطات جديدة مع مسافرين جدد وتزرع 950 
شجرة مثمرة جديدة

على  الشعوب  سيادة  إلى  للوصول  وسعيها  الغذائي  األمن  لتحقيق  الطبيعة  لحماية  العربية  خطة  ضمن 
األغوار  في  المثمرة  األشجار  لزراعة  التطوعية  النشاطات  من  عددًا  العربية  نفذت  الطبيعية،  ومواردها  غذائها 

الجنوبية والوسطى على النحو التالي:

)غور  الجنوبية  االغوار  مناطق  في  الخضراء”  “القافلة  حطت   ،13/10/2017 بتاريخ  االولى:  المحطة     1
 500 وزراعة  توزيع  تم  حيث  ومتطوعة،  متطوعًا   20 بمشاركة  فيفا(  وغور  الصافي  وغور  والسمار  المزرعة 
على  والملفوف  الزهرة  من  خضار  صنيه   23 توزيع  إلى  باإلضافة  والجوافة  الحمضيات  من  متنوعة  شجرة 
دعمًا  فيفا  وغور  المزرعة  غور  منطقة  في  المواطنين  منازل  على  األشجار  توزيع  النشاط  استهدف  المزارعين. 
يملكها  والتي  السمار  ومنطقة  المزرعة  غور  منطقة  في  أرض  قطع   3 زراعة  إلى  باإلضافة  الغذائي  ألمنهم 

22 أخ واخت يعيلون 120 شخصًا. جاء النشاط بتنظيم من جمعية النميرة للتنمية البيئية.

األزور–األغوار  بن  ضرار  منطقة  في  الخضراء”  “القافلة  حطت   ،14/10/2017 بتاريخ  الثانية:  المحطة     2
الذين  الهاشمية،  الجامعة  من  لطالب  شمعة”  “ضوء  مبادرة  من  ومتطوعة  متطوعًا   40 بمشاركة  الوسطى 

زرعوا 250 شجرة ليمون شهري في أرض المزارع حمد الغراغير. جاء النشاط بتنظيم من األهلية الزراعية

األزور–األغوار  بن  ضرار  منطقة  في  الخضراء”  “القافلة  حطت   ،20/10/2017 بتاريخ  الثالثة:  المحطة     3
وأعضاء  المحلي  المجتمع  ومشاركة  وقدود«  »قدها  مبادرة  من  ومتطوعة  متطوعًا   20 بمشاركة  الوسطى 
النشاط  جاء  وكلمتينا.  وبوملي  شهري  ليمون  شجرة   200 زرعوا  الذين  عال،  دير  في  البلدي  المجلس  من 

بتنظيم من األهلية الزراعية.
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العربية تنفذ مشروعًا انتاجيًا ينهض بواقع العامالت الزراعيات في األغوار الشمالية

في  الغذاء  على  السيادة  لمفهوم  تعزيزًا 
العربية  قامت  المهمشة،  المجتمعات 
من  مجموعة  لطموحات  باإلستجابة 
رحمة  جمعية  من  الزراعيات  العامالت 
الشمالية،  -األغوار  الزمالية  قرية  في  لأليتام 
بمساحة  أرض  قطعة  استئجار  خالل  من 
العامالت  لصالح  سنتين  لمدة  دونمات   10
المستلزمات  كافة  وتأمين  الزراعيات 
واأليدي  واالسمدة  والبذور  الري  )معدات 
ريعه  ذهب  موسم،  ألول  والمياه(  العاملة 
في  العامالت  السيدات  عمل  إلستدامة 
العربية  تسعى  حيث  القادمة،  المواسم 

لتعزيز اإلستقاللية واإلستدامة.

العريية تزرع مع DHL وغارسون وطالب المدرسة األرثوذكسية

بتاريخ  الطبيعة  لحماية  العربية  نظمت 
من  وطالبة  طالبًا   60 مشاركة   ،3/5/2017
الشميساني،   – األرثوذكسية  المدرسة  طالب 
طالب  كل  قام  بحيث  شجرة   60 زرعوا  الذين 

بزراعة شجرة في غابة غمدان.

كما قامت العربية بتاريخ 4/5/2017 بزراعة 
لعائلة  دعمًا  وجوافة  حمضيات  شجرة   57
األغوار   – الرويحة  منطقة  في  قيس  أبو 

DHL الوسطى بدعم من

غارسون  مبادرة  من  بدعم  العربية  زرعت  كما 
دعمًا  متنوعة  مثمرة  شجرة   85 زراعة 
 – األزور  بن  ضرار  منطقة  في  للعائالت 

األغوار الوسطى وذلك بتاريخ 14/7/2017.
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متطوعو العربية يساعدون المزارعون في حصاد البيقا على مدار أسبوعين

محاصيل  حصاد  المزارعين  لمساعدة  حملة  في  الطبيعة  لحماية  العربية  من  ومتطوعة  متطوعًا   24 شارك 
النباتات  من  البيقا  وتعتبر  الصبيحي،  بيوضة-  قرية  في  البلقاء  إبداع  مؤسسة  مع  بالتعاون  “الكرسنة”  البيقا 
دون  التربة  نوعية  لتحسين  جدًا  مفيدة  وهي  النيتروجين،  تثبيت  على  العالية  القدرة  ذات  المعروفة  العلفية 

الحاجة إلى استخدام األسمدة الكيماوية.

شركة “تمام” للدواجن تدعم العربية بتخصيص جزء من ريعها لزراعة األشجار في 
األردن

برنامج  لدعم  مبيعاتها  من  نسبة  بتخصيص  رائدة  مبادرة  بإطالق  “تمام”  للدواجن  الدولية  الشركة  قامت 
في  الزراعات  أولى  وستتم  األردن.  في  األشجار  لزراعة  الطبيعة  لحماية  العربية  تنفذه  الذي  الخضراء  القافلة 

عام 2018.
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العربية وسنابل تبدآن بإنشاء حديقة في مدرسة اإلناث اإلعدادية في مخيم جرش 
)مخيم غزة(

سلسلة  الطبيعة  لحماية  العربية  نظمت 
إنشاء  بهدف  والزيارات  اإلجتماعات  من 
في  ومستدامة  بيئية  مدرسية  حديقة 
مخيم  في  اإلعدادية  اإلناث  مدرسة 
متنفس  ايجاد  إلى  المشروع  يهدف  جرش. 
بطريقة  تعليمية  مساحة  وخلق  للطالبات 

تشاركية.
شركة  مع  وبالتعاون  العربية  وقامت 
التي  الحدائق  وتنسيق  هندسة  سنابل 
من  كجزء  الحديقة  بتصميم  تطوعت 
لقاءات  بثالثة  االجتماعية،  مسؤوليتها 
التعليمي  الطاقم  من  وعدد  المديرة  مع 
بفكرة  الخروج  أجل  من  والطالبات 
تحضيرًا  الحديقة  الستخدامات  واضحة 

للتصميم األّولى.

ورشة تنظيمية أولى للجنة المصغرة من المزارعين والعربية لحماية الطبيعة في 
دير عال

مع  الزيغان  ابو  منطقة  عال  دير  لواء  في  أولى  تشاورية  ورشة  بتنظيم  الطبيعة  لحماية  العربية  قامت 
واإلرشاد  الزراعية  للبحوث  الوطني  والمركز  الزراعية  األهلية  من  وأعضاء  المنطقة  من  المزارعين  من  مجموعة 

ومؤسسة اإلبداع – البلقاء وأعضاء من كادر العربية لحماية الطبيعة والهيئة اإلدارية.

الحيازات  أصحاب  المزارعين  وأراضي  المثمرة  باألشجار  الحواكير  لزراعة  التخطيط  اإلجتماع  من  الهدف  وكان 
زراعتها.  المنوي  واألشجار  والمزارعين  المواقع  الختيار  ومعايير  أسس  وضع  على  االجتماع  واشتمل  الصغيرة، 
بيوضة  منطقة  في  الطبيعة  لحماية  العربية  مع  شراكتها  تجربة  باستعراض  البلقاء  إبداع  مؤسسة  وقامت 

وآلية تحضير فريق محلي يقوم بمسح لبيوت القرية وحاجتها من األشجار.

الخضراء.  والمساحات  الوظيفي  التنوع  الى  تفتقد  وترابية  إسمنتية  مساحات  على  تحتوي  المدرسة  ان  يذكر   
وتطمح العربية بإعادة تأهيل هذه المنطقة حتى تستخدمها 3000 طالبة باإلضافة الى الطاقم التدريسي.
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تنظيم ندوة لمأسسة العمل مع المزارعين ومديرية الزراعة في األغوار الوسطى 
األردنية

عال  دير  زراعة  بمديرية  تعريفية  ندوة  بتنظيم  الزراعية”  “األهلية  ومؤسسة  الطبيعة  لحماية  العربية  قامت 
واألهالي  المزارعين  من  مجموعة  بمشاركة  الوسطى  االغوار  منطقة  في  الزراعي  العمل  مأسسة  بهدف 
السيادة  وبرنامج  التأهيلي  الخضراء  القافلة  برنامج  في  العربية  تبذلها  التي  بالجهود  لتعريفهم  والمختصين 

على الغذاء للتأثير في السياسات الزراعية في المنطقة العربية.

رزان  هما  الطبيعة  لحماية  بالعربية  مؤسسين  وعضوين  برهوش  رامي  االدارة  مجلس  رئيس  االجتماع  وحضر 
عبد  المهندس  وتحدث  عملها  حول  عرضًا  العربية  وقدمت  التنفيذي،  العربية  وكادر  الجعجع  وحسن  زعيتر 
للبحوث  عال  دير  إقليمي  المركز  مدير  العدوان  مصطفى  والمهندس  األردن  وادي  زراعة  مدير  الشياب  الكريم 
المزارعون  وقدم  المشترك.   العمل  امكانيات  حول  الزراعية  األهلية  من  هاشم  سميح  واألستاذ  الزراعية 
هذه  لمتابعة  مصغرة  لجنة  وشكلت  األردن  غور  في  العربية  عمل  نطاق  لتوسيع  محددًة  أفكارًا  واألهالي 

األفكار.
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برنامج السيادة على الغذاء
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إلقاء كلمة المجتمع المدني العالمي في جلسة افتتاح الدورة الرابعة واألربعين 
للجنة األمن الغذائي العالمي في روما

الجلسة  في  العالمي  المدني  المجتمع  كلمة  إللقاء  الجعجع  مريم  الطبيعة  لحماية  العربية  مديرة  دعيت 
 13  -  9 بتاريخ  في  روما  في  عقدت  التي  العالمي  الغذائي  األمن  للجنة  واألربعين  الرابعة  للدورة  االفتتاحية 

تشرين األول 2017.

والحروب  الممتدة  األزمات  في  الغذائي  األمن  وانعدام  الحالية  المجاعات  على  كلمتها  في  الجعجع  وركزت 
السياسي  والتدخل  لتتشكل،  سنوات  تستغرق  بل  إنذار،  سابق  دون  من  تحدث  ال  المجاعات  أن  وأكدت 
األزمات  أن  وأضافت  الغذائي،  األمن  انعدام  حدة  من  والتخفيف  للوقاية  األهمية  بالغ  أمر  المبكر  واإلنساني 
في  العالم  في  الجياع  من   60٪ حوالي  يعيش  إذ  الجذرية.  األسباب  معالجة  دون  معالجتها  يصعب  الغذائية 
ويعود   .2017 لعام  العالم  في  الغذائي  األمن  إنعدام  حالة  تقرير  في  جاء  لما  وفقًا  الحروب  من  تعاني  مناطق 
من  الجماعية  للمعاقبة  كسالح  الجوع  كاستخدام  اإلنسان  لحقوق  ومتكررة  متعددة  انتهاكات  إلى  عادًة  السبب 
الموارد،  وسرقة  والسكان  التجار  حركة  ومنع  االحتالل  الى  باإلضافة  الزراعي  القطاع  تدمير  او  الحصار  خالل 

وفي معظم الحاالت، يفلت الجناة من العقاب.

سياسية  حلول  إيجاد  الى  تهدف  وطنية  ومنابر  آليات  تشكيل  ضرورة  على  كلمتها  في  الجعجع  وشددت 
من  سكانه  من   60٪ يعاني  الذي  اليمن،  الى  وأشارت  الخارجي.  التدخل  دون  من  للنزاعات  وعادلة  مستدامة 
إلطالق  المشروط  وغير  الفوري  الوقف  ضرورة  على  وشددت  محافظاته.  جميع  في  الكوليرا  وانتشرت  الجوع، 
أهداف  ان  وأكدت  بالمرور.  اإلنسانية  للمساعدات  والسماح  والمطارات،  الموانئ  عن  الحصار  ورفع  النار 
السالم  وإحالل  والنزاعات  للحروب  حد  لوضع  السياسية  اإلرادة  دون  من  أحالمًا  ستبقى  المستدامة  التنمية 

العادل.

انجازات برنامج السيادة على الغذاء على المستوى الدولي لعام 2017
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العربية متحدث رئيس في جلسة حول “دور النساء وحقوقهم في ظل المجاعات 
والحروب”

األمن  للجنة  واألربعين  الرابعة  للدورة  جانبية  جلسة  في  رئيس  كمتحدث  الجعجع  مريم  العربية  مديرة  دعيت   
“دور  حول   12/10/2017 بتاريخ  روما  في  والزراعة  األغذية  منظمة  مقر  في  عقدت  التي  العالمي  الغذائي 
المحقق   )Hilal Elver( الفر  هالل  بجانب  جعجع  تحدثت  والحروب”.  المجاعات  ظل  في  وحقوقهم  النساء 

الغذاء   في  الحق  حول  الخاص 
ممثلة  باكستان  من  سعيد  وأزرا 
وماريا  للنساء  العالمي  التحالف 
ممثلة  األرجنتين  من  الفاريز 
للشعوب  العالمي  التحالف 
ساكي  وأدووا  المتنقلة  األصلية 
التحالف  تمثل  التي  غانا  من 
وأوضحت  للعمال،  العالمي 
أكثر  النساء  أن  كلمتها  في 
الغذائي  األمن  النعدام  عرضًة 
يحتجن  انهن  حيث  األزمات،  في 
العناصر  من  أكثر  كميات  الى 

نمو  على  وخيمة  نتائج  الى   يؤدي  تغذيتهن  في  النقص  وأن  منهن،  والمرضعات  الحوامل  خاصة   الغذائية، 
التي  البيوت  عدد  من  تزيد  واالحتالل  الحروب  في  والمعتقلين  الوفيات  معدل  ارتفاع  أن  وأكدت  األطفال. 
الحروب  خالل  رئيسي  النساء  دور  أن  وشددت  التغذية.  لسوء  عرضًة  أكثر  عموما  تكون  التي  النساء  ترأسها 

لمساهمتهن في االنتاج الزراعي والغذائي وادارة االستهالك المنزلي.

العربية في المجلس االقتصادي واالجتماعي لألمم المتحدة في نيويورك: المجتمع 
الدولي فشل في االستجابة لإلنذارات المبكرة لمنع المجاعات

العالمي  المدني  المجتمع  باسم  للتحدث  الجعجع  مريم  مديرتها  خالل  من  الطبيعة  لحماية  العربية  رشحت 
رفيع  السياسي  “المنتدى  في  والحروب  األزمات  أثناء  الغذائي  األمن  مستويات  وتردي  المجاعات  حول 
األمم  مقر  في  واإلجتماعي  اإلقتصادي  المجلس  في  عقد  والذي  المستدامة”  بالتنمية  المعني  المستوى 

بتاريخ  نيويورك  في  المتحدة 
الجلسة  وأتت   .2017 تموز   12
الغذائي  األمن  لجنة  من  بتنظيم 
بالتعاون  روما  ومركزها  العالمي 
ظل  في  الهولندية  الدولة  مع 
عشرات  تهدد  مجاعات  أربع 
والصومال  اليمن  في  الماليين 
ونيجيريا.  السودان  وجنوب 
على  حديثها  في  العربية  وركزت 
األسباب  ومعالجة  دراسة  أهمية 
إنعدام  الى  تؤدي  التي  الجذرية 
الحروب.  في  الغذائي  األمن 

ال  المجاعات  أن  وبينت  الحرب(  بقانون  يسمى  ما  )أو  الدولي  اإلنساني  للقانون  كانتهاكات  لمعاملتها  ودعت 
لإلنذارات  يستجيب  أن  في  فشل  الدولي  المجتمع  أن  يعني  مما  لتتشكل  وسنين  شهورًا  تأخذ  بل  فجأة  تأتي 

الكثيرة المبكرة. 
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العربية تطلق حملة عالمية للضغط للتحقيق في الجرائم الإلنسانية في غزة

بالصحة  المعني  الدولي  القانون  بتطبيق  تطالب   2017 تموز   7 في  نداءًا  الطبيعة  لحماية  العربية  أطلقت 
لفلسطين،  اإلسرائيلي  اإلحتالل  استمرار  عن  الناجمة  الخطيرة  المأساوية  األحداث  ظل  في  وذلك  غزة  في 
والغذاء  العالج  على  الحصول  في  حقهم  أمام  غزة  قطاع  سكان  على  المفروض  الالإنساني  حصارها  ومواصلة 

والدواء والطاقة.

وطالب النداء األمم المتحدة اإللتزام بميثاقها والقيام بما يلي:

وإليها،  غزة  قطاع  من  واألطفال  والعجزة  المرضى  نقل  لتسهيل  “إسرائيل”  على  المتحدة  األمم  تضغط  أن     •
ومرور األفراد والمهمات والمواد الطبية إلى داخل القطاع.

من  يحد  الذي  اجرائها  عن  والفوري  الكلي  بالرجوع  الفلسطينية  السلطة  على  المتحدة  األمم  تضغط  أن     •
تلقي العالج للمرضى خارج قطاع غزة

إنسان  كل  بحق  المعني  الخاص  والمقرر  المتحدة  األمم  في  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  تقوم  أن     •
الصحة  في  الحق  بشأن  الحقائق  لتقصي  بعثة  بإيفاد  البدنية  الصحة  من  ممكن  مستوى  بأعلى  التمتع  في 
للشرعة  الخرق  هذا  لمواجهة  وحاسمة  جدية  خطوات  وأخذ  الحق  بهذا  التمتع  على  الحالي  الحصار  وتأثير 

الدولية.
قطاع  على  عقد  لمدة  أمده  طال  والذي  فورًا،  حصارها  إلنهاء  “إسرائيل”  على  المتحدة  األمم  تضغط  أن     •

غزة، مما يمنع سكانها من الحصول على حاجاتهم المعيشية األساسية.

إلى  الطبيعة  لحماية  العربية  وقدمتها  ودولية  إقليمية  مدني  مجتمع  منظمة   67 المطالبة  على  وقع  وقد 
مكتب المنسق المقيم لألمم المتحدة ومنسق الشؤون االنسانية في األردن.

النداء مرفق في  قسم المقاالت والبيانات والكلمات صفحة 98.
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العربية لحماية الطبيعة ومنظمات حقوقية تنجح في حملتها الضاغطة إلرسال 
حملة تقصي حقائق الى اليمن

العربية  أطلقت  اليمن،  في  اإلنسانية  الجرائم  عن  الطرف  يغض  الذي  المريب  الدولي  الصمت  ظل  في 
عريضة  نشرت  وقد  هناك،  الفوري  اإلنساني  بالتدخل  مطالبًة   2017 تموز  في  دولية  حملة  الطبيعة  لحماية 
حقائق  تقصي  حملة  إجراء  بضرورة  تنادي  ودولية  وإقليمية  محلية  مدني  مجتمع  منظمة   58 عليها  وقعت 

اإلنسان  حقوق  إنتهاكات  حول 
في  الحق  خاصة  اليمن،  في 
سلمتها  وقد  والصحة،  الغذاء 
لألمم  الخاص  المبعوث  إلى 
والمنسق  اليمن  في  المتحدة 
ومنسق  المتحدة  لألمم  المقيم 

الشؤون االنسانية في األردن. 

حقوق  مجلس  تجاوب  وقد 
المتحدة  لألمم  التابع  اإلنسان 
المجتمع  مؤسسات  نداءات  مع 
المفوض  من  وطلب  المدني، 

الحرب  جرائم  في  للتحقيق  وإقليميين  دوليين  خبراء  لجنة  تشكيل  المتحدة  األمم  في  اإلنسان  لحقوق  السامي 
وجميع اإلنتهاكات والتجاوزات على حقوق اإلنسان في اليمن. 

من   60% أي  يمني  مليون   17 أن  حيث  العالم  في  األضخم  اإلنسانية  األزمة  يعد  اليمن  في  الوضع  أن  ويذكر 
تفشي  الى  الحرب  أدت  قد  وكانت  المجاعة،  شفير  على  اليمن  محافظات  وثلث  الجوع،  من  يعانون  السكان 

وباء الكوليرا في 21 محافظة من أصل 22.

العريضة مرفقة في  قسم المقاالت والبيانات والكلمات صفحة 100.

انتخاب عضو مجلس اإلدارة رزان زعيتر كرئيس مشارك في مجموعة “الحرب 
والهشاشة” في منصة شراكة منظمات المجتمع المدني من أجل فعالية التنمية 

)CPDE(
على  للسيادة  العربية  الشبكة  ورئيسة  الطبيعة  لحماية  العربية  إدارة  مجلس  عضو  زعيتر  رزان  إنتخاب  تم 
شراكة  منصة  في  والهشاشة”  “الصراع  العمل  لمجموعة  مشارك  كرئيس   2017 األول  كانون  في  الغذاء 
التعاون  أجل  من  العالمية  للشراكة  التابع   )CPDE( التنمية   فعالية  أجل  من  المدني  المجتمع  منظمات 
العالمية  للشراكة  موحدًا  صوتًا  تقدم  ان  المدني  المجتمع  شراكة  منصة  وتطمح   ،  )GPEDC( الفعال  اإلنمائي 

حول مواضيع فعالية التنمية في األمم المتحدة واإلتحاد األوروبي.
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إنتخاب مديرة العربية لحماية الطبيعة لتمثيل غرب آسيا في اجتماعات آلية 
المجتمع المدني العالمي ولتمثيل آسيا في الهيئة االستشارية

المجتمع  آللية  التنسيقية  اللجنة  في  آسيا  غرب  لتمثيل  الجعجع  مريم  الطبيعة  لحماية  العربية  مديرة  انتخبت 
 5-6 يومي  التنسيقية  الهيئة  بلقاء  للمشاركة  دعيت  وعليه   ،2017-2019 الثانية  للدورة  العالمي  المدني 
األول  كانون   7-8 بتاريخ  تبعه  الذي  المفتوح  العالمي  المدني  المجتمع  آلية  منتدى   ولقاء   2017 األول  كانون 

.2017

ولتحضير  الجديد  العام  خطة  ومناقشة   2017 لعام  اإلنجازات  تقييم  بهدف  لقاءها  التنسيقية  اللجنة  عقدت 
المواقف الموحدة من أجل الدورة الرابعة واالربعين للجنة األمن الغذائي العالمي.

التوازن  لتبني  العالمي  المدني  المجتمع  آلية  دفع  االجتماع  هذا  في  وشركائها  العربية  انجازات  أهم  وكانت 
ممثلي  مع  االلتقاء  عليها  والتي  لها  التابعة   )Advisory Group( االستشارية  الهيئة  اختيار  في  الجغرافي 
السابقة  االختيار  آلية  من  انبثق  حيث  الدولي.  المدني  المجتمع  أولويات  اليصال  دوري  و  مباشر  بشكل  الدول 
ممثلي  ضغط  بعد  ولكن  آسيا،  ولقارة  العربية  للمنطقة  كامل  غياب  مع  المتقدمة  الدول  من  معظمها  هيئة 
األمن  إنعدام  من  المتأثرة  المناطق  من  للممثلين  العضوية  أولوية  إعطاء  تم  عامين،  مدى  على  اإلقليم 
العربية  مديرة  وهما  آسيا،  من  اثنتين  بينهم  من  أشخاص  عشرة  إختيار  االجتماع  هذا  نتاج  وكان  الغذائي. 

لحماية الطبيعة مريم الجعجع وأزرا السعيد من الباكستان.

المنظمات  من  مئات  بحضور  المفتوح  العالمي  المدني  المجتمع  آلية  منتدى  التنسيقية  اللجنة  اجتماع  وتبع 
لجنة  اجتماعات  في  اتباعها  يجب  التي  واالستراتيجيات  العام  الوضع  ناقشت  التي  المدني  المجتمع  وشبكات 
األلفية  بعد  ما  كأهداف  عديدة،  مواضيع  حول  تتمحور  والتي  الدول  مع  الالحقة  العالمي  الغذائي  األمن 
الممتدة  األزمات  حول  كلمة  إللقاء  الجعجع  ودعيت  اللجنة.  قرارات  ومراقبة  الغابات  واستدامة  والتغذية 

والحروب والمجاعات في العالم في هذا المنتدى.
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العربية في مسقط: يجب مساءلة وتغريم الدول المتسببة في الحروب واالحتالل

المستدامة  الغذائية  “النظم  حول  اإلقليمية  الندوة  في  في  الطبيعة  لحماي  العربية  قطيشات  محمد  مثل 
منظمة  من  بتنظيم  تأتي  والتي  أفريقيا”  وشمال  األدنى  الشرق  في  محّسنة  وتغذية  صحّية  غذائية  ألنماط 
السياسات  لبحوث  الدولي  والمعهد  )اليونيسف(،  للطفولة  المتحدة  األمم  منظمة  مع  وبالشراكة  الفاو 

األغذية  وبرنامج  الغذائية، 
العربية  الدول  وجامعة  العالمي، 
الزراعة  وزارة  من  وباستضافة 
الُعمانية،  السمكية  والثروة 
 11-12 بين  ما  الفترة  في  وذلك 
مسقط،  في   2017 األول  كانون 

سلطنة ُعمان.

المشاريع  مدير  قطيشات  وأكد 
على  مداخالته  في  التأهيلية 
المزارعين  صغار  دعم  ضرورة 
الغذائية  المعونات  تكون  بحيث 

في  الغذائي  األمن  لدعم  عربي  صندوق  إلنشاء  ودعا  سليمة،  تكون  وأن  المحلي  المنتج  من  المحتاجة  لألسر 
حاالت الصراعات والنزاعات والحروب.

المنطقة  في  للحروب  الفوري  اإليقاف  هو  الغذائي  األمن  انعدام  تفاقم  خطر  لمواجهة  األصح  التحرك  أن  واكد 
للنزاعات  تتعرض  التي  الدول  ممثلي  غياب  عن  تساءل  كما  لها،  المسببة  الدول  وتغريم  ومساءلة  العربية، 

والصراعات والحروب كاليمن وسوريا وفلسطين والعراق في قائمة المتحدثين لهذه الجلسة التي تخصهم.

المشاركة في منتدى تعزيز المرأة في روما
زينة  الطبيعة  لحماية  العربية  في  والتأثير  المناصرة  مسؤولة  الغذاء  على  للسيادة  العربية  الشبكة  رشحت 
األمن  لجنة  ضمن  والتغذوي  الغذائي  األمن  سياق  في  المرأة  تعزيز  منتدى  في  المنطقة  لتمثيل  الدين  فخر 

الغذائي العالمي الذي انعقد في 25/9/2017 في روما – ايطاليا.

خبراتهم  عرضوا  والذين  العالم  حول  من  ونشطاء  ومزارعات  التعاونيات  من  سيدات  المنتدى  في  وشارك 
وتحدياتهم ورؤيتهم لمستقبل تعزيز المرأة في سياق الزراعة والصناعات الغذائية.

االمن  إلنعدام  رئيس  كمسبب  واالحتالل  والحروب  الصراعات  دور  على  مداخلتها  في  الدين  فخر  وأكدت 
الغذائي وعدم تمكين المرأة في القطاع الزراعي.
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العربية وشبكة العمل على المبيدات تطلقان تقارير تكشف استخدام وتصنيع 
وتخلص اسرائيل للمواد الكيماوية السامة على أراضي فلسطين المحتلة 

في   )PANAP( الهادئ  والمحيط  آسيا  في  المبيدات  على  العمل  وشبكة  الطبيعة  لحماية  العربية  أطلقت 
وتصنيع  اتجار  حول  الدولي  للمجتمع  توصيات  تقدم  دولية  عريضة  جانب  إلى  تقريرين   2017 شباط   20 تاريخ 
إلى  يؤدي  والذي  اإلسرائيلية،  المستوطنات  في  دوليا  والمحظورة  السامة  المبيدات  اسرائيل  واستخدام 

انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان، ويساهم في انعدام األمن الغذائي في الضفة الغربية المحتلة.  

الفلسطينية،  السلطة  تحظرها  والتي  الغربية  الضفة  في  الخطورة  شديدة  مبيدات  وجود  عن  التحقيق  وكشف 
العمليات  من  تتسرب  التي  الكيماوية  والمواد  المبيدات  وتؤدي  )الباراكوات(.  ودوكاتالون  اإلندوسلفان  مثل 
ومصادر  ومواشيهم  الفلسطينيين  مزارع  تسميم  إلى  الشرعية  غير  المستوطنات  داخل  الصناعية  و  الزراعية 
المجاورة  المناطق  في  ذلك  في  بما  الفلسطينية،  األراضي  في  الخطرة  النفايات  إلقاء  توثيق  تم  وقد  المياه. 
من  العديد  اإلحتالل  سلطات  أغلقت  حيث  لألمراض.  كبير  إنتشار  الى  أدى  الذي   ، السكنية  القرى  و  للمدارس 
والصحية،  البيئية  للقوانين  صارخة  إنتهاكات  بسبب  األخضر  الخط  داخل  الزراعية  و  الكيماوية  المواد  مصانع 

و من بعدها انتقلت تلك الشركات إلى المستوطنات اإلسرائيلية و استأنفت عملها هناك دون عقاب. 

المصير،  وتقرير  المعلومات،  على  الحصول  في  الفلسطينيين  حقوق  تنتهك  األنشطة  تلك  أن  البعثة  ووجدت 
والمياه، وتحقيق أعلى المعايير الممكنة للصحة والبيئة وسبل العيش. 

العريضة مرفقة في  قسم المقاالت والبيانات والكلمات صفحة 110.

فعالية التنمية إيجابية أم سلبية
زعيتر  رزان  والمهندسة  الجعجع  حسن  المهندس  الطبيعة  لحماية  للعربية  التأسيسية  الهيئة  عضوا  شارك 
 12-13 بتاريخ  برلين  في  عقد  الذي  التنمية«  فاعلية  حول  للشراكة  الخامس  العالمي  »المجلس  اجتماع  في 
تتعلق  جديدة  عمل  مجموعة  إضافة  تمت  المجلس.  عمل  استراتيجيات  حول  التباحث  جرى  حيث   ،2017 أكتوبر 
الجنوبي  التعاون  مجموعة  وهي  المجلس،  في  األخرى  األربعة  العمل  لمجموعات  والصراعات  بالحروب 

ومجموعة القطاع الخاص ومجموعة فعالية التنمية والتمكين.

وأعطت  واالحتالل،  الحروب  أوقات  في  المعونات  بفعالية  النظر  إعادة  ضرورة  حول  مداخلة  زعيتر  وقدمت 
يمول  وبذلك  اإلسرائيلي  االقتصاد  الى  منه   78% يذهب  حيث  الفلسطينية  للسلطة  يقدم  الذي  الدعم  مثاًل 
المنظمات  من  للكثير  ارتزاق  وسيلة  أصبح  السوريين  للمهجرين  الدعم  أكثر  أن  وبينت  االحتالل،  كلفة  من   30%

الدولية واقترحت اجراء دراسات حول هذا الموضوع تغطي منظور المجتمعات المتأثرة.



66

زعيتر تلقي كلمة في إفتتاحية الهيئة العامة لمؤتمر فلسطينيي الخارج في تركيا 

الشعبي  المؤتمر  افتتاح  في  كلمة  لتقديم  زعيتر  رزان  الطبيعة  لحماية  العربية  في  االدارية  الهيئة  عضو  دعيت 
آالف  أربعة  نحو  بمشاركة   ،2017 شباط   25-26 الفترة  في  إسطنبول  في  عقد  والذي  الخارج  لفلسطينيي 
المؤتمر  هدف  حيث  تركيا.  في  الفلسطينية  الجالية  إلى  باإلضافة  دولة،  خمسين  نحو  من  توافدوا  فلسطينيي 
الشتات  فلسطينيي  دور  وعلى  مصيره،  وتقرير  أرضه  تحرير  في  الفلسطيني  الشعب  حق  على  التأكيد  إلى 

في العمل الوطني لتحقيق تلك األهداف. 

السياسي  القرار  استقاللية  أوال:  وهي  المؤتمر  أعمال  الستدامة  ركائز  ثالث  عن  كلمتها  في  زعيتر  تحدثت  وقد 
الوحدة  على  الحفاظ  وثانيًا:  عمري،  أو  جنسيوي  أو  مذهبيٍّ  او  اثنيٍّ  او  دينيٍّ  أو  عقائدي  وتحيٍز  تحزٍب  أي  عن 
داخل  في  المستدامة  التنموية  البرامج  لدعم  الحاجة  وثالثُا:  الحركات،  قوة  مصادر  أهم  من  يعتبر  الذي  والتنوع 

فلسطين.
 

بيروت،  في  لقاءاتها  في  وشاركت  للمؤتمر  العامة  االمانة  في  عضوًا  زعيتر  رزان  المهندسة  واختيرت  هذا 
وطرحت موضوع ضرورة وضع استراتيجية تشاركية ديناميكية.

 
العمل  ضرورة  تضمنت  خطة  مقترح  العامة  األمانة  في  والمياه  األرض  لجنة  رئيسة  بصفتها  زعيتر  وقدمت 
للمنظمات  مسح  وإجراء  والبيئة”  والمياه  “األرض  مفهوم  ضمن  المندرجة  اإلختصاصات  تحديد  على 
للتنفيذ  ومقترح  مشتركة  طريق  خارطة  لتحضير  عمل  ورشات  وعقد  والداخل(  الشتات  )في  والمبادرات 

والمراقبة والمتابعة.

نص الكلمة مرفق في  قسم المقاالت والبيانات والكلمات صفحة 102.
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تشارك العربية في إفشال عقد مؤتمر “إسرائيل – أفريقيا” في توغو

السفراء  مع  وبالمشاركة  العربية  نجحت  الخارج،  لفلسطينيي  الشعبي  المؤتمر  مع  مشتركة  حملة  خالل  من 
“إسرائيل  مؤتمر  عقد  بإفشال  واإلسالمية  العربية  الحكومات  وبعض  إفريقية  مدني  مجتمع  ومؤسسات  العرب 

– أفريقيا” الذي كان سيعقد في توغو، حيث استمرت الحملة طوال شهري آب وأيلول 2017. 

المركز  رئيس  مع  بالتواصل  زعيتر  رزان  المهندسة  الطبيعة  لحماية  العربية  إدارة  مجلس  عضو  وقامت 
بتنظيم  تجاوب  والذي  المؤتمر،  ضد  للتحرك  جينا  نعيم  السيد  األممي  الناشط  أوسطي  الشرق  اإلفريقي 
حشد  فيه  شارك  بريتوريا،  في  فائدة”  أم  عبء  اإلفريقي  االسرائيلي  “المؤتمر  عنوان  تحت  موسع  سريع  مؤتمر 
الطبيعة  لحماية  العربية  ألعضاء  رئيسيتين  كلمتين  إلقاء  فيه  وتم  وحكوميين،  ودبلوماسيين  برلمانيين  من 

رزان زعيتر وحسن الجعجع عن موقف فلسطين ولبنان من موضوع المؤتمر. 

نغور،  محمد  السفير  إفريقيا  جنوب  خارجية  وزير  مستشار  مع  أولها  مقابالت  عدة  بإجراء  العربية  قامت  كما 
في  والسفراء  نيكالنا  سيسا  والنائب  القيادي  قابلت  كما  مستقبال.  المشترك  للعمل  اقتراحات  عن  أسفرت 
شفيق  واإلعالميين  جوهانسبرغ  في  السودان  وجنوب  والسودان  والعراق  وتركيا  لفلسطين  افريقيا  جنوب 
ومع  تاون  كيب  في  ميديا  وإسالم  كائب  صوت  إذاعتي  مع  مقابالت  في  شاركت  كما  خان.  ومحسن  مورثون 

الصحفي ساندي بنجيدي وعضو مؤسسة القدس في افريقيا يونس علي.

الخارج  فلسطينيي  لمؤتمر  العامة  األمانة  من  أعضاء   8/8/2017 في  الطبيعة  لحماية  العربية  استضافت  كما 
والمهندس  عاروري  حنان  الناشطة  قبل  من  عرض  تقديم  تم  حيث  المؤتمر.  هذا  ايقاف  حملة  لبحث  مكاتبها  في 
باالجتماع  شارك  وقد  مجابهتها.  وسبل  الحالية  اإلسرائيلية  االفريقية  العالقات  خاللهما  استعرضا  جعجع  حسن 

كاًل من ربحي حلوم ورزان زعيتر وعال عابد ومحمد عقل ومعين الطاهر وأحمد سعيد نوفل.
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العربية في كندا: “أوقفوا الحرب على اليمن”
الذي  للحرب  المناهض  المؤتمر  في  محاضرتين  إللقاء  الجعجع  مريم  الطبيعة  لحماية  العربية  مديرة  دعيت 
 – تورونتو  في   2017 آب   5-7 من  الشعوب  لنضاالت  الدولية  والمجموعة  الدولي  النساء  تحالف  نظمه 

كندا.
والشبكات  والمنظمات  االجتماعية،  العدالة  عن  والباحثين  للحرب  المناهضين  الناشطين  مئات  المؤتمر  وجمع 
يشعل  الذي  األجنبي  والتدخل  والعسكرة  واإلحتالل  للحروب  تتعرض  التي  الدول  مختلف  من  والحركات 

الحروب بين الشعوب.

واألخرى  فلسطين،  في  الغذائي  واألمن  البيئة  على  اإلحتالل  تأثير  حول  احديهما  محاضرتين  الجعجع  وقدمت 
حول نتائج الحرب العنيفة مقدمًة اليمن كدراسة حالة. 

المشاركة في مؤتمر حق العودة في بيروت
العربية  عن  ممثاًل  الجعجع  حسن  شارك 
ورشة  في  رئيسي  كمتحدث  الطبيعة  لحماية 
التنسيق  آلية  تطوير  حول  متخصصة  عمل 
إلى  للعودة  العالمية  الحملة  أعضاء  بين 
على  الحملة  أعضاء  دائرة  وتوسيع  فلسطين 
في  وذلك  والعالمي  اإلقليمي  المستويين 

3-1 ايار 2017

 32 يمثلون  خبيرًا   40 ضم  المؤتمر  أن  يذكر 
بجولة  واختتم  الخمسة،  القارات  من  دولة 
في  الفلسطينية  المخيمات  في  ميدانية 
الحدود  على  لبنان  جنوب  في  وآخرى  لبنان 

مع فلسطين المحتلة.
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برنامج زراعة المليون شجرة يكسب صدى في المؤتمر الدولي لدعم القضية 
الفلسطينية في طهران

القضية  دعم  مؤتمر  إلى  الجعجع  حسن  المؤسس  والعضو  العربية  إدارة  مجلس  عضو  زعيتر  رزان  دعيت 
اإلجتماعات  في  شاركا  حيث   ،2017 شباط   20-23 بين  ما  الفترة  في  طهران  في  عقد  الذي  الفلسطينية 
دعيت  كما  الحكومية.  وغير  الحكومية  القطاعات  من  العديد  عن  ممثلون  حضرها  التي  والجانبية  الرئيسة 
شبكات  خالل  من  الجهود  توحيد  أهمية  على  فها  أكدت  الثانية  الرئيسية  الجلسة  في  كلمة  إلقاء  إلى  زعيتر 

وبرامج محددة حتى يكون المؤتمر منبرًا للتواصل وإلنجازات تراكمية.

“القضية  كتابه  عن  زعيتر  رزان  ابنته  نيابًة  تسلمته  زعيتر  أكرم  المؤرخ  تكريم  النهائي  الحفل  في  جرى  أنه  ويذكر 
نظر  لفت  في  كبير  بشكل  ساهم  قد  الفارسية  إلى  رفسنجاني  هاشمي  السيد  ترجمه  الذي  الفلسطينية” 

اإليرانيين الى عدالة القضية الفلسطينية وتسلم معها السيد محسن هاشمي رفسنجاني تكريمًا مشابهًا.

العربية تنجح بمساعيها لضمان مقاعد دائمة للمجتمعات التي تعاني من الحروب 
واالحتالل في آلية المجتمع المدني العالمي

التنسيقية  الهيئة  من  موافقة  على  للحصول  الضغط  من  أعوام   7 بعد  الطبيعة  لحماية  العربية  استطاعت 
تعاني  التي  للمجتمعات  دائمة  مقاعد  إلعطاء   2017 ايار   4-6 بتاريخ  العالمي  المدني  المجتمع  آلية  في 
عاروري  حنان  المتطوعة  حضرته  التي  التنسيقية  اللجنة  إجتماع  في  القرار  وصدر  واإلحتالل.  الحروب  من 
وقت  في  وأهميته،  المقعد  هذا  مبررات  حول  العربية  مقترح  عرضت  حيث  الطبيعة،  لحماية  العربية  من 
الفائت  الشهر  طوارئ”  “حالة  المتحدة  االمم  وأعلنت  الحروب.  بسبب  العالم  في  المجاعات  فيه  تزايدت 
تعاني  دول  وجميعها  ونيجيريا،  السودان  وجنوب  واليمن  الصومال  تهدد  التي  المأساوية  المجاعات  بسبب 

من الصراعات.
األمن  لجنة  في  الدولي  المدني  المجتمع  صوت  يوحد  الذي  المنبر  العالمي  المدني  المجتمع  آلية  وتعتبر 
واألمن  الزراعة  سياسات  بوضع  تعنى  المتحدة  لألمم  تتبع  دولية  منصة  أعلى  وهي  العالمي،  الغذائي 

الغذائي.
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العربية تلقي كلمة حول مراقبة تفعيل قرارات لجنة األمن الغذائي العالمي من 
قبل الدول في روما

نسيان   6 روما  في  والزراعة  األغذية  منظمة  في  كلمة  الجعجع  مريم  الطبيعة  لحماية  العربية  مديرة  ألقت 
الغذائي  األمن  لجنة  وتعتبر  الدول”.  قبل  من  العالمي  الغذائي  األمن  لجنة  قرارات  تفعيل  “مراقبة  حول   2017
األمم  هياكل  آحدى  وهي  الغذائي،  واألمن  الزراعة  سياسات  بوضع  تعنى  دولية  منصة  أعلى  العالمي 
روما،  في  المتحدة  األمم  وكاالت  لدى  االتحادية  ألمانيا  لجمهورية  الدائمة  البعثة  الجلسة  ونظمت  المتحدة. 

وتحدث بها سفراء ألمانيا وفرنسا وجنوب إفريقيا وممثلين عن منظمات االمم المتحدة في روما.

المستوى  إلى  اللجنة  قرارات  حول  الدائرة  التوعوية  واألنشطة  النقاشات  نقل  أهمية  على  الجعجع  وركزت 
وأعربت  به.  علم  لها  ليس  ما  تطبق  ان  تستطيع  ال  المختلفة  الدول  مؤسسات  أن  حيث  والوطني،  االقليمي 
األرض  على  القرارات  لتنفيذ  المختلفة  القطاعات  دفع  مسؤولية  ألن  بالثقل  المدني  المجتمع  شعور  عن 
األمن  انعدام  لمواجهة  وأهميتها  القرارات  لنشر  معها  للتعاون  المتحدة  األمم  منظمات  ونادت  عليها،  متروكة 

الغذائي والتغذية حتى ال تصبح هذه القرارات فقط شكلية.
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العربية متحدث رئيس في االجتماع التحضيري حول القضايا البيئية واالولويات 
االقليمية للمنتدى العربي حول التنمية المستدامة في القاهرة

اإلجتماع  في  اإلفتتاحية  الجلسة  في  كمتحدث  زعيتر  رزان  الطبيعة  لحماية  للعربية  المؤسس  العضو  دعيت 
القاهرة،  في  المستدامة  التنمية  حول  العربي  للمنتدى  اإلقليمية  واألولويات  البيئية  القضايا  حول  التحضيري 
الدول  لجامعة  العامة  األمانة  مع  وبالتعاون  اإلسكوا  من  بتنظيم   2017 نيسان   23-24 الفترة  في  وذلك 
للبيئة  المشتركة  اللجنة  في  األعضاء  الدول  ممثلو  اإلجتماع  في  وشارك  للبيئة.  المتحدة  واألمم  العربية 

والتنمية في المنطقة العربية.

تحقيق  في  النزاعات  من  تعاني  التي  العربية  الدول  تواجه  التي  التحديات  عن  كلمتها  في  زعيتر  وتحدثت 
في  المدني  المجتمع  مؤسسات  مع  التشاركية  أهمية  على  وأكدت   ،2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة 
التنموية  بالبرامج  واإلنسانية  اإلغاثية  البرامج  وربط  الزراعية  للسياسات  إصالح  إجراء  واقترحت  القرار،  اتخاذ 

واإلعتماد على اإلنتاج المحلي وبالتالي السيادة على الموارد ومن ثم السيادة على القرار السياسي.

العربية لحماية الطبيعة تدعو إليقاف الحرب على اليمن في المنتدى العربي للبيئة 
والتنمية

في  المدني  المجتمع  لجلسة  ومنسق  رئيس  كمتحدث  زعيتر  رزان  العربية  في  اإلدارة  مجلس  عضو  ُدعيت 
من  الهدف  وكان   .2017 الثاني  تشرين   2-3 بتاريخ  بيروت  في  عقد  الذي  والتنمية  للبيئة  العربي  المنتدى 

المؤتمر مناقشة التغيرات في البيئة العربية خالل السنوات العشر الماضية.

لتحقيق  السياسية  اإلرادة  غياب  منها  العربي  المدني  المجتمع  تواجه  التي  التحديات  عن  زعيتر  تحدثت  
إلنهاء  الحقيقية  اإلرادة  وغياب  العربية  المنطقة  في  ذلك  لتحقيق  العربي  التكامل  واعتماد  الغذائية،  السيادة 

الحروب.

انجازات برنامج السيادة على الغذاء على المستوى اإلقليمي لعام 2017



72

العربية تقدم إنجازاتها في المؤتمر االستراتيجي للعدالة البيئية في بيروت

ومركز  البيئية”  العدالة  “مشروع  من  بدعوة  جاء  الذي  البيئية  العدالة  مؤتمر  في  الطبيعة  لحماية  العربية  شاركت 
 ،9-12/6/2017 بين  ما  الفترة  في  بيروت  في  األميركية  الجامعة  في  والمواطنة  المدني  للمجتمع  األصفري 
لبنان  من  واإلقتصاد  والسياسة  البيئة  مواضيع  في  والناشطين  األكاديميين  من  مجموعة  المؤتمر  وحضر 
النزاعات  حول  المؤتمر  وتمحور  المتحدة،  والمملكة  والهند  إفريقيا  وجنوب  وإسبانيا  وتركيا  ومصر  واألردن 

البيئية وآليات المقاومة الفاعلة في مختلف المناطق الجغرافية، مع التركيز على المنطقة العربية. 

والقافلة  شجرة  المليون  مشاريع  عن  عرضًا  الدين  فخر  زينة  العربية  في  والتأثير  المناصرة  مسؤولة  قدمت 
الخضراء والمناصرة الفاعلة، كأمثلة على دور المجتمع المدني في مقاومة اإلنتهاكات البيئية.

تسلط  البيئية(  العدالة  )أطلس  إلكترونية  عالمية  خارطة  إعداد  على  يعمل  البيئية  العدالة  مشروع  أن  ويذكر 
التداعيات  عن  دراسية  حالة  الطبيعة  لحماية  العربية  وقدمت  المقاومة  وآليات  بيئية  انتهاكات  على  الضوء 
حملة  وجهود  الصهيوني  اإلحتالل  قوات  من  فلسطين  في  المثمرة  األشجار  اقتالع  عن  الناتجة  السلبية  البيئية 

المليون شجرة في مقاومة تلك اإلنتهاكات.

رامي برهوش في مصر: المنطقة بحاجة إلى اإلهتمام بالحقوق السياسية والمدنية

بعنوان  وتعزيزها  اإلنسان  حقوق  لحماية  الثاني  االقليمي  المؤتمر  في  الطبيعة  لحماية  العربية  شاركت 
انعقد  والذي  اإلنسان«،  حقوق  منظور  من  العربية  المنطقة  في   2030 لعام  المستدامة  التنمية  خطة  »تنفيذ 
وكانت  العربية.  الدول  وجامعة  االنسان  لحقوق  األعلى  المجلس  بتنظيم  بالقاهرة   2017 تموز   10-11 في 
ومفوضيات  الحكومات  شاركت  حين  في  العربي،  المدني  المجتمع  تمثل  هيئات  ثالث  من  واحدة  العربية 
كأحد  التنمية  حق  مفهوم  لدعم  تهدف  عمل  أوراق  نقاش  وتم  العربية  الدول  معظم  من  االنسان  حقوق 
أن  فيها  أكد  مداخلة  العربية  في  اإلدارة  مجلس  رئيس  برهوش  رامي  وقدم  لإلنسان.  األساسية  الحقوق 

المنطقة بحاجة إلى اإلهتمام بالحقوق السياسية والمدنية.

انجازات برنامج السيادة على الغذاء على المستوى اإلقليمي لعام 2017
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 العربية تقود ورشة عمل حول الصراعات في منتدى األرض في تونس
عمل  مجموعة  لقيادة  برهوش  رامي  برئيسها  ممثلة  الطبيعة  لحماية  العربية  للموئل  الدولي  التحالف  دعا 
في  األرض”  “نتدى  في  للمساهمة  وذلك  والتغذية،  الغذائي  األمن  على  وتأثيرها  واالحتالل  الصراعات  حول 
إفريقيا”  وشمال  األوسط  الشرق  في  الحيازة  بشأن  التوجيهية  الخطوط  تطبيق  “نحو  بعنوان  السادسة  دورته 

الذي عقد في تونس في 27-25 تشرين الثاني 2017 تونس.

العربية تعتبر إيقاف الحروب شرطًا رئيسًا لمحاربة الجوع وتحقيق التنمية في 
الرباط

العربي  المنتدى  في  كلمة  لتقديم  زعيتر  رزان  المهندسة  الطبيعة  لحماية  العربية  ادارة  مجلس  عضو  دعيت 
العامة  بالشؤون  المكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  المنتدبة  الوزارة  من  بتنظيم  أتى  الذي  المستدامة  للتنمية 
الدول  وجامعة  )اإلسكوا(  آسيا  لغربي  واإلجتماعية  اإلقتصادية  المتحدة  األمم  ولجنة  المغرب،  في  والحكامة 
على  “القضاء  عنوان  تحت  وذلك  العربية،  بالمنطقة  العاملة  المتحدة  األمم  منظمات  مع  بالتعاون  العربية 
الرباط.  مدينة  في   2017 آيار   3-5 من  الفترة  في  وذلك  متغّيرة”،  عربية  منطقة  في  اإلزدهار  وتعزيز  الفقر 
 2030 المستدامة  التنمية  خطة  تنفيذ  لمناقشة  إقليميًا  منبرًا  ويشكل  المستوى  رفيع  إجتماعًا  المنتدى  ويعد 

في المنطقة العربية.

واالستقرار”  السلم  خالل  من  مزدهرة  مجتمعات  “بناء  بعنوان  جاءت  التي  السادسة  الجلسة  في  زعيتر  كلمة  في 
وربط  السياسية  اإلصالحات  وإجراء  للحروب  الفوري  اإلقاف  واقترحت  التنمية  برامج  تنفيذ  عوائق  عن  تحدثت 
السالم  يكفي  ال  مزدهرة  مجتمعات  لبناء  أن  زعيتر  وشددت  المجحف.  غير  التمويل  عن  والبحث  باإلغاثة  التنمية 
وليست  واستقرار  سالم  فيها  دول  فهناك  اإلنسان،  حقوق  واحترام  والمساواة  العدل  تحقيق  بدون  واإلستقرار 

مزدهرة وذلك للتوزيع غير العادل للثروات والنعدام السيادة الغذائية واالنتهاكات البيئية المتكررة. 

هيئتها  واعضاء  خير  سعيد  برئيسها  ممثلة  المغرب  في  الفالحية  الجامعة  عقدت  المؤتمر  هامش  وعلى 
على  للسيادة  العربية  الشبكة  رئيسة  بصفتها  زعيتر  رزان  المهندسة  الرايس  وسميرة  هاكش  محمد  اإلدارية 
مع  آخر  واجتماعًا  المنظمتين،  بين  التعاون  افاق  خالله  بحثوا  آخرون  اعضاء  حضره  مقرها  في  اجتماعًا  الغذاء 

نقابة الصيد البحري التقليدي ممثله برئيسها السيد عبدهللا البليهي.
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المشاركة في المؤتمر اإلقليمي السنوي لشبكة العمل المناخي

اإلقليمي  “المؤتمر  في  فخرالدين  زينة  والتأثير  المناصرة  بمسؤولة  الممثلة  الطبيعة  لحماية  العربية  شاركت 
ومنطقة  لألردن  المتاحة  والفرص  التحديات  حول  العربي”  العالم  المناخي  العمل  لشبكة  الثالث  السنوي 
مؤسسة  بتنظيم   4/8/2017 بتاريخ  عمان  في  الندمارك  فندق  في  عقد  الذي  أفريقيا  وشمال  األوسط  الشرق 
األطراف  لمؤتمر  تحضيرَا  وذلك  العربي،  العالم  في  المناخي  العمل  شبكة  مع  وبالتعاون  إيبرت،  فريدريش 

الثالث والعشرين للتغير المناخي الذي سيعقد في بون - المانيا. 

والحروب  االحتالل  أثر  على  فيها  أكدت  مداخلة  الدين  فخر  وقدمت  عربية  دولة   12 من  منظمات  المؤتمر  حضر 
والتدمير  والتفجيرات  الطبيعية  الموارد  سرقة  خالل  من  العربي  عالمنا  في  تعصف  التي  الممتدة  واألزمات 

البيئي على التغير المناخي.

المشاركة في االجتماع التشاوري األول لفريق الخبراء حول تقييم ورصد األمن 
الغذائي في الدول العربية في بيروت

األمن  مستويات  ورصد  تقييم  حول  األول  التشاوري  االجتماع  في  زعيتر  رزان  اإلدارة  مجلس  عضو  شاركت 
استعرض  حيث   ،2017 نيسان   10-11 بين  ما  الفترة  في  بيروت  في  عقد  والذي  العربية  الدول  في  الغذائي 
نتائج  ومراجعة  الوطني  المستوى  على  الغذائي  األمن  واستراتيجيات  لسياسات  المسح  نتائج  االجتماع 
اعتماد  إلى  للوصول  تمهيدًا  الدول  من  المعتمدة  الغذائي  األمن  قياس  أبعاد  مناقشة  إلى  باإلضافة  البحث، 
على  الغذائي  األمن  لرصد  إقليمي  إطار  وضع  في  بعد  فيما  ستستخدم  التي  المؤشرات  من  مجموعة 
ووجهات  والخبراء،  الوطنية  اإلتصال  نقاط  ومقترحات  آراء  االجتماع  استنبط  كما  العربية.  المنطقة  مستوى 
في  الغذائي  األمن  أوضاع  ضوء  في  وذلك  المشروع،  من  المكون  لهذا  المستقبلية  الخطوات  حول  النظر 

الدول العربية، وبما من شأنه أن يضمن التنفيذ الفاعل للمشروع وتحقيق األهداف المرجوة منه.
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مداخلة عبر السكايب في منتدى غزة للزراعة الحضرية وشبه الحضرية 

منتدى  في  الفيديو  عبر  كلمة  إللقاء  زعيتر  رزان  المهندسة  الغذاء  على  للسيادة  العربية  الشبكة  رئيسة  دعيت 
بين  المستقبلي  التعاون  أهمية  على  أكدت  حيث   ،13/5/2017 في  الحضرية  وشبه  الحضرية  للزراعة  غزة 
غزة.  قطاع  في  الزراعية  المشاريع  في  الطبيعة  لحماية  العربية  تجربة  واستعرضت  والمنتدى.  الشبكة 
الزراعية  المنتجات  حماية  تمكين  في  تساهم  التي  الحكومية  واإلجراءات  السياسات  اإلجتماع  ناقش  كما 
تبادل  فيه  جرى  والذي  الزراعي  المجال  في  ومهتم  وخبير  مؤسسة   100 حوالي  اإلجتماع  في  شارك  الوطنية. 
بسبب  خسائر  بها  لحقت  التي  الفلسطينية  األغذية  أسواق  دعم  وسبل  الحضرية  الزراعة  حول  المعلومات 

الحصار اإلسرائيلي المفروض على قطاع غزة من العام 2007.

العربية تدعو األمم المتحدة لإلصغاء للمجتمع المدني العربي والعالمي

التشاوري  اإلجتماع  في  العربية  بتمثيل  الجعجع  حسن  المهندس  الطبيعة  لحماية  العربية  متطوع  قام 
عقد  الذي  للبيئة  المتحدة  األمم  لبرنامج  العامة  الهيئة  قبل  من  آسيا  غرب  في  المدني  للمجتمع  التحضيري 
هامة  وثائق  بضم  وطالب  تشكلت.  التي  العمل  مجموعات  في  وشارك   ،2017 أيلول   25-27 في  عمان  في 
اإلنسانية  والكارثة  فلسطين،  في  الصهيوني  الكيان  به  يقوم  الذي  البيئي  التدمير  حول  العربية  حّضرتها  جدًا 
في  المختلفة  المواضيع  تضمين  على  المجتمعون  وافق  حيث  اليمن  في  الحرب  بها  تسببت  التي  والبيئية 

ورقة إقليم غرب آسيا المقدمة إلى الهيئة العامة لبرنامج األمم المتحدة البيئي. 
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رئيس مجلس النواب يستقبل وفد من العربية لحماية الطبيعة برفقة ماندال مانديال
برفقة  الطبيعة  لحماية  العربية  من  بوفد   23/11/2017 بتاريخ  الطراونة  عاطف  النواب  مجلس  رئيس  رحب 

النائب ماندال مانديال حفيد الرمز الراحل نيلسون مانديال. 

وإلى  األردن،  في  الغذاء  على  والسيادة  اإلنتاجية  تعزيز  أهمية  حول  الجعجع  حسن  العربية  عضو  وتحدث 
ضرورة تكثيف الشراكات اإلقليمية واإلنفتاح على القارة اإلفريقية.

جده  رسالة  حامل  وأنه  وفلسطين،  لألردن  واحترامه  دعمه  يعكس  عمان  في  تواجده  أن  مانديال  أكد  جهته  من 
العربية  ووفد  بمانديال  الطراونة  ورحب  محتلة.  فلسطين  دامت  ما  منقوصة  ستظل  افرقيا  جنوب  حرية  بأن 
األردن  ان  وأكد  مانديال،  نيلسون  الراحل  للمناضل  وشعبًا  حكومًة  األردن  يكنه  الذي  الكبير  االحترام  مبينا 
النواب  مجلس  رئاسة  درع  مانديال  بتسليم  اللقاء  واختتم  واحدة.  رسالة  وصاحب  واحد  شعب  وفلسطين 

تكريمًا له ولرمزيته الكبيرة.

العربية تحصل على شهادة إعتماد التقييم االستراتيجي البيئي

مريم  الطبيعة  لحماية  العربية  مديرة  حضرت 
فخر  زينة  والتأثير  المناصرة  ومسؤولة  الجعجع 
مكثفة  تدريبية  دورة   2017 أيار   4 تاريخ  في  الدين 
وذك  البيئي  اإلستراتيجي  التقييم  موضوع  حول 
مع  بالتعاون  البيئية  الجمعيات  اتحاد  من  بدعوة 
مشارك   25 بحضور  إيبرت،  فريدريش  مؤسسة 
المحاضرة  قدمت  حيث  الجمعيات  مختلف  من 

الدكتورة سهى المدبوح.

وسيلة  هو  البيئي  اإلستراتيجي  التقييم  أن  ويذكر 
استراتيجية  برامج  أو  سياسات  أي  لدى  واإلجتماعية  واإلقتصادية  البيئية  التأثيرات  لفحص  تستخدم  أهمية  ذات 
والذي  التقييم  إطار  تطبيق  كيفية  طرح  تم  التدريبية  الدورة  خالل  ومن  الشركات.  أو  الحكومات  من  مطروحة 

يعد كخطوة أساسية وضرورية لضمان اإلستدامة البيئية عند إتخاذ القرارات اإلستراتيجية. 

انجازات برنامج السيادة على الغذاء على المستوى المحلي لعام 2017
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العربية تتحدث في اإلجتماع الوطني األول للجمعيات البيئية في األردن

البيئية  للجمعيات  األول  الوطني  المؤتمر  في  للتحدث  الجعجع  مريم  الطبيعة  لحماية  العربية  مديرة  دعيت 
 7/5/2017 في  ايبرت  فريدريش  ومؤسسة  األردنية  البيئية  للجمعيات  النوعي  االتحاد  نظمه  الذي  األردن  في 

في فندق الالند مارك.

ضمنهم  ومن  المختلفة  المجتمع  مكونات  حشد  على  الكبيرة  وقدرتها  العربية  مبادرات  عن  الجعجع  وتحدثت 
الشباب والنساء، كما وعرضت خمسة ركائز سمحت للعربية النجاح في عملها:

1   إيجاد منبر مستقل يعتمد على الشكل االفقي في صنع القرار وخالي من األبوية والذكورية وأي نوع 
     من أنواع التمييز.

2   العمل على األرض مع أثر ملموس، حيث أن الشعور باإلنتاجية والعطاء يغلب على الشعور باليأس 
     والفراغ ويستثمر الطاقات خاصة الشبابية بشكل ايجابي

3   تبني أهداف نابعة من أولويات وحاجات مجتمعية حقيقية تصب في انتماء وطني وليست موجهة
     من ممول أو داعم

4   مأسسة العمل من خالل آليات لصنع القرار والتنفيذ والتقييم لالستفادة من الدروس
5   تمكين المتطوعين والشركاء إلستدامة العمل وتوسيع رقعته.
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المشاركة في اإلجتماع األول حول الممارسات الزراعية الجيدة في األردن والمنطقة 
العربية

لألطراف  األول  اإلجتماع  لحضور  زعيتر  رزان  اإلدارة  مجلس  عضو  خالل  من  الطبيعة  لحماية  العربية  ُدعيت 
عمان  في  الكمبينسكي  فندق  في  عقد  الذي  العربية،  المنطقة  في  الجيدة  الزراعية  بالممارسات  المعنية 

بتنظيم من اللجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا )اإلسكو(ا بتاريخ 14-13 شباط 2017.

واإلجتماعية  واإلقتصادية  البيئية  اإلستدامة  بتحقيق  المعنية  الجيدة  الزراعية  الممارسات  حول  اإلجتماع،  وتمحور 
جودة  وذات  وصحية  مأمونة  غذائية  زراعية  منتجات  إلى  للتوصل  االنتاج،  بعد  وما  الزراعية،  اإلنتاج  لعمليات 
يرافقه  الذي  السائد  الجيدة«  الزراعية  »الممارسات  مفهوم  من  تخوفها  عن  مداخلتها  في  زعيتر  وأعربت  عالية. 
عين  في  تأخذ  ال  التي  الشروط  من  العديد  وتتطلب  التصدير  على  ترتكز  عمل  إستراتيجية  األحيان  معظم  في 
أن  زعيتر  وأكدت  )المستثمر(.  الكبير  للمزارع  أفضلية  فتمنح  المحدودة،  المزارعين  صغار  إمكانات  اإلعتبار 
تحمي  عادلة  منظومة  ضمن  الممارسات  هذه  إدخال  في  للمساهمة  ليلعبه  كبير  دور  المدني  المجتمع  لدى 

المزارع الصغير وتزوده باإلرشاد الالزم وتعمل على تقوية األسواق المحلية أيضا.

اجتماعات اإلتحاد الدولي لصون الطبيعة

لحضور   )IUCN( الطبيعة  لصون  الدولي  لالتحاد  الوطنية  اللجنة  في  كعضو  الطبيعة  لحماية  العربية  ُدعيت 
أجل  من  اللجنة  أعضاء  بين  التعاون  تعزيز  آليات  لمناقشة   2017/04/20 في  وذلك  اإلتحاد  مقر  في  إجتماع 

توسيع قاعدة الخبرة والعلم والمساهمة في القضايا البيئية اإلقليمية.

معهد  نظمها  جلسة   24/5/2017 يوم  الدين  فخر  زينة  التأثير  و  المناصرة  مسؤولة  حضرت  ثانية،  جهة  من 
برنامج  مناقشة  تم  حيث   ،  IUCNال أعضاء  بين  التعاون  تعزيز  أجل  من   )WANA( إفريقيا  وشمال  آسيا  غرب 
الجهود  توحيد  بهدف  المعهد  أعده  والذي  البيئية،  للحوكمة  اإلقليمي  الميثاق  ومسودة  المستدامة  التنمية 

اإلقليمية لمحاربة اإلنتهاكات البيئية التي تخص العالم العربي.

العالمي  لالتحاد  اإلقليمية  للجنة  اجتماع  العربية،  ادراة  مجلس  عضو  زعيتر،  رزان  المهندسة  حضرت  كما 
جهود  وتحريك  التعاون  من  مزيد  على  المجتمعون  اتفق  حيث   ،  8/6/2017 يوم   )IUCN( الطبيعة  لصون 

اإلقليم للمساهمة الفاعلة في االتحاد.

يوم  الطبيعة  لصون  الدولي  للتحالف  الوطنية  اللجنة  اجتماع  لحضور  الطبيعة  لحماية  العربية  دعيت  أخيرا  و 
االعضاء،  المنظمات  خاللها  من  تعمل  لجان  ثالث  تحديد  وتم  آسيا  لغرب  اإلقليمي  المكتب  في   25/7/2019
لحماية  العربية  ورشحت  الجعجع  مريم  العربية  مديرة  اإلجتماع  وحضر  الشفافية  ولمتابعة  وفنية  إدارية  وهي 

الطبيعة لتكون من ضمن اللجنة الفنية.

إجتماع الهيئة العامة لإلتحاد النوعي للجمعيات البيئية األردنية

األردنية  للجمعيات  النوعي  لإلتحاد  العامة  الهيئة  اجتماع  الجعجع  مريم  الطبيعة  لحماية  العربية  مديرة  حضرت 
على  والموافقة  االتحاد  إنجازات  عرض  تم  حيث  البحرية  للبيئة  الملكية  الجمعية  مقر  في   2017  /16/4 بتاريخ 

ميزانيته للعام 2016 ومخططاته للعام 2017. 
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ورشة عمل عن متبقيات المبيدات في المنتجات األردنية

يوم  األردنيين  المهندسين  نقابة  عقدتها  عمل  ورشة  في  فخرالدين  زينة  والتأثير  المناصرة  مسؤولة  شاركت 
حيث  الكيميائية”  الزراعية  المنتجات  في  المبيدات  مراقبة  في  المعنية  الجهات  “دور  بعنوان   24/5/2017
والمركز  الزراعة  ووزارة  األردنية  الجامعات  منها  مختلفة  جهات  من  مختصين  من  محاضرات  الورشة  تضمنت 
وذلك  والزراعية  الكيماوية  للفحوصات  المحلي  والمركز  البيئة  ووزارة  واإلرشاد  الزراعية  للبحوث  الوطني 

حول دور الجهات المعنية في مراقبة متبقيات المبيدات السامة في الخضار األردنية.

منطقة  إلى  حقائق  تقصي  رحلة  نظمت  قد  المبيدات  متبقيات  بموضوع  اهتمامها  وبسبب  العربية  أن  يذكر 
من  مجموعة  مع  البعثة  والتقت  الكيمياوية،  المتبقيات  من  عالية  نسب  وجود  أسباب  عن  للبحث  األغوار 
المرشدين  ومن  الزراعة  وزارة  من  وتوجيه  دعم  إلى  يحتاج  األردني  المزارع  أن  البعثة  ووجدت  الصغار  المزارعين 
على  تأثيرها  وعن  البيئة،  أو  الصحة  على  الكيماوية  المتبقيات  مخاطر  عن  يعرفون  ال  أنهم  حيث  الزراعيين 

مدى وصول منتجاتهم األسواق الخارجية.

ورشة عمل حول »مساءلة المؤسسات المالية الدولية«

المؤسسات  “مساءلة  حول  عمل  ورشة  في  للمشاركة  زعيتر  رزان  المهندسة  اإلدارة  مجلس  عضو  دعيت 
والمعلوماتية.  االقتصادية  للدراسات  الفنيق  مركز  من  بدعوة   24/5/2017 بتاريخ  وذلك  الدولية”  المالية 
الدولية  المالية  للمؤسسات  العامة  السياسات  على  اإلتفاق  ضرورة  على  مداخلتها  خاللها  زعيتر  وحثت 

وضرورة مساءلتها وليس فقط على تفصيالت المشاريع كما تقترح الورشة.
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إعداد خطة وطنية للتكيف للتغير المناخي في األردن

من  األردن  في  للتكيف  وطنية  خطة  إعداد  عمل  ورشة  في   29/8/2017 يوم  الطبيعة  لحماية  العربية  شاركت   
نظمت  والتي  العمل  ورشة  وبحثت  األردن.  لدى  وطنيًا  المحددة  والمساهمات  باريس  اتفاقية  تنفيذ  دعم  أجل 
وعن  القطاعي  المستوى  على  التكييف  سياسات  تعميم  آليات  عن  البيئة  وزارة  مع  وبالتعاون   GIZ خالل  من 

آليات تفعيل وتحريك اللجنة الوطنية للتغير المناخي.

المشاركة في المؤتمر البيئي اإلقليمي للشرق األوسط

للشرق  اإلقليمي  البيئي  المؤتمر  في   18/10/2017 بتاريخ  فخرالدين  زينة  والتأثير  المناصرة  مسؤولة  شاركت 
الزراعيين  المهندسين  ونقابة  األردنية  البيئة  جمعية  مع  باإلشتراك  العربية  عمان  جامعة  في  عقد  الذي  األوسط 

والذي تمحور حول الحروب والنزاعات المسلحة وتأثيرها على البيئة. 

لقاء مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

 13/12/2017 األربعاء  يوم  الطبيعة  لحماية  العربية  مع  والتنمية  االقتصادي  التعاون  منظمة  من  وفد  التقى   
في  البيئة  حماية  مجاالت  في  الناشط  المدني  المجتمع  تواجه  التي  وتحديات  العربية  برامج  حول  للحديث 

األردن.
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التوعية والتحريك
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العربية تنظم محاضرة يقدمها اعالمي شهير
برسميان  ديفيد  لإلعالمي  محاضرة  الدولية  فلسطين  مؤسسة  مع  وبالتعاون  الطبيعة  لحماية  العربية  نظمت 
قدم  حيث   25/04/2017 في  وذلك  ترامب”،  حكومة  لدى  الخارجية  “السياسات  بعنوان:   David Barsamian

السيد برسميان تحليل نقدي عن السياسات والعالقات ما بين الشرق األوسط وأمريكا. 

تخص  والتي  واإلنسانية  الحقوقية  القضايا  من  وغيرها  الفلسطينية  القضية  في  ناشط  برسميان  أن  يذكر 
من  العديد  وله  عديدة،  جوائز  على  وحائز  المستقليين،  األمريكيين  اإلعالميين  أبرز  أحد  وهو  العربية،  المنطقة 

الكتب التي نشرت بالتشارك مع الدكتور نعوم  تشومسكي والدكتور طارق علي وإدوارد سعيد وغيرهم.

المشاركة في سوق جارا

جبل  منطقة  في  الصيف  في  الجمعة  أيام  يعقد  الذي  جارا”  “سوق  بازار  في  الطبيعة  لحماية  العربية  شاركت 
التي  البيئية  بالقضايا  الوعي  نشر  في  المساهمة  إلى  المشاركة  هذه  خالل  من  العربية  تسعى  حيث  عمان. 
يزيد  ما  السوق  في  شارك  وقد  والمعنوي.  المادي  الدعم  خالل  من  التأييد  حشد  إلى  باإلضافة  منطقتنا،  تواجه 
وجمع  متطوعوها  يصممها  التي  المنتوجات  بيع  خاللهم  من  العربية  واستطاعت  ومتطوعة  متطوعًا   20 عن 

مبالغ لزراعة ما يزيد عن 245 شجرة مثمرة في األردن وفلسطين.
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الحملة الوطنية األردنية إلسقاط إتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني تكمل العمل
الى  الهادفة  فعالياتها  في  الصهيوني  الكيان  مع  الغاز  إتفاقية  إلسقاط  األردنية  الوطنية  الحملة  استمرت 
إذ  السبل.  بشتى  محاربتها  على  والعمل  الصهيوني  الكيان  مع  الغاز  اتفاقية  مخاطر  على  الضوء  تسليط 
والحركات  السياسية  واألحزاب  والنواب  والمهنية  العمالية  للنقابات  الثالث  الموسع  الملتقى  بتنظيم  قامت 
باب  وفتحت  المختلفة  الحملة  وأنشطة  العدو  مع  الغاز  صفقة  مستجدات  آخر  خالله  وعرضت  الشعبية، 
شركة  أمام  احتجاجية  وقفة  الحملة  نظمت  وقد  هذا  العمل.  آليات  لتطوير  جديدة  مقترحات  على  النقاش 
أعلى  عليه  المتفق  السعر  أن  علمًا  تامار،  حقل  من  الغاز  استيراد  األردن  بدء  على  احتجاجًا  األردنية  البوتاس 

من السعر العالمي. 

بريتيش  من  لشرائه  واتجهت  )تامار(  الحقل  نفس  من  الغاز  شراء  رفضت  اإلسرائيلية  الكهرباء  شركة  أن  يذكر 
العدو  مع  الغاز  اتفاقية  مخاطر  يلخص  أردني  نائب  لكل  ملف  الحملة  وزعت  وقد  هذا  سعره.  الرتفاع  بيتروليوم 

مدعومًا بكافة الوثائق واألرقام.
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لقاء دار الفتوى في بيروت
برزان  ممثلة  الطبيعة  لحماية  العربية  قامت 
في  الفتوى  دار  بزيارة  الجعجع  وحسن  زعيتر 
مديرها  من  بدعوة   9/12/2017 بتاريخ  لبنان 
التعاون  سبل  لبحث  فريجي  حسن  األستاذ  العام 
والمعني  الفتوى  لدار  التابع  الخير  صندوق  بين 
وبين  بأرضه،  وتثبيته  الفلسطيني  الشعب  بدعم 
الهدف  تحمل  التي  الطبيعة  لحماية  العربية 
دعمه  من  جزء  بتخصيص  الصندوق  ويأمل  ذاته. 
عبر  فلسطين  في  زيتون  شجرة   10,000 لزراعة 
العربية  تنفذه  الذي  الثالث  شجرة  المليون  برنامج 

لحماية الطبيعة في فلسطين.

دعم الوكالة األمريكية USAID هل هو مع التنمية الزراعية ام ضدها؟
 )CPDE( التنمية  فعالية  أجل  من  المدني  المجتمع  منظمات  شراكة  لمنصة  الطبيعة  لحماية  العربية  قدمت 
القطاع  األنسان:  حقوق  نهج  تطبيق  في   )USAID( الدولة  للتنمية  األمريكية  الوكالة  أداء  “تقييم  بعنوان  بحث 

الزراعي في األردن وفلسطين”.

وحمايتها  وفلسطين  األردن  في  الزراعي  القطاع  في  األمريكية  الوكالة  مشاريع  جدوى  مدى  الورقة  درست 
الزراعية  للقضايا  الجذرية  األسباب  تواجه  ال  المشاريع  تلك  أن  واستنتجت  األساسية.  المزارعين  صغار  لحقوق 
تعزيز  دون  التصديرية  المحاصيل  تدعم  انها  بل  وفلسطين،  األردن  من  كل  في  واإلقتصادية  واإلجتماعية 
سبل  تمكين  أو  المبتكرة  البحوث  لتمويل  أو  حقيقية  زراعية  تنمية  إلى  بجدية  تسعى  وال  المحلي،  السوق 

العيش الجيد.
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“الديموقراطية البيئية الجذرية”
البيئية  “الديموقراطية  االلكترونية  المدونة  إلى  شجرة  المليون  مشروع  عن  دراسية  حالة  العربية  قدمت 
األيكولوجي  كالتدمير  ونتائجها  الصراعات  لمقاومة  بديلة  آليات  على  الضوء  تسلط  والتي   RED الجذرية” 

والفقر وإنعدام األمن الغذائي والمائي واإلنهيار االقتصادي.

العربية تنظم حمالت توعوية في المدارس
وطالبة  طالبًا   200 لـ   26/10/2017 يوم  محاضرة  تعرف«  »لو  حملة  وضمن  الطبيعة  لحماية  العربية  نظمت 
قطيشات  محمد  التأهيلية  المشاريع  مدير  خاللها  من  وقدم  المطران.  ومدرسة  للبنات  األهلية  مدرسة  من 
األردن  في  البيئية  المخاطر  لمواجهة  المجتمعي  التأثير  وآليات  الطبيعة  لحماية  العربية  برامج  عن  موجز  شرح 

وفلسطين.

األكاديمية  في  لطالبات  تفاعلية  محاضرة  العربية  في  والمناصرة  التأثير  مسؤولة  الدين  فخر  زينة  قدمت  كما 
برامج  عن  عملية  أمثلة  وأعطت  البيئي،  النظام  على  اإلنسان  تأثير  عن   19/12/2017 في  الدولية  البريطانية 

العربية لحماية الطبيعة ودورها في مواجهة تلك التحديات.

حملة  أن  ويذكر 
حملة  تعرف”  “لو 
أطلقتها  توعوية 
 2013 عام  العربية 
الوعي  رفع  بهدف 
بالقضايا  المجتمعي 
والزراعية  البيئية 
وتشجيع  المعاصرة 
التفاعل  على  الطلبة 
إليجاد  مجتمعهم  مع 
تساعد  عملية  حلول 
تأثير  من  الحد  على 

المشاكل البيئية.
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صناع األمل
شجرة  المليون  حملة  مبادرة  صاحبة  اختيرت 
من  نيسان   20 في  زعيتر  رزان  م.  فلسطين  في 
خمس  بين  النهائي  مبادر  عشر  االثني  مجموعة 
األمل  صناع  مسابقة  في  مشارك  ألف  وستين 
المرشحين  ان  إال  االمارات  دولة  أطلقتها  التي 
المراحل  في  التنظيمية  اللجنة  بتغيير  فوجئوا 
انتهاء  بعد  جديدة  مبادرات  ثالثة  إدخال  و  النهائية 
ذلك  مع  لتفوز  األولى  التصفيات  و  الترشيح 

بالمراكز النهائية. 

المشاركة في إفطار جمعية الحنونة الثقافية السنوي
فندق  في   4/3/2017 في  الثقافية  الحنونة  جمعية  احتفاالت  في  كلمة  إللقاء  الطبيعة  لحماية  العربية  دعيت 
الدور  على  الحنونة  جمعية  كلمتها  في  زعيتر  رزان  االدارية  الهيئة  عضو  وشكرت  عمان.  في  ان  الهوليدي 
لحفظ  العاملة  المنظمات  بين  الشراكة  ضرورة  على  واكدت  والتراث،  الهوية  لحفظ  به  تقوم  الذي  الكبير 

الهوية الفلسطينية وترابط الفن الثقافي الشعبي بالزراعة.
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العربية تشارك إتحاد المرأة األردني احتفالية يوم المرأة العالمي
لحماية  العربية  لتمثيل  زعيتر  رزان  م.  دعيت 
بيوم  األردني  المرأة  إتحاد  إحتفاالت  في  الطبيعة 
االتحاد  أكد   .8/3/2017 تاريخ  في  العالمي  المرأة 
المجتمع  تطور  فهم  يمكن  ال  أنه  االحتفال  خالل 
الحياة  مناحي  في  وإشراكها  المرأة  تمكين  دون 
فقضية  واالجتماعية،  واالقتصادية  السياسية 
تخص  قضية  هي  بل  عليها،  حكرًا  ليست  المرأة 

المجتمع بأكمله.

العربية لحمابة الطبيعة تحدث عيبال عن قصة المليون شجرة
العربية  حجاوي،  دوله  ليلى  السيدة  الثقافية  لجنتها  عضو  عبر  مشكورة   26/9/2017 في  عيبال  جمعية  دعت 
المليون  حملة  مؤسسة  قدمته  عرض  عبر  وإنجازاتها  ومشاريعها  وتأسيسها  تجربتها  لسرد  الطبيعة  لحماية 

شجرة المهندسة رزان زعيتر.

ممأسسة  تواصل  قنوات  إليجاد   2000 عام  االقصى  انتفاضة  إندالع  أثناء  ولدت  قد  شجرة  المليون  فكرة  وكانت 
مع الداخل الفلسطيني ولمواجهة حرب شعواء شنها المستعمرون على أشجار فلسطين التاريخية.

رئيس  فيه  شارك  وانجازاتها  الجمعية  فلسفة  حول  ممتع  حوار  وتاله  العربية  اصدقاء  من  راق  جمع  اللقاء  حضر 
مجلس اإلدارة م. رامي برهوش ومدير مشاريعها م. محمد قطيشات.
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العربية ألطفال األردن تقاطع: ال تنسوا المزارع فهو المقاوم األول
“فريق  مع  بالتعاون  تقاطع  األردن  حركة  تنظمه  الذي  األرض  مخيم  إلى  الطبيعة  لحماية  العربية  دعيت 
 ،20/08/2017 يوم  وذلك  طالبًا   20 ل  الطبيعة  لحماية  العربية  فكرة  لعرض  تيم”  تشالنجر   – التحديات 
المسؤولية  مفاهيم  وتطوير  اإلجتماعية  المهارات  وتطوير  بالنفس  الثقة  تعزيز  إلى  المخيم  يهدف  حيث 
النشاط  مفهوم  وتعميق  توعوية  مبادرات  قيام  على  والطالبات  الطالب  وتشجيع  والمواطنة  االجتماعية 

الطالبي التضامني.
خالل  من  فلسطين  في  المثمرة  األشجار  زراعة  عن  بالتحدث  الجعجع  بزينة  والممثلة  العربية  من  وطلب   
المحاضرة  وبعد  الطبيعية،  للموارد  وسرقته  الصهيوني  االحتالل  لمواجهة  كوسيلة  شجرة  المليون  زراعة  برنامج 

التفاعلية قام الطلبة بزراعة عدد من األشجار سويا.

دعم مبادرة »بصمتك حتعلم« 
»بصمتك  التطوعية  المبادرة  من  بطلب  زراعية  علمية  واستشارات  دراسة  الطبيعة  لحماية  العربية  قدمت 
وتنسيق  هندسة  سنابل  شركة  من  الجعجع  حسن  المهندس  للعربية  التقني  المستشار  قام  حيث  حتعلم« 
للموقع   13/11/2017 في  زيارة  وأجرى  الشتا  وادي  في  المقام  الزراعي  مشروعهم  فعالية  بدراسة  الحدائق 

علمًا ان المشروع يهدف لخدمة سكان مخيم غزة.
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إطالالت اعالمية
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العربية لحماية الطبيعة تعقد مؤتمرها الصحفي السنوي 
إنجازاتها  لعرض  عمان   – الندمارك  فندق  في   22-11-2017 يوم  السنوي  الصحفي  مؤتمرها  العربية  عقدت 
عضو  الحفل  ضيف  الصحفي  المؤتمر  استضاف  حيث   ،2018 لعام  المستقبلية  وخطتها   2017 لعام 

المؤسس في »حركة المقاطعة العالمية« للكيان الصهيوني عمر البرغوثي. 

الطبيعة  لحماية  العربية  تهدف  والذي  السنوي،  الحفل  عن  اإلدارية  الهيئة  رئيس  برهوش  رامي  وأعلن 
فلسطين  في  حاجة  األكثر  المناطق  في  الزراعية  للعائالت  مثمرة  شجرة   150,000 زراعة  الى  خالله  من 
في  شجرة  المليون  برنامج  مسيرة  في  المحطات  أبرز  بعرض  الجعجع  مريم  العربية  مديرة  وقامت  واألردن. 
والغذائية  الزراعية  السياسات  على  للتأثير  الغذاء  على  والسيادة  األردن  في  الخضراء  والقافلة  فلسطين 

محليًا واقليميًا وعالميًا.

وأن  لإلستبداد،  مأسسة  هو  عدالة  بال  السالم  أن”  برغوثي  عمر  السيد  أكد  المقاطعة  حركة  أهمية  وحول 
الفلسطينيون  يقودها  التي  تأثيرًا  والواعدة  الطموحة  العالمية  الحركات  أكثر  من  هي  المقاطعة  حملة 

السترداد حقوقهم وتحقيق العدالة.«

في مقابلة صحفية مع العربية: هل نستهلك مواد محورة وراثيا دون علمنا و من 
المسؤول؟

الطبيعة  لحماية  العربية  مؤسس  عضو  مع  لقاءًا  »أريج«  االستقصائية  الصحافة  مندوبة  الهدهد  أمل  عقدت 
في  وراثيًا  المحور  الغذاء  وضع  حول  زعيتر  رزان  المهندسة  الغذاء  على  للسيادة  العربية  الشبكة  ورئيسة 
فرض  هو  المطلوب  األدنى  الحد  وأن  المواد،  هذه  مراقبة  في  إهمال  هناك  ان  زعيتر  أكدت  حيث  األردن، 
المستهلك  لحق  تأكيدًا  وذلك  عدمها  من  المواد  هذه  على  احتواءها  تبين  المأكوالت  على  بيانية  بطاقات  وضع 

بمعرفة ما يأكل.
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لقاء رؤيا مع النائب ماندال ماندال ورزان زعيتر 
حفيد  مانديال  ماندال  والنائب  الطبيعة  لحماية  بالعربية  مؤسس  عضو  زعيتر  رزان  رؤيا  قناة  استضافت 
صوالحة.  ورهف  الكرشة  فؤاد  مع  دنيا  يا  حلوة  برنامج  على  تلفزيونية  مقابلة  في  مانديال  نيلسون  المناضل 
انه  ماندال  وأكد  القرار،  على  السيادة  اإلى  للوصول  الغذاء  على  السيادة  تعزيز  أهمية  عن  زعيتر  وتحدثت 
على  الضوء  سيسلط  وانه  الفلسطينية،  القضية  وخاصة  االنسانية  القضايا  لدعم  جده  رسالة  ليكمل  أتى 

فلسطين في احتفال المئة عام على والدة جده الراحل نيلسون مانديال.

تلفزيون األردن الجديد يستضيف العربية لحماية الطبيعة

 5/12/2017 بتاريخ  الجعجع  حسن  مهندس  مع  حديثًا  اليوم  األردن  فضائية  أجرت  العالمي  التربة  يوم  بمناسبة 
والحيوان  النبات  أساس  وهي  ومتوازن  متكامل  عالم  بأنها  فأشار  تواجهها  التي  والمشاكل  التربة  أهمية  حول 

وبالتالي اإلنسان، وأوجز تحدياتها الحالية بالتالي:
•  الزحف العمراني على األراضي الزراعية 

إلى  وانتقالها  وتلوثها  المياه  في  الملوحة  إزدياد    •
التربة

التربة  على  بالحفاظ  المتعلقة  القوانين  نقص    •
وعدم الجدية بتطبيق ما هو موجود

في  واألخالق  بالمسؤولية  بالوعي  النقص    •
التعامل مع البيئة عمومًا والتربة خصوصًا 

والتغير  الحرارة  درجات  وارتفاع  التصحر  ازدياد    •
المناخي.
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كلمة م. رزان زعيتر عن العربية لحماية الطبيعة في المنتدى العربي للبيئة 
والتنمية في بيروت في 3-2 تشرين ثاني 2017

مؤتمر افد:

ال لتكميم األفواه في هذا المنبر )ردًا على طلب رئيس الجلسة بعدم التحدث بما يزعج الحكومات(
بيننا  الحادة  المماحكات  رغم  صعب  نجيب  األستاذ  واشكر  الفرصة  اعطائنا  على  المنتدى  اشكر  ان  اود  اواُل 

فهو رجل له رؤيا ويستحق كل الدعم

اعزاءنا 

واخيرًا  واإلنجازات  نراها  التي  التحديات  عناوين:  ثالث  مداخلتنا  تشمل  ان  اتفقنا  المجموعة  لهذه  كمنسقة 
توصياتنا.

واألمن  الزراعي  الموضوع  لبحث  روما  في  العرب  الزراعة  وزراء  اجتمع   2012 عام  في  قصيرة  قصة  مع  ابدأ 
غير  انها  المنطقة  هذه  تعترف  ان  »يجب  الرئيسي  المتحدث  كلمة  وكانت  العربية  المنطقة  في  الغذائي 
ما  ولكن  الكلمة،  اعطى  ولم  العربي  المدني  المجتمع  عن  كممثلة  يدي  ورفعت  الغذاء«  انتاج  على  قادرة 
تمثل  التي  المدني  المجتمع  لممثلة  كلمتي  اعطي  ان  اريد  قال  آنذاك  تونس  في  الزراعة  وزير  ان  أذهلني 

ضميرنا كحكومات وشعوب.

وقلت  الكلمة  واعطيت  المدني،  للمجتمع  ايضًا  انا  كلمتي  اعطي  ان  اريد  وقال  اللبناني  الزراعة  وزير  رفع  ثم 
الغذائي  االمن  لدعم  سياسية  إرادة  توفرت  وإذا  لذلك،  السياسية  اإلرادة  توفرت  إذا  غذائنا  انتاج  نستطيع  اننا 
فهذا  منطقتنا،  تأكل  التي  العبثية  والنزاعات  الحروب  إليقاف  السياسية  اإلرادة  توفرت  واذا  الغذائي،  واالمن 

رد على أننا هنا ليس لنتواجد مع الحكومات ولكن نعتقد انفسنا كضمير لهذه الحكومات.

ان  واطلب  المدني  والمجتمع   NGOs مصطلح  بين  فرق  هناك  أن  ابينه  ان  اريد  الذي  اآلخر  المهم  الموضوع 
النقابات  ويضم  بكثير  اوسع  المدني  المجتمع  فمصطلح   ، أوسع  فهي  المدني  المجتمع  مصطلح  نستعمل 
العربية  الشبكة  أمثل  هنا  وانا  وحدها     NGOs من  اشمل  هي  التي  االجتماعية  والحركات  واالتحادات 

للسيادة على الغذاء التي تحتوي على 30 نقابة واتحاد للصيادين والفالحين  والرعاة والنساء والشباب...
ايضًا  الشعوب  )الن  والشعوب  الحكومات  من  السياسية  اإلرادة  غياب  أولها  التحديات  إلى  بعجالة  هنا  واتى 

وقعت في الفخ( إليقاف الحروب وإلنهاء االحتالل والعتماد التكامل العربي.

وثانيًا: تهميش الزراعة واألمن الغذائي والسيادة على الغذاء

الزراعة  اعتبار  عدم  دولنا  على  تفرض  والتي  الممولة  للجهات  المشروطة  اإلمالءات  أمرة  تحت  الوقوع  وثالثًا: 
اولوية 

اما اإلنجازات

  ECOSOCال وكذلك   FAO وأهمها  الدولية  المنابر  على  فرضنا  عربي  مدني  كمجتمع  اننا  ونفتخر  نعتز  فنحن 
والصراعات  والحروب  االحتالالت  موضوع  وضح   2010 للـ   2002 منذ  دام  كفاح  عبر  المنابر  من  والكثير   UNEP و 
نأخذ  ان  يجب  الغذائي  األمن  او  البيئة  عن  نتحدث  عندما  يعني  تقني،  موضوع  أي  بحث  عند  أساسية  كأولوية 
آخر  وكإنجاز  البحث،  نطاق  ضمن  واالحتالل  والنزاعات  الحروب  وهو  بحت  سياسي  موضوع  االعتبار  بعين 
زراعة  الف  و200  مليون   2 زراعة  السنة  هذه  انهينا  اننا  فلسطين  في  شجرة  المليون  لمشروع  كمطلقة  اعتز 

شجرة زيتون في فلسطين بدل المقتلع وذلك لدعم األمن الغذائي والسيادة الغذائية في فلسطين.
لنا  اننا  نشعر  عربي  مدني  كمجتمع  ألننا  الغذاء،  على  للسيادة  العربية  الشبكة  تكوين  هو  ثالثُا  المهم  واإلنجاز 
ونشعر  وسوريا  اليمن  وفي  العربية  المناطق  كل  وفي  والكويت  السعودية  في  أعضاء  ولنا  واحدة  قضية 

ان هذه النواة قد يمكن ان تكون فاعلة وإيجابية جدًا.
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واختتم االن حول توصياتنا 

اواًل: اإليقاف الفوري للحروب والنزاعات وكافة ارجاء وطننا العربي واستبدالها بالحوار المدني 

في  الغذاء  على  السيادة  موضوع  نتبنى  وان  الزراعي  اإلصالح  وخاصة  للسياسات  إصالحات  اجراء  ثانيًا: 
بالدنا.

ثالثًا: ضمان آلية مسائلة واتباع لحقوق اإلنسان

الموضوع  هذا  فرض  استطعنا  وقد  مستدامه  تنموية  ببرامج  وارفادها  اإلغاثية  بالبرامج  االكتفاء  رفض  رابعًا: 
في المنابر الدولية.

يخلق  الذي  الدولية  المانحة  للجهات  والمجحف  المشروط  التمويل  مكان  العربي  التمويل  إحالل  خامسًا: 
اإلذعان ويؤثر على القرار السيادي والسياسي

الفلسطينية  للسلطة  يذهب  الذي  الدعم  من   78% وان  اجنبية  منظمة  من  اكتشفتها  معلومة  واضيف 
يصب في جيوب اإلسرائيليين وان ذلك يمول 30 % من كلفة االحتالل.

وأريد ان انوه عن ضرورة وضع استراتيجية لتفعيل اإلرادة السياسية.
ضمير  فعاًل  اننا  لنثبت  ممأسسة  وبطريقة  معًا  نعمل  ان  مدني  كمجتمع  لنا  موجهة  هي  األخيرة  التوصية 

الشعوب.
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نداء المجتمع المدني لتطبيق القانون الدولي المعني بالصحة في غزة
7 تموز 2017

 السيد أنطونيو غوتيريش ، األمين العام لألمم المتحدة   
السيد زيد رعد الحسين ، المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة  

من  ممكن  مستوى  بأعلى  التمتع  في  إنسان  كل  بحق  المعني  الخاص  المقرر   ، بوراس  داينوس  السيد 
الصحة البدنية

حصاره  مواصلة  و  لفلسطين  االسرائيلي  االحتالل  استمرار  عن  الناجمة  الخطيرة  المأساوية  األحداث  ظل  في 
الطاقة  و  الدواء  و  الغذاء  و  العالج  على  للحصول  حقهم  أمام  غزة   قطاع  سكان  على  المفروض  الالانساني 
و  غزة  قطاع  لمرضى  العالجية  التحويالت  تمنع  التي  الفلسطينية  للسلطة  الجديدة  السياسة  صدد  في  و 
األطفال  من  غالبيتهم  الجاري  العام  مطلع  منذ  روحا   13 حصدت  التي  و  والقلب  السرطان  مرضى  بينهم 
استنادا  و  االنسانية  الجرائم  هذه  عن  طرفا  يغض  مريب  دولي  صمت  ظل  وفي  رضيع  من  أكثر  بينهم  ومن 

لنصوص في الشرعة الدولية لحقوق االنسان السيما:

على  األمان  وفي  ية  والحرِّ الحياة  في  الفرد  حق  حول  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من   )3( المادة    •
شخصه،

يكفي  معيشة  مستوى  في  حقٌّ  شخص  لكلِّ  أن  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من   )-1  25( المادة    •
الطبية  والعناية  والمسكن  والملبس  المأكل  صعيد  على  ًة  وخاصَّ وألسرته،  له  والرفاهة  الصحة  لضمان 
أو  المرض  أو  البطالة  حاالت  في  الغوائل  به  يأمن  ما  في  الحقُّ  وله  الضرورية،  االجتماعية  الخدمات  وصعيد 

ل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه، العجز أو الترمُّ

الحق  على  تنص  التي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   )12( المادة    •
 )2-d( بند  خاصة  و  والعقلية  البدنية  الصحة  من  ممكن  مستوى  بأعلى  التمتع  في  شخص  لكل  اإلنساني 
في  الطبي  واالهتمام  الطبية  الخدمات  كل  اى  الوصول  تكفل  التي  الظروف  تهيئة  وجوب  على  ينص  الذي 

حالة المرض،

طفل  اي  حرمان  عدم  بضمان  الدول  ألزمت  التي    1989 لسنة  الطفل  حقوق  اتفاقية  من    )24( المادة    •
مستوى  بأعلى  التمتع  في  الطفل  حق  على  وأكدت  الصحية؛  الرعاية  خدمات  على  الحصول  في  حقه  من 
االطفال  لجميع  الالزمتين  الصحية  والرعاية  الطبية  المساعدة  بتوفير  الدول  وألزمت  بلوغه؛  يمكن  صحي 

دون استثناء،

في  الطفل  حق  على  أكد  الذي   1959 لسنة  الطفل  لحقوق  المتحدة  األمم  اعالن  من  الرابع   المبدأ     •
بالعناية  وأمه  رعايته  ووجوب  السليم  الصحي  النمو  في  وحقه  الطبية  الخدمات  من  كاف  قدر  على  الحصول 
الطفل  يكون  ان  وجوب  على  أكد  الذي  االعالن  نفس  من  الثامن  المبدأ  وكذلك  الالزمتين  الخاصتين  والحماية 

وفي جميع الظروف من أوائل المتمتعين بالحماية واالغاثة،

الرابعة  جنيف  باتفاقية  اليها  يشار  و  الحرب  وقت  في  المدنيين  األشخاص  حماية  بشأن  جنيف  اتفاقّية    •
على  تفرض  التي   23 و   17 المادة  خاصة  و  االحتالل  و  االشتباك  حاالت  في  ايضا  تنطبق  التي   1949 لسنة 
النفاس  والنساء  واألطفال  والمسنين  والعجزة  والمرضى  الجرحى  لنقل  محلية  ترتيبات  إقرار  النزاع  أطراف 
و  المناطق  هذه  إلى  المواد  و  الطبية  الخدمات  مهمات  و  أفراد  ومرور  المطوقة،  أو  المحاصرة  المناطق  من 
جريمة  أو  جنحة  أو  مخالفة  عن  شخص  أي  معاقبة  تمنع  و  الجماعي  العقاب  تحظر  التي   33  ،32  ،31 المواد 

لم يرتكبها،

 2012 عام  تقريره  في  غيالرد  ماكسويل  المتحدة  األمم  في  االنسانية  الشؤون  منسق  ذكره  ما  على  اعتمادا  و 
إمدادات  لتحسين  عاجلة  اجراءات  اتخاذ  أن  و   2020 العام  في  للعيش  مالئما  يكون  لن  غزة  قطاع  ان  من 
وواجبها  المتحدة  األمم  ميثاق  مع  انسجاما  و  أساسي،  أمر  هو  التعليم  و  الصحة  خدمات  و  الكهرباء  و  المياه 



99

في تحمل مسؤولياتها و خاصة في الجانب اإلنساني، نطالب نحن الموقعين أدناه  بما يلي:

مما  غزة،  قطاع  على  عقد  لمدة  طال  الذي  فورا  حصارها  بإنهاء  »إسرائيل«  على  المتحدة  األمم  تضغط  أن    .1
يمنع سكانها من الحصول على حاجاتهم المعيشية األساسية،

المرضى  يمنع  الذي  اجراءها  عن  الفوري  بالرجوع  الفلسطينية  السلطة  على  المتحدة  األمم  تضغط  أن    .2
من تلقي العالج خارج قطاع غزة،

كل  بحق  المعني  الخاص  المقرر  و  المتحدة  األمم  في  اإلنسان  لحقوق  السامية  المفوضية  تقوم  أن    .3
في  الحق  بشأن  الحقائق  لتقصي  بعثة  بإيفاد  البدنية  الصحة  من  ممكن  مستوى  بأعلى  التمتع  في  إنسان 
الخرق  هذا  لمواجهة  حاسمة  و  جدية  خطوات  أخذ  و  الحق  بهذا  التمتع  على  الحالي  الحصار  تأثير  و  الصحة 

للشرعة الدولية. 
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العريضة الدوليةالضاغطة لتطبيق القانون الدولي المعني بالغذاء والصحة في اليمن
7 تموز 2017

السيد أنطونيو غوتيريش ، األمين العام لألمم المتحدة   
السيد زيد رعد الحسين ، المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة  

السيدة هالل الفر ، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
من  ممكن  مستوى  بأعلى  التمتع  في  إنسان  كل  بحق  المعني  الخاص  المقرر   ، بوراس  داينوس  السيد 

الصحة البدنية

اليمن  في  الوضع  “أن  الطوارئ  حاالت  في  اإلغاثة  ومنسق  اإلنسانية،  للشؤون  العام  األمين  وكيل  أعلن 
على  الـ22  اليمن  محافظات  ثلث  أن  المتحدة   األمم  وحذرت  العالم”.  في  األضخم  اإلنسانية  »األزمة  هو 
وسط  الفائت،  العام  عن   20% زيادة  في  وذلك  الجوع  من  البلد  سكان  من   60% يعاني  فيما  المجاعة،  شفير 
اإلنسانية.  اإلغاثة  عمال  وحركة  الغذائية  والمساعدات  المستوردات  وتقييد  النازحين  تدفق  و  الحرب  استمرار 
الغذاء  يوفر  البرنامج  أن  لوشر  بيتينا  المتحدة  األمم  في  العالمي  األغذية  برنامج  باسم  المتحدثة  وأشارت 
 17 والبالغ  الجوع  يعاني  الذي  العدد  نصف  من  أقل  وهو  اليمن،  في  شهريا  نسمة  ماليين  سبعة  لنحو 

مليونا.

لوباء  الجغرافية  الرقعة  اتسعت  يونيو    30 وحتى  الماضى  أبريل   27 منذ  أنه  المتحدة  االمم  أعلنت  وبينما 
 1500 بينها  من  بالوباء،  واشتباه  إصابة  حالة  ألف   246 تسجيل  تم  و   22 أصل  من  محافظة   21 الى  الكوليرا 
من  لسنتين  مباشرة  نتيجة  هو  الكوليرا  انتشار  إن  واليونيسيف،  العالمية  الصحة  منظمة  حسب  و  وفاة.  حالة 

الصراع العنيف الذي أدى الى انهيار نظم الصحة والمياه والصرف الصحى.

الشرعة  في  لنصوص  واستنادا  االنسانية  الجرائم  هذه  عن  طرفا  يغض  مريب  دولي  صمت  ظل  وفي 
الدولية لحقوق االنسان السيما:

على  األمان  وفي  ية  والحرِّ الحياة  في  الفرد  حق  حول  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من   )3( المادة   •
شخصه،

يكفي  معيشة  مستوى  في  حقٌّ  شخص  لكلِّ  أن  اإلنسان  لحقوق  العالمي  اإلعالن  من   )-1  25( المادة   •
الطبية  والعناية  والمسكن  والملبس  المأكل  صعيد  على  ًة  وخاصَّ وألسرته،  له  والرفاهة  الصحة  لضمان 
أو  المرض  أو  البطالة  حاالت  في  الغوائل  به  يأمن  ما  في  الحقُّ  وله  الضرورية،  االجتماعية  الخدمات  وصعيد 

ل أو الشيخوخة أو غير ذلك من الظروف الخارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيش، العجز أو الترمُّ

حق  على  تنص  التي  والثقافية  واالجتماعية  االقتصادية  بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  من   )11( المادة   •
الكافي  الغذاء  في  الحق  الحصر  سبيل  على  ليس  ولكن  يشمل  هذا  و  الئق  معيشي  مستوى  في  شخص  كل 
األطراف  على  التزاما  تخلق  أنها  كما  المعيشية”.  لظروفه  متواصل  تحسين  “في  و  والمسكن  والملبس 
الحق  على  تنص  التي  العالموالمادة)12(  في  الجوع  على  القضاء  و  للغذاء  العادل  للتوزيع  معا  للعمل 
 )2-d( بند  خاصة  و  والعقلية  البدنية  الصحة  من  ممكن  مستوى  بأعلى  التمتع  في  شخص  لكل  اإلنساني 
في  الطبي  واالهتمام  الطبية  الخدمات  كل  اى  الوصول  تكفل  التي  الظروف  وجوبتهيئة  على  ينص  الذي 

حالة المرض،

في  الحق  حول  للجنةاألممالمتحدةالمعنيةبالحقوقاالقتصاديةواالجتماعيةوالثقافية   12 التعليقالعامرقم   •
ماديًا  يتاح  عندما  يدرك  الكافي  الغذاء  في  الحق  أن  أعلنت  التي  السادسة  الفقرة  خاصة  و  الكافي  الغذاء 
الحصول  سبيل  األوقات،  جميع  في  األشخاص،  من  غيره  مع  أو  بمفرده  وطفل  وامرأة  رجل  لكل  واقتصاديًا 
آثار  من  للتخفيف  الالزمة  التدابير  باتخاذ  أساسًا  ملزمة  الدول  أن  و  شرائه.  وسائل  أو  الكافي  الغذاء  على 

الجوع حتى في أوقات الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث،



101

لسنة  الرابعة  جنيف  باتفاقية  اليها  ويشار  الحرب  وقت  في  المدنيين  األشخاص  حماية  بشأن  جنيف  اتفاقّية   •
أو  مخالفة  عن  شخص  أي  معاقبة  وتمنع  الجماعي  العقاب  تحظر  التي   33  ،32  ،31 المواد  خاصة  و   1949

جنحة أو جريمة لم يرتكبها،

من  كأسلوب  المدنيين  تجويع  يحظران  اللذان  جنيف  التفاقيات  والثاني  األول  االضافيان  البرتوكوالن   •
أساليب الحرب او القتال.

نطالب نحن الموقعين أدناه  بما يلي:

1( الضغط على الدول األعضاء بوقف الحمالت العسكرية فورا على اليمن بغض النظر عن المبرر،
االغاثية  والمهمات  والطبية  الغذائية  للمواد  والسماح   ، والجوي  والبحري  البري  الفوري  الحصار  رفع   )2

للدخول الى اليمن وعدم التعرض لها ،
3( التوقف عن استهداف البنية التحتية وتدميرها،

خارجي،  تدخل  اي  دون  داخلية،  يمنية  مصالحة  عملية  إلطالق  الثقة  من  امن  مناخ  لخلق  الجهود  دعم   )4
ودعم جهود بناء  حوار وطني ِيؤدي الى وحدة اليمن والشعب اليمني.
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الكلمة اإلفتتاحية فيالهيئة العامة للمؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج في تركيا 
رزان زعيتر ، 25 شباط 2017، تركيا

ِبْسم هللا الرحمن الرحيم

لحظة  اخر  حتى  دائمًا  المتفائل  المناضل  العربي  الفلسطيني  والدي  اتذكر  أمتي  على  الدنيا  اظلمت  كلما 
من عمره »أكرم زعيتر« يقول لنا دومًا ان »روح هذه األمة .. مهما حصل .. لن تموت«.

القاتلة  الفتن  وعبثيِة  بؤِس  من  بنا  ليسمو  وفرحًا  مهابًة  المتوهج  النوعّي  الحشِد  بهذا  هذا  مؤتمرنا  ويأتي 
التي نعيشها الى قمة االمل ..

أمان   لِصَمام  هناك  المفاجآت  ونمنع  المسافات  ولنختصر  استدامة،  وشروط  مسببات  األمل  لهذا   .. ولكن 
نجاحنا ثالث رسائل:

.وعن  اوعمري  جنسوي   ، مذهبيٍّ او  اثنيٍّ  او  دينيٍّ  أو  عقائدي  وتحيٍز  تحزٍب  أي  عن  قراراتنا  إستقاللية  األولى    
األكثرية  على  قليلة  فئة  تمارسها  قد  فهمنا،   يساء  ال  حتى  سياسية  أمومة  قل  أو  خانقة  سياسيٍة  أبويٍة  أي 
فلسطين  بوصلته  كانت  لمن  إال  تمجيد  فال  إخفاقاتها.  أسباب  أهِم  ومن  السابقة  حركاتنا  معظم  حال  كان  كما 

وكل فلسطين، وال تأليه ألي من البشِر ، وسنخضع جميعا حتمًا للمحاسبة والمراقبة.

منطقتنا،  استوطنت  عظيمة  لحضارات  وروافُد  قوتنا  مصادر  أهم  هو  االعزاء   أيها  تنوعنا  أنَّ  الرسائل    وثاني 
فلماذا نجعل هذا التنوع المبهر سببًا إلراقة دِم األِخ ألخيه، ولوأد حلِم النصر كلما الح. 

طرف  ال  أن  نؤمن  أن  وبدون  التنوع.  هذا  مكونات  بين  الوحدة  لتجسيِر  وسيلًة  األعزاء  أيها  مؤتمرنا  فليكن 
يمكن أن يفني االخر،فسنظل عرضة للتفكك والهالك وسيظل فخ الفرقة وتجزئة المجزأ يتربص بنا.
ووحدتنا نحن الفلسطنيون هي السبيل األسرع واألشرف لتوحيد كل عاشقي فلسطين من حولنا ولنا.

السياسي،  قرارهم  على  والسيادِة  وصمودهم  بمقاومتهم  ليستمروا  الداخل،  فلسطيني  أن  الثالثة     الرسالة 
تمنع  ولمبادراٍت  مستدام،  تنموٍي  لدعٍم  بحاجة  هم  مرفوعة،  كالعادة  وهاماتهم  إليهم  عودتنا  ولينتظروا 

عنهم الفقر والعوز الذي يوهن عزيمتهم. 

االنتفاضِة  منذ  جماعيٍةاطلقناها  مشرقٍة  مبادرة  على  اّعرج  أن  لي  البد  إليكم  التحدث  شرف  نلُت  وقد  وهنا 
حالنا  ولسان  عشرة«  نزرع  شجرة  »يقلعون  شعار  تحت  فلسطين  في  شجرة  المليون  مشروع  وهي  أال  الثانية 
على  الماء  قطرات  تستطيع  وكما  وسأقاوم،  سأبقى  صبار  شجرة  أو  ليمونة   .. زيتونة  لي  دامت  ما  يقول 
ألف   120 على  موزعة  شجرة  ونصف  مليوني  زراعة  محدودة  وبموارٍد  استطعنا  فقد  الصخر،  تنحت  أن  رقتها 
مجموع  أسرًا  يعيلون  وفالح  مزارع  ألف   ٢٤ احتياجات  تلبية  واستطعنا  فلسطين،  مساحة  كامل  على  دونم 
والسيادة  االرض  على  الحفاظ  مفهوم  وعبر  عبرها  أننا  أهمية  ذلك  ويوازي   ، فرد  ألف  المئتي  يفوق  أفرادها 
مهمة  عالمية  منابر  اختراق  من  وتمكنا  المتنافرة  والعقول  القلوب  من  الكثير  توحيد  استطعنا  الغذاء  على 

كانت مؤصدة أمام العمل ألجل فلسطين.

نستثني  أو  نقصي  وال   ، ،مجتمعين  بيد  يدًا  القادمة  المرة  نعود  أن  على  معًا  لنتعاهد  األحبة  أيها  تعالوا  وأخيرًا 
أحدًا خاصة الذين كان لهم أسئلة مشروعة حول مؤتمرنا ، وتوجسوا منه بعض خيفة.

والحضور  الطيبة  الوجوه  لهذه  لنثبت  انتظارها  طال  ملموسة  انجازات  نحقق  أن  ايضًا  لنتعاهد  وتعالوا 
هذه  روح   ، حقًا  ،أنه  لهم  لنثبت  لجمعنا،  طربًا  ترقص  صباحًا  وجوهها  فرحة  رأينا  التي  والطفولة  العظيم 

األمة مهما حصل لن تموت.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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كلمة العربية لحماية الطبيعة في مؤتمر الحملة العالمية للعودة إلى فلسطين
حسن الجعجع، أيار 2017 ، لبنان

بسم هللا الرحمن الرحيم

شكرًا لألخوة في الحملة على اإلستضافة الكريمة وأجمل التحيات من أعضاء العربية لحماية الطبيعة.
المستهدفة  بالفئات  متصلة  هي  و  الحملة  مكونات  بين  التنسيق  آليات  تطوير  حول  اليوم  مساهمتي 
والتي  المجتمعات  كافة  في  الفئات  غالبية  تطال  أبعاد  الفلسطينية  للقضية  بأن  القول  عن  غني  بالحشد. 
النضال  في  بمشاركته  يتعاظم  عالمي  عام  رأي  لخلق  معها  والتشبيك  التواصل  يجب  وبالتالي  يمكن 
وبالتالي  الدولية  الساحة  في  القوى  موازين  في  جدًا  مؤثرًا  عاماًل  ويكون  الفلسطيني  الشعب  جانب  إلى 

اإلقليمية ثم المحلية.

وحسب  نضالنا  في  مساهمتها  لكسب  معها  التواصل  علينا  التي  الفئات  لتعداد  سويًا  التشابك  يمكننا 
القضايا المتعلقة بـ:

•  المرأة
•  األطفال

•  لبيئة
•  الصحة

•  السكان األصليين
•  الشباب

•  جمعيات حقوق اإلنسانو تضمن حرية التعليم و العبادة
•  منتجي الغذاء )المزارعيين و الصيادين و الرعاة(

•  األشخاص ذوياإلعاقة
•  اإلحتالل و الحرب

•  كبار السن
أكاديميين  رسامين،  فنانين،  عمالية،  اتحادات  محامين،  أطباء،  زراعيين،  مهندسين  )نقابات  غيرها  وعشرات    •

.. معلمين(

العالم  مستوى  على  معلومات  قاعدة  تأسيس  ثم  المستهدفة  الفئات  بإستكمال  الحملة  تقوم  أن  اقترح 
بحيث  تاريخية  حقائق  إلى  يستند  جامع  إنساني  خطاب  بموجب  معها  والتواصل  الفئات  هذه  كل  تضم 
دعوة  يمكننا  و  اإلجتماعي.  التواصل  أدوات  بإستخدام  العالم  مستوى  على  الفئات  هذه  تحريك  من  نتمكن 
مجتمعاتهم  إلى  ونقله  الواقع  على  فعليًا  يحصل  ما  لمشاهدة  المحتلة  فلسطين  إلى  مؤثرة  شخصيات 

وفئاتهم مباشرة إلى جانب استخدام األفالم واليوتيوب وغيرها من الوسائل اإلعالمية.

المباشرة  الحاجة  حين  المتخصصة  الفئات  إلى  باإلضافة  عمومًا  بيننا  الكترونية  مجموعة  تشكيل  أيضًا  أقترح 
وتشكيل مجموعات عمل تقدم تقارير كل فترة حول ما تم إنجازه .

و شكرا 
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كلمة العربية لحماية الطبيعة في المنتدى العربي للبيئة والتنمية 
رزان زعيتر 2تشرين ثاني 2017، بيروت

إيصال  مهمتها  والتي  الورشة  هذه  محتوى  إلدارة  اختياري  على  التنمية  و  للبيئة  العربي  المنتدى  أشكر 
واتفقنا  ومستدامة.  عادلة  تنمية  الى  للوصول  أساسي  شريك  هو  والذي  العربي  المدني  المجتمع  موقف 

على ان تقدم التحديات التي تواجهنا وتوصياتنا متبوعة ببعض انجازاتنا.

واألمن  الزراعي  الموضوع  لبحث  روما  في  العرب  الزراعة  وزراء  اجتمع  عندما   2012 عام  في  قصيرة  قصة 
بانها  المنطقة  هذه  اعترف  وجوب  حول  الرئيسي  المتحدث  كلمة  وكانت  العربية  المنطقة  في  الغذائي 
ولم  الطرح  هذا  على  للرد  العربي  المدني  المجتمع  عن  كممثلة  يدي  ورفعت  الغذاء.  انتاج  على  قادرة  غير 
لممثلة  كلمتي  اعطي  ان  اريد  قال  آنذاك  تونس  في  الزراعة  وزير  ان  أذهلني  ما  ولكن  الكلمة،  اعطى 

المجتمع المدني التي تمثل ضميرنا كحكومات وشعوب.

وقلت  الكلمة  واعطيت  المدني،  للمجتمع  ايضًا  انا  كلمتي  اعطي  ان  اريد  وقال  اللبناني  الزراعة  وزير  رفع  ثم 
الغذائي،  االمن  لدعم  سياسية  إرادة  توفرت  وإذا  لذلك،  السياسية  اإلرادة  توفرت  إذا  غذائنا  انتاج  نستطيع  اننا 
القضية  هذه  واسوف  منطقتنا  تجهض  التي  العبثية  والنزاعات  الحروب  إليقاف  السياسية  اإلرادة  توفرت  وإذا 

للتأكيد على أننا هنا ليس لنتواجه مع الحكومات ولكن نعتقد أنفسنا كضمير لهذه الحكومات.

واطلب  المدني  والمجتمع   NGOs مصطلح  بين  فرق  هناك  أن  هنا  ابينه  ان  اريد  الذي  اآلخر  المهم  الموضوع 
النقابات  يضم  المدني  المجتمع  فمصطلح  أوسع،  فهي  المدني  المجتمع  مصطلح  نستعمل  ان  مستقباًل 
العربية  الشبكة  أمثل  هنا  وانا  وحدها     NGOs من  اشمل  هي  التي  االجتماعية  والحركات  واالتحادات 

للسيادة على الغذاء التي تحتوي على 30 نقابة واتحاد للصيادين والفالحين والرعاة والنساء والشباب...

الحكومات  من  السياسية  اإلرادة  غياب  وأولها  وشعوبنا  دولنا  تواجه  التي  التحديات  إلى  بعجالة  هنا  واتى 
التكامل  والعتماد  االحتالل  وإلنهاء  الحروب  إليقاف  الفخ(  في  وقعت  ايضًا  الشعوب  )الن  والشعوب 

العربي.

مشروط  السياسي  قرارنا  على  فالسيادة  الغذاء  على  والسيادة  الغذائي  واألمن  الزراعة  تهميش  وثانيًا: 
بسيادتنا على مواردنا وعلى غذائنا.

الزراعة  اعتبار  عدم  دولنا  على  تفرض  والتي  الممولة  للجهات  المشروطة  اإلمالءات  أمرة  تحت  الوقوع  وثالثًا: 
اولوية.

اما اإلنجازات

  ECOSOCال وكذلك   FAO وأهمها  الدولية  المنابر  على  فرضنا  عربي  مدني  كمجتمع  اننا  ونفتخر  نعتز  فنحن 
والصراعات  والحروب  االحتالالت  موضوع  وضح   2010 للـ   2002 منذ  دام  كفاح  عبر  المنابر  من  والكثير   UNEP و 
ان  يجب  الغذائي  األمن  او  البيئة  عن  نتحدث  عندما  يعني  تقني،  موضوع  أي  بحث  عند  أساسية  كأولوية 
وكإنجاز  البحث،  نطاق  ضمن  واالحتالل  والنزاعات  الحروب  وهو  بحت  سياسي  موضوع  االعتبار  بعين  نأخذ 
شجرة  المليون  مشروع  بإطالق  المحتلة  فلسطين  وفي  الطبيعة  لحماية  العربية  في  وشركائي  اعتز  آخر 
فلسطين  في  زيتون  اكثرها  شجرة  الف  و200  مليون   2 زراعة  السنة  هذه  انهينا  اننا  حيث  فلسطين  في 
في  الغذائية  والسيادة  الغذائي  األمن  لدعم  وذلك  عشرة  نزرع  شجرة  يقلعون  شعار  تحت  المقتلع  بدل 

فلسطين.
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نشعر  عربي  مدني  كمجتمع  ألننا  الغذاء،  على  للسيادة  العربية  الشبكة  تكوين  هو  ثالثُا  المهم  واإلنجاز 
وسوريا  اليمن  وفي  العربية  المناطق  كل  وفي  والكويت  السعودية  في  أعضاء  ولنا  واحدة  قضية  لنا  اننا 
االستراتيجيات  وتوحيد  النظر  وجهات  لتقريب  جدًا  وإيجابية  فاعلة  تكون  ان  يمكن  قد  النواة  هذه  ان  ونشعر 

والمواقف.

واختتم االن حول توصياتنا 

اواًل: اإليقاف الفوري للحروب والنزاعات وكافة ارجاء وطننا العربي واستبدالها بالحوار المدني 

في  الغذاء  على  السيادة  موضوع  نتبنى  وان  الزراعي  اإلصالح  وخاصة  للسياسات  إصالحات  ثانيًا:اجراء 
بالدنا.

ثالثًا: ضمان آلية مسائلة ومحاسبة واحترام لحقوق اإلنسان

الموضوع  هذا  فرض  استطعنا  وقد  مستدامه  تنموية  ببرامج  وارفادها  اإلغاثية  بالبرامج  االكتفاء  رفض  رابعًا: 
في المنابر الدولية.

يخلق  الذي  الدولية  المانحة  للجهات  والمجحف  المشروط  التمويل  مكان  العربي  التمويل  إحالل  خامسًا: 
الدعم  من   78% ان  تؤكد  بحثية  لمنظمة  حقيقة  تحضرني  وهنا  السياديوالسياسي  القرار  على  ويؤثر  اإلذعان 
كلفة  من   %  30 يمول  ذلك  وان  الصهيوني  العدو  جيوب  في  يصب  الفلسطينية  للسلطة  يذهب  الذي 

االحتالل.

اإلرادة  لتفعيل  استراتيجية  وضع  ضرورة  السياسية  اإلرادة  لتفعيل  استراتيجية  وضع  يجب  ذلك  كل  ولتحقيق 
السياسية.

فعاًل  اننا  ممأسسةلنثبت  وبطريقة  معًا  نعمل  ان  مدني  كمجتمع  لنا  موجهة  فهي  األخيرة  التوصية  اما 
ضمير الشعوب.
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كلمة العربية لحماية الطبيعة في جلسة افتتاح الدورة44 للجنة األمن الغذائي العالمي
مريم الجعجع -  9 تشرين األول 2017 ، أيطاليا

Opening Statement on Policy responses to Food Crises and Famines at CFS 44

As the SOFI Report 2017 states the situation of chronic food crises in many countries and regions has severely wors-
ened this year, with four countries on the brink of famine. This is unacceptable and calls for the collective responsibility 
of all governments, organizations and peoples.

Famines do not happen instantaneously, they take years to develop and early political and humanitarian action is ex-
tremely critical for prevention and mitigation.

We cannot tackle food crises, and eradicate hunger, without addressing the root causes.

Food insecurity derives typically from structural factors and policies that marginalize local food systems and small-
scale food producers, and foster increased concentration of corporate power.

During conflict, food insecurity is exacerbated. According to the SOFI 2017, around 60 % the world’s hungry live in 
areas where there is conflict. The current food crises in conflict are largely due to multiple and often systemic human 
rights violations committed by state and non-state actors. They are rooted in aggression against civilians and food pro-
ducers, resource dispossession and destruction, systemic disruption of agricultural activities, restriction of movement 
of peoples, traders and humanitarian assistance, as well as ethnic cleansing, occupation and sanctions. Starvation is 
used as a weapon of collective punishment and for most cases perpetuators enjoy impunity.

Continued depletion of natural resources makes communities extremely vulnerable to natural disasters which are more 
severe than ever due to human-induced climate change.

For those communities that are in dire need of food assistance, the late response to early warning systems, includ-
ing humanitarian assistance and political and diplomatic pressure, results in worsening of food insecurity, spread of 
diseases, and human loss. The Humanitarian architecture has proven to be insufficient as assistance is very often 
politicized and nowhere near enough to meet the needs in the “four famine” countries and elsewhere.

CFS was reformed in response to the food crises in 2007/8. It must be able to effectively respond to the food crises of 
today, and tackle their causes sustainably. CFS should fully take on its role as the most inclusive international body for 
policy coherence, cooperation and coordination on FSN. In particular:

First–CFS should become the central global platform for convening periodic and ad-hoc reviews of famines and severe 
food crises, focusing on the assessment of policy responses and their impact on the root causes, ensuring coherence 
of humanitarian, development and Human Rights dimensions. Such reviews should look at individual, collective and 
extraterritorial human rights obligations, since crises and conflicts are not only caused by domestic actors, but also 
provoked by foreign parties, both states and corporations.

The CFS, in close cooperation with Special Rapporteur for the Right to Food, should also call for UN Commissions of 
enquiry and fact-finding missions to provide field assessments and investigate human rights violations particularly in 
relation the Right to Food. The outcomes of such reviews and commissions should be communicated to the UN Security 
Council and other UN specialized organizations.
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Second– We call on the CFS and its members to ensure the immediate dissemination and use of the Framework for 
Action for Food Security in Protracted Crises among the full range of intended users. All actors should facilitate reviews 
of current policies and actions, particularly in preparation for the Global Thematic Event on the Framework for Action n 
2020.

Third CFS should give particular attention to the voices, rights and needs of communities living in the most-affected 
territories including indigenous communities, pastoralists, small-scale food producers, landless, children, orphans, and 
peoples with disabilities as well as refugees, internally displaced peoples.Women’s rights are of utmost importance:

In times of food crisis and conflict, pervasive patriarchy leaves women as the most food insecure and vulnerable to 
hunger, but at the same time they are the first to struggle to provide food for their families and themselves.  A continued 
focus is needed for the protection and fulfillment of women’s human rights, to ensure their meaningful active inclusion 
in decision making in relation to food production and consumption policies and programs and ensures their access to 
and control of land and natural resources.

Fourth– The CFS should promote accountability of different actors addressing food crises. It should support the New 
Way of Working Commitment made at the World Humanitarian Summit in 2016 that insists on bridging the humanitar-
ian-development divide. It should enhance local food systems, promote transformative approaches to agriculture, 
strengthen local organizations and support country-owned plans.

Fifth– CFS should promote early response to forecast food crises; early action reduces humanitarian costs, prevents hu-
man suffering, and avoids development losses. The CFS could support an Early Action conference in 2018 to showcase 
evidence around early action, and increase donor commitment to funding early responses linked to long-term sustain-
able solutions.

Finally, CFS members should encourage country-led and owned mechanisms that seek durable and just political 
solutions to conflicts. For examplein Yemen, where 60% of the population is suffering from hunger, and cholera has 
spread across the country in unprecedented dimensions, an immediate and unconditional ceasefire and a lifting of the 
blockade of ports and airports, as well as the permission of humanitarian assistance, are vital to stop the unacceptable 
human suffering The SDGs will never be achieved without the political will to put an end to wars, conflict and violence. 
There is no food security without just peace.
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كلمة العربية لحماية الطبيعة في جلسة “دور النساء وحقوقهم في ظل المجاعات 
والحروب”

مريم الجعجع -  12 تشرين األول 2017 ، أيطاليا
APN Presentation at the CFS Side Event on “Women’s Roles and Rights in Situations of Food Crises, Famines and 
Conflict”

I will focus my presentation on three main ideas: the impact of crises and conflict on women; their key role during such 
conditions; and some of my recommendations to enhance women’s steadfastness.

1(The impact of crises and conflict on women:
a( Women/girls are at greater risk of malnutrition than men/boys. Women require 2.5 percent more dietary irons than 
men.For instance, 50% of women in Afghanistan suffer fromiron deficiency.

b( Women favor their families and children over themselves and they are disproportionately affected in times of food 
shortage

c(  Women need more protein when pregnant and lactating and deficiency increases likelihoods of child impairment- 
low birth weight, child mortality, serious disease, poor classroom performance and low work productivity. For example, 
in Yemen more than 3 million pregnant and nursing women, and children under 5, need support to prevent or cure 
malnutrition.

e( Women’s vulnerability to abuse and exploitation increases during conflict due to many reasons including:
•  Greater difficulties while commuting to access food stuff /medical care.  In Palestine 10 percent of pregnant 
Palestinian women are delayed at Israeli checkpoints while travelling to hospital to give birth. Between 2000- 2007 for 
example, 69 babies were born at checkpoints , 35 of which died including5 of the mothers.
•  A rapid escalation of violence/domestic physical and emotional abuse as a result of increased frustration and 
anxiety due to unemployment and displacement.

f( There is a sudden increase in economic and social burdens on women/girlsas the number of prisoners, martyrs and 
disabled family members rise. )e.g. About 40% of male Palestinians in the occupied territories have been arrested at 
some point.( It is important to note that gender affects the incidence of food insecurity among households. In Palestine 
1/4 of male-headed households are food insecure, compared to 1/3 of female-headed households. 

2(Women’s Role in crises and conflict
a( Women contribute largely to agricultural production )although often unrecognized( through tending to crops and 
animals. )e.g. Women perform 75% of cultivation activities in Yemen(. 

b( Women manage household consumption and food preparation and are more likely to reinvest their money on food, 
education, and healthcare. However;
•  Women have limited access to information about nutrition, weather, and cropping patterns
•  They need access and control over resources to improve food security, such as income, land, water, equipment, 
financial services and training.
•  They earn lower wages.
3(What to do ?Main Recommendations 
a( Encourage women to join specialized agricultural cooperatives/form women workers/farmers  unions or social 
movements to defend rights.
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b( Empower and bring women closer to decision-making processeson all issues not only women’s rights. Women’s 
rights cannot be put in separate silos and women should be able to voice opinions on political, economic and social 
systems that affect their families and communities. 

c(  Women’s needs and methods to obtain needs and rights are not identical globally. Women should be supported to 
voice their context-specific issues, without dictation and far from a one size-fits-all approach.

d(  Disaggregate data effectively to increase female representation in food security analysis and design gender-
sensitive responses.
•  Facilitate access of women to inputs of production, technology, markets, training and information.
•  Pay particular attention to nutritional needs of pregnant and lactating women, women of reproductive age and 
adolescent  girls.
•  Design and deliver food security and nutrition policies in ways that minimize gender based violence. 
•   Encourage legal aid institutions to provide legal counseling services. 

e( Implementation of the CFS-FFA in Protracted Crises and relevant UN Conventions.Women’s rights in protracted crisis 
situations has been recognized by )CEDAW(, particularly article 30 which provides guidance on the protection, respect 
and fulfillment of women’s human rights in conflict prevention, conflict and post-conflict contexts, including situations of 
occupation.

f(We cannot promote women rights while simultaneously allowing conflict-related violations such as using food as a 
weapon of collective punishment.

Essentially we need to intensify efforts to stop wars, conflict and occupation, and bring just and durable peace.
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عريضة دولية حول استخدام وتصنيع وتخلص »اسرائيل« للمواد الكيماوية السامة 
على أراضي فلسطين المحتلة 

20 شباط 2017
International Appeal: Stop Poisoning Palestine
20 February 2017

During a fact-finding mission in the Occupied West Bank undertaken by the Arab Group for the Protection of Nature 
)APN( and the Pesticide Action Network Asia and the Pacific )PANAP(, numerous accounts of illegal and inhumane 
activity committed by Israeli settlements were witnessed. The two reports ‘Pesticides and Agroecology in the Occupied 
West Bank’ and ‘Human Rights and Toxic Chemicals in the Occupied West Bank )Palestine(’ document some of these 
acts, which include the illegal trade and manufacture of toxic pesticides in Israeli settlements, the discharge of raw 
industrial and domestic sewerage from the settlements directly onto Palestinian grazing lands and olive groves, as 
well as the leaching of chemicals from Israeli industrial and agricultural operations into water resources, including 
in areas with high concentration of schools. Communities near these settlements have reported the proliferation of 
disease-carrying mosquitoes, and increased incidence of respiratory and eye diseases, including among children.
Additionally, there were several reports of not only the expropriation of farmland by the Israeli military, but also the 
deliberate poisoning and shooting of Palestinian livestock by Israeli settlers and army personnel.  

These acts result in serious human rights violations of Palestinian residents, farmers, and pastoralists in the 
surrounding communities, including:
i.   the rights to life, livelihood, physical and mental integrity, liberty and security of person;
ii.  the right to the highest attainable standard of health;
iii.  the right to adequate food;
iv.  the right to be secure in the employment of their own means of subsistence and development;
v.  the rights to ancestral land and resources traditionally relied upon for subsistence, and to protect the environment 
and the productive capacity of their lands and resources; 
vi.  the rights of children to survival and development; and
vii.  the right to access just and fair redress and effective remedy.

Accordingly, we the undersigned organizations and individuals urge intergovernmental organizations, state parties, 
corporations, and civil society organizations to put the following recommendations in to immediate action:

UN and International Organizations.

In line with the provisions of the United Nations General Assembly Resolution A-HRC-31-L.39 on the “Human Rights 
Situation in Palestine and other Occupied Arab Territories”, all relevant United Nations Treaty Bodies, Special 
Mechanisms and Human Rights Council and Affiliated Technical Organizations are urged to call on Israel to 
immediately:

1.  Allow the Palestinian Authority to exercise its own laws on pesticides in border areas and in Area C, including the 
disposal of confiscated pesticides appropriately.
2.  Publicly disclose )i( the number of illegal industrial settlements and agrochemical factories within the Occupied 
West Bank, )iii( the type and concentration of chemical contaminants released and present in the surrounding air, water 
and soil.
3.  Dismantle all industrial settlements, including Geshuri and Barkan, under the guidance of a team of international 
and Palestinian experts, in order to prevent further damage to peoples’ health and the environment.
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4.  Stop the human rights violations committed against Palestinian farmers by )i( remediating contaminated soil 
and water, )ii( halting intentional maiming, shooting and poisoning of livestock, and )iii( returning confiscated land 
unconditionally to the rightful Palestinian owners.
In addition, international organizations, including UN agencies, are called upon to:
5.  Facilitate the formation of a joint international and Palestinian team of health professionals to carry out extensive 
epidemiological studies for disease analysis, as well as the immediate analysis of toxic chemicals inside the West 
Bank .

State Parties to the United Nations
In order to avoid complicity with violations of internationally recognized human rights standards and international 
humanitarian law, in line with provisions 12, 13 and 14 of the UN General Assembly Resolution A-HRC-31-L.39, 

1.  All states with companies headquartered within their respective jurisdictions that are involved in the production, sale 
and promotion of pesticides with Israeli state-based or corporate actors )including Switzerland, Germany, UK and USA( 
should immediately require them to halt activities.

Corporations and their Subsidiaries
In order to avoid complicity with violations of internationally recognized human rights standards and international 
humanitarian law, in line with provisions 8, 13 and 17 of the UN General Assembly Resolution A-HRC-31-L.39, all 
companies and their subsidiaries:
1.  Complicit in the manufacturing of pesticides in the Israeli settlements in the West Bank or in supplying the 
settlements with such products )including via initial export to Israel( should immediately halt their activities, cease 
implicated trade relations, and withdraw from all interactions with Israeli settlements.
2.  Complicit in the collection, transport or sales of waste from the illegal settlements should immediately cease and 
desist from such activities.

Civil Society Groups
Civil society groups are called upon to:
1.  Work in collaboration with Palestinian counterparts to monitor )i( waste discharges and industrial emissions from the 
illegal settlements and their impacts on human health; and )ii( human rights violations perpetrated by the Israeli Civil 
Administration, military and illegal settlers on the Palestinian people through the manufacture, use and discharge of 
toxic chemicals.
2.  Work with Palestinian lawyers, as needed, on tort or other collective cases to hold pesticide companies legally 
accountable for the poisoning and illnesses experienced by communities exposed to these chemicals.
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مداخلة العربية لحماية الطبيعة في منتدى المرأة المرتبط بلجنة األمن الغذائي 
العالمي

زينة فخر الدين، 25 أيلول 2017،  أيطاليا
Intervention at theCFS Women’s Forum in Rome

While we talk about women’s rights a discussion about conflict, war and occupation is extremely pertinent. 

War, occupation and imperialism are products of our neoliberal and capitalistic societies that favour profit and the 
advancement of political agendas over the sustainability of our natural resources.As such, war and occupation are 
undeniable drivers of food insecurity and hunger.Yemen is on the brinks of famine. Gaza is suffocating. Our brothers 
and sisters across Africa, across Asia witness similar fates. And for several reasons, womenare unfortunately at the 
core of thisinflicted suffering. 

First, the livelihoods of a large proportion of women, although most often unrecognized, depends on agriculture and 
food systems. So how can we talk about the promotion of land legislation that favours women, when agricultural land 
is bombed or confiscated? How can we talk about seed sovereignty, when seed banks are deliberately targeted and 
destroyed? When post-conflict, imperialist forces change seed laws to suit agrochemical corporations? How can we 
talk about women’s economic independence when food and commodity markets are destabilized and disintegrated? 
How can we expect women to form collaborative grassroots organizations when millions must flee their homes and 
farms in order to survive? 

Second, is the fact that war and occupation reinforce and perpetuate regressive and destructive patriarchal norms and 
practices that are inherently discriminatory and debilitating. In times of conflict, individual and state violence, abuse, 
and exploitation against women are all heightened, and are direct impediments to women’s rights to self-determination. 
And when we try to speak out and denounce this obvious discrimination we are often criminalized – a special mention 
of solidarity to women human rights activists in Central America who have witnessed such injustice. 

We are here today to push for the realization of women’s rights. We wonder, will CFS provide the space to hold 
warmongers accountable for their deplorable attacks on women and innocent civilians? Will CFS provide the space to 
dismantle oppressive political systems and promote holistic solutions to global food security such as agroecology with 
women at the frontline? There is no room for hope unless the answers to these questions are yes. 
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كلمة العربية لحماية الطبيعة في المؤتمر االسرائيلي اإلفريقي عبء أم فائدة« 
رزان زعيتر، 30 أيلول 2017، جنوب إفريقيا

Address at the conference entitled «Africa-Israel Summit: Benefit or Burden” 

“Our race is the Master Race. We are divine Gods on this planet. We are as different from the inferior races as they 
are from insects. In fact, compared to our race, other races are beasts and animals, cattle at best. Other races are 
considered as human excrement. Our destiny is to rule over the inferior races. Our earthly kingdom will be ruled by our 
leader with a rod of iron. The masses will lick our feet and serve us as our slaves.”

These chilling words were stated by Rabbi Dou Lior, who gave the funeral eulogy for Baruch Goldstein. Goldstein was 
a Zionist mass murderer who massacared 29 and wounded another 125 Palestinians whilst they were attending prayer 
at the Ibrahimi Mosque in Hebron in 1994.

With this rhetoric in mind, it is absolutely pressing that we discuss the alarming news of Israel’s intention to hold its first 
African-Israeli Summit in Togo. Israel seeks to penetrate the African content to further its colonial agenda, and this is 
highly deplorable for several reasons.

First, Israel has established an Apartheid state as defined by international law. This has been attested by countless 
international organizations and legal bodies, and confirmed more recently by ESCWA’s 2017 report on the matter. 
Israel is an ethnocracy that exercises racially discriminatory policies against the Palestinian people as a whole. It 
gives any Jew worldwide the right to obtain Israeli citizenship yet denies it to any Palestinian with ancestral links to 
the country. Israeli “nationality” is enjoyed strictly by Jews, while Palestinians are distinctively given “citizenship” only. 
Palestinians who are citizens of Israel are denied from enjoying the same fundamental social services as their Jewish 
counterparts; they experience discrimination in access to education, healthcare and residency rights. They are subject 
to restrictive zoning laws, limited budget allocations, inferior social services, and are disadvantaged in professional 
opportunities. Israel enforces a dual legal system whereby Palestinians in the occupied Palestinian territories are 
governed by strict military law, while the seemingly superior illegal Jewish settlers are governed by Israeli civil law. 
Israel also has an unmistakable predilection for European Jews, treating Arab Jews, namely Ethiopians )Falashas(, as 
third-class citizens with deliberate socioeconomic disengagement. All of these actions are unquestionable indications 
of an apartheid State laced with white supremacy that practices institutional racism and hierarchical citizenship on the 
basis of ethnicity andreligion.

Second, is the unlawful exploitation of Palestine’s natural resources in order to expedite the expansion of the Israeli 
state. Israel’s belligerent expropriation of private land has left indigenous Palestinian communities with less than 15 
percent of historical Palestine. Of the land remaining, 60 percent of the West Bank is under full Israeli military and civil 
control, classified as “Area C”.

Israeli policies result in alarming disparities in access to water between Palestinians and Israelis; these policies 
determine the amount of water Palestinians can extract from aquifers, such that the collection of rain and spring water 
through most of the West Bank is controlled, and the drilling of new water wells without permits is strictly prohibited.

Third, is the destruction and exhaustion of the agricultural and food sectors in Palestine.  Thousands of acres of 
Palestinian agricultural land have been razed and uprooted by Israeli authorities. Approximately over 3 million trees 
have been uprooted since the year 2000, most of which are olive trees, and sometimes at a rate of one tree per minute. 
While an estimated 90 percent of Palestinian communities own olive groves within, or around, Israeli settlements, 
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they are frequently denied access to their own agricultural land by the Israeli occupation authorities under ‘security 
reasons’. The olive oil industry, including olive oil and its by-products, and table olives, supports between 80,000 and 
100,000 Palestinian families. Furthermore, 30-40 percent of agricultural arable land in what was considered as Gaza’s 
food basket is inaccessible due to military imposed ‘buffer zones’. In Gaza, these constraints have left 47 percent of 
the population as food insecure, and approximately 80 percent dependent on international aid. Palestinians have relied 
on agriculture and olives for centuries, and the predmeditated attack on Palestine’s emblematic source of livelihood 
and food is a means of annihilating the Palestinian people, their history, identity, culture andheritage.

Fourth, is Israel’s now decade-long land, air and sea blockade in Gaza. The blockade locks 2 million people who 
must live with devastated public infrastructure, disrupted trade, including food and agricultural imports, restriction 
on people’s movement across borders. The siege has disrupted the delivery of basic services including water and 
electricity; between 90 and 95 percent of Gaza’s water supply is non-drinkable and 40 percent of the population 
receive just 5 to 8 hours of water supply every 3 days. As DovWeisglass, the former adviser to then Israeli Prime 
Minister Ehud Olmert, so impassively put it, the idea is to “put the Palestinians on a diet, but not to make them die of 
hunger.” The siege has also impeded access to essential medical treatment and medicines, denying the people of 
Gaza of their basic human right to the highest attainable standard of  physical and mentalhealth.

Yet, despite all the aforementioned crimes against humanity, Israel as the occupying power, has failed to meet 
international law in protecting Palestinian civilians and land, the Israeli occupation authorities and illegal settlers 
continue to operate unabated with rare indictment or accountability.

Thus, the Israeli-African Summit will only serve to legitimize and normalize Israel’s discriminatory system that 
Palestinians have become painfully well accustomed with. Israel wishes to capitalise off Africa as it faces substantial 
opporunity to become a global economic power with a growth forecast overtaking that of any other region in the world 
between now and 2030. The summit seeks to establish strong cooperation with African countries to garner support for 
Israel in an effort to overcome UN opposition. In Muslim majority countries where support for Israel is comparatively 
low, new economic investments established during the summit, particularly thosein
 
agriculture, will serve to gain a foothold amongst Muslim populations. It is also a chance for Israel to market 
its products and services across the continent; a strategic move at a time where Israel’s economic success is 
challenged by the Boycott, Divestment and Sanctions )BDS( movement. This will inevitably lead to the exploitation of 
disenfranchised communities across Africa, with a blatant violation of their human and civilrights.

For us the Palestinians, it is incomprehensible that the African continent, which has previously witnessed similar 
reprehensible crimes committed by Apartheid South Africa, should be subjugated to a supporter and an enforcer of 
such an oppressive regime; we mustn’t forget that the UN General Assembly Resolution 3151 )of 1973( condemned the 
‘unholy alliance between South African racism and Zionism’. This was because Israel and Apartheid South Africa were 
highly economically and militarily vested in each other. In fact Israel was the only country that opted to meet Apartheid 
South Africa’s military needs in the aftermath of the 1970’s UN arms embargo on the regime.This was considered a 
major uplifting factor for Israel during its economiccrisis.

It should be noted that African nations, by recognizing, assisting and cooperating with Israel, can be held legally 
accountable for complicity with maintaining an apartheid regime. As such, we must thwart Israel’s poisonous influence 
in the African continent, we must rally as humanitarians and advocates of global justice and equality to prevent the 
convention of the summit. In order to dismantle Israel’s incessant hegemony, we must unify our efforts as defenders of 
human rights and work immediately and simultaneously on the following:-
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)1(  Urge member states of the African Union to boycott the summit, as we have commendably seen in South Africa, 
Morocco, Algeria, Tunisia and Mauritania; and demand that the Chair Person of the African Union Commission issue a 
position against the Israeli-African Summit;

)2(  Expose and strongly disavow the unethical investments that Israel has made in several African countries. These 
include Israel’s rising secret arms deals in the continent that are fueling war and violence )diamond trade(. This 
includes those in South Sudan that have been condemned by the Security Council in 2015 as well as the large-scale 
agricultural investments that have exploited and taken ownership of food and biofuel resources in Ethiopia, Kenya, 
Ghana, and Coted’Ivoire;

)3(  Realize that Africa should autonomously improve and build its extraordinary promising capital to prevent Israel 
from entering the continent on the false premise of aid and development. As such, we should encourage a Popular 
African-Arab Summit and establish a pan-African Front for Development that seek to )1( enhance African nations’ 
sovereignty over their own rich natural resources; )2( attract genuine and just investments that are in line with a 
fundamental human rights-based approach; )3( facilitate the transfer of knowledge and expertise locally to empower 
communities in a sustainablemanner;
 
)4(  Urge all African private companies and businesses, particularly those that are invited to the summit, to refrain from 
attending and cooperating with Israeli companies; and

)5(  Call on civil society organizations, social movements, food sovereignty networks, religious groups, research and 
media networks to bring attention to the perilous summit and shed light on the attrocities committed by the Israelistate.
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قائمة المتبرعين خالل العام 2017



117

أدوية الحكمة
إسراء المفتاح وعمر شهابي

المدارس العمرية
الهيئة الخيرية اإلسالمية العالمية

إيهاب كمال
سارة كانو عن روح المرحوم عبد العزيز كانو 

e- construct شركة
شركة الحلول المثالية

شركة واحة آيلة للتطوير المساهمة الخاصة
نقابة تجار المالبس

وزارة التنمية االجتماعية

نبيل عادل التاجي
أبو عيسى القابضة

أمير وساندار المجالي
جمعية المستثمرين في قطاع اإلسكان األردني

جمعية نساء من أجل القدس - البحرين
شركة المعدات والتجهيزات الفنية تيسكو

شركة أمنية للهواتف المتنقلة
شركة روابي األردن للتسويق والتوزيع
طالب جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

فاعل خير عن روح والده
لجنة نبض القدس الثقافية

مصطفى خليل عبدالرحيم المقدادي
 صبحية محمد علي خرانيو
همام أبو النصر سليم المفتي

يوسف

من 501 الى  1000 شجرةأكثر من 1000 شجرة

من 201 الى 500 شجرة

آمال مصباح الدويك
 نوال خضر عطية

 مصانع الدهانات الوطنية
الشركة العربية للتجارة والصناعات الغذائية

المهندس الزراعي خليل ابو غنام
المهندس الزراعي نبيل عادل التاجي

إياد غالب محمد يونس
بنك األردن

جورج مشحور

خليل جبرا
سميح قعوار
سيما العلمي

شركة البرمجيات المتقدمة
شركة القصر لإلستثمارات السياحية

 المجموعة الفنية العربية
عن روح المرحومة ريم سمرة

فاعل خير
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من 21 الى  200 شجرة

إبراهيم حسين
إحسان صنبور

أحمد خنفر
أحمد الزعلواني
إسحاق فرحان

إسماعيل محمد سالم
أطفال أوالد أبو خالد
البنك األهلي األردني
طالب مدارس الرواد

الدكتور حمدي أبو العدس رحمه هللا
الدكتور رنا الدجاني

الدكتور سميح محمد عمرو
الدكتور عمر نعيم عبدالهادي 

الدكتور عز الدين كتخدا
المدارس النموذجية العربية

المستشفى التخصصي
المهندسة أمينة األحمدي

الوحدة الطالبية - الجامعة الهاشمية
أم سامي
أم عدنان

أم مسلم - جرش
أماني أبو سل
أمل الدجاني

أمل مقداد
آمنة علي

إنتصار فرحان
أنس ابو البراءة
أنس شفيق سنو
انشراح مهداوي
إنعام العموري

أيمن الكوني
إيناس بسيسو

إيناس عبد الهادي
إبراهيم اميل إبراهيم حداد

إبراهيم نصرهللا
أسامة قاسم

آالء المحسيري
باسمة الرمحي و ليلى ملكي

بثينة الجخلب
بسام كوع

بسمة جمال حسن قطان
بنات مركز مكاني

بنك األردني الكويتي
بنك القاهرة عمان

بنك المؤسسة المصرفية العربية

تمارا عماد ابراهيم النجار
تيري ولوفرو
تيسير بركات

ثائر محمد علي الجاعوني
جعفر العمري

شركة جلوبيتال
جمال عبد الجليل

جمان فرحان
جمانة جمال حسن قطان

جمعية الثقافة والتعليم األرثوذكسية
جمعية الحنونة للثقافة الشعبية

جمعية التأهيل والرعاية الخيرية
جمعية فلسطين الدولية للتنمية

جنيد محمود
حابس محمد سالم أبو قطام

حذيفة ابراهيم عقل
حسن التميمي
حسن جعجع
حسن مسعود
حمزة ناصر 

حنين باكير
حنين عمر حمدان

خالد حسين محمد الشروف
خالد حمدان

خالد خميس مصطفى
خولة سمارة

د. عبير عناب
دارة محمد يوسف الطاهر

دانا برهوش
دولة طاهر المصري

دينا أبو الروس
رأفت يوسف موسى

رامي المومني
رباب احمد مراد بشناق

ربى شحرور
رجاء الخطيب

رحيلة مصطفى الزعبي
رزان زعيتر

روال عقل
رياض فتحي بلعاوي

زاهر بشناق
زياد ابو غنيمة
زينة مشحور
سامر عيسى

سامر فؤاد ابو حجلة

سامي النابلسي
سامي نايف عبدالهادي

سامية الزبيدي
سعد عاهد حجازي

سلوى عبدالروؤف المباشر
سما أبو سلمى

سمر أبو غربية
سمر عبد الجليل عرموش

سيد فوزي نصر
شاكر شكيب الشخشير

شذى غالب عبد الكريم جواد
DHL شركة

شركة اسكدنيا
شركة اإلعمار الفنية المحدودة

شركة البازار والمنتجات الصيني
شركة الخدمات الفنية للكمبيوتر

شركة المجموعة المتحدة للنقل البري
شركة النظرة المتكاملة النظمة الحماية والمراقبة

شركة إمكان للمشاريع واإلنشاءات المتعددة
شركة أبو شقرة

شركة أمين قعوار وأوالده
شركة آرام لإلستثمارات الدولية

شركة بي سي أي لإلتصاالت والتكنولوجيا
شركة دار المنهل

شركة دنيا تقنيات إلدارة المشاريع
شركة مصانع األدوية البيطرية )فابكو(

شركة مطاعم بوسطن
شركة هاني صب لبن
شركة وربة الزراعية

شركة ميداس األردنية للتجارة الدولية
صدقي و ميسرة خطاب

صالح الشاويش
طارق أمين نجيب خليل

عازر فانوس
عاصم شهابي

عامر شكوكاني
عائشة عبد المغني الدويك

عبادة نقاوة
عبد الرحمن جهاد طويلة

عبد هللا ابو صاع
عبد هللا منذر

عبدالرحمن محمد سكيك
عبدهللا حمدان

عبدالوهاب سالم المعايطة
عبير الرقب و اخواتها وجاراتها
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من 21 الى  200 شجرة

عبير حسن قطان
عرفات جابر

عزيزة درغوث
عصام فخر الدين

علي الحوراني
عماد ابو حسان

عمر اشنينة
عمر بدير

عمر وخالد ويسمة
عميد كمال السعدي

عيسى الحلبي
غسان العلمي

غسان بشير يوسف العلمي
غسان خوري

غسان يوسف حسن
فاطمة الجمالي
فاعل خير 15

فتيات على الثغور
فداء مبدي واخواتها

فراس حماد
فرحان السعدي
فلاير المصري

فواز الشكعة
فوزي حليوي

فؤاد أبو حمدان
قصي شاهين

كمال محي الدين ابراهيم
كينزا كيندي

لبنى عبد الرحيم ارشيد
لين زمزم

م. رنا زيدان
ماجد تايه

مازن البشير
مانع ناصر صالح

ماهر خوري
محمد الخطيب
محمد الغالييني

محمد بدوي ذياب مرقة
محمد حيدر 
محمد رزق

محمد غازي ابو صوفة
محمد منير عقيل

محيي الدين حسن
مخائيل بطرس الدير

مدارس الحصاد
مدارس الرضوان

مركز التراث الفلسطيني
مريم

مريم اللحام
مسار للبرمجيات النقالة

مستودع أدوية برقان
مسرح السيرة
معتز العفيفي

معتز القواسمي
مكتب طحان وبشناق

مها فتحي ماليشة
موظفو المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا

مؤسسة الوسيط لالتصاالت المرئية والمسموعة
مي خالد الموحد

ميساء أبو عيد
نائل عمر عبدالفتاح

نبيل اسحق محمد زر
نعمة ابو حسان
نقوال إيليا البلة

نهى سالم العلمي
نور بسام كوع

نور هادي صالح
هاشم سالمة سعيد الهنيدي

هاني جمال المصري
هاني زاهدة

هاني سنقرط
هاني يوسف فوزي البرغوثي

هبه فوزي احمد حسن
هدى الناشف

هدى حمزه الشقيرات
هديل أبو صوفة

هنا شحادة
هيثم المفتي وباسم الوزير
هيثم صالح ابراهيم شريم

وداد قعوار
وسيم الشريف
وضاح زعيتر

وفاء خريج
ياسمين أشرف أبو عزيزة

يوسف حسن حسين المشايخ
يوسف فوزي يوسف البرغوثي
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ابراهيم ادريس عبدالرحيم
ابراهيم السرف
ابراهيم العتيبي

ابراهيم أبو جلمبو
ابراهيم جمال الشاللده
ابراهيم سالم أبو الحاج

ابراهيم شامخ
ابراهيم شفيق موسى

ابراهيم غرايبة
ابراهيم كستيرو

ابراهيم محمود حسن
ابراهيم هديب

احفاد الحاج أبو طارق
ازدهار التميمي
اسحاق الكوأملة

اسد يأمن صرصور
اسالم ايمن الخطيب
اسالم سيد إبراهيم

اسالم محمد عبيدات
اسالم يوسف أبو ريا
اسماعيل عبد الحافظ

اشراق الخليفات
اشراق العبسي
اقبال خليل تايه
األردن تقاطع

الحاجة آمنة أحمد
الحاجة بهية ياسين

الحاجة خلود أم بدر
الحاجة فاطمة عثمان

المدارس النموذجية العربية
المرحوم رؤوف محمد قطناني
المرحوم عبد السألم عويضة

المرحوم عمر الحوارني
المرحوم محمد مشهور حديثه

المرحوم هشأم األحمر
المرحوم وحيد رجا فحماوي

المرحومة أم سفيان
المرحومة حمدة سلحب
المرحومة ليلى حجازي
المرحومة منى الجندي

المرحومين والد ووالدة خلود مصلح
المستقبل لأللبسة المهنية والرياضية

إلهام العبادي
إلهام موسى عبد الرازق

الوليد علي سعيد

إلياس الخالدي
إلياس القضاة

إلياس عبدالهادي طنطاوي
انتصار العيسى

انتصار بنان
انتصار جابر

أنس غيث
إنشراح الجيتاوي

انصاف جمال
انعام الرضوان
انعام الرمحي

ايهاب غسان كلوب
أوس زعيتر

أوس محمد عبدالجواد
إياد أبو حأمد

إياد أبو دياب وعائلته
إياد خليل شاهين
اياس أبو سرور

إيمان الظاهر
إيمان النجار

إيمان أبو شلحة
إيمان أبو عبيد

إيمان أبو غزالة
إيمان ثابت عالوي

إيمان دعاس عوض
إيمان سليمان العمري
إيمان صالح  إبراهيم

إيمان علي
إيمان فليفل

إيمان يوسف الطهراوي
ايمن الطيراوي

ايناس حكم
ايناس حكم قاسم

ايناس عبد الهادي
ايناس عميرة

ايناس غسان كلوب
أيهم المومني

أيوب أحمد أبو غزالة
إباء النتشة

إبتسام الخطيب
إبتسام العيساوي

إبتسام خليل طه سلمان
إبتسام سعيد

إبراهيم العزوني
إبراهيم حمدان

إسراء الحاج حسن
إسراء الغبيشي

إسراء أبو زعرور
إسراء كمال

إيهاب العيسى
إيهاب أبو سرية

إيهاب بركات
إيهاب نصر

أبو الوليد
أبو الوليد يوسف قطناني

أبو إياد هماش
أبو أحمد

أبو خالد »محمد علي« مجاوي
أبو عبدهللا

أبو قمر
أبو مينان

أبو يوسف
أحالم شحرور
أحالم قشقوش

أحالم محمد
أحالم مراد العمد

أحمد اسماعيل المعازي
أحمد التميمي

أحمد الجلجولي
أحمد الرضوان
أحمد الشيوخي
أحمد الصادق
أحمد الصدقة
أحمد الصغير

أحمد العطاري
أحمد العطيوي
أحمد العموري

أحمد أبو ديه
أحمد أسامة

أحمد جمال البوز
أحمد حريز
أحمد خاطر

أحمد رمزي سعادة
أحمد زياد نايف خليل

أحمد صالح هندي
أحمد صدقة

أحمد عبدالرحمن جبر
أحمد عبدالكريم أبو غوش

أحمد عطية
أحمد علي بواعنه
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أحمد عيسى أبو عيسى
أحمد غسان كلوب

أحمد كنعان
أحمد محمد الفواقل

أحمد محمد أمين عبدالحميد
أحمد مفضي الحديدي
أحمد منصور اليماني

أحمد ناجي
أحمد ناصر حسن

أحمد نعيم
أحمد ياسين 

أدب الهنداوي
أديب مصطفى أديب
أديبة الحاج محمود

أريج حمد
أسامة الجمزاوي
أسامة الجيوسي
أسامة الزعاترة

أسامة زياد الكايد
أسامة سفيان أبو حجة

أسامة سلمان أبو صعيليك
أسامة عوض

أسامة غالب القطان
أسامة محمد فراش

أسماء
أسماء القيسي

أسماء أبو روب
أسماء أبو سارة
أسماء أبو هيبة

أسماء جمال
أسماء حسأم العالول

أسماء خضر
أسماء عودة

أسماء فرحان
أسمهان محمد أمين

أسيل بركات
أسيل تيسير
أسيل خضر

أسيل سليمان
أسيل سليمان

أسيل عبد الهادي
أشرف إبراهيم صعب

أفنان
أفنان الرقب
أفنان النجار

أفنان درويش
أفنان قاسم

إكرام محجوب الفتياني
أكرم إبراهيم العمري

أم أحمد
أم أمجد النتشة

أم رأمي
أم طارق

أم عبد الرحمن
أم عبد هللا

أم علي القضاة
أم عمر

أم مصطفى
أم ميسم

أم يوسف عناية
أماسي إبراهيم العكش

أمال عبد الحليم
أمال علي صالح

أمال عويضة
أماني الجعافرة

أماني الحديد
أماني الكردي

أماني إبراهيم الحاج شاكر
أماني أبو سل
أماني زاهدة

أماني عبد الهادي
أماني فايز

أماني محمد علي مشه
إمامه أبو الهيجاء

أمجد البرغوثي
أمجد خالد نايفه

أمجد محمد أحمد
أمجد وليد التالوي
أمل إبراهيم بعرة

أمل خضر
أمل دعاس عوض

أمل دياب
أمل زنون

أمل زهدي مصطفى
أمل صوان

أمل عبد الحافظ
أمل عمر أبو غوش

أمل غنام
أمل كرشنان

أمل محمد حمدان

آمنة الزعبي
آمنة السمهوري

آمنة الشيخ
آمنة الكسواني ومصعب الشربجي

آمنة ناطور
آمنة ناطور

أمنى البوريني
أمير شحادة

أميرة خالد خميس
أميرة محمد السكحفي

أمين حسن مصلح
أمين حيدر أبو ساره

أمين محمد دودين
أمينة عليوات وعائلتها

أروى األخرس
أروى التميمي
أروى الدجاني

آالء السيد
آالء أبو سعيدان

آالء أحمد محأميد
آالء بطوش

آالء جالد
آالء جمال والنا جمال

آالء زغلول
آالء محمود حداد
آالء هاشم عزأم

آيات الجندي
آيات الحلوسي
آيات الدهيدي

آيات أبو عامرية
آيات ماضي
آية التميمي

آية العموري
آية أحمد الصغير

آية حراسيس
باسل عيد

باسم الفيومي
باسم أبو حبتين

باسم محمد أبو عثمان
باسمة الرمحي

باسمة أبو الروس
باسمة خليل طه

باسيما أبو صالح
بانا السعافين

بانا مصطفى أبو الحسنى
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بانة مكاحلة
بتول الناطور
بتول بشايرة

بتول جاسر العبد
بتول حمزه حسين

بتول خرابشة
بتول رائد

بثينة أبو روزا
بثينة جرار

بثينة قطيفان
براء

براء مجدي أبو عدس
براءة السعافين

بسام سالمة
بسام سويد

بسام محاسنة
بسمة العكر

بسيم أبو عيسى
بشار زيتون
بشار زيتون

بالل جاسر الزعبي
بالل عرفات

بالل كمال
بالل محمد معمر

بالل يوسف أبو جراده
بنات مركز مكاني
بنان ياسين نشوان

بهاء بسيسو
بهاء عليان

بهاء قصراوي
بيان التميمي
بيان الكيالي

بيان أبو غربية
بيان خليل

بيان واريج
تاال براج 

تاال حازم السهلي
تاال فهيم

تحرير عمرو
تحسين حسن

تسنيم الحاج حسن
تسنيم الصالحي
تسنيم أبو شيخة

تسنيم محمود أبو رشيد
تغريد دعسان

تغريد محمد خلف
تقوى الجمل

تمارا أسامة فراش
تمارا رمزي العلمي

تهاني أحمد غنأم
تهامى صدقة
تيريز هلسة
تيسير داود
تيسير سعيد

تيسير عبد الرحيم
تيسير فهد أبو خضره

تيما بني مفرج
ثروت الدويك

جاد أبو غزالة شحرور
حازم النبالي
جعفر العمر

جمال خالد الدويك
جمال رشده

جمال عرابي الشويكي
جمال فواز

جمال ماجد عبدالقادر حمدان
جمان أبو جبارة

جمان محمد عطية
جمانة الحسيني

جمانة عيسى زايد
جمعية الحنونة للثقافة الشعبية

جميل نزار أبو سعود
جميلة أبو ليل

جميلة محمود اسماعيل
جنى شبيالت

جهاد شوقي رضوان
جو دير هوسبيان

جواد إبراهيم عيسى
جوالة النوباني

جوري حازم السهلي
جوسي ساليم
جينا بالمارو

جيهان بلعاوي
حاتم عرفات عوف

حازم جابر
حازم علي

حازم علي السهلي
خلف أبو عيد

حبيبة
حذيفة أبو حرب

حسان قطناني
حسام خالد

حسن التميمي
حسن الناصر
حسن أبو تاية
حسن تحسين
حسن زهران

حسن فتيان
حسن مرشد المساعيد

حسين أبو عسلة
حكم المصري

حكم عناد المصري
حكم غزال
حكم قاسم

حال الطيراوي
حال المساعدة

حال محمد عبدالجواد
حلمية أبو طربوش

حليمة سليم ذيب
حمد محمود حمد

حمدة مصطفى النماس
حمدة أحمد طه عوده

حمزة
حمزة حميدان

حمزة سفيان أبو حجة
حمزة عبد الرحيم الفي

حمزة محمد هندي
حنان الحاج حسن
حنان السمهوري

حنان القضاة
حنان أبو الرب

حنان دعاس عوض
حنان رابدة

حنان عاروري
حنان عود

حنان هندي
حنين النتشة

حنين جمال محمد حامد
حنين سالمة
حنين عبدهللا

حنين مؤيد عبد الهادي
حورية مصطفى

حياة ارشيد
خالد الزعبي

خالد الفاعوري

من 1 الى  20 شجرة
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خالد المجالي
خالد أحمد علي غطاشه

خالد جميل الزبون
خالد حجار وفندى الدبش

خالد رشاد
خالد شاهين

خالد صبحي أبو الهيجاء
خالد عزت الموسى

خالد قرقيش
خالد كرمش

خالد محمد الطقاطقة
خالد محمود القيسي

خالد موسى
خالدة الحج حسن

خالدة كوته
ختام حمد

خديجة حسن
خديجة يوسف
خضر عدوان

خضرا أبو زنيد
خضرة

خضرة أبو زنيد
خضرة مناصرة

خلود صالح نعواش
خلود مصطفى المقادمه

خلوي عبد الحكيم
خليل أديب خليل

خليل سامي خليل الكردي
خليل طه سلمان

خميس كايد أبو سالم
خولة العوراني
خولة الفواضلة

خولة أبو الفيالت
خولة سمارة

خولة محمد الشرفة
داليا العسلي

دانا
دانا أبو ريا

دانا حداد
دانا شومان
دانا يوسف

دانة
دانة الخطيب

دانيا المللي
دانية الرقب

دانية خضير
دانية سهل

دعاء التميمي
دعاء الشأمي
دعاء النجار
دعاء أحمد

دالل البرغوثي
دالل حمودة

دالل محمد نعمان
دنيا السلطي

دنيا عباس
دنيالي سهيل مشعل

ديما العجو
ديما خليفة

ديما كمال المصري
ديمة الجندي

دينا أبو جبارة
دينا رمان

دينا سعد الدين
دينا شقوارة

دينا صيأم
رابعة أبو عسلة
رابعة عبدالعزيز

راتب سعيد حناوي
راشد تأمر خضر

راضي الخص
رأفت يوسف موسى حماد

راما السهى
راما العمري

راما أبو الرب
رامي اسماعيل علي الكومي

رامي الصوفي وزوجته وبناته
رامي القرعان

رامي النتشة
رامي برهوش

رامي بسيم موسى محمود
رامي وسيف وليانا قطناني

رانيا محمد السرخي
رانيا ياسين شقبوعه

رانية صالح  اليوسف
رائد داود عليان

رائد رشدي سليمان
رائد عطوة

راية الدباس

راية غنأم
ربا العسال

رباب الدباس
رباب شحرور

ربحية محمد رمانة
ربى جلجولي

ربى قدورة
ربى محمود عبدهللا علي

رجاء جميل عميره
رسمية الهندي
رسمية عودة

رشا الشوبكي
رشا صرصور

رشيد أبو رضوان
رشيدة يوسف
رضاب سهيل

رضوان صادق عوض
رضية إبراهيم خربط

رغد جعفر حمادة
رغد جعفر حمادة

رغد خالد
رغد محمد

رغداء حسن عثمان
رغدة الشيخ

رغدة علي حيمور
رغدة زحنون

رغدة عبد العزيز حسين
رفيدة

رفيدة محمد عقل
رفيقة عويضة

رنا حابس
رنا حسين
رنا زاهده

رنا محمود صبحي
رند أبو روزا

رندا مشاقة
رندة نفاع

رنيم بهجت جابر
رنين فاروق
رنين قواس

رهام غسان كلوب
روان اسماعيل
روان التميمي
روان الجندي

روان جمال عواد
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روان ملكاوي
روحي الشوبكي

روال عودة
روند البوز
رؤى بسام 

رؤى سعد الدين
رؤى عبد الجواد

رؤى نبيل السعافين
رؤى ورغد الفيومي

ريان ادريس
ريم الدغمة

ريم الرنتيسي
ريم العايدي
ريم حمدان
ريم دالهنة

ريم عبداللطيف صالح
ريم محمد عيسى

ريم مروان غريب 
ريم يعقوب

ريم يعقوب وعائلتها
ريما الجوهري

ريما العكر
ريما المصري

ريما حكم المصري
ريما رويشد

رينان عايش أبو الدس
رئيسة محمد

زافيرس تراناتوس
زكية قاسم

زها أبو حمدان
زهراء ربحي محمد العارف

زهرة عبد عبد الكريم
زهير أبو غزالة شحرور

زوجة محمد خشاشنة
زياد الظاهر

زياد القطناني
زياد حسين خليل

زياد سعيد المغربي
زيد الرشدان

زيد أبو غزالة
زيد كمال

زيد مضحي
زيد معتصم أبو الرب

زين بشناق
زين ملكاوي

زينب األسمر
زينب عبدالفتاح أبو الرب

زينب هناندة
زينة الحاج حسن

زينة الخالدي
زينة الشناق

زينة العموري
زينة حبيبة

زينة زهران
زينة زين

زينة فخر الدين
زينة مشحور
زينة معتصم

ساجدة أبو فروة
سارة القضاة
سارة القيسي

سارة أبو الهيجاء
سارة أبو بكر

سارة أبو دعابس
سارة حاتم

سارة حميدان
سارة خيالي
سارة سويلم
سارة شاهين

سالم رجب
سامح القاضي
سامح شحاذه

سامر الحسيني
سامر المومني

سامر رضوان طبيلة
سامر سفيان مصطفى

سامر عيسى
سامي أبو لبن
سامي شاهين

سامي عبد اللطيف محمد
سامية

ساندبرغ
سائد زهير العجيمي

سائد ملكاوي
سبأ حبش

سجى رجائي
سجى رجائي طبازة

سحر
سحر الجوهري

سحر القضاة ومحمد قطيشات

سحر النجار
سحر أبو غربية

سحر صبح
سحر فاخوري

سدين محمد نفاع
سراج بركات
سرى القضاة

سري أكرم زعيتر
سعاد جعافرة

سعد عبدالقادر
سعدية الحوراني

سعيد قطناني
سفيان أبو حجة

سفيان جبر
سفيان عبيدات
سكينة منصور

سالم عوض الخطيب
سالم عادل حسن البواب

سلسبيال بالل نمر
سلطان داوود وسندس عريقات

سلمى أبو شندي
سلمى خالد دويك

سلمى صهيب الهواوشة
سليم حداد
سليم رزق

سليم مصطفى يوسف
سليمان كمال

سما رائد زعيتر
سماح خميس

سماح محمود عباد
سماح نصر

سمر الصالح
سمر النتشة

سمر أبو حلقة
سمر سعد الدين
سمية الجيوسي

سمية عبد الرزانق
سمية مسعد
سمية وليد

سميح العجو
سميح محمد عمرو

سمير توفيق الفقهاء
سمير عويس

سمير محمد العمري
سمير يوسف القطناني
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سميرة اديب جرار
سميرة التاجي
سميرة عمرو

سنا يامن صرصور
سناء أبو عمر

سناء بنان
سند وليد

سندس الكسواني
سندس هندي
سندس وسأم

سهاد داود سليمان
سهاد يوسف أبو الحاج

سهام السليمي
سهام سلمان حسن حساسنة

سهل وحشة
سهى الغول

سهى أبو عبيد
سهى سعد الدين

سهير التاجي
سهير عمر أبو الرب

سهير عياصرة
سهيل صالح

سوزان العشي
سوزان عابدين
سوسن حنون
سوسن عالن

سونيا
سيرين محمد

سيرين محمد علي سلمان
سيف الدين حداد
سيف محمد صقر

شادي
شادي اسحاق يوسف

شادن
شادن المصري

شارل جورج مراد
شحادة حسين عدوان

شدا المبيضين
شذى عمر

شذى محمد مسعد وريم عبد الخالق
شركة التل لتجارة مواد البناء المتخصصة

شركة بونسيانا لألنظمة العالمية
شركة زلوم ولصوي للمحاماة

شركة فرحان وفؤاد حمدان
شلبي خاتون
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شيماء عزيز
شهداء انتفاضة الحجارة

شهد محمد عبدالجواد
شهد يوسف محمد طرخان

شهداء األقصى
شهداء انتفاضة القدس
شهداء صبرا وشاتيال

شوشان وتيم عمر
شوقية عبد الرحيم

شيرين تيسير العميري
شيرين جعافرة

شيماء أحمد غيث
شيماء نواصرة
صابرين النجار
صالح أبو علي

صالح أحمد صالح
صالح سويلم

صالحة النعيمات
صبحي ذيب أحمد عمار

صبري حأمد الحاج حسن
صفا 

صفاء بايوق
صفاء جرار

صفاء دغمش
صفاء عمرو

صفية »أم رائد«
صفية وليد

صالح الدين زهير موسى
صالح محمد أبو هنطش

صهيب الخالدي
صهيب فواعرة
صوفي علوش
صيأم محمود
ضياء عناب

طارق اسماعيل
طارق أبو زيد

طارق عبدالرحيم سلمان
طارق مصطفى أبو كويك
طارق مصطفى صرصور

طارق ياسر شاهين
طالبات مسجد الكالوتي

طالل الدغيلي
عادل أبو طه
عادل عودة

عادل مصطفى الغانم

عادل يحيى
عارف الرنتيسي

عارف يوسف
عائشة

عائشة المحاسنة
عاصم علي صالح

عالية الحوراني
عالية ربحي توفيق برغش

عامر أحمد الصباغ
عامر أحمد طه

عامر خضر
عائشة البيطار
عائشة قطيفان
عائشة هندي

عائلة األسد )أم زيد(
عائلة الزاغة

عائلة المرحوم فيكتور قشقوش
عائلة أبو الرب
عائلة أبو حذيفة

عباس أبو صافي
عبد اإلله خالد دويك

عبد الباسط اسعد
عبد الحليم كشكش

عبد الرحمن البدور
عبد الرحمن الزميلي

عبد الرحمن أبو حامد
عبد الرحمن شاهين
عبد الرحمن قطناني

عبد الرحمن محمد أحمد
عبد العزيز الرنتيسي

عبد الفتاح
عبد الفتاح نظمي النابلسي
عبد هللا الزميلي وزوجته

عبد هللا الطاهر
عبد هللا العبادي

عبد هللا الكسواني
عبد هللا حوى

عبد هللا شاهين
عبد هللا صيام

عبد هللا عوض سالم
عبد هللا قطناني

عبد هللا يوسف غنايم
عبد الملك الرفاعي
عبدالرحمن القضاة

عبدالرحمن عيد عثمان
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عبدالرزاق سعد الدين
عبدالفتاح الفي 

عبدالكريم زيدان 
عبدهللا العجلوني
عبدهللا الكيالني

عبدهللا بسأم عرابي
عبدهللا خالد أبو شرخ
عبدهللا كمال المصري

عبدهللا محمد سعد الدين
عبدهللا محمد عبابنه

عبدالناصر محمد زين
عبدالهادي أحمد الطوره

عبلة توفيق قعوار
عبلة جعيتم

عبله الدجاني
عبله سعد الدين

عبله عادل التاجي
عبيدة أبو العنين

عبير
عبير المصري

عبير الناصر
عبير النجار

عبير أبو علوش
عبير بدر أمين

عبير جمال قطان
عبير عيسى

عثمان عدنان
عدنان المبيضن

عدنان حسين العمري
عدي بهاء الدين حسيني

عدي دويك
عرابي

عرفات عميرة
عروبة عبد القادر جودت

عريب زعيتر
عرين البشير

عز الدين عياش
عزت زاهدة

عزية العوضات
عزية أبو علي
عزيزة التميمي

عزيزة حسن
عصام السعدي

عصام فوزي الدباس
عصمت أبو عجمية

عطا الزير
عطاف الرقب

عطاف نبيل اسحق أبو زر
عفاف حمارنة

عال عابد
عالء الدين حسن الحوراني

عالء السوري
عالء أيوب عوض

عالء أبو نبعة
عالء حصوة

عالء خالد خلوي الدويك
عالء صالح المغربي

عالء عبد الوهاب
عالء قبالن وزوجته

عالء محمد أبو شايش
علوية يوسف عبدهللا عبدالعزيز

علي السهلي
علي الطوسي
علي الفضاة

علي أبو شلحة
علي جاروشة

علي حسين محمد
علي خليل حسني عوض

علي دهمش
علي عيد علي عبد الغفور

علي محمد حمد
علي محمد عبدالكريم

علي يوسف علي غنايم
علياء الشمري

علياء أحمد غيث
عليان موسى خضر

عماد قطناني
عماد محمد الفيومي

عمار الجعبري
عمار المعلواني

عمار زاهده
عمار سعيد المحروق

عمار عوض
عمار محمد عاروري

عمار محمود مصطفى
عمر البنا

عمر الرقب
عمر الرواشدة

عمر الشواهنة وعائلته 
عمر الصبيحي

عمر القضاة
عمر أبو حرب
عمر أبو شأمة
عمر أبو غزالة

عمر جفال
عمر خالد محمد عمر

عمر خلدون غنايم
عمر داود

عمر داود ضبان
عمر شواهنة

عمر عبد الفتاح أبو اصفر
عمر عبدالحيم الخدرج

عمر عطعوط
عمر قطناني

عمر محمد العليان
عمر محمد الفي

عمر محمود داوود
عمر مصطفى خالد
عمر وليد أبو حجير

عمران موسى
عمرو محمود أبو غوش

عن روح الشهيد رائد زعيتر ووالدته وابنه
عن روح المرحومين ماهر وعامر وطاهر الجندي

عن روح بسام الحاج محمود
عناد حراسيس

عنان عقيل عوض
عيد دحدل

عيسى
عيسى الخاليلة

عيسى خليل أبو سرية
عيلة قعوار

غادة الحوامدة
غادة أبو سرية

غادة صالحة
غادة صالح
غاده زاهدة

غازي صب لبن
غالية حمد

غانية عناب -يزن خلف
غزالن أبو عليان

غسان الزيود وختام الزيود
غسان فريحات
غسان مراعبة

غسان نمر حسن
غسان غباشي
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غفران تالجو
غيث خالد العدوان

فاتن أحمد محمد الشوبكي
فادي زهير سنجق

فادي زهير محمود سنجق
فادي عبد الحميد غريب

فادي علوان
فادي عواد

فادية الخطيب
فادية حداد

فارس أحمد صدقه
فارس سمور

فاطمة
فاطمة الجمل

فاطمة الجوهري
فاطمة الزبيدي
فاطمة الزميلي

فاطمة أبو السمن
فاطمة أبو جعيدة
فاطمة أبو سنينة

فاطمة توفيق
فاطمة شقير
فاطمة عطية
فاطمة عليان

فاطمة عيد
فاطمة عيسى

فاطمة ويوسف العثماوي
فاطمه مصلح سليمان عوده

فاعل خير 72
فايز أبو حمدان

فايزة محمود
فتحي الرضوان

فتحية عبد الرحمن
فتيات على الثغور

فخري أبو سالم
فداء

فداء الرقب
فداء أبو صفية

فداء جمال فواز
فدوى عبد اللطيف

فراس التميمي
فراس المشاقبة

فراس حمدان
فراس قطناني

فراس محمد الخواجا
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فرح الخالد
فرح عبداللطيف
فرحان الصياد

فرقة مسرح عالخشب
فلاير

فريق غراس
فلك قادري

فهمي التميمي
فوزي الحسن
فوزي إبراهيم
فوزية نصار
فؤاد حجازي

فيصل أبو غزالة
فيصل شحادة طرخان

قاصد عبد الرحمن عبد الحميد
قصي دار سالمة
كاراميال النمري

كرامة
كرمل هالل

كروزبي
كريس كلوني
كريم العيسى

كريم رأمي حج محمد
كريم عاكف شموط
كريمه عطا  هديب
كفاح إبراهيم  أحمد

كفاح عدنان
كمال الجعبري
كمال الدسوقي
كمال منصور

كمال موسى  زبيدي
كمال نمر

كوكبة أبو جاموس
خليل عدوان

كيفورك كارشينو
كيل رفيدي

الرا أبو علي
الرين خلدون غنايم

النا الحسن
النا محمد الحاج حسن

لبنى الصيفي
لبنى المشايخ
لبنى طوقان
لبنى مسعود

لتيكا

لجين إيهاب العيسى
لطيف حسن
لطيفة حسين
لقمان ديفس
لما منصور

لمار خلدون غنايم
لمار رامي الحج محمد

لمى أبوغيدة
لمى طه أبو حرب

لمياء نسيبة
لنا بدر

لورا الروميان
لؤي الرضوان

لؤي فايز  غرايبه
لؤي يعقوب
ليان محمود
ليث الجراح
ليث داراني

ليث رمزي العلمي
ليث شبيالت

ليث محمد العليان
ليث نماس

ليديا محمود شعبان
ليلى

ليلى القاسم
ليلى المصري

ليلى تأمر خضر
ليلى دعاس عوض

ليلى دنديس
ليلى سعد الدين

ليلى موسى أمارة
ليما بني مفرج

لين سفيان أبو حجة
لين عقل

لين غرايبة
لينا الباز و فلاير

لينا الخاروف
لينا القرشي واصالة نحاس

لينا القطامي
لينا أسامة محمد فراش

لينا عنبتاوي
لينا غنام

ليندا فضيالت
ماجد أبو زر وعائلته

ماجد أبو عرقوب
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ماجد بركات
ماجد جميل الصوالحي

ماجدة عثمان
ماجدة قاسم

ماجدة ماضي
مادلين صبيح

ماريا محمود شعبان
ماريا يحيى النوش

مازن داوود
مازن فضة

متبرعة
مثنى عمر حجاوي

مجد سرية
مجد عقل

مجد كايد أبو سالم
مجدي محمد
محمد اسعد

محمد اسماعيل أبو عواد
محمد اسماعيل جرادات
محمد اسماعيل مصطفى

محمد البرغوثي
محمد التاجي

محمد الجواودة
محمد الزميلي

محمد السموري
محمد العلبي

محمد العيزري
محمد القيسي

محمد أبو العسل
محمد أبو حميد
محمد أبو سل

محمد أبو عامرية
محمد أبو عياش
محمد أبو غزالة

محمد أحمد الهشلموني
محمد أحمد الهواري

محمد أسامة محمد فراش
محمد بانوك

محمد تحسين
محمد ثائر عمر نجم

محمد جاسر
محمد جمجوم

محمد حمد خمدان
محمد خالد نمر صراوي

محمد خشاشنة

محمد خضره
محمد خليل مسلم

محمد راغب عرار
محمد رائد
محمد سالم

محمد سعيد صالح
محمد شتات

محمد شوادرة
محمد صالح محمد العالم

محمد صايل عبيدات
محمد صبح

محمد طالل المحيسن
محمد طه عبدهللا

محمد عاطف سيف
محمد عبد الجبار الحاج محمود
محمد عبد المنعم حسين العمله

محمد عبدهللا حسن
محمد عدنان أبو بكر
محمد عطية البكري

محمد علقم
محمد علي الحنيطي

محمد علي العيساوي
محمد علي أبو عياش

محمد عمر
محمد عمر السيد

محمد عيسى
محمد غسان كلوب

محمد قطناني
محمد كامل

محمد محي الدين الصغير
محمد مرارة
محمد مسلم
محمد مقبل

محمد نعمان شلتوت
محمد نور قبش

محمد وليد الطباخي
محمد يحيى الكيالني

محمد يعقوب
محمد يعقوب محمد الريان

محمود الجندي
محمود الديري
محمود العلبي

محمود أبو حرب
محمود أحمد صقر
محمود حسن تركي

محمود حسين صالح
محمود خواجا
محمود ساجد

محمود سليم الجاعوني
محمود صالح علي انشاصي

محمود عقل
محمود علي اخريوش

محمود محسن
محمود محمد عابد
محمود محمد علقم

مدرسة النوابع الدولية
مرام نواس

مركز الصالحات القرآني
مروة البشيتي

مروة وسام
مريانا البستنجي

مريم
مريم الحاج حسن
مريم السامرائي
مريم العوضي

مريم أبو حجير
مريم أبو عصب

مريم رضوان
مريم طارق القضاة

مريم عبد السالم عويضة
مريم محمد الحاج محمود

مريم وميرال
مسجد أبو الدرداء

مسرة أحمد غنيمات
مسره يحي الجوالني

مصطفى الترابيس
مصطفى أبو الحسنى

مصطفى أبو روس
مصطفى أحمد أبو دّية

مصطفى أحمد مصطفى
مصطفى جميل الزيود

مصطفى خليل حماد
مصطفى عبدهللا سليم الفقيه

مصعب األشقر
مصعب عمر عبد الرحمن الساريسي

مصعب ومالك
مطعم الفوال

معاذ محمود علي
معاوية الشناق
معتز أبو عواد
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معن طاهر محمود العمرى
معين

مفاتيح مقدسية
مفيدة عبد القادر

مالك الهويدي
مالك و جمان محمد أبو الرب

ملك عالء الدين
منار أبو حميد
منار أبو الوي

منار أسامة محمد فراش
منار فلسطين
منار نوباني

منال »محمد فاروق« مسعود
منال العدادية

منال الكسواني
منال المنير

منال إبراهيم القبالوي
منال حامد محمد

منال رؤوف قطناني وعائلتها الكريمة
منال علي ولويل

منال قواسمي
منتهى يونس

منذر خليل الشيخ عصام
منصور بطاينة

منصور محمد عبد هللا
منوة الشوبكي

منى
منى التاجي

منى التاجي وعبله الدجاني
منى العكر

منى أبو زيد
منى أسامة محمد فراش

منى حمد الطراونة
منى فرح
منى قاسم

منى قطناني
منير فتحي أحمد

منيف وسند طريش
مها النجار

مها أبو حجلة
مها حالونشي

مها ذياب عزت محمود
مها عمر

مها قطناني
مها قوال عاصي
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مها نجاتي
مهدي سليمان جمعه العودات

مهند الشتيات
مهند أبو غزالة

مهند عبد الرؤوف داوود
مهى القاسم

موسى مبارك
مؤسسة مشعل للتدفئة
مؤمن علي أحمد عنتر

مؤيد محمود طه
مي اسماعيل البستنجي

مي النشاشيبي
مي حسن أبو سبيت

مي سنجق
مي صالحة

ميادة بركات
ميادة قبالوي

ميار علي القاضي
مي إبراهيم نصرهللا

ميران عقل
ميرفت السماك

ميس الحاج علي
ميس عبيد

ميساء
ميساء أبو غوش

ميساء ثويب
ميساء فؤاد قدورة

ميسر الرجبي
ميسر زايد

ميسم نبيل سالمة
ميسون

ميسون الصانوري
ميسون الموصلي 

ميسون تالجو
ميسون عبدالهادي

ميسون عناية
ميسون كامل بدير

ميناس الحالوة
ميناس الحالوة

نادر أحمد خواجا
ناديا خليل العلمي
ناديا غالب القطان

ناديا محمود شعبان
نادية الحسون

نادية سالمة

نادين
نادين نبابتة

نادين وكمال
نادية حسن العليمي

ناريمان موسى
ناصبية

ناصر الزرو
ناصر أبو بكر

ناصر أبو حمدان
ناصر عبد الجليل عياد

ناصر فاروق الحسن
ناصر محمد عيسى

نانسي أبو حمدان
نانسي محمد خير 

نائل أبو الجبين
نائل أبو حمدان
نائلة العبداالت

نائلة أبو سل
نائلة حالوب و والدتها

نبيل جعفر الشامي
نبيل زكي الديري

نبيل صالح المجدالوي
نبيل عصفور

نبيل نجار
نبيلة التاجي

نبيه ديرية
نجاة سعد الدين

نجاة عبداللطيف بشناق
نجاح الجندي

نجاح عبد الرحيم
نجاح وليد النتشة

نجاة عبدالمجيد
نداء

نداء المصري
ندوة أبو غزالة

ندى العايدي
ندى إيهاب العيسى

ندى أبو حرب
ندى أبو دية وأحمد الكسواني

ندى ستيتية
ندى غالب

نديدة 
نديم قدومي

نردين أبو نبعة
نسمة البرغوثي
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نسيم عبد الوهاب مطر
نشات محمود الحميدي

نصر قعدان
نصر محمد يوسف مذكور

نضال الحروب
نضال السعيد

نضال الطوبسي
نضال العيساوي

نضال خويلة
نضال عبدهللا محمود

نعمان عبدالحميد محمد 
نعمة عطية

نفيعة محمود عبدهللا الحسين
نقطة وسطر

نهاد أحمد ديبة
نهاية حليوي
نهى أبو عمر

نهى طويلة
نهيل عبدهللا
نوار الصالح

نوار شنك
نوار عبد المجيد
نوار محمود طه

نوال أبو خلف
نوال عويضة

نوح محمد غوانمة
نور الطاهر
نور النتشة
نور النوش

نور أحمد العباسي
نور أكرم سليم الشخارنة

نور بدران
نور بشناق

نور جاد هللا
نور سمير و صباح سمير

نور شحروري
نور طه

نور عبد المنعم بربر أمين
نور عبده والمؤمن باهلل

نور عسفان وفاء خشروم أحمد
نور محمود عبد الكريم

نور مصطفى
نور يوسف طرخان

نورا عاكف الشيشاني
نورهان حمودة

نيفين مناصرة
هاشم علي هاشم

هاشم يوسف باكير
هالة إبراهيم

هالة عبد الجواد
هاني داود حسين بعجاوي

هاني رشيد عرفات
هاني شريف عالونة

هانيا عبدالهادي
هبة البستنجي

هبة القناص
هبة جانم

هبة عادل المصري
هبة ياسر و نور ياسر

هبة البستنجي
هبة أبو عجمية
هبة أبو كوش

هبة زكريا النوش 
هبة شوقي علي عقل

هبة مرقة
هبة يغمور

هداية خالد أبو جأمع
هداية عبدالهادي طنطاوي

هدى سعد الدين
هدى عبد هللا الشمري

هدى كيتيتو
هديل الرنتيسي

هديل أكرم دياب
هديل بركات

هديل خريسات
هديل عبدالوهاب حمزة الكيالني

هديل عمر
هديل غنام

هشام الجندي
هشام أحمد عبد السالم رواشدة

هشام ياسين داود
هال محفوظ

هلن سعيد الخطيب
هناء أحمد أبو عبيد

هناء شحادة
هناء صبحي العوفي

هنادي
هنادي قدورة

هنادي محمد عليان
هيا اسماعيل

من 1 الى  20 شجرة
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هيا الناصر
هيا أبو حامد

هيا فتيحة
هيأم عبد الرحيم

هيثم النوباني
هيثم أحمد الكساسبة

هيثم أكرم سليم
هيثم يوسف عيشة

هيجر عبد الهادي أبو سليم
هيفاء النجار

هيفاء رجا صالح
واجدة الخيري

وائل أحمد هندي
وائل جميل أحمد

وائل موسى
وجدان محمد االدغم

وجيهة عبد القادر
وداد محمد

وداد مصطفى أحمد ريان
وداد إبراهيم الزعبي

وسام العجلوني
وسيم جميل زياده

وصفي إبراهيم خضير
وعد أحمد العباسي

وفاء استيتية
وفاء المهتدي
وفاء أبو تيم
وفاء خوري

وفاء مصطفى المدني
وفاء لطوف

وفاء محمود العباسي
والء الرقب
والء عوض

والء ناصر أبو بكر
وليد أحمد  عبدالهادي
يارا أبو شما شحرور

يارا باسم عبيد
ياسر الخزاعلة

ياسر شادي حرزهللا
ياسر عوض

ياسر عيد
ياسر محمد إبراهيم

ياسر مقبل
ياسمين الزهيري
ياسمين العطاري

ياسمين القرعان
ياسمين أبو غزالة

ياسمين عبد الحميد سرطاوي
ياسين جبر

يحيى أبو خضر
يحيى عياش

يحيى فايز البريشي
يحيى مصطفى القضاة

يزن محمد جمعة أبو ريان
يزن ومحمد وفرح العليان

يزيد أبو ريان
يزيد بهجت عابدين

يسرى الزعاتر
يوسف

يوسف الخطيب واخوانه
يوسف العموري
يوسف أبو زاهر
يوسف أبو سل
يوسف زهران
يوسف صالح

يوسف هزاع بني خالد
يونس أبو الرب

يونس تركي سرور

من 1 الى  20 شجرة
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