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عن العربية حلماية الطبيعة

نشأت اجلمعية العربية حلماية الطبيعة عام 2003 كمنظمة مجتمع مدني غير ربحية تهدف إلى املساهمة في اجلهود املبذولة حلماية 
البيئة العربية، والتنسيق مع كافة الهيئات واملنظمات العربية والدولية لتحقيق هذه الغاية، في ظل ما تواجهه البيئة من حتديات 

وأخطار متزايدة، وعلى األخص ما تتعرض له نتيجًة للصراعات واحلروب واإلحتالل.

رسالة العربية

تسعى اجلمعية العربية حلماية الطبيعة إلى تعزيز قدرة الشعوب العربية على استدامة مواردها الطبيعية وتكريس سيادتها عليها، 
خاصًة تلك الدول الواقعة حتت اإلحتالل واملتأثرة بالنزاعات، مع العمل على حتريك جهود هيئات اجملتمع املدني نحو قضايا البيئة العربية 

والعاملية والتكتل لصاحلها.

أهداف العربية

1.  املساهمة في إعادة تأهيل واستدامة املوارد الطبيعية في املناطق العربية املتأثرة باحلروب والنزاعات وخاصًة فياألردن  
      وفلسطني.

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

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

4.  بناء القدرات املؤسسية للجمعية ومتكينها من حتقيق رسالتها بأعلى مستويات احلرفية والفعالية واإلستدامة 
     املؤسسية.

إجتماع الهيئة العامة للعربية حلماية الطبيعة

عقدت العربية حلماية الطبيعة اجتماع هيئتها العامة السنوي يوم 16 أيار 2018 ذلك بحضور أغلبية أعضاء الهيئة العامة.

امليزانية وتقرير مدقق  2017 من ثم مناقشة  اإلداري للعام  والتقرير  الطبيعة  العربية حلماية  بدأ االجتماع مبراجعة سريعة إلجنازات 
احلسابات للسنة املالية املنتهية في  31/12/2017 حيث قام ممثل شركة طالل أبو غزالة باستعراض تقرير احملاسب القانوني وتفاصيل 
البيانات املالية لعام 2017  واإلجابة عن كافة االستفسارات وتقدمي اإليضاحات الالزمة بالتعاون مع محاسب العربية حلماية الطبيعة، 
حيث متت املصادقة باإلجماع من قبل الهيئة العامة للجمعية العربية حلماية الطبيعة على امليزانية العمومية واحلسابات اخلتامية 

وتقرير مدقق احلسابات القانوني لعام 2017.
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أعضاء الهيئة اإلدارية 

رامي برهوش
رئيس الهيئة اإلدارية

سوزان أيوب
نائب رئيس الهيئة اإلدارية

زياد املغربي
أمني السر

زينة مشحور
أمينة الصندوق

رزان زعيتر
عضو هيئة إدارية

همام املفتي
عضو هيئة إدارية

نيقوال البلة
عضو هيئة إدارية

مؤسسو العربية حلماية الطبيعة

رزان زعيتر  
همام املفتي  

    نقوال البلة
رامي برهوش  

لبنى ارشيد
معتز العفيفي

سميح قعوار
سري زعيتر

زينة قعوار  
    سعد حجاوي
   عاصم شهابي
   جورج مشحور

حسن اجلعجع
إميان أبوالروس

إيناس بسيسو
فؤاد سروجي

صبحية املعاني
دينا أبو الروس
سيما العلمي

املرحوم همام دروزة
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فريق العاملني في العربية حلماية الطبيعة 

مرمي اجلعجع
املديرة العامة

محمد قطيشات
مدير املشاريع التأهيلية

زينة فخر الدين
مسؤولة املناصرة والتأثير

مالك اجلريري
احملاسبة

والء دبش
مساعدة إدارية

سامح حجاب
نقل وإمداد

مدققو احلسابات

مجموعة طالل أبو غزالة.
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فريق التطوع

فاق عدد املتطوعني مع العربية حلماية الطبيعة هذا  العام الثالثة آالف متطوع من مختلف الفئات العمرية، ساهموا في وضع 
وتنفيذ برامج اجلمعية لهذا العام، حيث تعتمد اجلمعية على العمل اجلماعي في هيكلية أفقية.
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العربية حلماية الطبيعة عضو في الشبكات واملؤسسات التالية:

)ANFS( الشبكة العربية للسيادة على الغذاء  •
)PCFS( التحالف الشعبي للسيادة على الغذاء  •

•  جلنة القضاء على اجلوع التابعة للجامعة العربية
)CSM( آلية اجملتمع املدني العاملي  •

 )CPDE( شراكة منظمات اجملتمع املدني من أجل فعالية التنمية  •
)IUCN( اإلحتاد الدولي لصون الطبيعة  •

)GFAR( املنتدى العاملي للبحث الزراعي  •
•  شبكة مؤسسات القدس الدولية

•  إحتاد اجلمعيات البيئية األردنية
•  احلملة العاملية للعودة إلى فلسطني

تتعاون العربية مع املؤسسات واملنابر اإلقليمية والدولية التالية:

)CFS( جلنة األمن الغذائي العاملي  •
)ESCWA( جلنة األمم املتحدة اإلقتصادية واإلجتماعية لغرب آسيا  •

)FAO( منظمة األغذية والزراعة  •
)GPEDC( الشراكة العاملية من أجل التعاون اإلمنائي الفعال  •

•  جامعة الدول العربية

ُمِنحت العربية حلماية الطبيعة اإلعتمادات التالية:

)ECOSOC( مركز إستشاري خاص في اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي في األمم املتحدة  •
)UNEP( مركز املراقب في برنامج األمم املتحدة للبيئة  •

)PCFS( رئاسة تشاركية للتحالف العاملي للسيادة على الغذاء  •
)ANFS( رئاسة الشبكة العربية للسيادة على الغذاء  •

•  رئاسة تشاركية جملموعة العمل املعنية بالقضاء على اجلوع في الدول املتأثرة بالنزاع مع اجلامعة العربية
)CPDE( رئاسة تشاركية جملموعة العمل حول الصراع والهشاشة  •

شركاء العربية في برامج التشجير في فلسطني:

•  جمعية التنمية الزراعية )اإلغاثة الزراعية(
•  إحتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني

•  وزارة الزراعة الفلسطينية
•  جمعية النهضة الريفية ملنطقة شمال غرب القدس

•  جمعية مزارعي بيت حلم
•  مجالس البلديات الفلسطينية

•  جمعية سلفيت للتنمية
•  مركز حنظلة الثقافي

•  جمعية األهالي
•  جمعية احلاكورة

•  جمعية املزارعني الفلسطينيني محافظة الوسطى - قطاع غزة
•  منتدى غزة للزراعة احلضرية وشبه احلضرية
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شركاء العربية في برامج التشجير في األردن:

•  األهلية الزراعية
•  جمعية النميرة البيئية

•  مؤسسة إبداع – البلقاء
•  جمعية التأهيل والرعاية اخليرية

•  نقابة عمال وعامالت الزراعة األردنيني
•  املركز الوطني للبحث واإلرشاد الزراعي
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ملخص ألبرز اإلجنازات لعام 2018

على مساحة  مثمرة  شجرة   100,180 زراعة   2018 عام  العمل خالل  كانت حصيلة  الثالث،  املليون شجرة  زراعة  برنامج  ضمن   -
5,500 دومناً، وقد استفاد منها حوالي 1,390 مزارعاً يعيلون 8,838 فرداً، كما عمل البرنامج على إنشاء 11 بئر جتميعي، واستصالح 

متكامل ملا يزيد عن 107 دومناً زراعياً، وزراعة 7,520 شتلة خضار و 42,080 كيلو غرام من البذور البلدية.  

مساحة  على  مثمرة  شجرة   2,366,297 حوالي  بلغ   2018 نهاية  مع  شجرة  املليون  زراعة  لبرنامج  العام  اجملموع  يكون  وبذلك،   -
123,227 دومناً باإلضافة إلى توزيع 410,520 شتلة خضار وأعشاب طبية و 42,140 كيلو غرام من البذور البلدية ليساهم البرنامج 
في تلبية احتياجات أكثر من 26,466 مزارعاً يعيلون أسراً مجموع أفرادها 207,709 فرداً. وبهدف تعزيز األمن املائي قام برنامج املليون 
شجرة بإنشاء 46 بئراً زراعياً ومتديد 6,500 متراً من شبكات الري للمزارعني وتأمني574 خزان مياه. كما قام البرنامج بعدد من احلمالت 

اإلغاثية في قطاع غزة، منها إنشاء 109 بيتاُ بالستيكياً وتوزيع 156 شبكة صيد.

- في برنامج القافلة اخلضراء، واصلت العربية حلماية الطبيعة العمل خالل العام 2018 زراعة األشجار في األردن، وذلك بهدف دعم 
األمن الغذائي ضمن مفهوم السيادة على الغذاء، ومقاومة التصّحر، وزيادة الرقعة اخلضراء في املناطق األقل حظا، ونشر الوعي لدى 
الطالب حول أهمية زراعة األشجار. وكانت حصيلة العمل خالل عام 2018 تنظيم 32 نشاطاً تطوعياً لزراعة 6,490 شجرة مثمرة 
على مساحة 110 دومناً، وأتت بالفائدة على 187 مزارعاً يعيلون 822 فرداً، وشهد برنامج القافلة اخلضراء مشاركة ما يزيد عن 995 

متطوعاً ومتطوعًة.

- ضمن برنامج السيادة على الغذاء وعلى صعيد التأثير في السياسات الزراعية والبيئية و الغذائية، أطلقت العربية حلماية الطبيعة 
املساعدات  توصيل  تعيق  التي  العراقيل  وإزالة  اليمن  على  احلرب  بوقف  تطالب  التي  اليمن«  “أوقفوا جتويع  دولية حتت شعار  حملة 
اإلنسانية واإلمدادات الغذائية إلى شعبه احملاصر. كما ودفعت العربية حلماية الطبيعة جلنة األمن الغذائي العاملي بالتحرك من أجل 
اإلستجابة لهذه األزمة الغذائية التي تعتبر األضخم في العالم وقامت بإعطاء األدلة واحللول الالزمة مما دفع برئيس اللجنة إلطالق بيان 

عاجل يرفع الوعي ويضغط من أجل وضع حد لهذه املعاناة اإلنسانية التي طال أمدها.
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- انتخبت العضو املؤسس في العربية حلماية الطبيعة رزان زعيتر كرئيس مشارك في التحالف الشعبي العاملي للسيادة على الغذاء 
وهو حتالف دولي من مختلف املنظمات واحلركات الشعبية التي تعنى بالسيادة على الغذاء في العالم. فيما مثلت العربية حلماية 
الطبيعة من خالل مديرتها السيدة مرمي اجلعجع منظمات اجملتمع املدني في غرب آسيا في اجتماع الهيئة التنسيقية آللية اجملتمع 
املدني العاملي في إيطاليا، وتضمن برنامج اإلجتماع مناقشة نتائج تقييم هذه اآللية وبناء قطاعاتها اخملتلفة وتشمل قطاع اجملتمعات 
التي تعاني من احلروب واإلحتالل واألزمات التي تعمل العربية حلماية الطبيعة من أجل انشائه، وأعطت املتطوعة هيذر العايدي كلمة 
في جلسة جانبية للدورة ال 45 للجنة األمن الغذائي العاملي حول “الدفاع عن املدافعني عن حقوق اإلنسان” وحتدثت عن ضرورة حماية 

نشطاء حقوق اإلنسان الفلسطينيني.

حول  إقليمياً  مؤمتراً  بيروت  في  الغذاء  على  للسيادة  العربية  والشبكة  الطبيعة  حلماية  العربية  نظمت  اإلقليمي  الصعيد  وعلى   -
مواجهة انعدام األمن الغذائي في ظل األزمات، بالتعاون مع منظمة اإلسكوا وحضور ممثلي الدول التي تعاني من نزاعات. افتتح املؤمتر 
وزير الزراعة اللبناني ومتحور حول إطار العمل حول األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات املمتدة )احلروب والصراعات واإلحتالل( التي 
قامت العربية حلماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء بدفع الدول للمصادقة عليه عام 2015. وتبع هذا املؤمتر اجتماع 

الهيئة العامة للشبكة العربية للسيادة على الغذاء 2018. 

- دعت جامعة الدول العربية العربية حلماية الطبيعة لعضوية جلنة القضاء على اجلوع في املنطقة العربية وحضور االجتماع األول 
لها في القاهرة. باإلضافة الى دعوتها الى أسبوع العربي للتنمية املستدامة.

مع  بالتعاون  واحلروب  األزمات  ظل  في  الغذائي  األمن  حول  وطنياً  مؤمتراً  الطبيعة  حلماية  العربية  نظمت  احمللي  املستوى  على  أما   -
منظمتي اإلسكوا والفاو وحتت رعاية وزارتي الزراعة والبيئة وحضور سبعني خبيراً أردنياً وعربياً ودولياً. وشاركت بتحضير تقرير »حالة 
البالد« الذي يقدمه اجمللس االقتصادي واالجتماعي الى رئاسة الوزراء للمساهمة في صنع القرار. وشاركت أيضا في مشاورات اخلطة 

الوطنية للنمو األخضر واإلستراتيجية الوطنية حلوكمة األراضي. 

 -نظمت العربية حلماية الطبيعة ومنظمات شريكة اجتماع طارئ في مقرها يناقش خطورة إيجاز دخول املواد املعدلة وراثيا إلى األردن 
وتاله مؤمتراً صحفياً أطلق اجملتمعون به بيان مشترك وقعت عليه 45 منظمة مجتمع مدني محلية، يناشد احلكومة برفض الضغوط 

اخلارجية لرفع احلظر املفروض على هذه املواد. 
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كلمة رئيس اجلمعية العربية حلماية الطبيعة – رامي برهوش

بالنيابة عن زمالئي ورفاقي في اجلمعية العربية حلماية الطبيعة أجزم إن عام 2018 هو من أهم محطات هذه اجلمعية التي أصبحت 
بالنسبة لنا جميعاً حركة زراعية بيئية آفاقها تفوق هيكلة األعضاء املسجلني لتضم املئات من الداعمني واملتطوعني والشركاء في 
اجلهد واألمل. فهذا العام يذكرنا بنشأتنا وميالد اجلمعية قبل خمسة عشر عاماً، لنرى اليوم اإلجنازات والتطلعات واألحالم التي أصبحت 

واقعاً.

بيد مع إخوتنا في فلسطني لنعيد معهم زراعة أشتال بديلًة لألشجار املثمرة واملعمرة التي قام  قبل خمسة عشر عاماً وقفنا يداً 
اإلحتالل الصهيوني بقلعها، قمنا بتسمية املشروع »حملة املليون شجرة«، حيث كانت أحالمنا واسعًة وجريئًة ولم نتوقع حينها أن 
نزرع مليون شجرة خالل عدة أعوام، ولكن بحمد اهلل املليون تضاعف وزرعنا ليومنا هذا ما يزيد عن املليوني وثالثمائة وستة وستون ألف 

شجرة مثمرة عدا عن آبار املاءو غيرهم بدعم من شركائنا و رفاقنا في األردن وفلسطني ودول أخرى.

وها نحن اآلن نرى األمل حولنا، بدايًة بجيل الشباب الذي أثبت للعالم أن احلق ال يضيع، وبدعم املؤازرين أفراداً ومؤسسات ممن مّولوا 
نشاطاتنا بكل سخاء، وبصالبة ومثابرة مزارعينا في األردن و فلسطني الذين وقفوا على أراضيهم بالرغم من كل التحديات والصعاب. 

وجانباً من »حملة املليون شجرة في فلسطني« اليوم نحصد ما زرعنا في برنامج »القافلة اخلضراء« في األردن حيث أن العديد من 
القرى األردنية الواقعة في وادي األردن بدأت حتّصل مردوداً حقيقياً من األشجار التي مت زراعتها من اجلمعية العربية حلماية الطبيعة. 
نطمح في السنوات القادمة ضمن برنامج »القافلة اخلضراء« أن نوّسع اجلهد ليكون برنامجنا عنصراً هاماً في تطبيق مبدأ السيادة 

على الغذاء في األردن.

وأخيرا نتقدم بالشكر اجلزيل الصادق لكل من مشى معنا في مسيرتنا باملساهمة الفعلية، املادية أو املعنوية في سبيل حتقيق السيادة 
على مواردنا و غذائنا و وحدتنا.
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الشبكة العربية للسيادة على الغذاء

قامت العربية حلماية الطبيعة ومجموعة من منظمات اجملتمع املدني العربي بتأسيس الشبكة العربية للسيادةعلى الغذاء عام 2012 
في بيروت، كهيئة تنسيقية مدنية مستقلة تنطلق من مبدأ السيادة على الغذاء وتعزيز إستراتيجيات الصمود ومواجهة األسباب 
الكامنة أمام حاالت اإلنكشاف اإلجتماعي واإلقتصادي والزراعي والبيئي التي تواجه اجملتمعات العربية.تضم الشبكة في عضويتها ما 
يزيد عن 30 منظمة غير حكومية وإحتادات مزارعني وصيادين ورعاة وعمال ونساء وشباب باإلضافة إلى جمعيات املستهلكني من ثالث 

عشرة دولة عربية.

ملاذا الشبكة العربية للسيادة على الغذاء؟

تعتبر املنطقة العربية من أكثر املناطق إعتماداً على الواردات للحصول على الغذاء وأشدها تضرراً مبشكلة الغذاء العاملية على الرغم 
من أن نسبة الذين يعملون في الزراعة تتراوح ما بني )٪53( و )٪84(، فهي تستورد ما يصل إلى٪50 من السعرات احلرارية املطلوبة، 
وتعتبر أكبر مستورد للقمح عاملياً. هناك العديد من األسباب التي تدفع نحو هذا العجز الغذائي كاخلصائص الطبيعية من ندرة املياه 

إلى تقلبات املناخ باإلضافة إليإرتفاع معدل النمو السكاني الذي يتجاوز ٪2 وغير املتناسب مع منو اإلنتاج الغذائي في الوطن العربي.

وتؤدي السياسات الغذائية والبيئية والزراعية دوراً أساسياً في رسم مستويات األمن الغذائي في املنطقة، فانخفاض اإلستثمار الزراعي 
في تعزيز اإلنتاج واإلنتاجية والكفاءة في استخدام املوارد وانخفاض الدعم احلكومي للبنية التحتية والبحوث، أدى إلى فقدان الوسائل 
األساسية لتعزيز اإلنتاج. وعالوًة على ذلك هناك حتديات هائلة في اإلعتماد الكبير على الواردات الذي يجعل املنطقة العربية عرضًة 
ليس فقط لتقلب األسعار، ولكن أيضاإًلنقطاعات التجارة التي تواكب األزمات والصراعات التي تعاني منها منذ زمن طويل والتي تؤدي 

إلى نتائج وخيمة على األمن الغذائي. 

الوطني  املستوى  على  والتقني  والبحثي  الزراعي  اإلستثمار  زيادة  من خالل  الغذائي  األمن  لتعزيز  كبيرة  فرص  العربية  املنطقة  لدى 
واإلقليمي ودعم صغار املنتجني واحلد من الفاقد واملهدر من األغذية ووضع تشريعات أفضل لرفع اإلنتاجية والكفاءة، وحماية املوارد 

املنِتجة للغذاء كاملياه واألرض والبذور. والغتنام هذه الفرص والتحريك من أجلها، تأسست الشبكة العربية للسيادة على الغذاء.

تعريف السيادة على الغذاء:

إن السيادة على الغذاء هي حق الشعوب واجملتمعات والدول في حتديد سياساتها املتعلقة بالزراعة والعمل وصيد األسماك واألرض 
والغذاء املالئمة لظروفها اخلاصة من النواحي البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية.  يتضمن ذلك احلق في الغذاء وإنتاجه، وهو 
والقدرة على  اإلنتاج  الشعوب على مصادر  ومالئم،وكذلك سيادة  ومغٍذ  احلصول على طعام صحي سليم  في  اجلميع  يعني حق  ما 

إدامتها.

األهداف اإلستراتيجية:

تسعى الشبكة العربية للسيادة على الغذاء لتحقيق األهداف اآلتية:
1.  العمل على تعزيز مفاهيم وممارسات وإستراتيجيات السيادة على الغذاء واملصادر الطبيعية في البلدان العربية.

2.  السعي لتنمية القدرات املؤسسية واجملتمعية وتعزيز دور وفعالية منظمات اجملتمع املدني العاملة في مجال الزراعة واألمن 
      الغذائي.

3.  إحتضان وتشجيع وحتفيز املبادرات واألنشطة اإلبتكارية واإلبداعية واحلمالت في مجاالت األمن  الغذائي والسيادة على الغذاء 
      على املستويني اجملتمعي واملؤسسي.

4.  تعزيز سبل التعاون والتنسيق والتشبيك العربي واإلقليمي والعاملي وتبادل اخلبرات مبا يخدم رؤية وإستراتيجية الشبكة.
5.  التأثير في السياسات والقوانني احلكومية وغير احلكومية، احمللية واإلقليمية والعاملية، لتحقيق السيادة على الغذاء واملوارد 

     الطبيعية.
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الهيئة التنفيذية:

إعادة  ومتت   2018 آذار  و30   29 بتاريخ  بيروت  اللبنانية  العاصمة  الغذاء في  للسيادة على  العربية  للشبكة  العامة  الهيئة  اجتمعت 
انتخاب الهيئة التنفيذية التالية أسماؤهم:

1.  رئيس الشبكة: العربية حلماية الطبيعة - األردن 
2.  نائب الرئيس: الكونفدرالية الوطنية للصيد التقليدي باملغرب -املغرب 

3.  أمني السر: تعاونية صّيادي األسماك األوزاعي – لبنان
4.  أمني الصندوق: إحتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني- فلسطني 

5.  أمني العالقات العامة: برنامج قطر للتنمية املستدامة - قطر
6.  عضو: املرصد التونسي للمواطنة التشاركية- تونس

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

9.  عضو: اجلمعية العراقية للدفاع عن حقوق املستهلك – العراق

كلمة رئيس الشبكة العربية للسيادة على الغذاء ،في الصفحة التالية
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كلمة م. رزان زعيتر رئيس الشبكة العربية للسيادة على الغذاء

العربية  وبإسم  بدء  ذي  بادئ  أود 
العربية  والشبكة  الطبيعة  حلماية 
للسيادة على الغذاء والتي تضم في 
عضويتها ثالثون )30( من املنظمات 
املزارعني  واحتادات  حكومية  الغير 
والنساء  والعمال  والرعاة  والصيادين 
من  وجمعيات مستهلكني  والشباب 
ثالث عشرة دولة عربية ، أود أن أشكر 
معالي  زراعتها  وزير  عبر  احلرية  لبنان 
األستاذ غازي زعيتر مقدرين احتضانه 
املوصول  والشكر  ملؤمترنا،  النبيل 
ملنظمة االسكوا وفريقها الرائع على 
شراكتنا املمتدة والتي تفاعلت معنا 
مشروعنا  تبنت  عندما   2004 منذ 
املليون شجرة ألجل فلسطني وعندما 
الزراعة  موضوع  وضع  على  وافقتنا 
واحلروب  والصراعات  الغذائي  واألمن 
على سلم أولوياتها، ونقابة الصيادين 
على اجلهود املميزة إلجناح هذا املؤمتر.

وبعد ما هي السيادة على الغذاء؟
نحن نعتقد أن سيادتنا على غذائنا وإنتاجه على مواردنا الطبيعية هو السبيل إلى سيادتنا املنشودة على قرارنا السياسي، وبدون ذلك 
ستظل مصائرنا ليست بأيدينا. إن السيادة على الغذاء هي حق الشعوب واجملتمعات والدول في حتديد سياساتها املتعلقة بالزراعة 
والعمل والصيد واألرض والغذاء املالئمة لظروفها اخلاصة من النواحي البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية، يتضمن ذلك احلق 
في الغذاء وإنتاجه وهو ما يعني حق اجلميع في احلصول على طعام صحي وسليم ومغذ ومالئم ويعني سيادته على مصادر إنتاجه 
الغذاء  األمم، سيطروا على  النفط وستسيطرون على  »سيطروا على  الشهيرة  أن نستذكر هنا مقولة كسنجر  ويكفينا  وإدامتها. 

وستسيطرون على الناس.«

مستوى  إلى  اإلقليمي  التعاون  مستوى  من  اإلستراتيجيات  رفع  هو  العربي  العالم  في  الغذاء  على  السيادة  حتقيق  وسائل  أهم  إن 
استراتيجية تكامل. وتعريف التكامل هو جعل األجزاء املتفرقة كالً متكامالً عبر اعتماد متبادل بني اقتصاديات الدول العربية بدرجات 
مختلفة قائمة على أسس معينة ذات مداخل مختلفة بهدف زيادة وتدعيم القدرة اإلقتصادية واإلجتماعية للدول األعضاء دون املس 

بسيادة أي منها.

لقد قادت الشبكة فريق التفاوض املشّكل من قيادات اجملتمع املدني العاملي في مفاوضات جلنة األمن الغذائي العاملي، وهي أرفع منظمة 
عاملية معنية بالغذاء لوضع إطارٍ مفاهيمٍي حول حتقيق األمن الغذائي في ظل األزمات املمتدة )احلروب والصراعات واإلحتالل(. استمرت 
3 سنوات وصادقت على صيغته النهائية جميع الدول، وسبق ذلك جهد متواصل استمر ستة سنوات إلقناع منابر األمم  املفاوضات 

املتحدة وخاصة الفاو واليونيب حول ضرورة التجرؤ على بحث موضوع احلروب واإلحتالل عند احلديث عن الزراعة أو البيئة.

املهم القول أن اإلطار جاء منصفاً ألولوياتنا وأنه شبكتنا التي ترفض أي متويل أجنبي مشروط استطعنا ألول مرة حتديد اإلحتالل مثالً 
كسبب رئيس للفقر وشملنا في اإلطار ضرورة البحث عن األسباب اجلذرية للحروب وضرورة وقفها ومحاسبة مسببيها، وضرورة منع 
استعمال املاء والغذاء كسالح للضغط على الشعوب والدول وضرورة أن يأتي الدعم الغذائي للشعوب النكوبة من إنتاج مزارعيها 

الصغار.

وأخيراً نؤكد في الشبكة أن ال مجال لتحقيق أي تنمية حقيقية وأن األمن الغذائي في أي رقعة في هذا اإلقليم دون السلم األهلي ودون 
التوقيف الفوري للحروب العبثية الذي أصبح الهدف هو استدامتها ال النصر فيها ودون اإلستئصال اجلذري أيضاً للخوف واإلتكالية 

واليأس والعدمية والالأبالية من عقولنا وقلوبنا ومن دون توجيه البوصلة مرة أخرى لتوحيد جهودنا لتحرير فلسطني.
هذا التوجه هو الوحيد الكفيل بإنقاذنا من جنون احلروب والفنت والوحيد الكفيل بإعادة اإلحترام الذي نستحقه لدولنا وشعوبنا.
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التحالف الشعبي للسيادة على الغذاء 

األهداف

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

و احلركات في جميع أنحاء العالم.
3   تنسيق األنشطة اإلقليمية والعاملية بشأن السيادة الغذائية، مبا في ذلك التعبئة والبحوث و رفع الكفاءات.

4   تبادل املعلومات واخلبرات في مجال حتقيق السيادة الغذائية على جميع املستويات.
5   الدفع  باجتاه املصادقة على اتفاقية دولية ملزمة حول السيادة على الغذاء على الصعيدين الوطني والدولي.

اللجنة التنفيذية

رئيس مشارك IBON International Sylvia Mallari 1. سيلفيا ماالري
رئيس مشارك Arab Network for Food 

Sovereignty
RazanZuayter 2. رزان زعيتر

أمريكا الالتينية والكاريبي AROAJ Norma Maldnado نورما مالدونادو

أمريكا الالتينية والكاريبي GTCC Tania Ricaldi 4. تانيا ريسالدي
آسيا Roots for Equity Azra Sayeed 5. أزرا سعيد
آسيا Asian Peasant Coalition 

)APC(
Chennaiah Poguri 6. شينايابوغوري

أفريقيا Zambia Social Forum 
)ZamSoF(

Gershom Kabaso 7. غرشومكاباسو

أفريقيا Eastern & Southern 
Africa Farmers’ Forum 
)ESAFF(

Florah Maswanganyi 8. فلورا ماسوانغاني

أوروبا Food Sovereignty in 
Action (FSA)

Julie Smit 9. جولي سميت

التحالف الشعبي للسيادة على الغذاء هو شبكة دولية 
الشعبية  واحلركات  املنظمات  مختلف  من  متنامية 
وال سيما منظمات  الغذاء،  بالسيادة على  تعنى  التي 
غير  واملنظمات  الغذاء  ومنتجي  والصيادين  الفالحني 
احلكومية الداعمة لها، وتعمل من أجل مبادئ عديدة 
تدور حول احلق في الغذاء وإنتاجه. نشأ هذا التحالف 
رسمياً في قارة آسيا في عام 2004 لكنه ميتد اآلن إلى 
جميع بقاع العالم، وما مييزه هو إدارته التي تتمركز في 
انُتخبت   2018 عام  في  اجلنوب(.  )دول  النامية  الدول 
زعيتر  رزان  الطبيعة  حلماية  مؤسسالعربية  عضو 

كرئيس مشارك لهذا التحالف. 
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برنامج السيادة على الغذاء
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العربية تطلق حملة دولية حتت شعار “أوقفوا جتويع اليمن”

قامت العربية بالتعاون مع منظمة احلكمة في باريس بإطالق حملة دولية حتت شعار »أوقفوا جتويع اليمن« التي تطالب بوقف احلرب 
على اليمن وإزالة العراقيل التي تعيق توصيل املساعدات اإلنسانية واإلمدادات الغذائية إلى شعبه احملاصر.

ميكنكم قراءة البيان كامالً في قسم البيانات واملقاالت والكلمات صفحة 83

على المستوى الدولي

العربية تدفع اللجنة الدولية املعنية باألمن الغذائي العاملي للتحرك من أجل اجملاعة في اليمن

نيابًة عن آلية اجملتمع املدني العاملي دُعيت مديرة العربية حلماية الطبيعة مرمي اجلعجع حلضور إجتماع اجملموعة اإلستشارية للجنة 
األمن الغذائي العاملي الذي انعقد بتاريخ 2018-11-23، ومتحور اإلجتماع احلكومي حول تقييم الدورة 45 للجنة األمن الغذائي ورسم 
خطط عملها للعام القادم. وأعطت اجلعجع مداخلة في بداية اإلجتماع تطالب جلنة األمن الغذائي العاملي باإلستجابة لألزمة الغذائية 
األضخم في العالم التي حتدث في اليمن، حيث أن نصف السكان )حوالي 14 مليون نسمة( يواجهون خطر املوت من اجملاعة. وكشفت 
محتوى تقارير مؤسسة »إنقاذ الطفل« بأن نحو 85 ألف طفٍل دون سن اخلامسة ماتوا بسبب سوء التغذية احلاد خالل ثالث سنوات 
من احلرب في اليمن أي مبعدل 130 طفل في اليوم الواحد. واقترحت مجموعة من الطرق الفّعالة لالستجابة اإليهذه األزمة من خالل 
حتضير موقف للجنة الدولية حول املوضوع يرَسل إلى األطراف املعنية وإلى اجلمعية العامة ومجلس األمن في نيويورك من أجل تدارك 
املأساة اإلنسانية التي تصيب األطفال خاصًة. ووافق رئيس اللجنة السيد ماريو أرفيلو على إطالق بيان عاجل باسم جلنة األمن الغذائي 

العاملي كي يرفع الوعي ويضغط من أجل وضع حد لهذه املعاناة اإلنسانية التي طال أمدها. 

استمرت اجلميعة العربية حلماية الطبيعة بالعمل على برنامج السيادة على الغذاء، حيث ركزت جهودها بالعمل على املستوى احمللي 
واإلقليمي والدولي للتأثير بالسياسات املعنية بالزراعة والبيئة والغذاء والتنمية، ويتمحور البرنامج حول حق الشعوب والدول في حتديد 
سياساتها املتعلقة بالزراعة والغذاء املالئمة لظروفها اخلاصة من النواحي البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية والسياسية، ويتضمن 

ذلك احلق في الغذاء الصحي والوصول ملصادر انتاجية.
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إنتخاب املهندسة رزان زعيتر كرئيس مشارك في التحالف الشعبي العاملي للسيادة على الغذاء

مت إنتخاب املهندسة رزان زعيتر عضو مؤسس العربية 
حلماية الطبيعة ورئيسة الشبكة العربية للسيادة 
على الغذاء يوم 29/10/2018 كرئيس مشارك في 
التحالف الشعبي العاملي للسيادة على الغذاء، وهو 
حتالف دولي من مختلف املنظمات واحلركات الشعبية 
وقد  العالم.  في  الغذاء  على  بالسيادة  تعنى  التي 
ممثلون عن منظمات  اإلنتخابية  العملية  شارك في 
الفالحني والصيادين ومنتجي الغذاء واملنظمات غير 
أجل  من  التحالف  ويعمل  لها.  الداعمة  احلكومية 
وإنتاجه.  الغذاء  في  احلق  حول  تدور  عديدة  مبادئ 
وتشارك زعيتر في رئاسة التحالف العاملي السيدة 
سيلفيا مياري رئيسة حتالف الفالحني اآلسيوي الذي 
يضم في عضويته أكثر من 15 مليون عضو ميثلون 
42 منظمة من 10 بلدان في آسيا مثل بنغالديش 
ومنغوليا  وماليزيا  وإندونيسيا  والهند  وكمبوديا 

ونيبال وباكستان والفلبني وسريالنكا.

العربية حلماية الطبيعة تلقي كلمة حول حماية النشطاء في فلسطني في فعاليات جلنة األمن الغذائي 
العاملي في روما

الطبيعة  حلماية  العربية  العايدي  هيذر  املتطوعة  مثلت 
في اجتماعات آلية اجملتمع املدني العاملي )CSM( واجللسة 
اخلامسة واألربعني للجنة األمن الغذائي العاملي )CFS( في 

روما في الفترة ما بني 11 و19 أكتوبر، 2018.
اجملتمع  آللية  التنسيقية  الهيئة  اجتماع  البرنامج  وتضمن 
املدني العاملي التي انتخبت العربية حلماية الطبيعة لتشغر 

مقعد غرب آسيا فيها.  

العاملي  املدني  اجملتمع  آلية  منتدى  أيضا  البرنامج  وتضمن 
حيث  مدني،  مجتمع  من  منظمة   200 بحضور  السنوي 
حلماية  جناحالعربية  حول  عرض  بتقدمي  العايدي  قامت 
يجمعان  مؤمترين  اإلسكوابتنظيم  مع  بالشراكة  الطبيعة 
أحدهما  اخلاص،  والقطاع  املدني  واجملتمع  احلكومات  ممثلي 
كيفية  حول  األردن،  في  وطني  واآلخر  لبنان  في  إقليمي 

تطبيق إطار العمل في موضوع األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات احلالية والذي صادقت عليه جلنة األمن الغذائي العاملي في روما عام 
 .2015

كما شاركت العايدي في الدورة 45للجنة األمن الغذائي العامليفي اجللسة التي عقدت حول »الدفاع عن املدافعني عن حقوق اإلنسان«، 
حيث حتدثت حول جترمي اإلحتالل اإلسرائيلي نشطاء حقوق اإلنسان الفلسطينيني واعتقالهم من دون تهم أو محاكمة باإلضافة إلى اعتقال 

مئات األطفال كل عام.
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متثيل غرب آسيا في اجتماع الهيئة التنسيقية آللية اجملتمع املدني العاملي في إيطاليا

الهيئة  اجتماع  اجلعجع  مرمي  العربية  مديرة  حضرت 
التنسيقية آللية اجملتمع املدني العاملي )CSM(  في الفترة 
6-4 متوز 2018 حيث أنها انتخبت لتمثيل منظمات اجملتمع 
املدني في غرب آسيا في هذه الهيئة، وتضمن البرنامج بحث 
نتائج عملية التقييم للجنة األمن الغذائي العاملي و سبل 
مناقشة  و  األرض  على  الشعوب  نضاالت  مع  عملها  ربط 
نتائج تقييم آلية اجملتمع املدني و بناء قطاعاتها اخملتلفة التي 
تشمل قطاع اجملتمعات التي تعاني من احلروب و اإلحتالل و 
األزمات التي تعمل العربية حلماية الطبيعة من أجل انشائه 
وشمل  الغنية.  للدول  التابعة  املنظمات  بعض  تعارضه  و 
املمثل  العربية،  الدول  مجموعة  منسق  مع  لقاًء  اإلجتماع 

الدائم لدولة السودان في منظمات األمم املتحدة في روما. 

تتكون الهيئة التنسيقية من 41 مقعًد ميثلون مناطق جغرافية وقطاعات متعددة وهي مسؤولة عن حتضير الرسائل السياسية التي 
تخص األمن الغذائي ومتثيل اجملتمع املدني العاملي في املفاوضات مع احلكومات حتت مظلة جلنة األمن الغذائي العاملي.

حضور إجتماع الشراكة اجملتمعية لفعالية التنمية في الهاي

كممثل عن قطاع املزارعني وكرئيس مشارك جملموعة العمل 
املؤسس  العضو  شاركت  والهشاشة،  الصراعات  حول 
اللجنة  رزان زعيتر في اجتماعات  الطبيعة  للعربية حلماية 
لفاعلية  اجملتمعية  للشراكة  عشر  الرابع  التنسيقية 
مدينة  في   2018 نوفمبر   26-27 في  عقد  الذي  التنمية 

الهاي في هولندا.

إدماج  ضرورة  على  مداخلتها  زعيترفي  السيدة  أكدت 
القطاعات الشعبية في حوارات هذا املنبر ورفع سقف بيان 
الطموح في مطالبها لتحقيق  وثيقة عالية  إلى  اإلجتماع 
البحث  ضرورة  البيان  يشمل  أن  أيضاً  وطالبت  العدالة، 
ومحاسبة  حدوثها  ومنع  للصراعات  اجلذرية  األسباب  عن 
للتنمية  موجهة  الدعم  أموال  تكون  ان  وضرورة  مسببيها 

اإلغاثية في ذات الوقت وليس لإلغاثة فقط.
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العربية والشبكة تعقدان مؤمتراً إقليمياً حول األمن الغذائي في ظل الصراعات حتت رعاية وزير الزراعة 
اللبناني وبالتعاون مع منظمة اإلسكوا

إقليمياً حول مواجهة  29/03/2018 في بيروت مؤمتراً  نظمت العربية حلماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء في 
اللبناني السيد غازي زعيتر.  الزراعة  وزير  بيروت، وحتت رعاية  بالتعاون مع منظمة اإلسكوا في  األزمات  الغذائي في ظل  إنعدام األمن 
حضر اإلجتماع ممثلون عن احلكومات التي تشهد بالدها صراعات مثل اليمن وفلسطني والعراق والسودان وموريتانيا إضافًة إلى املنظمات 

احلكومية الدولية ومنظمات اجملتمع املدني واملنظمات األكادميية والقطاع اخلاص.

 تضمنت اجللسة اإلفتتاحية كلمًة لوزير الزراعة اللبناني، وأخرى لنائبة األمني العام لإلسكوا السيدة خولة مطر، وكلمة ثالثة لرئيسة 
الشبكة العربية للسيادة على الغذاء رزان زعيتر، وترأس اجللسة رئيس الكونفدرالية الوطنية للصيد البحري في املغرب السيد عبد اهلل 

البليهي.

على المستوى اإلقليمي

العمل  إطار  حول  اإلجتماع  متحور 
ظل  في  والتغذية  الغذائي  األمن  في 
والصراعات  )احلروب  املمتدة  األزمات 
واإلحتالل( التي قامت العربية حلماية 
للسيادة  العربية  والشبكة  الطبيعة 
للمصادقة  الدول  بدفع  الغذاء  على 
العاملي  املدني  اجملتمع  وبقيادة  عليه 
في مفاوضاته حتت مظلة جلنة األمن 
الغذائي العاملي املرتبطة باألمم املتحدة.

ألولويات  منصفاً  اإلطار  جاء  وقد 
حتدداإلحتالل  األولى  وللمرة  املنطقة 
سبباً رئيساً النعدام األمن الغذائي في 

العالم في إطار دولي.

مبقترح  اإلقليمي  اإلجتماع  وخرج 
تتألف  فنية  متابعة  جلنة  تشكيل 
على  للسيادة  العربية  الشبكة  من 
ومنظمة  اإلسكوا  ومنظمة  الغذاء 
للتنمية  العربية  واملنظمة  الفاو 
الزراعية، لتقوم بتعريف اإلطار للوزراء 
العرب ووضع خطة لترجمة اإلطار إلى 

مشاريع وبرامج. 
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اجتماع الهيئة العامة للشبكة العربية للسيادة على الغذاء 2018

نظمت العربية حلماية الطبيعة اجتماع الهيئة العامة 
آذار   30 في  الغذاء  على  للسيادة  العربية  للشبكة 
2018 في بيروت، حيث شارك ممثلون عن 9 دول عربية، 
ومت إقرار التقريرين املالي واإلداري، ومتحور اإلجتماع حول 

بناء إستراتيجية الشبكة لألعوام املقبلة.

 ويذكر أن الشبكة تأسست عام 2012 بهدف توحيد 
على  السيادة  مبادئ  نحو  العربي  املدني  اجملتمع  جهود 
الغذاء وتضم حالياً 30 منظمة مجتمع مدني من 14 

دولة عربية.   

مؤمتر الفاو للغذاء في روما فرصة للتكامل مهدورة ومنع عقده في اإلقليم خسارة كبيرة

مؤمترها  )الفاو(  والزراعة  األغذية  منظمة  عقدت 
اإلقليمي الوزاري للشرق األدنى بدورته الرابعة والثالثني 
في مدينة روما بتاريخ 10/05/2018 وحضور 11 وزيراً 
و144 مشاركاً ميثلون 26 دولة من أصل الدول الثالثني 
وسبعة  مراقب  بصفة  دول  وثالث  اإلقليم  في  األعضاء 
العربية  من  ممثلون  فيهم  املدنيبمن  اجملتمع  عن  ممثلني 

حلماية الطبيعة.

العربية للسيادة  لرئيسة الشبكة  الفرصة  املؤمتر  أتاح 
مرمي  للعربية  العامة  واملديرة  زعيتر  رزان  الغذاء  على 
األردن  من  كل  في  الزراعة  وزراء  مع  للتشاور  اجلعجع 
ورئيس  والسودان  والصومال  ولبنان  وسوريا  وفلسطني 
العربية  الدول  جامعة  في  الزراعية  التنمية  منظمة 
وكثير من ممثلي احلكومات واخلبراء اإلقليمني والدوليني. 

املؤمتر  أجندة  ألن  للتوقعات  ترَق  لم  النتائج  أن  إال  للمؤمتر،  للتحضير  للفاو  اإلقليمي  وضعهاملكتب  الذي  الكبير  اجلهد  من  بالرغم 
ومسودة التقرير وآلية إشراك اجملتمع املدني في التحضير له كان بيد املقر الرئيس في روما، مما دفع العربية للتوصية مبنح املكتب 
اإلقليمي صالحيات أكبر في وضع األولويات على مستوى اإلقليم، ومطالبة الفاو بعدم استبعاد شبكات اجملتمع املدني العربية، التي 
إلى معضلة  املؤمتر شكلية، إضافًة  العربي. كانت نقاشات  العالم  الغذاء في  متثل بطريقة مباشرة قطاعات واسعة من منتجي 

انعقاده في روما؛ مما يجعلهاإلقليم الوحيد الذي يعقد إجتماعاته خارج نطاق أراضيه عاكساً حالة التشرذم التي تعيشها دولنا.

لم حتَظ التوصيات بالنقاش الكافي، كما أنها افتقدتلمواضيع هامة نوقشت مثل: الصراعات ودورها في خلق أزمات الغذاء وتعميق 
اجلوع والفقر، رغم مطالبة وزير الزراعة اليمني والشبكة العربية للسيادة على الغذاء بذلك.
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دعوة العربية حلماية الطبيعة “لعضوية جلنة القضاء على اجلوع في العالم العربي” التابعة للجامعة 
العربية

للسيادة  العربية  الشبكة  العربيةرئيسة  اجلامعة  دعت 
على الغذاءم. رزان زعيتر لإللتحاق بعضوية اللجنة الفرعية 
في  وللمشاركة  العربية  املنطقة  في  اجلوع  على  للقضاء 
 .2018 أيلول  و20   19 بتاريخ  القاهرة  في  اإلجتماعاألول 
وتضم اللجنة في عضويتها احلكومات واملؤسسات الدولية 

املعنية باألمن الغذائي في اإلقليم.

السلم  الدفع نحو  زعيتر ضرورة  السيدة  تضمنت توصيات 
عدم  على  والعمل  والنزاعات  للحروب  الفوري  اإليقاف  عبر 
األمن  في  العربية  األولويات  باعتماد  طالبت  كما  تكرارها. 
على  مؤكدًة  الدوليون  املمولون  ميليه  ما  وليس  الغذائي، 
بتوفير  أيضاً  وطالبت  املدني،  اجملتمع  مع  الشراكة  أهمية 
زراعة  وتكثيف  العربي  الزراعي  للتكامل  السياسية  اإلرادة 
على  والقضاء  الغذائية  للسيادة  كسبيل  واحلبوب  القمح 

اجلوع. 

العربية حلماية الطبيعة تدعو اجلامعة العربية تبّني مبدأ السيادة على الغذاء في األسبوع العربي للتنمية 
املستدامة

دعيت العربية حلماية الطبيعة عبر العضو املؤسس رزان زعيتر للمشاركة في األسبوع العربي للتنمية املستدامة الذي نظمته جامعة 
الدول العربية في القاهرة في 22-19 نوفمبر 2018.

وفي مداخلتها في جلسة إقامة مجتمعات سلمية في مناطق النزاع شددت على ضرورة اإللتفات لألسباب اجلذرية للصراع التي حتول 
العربي السيادة على غذائه وموارده الطبيعية وعلى دعم مأسسة العمل املشترك بني  دون إقامة السالم.وأوصت على تبني اإلقليم 

منظمات اجملتمع املدني العربي.
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اإلجتماع االستشاري اإلقليمي مع مكتب األمم املتحدة للبيئة

والعربية  الغذاء  العربية للسيادة على  الشبكة  شاركت 
حلماية الطبيعة عبر العضو املؤسس حسن اجلعجع في 
عّمان  في  عقد  الذي  اإلقليمي«  اإلستشاري  »اإلجتماع 
27-26 نوفمبر 2018 وضم اجملموعات الرئيسة املعتمدة 
في األمم املتحدة وأصحاب املصلحة مع مكتب األمم املتحدة 

املتخصص بالبيئة. 

اإلنسانية  املسؤولية  إلى  مداخلته  اجلعجعفي  أشار 
واملهنية والضميرية للوقوف ضد سفك الدماء والتدمير 
والعراق،  وسوريا  اليمن  في  املدنيني  وقتل  واحلصار  البيئي 
واستخدام األسلحة احملّرمة دولياً ومنها الفوسفور األبيض 
في سوريا والقنابل العنقودية في اليمن حيث ميوت 130 
طفالً حتت سن الـ 5 سنوات كمعدل يومي، وقد مات حتى 
واحلروب. اجملاعة  بسبب  ألف طفل   85 حوالي  هناك  اآلن 

األمر  الوزاري  إلياإلجتماع  التوصيات  هذه  تضمني  وطلب 
الذي حظي بإجماع املشاركني.

مؤمتر مشروع الليطاني: التحديات وسبل اإلستفادة

الطبيعة  حلماية  العربية  في  املؤسس  العضو  دعي 
مؤمتر  حلضور  وتنموي  زراعي  كخبير  اجلعجع  حسن  م. 
الذي  اإلستفادة«  وسبل  التحديات  الليطاني:  »مشروع 

عقد في بيروت في 28-27 نوفمبر 2018.
ويهدف املؤمتر إلى بحث ما متّ إجنازه حتى اآلن على صعيد 
املشروع  يواجهها  التي  التحديات  وأيضاً  التحتية  البنى 
على جميع األصعدة مبا فيها التلوث في مجرى النهر وفي 
بحيرة القرعون. حيث تهدف املرحلة األولى من املشروع إلى 
90 مليون متر مكعب من املاء أسفل سد القرعون  نقل 
لري 15,000 هكتار في اجلنوب وتأمني مياه شرب لـ 76 

قرية.
البحث عن  وقدم اجلعجع مداخلة حتدث فيها عن ضرورة 
أهمها  إيجاز  ميكن  التي  املعوقات  لكافة  خاّلقة  حلول 
البيئة  وتراجع  اجملرى  في  املياه  كميات  وتناقص  بالتلّوث 

اإلجتماعية الزراعية وتسويق املنتوجات الزراعية وصغر حجم احليازات الزراعية وضعف الهطول املطري وتأثير الكسارات على مجرى 
جريان الينابيع املغذية للنهر.

واقترح استخدام تقنية املطر الصناعي والّري عند احلاجة فقط وزراعة القصب للحد من تلّوث مياه الصرف الصحي غير املعاجلة 
لإلنضمام  الصغيرة  احليازات  ملالكي  ومعنوية  مادية  حوافز  توفر  زراعية  تعاونيات  وإنشاء  النهر  مجرى  إلى  البلديات  من  واملرسلة 

إليها.

كما تطّرقأيضاً إلى ضرورة رفع مستوى املنتج الزراعي لينافس بشكل أفضل وكي يحصل على سعر أعلى. على سبيل املثال:إتباع 
التقنية العضوية في إنتاج اخلضراوات والفواكه وإنتاج زيت الزيتون مبواصفات مطلوبة عاملياً.



��

على المستوى المحلي

العربية حلماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء تنظمان مؤمتراً وطنياً ملحاً حول األمن 
الغذائي في ظل األزمات واحلروب

الغذائي،  أمنها  الطبيعية للحفاظ على  والدول على غذائها ومواردها  الشعوب  ودولياً سيادة  وعربياً  أردنياً  ناقش نحو سبعني خبيراً 
وذلك في اجتماع األطراف املعنية حول األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات املمتدة الذي نظمته العربية حلماية الطبيعة والشبكة 

العربية للسيادة على الغذاء بالتعاون مع منظمتي »اإلسكوا« و »الفاو« في فندق الندمارك - عّمان في 05/04/2018.

حتدث في اجللسة اإلفتتاحية مندوب وزير الزراعة راعي املؤمتر السيد نزار حداد مدير املركز الوطني للبحوثالزراعية ومندوب وزير البيئة 
مدير »حماية الطبيعة« السيد رائد بني هاني وممثل منظمة األغذية والزراعة في األردن السيد طالل الفايز ورزان زعيتر ورئيسة الشبكة 

العربية للسيادة على الغذاء.
وقالت املهندسة »رزان زعيتر« أن سيادتنا كعرب على غذائنا وإنتاجه وعلى مواردنا الطبيعية، هي السبيل الوحيد لسيادتنا املنشودة 

الغذاء هي حق للشعوب واجملتمعات  السيادة على  أن  بأيدينا مؤكدًة على  وبدون ذلك ستظل مصائرنا ليست  السياسي  على قرارنا 
وبالتالي حق اجلميع في احلصول على غذاء  املالئم لها  والغذاء  واألرض  والصيد  والعمل  بالزراعة  املتعلقة  والدول بتحديد سياساتها 
سليم وصحي ومغذ ومالئم. وأضافت أن أهم وسائل حتقيق السيادة على الغذاء في الوطن العربي هي رفع اإلستراتيجيات من مستوى 

التعاون اإلقليمي إلى مستوى استراتيجية التكامل. 

ووضحت على أن العربية حلماية الطبيعة والشبكة العربية للسيادة على الغذاء قادت فريق التفاوض املشكل من قيادات اجملتمع املدني 
بالغذاء لوضع إطار مفاهيمي حول حتقيق األمن  أرفع منظمة عاملية معنية  العاملي، وهي  الغذائي  األمن  العاملي في مفاوضات جلنة 

الغذائي في ظل األزمات املمتدة »احلروب والصراعات واإلحتالل« وهو محور نقاش هذا اإلجتماع. 

توجيهات  بأنها  توصياتها  ووصفت  العاملي،  الغذائي  األمن  جلنة  عن  فتحدثت  اجلعجع«  »مرمي  الطبيعة  حلماية  العربية  مديرة  أما   
سياسية تستند إليمفاوضات شاملة وتقارير علمية.كما حتدثت عن إطار العمل حول األمن الغذائي والتغذية في ظل األزمات املمتدة 
الذي يحتوي على 11 مبدأ يشمل مواءمة اإلجراءات اإلنسانية واإلمنائية ومواجهة األسباب اجلذرية إلنعدام األمن الغذائي في الصراعات، 
والتركيز على حاجات التغذية والوصول إلى السكان املتضررين وحمايتهم وتعزيز ملكية الدول ومواءمة مشاريع برامج الداعمني مع 

السياسات واإلجراءات الوطنية وضمان أن الدعم ال يفاقم النزاع باإلضافة إلى محاربة الفساد. 
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العربية في مشاورات اجمللس اإلقتصادي واإلجتماعي: مشكلتنا غياب اإلرادة السياسية

اجمللس  مشاورات  حلضور  زعيتر  رزان  م.  دعيت 
األطراف  جمع  إلى  تهدف  التي  اإلقتصاديواإلجتماعي 
املعنية للتوافق على توصيات موجهة إلى رئاسة الوزراء 
التي تساهم في صنع القرار. وتعالج املشاورات ما يزيد 
بتقرير  تتلخص  وإجتماعياً  إقتصادياً  محوراً  ثالثني  عن 
ثالث  في  زعيتر  وشاركت  البالد«.  »حالة  بـ  موسوم 
لقاءات تركزت حول قطاع البيئة وقطاعي املياه والزراعة 

وقطاع املسؤولية اجملتمعية.

لقاء قطاع الزراعة واملياه

 15/07/2018 بتاريخ  واملياه  الزراعة  لقاء قطاع  عقد 
في فندق كمبينسكي - عّمان وأعربت زعيتر أن مسودة 
تفتقد  أنها  جداًإال  هامة  للبحث  عرضت  التي  التقرير 
للبذور  الوصول  كدعم  األساسية  القضايا  بعض  إلى 
وإنتاجها وتطويرهاكّماً ونوعاً مبا فيها إنتاج احلبوب حيث 
ميثل إنتاج احلبوب محلياً ٪2 فقط من كمية اإلستهالك. 
وأثارت زعيتر بعض القضايا األخرى كاحلاجة إلى حماية 
الطبيعة وحماية الزراعة البعلية )وليس املروّية فقط( 

ودعم التصنيع الزراعي وربطه باألسواق احمللية. 

ونّوهت أن التقرير يركز بشكل كبير على دعم التصدير 
وصول  ودعم  احمللية  األسواق  لتعزيز  تهميش  يقابله 
املزارعني الصغار إليها. أوضحت قلقها من وضع »حترير 
التجارة« كهدف إيجابي بحد ذاته وفي أعلى األولويات 
بهذه  تبسيطه  ميكننا  وال  عميقة  دراسة  إلى  حلاجته 
الطريقة حيث لم تلتزم به أكثر الدول تطوراً )ال تاريخياً 
وال في الوقت احلاضر(. وأخيراً شددت على أهمية إعطاء 
األولويات  ضمن  من  للعمل  واضحة  توجيهات  املانحني 

الوطنية.

لقاء القطاع البيئي

األحد  يوم  عّمان،   - كمبينسكي  فندق  في  عقد  الذي  البيئي  القطاع  لقاء  في  الطبيعة  حلماية  العربية  مالحظات  أهم  كانت 
لتنفيذ  السياسية  اإلرادة  بل هو غياب  التمويل  إلى  الوصول  القطاع ليس  األكبر في هذا  التحدي  أن  22/07/2018 التأكيد على 
التشريعات واملراقبة واحملاسبة باإلضافة إلى مأسسة العالقة مع اجملتمع املدني الذي يشهد له بالكفاءة في األردن وكذلك مع القطاع 

اخلاص واجملتمعات احمللية. وما لفت العربية أن مسودة التقرير البيئي لم تذكر اجملتمع املدني بتاتاً. 
وشددت على ضرورة سن قوانني وتطبيقها ملنع التوسع العمراني على حساب األراضي الزراعية وضرورة إعتماد األردن توجيهات حول 
واستخدام  دخول  مراقبة  إلى  املاسة  أيضاًباحلاجة  وذّكرت  والصناعية.  السياحية  املشاريع  إقامة  في  املسؤولة خاصًة  اإلستثمارات 
 Coliformو E. coli املبيدات السامة واحملظورة في األردن وتوجيه وتوعية املزارعني حول ذلك، ومراقبة التلوث العضوي حيث تبني وجود

في مياه سيل الزرقاء.
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إجتماع طارئ يتبعه مؤمتر صحفي يناقش خطورة إيجاز دخول املواد املعدلة وراثياً إلى األردن

اخلميس  يوم  املدني  اجملتمع  مؤسسات  اجتمعت 
وراثياً  املعدلة  املواد  خطورة  ملناقشة   21/06/2018
التي حتاول وزارة الزراعة األمريكية الضغط على احلكومة 

األردنية للسماح بإدخالها رسمياً إلى السوق احمللي.

مقر  في  عقد  اجتماع  في  املؤسسات  هذه  ممثلو  وأجمع 
هذه  خطورة  على  الطبيعة  حلماية  العربية  اجلمعية 
مؤسسة  أن  ويذكر  والبذور.  األغذية  تشمل  التي  املواد 
الغذاء والدواء نّسبت برفع احلظر املفروض على هذه املواد 
ورفعت توصيتها هذه إلى رئاسة الوزراء إلقرارها. وشهد 
اإلجتماع نقاشاً مكثفاً حول تداعيات هذه املواد املعدلة 
الزراعي  القطاع  على  واإلجتماعية  وراثياًاإلقتصادية 
والغذائية  اإلنتاجية  نظمه  وعلى  الوطن  سيادة  وعلى 

والصحية.

أطلق اجملتمعون بياناً مشتركاً وقعت عليه 45 منظمة مجتمع مدني محلية، يناشد احلكومة برفض الضغوط، وعدم السماح لهذه 
2018-6-26 مبقر إحتاد اجلمعيات البيئية/إحتاد نوعي.  املواد بالنفاذ إلى األسواق. ومت اإلعالن عنه في مؤمتر صحفي عقد يوم الثالثاء 
وحتدث باملؤمتر رزان زعيتر من العربية حلماية الطبيعة وباسل برقان من جمعية أصدقاء البيئة األردنية والهام عبادي من مؤسسة إبداع 

البلقاء.
البيان مرفق في قسم البيانات واملقاالت والكلمات صفحة 81

اخلطة الوطنية للنمو األخضر

دُعيت العربية حلماية الطبيعة يومي اخلميس واألحد 23-20 كانون األول 2018 للمساهمة في احلوار حول اخلطة التنفيذية للنمو 
األخضر 2030-2019، والتي يشرف عليها املعهد العاملي للنمو األخضر ووزارة البيئة األردنية.
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العربية إلى اللجنة الوطنية لإلستراتيجية حلوكمة األرض: اإلستعمار دمر منظومة حوكمة األراضي في 
األردن

شاركت العربية حلماية الطبيعة في اجتماع اللجنة الوطنية لإلستراتيجية التشاركية الوطنية حلوكمة األراضي واملوارد الطبيعية 
أهداف  بحث  إلى  اإلجتماع  وهدف  العلمية.  اجلمعية  والتكنولوجيا-  للعلوم  األعلى  اجمللس  في  أقيم  الذي   16/08/2018 بتاريخ 
حوكمة  حال  أن  مداخلتها  في  اجلعجع  مرمي  العربية  مديرة  وشددت  منها.  املنبثقة  واألنشطة  والبرامج  الفرعية  اإلستراتيجية 
األراضي في األردن كما حال الكثير من الدول العربية، جاء نتيجة لسياسات االستعمار البريطاني الذي وضع أسس ومفاهيم جديدة 
لألرض كتسجيل األراضي وامللكية اخلاصة بدل العرفية والتجارة باألراضي بدل املشاركة باستخدامها مما كان له توابع على الروابط 
اإلجتماعية والقدرة على لوصول لألراضي الزراعية واملراعي واملوارد الطبيعية كاملياه. وكان لها تأثير كبير على احلفاظ على هذه املوارد 

كثروة جماعية واستدامتها لألجيال القادمة.

احتفال مبرور )70( عاماً على تأسيس اإلحتاد الدولي لصون الطبيعة

اجتمعت العربية حلماية الطبيعة مع رئيسة اإلحتاد الدولي لصون الطبيعة السيدة اجنر اندرسون خالل زيارتها لألردن لالحتفال مبرور 
)70( عاماً على تأسيس اإلحتاد، حيث بحثت مع أعضاء اللجنة الوطنية أبرز التحديات واملطالب وتفعيل املكتب اإلقليمي ملكتب غرب 
آسيا. وشّددت العربية على ضرورة إعطاء اإلقليم العربي األهمية التي حتظى بها باقي األقاليم، وتساءلت عن كيفية متابعة القرارات 
التي تخص املنطقة التي يخرج بها اإلحتاد العاملي حيث أن العربية كانت قد جنحت بتمرير ثالث قرارات عبر األعوام السابقة التي تخص 

حماية البيئة العربية ومحاسبة مسببي اإلنتهاكات البيئية في مناطق النزاع واإلحتالل.

لقاء أعضاء مجلس أمناء الهيئة الدولية العربية إلعمار غزة

شاركت م. رزان زعيتر في لقاء أعضاء مجلس أمناء الهيئة الدولية العربية إلعمار غزة يوم السبت 08/09/2018 في جمعية املستثمرين 
في قطاع اإلسكان األردني. وبحث األعضاء الوثيقة اإلستراتيجية للهيئة 2020-2018 وكيفية تفعيل أعضاء األمناء في األردن.
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برنامج املليون شجرة
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ملاذا برنامج املليون شجرة
اخللفية التاريخية

في عام 1897 عقد أول مؤمتر صهيوني في مدينة بازل في سويسرا والذي حث على إقامة وطن قومي لليهود في فلسطني )ميتشل، 
بارون  إلى  بلفور  إعالن  باسم  تعرف  رسالة  آنذاك،  املتحدة  اململكة  خارجية  وزير  بلفور،  جيمس  آرثر  أرسل   1917 عام  في   .)2011
روتشيلد وهو أحد املواطنني اليهود األكثر تأثيرا، معبرا فيها عن دعم احلكومة البريطانية لقيام موطن لليهود في فلسطني،  وقد 
مهد هذا اإلعالن الطريق أمام هجرة اليهود اجلماعية إليها. وفي حني أن الرسالة تنص على أن إنشاء موطن يهودي ال ينبغي أن يخل 
باحلقوق املدنية والدينية للمجتمعات غير اليهودية التي تشكل أغلبية السكان، فإن ما أعقب ذلك هو تطهير عرقي على مستوى 
البالد، وسلب السكان األصليني أراضيهم ومواردهم، والتهجير الداخلي واخلارحي ألكثر من 800,000 فلسطيني، مما مكن تشكيل 
»دولة إسرائيل« عام 1948 (اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، )2017. وواصلت إسرائيل توسيع سيطرتها حيث احتلت الضفة 

الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية رسمياً عام 1967. 

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

1   “أمالك الغائبني” عام 1950
يعطي هذا القانون إسرائيل حق اإلستيالء على أراضي الفلسطينيني الذين طردوا أو هربوا أو غادروا البالد )بشارة، 2009؛ 

مجهول، 1950( 

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

2.   “إستمالك األراضي” عام 1953
صدر القانون إلضفاء الطابع القانوني لإلستيالء على األراضي ملقتضيات التنمية واألمن )فورمان & كيدار، 2004؛ ليستون، 

)2013

3.   “قانون األراضي العثماني” عام 1858
في الثمانينات، بدأت إسرائيل بتنفيذ هذا القانون، الذي ينص على أن أي قطعة أرض لم تزرع ملدة ثالث سنوات، أو زرع أقل من 

نصف مساحتها يجب أن تعود إلى الدولة، وفي هذه احلالة الى إسرائيل )مطر، 1997(
في حني سن العثمانيون  هذا القانون لتشجيع املزارعني على إستخدام أراضيهم، فقد مت التالعب به من قبل سلطات 

اإلحتالل اإلسرائيلي لتسهيل اإلستيالء على األراضي لتوسيع املستوطنات غير القانونية وبناء الطرق وإكمال بناء جدار 
الفصل العنصري )اجلازيري، 2010(.

إعتداءات قوات اإلحتالل على األراضي الفلسطينية

تدمر سلطات اإلحتالل  األراضي الزراعية وتقتلع األشجار واحملاصيل بشكل ممنهج، حتى تخلي األراضي ليسهل مصادرتها.
•   منذ  عام 2000 مت إقتالع ما يقرب من 3 ماليني شجرة معظمها من أشجار الزيتون )وزارة الزراعة الفلسطينية، 2009(

•   أدى بناء اجلدار لوحده إلى اقتالع حوالي 100 ألف شجرة، وقد شردت مئات األسر وقطعت الطرق احليوية )ماير & لونغ، 2003(
)مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،  •   يهاجم املستوطنون األراضي بشكل مستمر حلرقها و تخريبها و تسميمها 

2012؛ مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2016(
فإنها   ، اجلدار  بالقرب من  أو  أو حولها  اإلسرائيلية  املستوطنات  داخل  زيتون  بساتني  متتلك  الفلسطينية  اجملتمعات  من   % 90   •
غالباً ما حترم من الوصول إليها والعناية بها  حتت حجة »أسباب أمنية«،  مما يؤدي الى تلفها وبالتالي مصادرتها )مكتب األمم املتحدة 

لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2012(.
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أهمية قطاع الزراعة وقطاع الزيتون للمجتمع 
الفلسطيني

لقد اعتمد الفلسطينيون على الزيتون لعدة قرون )اجلازيري، 
2010(، ويعتبر إستهداف اإلحتالل لبساتني الزيتون هجوم 

إستراتيجي على الهوية والثقافة والتراث.
احملتلة  الفلسطينية  األراضي  النساء في  ثلث  •    يعمل 

في القطاع الزراعي
و  بني80,000  ما  ومنتجاته  الزيتون  صناعة  تدعم     •
و   160 بني  قيمتها  وتتراوح  فلسطينية،  100,000أسرة 
لتنسيق  املتحدة  األمم  )مكتب  أمريكي  دوالر  مليون   191

الشؤون اإلنسانية، 2016(
وبالتالي، فإن تدمير األراضي الزراعية وتقييد الوصول إليها 
التي  الفلسطينية  للمجتمعات  مباشراً  تهديداً  يشكالن 
)األونروا،  والدخل،  للغذاء  كمصدر  الزراعة  على  تعتمد 
2013(.  ونتيجًة لكل العومل التي ذكرت سابقاً، يصعب 
الالزمة  املادية  اإلمكانيات  توفير  املزارعني  من  الكثير  على 

إلعادة  زراعة أشجارهم التي اقتلعت.

القضية الفلسطينية و القانون الدولي 

في  عليها  املنصوص  واإلحتالل  احلرب  وقوانني  املتحدة  األمم  قرارات  ذلك  في  مبا  الدولية،  القوانني  من  العديد  إسرائيل  إنتهكت  لقد 
إتفاقية جنيف الرابعة باإلضافة إلى قرارات محكمة العدل الدولية. وهنا بعض القوانني والقرارات األساسية التي تخص القضية 

الفلسطينية، مثالً:
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•   قرار رقم III( 194( عام 1948
اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة القرار III( 194( الذي ينص على حق   o       

الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم، وهو ما يبطل قانون أمالك الغائبين اإلسرائيلي 
)الجمعية العامة لألمم المتحدة، 1948(

•   قرار رقم )ES-10/14( عام 2004 
قدمت الجمعية العامة لألمم المتحدة قرار رقم )ES-10/14( وبناءًا على ذلك حكمت   o       

محكمة العدل الدولية بعدم شرعية جدار الفصل العنصري وأن إسرائيل ملزمة بإعادة 
األراضي وبساتين الزيتون التي تم اإلستيالء عليها )الجازيري، 2010؛ محكمة العدل 

الدولية، 2004(

•   قرار رقم 2334 عام 2016
       o  أصدر مجلس األمن الدولي القرار 2334 الذي يؤكد مجددًا أن بناء المستوطنات 

اإلسرائيلية ومصادرة األراضي وهدم المنازل وتشريد المدنيين الفلسطينيين يشكل 
انتهاكًا صارخًا بموجب القانون الدولي وليس له أي شرعية قانونية )مجلس األمن 

الدولي، 2016 (.

العنصري  الفصل  ومسألة  الفلسطيني  الشعب  جتاه  اإلسرائيلية  »املمارسات   2017 عام  تقريراً  اإلسكوا  منظمة  نشرت 
األبارتايد« يوضح أن نظام التمييز العنصري في »إسرائيل« يهدد السالم واألمن اإلقليمي في املنطقة )فولك؛ تيلي، 2017(. 

واألراضي  املدنيني  حماية  في  خاصة  محتلة،  كقوة  إسرائيل  على  الدولي  بالقانون  التزامات  وجود  من  الرغم  وعلى  ذلك،  ومع 
)مكتب األمم  الفلسطينية، فإن سلطات اإلحتالل اإلسرائيلي واملستوطنني غير الشرعيني يواصلون إنتهاكاتهم بال مساءلة 

املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2012(. 

تأثيرات حصار غزة

في عام 2007، حتول اإلحتالل اإلسرائيلي لغزة الى حصار بري وبحري وجوي يقع ضحيته مليونا شخص مقيم هناك )مكتب األمم 
املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2017(، أدى حتى اآلن إلى تدمير البنية التحتية  وتعطيل التجارة وحركة الناس عبر احلدود واحلد 

من الواردات الغذائية والزراعية،  فضالً عن تعطيل اخلدمات األساسية مبا فيها املياه والكهرباء، حيث:
•   تقدر ما نسبته -90 95 % من املياه في غزة غير صاحلة للشرب، و يحصل 40 % من السكان على املياه  ملدة 5 إلى 8 ساعات 

كل ثالثة أيام )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،2017؛ منظمة العفو الدولية، 2009(.
•    احلروب العنيفة املتكررة التي شنتها سلطات اإلحتالل على غزة والتي استهدفت املزارع واملواقع اإلنتاجية أدت الى تدمير القطاع 

الزراعي في غزة
•   يتعذر وصول السكان إلى 30 - 40 % من األراضي الزراعية و التي تعتبر »مناطق عازلة« فرضتها سلطات اإلحتالل

•   فرض اإلحتالل منطقة عازلة مماثلة على الصيادين، فبالرغم من إتفاقات أوسلو التي تعطيهم حق الوصول الى 20 ميالً بحرياً، 
مت تقييدهم إلى مسافة 3 أميال بحرية )منظمات املزارعني ومنظمات اجملتمع املدني الفلسطينية، 2013(. 

•   وفي حني تزيد املسافة أحياناً لتصل إلى 6 أميال بحرية )بتسيلم، 2017( فإن احلصار ما زال مينع الوصول إلى مناطق الصيد 
التي حتتوي على معظم الثروة السمكية ويقّوض سبل كسب العيش ألكثر من 4000 صياد )مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون 

اإلنسانية، 2013)
•   تركت هذه العوامل 47 % من السكان بحالة إنعدام أمن غذائي )األونروا، 2016(

قائمة املراجع موجودة في آخر التقرير صفحة 89
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الوضع الراهن 
الضفة الغربية:

الغربية وقطاع غزة  التاريخية، املتمثلة بالضفة  أراضي فلسطني  •   متلك اجملتمعات الفلسطينية األصلية اآلن أقل من ٪15 من 
)اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2017؛ مجهول، 2011(.

•    يصنف ما مساحته ٪60 من الضفة الغربية، على أنها »املنطقة ج« التي تخضع للسيطرة اإلسرائيلية الكاملة.
•   جدار الفصل العنصري، الذي بدأت إسرائيل ببنائه عام 2000، يقسم الضفة الغربية ويوسع مصادرة األراضي الفلسطينية

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

الرعاية  الى  الوصول  و  التنقل  حرية  تعرقل  التي  والبيروقراطية  املادية  احلواجز  من  معقد  لنظام  الفلسطينيون  ويخضع   o     
الصحية واملؤسسات التعليمية واخلدمات األساسية األخرى )مكتب األمم املتحدة 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
إدارية:  إلى ثالث فئات  الغربية  )1995( الضفة  الغربية وقطاع غزة  املؤقت بشأن الضفة  - الفلسطيني  االتفاق اإلسرائيلي  قّسم 
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 املوارد الطبيعية )املياه(

إن توزيع األراضي الفلسطينية إعتماداً على تصنيف إسرائيل يساهم بشكل سلبي في إستغالل املوارد الطبيعية بصورة مجحفة 
حيث تقوم إسرائيل بالسيطرة على املوارد الطبيعية وتقيد وصول الفلسطينيني إليها( البنك الدولي، 2008(.

مياه  في جتميع  الوحيد  احلق  نفسها  متنح  الفلسطينيون، حيث  من  إستخدامها  املمكن  املياه  باحلد من كمية  إسرائيل  تقوم     •
الينابيع واألمطار

•   الفلسطينيون مسموح لهم إستخراج %17 فقط من املياه اجلوفية في حني يسمح إلسرائيل باستخراج %83 من املياه اجلوفية 
للفلسطينيني  بأسعار مرتفعة  ببيعها  تقوم  أو   1948 احتلتها عام  التي  املناطق  وداخل حدود  املستوطنات  التي تستخدمها في 

)البنك الدولي، 2008(.
•   بناًء على ذلك، أصدرت منظمة العفو الدولية تقرير عام 2009 يوضح أن سياسات اسرائيل العنصرية تؤدي إلى إحداث فوارق 

كبيرة في الوصول إلى املياه بني الفلسطينيني واإلسرائيلني. 
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Visualizing Palestine: املصدر
يبني الرسم أعاله متدد اإلستعمار التدريجي واملستمر على فلسطني التاريخية 
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زراعة 2,366,297
شجرة مثمرة

استفاد 26,466
مزارع

استفادت 207,709
عائلة

استصالح حوالي 
414 دونم

مساحة األراضي 
التي تم زراعتها 
123,227 دونماً

بناء 46 بئراً تجميعيا

زراعة 410,520
شتلة خضار

انجازات برنامج المليون شجرة الثالث من 2000 إلى 2018

بناء شبكات ري 
بطول 6500 م

توزيع 42,140 ألف 
من البذور البلدية

اجنازات برنامج املليون شجرة الثالث من 2000 الى 2018
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توزيع األشجار املزروعة ضمن  برنامج املليون شجرة  من 2001 الى 2018

أنواع األشجار املزروعة ضمن  برنامج املليون شجرة  من 2001 الى 2018
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زراعة 100,180 شجرة مثمرة

استفاد 1,390 مزارع

استفادت 8,838 فرداً

مساحة األراضي التي تم زياعتها 
5,500 دونماً

بناء 11بئراً تجميعيا

إعادة تأهيل 107 دونماً

زراعة 7,520 شتلة

زراعة بذور بلدية 42,080 كيلو

اجنازات برنامج املليون شجرة في فلسطني خالل 2018
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تأكيداً أن القدس عاصمة فلسطني األبدية، العربية تزرع فيها 25,646 شجرًة مثمرًة ضمن حملة “إزرع 
صمودك”

الطبيعة  حلماية  العربية  نفذت 
النهضة  جمعية  مع  بالشراكة 
الريفية مشروع »إزرع صمودك1« 
مقدسية  قرية   25 زراعة  بهدف 
مثمرًة  شجرًة   25,646 بـ 
واللوزيات  الزيتون  من  متنوعًة 
واجلوز  واإلجاص  والعنب  والتني 
والتفاح  واحلمضيات  والصنوبر 
تعود  دومناً   1284 مساحة  على 
يُعيلون  مزارعاً   989 لـ  ملكيتها 
أسراً يزيد عدد أفرادها عن 6,438 
 7 إنشاء  إلى  باإلضافة  شخص 

آبار جتميعية.

كما قامت العربية بإطالق حملة 
جمع تبرعات ثانية على أثير »راديو 
مفتوح  يوم  خالل  من  حسنى« 
لتغطية   30/04/2018 بتاريخ 
الذي   ”2 صمودك  “إزرع  مشروع 
يهدف إلى زراعة األشجار املثمرة 
في  التجميعية  اآلبار  وإنشاء 

القرى املقدسية وقطاع غزة.

مشاريع برنامج املليون شجرة الثالث لعام 2018

املليون شجرة تزرع 26,000 شجرة في قرى شمال فلسطني املهددة باملصادرة

نظمت العربية ضمن برنامج »املليون شجرة الثالث« وبالتعاون مع جمعية اإلغاثة الزراعية الفلسطينية وبدعم من الصندوق العربي 
على مساحة  واألفوكادو  واحلمضيات  واللوزيات  الزيتون  من  متنوعة  مثمرة  شجرة   26,000 لزراعة  اإلقتصادي حملًة  لإلمناء  الكويتي 
1040 دومناً من أراضي قرى الشمال الفلسطيني املهددة باملصادرة.ويذكر أن األراضي املستهدفة تقع في قرى عصيرة الشمالية وجوريش 

وعورتا والناقورة ونزلة الشيخ زيد.
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إجنازات كبيرة ضمن مشروع “األيادي اخلضراء” في فلسطني

من  الزراعية«  »اإلغاثة  الزراعية  التنمية  مع جمعية  بالشراكة  اخلضراء«  »األيادي  الطبيعة وضمن مشروع  العربية حلماية  متكنت 
تنفيذ 4 مشاريع حيوية استهدفت 2,285 دومناً في محافظات فلسطينية عديدة. ركزت احلملة على 350 عائلة زراعية قريبة من 

املستعمرات وجدار الفصل العنصرياملهددة أراضيهم باملصادرة، وكانت األنشطة املنفذة على النحو التالي:

1- إعادة زراعة 1,680 دومناً من أراضي قرية الساكوت باألغوار الشمالية بالقمح والشعير، التي حرم أهلها من دخولها ألكثر من 47 
عاماً، حيث كانت مزروعًة باأللغام ومحاطًة بالسياج. وبهذا املشروع أكدت احلملة على هوية األرض وحق أصحابها بزراعتها، واعتبر هذا 

املشروع منوذجاً جديداًللصمود.

2- زراعة 15,584شجرة مثمرة متنوعة من الزيتون واللوزيات واحلمضيات على مساحة 915 دومنفي قرى القدس ونابلس وطولكرم 
وجنني واخلليل ورام اهلل.

3-  تسييج أرض عائلة الشهيد محمود عودة من قرية قصرة –نابلس التي تبلغ مساحتها 50 دومناً حتت شعار »يرتقي الشهيد وحتيا 
أفراد، وأكبرهميبلغ من  ». كان الهدف من التسييج حماية األرض واستغاللها لدّر دخل للعائلة املكونة من سبعة  أرضه من بعده 

العمر 16 عاماً.

4- تأهيل أرض وقفية مساحتها 90 دومناً حتتوي على 2,000 شجرة زيتون في محافظة جنني، من خالل التقليم واحلراثة والتسميد 
وزراعتها بالبيقة والشعير.
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العربية حلماية الطبيعة تطلق مشروع »بذور الصمود« وتزرع 1,170 دومناً بالقمح والشعير في محافظة 
طوباس

أطلقت العربية حلماية الطبيعة واحتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني بالتعاون مع محافظة طوباس مشروع »بذور الصمود« بهدف 
اإلسرائيليتني، حيث  وبكاهوت  روعيه  بني مستعمرتي  1,170دومناً  والشعير على مساحة  القمح  ببذور  الفلسطيني  السهل  زراعة 
يحاول اإلحتالل السيطرة على السهل باستمرار ومصادرته بحجة القانون العثماني القدمي الذي يتيح أخذ األراضي التي لم تُزرع ملدة 

ثالث سنوات متتالية وإعطاءها ملن يزرعها.
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العربية تزرع 16,800 شجرة مثمرة و240 دومناً بالبذور البلدية في بيت حلم

2” الذي يتضمن  بيت حلم  “دعم مزارعي  إمتام مشروع  بيت حلم من  بالشراكة مع جمعية مزارعي  الطبيعة  العربية حلماية  جنحت 
سلسلة من املشاريع التنموية في قرى بيت حلم احملاصرة بحوالي 50 بؤرة استيطانية.

استهدفت املشاريع 506 دومناً من أراضي قرى اخلضر ووادي فوكني وبّتير وبيت جاال وبيت سكاريا تعود ملكيتها لـ 113 مزارع يُعيلون 
أسراً عدد أفرادها 820 شخصاً، وتضمنت ما يلي:

1.  مشروع زراعة 16,800 شجرة مثمرة متنوعة من العنب والزيتون واللوزيات، مع التركيز على العنب ذي املردود اإلقتصادي املرتفع، 
حيث متت زراعة أصناف مختلفة )احللواني والبيروتي واجلندلي والبيتوني والدابوقي واملراوي والزيني(. 

2.  مشروع إحياء البذور البلدية الذي يهدف إلى زراعة 240 دومناً بـحوالي289,000 شتلة من البذور البلدية )الفقوس الساحوري 
والباذجنان البتيري والكوسا والزهرة والباميا البلدية(.

3.  تسييج 20 دومناً زراعياً قريباً من املستعمرات.
4.  إستصالح10 دومنات زراعية في محافظة بيت حلم على النحو التالي:

•  إستصالح أرض األسير احملرر رزق صالح الذي أمضى 21 سنة في السجون اإلسرائيلية والتي تقع مبحاذاة مستعمرة اليعازر في بلدة 
اخلضر.

بيت  اراضي  املوتعلى  الواقعة على مفترق مجمع مستعمرات غوش عتصيون وما يسمى مفترق  الصراص  أرض عماد  •  استصالح 
سكاريا.
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حملة”هنا باقون” تنفذ 35 فعالية زراعية في القرى املهددة بجدار السلب والضم والنهب

نفذت العربية حلماية الطبيعة ضمن حملة »هنا باقون« 35 فعالية زراعية في القرى املهددة من جدار السلب والضم والنهب الذي 
أشاده الكيان الصهيوني في السنوات األخيرة في مناطق فلسطني احملتلة. أتت احلملة بالشراكة مع »احلملة الشعبية ملقاومة اجلدار 
واالستيطان« و«احتاد جمعيات املزارعني« وتضمنت زراعة 10 آالف شجرة زيتون في عدة قرى أبرزها قرى القطنة ومادما والطويل ويانون 

وعقربا –نابلس.
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العربية تنتصر للمزارع حسني الصوافطة، وتعيد زراعة أشجاره في بردلة بعد 24 ساعًة من قطعها

 330 زراعة  الفلسطينيني  املزارعني  احتاد  مع  بالشراكة  الطبيعة  العربية حلماية  أعادت  نزرع عشراً«،  »يقلعون شجرة..  حتت شعار 
شجرة زيتون جديدة في أرض املزارع حسني الصوافطة، بعد 24 ساعة من قيام قوات اإلحتالل بتدمير أشجاره. شارك عشرات املتطوعني 
بزراعتها يوم اخلميس 2018/04/26 وقد ارتأت العربية زراعة أشجار بنفس عدد وعمر األشجار املقتلعة دعماً لصمود العائلة املكونة 

من 35 فرداً. 
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العربية حلماية الطبيعة تنشئ 3 آبار زراعية لتدعم األمن املائي املقدسي

جنحت العربية بالتعاون مع جمعية النهضة الريفية من إنشاء 3 آبار زراعية في قرى بيت سوريك وبرقة وبيت إكسا لتساهم في تعزيز 
األمن املائي في القدس.

بثالث  احملاطة  بيت سوريك  قرية  في  أرضه  وتقع  فرداً،   24 يعيل  الذي  السعود  أبو  الفتاح  عبد  املزارع  عائلة  أرض  العربية  استهدفت 
مستعمرات وعلى مسافة 50 متراً من جدار الفصل العنصري.

أنشأت العربية بئر ماء جتميعياً بسعة 80 متر مكعب على أرض املزارع خضير سمرين ليخدم 8 دومنات في قرية برقة شمال القدس 
احملاطة بأربع مستعمرات والتي اغتصب اإلحتالل ما يزيد عن ثلث أراضيها. 

كما أنشأت بئراً زراعياً بسعة 80 متر مكعب على أرض املزارع فتحي حبابة ليخدم بذلك 5 عائالت مكونة من 40 شخصاً في خربة 
حمدان - قرية بيت إكسا التي تبعد عن القدس مسافة تقل عن 10 كم. 
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العربية حلماية الطبيعة تزرع 5500 شجرة زيتون في قرى القدس

واجليب  )اجلديرة  هي  قرية   11 في  بلدي  زيتون  شجرة   5500 الريفية  النهضة  جمعية  مع  بالتعاون  الطبيعة  حلماية  العربية  زرعت 
والقبيبة وبدو وبيت اجزا وبيت اكسا وبيت سوريك وبيت عنان ورافات وقطنة وقلنديا( الواقعة في منطقة شمال غرب القدس ليدعم 

املشروع 644 دومناًتعود ملكيتها لـ 175 مزارعاً يعيلون 1292فرداً.
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زراعة الزيتون بذكرى استشهاد راشيل كوري وبإسم البطلة عهد التميمي

زرعت العربية يوم 20/03/2018 أشجار الزيتون مبناسبة يوم األرض، وبذكرى استشهاد راشيل كوري وبأسماء شهداء التضامن مع 
الشعب الفلسطيني والشهداء اخلالدين من أبناء بورين وبإسم البطلة عهد التميمي. متت الزراعة في أراضي بلدة بورين جنوبي نابلس 
احملاذية للشارع اإللتفافي قرب مفترق مستعمرةيتسهار. حاول جنود اإلحتالل منع الفعالية والتضييق على النشطاء إال أن املشاركني 

أصروا على إكمال النشاط وسط الهتافات واألهازيج الوطنية.

إحياء أراضي قريتي السواحرة وبيت حنينا وزراعتها باألشجار املثمرة

600 شجرة مثمرة متنوعة من الزيتون واللوزيات واحلمضيات  زرعت العربية حلماية الطبيعة بالتعاون مع جمعية النهضة الريفية 
والعنب والتني واإلجاص وغيرها من األشجار املثمرة في قريتي السواحرة وبيت حنينا في القدس.

يذكر أن قرية بيت حنينا تبعد 6 كم عن البلدة القدمية ويحيطها اجلدار من ثالث جهات حيث يتناقص عدد السكان فيها بشكل كبير. 
كما يذكر أن قرية السواحرة تبعد 6.3 كم عن البلدة القدمية وحتاط مبستعمرتني علماً متتد من الشيخ جراح وجبل املكبر غرباً إلى 

البحر امليت شرقاً. 
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إنشاء بئر مائي في مدرسة املغير – جنني

 410 )اإلغاثة الزراعية( الفلسطينية من إنشاء بئر مياه جتميعي يخدم  متكنت العربية حلماية الطبيعة وجمعية التنمية الزراعية 
طالباً وطالبًة من مدرستني متالصقتني في جنني )مدرسة ذكور املغير األساسية واألساسية لإلناث(. وتأتي أهمية املشروع في سد 

النقص احلاد في كميات املياه التي تصل إلى املدرسة عبر خطوط الشبكة، وانقطاعها املستمر خاصًة في فترات الصيف.

العربية تزرع 2,000 شجرة مثمرة جديدة في قرية جبع– القدس

والعنب  الزيتون  2,000 شجرة مثمرة متنوعة من  بزراعة  الريفية  النهضة  بالشراكة مع جمعية  الطبيعة  العربية حلماية  جنحت 
واللوزيات في قرية جبع– القدس حيث استهدف املشروع زراعة 80 دومناً تعود مليكتها لـ 38 عائلة. 

يذكر ان أكثر من ٪95 من مساحة قرية جبع أي ما مقداره 12,883 دومن تصنف كمناطق )ج( حيث مينع البناء فيها او اإلستفادة منها 
إال بتصريح صادر من قوات اإلحتالل. كما صادر اإلحتالل ما يزيد عن 1700 دومن من أراضيها لبناء مستعمرتي جيفع بنيامني وشعار 

بنيامني.
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العربية تثّبت 29 مزارعاً في أراضيهم وتزرع 
2500 شجرة في اجلديرة

جمعية  مع  بالتعاون  الطبيعة  حلماية  العربية  زرعت 
من  متنوعة  مثمرة  شجرة   2500 الريفية  النهضة 
الزيتون واللوزيات والعنب، وكانت السلطات اإلسرائيلية 
جدار  من  بالقرب  مزارعاً   29 أراضي  استهدفت  قد 

الفصل العنصري في قرية اجلديرة – القدس.
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إحياء ذكرى السبعني للنكبة

قامت العربية بالشراكة مع جمعية اإلغاثة الزراعية بإحياء ذكرى السبعني للنكبة بزراعة أشتال الزيتون في ترمسعّيا برام اهلل، وذلك 
مبشاركة مديرية زراعة رام اهلل واجمللس البلدي وجلنة مزارعي ترمسعّيا والفصائل الفلسطينية في البلدة، حيث زرع املشاركون 128 

شتلة زيتون بعدد وأسماء الدول التي صوتت ضد قرار ترامبباإلعتراف بالقدس عاصمة إلسرائيل.
وزُرعت األشجار في مكان استشهاد الوزير الفلسطيني زياد أبو عني )عام 2014( حيث كان يزرع األشجار في اجلهة الشمالية من قرية 

ترمسعّيا.

زراعة أراضي “بيت صفافا” احملاطة باملستعمرات من جهاتها األربعة

والعنب  الزيتون  متنوعة من  شجرة مثمرة   1000 زراعة  الريفية من  النهضة  بالتعاون مع جمعية  الطبيعة  العربية حلماية  جنحت 
واللوزيات في قرية »بيت صفافا« في القدس التي باتت جزيرة عربية مهددة حتيط بها املستعمرامتن جهاتها األربعة. وقد متكن املشروع 

من زراعة 32 دومناً من أراضي القرية تعود ملكيتها لـ 58 عائلة. 
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برنامج القافلة اخلضراء
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ملاذا برنامج “القافلة اخلضراء”؟

واقع حال األردن:

عرفت منطقة »سوريا الكبرى« منذ آالف السنني مبنطقة »الهالل اخلصيب«، وطاملا أثنى الكثيرون على مناء هذه املنطقة وخصوبةتربتها 
وشهرتها باستخدام الوسائل الزراعية املتطورة بدءاً بشبكات الري املمتدة إلى توطني الثروة احليوانية. وفي ثالثينيات القرن املاضي كانت 
منطقة الشرق األوسط هي املُصّدر األبرز حملصول القمح، إضافًة إلى كْون مصر والعراق وشرقي األردن من الدول الرئيسة املنتجة للقمح 
)فورتز، 2014(. ولكن، ومنذ عقد التسعينيات املاضي وقعت أحداث جسام على املستويات اجليوسياسية واإلجتماعية اإلقتصادية 
)الـمينا( إحدى  والبيئية أدت في مجملها إلى إنخفاض حاد في التفّوق الزراعي الكبير لهذه املنطقة. ونتيجًة لذلك غدت منطقة 
أكثر املناطق غير اآلمنة غذائياً على مستوى العالم )مركز الدراسات الدولية واإلقليمية، 2012(. أما األردن، فقد وقع ضحية ضعف 

السياسات الزراعية وخطط التنمية اإلقتصادية املبنية على اإلنفتاح والتوسع في العصر احلديث.

السياسات الزراعية الضعيفة:

الغربي في  النموذج  إلى  والتحديث املستندين  اإلقتصادية  التنمية  املاضي، كان هناك توجه كبير نحو  التسعينيات  على مدى عقد 
 .)2008 )بيلوني،  الزراعة  أال وهو قطاع  اجملتمع،  والرفاه في  رئيس من مصادر اإلستقرار  إلى جتاهل كبير جتاه مصدر  أدى  مما  اإلصالح، 
وكشرٍط لإلنضمام إلى عضوية منظمة التجارة العاملية، بدأ األردن تنفيذ برنامج التصحيح الهيكلي الزراعي والذي كان متوافقاً مع 
سياسات اإلنفتاح اجلديدة التي سعت إلى إزالة القيود وخصخصة قطاع الزراعة )جبارين، 2005 والسعدي، 2017(. ونتيجًة لذلك، 
أدى برنامج التصحيح إلى إحداث إنخفاض كبير في الدعم احلكومي للقطاع واحلوافز املمنوحة، وفرض فوائد على القروض الزراعية 
)املساعدات األوروبية، 2012 وجبارين، 2005(. كما أدى برنامج اإلصالح الزراعي إلى تبني خطة أمن غذائي تستند إلى التركيز على 

الصادرات واإلهتمام بالتجارة بدالً من األسواق احمللية مع إعتماد كبير على العمالة األجنبية في أعمال الزراعة )فورتز، 2014(.

إضافًة إلى خفض الدعم احلكومي ازداد سوء تخصيص املوارد، فقد شهد العامان 2011 و2012 زيادة في رواتب العاملني في وزارة 
الزراعة بنسبة ٪46 مقابل إنخفاض في اإلستثمارات بنسبة ٪27 )املساعدات األوروبية، 2012(. ونتيجًة لتهميش القطاع الزراعي، 
غدت البنية التحتية اخلاصة بتخزين احملاصيل الزراعية وتصنيعها في األردن ضعيفة، وبقيت مؤسسة واحدة فقط لإلقراض الزراعي 

)املصدر نفسه(.  ومن املعيقات املؤسسية األخرى ضعف نظام اإلرشاد الزراعي ومحدودية قدراته العددية والفنية.
إن مساهمة قطاع الزراعة في الوقت احلاضر في الناجت احمللي اإلجمالي هي بحدود ٪4، وقد انخفضت كثيراً عما كان عليه احلال في 

خمسينيات القرن املاضي حيث وصلت النسبة إلى ٪40 تقريباً )املساعدات األوروبية، 2012(.

التجارة:

يستورد األردن حالياً نحو ٪98 من إحتياجاته من احلبوب)سانتوس و سيساكي، 2015(، وفي عام 2011 كان معدل اإلكتفاء الذاتي 
الذاتي  القرن املاضي، كان معدل اإلكتفاء  2014(. وفي عقد الستينيات من  والتنمية،  العربي للبيئة  الغذائي بحدود ٪53 )املنتدى 
للمملكة من القمح بنسبة ٪70، بينما يتراوح معدل اإلنتاج احلالي ما بني 3 إلى ٪10 من حجم الطلب الكلي السنوي )املساعدات 
األوروبية، 2012(. إن زيادة اإلعتماد على املستوردات من املواد الغذائية أضعف قدرة األردن وجعله ُعرضًة للتقلبات في سلسلة التزويد 
الغذائي العاملية والتغيرات في أسعار املواد الغذائية )املنتدى العربي للبيئة والتنمية، 2014 واإلسكوا، 2010(. فقد عانى األردن كثيراً 
وبالتحديد في العامني 2008 و2009 وكذلك في العام 2011 من األزمات الغذائية العاملية ، وواجه ضغوطات مالية وسياسية هائلة 

نتيجًة لإلرتفاع الكبير في قيمة فاتورة مستورداته الغذائية )هاريغان، 2015(.

العمالةاألجنبية:

)برنامج  أخرى  قطاعات  في  والعمل  الهجرة  إلى  الزراعة  عمال  من  الكثير  عمد  القطاع،  هذا  في  العمل  على  العائد  لضعف  نظراً 
األمم املتحدة اإلمنائي، 2013(. وبالتالي، شهد قطاع الزراعة تراجعاً مستمراً في حجم التشغيل، حيث انخفض من الثلث في عقد 
الستينيات املاضي إلى أقل من ٪10 في عقد الثمانينيات املاضي، ووصل إلى نحو ٪2 تقريباً في عام 2010 )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 
إلى تشغيل عمالة  احلاجة  برزت  الزراعة،  في  العاملني  األردنيني  أعداد  في  الكبير  اإلنخفاض  لهذا  ونتيجًة   .)2008 وبايلوني،   2013
أجنبية لسد الفجوة احلاصلة )مريان، 2012 وعوض، 2017(،حيث تزيد حالياً نسبة العمالة األجنبية على ٪28 )املساعدات األوروبية، 
2012(. وبالرغم من قدرة هذا القطاع على أداء دور في خفض حدة البطالة )سانتوس وسيساكي، 2015( والتي تبلغ نسبتها حالياً 
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الكبيرة من  الزراعة بإستيعاب األعداد  2017(، فإنه ال توجد إستراتيجية فعالة تسمح لقطاع  التجارة،  حوالي ٪18 )اقتصاديات 
األردنيني ال سيما من فئة الشباب العاطلني عن العمل.    

التحديات البيئية:

يعتبر األردن أحد أكثر الدول ُشّحاً وندرًة في املياه على مستوى العالم )حدادين وآخرون، 2010 واملساعدات األوروبية، 2012(، كما 
)وزارة املياه والري،  أن أكثر من ٪90 من أراضيه تُصّنف على أنها أراٍض جافة ويبلغ معدل الهطول املطري أقل من 200 ملم سنوياً 
ووجود معيقات مادية وحيوية  العمراني  للزحف  التدريجي نظراً  بالنقصان  للزراعة  الصاحلة  األراضي  2016(. كما أخذت مساحة 
عديدة، من ضمنها اإلستخراج اجلائر للمياه اجلوفية، واستنزاف التربة وزيادة ملوحتها )برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، 2013 واملساعدات 
األوروبية، 2012(. مع ذلك، فاململكة ليست ضحية ندرة تلك املوارد فحسب، وإمنا هي السبب وراء ذلك حيث تعاني من ضعف كفاءة 

استخدام املياه وإدارتها.
عالوًة على ما سبق، من املتوقع أن يكون للتغير املناخي تأثيراً كبيراً على املنطقة واإلقليم مما سيؤثر بدوره على اإلنتاج احمللي )الصندوق 
قطاع  مستقبل  فإن  ذاته،  الوقت  وفي    .)2015 الدولي،  والبنك  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الزراعية  للتنمية  الدولي 
الزراعة في األردن يعتمد بشكل كبير على قدرة اململكة على التكّيف مع اإلرتفاع في درجات احلرارة، وانخفاض معدل الهطول املطري، 
وبريزينجر   2015 وسيساكي،  )سانتوس  الطبيعية  املوارد  على  الضغوط  من  مزيداً  يفرض  مما  والشديدة  املتكررة  اجلوية  والظروف 

وآخرون، 2010(.
التحديات اجليوسياسية:

بالرغم من إعتبار األردن مبثابة واحة أمن محاطة باالضطرابات في الدول اجملاورة، لكنها لم تنُج من تبعات وتأثيرات احلروب والصراعات 
واإلحتالل في املنطقة واإلقليم. ال شك بأن التحديات املناخية التي ذكرت أعاله قد أدت إلى زيادة الضغط على املوارد الطبيعية في 
األردن، ولكن هذا اليعفي عامل التدخل البشري من الضغط.لقد اعتمدت إستراتيجية املياه لدى إسرائيل على مصادرة موارد املياه داخل 
وخارج حدود اإلحتالل وفاقمت أزمة املياه التي يعاني منها األردن )ستورك، 1984(. وشّرعت عام 1964 مشروع »نقل املياه الوطني« 
من أجل نقل املياه من بحيرة طبريا إلى صحراء النقب بهدف إستخدام املياه في مشاريع الري الزراعية )بلير، 1994(. واستلزم هذا 
املشروع حتويل املياه من نهر األردن إلى بحيرة طبريا مما أدى إلى تراجع مساحة النهر وانخفاض منسوبه وزيادة ملوحته،إضافة إلى 
)املصدر نفسه(.وطاملا اعتمدت اململكة في  الزراعي  التي سببت أضراراً مرعبة على القطاع  البشرية والصناعية  تلويثه باخمللفات 
اقتصادها على السوقنْي السوري والعراقي حيث يعتبران مقصداً للصادرات الوطنية ومعبراً إلى األسواق األوروبية. وبالتالي فإن إغالق 
هذيْن السوقني بسبب حالة عدم االستقرار وانعدام األمن أّثر كثيراً على الصادرات الزراعية التي انخفضت بحدود ٪35 مقارنًة بنفس 

الفترة من العام املاضي 2016 )منروقة، 2017(.
القافلة اخلضراء

في ضوء كل تلك التحديات واملقيدات وتراجع أوضاع قطاع الزراعة، قررت العربية حلماية الطبيعة في عام 2003 إطالق »القافلة 
اخلضراء« بهدف املساهمة في حماية األراضي وزيادة الغطاء النباتي على مستوى اململكة.

تستهدف »القافلة اخلضراء« بشكل رئيس صغار املزارعني وأصحاب احليازات الصغيرة في أرجاء اململكة الذين وقعوا ضحية الظروف 
األردنيني  املزارعني  متكني  إلى  اخلضراء«  »القافلة  مشروع  يسعى  الزراعة.  قطاع  له  يتعرض  الذي  والتجاهل  القاسية،  اإلقتصادية 
وتزويدهم باألشجار املثمرة التي توفر لهم مصدر دخل إضافي مستدام. وبالتالي يسعى املشروع إلى إعادة تنشيط ثقافة الزراعة 
في األردن وتشجيع األسواق احمللية، وحث اجملتمعات احمللية على زيادة اإلرتباط بأراضيها، وعدم بيعها ملصلحة املؤسسات الكبيرة التي 

تستخدمها ألغراض غير زراعية. 
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زراعة 6,490 شجرة مثمرة

استفاد 187 مزارعاً

استفاد 822 فرداً

مساحة األراضي التي تم زياعتها 
110 دونماً

مشاركة 993 متطوعاً

اجنازات برنامج القافلة 
اخلضراء 2018

تنظيم 32 نشاطاً زراعياً

اجنازات برنامج “القافلة اخلضراء” 2018



��

العربية حلماية الطبيعة تكّرم شهداء البحر امليت بزراعة األشجار املثمرة

األغوار  الطبيعة مئتني وعشر شجرات في منطقة  العربية حلماية  اجلمعية  امليت، غرست  البحر  فاجعة  أيام على  بعد مرور عشرة 
بتاريخ 02/11/2018، بواقع عشر شجرات عن روح كل شهيد، في رسالة لبث احلياة واألمل مقابل املوت واليأس، بدعم من شركة 

متام للدواجن.

ومتت الزراعة في أرض مزارع فقير من قرية تل املنطح، وهي قرية أردنية دمرتهاالطائرات اإلسرائيلية عام 1967، وأعاد أهلها بناءها وهي 
من أكثر القرى املنكوبة في األردن.
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مشاريع برنامج »القافلة اخلضراء« لعام 2018

العربية تزرع 550 شجرة حمضيات وجوافة في األغوار اجلنوبية

)غور  اجلنوبية  األغوار  شجرة حمضيات وجوافة في منطقة  »القافلة اخلضراء«550  برنامج  الطبيعة وضمن  العربية حلماية  زرعت 
املزرعة والصافي( مبشاركة 31 متطوعاً ومتطوعًة بتاريخ 24/02/2018 وذلك بالتعاون مع جمعية النميرة البيئية. 

اجلمعيات  سجل  دائرة  في  اجلمعيات«  دعم  »صندوق  من  بدعم  الفقيرة«  لألسر  الغذائي  األمن  »دعم  مشروع  ضمن  النشاط  جاء 
بالتعاون مع وزارة البيئة األردنية.

العربية وشركة زين تزرعان 500 شجرة مثمرة لصغار املزارعني

نظمت العربية حلماية الطبيعة وبالتعاون مع األهلية الزراعية زراعة 500 شجرة مثمرة من احلمضيات واجلوافة والزيتون بدعم شركة 
الزراعي فريق  14/5/2018،وشارك في النشاط  أراضي عائلتني من منطقة األغوار الوسطى بتاريخ  زين لإلتصاالت، وقد استهدفت 

مركز خدمات املشتركني في شركة زين.
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العربية ودهانات ناشونال تزرعان 500 شجرة حمضيات في األغوار الوسطى

نظمت العربية حلماية الطبيعة بالتعاون مع األهلية الزراعية يوم السبت 14 نيسان نشاطاً لزراعة 500 شجرة حمضيات في منطقة 
دير عال بدعم من شركة دهانات ناشونال ومبشاركة 40 طالبة من مجموعة الرضوان اإلرشادية. استهدفت العربية أرض املزارع أبو هارون 

الذي يعّلم أوالده الثالثة في اجلامعة والذي تعرض خلسارة فادحة بسبب انخفاض أسعار محصول اخلس في السوق.
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القافلة اخلضراء وبنك اإلحتاد يزرعان 500 شجرة ليمون مكسيكي في الغور األوسط

نظمت العربية حلماية الطبيعة 21/4/2018 بالتعاون مع األهلية الزراعية زراعة 500 شجرة ليمون مكسيكي في األغوار الوسطى، 
أن شجرة  يذكر  شخصاً.   12 تعيل  أرملة  متلكها  دومنات   10 مساحتها  أرضاً  احلملة  استهدفت  اإلحتاد حيث  بنك  من   بدعم  وذلك 

»الليمون املكسيكي« تثمر 3 مرات في السنة مما يعزز مدخول هذه العائلة.

“القافلة اخلضراء” وطالب اجلامعة األردنية يزرعان 250 شجرة حمضيات

نظمت العربية حلماية الطبيعة نشاطاً لزراعة 250 شجرة حمضيات متنوعة دعماً للمزارع أبو صدام في منطقة األغوار الوسطى، 
وذلك يوم السبت 10/02/2018. شهد النشاط الذي مت تنظيمه بالتعاون مع األهلية الزراعية مشاركة 40 متطوعاً ومتطوعًة من 

طلبة اجلامعة األردنية.
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العربية بالتعاون مع األهلية الزراعية وبدعم من بنك اإلسكان يزرعان 500 شجرة مثمرة في األغوار:

نظمت العربية حلماية الطبيعة بالتنسيق مع األهلية الزراعية وضمن برنامج »القافلة اخلضراء« وبدعم من بنك اإلسكان نشاطاً 
زراعياً يوم السبت 2018/12/15 لزراعة 500 شجرة مثمرة متنوعة دعماً لعائلة األرملة السيدة زهر الصالحات من منطقة املالحة 

في األغوار الوسطى والتي تعيل عائلتها بعد وفاة زوجها وتعتبر األرض هي مصدر الدخل الوحيد لها وألوالدها األربعة.

“القافلة اخلضراء”حتط في قرية أبسر أبو علي وفي الظليل وتزرع 450 شجرة مثمرة متنوعة

حطت قافلة العربية حلماية الطبيعة اخلضراء في قريتي الظليل وأبسر أبو علي في لواء الطيبة وزرعت 450 شجرة متنوعة من الزيتون 
البلدي والليمون واللوزيات بدعم من شركة متام للدواجن.وكانت أولى هذه احملطات يوم اخلميس 2018/11/22 في منطقة الظليل 
والتي مت خاللها توزيع وزراعة 250 شجرة مثمرة متنوعة من املشمش والدراق واللوز والزيتون والليمون والبرتقال والتني، على 36 عائلة 
بالتعاون مع مجموعة أهل الظليل. انطلقت احملطة الثانية شماالً يوم اجلمعة 2018/12/14 إلى لواء الطيبة وحتديداً إلى قرية أبسر 
أبو علي مبشاركة متطوعي زين حيث متت زراعة 200 شجرة زيتون بلدي مستهدفًة بذلك 9 عائالت،حيث تشكل هذه األرض مصدر 

دخل إضافي لهم ولعائالتهم.
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العربية واملدارس العمرية يزرعان 300 شجرة حمضيات دعماً للمزارعني

نظمت العربية حلماية الطبيعة واألهلية الزراعية نشاطاً لطالب املدارس العمرية وذلك بهدف زراعة 300 شجرة حمضيات في منطقة 
األغوار الوسطى بتاريخ 03/03/2018 حيث شارك بالنشاط 80 طالبًة من املدارس العمرية واجملتمع احمللي. هدف النشاط إلى تعزيز 
األمن الغذائي وإيجاد دخل مستدام للعائالت الزراعية في منطقة األغوار ضمن مشروع “دعم األمن الغذائي لألسر الفقيرة” بدعم من 

“صندوق دعم اجلمعيات” دائرة سجل اجلمعيات بالتعاون مع وزارة البيئة األردنية. 

العربية ومدرسة كامبريدج يزرعان 200 شجرة حمضيات دعماً للمزارعني

ليمون شهري في منطقة  شجرة   200 لزراعة  لطالب مدرسة كامبردج  الزراعية نشاطاً  واألهلية  الطبيعة  العربية حلماية  نظمت 
ضرار بن األزور – األغوار الوسطى. شارك في النشاط 40 طالباً وطالبًة من املدرسة واجملتمع احمللي، حيث هدف النشاط إلى تعزيز األمن 

الغذائي وإيجاد دخٍل مستداٍم للعائالت الزراعية في منطقة األغوار.



��

العربية تزرع أرض السيدة أم سليم بـ 300 شجرة مثمرة متنوعة

حطت قافلة العربية اخلضراء رحالها يوم اجلمعة 23/3/2018 في أرض السيدة أم سليم في منطقة األغوار الوسطى وقامت بزراعة 
300 شجرة متنوعة من احلمضيات واجلوافة بالتعاون مع األهلية الزراعية وبدعم من شركة نتورك إنترناشيونال التي تبرعت بـ 200 
النشاط  في  ورافقونا  شجرة   20 ب  تبرعوا  الذين  واملتطوعني  شجرة   80 بـ  تبرعوا  الذين  الدولية  األكادميية  مدرسة  وطالب  شجرة، 

الزراعي.

العربية تزرع 200 شجرة حمضيات إحتفاالً بيوم املعلم

تكرمياً للمعلمني، زرعت العربية حلماية الطبيعة في يوم املعلم 200 شجرة حمضيات في منطقة األغوار الوسطى بتاريخ 2018/10/5 
وذلك بالتعاون مع جمعية امللكة رانيا للتميز التربوي، وقد شارك في النشاط الزراعي 45 معلماً ومعلمًة من متميزي جائزة امللكة رانيا 

وكادر من مدرسة إناث ابو الزيغان ومدرسة إناث خزم.
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“القافلة اخلضراء” وشركة متام للدواجن يزرعان 300 شجرة في الطافح بالزرقاء

نفذت العربية حلماية الطبيعة بدعٍم من شركة متام للدواجن زراعة 300 شجرة مثمرة متنوعة من اللوزيات والعنب والزيتون واجلوافة 
واألجاص استهدفت 30 عائلة في قرية الطافح مبحافظة الزرقاء. يأتي املشروع مببادرة من شركة متام للدواجنالتي أخذت على عاتقها 

تخصيص مبلٍغ من كل منتٍجيتم بيعه لدعم برنامج »القافلة اخلضراء«.
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“القافلة اخلضراء” وبنك األردن يعززان األمن الغذائي بزراعة 300 شجرة مبشاركة 80 متطوعاً

زرعت العربية حلماية الطبيعة وبالتعاون مع األهلية الزراعية 300 شجرة حمضيات في منطقة األغوار الوسطى، بدعم من بنك األردن. 
استهدف النشاط أرضاً تبلغ مساحتها 8 دومنات وتعود ملكيتها ألرملة. وقد شارك في هذا املشروع 80 متطوعاً من كافة فروع بنك 

األردن.
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العربية حلماية الطبيعة تزرع 200 شجرة حمضيات بدعم من البنك األردني الكويتي

زرع موظفو البنك األردني الكويتي 200 شجرة حمضيات في منطقة األغوار الوسطى بتاريخ 4/4/2018.جاء النشاط بتنظيم من 
العربية حلماية الطبيعة بالتعاون مع األهلية الزراعية حيث استهدف دعم عائلة زراعية تعاني من خسارة فادحة في محصول امللفوف 

والزهرة إلنخفاض أسعاره في السوق.

الزراعة مع طالب تزكية في األغوار الوسطى

بهدف رفع الوعي اجملتمعي بأهمية زراعة األشجار والعناية باألرض كثروة مستدامة لألجيال القادمة، نظمت العربية حلماية الطبيعة 
بالتعاون مع األهلية الزراعية مبشاركة 30 طالب من مدرسة تزكية في زراعة 100 شجرة حمضيات ألسرة في األغوار الوسطى.
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العربية وطالب مدرسة عّمان الوطنية يهديان األمهات أشجار مثمرة

في لوحة من العطاء، نظمت العربية حلماية الطبيعة واألهلية الزراعية نشاطاً لطالب مدرسة عّمان الوطنية لزراعة 200 شجرة 
وطالبًة من مدرسة عّمان  30 طالباً  حمضيات للمزارعات مبناسبة عيد األم في منطقة األغوار الوسطى. شهد النشاط مشاركة 

الوطنية وذويهم، وذلك يوم السبت املوافق 24/03/2018. 

العربية وشركة النسر العربي للتأمني يزرعان األشجار املثمرة في األغوار

شارك موظفو شركة النسر العربي للتأمني بزراعة 100 شجرة حمضيات في منطقة األغوار الوسطى بتاريخ 25/3/2018 وتاريخ 
23/10/2018 كانت قد تبرعت بها الشركة لبرنامج القافلة اخلضراء.
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العربية تزرع 200 شجرة مثمرة مع طالبات مجموعة اخلنساء الكشفية

شاركت سبعون زهرة ومرشدة من مجموعة اخلنساء اإلرشادية في برنامج “القافلة اخلضراء”،وزرعت 200 شجرة »ليمون شهري« في 
أرض املزارع أبو عالء في منطقة األغوار الوسطى بالتعاون مع األهلية الزراعية. 
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العربية تزرع 120 شجرة مع جلنة املهندسني الشباب في نقابة املهندسني

نّظمت العربية حلماية الطبيعة وجلنة املهندسني الشباب في نقابة املهندسني األردنيني زراعة 120 شجرة حمضيات لدعم املزارعة أم 
إسماعيل في األغوار الوسطى بتاريخ 31/03/2018.

توزيع 50 شتلة عنب للعامالت الزراعيات في األغوار الشمالية

قامت العربية حلماية الطبيعة بتوزيع 50 شتلة عنب للعامالت املزارعات في األغوار الشمالية بالتنسيق مع جمعية عامالت وعمال 
الزراعة في األردن.
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العربية و“مبادرة أبشر” ينظمان نشاطاً لزراعة األشجار املثمرة في العارضة

»الليمون  من  متنوعة  مثمرة  شجرة   120 لزراعة  نشاطاً  أبشر«  »مبادرة  و  الزراعية  واألهلية  الطبيعة  حلماية  العربية  نّظمت 
متطوعاً   20 بالنشاط  شارك   .06/04/2018 اجلمعة  يوم  العارضة  منطقة  في  مزارعة  أرض  في  والكلمنتينا  الشهري«والبوملي 

ومتطوعًة من مختلف األعمار.
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الزراعة مع مركز قاصد لتعلم اللغة العربية في األغوار اجلنوبية

نظمت العربية حلماية الطبيعة نشاطاً زراعياً للطالب األجانب الذين يتعلمون في مركز قاصد لتعلم اللغة العربية، حيث متت زراعة 
50 شجرة حمضيات في األغوار اجلنوبية.

“القافلة اخلضراء” و “الصناعية للبالستيك الزراعي” يعيدان تأهيل بيت زراعي بالستيكي في عجلون

بهدف متكني املزارعني في املناطق األقل حظاً في األردن، نّفذت العربية بالتعاون مع الشركة الصناعية للبالستيك الزراعي إعادة تأهيل 
بيت زراعي بالستيكي مساحته نصف دومن مربع متلكه عائلة في قرية »أوصره« مبحافظة عجلون. ويذكر ان البيت الزراعي البالستيكي 

سيؤمن دخالً إضافياً ومستداماً ألسرة مكونة من سبعة أفراد.
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دعم العائالت في عجلون بالتعاون مع جمعية سيدات األعمال واملهن

مببادرة من جمعية سيدات األعمال واملهن توجهت “القافلة اخلضراء” إلى منطقة عجلون لزراعة 40 شجرة مثمرة في بيوت 3 عائالت 
زراعية، وقد شارك في النشاط 40 متطوعاً ومتطوعًة من مختلف األعمار.
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زراعة أشجار اجلوافة دعماً للمزارعني في األغوار الوسطى

السلسبيل  مركز  متطوعًة من   35 ومبشاركة  اخلضراء”  “القافلة  برنامج  الزراعية ضمن  واألهلية  الطبيعة  العربية حلماية  نظمت 
القرآني بتاريخ 24/03/2018 لزراعة أشجار اجلوافة دعماً للمزارعني في األغوار الوسطى. جاء النشاط ضمن مشروع »دعم األمن 

الغذائي لألسر الفقيرة« بدعم من صندوق دعم اجلمعيات - دائرة سجل اجلمعيات وبالتعاون مع وزارة البيئة األردنية.
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التوعية والتحريك
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املقاومة الزراعية واستراتيجيات البقاء في األسبوع العاملي ملناهضة اإلستعمار والفصل العنصري

أسبوع  من  األردن كجزء  في  فعاليات  عدة  آخرين  - BDSوشركاء  تقاطع  األردن  مع حركة  بالتعاون  الطبيعة  العربية حلماية  نظمت 
الوعي  إلى رفع  التي تهدف  الفعاليات واألنشطة  »حاصر حصارك« وهو سلسلة عاملية من  مقاومة االستعمار والفصل العنصري 
بنظام اإلستعمارواألبارتهايد اإلسرائيلي املفروض على الشعب الفلسطيني، ولبناء الدعم والتأييد حلركة مقاطعة إسرائيل وسحب 
اإلستثمارات منها وفرض العقوبات عليها. وعقدت العربية حلماية الطبيعة ضمن هذا األسبوع ندوة نقاشية بعنوان املقاومة الزراعية 
واستراتيجيات البقاء في 20/03/2018 في مجمع النقابات، حتدث بها اخلبير الزراعي سعد داغر والناشطة فادية الوحش من قرية 

جب الذيب ورئيس العربية رامي برهوش ومدير املشاريع التأهيلية محمد قطيشات.

وارتباطها  صمودها  وبالتالي  وغذائها  مواردها  على  سيادتها  تعّزز  والتي  الفلسطينية  للقرى  يعلمها  التي  التقنيات  عن  داغر  حتدث 
باألرض، كاحلصاد املائي والطاقة الشمسية وتدوير النفايات الصلبة واستغالل املواد العضوية في تسميد التربة، مما يقّلل اإلعتمادية 
على الكيان الصهيوني. وحتدثت املزارعة فادية الوحش رئيسة جلنة املرأة في قرية جب الذيب الصامدة عن القرية التي تقع في بيت حلم 
ضمن املنطقة )ج( ويحاصرها 4مستعمرات إسرائيلية. حيث منعت سلطات اإلحتالل هذه القرية من الوصول إلى مقومات احلياة من 
املياه والكهرباء واملواد الغذائية ومواد البناء لعقود طويلة مما دفع نصف عائالتها إ ليلهجرة،وصمد اجلزء اآلخر من خالل زراعةاألراضي 
احملاصرةبأشجار الزيتون. كما قام الناشطون بتركيب ألواح شمسية قرب منازل القرية التاريخّية القدمية، وأمنوا املياه حتى بدأت احلياة 
تعود شيًئا فشيًئا وأصبح اآلن يسكنها ما يقارب 22 عائلة )200-300 شخص(. كما شرحت فادية عن الدور الرئيس الذيأدته جلنة 
املرأة السترجاع األلواح الشمسية بعدما قامت قوات اإلحتالل مبصادرتها. وحتدث كل من رامي برهوش ومحمد قطيشات عن أنشطة 

العربية حلماية الطبيعة وعملها لتعزيز الزراعة والسيادة على الغذاء في فلسطني من خالل برنامج املليون شجرة الثالث. 
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العربية متحدث في مؤمتر اجلامعة األردنية “القضية الفلسطينية.. إلى أين؟”

حلماية  العربية  من  اجلعجع  زينة  املهندسة  قدمت 
الطبيعة ضمن فعاليات مؤمتر »القضية الفلسطينية.. 
إلى أين؟« محاضرة بعنوان »املقاومة اخلضراء« وذلك يوم 

09/05/2018 في مدرج وادي رم - اجلامعة األردنية.

السبعني  الذكرى  مع  بالتزامن  عقد  الذي  املؤمتر  ناقش 
للنكبة محاور أساسية أربعة: أوالً القدس، وثانياً اجلانب 
والثقافة  اإلرث  وثالثاً  واإلقتصادي،  والقانوني  السياسي 
ويشمل األبعاد التاريخية والدينية واألثرية، وأخيراً محور 
واإلنساني(  والعربي  )الفلسطيني  اجملتمعي  احلراك 

واإلعالم.
وضمن احملور األخير أكدت اجلعجع« أننا في العربية نعيد 
زراعة ما يقلعون ويسرقون ويحرقون لنجذر ونثبت صمود 

إحتفاالً بيوم املرأة العاملي تكرمي العضو املؤسس للعربية حلماية الطبيعة

في  العاملي  املرأة  يوم  مبناسبة 
جمعية  كّرمت   08/03/2018
خليل السالم اخليرية رزان زعيتر من 
نساء  و3  الطبيعة  حلماية  العربية 
شامخات ضمن فعالية »املرأة حياة« 
ودعم  البيئة  في حماية  ملساهمتها 
الزراعة واملزارعني في الوطن العربي.

اجلمعية  احلفل مديرة  وقد حتدث في 
عن  فيلم  وعرض  جرف  حال  السيدة 

العربية حلماية الطبيعة.

مزارعي فلسطني في أراضيهم ونحميها من املصادرة«. كما حتدثت بنفس اجللسة نسرين حاج أحمد من »مؤسسة أهل«، ودينا أبو 
جبارة من »األردن تقاطع«، والناشطة ماري نزال.
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جبهة العمل اإلسالمي تستضيف العربية حول مقاومة التطبيع

دُعيت مديرة العربية مرمي اجلعجع وعضو »األردن تقاطع« نسرين احلاج أحمد في 20/01/2018 للتحدث في امللتقى الثاني ملقاومة 
التطبيع الذي أقامه القطاع النسائي حلزب جبهة العمل اإلسالمي واستلمتا تكرمياً بعدها من أمني عام احلزب.

وحتدثت اجلعجع حول أهمية مقاومة التطبيع في اجملال الزراعي، مشيرًة إلى تراجع إستيراد اخلضار والفواكه من الكيان الصهيوني من 
5957 طن في عام 2013، لتبلغ 196 طن عام 2017، نتيجة الوعي الشعبي بأهمية املقاطعة اإلقتصادية لإلحتالل وجناح نشطاء 
مقاومة التطبيع في استصدار قوانني تلزم التجار ببيان جهة املنشأ للخضار والفواكه للمستهلك وفرض عقوبات على من ال يلتزم 

بذلك.
من  بدال  الغربية«،  الضفة  في  »منتج  عبارة  لوضع  اللجوء  عبر  املنشأ  بلد  بيان  يخص  فما  تالعب  عمليات  وجود  أشارتإلى  كما 
املستعمراتلإللتفاف على قرار منع اإلستيراد من املستعمرات، مشيرًة إلى ضرورة تقدمي شكاوى إلى وزارة الصناعة بحق التجار غير 

امللتزمني ببيان بلد املنشأ. وركزت اجلعجع على أهمية دعم املنتج احمللي.

“امللتقى اخلامس حلق العودة” يستضيف جتربة العربية
دُعيت املهندسة رزان زعيتر للمشاركة في امللتقى السنوي اخلامس حلق العودة الذي عقد في فندق الفنار في 03/02/2018 بتنظيم 
جمعية »راجع« حيث قدمت زعيتر عرضاً عن دور العربية حلماية الطبيعة في دعم املقدسيني والتي استطاعت ضمن برنامج املليون 
شجرة من زراعة 178,234 شجرة مثمرة )79,010 زيتون، 51,169 لوزيات، 17,719 عنب،15,909 تني، 3,608حمضيات، 50 جوز، 
100 صنوبر، 2,834إجاص، 5,169 تفاح، 1,230 رمان، 899 توت، 537 قشطة(في 26 قرية بالتعاون مع شركائها جمعية التنمية 

الريفية و جمعية اإلغاثة الزراعية وإحتاد جمعيات املزارعني الفلسطينيني.
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العربية حلماية الطبيعة تدق ناقوس اخلطر في إعدام أمانة عّمان لألشجار أمام اجلامعة األردنية

استهجنت اجلمعية العربية حلماية الطبيعة سماح اجلامعة األردنية تدمير بعٍض من تاريخها، وتقطيع أشجارها املعِمرة من قبل أمانة 
الصور جلرمية تقطيع  والتقاط بعض  املوقع  بزيارة  العربية  السريع(، حيث قامت  )الباص  الشارع ملشروع  الكبرى بحجة توسيع  عّمان 
الطبيعة، حيث قامت كٌل من قناة  أثار اهتمام وسائل اإلعالم اخملتلفة ومحبي  التواصل اإلجتماعي، مما  األشجار ونشرها عبر وسائل 
اململكة وإذاعتي حسنى وحياة اف ام بإجراء مقابلة مع م. رزان زعيتر لتوضيح وجهة نظر اجملتمع املدني في املوضوع حيث أكدت على 

عدة نقاط هي:

-  وجود بدائل بإزاحة مسار الباص عدة أمتار عوضاً عن قطع األشجار
-  أهمية إدراج البيئة كأولوية عند التخطيط وتنفيذ املشاريع

-  ضرورة أن يكون املوضوع أكثر شفافية بإجراء مشاورات مع مؤسسات اجملتمع املدني.

العربية تقدم ورشة عن الزراعة املقاومة في »مخيم األرض« الصيفي الثالث

قدمت العربية حلماية الطبيعة ممثلًة باملتطوع معاذ قطناني محاضرة حتدث خاللها عن أنشطة العربية حلماية الطبيعة واملقاومة 
الزراعية في فلسطني، حيث شارك 31شاباً وشابًة من عمر 17-14 سنة فيها وذلك بتنظيم كٍل من »األردن تقاطع« بالتعاون مع 

»جمعية يعرب التنموية اخليرية«.
هدف اخمليم الذي عقد في أيلول إلى غرس وتنمية مفهوم املواطنة الفاعلة وحس القيادة واملبادرة لدى الشباب والشابات من خالل تعزيز 
العمل عبر مفهوم الفريق ومهارات التواصل واإلتصال وتقبل اآلخر، كما عمل على توسيع النظرة للعالم احمليط واحترام الطبيعة ونهج 

التفكير الناقد وحل املشكالت بطريقة استراتيجية. 
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لقاءات إعالمية متنوعة

والوطن  األردن وفلسطني  العربية في  برامج  للحديث حول  زعيتر  رزان  املهندسة  املؤسس  الطبيعة عبر عضو  العربية حلماية  دعيت 
العربي في عدة محطات إعالمية.

حيُث استضيفت زعيتر في برنامج »قطار املساء« على اإلذاعة األردنية في ٢٠١٨/١/٧ التي يقدمها املذيع فضل معارك، حيث حتدثت 
خالل عن برنامج العربية حلماية الطبيعة في األردن وفلسطني وعلى املستوى الدولي.

كما استضيفت زعيتر على »تلفزيون معاً«  الفلسطيني في ٢٠١٨/٢/٣ للحديث عن مشروع »هنا باقون« الذي تنفذه العربية مع 
شريكتها احلملة الشعبية ملقاومة اجلدار وتسعى من خالله لتنفيذ 35 نشاطاً تطوعياً يهدف لزراعة 10 آالف شجرة زيتون في عدة 

قرى أبرزها قرى القطنة ومادما والطويل ويانون وعقربا –نابلس.

كما استضاف تلفزيون »األردن اليوم« زعيتر في لقاءين األول في تاريخ ٢٠١٨/٤/٤ على برنامج 6#وخمسة  مع دياال الدباس، للحديث 
حول األمن الغذائي في األردن والوطن العربي.

واللقاء الثاني كان في تاريخ 27/6/2018 على البرنامج الصباحي حتدثت خالله حول خطورة توصية مؤسسة الغذاء والدواء بإيجاز 
دخول املواد املعدلة وراثياً إلى األردن.

قناة رؤيا تستضيف العربية حلماية الطبيعة في برنامجها الصباحي

استضافت قناة رؤيا م. محمد قطيشات مدير مشاريع العربية 
تضمن  الذي  املعلم  يوم  نشاط  عن  للحديث  الطبيعة  حلماية 
الوسطى  األغوار  منطقة  في  حمضيات  شجرة   200 زراعة 
رانيا  امللكة  جمعية  مع  بالتعاون  وذلك   5/10/2018 بتاريخ 
للتميز التربوي، وقد شارك بالنشاط الزراعي 45 معلم ومعلمة 
من متميزي جائزة امللكة رانيا وكادر من مدرسة إناث ابو الزيغان 

ومدرسة إناث خزم. 
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بيانات ومقاالت وكلمات
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سنظلُّ في الزيتون ُخضرتَه

الشيخ محمد ياسرجي – حلب – سوريا

)178000 مئة وثمانية وسبعون ألف شجرة، في 26 ستة وعشرين قريًة مقدسية، تشكل الرئة النظيفة للمدينة املقدسة؛ إضافة 
إلى أكثر من مليونني ونصف مليون شجرة زرعناها في عموم أرض فلسطني(. 

أهي مجرَّد أرقام هذه التي ذكرتها »رزان أكرم زعيتر«  في محاضرتها في مؤمتر حملة العودة لفلسطني في بيروت منذ  أيام، وهل تقتصر 
داللتها على العدد؟ لنتأنَّ قليالً، فشعار »العربية حلماية الطبيعة« يدلُّ على املزيد: )يقلعون شجرًة نزرع عْشراً(.

ورمزاً  للصراع  محوراً  الشجرة  كانت  يومها  من  السنني،  بتراكمات  املثقل  العثمانّي  عباءة  حتت  األرض  كانت  يوم  الصراع،  بداية  منذ 
للموقف وداللًة على الهوية. وفي عام 1908؛ عندما أطلقت »مؤسسة قيام إسرائيل«، املعروفة باسم »الصندوق القومّي اليهودّي«  
اختار  األجر؛  رخيصة  عربية  يداً  لتشجيرها  فت  ووظَّ املؤسسة  اشترتها  التي  اللّد،  مدينة  أراضي  من  هكتاراً    /220/ زراعة  مشروَع 

الصندوق شجرَة الزيتون بحكم انتشارها في املنطقة ومناسبة البيئة لها. 

لكن املستوطنني اليهود ثاروا على هذا االختيار، وقاموا باقتالع أشجار الزيتون وزرعوا مكانها شجرالصنوبر، ألنهم رأوا في الزيتونة رمزاً 
لفلسطني وأهلها؟

هل من الغريب أن يعتبرها املستوطنون كذلك؟ ال أعتقد أن الصهيونية هي من اختارت أن تكون شجرة الزيتون مرادفاً لهذه األرض، وقريناً 
مالزماً ألهلها !

بل هو اختيار الطبيعة والتاريخ، وتوالي األحفاد من بعد األجداد على معانقة هذه األرض، يَسبحون جميعاً في َفلَك: ﴿ِمْنَها َخلَْقَناُكْم 
وَِفْيَها نُعْيُدُكْم وِمْنَها نُْخرُِجُكْم تَارًَة أُْخرَى.

ة وبني الزيتونة واألرض التي تنبُت فيها،  وكان للزيتونة مكاُن الشمس من هذا الَفلَك، حتى لقد قامت – بتتابع األحقاب – بني هذه األمَّ
ٌة في الطبائع والصفات. شراكٌة تامَّ

وغداكلُّ واحد من هذه الثالثية يقوُم مقاَم البَدل الكامل من أي فردٍ من أفرادها، فإن قلَت: »العربي«،فأن تتقول: فلسطني والزيتون. وإن 
. وإن قلَت: »الزيتون«، فأن تتقول: العربيُّ وفلسطني. قلَت: »فلسطني«، فأن تتقول: الزيتون والعربيُّ

ُة الداللة على هذه األرض املقدسة فلسطني، وعلى إنسانها  وبذلك يصحُّ َفْهُم من أدرك أن قوله تعالى: “والتِّنْيِ والزَّيُْتون”، هو كنايٌة تامَّ
الذي حتّدر منه التاريخ، وعلى يديه ولدت احلضارة.

لُة  ومنذ تلك احلادثة البليغة عام 1908، وإلى يومنا هذا تتابع السياسات اإلسرائيلية، والقوانني الصادرة عن سلطات االحتالل، واملفصَّ
على مقاس الرؤية الصهيونية، تتابع عمليات القلع وجتريف األراضي، وإقامة احلواجز التي تُعيق وصول الفلسطينّي إلى أرضه، أو تقوم 

بتصنيفها مناطق عسكرية مغلقة، وكلذلك متهيداً ملصادرتها، وبناء املزيد من املستوطنات عليها.

إذن ال بدَّ من رؤية املقصود املستتر وراء مايفعله العدوُّ عندما يصادر أرضاً ويقلع شجرة.

وال بّد من تقدير ذلك املعنى الكامن في قلب ما تقوم به العربية حلماية الطبيعة، وِمن قبلها كل فالح فلسطينّي، عندما يزرع شجرة.
فاملنافسة هنا ليست صراعاً على عدد وال على مساحة، بل هي معركة من أجل الهوية، وعلى الوجود، بني فريقني، يحمل كل واحٍد 

منهما مشروعاً حضارياً مختلفاً متاماً عن املشروع الذي يحمله الطرف اآلخر.
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للوجود،  أمنوذجاً  تراثنا احلضارّي اإلسالمي  اعُتبرت في  واآلداب، حتى لقد  واألديان  الفلسفات  وإذا كانت رمزية الشجرة حاضرة في كل 
وارتبطت في القرآن برحلة الوعي والكفاح اإلنسانّي منذ آدم إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة، وفي يده َفسيلٌة، فيوصيه النبيُّ  »ص« 
أن يغرسها وال يرميبها... فإنَّنا نُعيد التأكيد على ضرورة إدراك مكانة الشجرة في الصراع مع الصهيونية، وقيمَتها الرمزية واحلقيقية، 

املاديَّة واملعنوية، وأنَّها إحدى العوامل األكثر أهميًة، والتي سوف حتدد نتيجة هذا الصراع.

واستأذن اآلن درويش فلسطني ألروي عنه:

لو يذكُر الزيتون غارَسُه
لصار الزيت دمعا !
يا حكمة األجداد

لو ِمن حلمنا نعطيك درعا !
لكّن سهل الريح

ال يعطي عبيد الريح زرعا !
إّنا سنقلع بالرموش

الشوَك واألحزاَن... قلعا !
وإالم نحمل عارنا وصليبنا !

والكوُن يسعى...
سنظل في الزيتون ُخضرتَه’

وحوَل األرِض درعا !

 
إّنا نحبُّ الوردَ ,

لكّنا نحبُّ القمَح أكثرْ
ونحب عطرالورد’

لكن السنابل منه أطهرْ
فاحموا سنابلكم من األعصار

رْ بالصدر املَسمَّ
هاتوا السياج من الصدور...
من الصدور؛ فكيف يُكسرْ؟؟

إقبض على عنق السنابل
مثلما عانقَت خنجرْ !

األرض، والفالح، واإلصرار،
قل لي : كيف تقهرْ...
هذي األقانيم الثالثة...

كيف تقهرْ؟
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بيان منظمات اجملتمع املدني حول رفضها قرار اللجنة العليا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء حول إيجاز 
دخول املواد املعدلة وراثياً

علمت املؤسسات واجلمعيات والهيئات املوقعة أدناه مبوافقة اللجنة العليا للمؤسسة العامة للغذاء والدواء مؤخراً على إيجاز دخول 
املواد املعدلة وراثياً إلى السوق األردني. وقد منعت هذه األغذية والبذور في األردن من خالل قوانني وأنظمة وتعليمات أردنية أهمها:

- قرار املؤسسة ذاتها رقم )15( الصادر بتاريخ 21/09/2005 الذي يقضي بعدم املوافقة على التخليص على األغذية املعدلة وراثياً 
الواردة إلى األردن.

- تعليمات وزارة الزراعة لعام 2013 مبوجب املادة )-17ب( من قانون )44( عام 2002 الذي يفرض »إحضار شهادة تثبت أن بذور صنف 
اخلضراوات املنوي تسجيله من قبل أي شركة بأنه غير معدل وراثياً“

- قانون رقم )6( لسنة 2017 من قانون حماية البيئة الذييحظر القيام بأي نشاط أو تصرف يؤثر في األنواع و األصول الوراثية النباتية 
و احليوانية ذات امليزة النسبية و اخلاصة داخل موائلها الطبيعية و خارجها مبا في ذلك اآلثار املترتبة على إدخال املواد املعدلة وراثياً أو 

تطويرها أو اإلجتار بها في احملمية الطبيعية.
كما صادقت احلكومة األردنية بتاريخ 11/11/2003 على بروتوكول قرطاجنة للسالمة اإلحيائية املرتبط بإتفاقية التنوع احليوي مما 
يبني إلتزامات األردن على الصعيد الدولي في وضع إجراءات حتوطية ملنع دخول الكائنات احملورة جينياً والتي قد تشكل خطراً على حماية 

التنوع احليوي.

الزراعي األردني وعلى سيادة الوطن على نظمه اإلنتاجية  تداعيات كبيرة إقتصاديةوإجتماعية على القطاع  إن للمواد املعدلة جينياً 
والغذائية، عدا عن خطورتها على التنوع احليوي واألصول الوراثية. كما أن العديد من الدراسات الطبية تشير أنها سبب في اإلصابة 
بأمراض مختلفة كالسرطان واإلضرار بعضوي الكلى والكبد وأن مدى خطورتها احلقيقي على الصحة البشرية بحاجة إلى املزيد من 

البحث الذي أدى إلى منعها من دخول العديد من دول اإلحتاد األوروبي.

لقد اتخذت اللجنة العليا للغذاء والدواء هذه اخلطوة من دون دراسات علمية معمقة عدا عن عدم محاورة اخلبراء واملؤسسات اخملتصة 
أجنبية مصدرة لهذه  دول  النهائية متاشياً مع ضغوطات  للموافقة  رئاسة احلكومة  إلى  املدني، ووجهت توصيتها  ومنظمات اجملتمع 
السلع وقد يكون بطلب مباشر من املدير اإلقليمي لوزارة الزراعةاألمريكية. ولم توافق اجلهات الرسمية على إعطاء ممثلني من اجملتمع 
املدني نسخة من مسودة قرار اللجنة لدراسته مما يشكل إنتهاكاً خطيراً حلق املواطنني في الوصول إلى املعلومة وهو حق أكدت عليه 

معالي وزير اإلعالم مؤخراً.
 

إن املوقعني أدناه يرفضون هذا القرار جملًة وتفصيالً ويطالبون مجلس الوزراء العمل الفوري على إلغائه كونه خرقاً صارخاً ملا ورد في 
القوانني واألنظمة الوطنية النافذة واالتفاقات الدولية التي تلتزم بها حكومة اململكة األردنية الهاشمية ويشدد املوقعون على ضرورة 

مشاركة منظمات اجملتمع املدني احلقوقية والبيئية والزراعية بأي حوار حول هذا املوضوع املصيري.

املوقعون على البيان حتى اآلن:

1.إحتاد اجلمعيات البيئية/احتاد نوعي
2.الشبكة العربية للسيادة على الغذاء

3. اجلمعية العربية حلماية الطبيعة
4. جمعية اصدقاء البيئة االردنية

5. احتاد املرأة األردني
6. مؤسسة ابداع - البلقاء

7. تغميس للتدريب
8. نقابة عمال وعامالت الزراعة في األغوار

9. اجلمعية األردنية للزراعة العضوية
10. اجلمعية االردنية ملكافحه التصحر وتنمية البادية

11. مبادرة ذكرى
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12. جلنة أعضاء اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة
13. جمعية حفظ الطاقة واستدامة البيئة 

14. األهلية الزراعية
15. جمعية احلقوقيني األردنيني

16. جمعية التأهيل والرعاية اخليرية 
17. منتدى وادي الريان الثقافي

18. رابطة الشباب الدميقراطي األردني
19. جمعية النميرة البيئية

20. منصة تقّدم
21. مركز متكني حلقوق اإلنسان
22. مركز ايال للتدريب والتأهيل

23. مركز اإلعالميات العربيات
24. الشبكة القانونية للنساء العربيات

25. صداقة لتدريب وتعزيز عمل املرأة
26. اجلمعية امللكية حلماية الطبيعة

27. دبني للتنمية البيئية
28. اجلمعية األردنية ملراقبة الطيور

29. جمعية البيئة األردنية
30. جمعية عجلون اخلضراء للتنمية البيئية

31. جمعية احملافظة على البيئة االردنية و حمايتها
32. جمعية مركز الدراسات االستراتيجية للطاقة 

33. حركة اليسار اإلجتماعي
34. اجلمعية الوطنية للبيئة و احلياة البرية 

35. ال للتدخني
36. آفاق لبناء بيئة خضراء

37. جمعية رناس النسائية التعاونية
38. منتدى اجلنيد الثقافي

39. مبادرة أنا أتعلم
40. بلدية العارضة اجلديدة

41. مشروع القينوسيالنشاء الغابات الصغيرة
42. مؤسسة بّنوره للتنمية والتطوير

43. اجلمعية املليكة حلماية البيئة البحرية
44. جمعية األوراق اخلضراء
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بيان: نداء دولي: أوقفوا جتويع اليمن 

يعاني سكان اليمن من مجاعة من صنع اإلنسان، ووفقاً ملا ذكره وكيل األمني العام لألمم املتحدة للشؤون اإلنسانية مارك لوكوك فإن 14 
مليون شخص يواجهون خطر اجملاعة في البالد. ومن بني 29 مليون نسمة هم عدد سكان اليمن، فإن هناك أكثر من 22 مليون شخص 

بحاجة إلى مساعدات إنسانية، كما أن أكثر من نصف عدد األطفال حتت سن اخلامسة يعانون من سوء تغذية مزمن.

كانت موانئ البحر األحمر، وال سيما ميناء احلديدة، عرضًة حلصارات متكررة وعمليات تفتيش وقيود من قوات التحالف التي تقودها 
السعودية. واحلديدة هي أهم ميناء في اليمن حيث استقبلت قبل احلرب ما بني 70 إلى ٪80 من اإلمدادات الغذائية املستوردة. ولقد 
أدى التأخير واخلوف من الهجمات وعدم اليقني العام إلى ردع العديد من السفن التجارية عن الرسو في احلديدة. ويقدر برنامج الغذاء 
العاملي أن شحنات األغذية انخفضت بنسبة ٪50في تشرين الثاني 2018 ألن العديد من السفن التجارية لم تتمكن من الرسو في 

امليناء بسبب القتال. 

تواجه السفن في امليناء نقصاً في اخلدمات األساسية: فقد دمرت غارات التحالف اجلوية رافعات تستخدم لرفع احلاويات من السفن، 
كما أن النقص احلاد في الوقود يؤدي إلى تأخير نقل الشحنات داخل اليمن. وعلى سبيل املثال، فإن برنامج الغذاء العاملي، يحتفظ حالياً 

مبخزون يبلغ 434،58طناً من احلبوب في الصوامع في احلديدة لكنه غير قادر على الوصول إلى 51،000 طن من هذه اخملزونات. 
لقد جرى أيضا إعاقة تسليم املساعدات اإلنسانية داخل البالد من قبل القوى الفعلية في صنعاء )أنصار اللهوالقوات املتحالفة معها( 
بسبب اإلجراءات البيروقراطية املفرطة ومحاوالت السيطرة على إيصال املعونات وكذلك التدخل فيما يتعلق مبن يتسلمها والتسامح 

مع الرشوة.

استهدفت غارات التحالف اجلوية بشكل منهجي األراضي الزراعية ومزارع الدواجن وخدمات اإلرشاد ومحطات جتهيز األغذية واألسواق 
الريفية وقوارب الصيد واملوانئ الصغيرة. وبحلول نهاية عام 2017، مت إخالء كل ميناء لتفريغ األسماك على ساحل البحر األحمر وتدمير 

220 قارب صيد وقتل 146 صياداً.

باإلضافة إلى ذلك، جرى استهداف األراضي الزراعية والبنية التحتية بشكل كبير وكان ذلك مدمراً لليمن، حيث كان ٪73 من السكان 
يعتمدون في املعيشة قبل احلرب على صيد األسماك والزراعة.

آخذين بعني االعتبار القانون الدولي اإلنساني )IHL( واملادة 54 من البروتوكول اإلضافي األول إلتفاقيات جنيف التي تنص على ما يلي:

1- يحظر جتويع املدنيني كأسلوب من أساليب احلرب.
2- يحظر مهاجمة أو تدمير أو إعطال ما ال غنى عنه حلياة السكان املدنيني كاملواد الغذائية واملناطق الزراعية إلنتاج املواد الغذائية 
واحملاصيل والثروة احليوانية ومرافق مياه الشرب واإلمدادات وأعمال الري ، وذلك بغرض حرمانهم من قيمتها ملعيشة السكان املدنيني أو 

للطرف املعادي ، أياً كان الدافع ، سواء من أجل جتويع املدنيني أو جعلهم يبتعدون أو ألي دافع آخر. 

واملادة 70 من البروتوكول األول اإلضافي:

واملعدات  اإلغاثة  دون عوائق جلميع شحنات  وييسرمروراً سهالً  أن يسمح  املتعاقدة  العليا  األطراف  النزاع وكل من  أطراف  يجب على 
واألفراد املقدمة وفقاً لهذا البند، حتى لو كانت هذه املساعدات موجهة للسكان املدنيني من الطرف اخلصم.

فإننا نطالب مبا يلي:
1.  إنهاء جميع حاالت التأخير والعراقيل التي تعوق إيصال املساعدات اإلنسانية )النقدية والعينية على حد سواء(، وضماناً صارماً بأن 

املوانئ ستظل تعمل وتخلو من الهجمات.
2.  اإلنهاء الفوري للعمليات العسكرية وال سيما استهداف البنية األساسية الغذائية والزراعية األساسية، مبا في ذلك سفن الصيد 

واألسواق. 
3.  سداد الرواتب ملوظفي احلكومة املوقوفني خالل العامني املاضيني ودعم الريال اليمني من خالل بنك مركزي يدار بصورة مهنية.

4.  حشد األموال للمساعدة اإلنسانية وبرامج اإلنعاش ملساعدة اليمنيني على إعادة بناء نظم األلفية إلنتاج الغذاء.
5.  دعم اجلهود لبناء احلوار الوطني وصياغة إتفاقية سالم حتترم السيادة اليمنية.

إننا نرحب مبفاوضات السالم التي دعا إليها مبعوث األمم املتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وال ميكن لهذه أن تؤتي ثمارها إال إذا انتهت 
ظروف اجملاعة الوشيكة في البالد.

ومن أجل ذلك فإننا ندعو أعضاء اجملتمع الدولي، وال سيما الواليات املتحدة واململكة املتحدة وفرنسا وكندا وأستراليا وإسبانيا والبرازيل 
وفنلندا، إلى وقف جميع مبيعات األسلحة لألطراف في هذا الصراع على الفور.
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ونحن نحث الدول، مبا في ذلك اململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والكويت والبحرين واألردن واملغرب ومصر والسودان 
على إنهاء مشاركاتهم العسكرية واإلسهام في التوصل حلل سلمي للصراع. 

على الرغم من النداءات املتكررة من منظمات اجملتمع املدني على مدى سنوات احلرب، فإن املعاناة في اليمن قد ازدادت. ونحن هنا جندد 
الدعوة إلى اجملتمع الدولي لوقف جتويع الشعب اليمني.

1- Arab Network for Food Sovereignty -ANFS
2- Al Hekma Organization 
3- Arab Group for the Protection of Nature -Jordan
4- Jordanian Women’s Union - Jordan
5- La Fédération Nationale du Secteur Agricole (FNSA) - Morocco 
6- Iraqi Society for Nutrition and Food Safety - Iraq
7- National Confederation of Traditional Fishing in Morocco (CNPAM)- Morocco
8- National Observatory of Participatory Citizenship -Tunis
9- Iraqi Association for the Defense of Consumer Rights- Iraq
10- Energy Conservation Society- Jordan
11- Coalition of Lebanese Civil Society Organizations – Lebanon
12- Al Nahda Rural Society -Palestine
13- National Palestinian Heritage Association – Lebanon
14- Reseau Maghrebin d’Associations de Développement Local en Milieu Rural - Tunisia
15- Association pour le Developpement Durable Médenine – Tunisia 
16- Bethlehem Farmers Association – Palestine 
17- Stop the Wall- Palestine 
18- Palestinian Agricultural Farmers’ Union – Palestine
19- Salam for Yemen – France
20- Deien de Matar
21- Welfare Togo – Togo
22- La Casa del Pan – Mexico
23- SOBS/ Soqotra Organization for Biodiversity and Sustainability – France
24- YESSEC/ Yemen Social and Solidarity Economy Centre – France
25- Labour Health and Human Rights Development Centre – Nigeria
26- Arab Renaissance for Democracy & Development – West Asia & North Africa
27- Human Environmental Association for Development – Lebanon
28- Arab Commission For Human Rights – France
29- AlSadaka Roma Capitale – Italy
30- International Jurists Forum – Italy, Norway and Arab World
31- The Lebanese Communist Party – Lebanon
32- Al Amal Association – Iraq
33- Observatoire de la SouverainetéAlimentaire et de l’Environnement – OSAE – Tunisia
34- Women for Palestine – Lebanon
35- Iraqi Organization for Rehabilitating Society and Environment – IOFRSE – Iraq
36- The Farmworker Association of Florida, Inc. – USA
37- The Palestinian Forum for Immigration, Asylum and Return – Palestine
38- International Indigenous Peoples Movement for Self-Determination and Liberation – Global
39- Tanzania Organization for Agricultural Development (TOfAD) – Tanzania
40- Unissons-nous pour la promotion des Batea «UNIPROBA” – Burundi
41- Centre for Human Rights and Development – Mongolia
42- UAF – Morocco
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43- Support for Women in Agriculture and Environment (SWAGEN) – Uganda/East Africa
44- Eastern and Southern Africa small scale farmers forum (ESAFF) – Eastern and Southern Africa
45- Roots for Equity – Pakistan
46- COALITION FOR GRASSROOT PEOPLE - Tanzania 
47- Indigenous Community – Cambodia
48- Human Unity Movement (HUM) – Pakistan
49- People’s Coalition on Food Sovereignty - Asia Pacific, Africa, WANA, Europe and LAC
50- Arcade – Sénégal – Africa
51- Cordillera People>s Alliance – Philippines
52- Society for International Development – Global
53- SOS FAIM – Luxemburg
54- FIAN Colombia – Colombia
55- Moroccan Association for Human Rights - Morocco
56- Wogood for Human Security - Yemen
57- Dhamir Foundation for Human Rights
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كلمة م. رزان زعيتر في اجللسة اإلفتتاحية إلجتماع األطراف املعنية حول األمن الغذائي والتغذية في ظل 
األزمات املمتدة في عّمان - األردن

الغير  املنظمات  من   )30( ثالثون  والتي تضم في عضويتها  الغذاء  للسيادة على  العربية  والشبكة  الطبيعة  العربية حلماية  بإسم 
أن  أود  عربية،  دولة  ثالث عشرة  من  وجمعيات مستهلكني  والشباب  والنساء  والعمال  والرعاة  والصيادين  املزارعني  واحتادات  حكومية 
أشكر  كل املشاركني معنا اليوم على تنوعهم الغني. الشكر ملعالي وزير الزراعة د. خالد حنيفات وممثله د. نزار حداد والقطاع احلكومي 
املشارك وممثلي السفارات. والشكر ملمثلي املزارعني واملزارعات ومنتجي الغذاء ومنظمات اجملتمع املدني احمللية والدولية. وكذلك ممثلي 
القطاع اخلاص والتعليمي والبحثي وممثل برنامج األغذية العاملي د. مجيد يحيى. الشكر املوصول أيضاً ملنظمتي الفاو واإلسكوا على 
شراكتنا املمتدة منذ بدء سعينا في املنابر الدولية عام 2002 وخاصة عندما وافقتانا في األعوام الالحقة على وضع موضوع الزراعة 
واألمن الغذائي في ظل الصراعات واحلروب واإلحتالل على سلم أولوياتهما ورحبوا وثمنوا مشاركتنا كممثلني عن اجملتمع العربي في 

منابرهم الدولية. 

وبعد ما هي السيادة على الغذاء؟

نحن نعتقد أن سيادتنا على غذائنا وإنتاجه وعلى مواردنا الطبيعية هو السبيل إلى سيادتنا املنشودة على قرارنا السياسي، وبدون 
ذلك ستظل مصائرنا ليست بأيدينا، ويكفينا أن نتذكر مقولة كيسنجر«إذا أردت أن تسيطر على الشعوب فسيطر على غذائها«. إن 
السيادة على الغذاء هي حق الشعوب واجملتمعات والدول في حتديد سياساتها املتعلقة بالزراعة والعمل والصيد واألرض والغذاء املالئمة 
لظروفها اخلاصة من النواحي البيئية واإلجتماعية واإلقتصادية والثقافية، يتضمن ذلك احلق في الغذاء وإنتاجه وهو ما يعني حتماً حق 

اجلميع في احلصول على طعام صحي وسليم ومغذ ومالئم ويعني سيادته على مصادر إنتاجه وإدامتها.

وأهم وسائل حتقيق السيادة على الغذاء في العالم العربي هو رفع اإلستراتيجيات من مستوى التعاون اإلقليمي إلى مستوى استراتيجية 
تكامل. وتعريف التكامل هو جعل األجزاء املتفرقة كالً متكامالً عبر اعتماد متبادل بني اقتصاديات الدول العربية بدرجات مختلفة قائمة 
على أسس معينة ذات مداخل مختلفة بهدف زيادة وتدعيم القدرة اإلقتصادية واإلجتماعية للدول األعضاء دون املس بسيادة أي منها.

وأهم اجنازات شبكتنا تتعلق باملوضوع الذي سنبحثه اليوم. فقد قادت الشبكة فريق التفاوض املشّكل من قيادات اجملتمع املدني العاملي 
في مفاوضات جلنة األمن الغذائي العاملي، وهي أرفع منظمة عاملية معنية بالغذاء لوضع إطارٍ مفاهيمٍي حول حتقيق األمن الغذائي في 
ظل األزمات املمتدة )احلروب والصراعات واإلحتالل(. استمرت املفاوضات 3 سنوات وصادقت على صيغته النهائية جميع الدول، وسبق 
ذلك جهد متواصل استمر ست سنوات إلقناع منابر األمم املتحدة وخاصة الفاو واليونيب حول ضرورة التجرؤ على بحث موضوع احلروب 

واإلحتالل عند احلديث عن الزراعة أو البيئة.

ستقوم في اجللسة الثانية مديرة العربية مرمي اجلعجع بعرض هذا اإلطار وهي التي عملت عليه بكثافة ورافقت إعداده منذ اللحظات 
األولى وستقوم بعرضه قبل أن نتوزع في مجموعات لنجيب على السؤال املهم: كيف نستفيد من هذا اإلطار وكيف نتشارك بتطبيقه 

ملصلحة شعوبنا.

املهم القول أن اإلطار جاء منصفاً ألولوياتنا وأنه بفضل اجملتمع املدني العربي احلقيقي والذي يرفض أي متويل أجنبي مشروط استطعنا 
ألول مرة حتديد اإلحتالل مثالً كسبب رئيس للفقر وشملنا في اإلطار ضرورة البحث عن األسباب اجلذرية للحروب وضرورة وقفها ومحاسبة 
مسببيها، وضرورة منع استعمال املاء والغذاء كسالح للضغط على الشعوب والدول وضرورة أن يأتي الدعم الغذائي للشعوب املنكوبة 

من إنتاج مزارعيها الصغار.

وأخيراً نؤكد في الشبكة أن ال مجال لتحقيق أي تنمية حقيقية أو أمن غذائي في أي رقعة في هذا اإلقليم دون السلم األهلي ودون 
التوقيف الفوري للحروب العبثية الذي أصبح الهدف هو استدامتها ال النصر فيها ودون اإلستئصال اجلذري أيضاً للخوف واإلتكالية 

واليأس والعدمية والالأبالية من عقولنا وقلوبنا ومن دون توجيه البوصلة مرة أخرى لتوحيد جهودنا لتحرير فلسطني.

هذه فقط هو الوحيد الكفيل بإنقاذنا من جنون احلروب والفنت والوحيد القادر إلعادة اإلحترام الذي نستحقه لدولنا وشعوبنا. 
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مداخلة م. رزان زعيتر عن الشبكة العربية للسيادة على الغذاء في مؤمتر منظمة األغذية والزراعة اإلقليمي 

ادعو إلى تشجيع التصنيع الزراعي وامتصاص األزمات ومنع الهدر ودعم التعاونيات الزراعية في برنامج التحول الزراعي. بشكل عام ومبا 
أننا في اجتماع إقليمي ادعوا إلى النظر إلى التحول من منطلق إقليمي امتنى أن تتجه دول املنطقة نحو التكامل الزراعي ورفع مستوى 
التعاون اإلقليمي إلى مستوى استراتيجية التكامل ويتمثل ذلك في اعتماد متبادل بني اقتصاديات دول اإلقليم بدرجات مختلفة قائمة 

على أسس معينة ذات دخل مختلفة بهدف زيادة وتدعيم القدرة اإلقتصادية واإلجتماعية في اإلقليم دون ااملس بسيادة أي منها. 

ندعو دعم وتدعيم الالمركزية واملرونة في تبني الشراكات في املكاتب اإلقليمية خاصة في ما يخص شبكات اجملتمع املدني العربي 
املعترف فيها في الدول األعضاء تبعاً لألولويات احمللية والقطرية واإلقليمية مع اإلبقاء طبعاً على املتابعة والشراكات  على املستوى 

الدولي.

يسعدنا اهتمام الفاو اجلاد بأولوية مواجهة موضوع األمن الغذائي في ظل احلروب ونتمنى إشراك اجملتمع املدني بطريقة مأسسة في 
هذه اجلهود حيث نفخر أن اجملتمع املدني العربي لعب دوراً جاداً عبر سنني طويلة إلبراز هذه األولوية في الفاو وغيرها من املنابر الدولية 
رئيسياً في مفاوضات اإلطار املهم ملواجهة  واإلقليمية كاليونيب واالسكوا واجلامعة العربية وبرنامج األغذية العاملي كما لعب دوراً 

انعدام األمن الغذائي في مواجهة األزمات املمتدة. وندعم اقتراح اليمن بتشكيل منبر لهذا ملوضوع يتم اشراكنا فيه.
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مداخلة مديرة العربية السيدة مرمي اجلعجع بالنيابة عن آلية اجملتمع املدني في اجتماع املكتب واجملموعة 
االستشارية للجنة الغذاء العاملي- بتاريخ 18 تشرين الثاني، 2018

اقتضت احلاجة امللحة نظرا لألزمات اإلنسانية غير املسبوقة في اليمن، أن نتقدم إليكم بهذه الرسالة الهامة للغاية ضمن إختصاص 
جلنة األمن الغذائي العاملي. نحن نعتقد أن الوضع اخمليف املتمثل بانعدام األمن الغذائي وسوء التغذية في اليمن يشكل مصدر قلق 

عميق لنا جميعا.

فوفقاً ملكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية )OCHA(، فإن نصف سكان اليمن، البالغ عددهم حوالي 14 مليون نسمة، معرضون خلطر 
اجملاعة، ومنهم 5 ماليني من األطفال. وتشير أحدث األرقام التي أعلنتها منظمة أنقذوا األطفال إلى أن 85.000 طفل قد ماتوا بالفعل 
بسبب اجلوع.  ومن املأساة أن مائة وثالثني طفال ميوتون كل يوم. إن الوضع خطير للغاية لدرجة أن العاملني في اجملال اإلنساني ذكروا أن 
»األطفال ضعاف جداً إلى حد ال يستطيعون معه البكاء«. نقترح أن تستجيب جلنة األمن الغذائي بسرعة لهذا الوضع باعتباره أكبر 

حالة طارئة حالية من انعدام أمن غذائي في العالم. لدينا عدد من الطلبات ولكننا ندعو اآلخرين القتراح خطوات أخرى.

يجب على جلنة األمن الغذائي العاملي صياغة رسالة أو بيان في احلال، متشيا مع اختصاصها، لإلسهام في زيادة الوعي العاملي وتعزيز 
العمل بشأن األسباب اجلذرية لهذه الكارثة املستمرة.

وباإلضافة لهذه الرسالة التي ينبغي أن تصل جلميع األطراف املعنية واجلمعية العامة ومجلس األمن في نيويورك، يجب حتديد موعد 
للمناقشة في االجتماع املشترك التالي الذي سيتم إعالمه من خالل املعلومات والتحليالت التي يقدمها أعضاء اجملموعة االستشارية 

للجنة األمن الغذائي العاملي بشأن الوضع في اليمن. 

نحن نعتقد أنه ال ميكن من بني اللجان جميعا أن تظل جلنة األمن الغذائى العاملى صامتة إزاء مثل هذه املواقف. هناك مثال ميكن أن 
تتبعه عملية كهذه وذلك عندما دعت رئيسة جلنة األمن الغذائي العاملي أميرة غرناس في رسالة، الجتماع طارئ في شهر نيسان، 

2017 حول الوضع في اليمن وجنوب السودان وشمال شرق نيجيريا والصومال.



��

قائمة املراجع جلزء “ملاذا املليون شجرة”

األونروا، 2013. حصاد الزيتون: استمرار هجمات املستعمرين على سبل معيشة الالجئني، مكان غير معروف: اسم غير معروف
األونروا، 2016. قطاع غزة. ]متصل[ 

Available at: https://www.unrwa.org/where-we-work/gaza-strip
]تاريخ الوصول 2017[.

الغربية، مكان غير  األراضي في الضفة  إلى  الوصول  الغربية وغزة: التأثيرات االقتصادية من إمكانية  2008. الضفة  الدولي،  البنك 
معروف: اسم غير معروف

اجلازيري، ل.، 2010. الطريق إلى زراعة الزيتون: التحديات التي تواجه تنمية اقتصاد زيت الزيتون في الضفة الغربية، مكان غير معروف: 
أوكسفام.

اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 1948. قرار III( 194(، مكان غير معروف: اسم غير معروف
اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 2017. فلسطني باألرقام، مكان غير معروف: اسم غير معروف

بتسيلم، 2017. إسرائيل تدمر قطاع الصيد البحري في غزة. ]متصل[ 
Available at: http://www.btselem.org/gaza_strip/20170129_killing_the_fishing_sector

]تاريخ الوصول 2017[.
بشارة، س.، 2009. رسالة حول قانون أمالك الغائبني، مكان غير معروف: عدالة.

تيلي، ر. ف. ف.، 2017. املمارسات اإلسرائيلية جتاه الشعب الفلسطيني ومسألة الفصل العنصري )األبارتايد(، مكان غير معروف: 
األمم املتحدة.

كيدار، ج. ف. أ.، 2004. من أراضي عربية إلى أراضي »إسرائيلية«: نزع امللكية القانونية للنازحني الفلسطينني. البيئة والتخطيط: 
.pp. 808-930 ،)6(22 ،اجملتمع والفضاء

لوجن، ل. م. ر.، 2003. ظهرنا إلى اجلدار. ]متصل[ 
Available at: https://electronicintifada.net/content/backs-wall/4887

ليستون، ج.، 2013. السياق التاريخي لألراضي اإلسرائيلية ونظام قانون التخطيط. ]متصل[ 
/Available at: http://mondoweiss.net/2013/03/historical-israeli-planning

]تاريخ الوصول 2017[.
مجلس األمن الدولي، 2016. قرار 2334، مكان غير معروف: اسم غير معروف

مجهول، 1950. قانون أمالك الغائبني 1950-5170. القدس: الكنيست.
مجهول، 2011. اجلدار. ]متصل[ 

Available at: http://www.stopthewall.org/the-wall
]تاريخ الوصول 2017[.

غير  اسم  معروف:  غير  مكان  احملتلة،  فلسطني  أراضي  في  جدار  بناء  عن  الناشئة  القانونية  اآلثار   .2004 الدولية،  العدل  محكمة 
معروف

والثقافة،  واالقتصاد  للسياسة  فلسطني-إسرائيل  صحيفة  احملتلة.  فلسطني  في  األراضي  مصادرة  الهادئ:  احلرب   .1997 إ.،  مطر، 
.)2(4

مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2012. بيان حقائق حصاد الزيتون، مكان غير معروف: اسم غير معروف
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 2016. النشرة اإلنسانية الشهرية: كانون األول 2016، مكان غير معروف: اسم غير 

معروف
مكتب األمم املتحدة لتنسيق الشؤون اإلنساية، 2017. نظرة عامة للحاجات اإلنساية: فلسطني احملتلة، مكان غير معروف: اسم غير 

معروف
الزراعية  اإلسرائيلية  الشركات  الدولية مع  التجارة  الزراعة:  ظلم   .2013 الفلسطيني،  املدني  اجملتمع  املزارعني ومنظمات  منظمات 

وتدمير القطاع الزراعي الفلسطيني، مكان غير معروف: اسم غير معروف
منظمة العفو الدولية، 2009. الرغبة في العدالة:منع وصول الفلسطينون إلى موارد املياه، مكان غير معروف: اسم غير معروف

ميتشل، ك.، 2011. مؤمتر بازل. ]متصل[ 
Available at: http://blogs.cbn.com/jerusalemdateline/archive/2011/09/09/the-declaration-of-basel.

aspx?mobile=false
]تاريخ الوصول 2017[.

هيومن رايتس ووتش، 2006. إسرائيل/فلسطني احملتلة، مكان غير معروف: اسم غير معروف
وزارة الزراعة الفلسطينية، 2009. ملف اخلسائر واألضرار، مكان غير معروف: اسم غير معروف



��

قائمة مراجع لصفحة “ملاذا برنامج القافلة اخلضراء” 

 ]Online[ .اقتصاديات التجارة, 2017. نسبة البطالة في األردن
]Accessed حزيران 2017[.

.s.l.: s.n ,اإلسكوا, 2010. األمن الغذائي والصراعات في إقليم اإلسكوا
السعدي, م. س., 2017. السياسات النيولبرالية والعمالة غير الرسمية في العالم العربي. املراقبة العربية على احلقوق االقتصادية 

واالجتماعية: العمالة غير الرسمية.
الدول  في  الغذائي  األمن  تعزيز  الدولي, 2009.  والبنك  املتحدة  لألمم  والزراعة  األغذية  ومنظمة  الزراعية  للتنمية  الدولي  الصندوق 

.s.l.: s.n , العربية
.s.l.: s.n ,املساعدات األوروبية, 2012. دراسة القطاع الزراعي في األردن

 s.l.: والتنمية,  للبيئة  العربي  للمنتدى  السنوي  التقرير  الغذائي.  األمن  العربية:  البيئية  والتنمية, 2014.  للبيئة  العربي  املنتدى 
.s.n

.s.l.: s.n ,برنامج األمم املتحدة اإلمنائي, 2013. القطاع غير الرسمي في االقتصاد األردني
زو،  أوليفير؛  إكر،  بينجني؛  أليخاندرو؛مينوت، نيكوالس؛أراغون، كاثيرين؛يو،  برات،  تينس؛رجنلر، كالوديا؛نني  رينن،  بريزينجر، كليمينس؛فان 
السياسات  لبحوث  الدولي  املعهد   :.s.l إفريقيا,  األوسط وشمال  الشؤق  في  االقتصادية  والتنمية  الغذائي  األمن  تنغجو, 2010. 

الغذائية.
بلير, ر., 1994. استيالء إسرائيل على مياه العربية: حاجز يعيق السالم. نشرة عمالة الشرق األوسط.

بيلوني, آ. م., 2008. عسكرة الرعاية الرعاية االجتماعية: النيولبرالية والسياسة األردنية. مجلة الشرق األوسط, 62)2(.
البلدان  حتول  في  أساسي  أمر  الغذائي  األمن  هل  كليمينس, 2014.  بيرسنجر،  جان-فرانسوا؛  تان،  ترين  مايشتادت؛  جان-فرانسوا، 

.Volume 46, pp. 106-115 ,العربية؟. السياسات الغذائية
األردنية  اململكة  في  احلمراء  اللحوم  واستهلالك  إنتاج  على  الزراعي  للقطاع  االقتصادي  التصحيح  برنامج  أثر  ع., 2005.  جبارين, 

الهاشمية. العلوم الزراعية, 32)1(.
pp. 197- ,املياه - حلول مستدامة. حتلية  األردن  املياه في  , 2010. ندرة  بدور، أحمد  حدادين، نضال؛ قاقيش، ماهر؛عكاوي، عماد؛ 

.202
 Volume ,ستورك, ج., 1983. املياه واستراتيجية إسرائيل اإلحتاللية. بحوث الشرق األوسط 116: اسراتيجية اسرائيل لإلحتالل

.13
سيساكي، نونو؛ سانتوس، إرايد, 2015. مصر واألردن واملغرب: اجتاهات في قطاع األغذية والزراعة, s.l.: منظمة األغذية والزراعة لألمم 

املتحدة.
عوض, أ. م., 2017. العمالة غير الرسمية في األردن. In: املراقبة العربية على احلقوق االقنصادية واالجتماعية 2016: العمالة غير 

الرسمية. s.l.:شبكة املنظمات العربية غير حكومية للتنمية.
.s.l.:s.n .األمن الغذائي والسيادة على الغذاء في الشرق األوسط :In .فورتز, إ., 2014. أنظمة الغذاء التاريخية والشرق األوسط

فيميا، كيتلن؛ يريل، فرانسيسكو, 2013. الربيع العربي والتغير املناخي, واشنطن: املركز للمناخ واألمن.
.s.n :مركز الدراسات الدولية واإلقليمية, 2012. األمن الغذائي والسيادة على الغذاء في الشرق األوسط: ملخص التقرير, قطر

مريان, ن., 2012. التركيبة السكانية ومشاركة القوى العاملة والبطالة في األردن, s.l.: منتدى البحوث االقتصادية.
منروقة, ه., 2017. الصادرات الزراعية تنخفض بنسبة %35 في شهر كانون الثاني, عمان: جوردان تاميز.

.s.l.: s.n ,هاريغان, ج., 2015. حتليل اقتصادي عن استراتيجيات األمن الغذائي في األردن
.s.l.: s.n ,2016-2025 وزارة املياه والري, 2016. االستراتيجية الوطنية لقطاع املياه



��

قائمة المتبرعين للعام 2018



��

أكثر من 1000 شجرة

املدارس العمرية
شركة مدارس الرضوان
صندوق اخلير دار الفتوى

جلنة القدس - اجلامعة االردنية
واحة ايلة للتطوير 

وقف القدس للرعاية والتنمية

من 501  - 1000 شجرة

أشرف أبو عيسى
املرحومة السيدة زينات عبداجمليد زعيتر

امال بكري
بنك االحتاد

بنك االسكان
نبيل هاني جميل القدومي

غياث منير سختيان
جلنة القدس - جامعة العلوم والتكنولوجيا

من 201 - 500 شجرة

ابراهيم عبدالرحيم
شركة دار الهندسة

جلنة نبض القدس الثقافية
جلنة القدس - جامعة االميرة سمية

شركة عنان سعد الدين و شركاه
صالح الدين مصطفى الشاويش

عائلة اخلفش
مها النجار

ميساء موسى احملسيري
Mr. Dougas Kemp’s Sister Anne

STS
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 من 21 - 200 شجرة

ابتهال نوفل
ابراهيم

ابراهيم احلتو
ابراهيم احملتسب

ابراهيم مصباح احلتو
احمد عيسى ابو ذياب واوالده

احمد محمد سمارة
احمد وكرمي وعبداهلل وراية ايهاب كمال 

اريج حمد
اسامة احلتو

اشرف املصراوي
ال العلبي
االء خليل
االء نصار

املرحوم اسحاق الفرحان
املستشفى التخصصي

املهندس محمد عدنان ابو الطبعات
الهام ابو علي

ام اسامة نصر
ام امين املصراوي

ام عبداهلل
ام عالء عدوان

ام فاروق 
ام نضال

ام ياسمني
امل دعاس

امينة االحمدي
انتصار يوسف الزعاترة

انعام احلتو
اية هيكل

اميان العمري
ايناس

ايهاب بركات
ايهاب صالح زامل

بشار عرفات
جمال اجلعفري

جمان فرحان
جمعية سيدات االعمال واملهن

جنان فرحان
جنى الطاهر

جهاد العتيبي
جود السامرائي
جودت مقدادي

حازم ملحم
حاكمة ابراهيم عبد احلميد حوسة

حسن اجلعجع

حسن صالح
حال الطيراوي

حيدر احمد
خالد املهندي
خالد حمدان

ختام النبراوي
خولة احللو

خولة اليماني
خولة حسن يوسف عبدالكرمي

خوله ارشيد
د. زبيدة الطيارة

د. مرمي النجار
د. معاذ شقوارة

د. هالة صالح الرمياوي
دميا ابو ذياب
دمية خرفان

رافت يوسف حماد
رانة وبانة صفوان غرايبة

ربى شحروري
رند ضياء

رنده محمد موسى 
روبني اجلعبري و والده و والدته

روضة خواطر
روال ارشيد

روال عقل
رمي صالح مهدي

زاهرة فائق اخلفش
سارة احلتو

سامي سذاجة
سامي مصطفى قاسم

سامية الزبيدي
سحر سلمان

سعاد احمد عدس
سعد حجاوي

سعيد داود العباسي واوالده
سمر سعد الدين
سمية ابو البصل
سمير ابو خضرة

سمير جالد
سمير دقيق

سمير سعيد
سمير صبري اسعد مرقة

سمير نضمي عابدين
سمير نعيم عبدالهادي

سوزان ابو السعود 
سوزان اسعد محمد دراز

سيما حسني برهوش
شارلز زهز

شذا غالب جالد
شركة اسكدنيا

شركة االصول املستمرة للطاقة املتجددة
شركة النسر العربي للتامني

شركة مطاعم بوسطن
شركة نتورك انترناشونال سيرفيزليميتدا

صفاء قنديل
صالح الدين قنديل

ضياء مالعب
طارق ابو زيد

اكادميية عمان
طالل التميمي

عاصم احمد الرمياوي
عبدالرؤوف دبور

عبدالرحمن اسامة الغندور
عبدالرحمن عزيز عبدالرحمن الدلة

عبداهلل شقير
عبير الرمحي

عزام فخر الدين
عصام ابو صبيح
عصام فخر الدين

علي عبد نعمان عبدالرحمن
علي عزام

غدير حسن عادي
فؤاد شقير

فاطمة الصالح
فراس احلوراني

فراس عواد
فراس محمد سعيد عابدين

فريق مصطبة الكرك
فهد ابو طويلة
قيس ابو طويلة
كرمي ابو خضرة

كرميه كامل نايفة
كمال هاني كمال الناجي

لينا صالح
مؤمن العبدالالت

مجدي غرايبة
محمد ابو صليح و سارة سويلم

محمد احمد الدروبي
محمد اسماعيل يعقوب قادوس

محمد حسن عطية القناص
محمد حمدان ابو حسان

محمد شحادة رحمه اهلل
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محمد عدنان
محمد مسامح

محمد منر
محمد نور صبحي سلطان

محمد وفهد نصراهلل
محمود شقير

محمود عبداحلافظ عسيلي
محمود عزمي ابو خلف

محيي الدين حسن جالل
مدارس النموذجية

مدارس عمان الوطنية
مدارس كامبردج

مدحت محمود سليمان
مديحة عبدالغني

مركز التراث الفلسطيني 
مرمي اجلعجع

مرمي خير
مستودع ادوية فينا

مستودع ادوية فينيا

مسجد الدعوة
معاذ قطناني
ملك ام فادي

منى مساعدة
مهند شقير

مي موحد
ميرا النهار

ميساء حدادي
ميسون احلاج

ناصر محمد سعيد عابدين
جناح ذيب علي احمد

نساء مسجد البر واالحسان
نسرين االنقر

نسرين عليان ابو دعابس
نصري جواد بوراشي

نضال احلروب
نعيم بعباع 

نعيم عبدالهادي
هاجر عبدالرحمن

هبة و دمية بالل كمال
هبه يغمور

هدى ابراهيم ناصر
هدى الصرايرة

هناء محمد يوسف الطاهر
هنادة عبداللطيف

هيام سليمان
هيفاء

هيفاء حطاب
وائل القاضي

وضاح بدر الدين طبيلة
يوسف احلتو

نقابة املهندسني االردنيني

من 1 - 20  شجرة

ابتسام احمد احللو
ابتسام محمود املشاعلة

ابتهال
ابراهيم البطوش
ابراهيم الفرارجة

ابراهيم سعيد الناطور
ابراهيم سيف

ابراهيم عزب
ابراهيم غرايبة

ابراهيم محمود
ابغا الباغون

ابناء احمد احللواني
ابناء املرحوم حسني النبتيتي

ابو يزيد الكيالني
ابو يوسف وعائلته

احالم احمد دماضي
احالم و نزار التميمي

احمد ابو البراء
احمد ابو خطيب

احمد اجلازي
احمد اخلطيب

احمد الدبس
احمد جابر
احمد حريز

احمد حمدان

احمد خضر
احمد خفش

احمد خليل النبتيتي
احمد داوود

احمد شفيق عفانة
احمد صغير

احمد ظافر الشهابي
احمد عبدالرحيم مهداوي

احمد عبداللطيف الزق
احمد غامن

احمد غوش
احمد محمد خليل

احمد محمد منر
احمد ناجي
احمد نسور
احمد نصار
احمد نضار

احمد يوسف شامية
اخالص احلجاوي

اخالص حماد
اخالص مازن حماد

ادم براء ابو ذياب
اديبة راجي احمد احلاج محمود

اروى العبادي
اريج قصراوي

اسامة
اسامة املغربي
اسامة طلعت
اسراء الغبيش

اسراء رافي
اسرة ياسر الزراق

اسعد
اسعد النتشة
اسعد و امجد

اسالم احمد الدسوقي
اسماء ابو طير

اسماء العجوري
اسماء الناطور

اسماء حماد
اسماء موسى ذياب

اسماء موسى محمود ذياب
اسماعيل اخلطيب

اسمهان علي منر
اسيل النجار

اسيل سامر النجار
اسيل صالح

اسيل محمود شباش
اشراق

اعتدال السماك
اعتدال فارس
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افنان اخلالدي
افنان النحاس

افياء عبد العاطي
اقبال خليل صالح تايه

اكرم العياصرة
اكرم سبتية

اكرم عمر
ال اجليالني واصدقاءهم

االء جمال
االء حجير
االء ذياب 

االء زيديني
االء سامي

االء سامي محمد
االء عرفات

االء مكحل
االء يوسف عوالي

االحتاد االردني للجمعيات البيئية
االمة االسالمية
البراء عمر روحي

انسام نايف
احلاجة سعاد

السيدة عالية و والدتها
الشهيد احمد ابو حسني

الشهيد احمد جرار
الشهيد باسل االعرج
الشهيد فادي البطش

الشهيد محمد راتب احمد قاسم
الشهيد ياسر مرجتي

سدين نفاع
الفة الرمحي

املا احمد ارشيد
املرحرمة نايفة غنام

املرحوم ابراهيم سعيد الناطور
املرحوم ابو عماد

املرحوم اسعد حسني ابو خضير
املرحوم تيسير ابو صالح

املرحوم حسني ادهم جرار
املرحوم راتب قاسم
املرحوم راسم حماد

املرحوم سمير عادل التاجي
املرحوم عادل عبداهلل التاجي
املرحوم محمد يوسف حيمور

املرحومة زهرة التركاوي
املرحومة فاطمة اديب التاجي

املرحومة فاطمة محمد سعيد عواد
املهندس خالد رمضان

املهندس علي عياش

الهام محمد احلروب
اليزابيث

اليمان عودة
ام احمد احللحولي

ام اسامة
ام اسامة ابو صعاليك

ام انس
ام اياد

ام اياد سلطان
ام امين

ام جودت
ام حسام

ام رامي
ام سامر الشعراوي

ام طارق احليارى
ام عامر

ام عبدالرحمن
ام عدي

ام عيسى الغزاوي
ام فيصل

ام محمود
ام مصطفى

ام مصطفى ابو رزق
ام ميرا الرمياوي

ام نادر جبر
ام نضال اخلليل

ام هاشم النتشة
ام يحيى

امال اجلعبري
امال احلسيني

امال سعد الدين
امال سليم
امال عابدين

امال عبدالسالم عويضة
امال عبدالفتاح دابوقي

امان ابحيص
اماني ابو سل

اماني حموضة
اماني ريان

اماني شامية
امجد

امجد مهيرات
امل العمرو
امل الفقية
امل بواليس

امل بواليز
امل دياب

امل طاحون

امل عثمان
امل كريشان

امنة البرغوثي
امنة السمهوري و عائلتها

امنة عبداهلل
امنة عبداهلل سليم

امنية
امية محمد ابو الهيجاء

امني العاصي
اناس عبدالهادي
انتصار جيوسي

اجنل فرحان الفايز
انزيلة

انس الصابر
انس الصالحات

انس حَماد
انس سالم

انس قزاز
انس منير مطر

انس و ايناس
انس ياسني

انشراح اجليتاوي
انشراح خليل

انطون رعد
انوار احمد

انوار احلنيطي
اويس حماد

ايات ابو عامرية
ايات ماضي

اية ابراهيم دياب تايه
اية احلراسيس
اية الطهاروة

اية دويكات
اية عمر عبدالغني ابو الفيالت

اية غنام
اميان حجير
اميان سمرة

اميان عصام محمود عفيفي
اميان غاوي

اميان محمود االقطش
اميان منر ابو الرب

امين الكردي
امين الناطور

امين جادالكرمي عبد الرحيم
امين ربابعة

امين طلفاح
امين قدورة

ايناس احلثناوي
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ايناس ام طارق
ايه بسام اخلليلي

ايهم خالد
باسل البدرانة

باسل فايز جالد
باسل محمود الهقش

باسم فادي ياسر القضماني
باسمة الرمحي
باسمة حسني
باسمة درويش

بانا حوامده
بانا خطيب

بانة اخلطيب
بتول

بثينة احمد ابو ديه
بثينة عواد

بثينة و ليلى
بدر الدين احلاليقة

بديعة الزعبي
براء عساف

براء مجدي ابو عدس
بسام كمال العزة

بشائر اكرم السواعير
بشار محمود ابراهيم نسور

بشرى ابحيص
بشرى البابا

بالل النبتيتي
بالل بنات

بالل مالطي
بهية بدارين ومجموعتها

بيان احلسنات
بيان خليل

بيان عنان سعد الدين
بيل
بيير

تاال ارشيد
تاال املصري

تايه احلنيني
تغريد احلراسيس

تقوى حبيب
متارا علي شقبوعة

متارا وادي
متارا وغنى

متيم القصراوي
توليب ترك

تيسريس ومحمد
تيسير عوض

ثناء جمال
جابر علي باسم

جان
جالل موسى املومني

جمال ابو سالم
جمال حجير

جمال راغب مقاطق
جمان حداد

جمانة عابدين
جمعة اسماعيل عطية ابو الشيخ

جمعية االيخاء / ديوان ال زيادة ، مادما
جمعية الشهيد راشد الزيود لالعمال اخليرية

جمعية سجد اخليرية
جمعية وزارة الصناعة

جنى بسام اخلليلي
جهاد اديب

جهاد كمال اجلعبري
جهاد ياسني

جود عمار حداد
جودت ابو عمر

جيهان علي منر
حامد الرنتيسي

حسام ابو الشكر
حسام محمد

حسام موسى عطاهلل
حسان عبداحلميد قطناني

حسان نعيمات
حسن السقا

حسن فريد حمدان
حسن محمد

حسني و باهي
حسني احمد سالم

حكم املصري
حال جرف

حال حوفة
حليمة قواسمي

حمد حمد
حمزة زكريا

حمزة علي صالحني
حمزة فواز احلسني

حمزة كتوعة
حمزة و ريهام النجار

حمكت عوالي
حنان الطيبي
حنان عبويني

حنان عليان
حنني ابو رجب
حنني اخلطيب
حنني القيسي
حنني حجاوي

حياة هاشم و دانيا و غفيف و امنة

حيفا صالح
خالد البطاينة

خالد منصور - عكا
خالد وعمر و جلني و لني

خالد يعقوب صالح قريع
خالد يوسف احلانوتي

خديجة ابو شمة
خضر املشاريخ 

خضر صالح
خضرة ابو زنيد

خضرة العموري
خالد سلطان

خلدون ابو عفيفة
خلدون عزمي القواسمة
خلود امني حسن مصلح

خلود علي غرايبة
خورشيد احمد يوسف زيادة

خولة ابو الهيجاء
خولة قدورة

خولة متولي
د.  جميل شعبان

د. امجد نايفة
د. حنان ذياب ومها ابو فارس

د. حياة صالح الرمياوي
د. راتب احلناوي

د. شذا جالد
د. ظافر الكيالي

د. ظافر سعيد الكيالي
د. محمد خالد املقابلة

د. محمد فتيحة
د. منذر

د. موسى العزة
دانا ابو ريا

دانا املعاني
دانا بالل بدران محمد

دانا محمود حسان
دانا نضال ابوريا

دانيا سليم خليل عمر
دانية اعمر

دانيل اوزبورن
داوود سعيد الفقير

دعاء غامن
دالل ام عبدالرحمن الفواعير

ديانا ياسر منصور
دميا خلف

دميا و هنتر بل
دمية العجو
دينا سامح

دينا و طارق يونس
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دينة ابراهيم ابو يحيى
ديوان ال ابو قطام العشائري

رغدة عبد العزيز حسني
رمي احسان دغلس

رمي بدوي
رمي عاشور

رميا املصري
رميا خالد
رميا عادل

رميا محمد
رئيسة حمادة باكير

رافت احمد
رامز كمال ابو ديه

رانيا بشناق
راية غنام

رائد البرغوثي
رائد بلتاجي

رابعة عابدين
راسم حماد

راشيل اصالن
رامي البس

رامي برهوش
رامي ربيحات

رامي محمد مصطفى اخلطيب
رانيا ابو رهيم

ربا املصري
ربى احمد

ربيحة حسن شاهني
رجاء الكرمي

رجاء وجيه ابو العون
رحاب الهباش

رحاب عوض اهلل
ردينة 

رزان عابدين
رشا الدغمة

رشا حمو
رشا عبداهلل سالمة

رشيد سليم احمد خليل
رضا جرار

رضا ياسني
رضى نضال الصدر

رغد
رغد ابو ريا

رغد اجليالني
رغد بربوش

رغد سليمان صالح
رغد موفق لبيب

رفيق حمزة ابو ذياب
رقية املراهفة

رقية عبداحلفيظ الرحامنة
رنا ابو الراغب

رنا التميمي
رنا بدر

رنا درويش
رنا سبيتان
رنا كيالني

رنا محمد راغب
رنا موسى عبدالرحيم القيسي

رناد عسل
رند احمد الساكت

رند هشام خريسات
رهام الشريف

رهام نضال املشني
روان حبر

روبرت اوهار
روبني اجلعبري و عائلته

روتانا
روال الكرمي

زبيدة ابراهيم
زبيدة محمود االقطش

زكريا القاقا
زكريا ددو

زكريا و يوسف احلسن
زهير احمد العصي

زهير سائد العصيمي
زهير عبيد

زياد البزيهي
زياد الزبيدي

زياد النبتيتي
زياد عيد القاضي

زياد محمد ابو سمور
زيد ابو غزالة

زيد سالم
زيد مطر ونايا مطر
زيد ويزيد اخلرابشة

زيدون خصاونة
زين

زينات عبداجمليد زعيتر
زينب االسمر

زينة التل
زينة احلاج حسن

زينة جعجع
زينة سليمان
زينة مشحور

زينة مصطفى
زينه العمر

سائد قبجي
سارة العتيبي

سارة الفقيه
سارة شامية
سارة كيالني

سارة هسام خريسات
سامر اخلفش
سامر النجار

سامر عبداحلميد محمد جبر
سامر عثمان ابو بكر

سامر فايز اجلالد
سامر مصطفى

سامي ابراهيم ياسني
سامي حسني اجليوسي

سامي راجح
سامية زبيدي
سامية مبارك

سبا اجلرار
سجا اجلعارات
سجى شاكر

سحر اخلطيب
سحر شرقاوي

سحر وليد البورنو
سعاد ابوجبارة

سعادة د.  بشار احلوامدة
سعد عودة

سعدي جويحان
سعيد التالوي

سعيد محمد شامية
سفيان سعود احلارس

سفيان سهام محمد البكري
سفيان غرايبة

سلسبيال عاشور
سلسبيال منر

سلمان حسني
سلمى خالد الدويك

سلوى البير
سلوى حمو

سلوى رمضان
سلوى قاسم

سليم عبدالكرمي
سليمان احلواري

سليمان دلول
سمر

سمر سعيد
سمر عبد اجلليل عرموش

سمية دالول
سميحة احمد محمد عزام

سمير
سمير فتحي حمدان

سميرة علوش
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سناء
سناء ابو تيم

سناء العطاري
سناء سنقرط

سناء عبداجلليل وابنتها
سندس عبدالفتاح

سهاد السردي
سهاد شكوكاتي
سهام ابو حنيش

سهام شرباتي
سهام طه

سهام مصباح
سهير محمود ابراهيم نسور

سوزان علي الشامي
سوسن بدرية
سوسن برهم

سوسن سليمان
سوسن فضة

سونيا حداد
سيد عوض اهلل

سيرين خالد
سيرينة البشتاوي

سيف الدين محمود عبد الرحيم
شادي السعيد
شادي الصراوي

شاذن محمد
شاذن يعقوب

شباب مسجد زكي ابو عيد
شذى مسعد

شفيق الكسجي
شملة نضال

شهد الشنتير
شهد صالح
شهد صغير

شوكت محمد العتيبي
شيماء محمد عبداهلل عويضة

صابرين وزميالتها
صاحب السمو امللكي االمير حسن بن طالل

صالح جهاد عمر الهباهبة
صالح سعد قطاش

صالح علي صالح
صاحلية اسماعيل سالم

صباح حمدان
صبايا اجلزيرة

صبحية العملة
صبرين
صفاء

صفاء جرار
صفاء حامد

صفاء صالح املزايدة
صفاء عمر

صفوت الوزني
صالح االقرع

صالح الدين صالح عيسى
صهيب ابو ارميس
صهيب البوريني

طارق
طارق الرموني

طارق احملسيري
طارق خليل

طارق وسارة ابو دهيس
طاهر غنام

Tirraf Fatima طراف فاطمة
طالب مدرسة رواد املستقبل

طه يوسف ابو سالم
عايش و سهام سالم بليحة

عائدة و محمد
عائشة عبداخلالق

عائلة الدجاني
عائلة وليد ابو عجمية

عادل عماد ابو عون
عادل غامن

عاصم السقا
عاصم حمدان

عاصم عمر حمد
عاطف حسني ابو سمور

عالية العيسى
عاليه كنعان

عامر ابو طربوش
عامر بحران

عامر عبدالرحمن
عايدة احلايك

عايدة العيسى
عايدة علي اخلطيب

عبادة جبر
عباس سليمان

عبد احلليم عابدين
عبد الرحمن احلايك 

عبد الرحمن محمود علي
عبد العزيز معنز معاذ

عبد الكرمي صباغ وعائلته
عبد اهلل محمود 

عبداحلفيظ اسعد يونس
عبداحلميد

عبدالرؤوف ابو حسني
عبدالرحمن زيدان

عبدالرحمن سوحان
عبدالرحمن عيسى داغر

عبدالرحمن مقبل
عبدالرحمن يوسف نصراهلل

عبدالرحيم احلمايدة
عبدالرحيم محمد

عبدالسالم عبدالغني محمد عبداهلل
عبدالسالم محمد

عبدالعزيز
عبدالكرمي االحمد

عبداهلل
عبداهلل الشريف

عبداهلل العزب
عبداهلل الكيالني

عبداهلل املومني
عبداهلل النبتيتي
عبداهلل اليافاوي
عبداهلل حنيفات

عبداهلل حوى
عبداهلل سماعيل نصار

عبداهلل شاهني
عبداهلل علي ابو زين

عبداهلل وبراء
عبداهلل وربى و اسحاق العشال

عبداجمليد محمد
عبداجمليد يحيى مرقة

عبدالهادي احمد عبدالهادي
عبير ابراهيم ذياب تايه

عبير ابو طه
عبير ابو هالل
عبير الديسي

عبير العلي
عبير حبيبة

عدنان حسني العمري
عدنان سعودي

عدنان فوزي الدجاني
عدوية فطاير
عدي نصراهلل

عزام
عزيزة اجليوسي

عفاف دوله
عفت ادريس

عفيفة عيسى حجازي
عالء ابو هالل

عالء سعد الدين
عالم

علي ابو عجينة
علي اجلاروشي
علي الشامي
علي الطوس

علي حسن عبداهلل
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علي شخاترة
علي صالح الدين حامد

علي عبداهلل غيث
علي عدنان املوافي

علي مصطفى العجارمة
عليا القرعان

عليه مالح
عماد الدين عطيات
عماد الدين قطناني

عماد حداد
عماد عبدالرحمن

عمار قوقاس
عمار نيروخ

عمر ابراهيم الطيار
عمر ابو عجينة

عمر ابو غزالة
عمر االقطم

عمر البنا
عمر احلروب

عمر العمري
عمر الفاروق
عمر جباري

عمر روحي داوود
عمر زكريا
عمر زيتون

عمر سامي سمارة
عمر طه

عمر عثمان
عمر مشهور

عمرو شكيب
عناد احلراسيس

عنان محمد زيدان االخرس
عنود حريري
عون الفواز

عون ماجد املدني
عوينة عطا صواحلة 

عيان عساف
عيسى ابو ذياب
عيسى الغزاوي

عيسى وشهد وسمر االسمر
غادة

غاده املصري
غالب عايش

غدير املومني
غدير بدر

غدير سلطان
غدير صادق
غياث خليل

فوز حالوة
فؤاد طبيلي

فاتن ابو عجينة
فاتن محمد اجلدعان

فاتن نابلسى
فاروق السامرائي

فاروق و رويدة
فاطمة

فاطمة الزهراء
فاطمة الشرمان
فاطمة الكيالني

فاطمة حمد اسماعيل
فاطمة كامل املغربي
فاطمة محمود عبيد

فاطمة و ابراهيم و ميس و محمد ناصر الدين
فاطمة يوسف محمد سلطان بيطار

فايز و غادة و اسيل
فتحي حماد حمودة

فتحية حمودة
فداء

فداء الرقب
فداء املصري
فداء شبانة
فداء مجدي

فراس البوريني
فراس عدنان العرموطي

فراس و غيث و شريف
فرح عالن

فريد منصور وام محمود منصور
فريدة طلب عوض

فريز جرار
فريق مسطبه الكرك

فلسطني محمود عبدالسالم
فلسطني يحيى عبداهلل

فيصل ابو غزالة
فيصل احمد الفخري

فيصل اجلرادين
فيصل النبتيتي
فيفان حميدان

قاسم
قتيبة خليل

VIP قروب
قيس عتمة

كرم اسامة حامد
كريستوفر

كرمي شموط
كرمية ذياب

كفاح بعيرات

الرا خليفة
لبنى غزاوي

جلنة القدس - جامعة الزيتونة
لطفي نور الدين

للي يعقوب ارموش راميان
مليس الشيخ
مليس اندومي

لوما عرفات
ليان سمرة

ليان و ميرنا و احمد مارديني
ليث البكري

ليلى ابو عجينة
ليلى حجاوي

ليلى خرابشة
ليلى خماش

ليلى عطا
ليلى مسمار
لني خمايسة

لني سكرية
لينا الطاهر

لينا زيتون
لينا و خالد بركات

ليندا جرار
مأمون ابراهيم الفرارجة

مؤسسة جدي كنعان
ماجد احمد كالهو

ماجد االسمر
ماجد املدني

ماجدة صالح
ماجدة مخلص بركات

مادلني صبيح
ماريا

ماريا حداد
مالك اجلريري

مالك محمد غالب
مالوري

ماما هيفاء
مامون االخرس
ماهر النبتيتي

ماهر جبر
ماهر سعيد سليم حمامي

مبادرة بذرة خير
متبرعون متفرقون

مثنى احلجاوي
مجاهد موسى

مجد الدين محمد عيسى
مجد حجاوي

مجد حسن العابورة
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مجدي منصور
املدارس   - البنات  ثانوية  امهات  مجلس 

العمرية
مجموعة هدى

محمد 
محمد ابو رزق

محمد ابو غزالة
محمد اجلعجع
محمد اجليالني
محمد احلسن
محمد احليت

محمد الرفاعي
محمد السيد

محمد الشواورة
محمد الصمادي
محمد العاصم
محمد العالملة

محمد الغرايبة
محمد الغويري
محمد القبندي
محمد املشايخ

محمد النهار
محمد الوحش

محمد امني القضاة
محمد جرار
محمد حداد

محمد حسني جرار
محمد حسني اسماعيل

محمد خضر الرفاعي
محمد خلف الزعبي

محمد خماش
محمد خير احلمصي

محمد داهش
محمد دويك

محمد زايد
محمد زكريا

محمد سليمان
محمد سليمان الدغيدي

محمد شحاده
محمد شنطاوي

محمد صادق قنيبي
محمد صخريه

محمد عاهد اديب
محمد عبداجلواد العباسي

محمد عالونة
محمد علي عمور

محمد غزاوي
محمد فاروق ابو مشرف
محمد فتحي ابورحمة

محمد لطفي ابو خضرة
محمد محمد احمد

محمد محمود
محمد محمود عمر

محمد محمود مصلح
محمد نور طويلة

محمد و طالل دروزة
محمد وامنة ورقية وكرمية البكري

محمد يوسف بني يونس
محمود النبتيتي

محمود خضر
محمود سعيد حمدان

محمود عبد الغنام
محمود محي الدين مرقة

مختبرات البشير
مدرسة ايلياء العربية

مدرسة نسيبة املازينة
مرام النابلسي

مرح
مروان النبتيتي
مروان صندوقة

مروان عبدالباسط
مروة عادل

مرمي احلاج حسن
مرمي حمد

مرمي عبدالسالم عويضة
مرمي عياش
مرمي غازي

مرمي فرج اهلل
مرمي مناصرة

مرمي و زينة وحنان احلاج حسن
مسلم سالم

مشهور بسام حديثة اجلازي
مصباح ابو سنينة

مصطفى ابو الفيالت
مصطفى االحمد
مصطفى القضاة

مصطفى جمال احمد
مصطفى خليل ابو سعدان

مصطفى محمد شريتح
معاذ الفارس

معاذ املصاحلة
معاذ رائد

معاذ صواحلة
معاذ مهداوي

معتصم اسعد ابو خليل
معتصم اجلابري

معتصم اجلعبري
معمر رياض العلي

مالك العشي
ملك عالء الدين

منار ابو الوي
منار حجاوي

منار عمر الطيار
منال سليمان الرواشدة

منال عنبتاوي
منال وشاح

منتصر ابحيص
منتصر القريوتي

منصور احلياري
منور محمد قاسم

منى البسيت
منى السمهوري

منى الطيبي
منى القطناني و محمود الشوابكة و اوالدهم

منى قاسم
منى قليوي

منى يوسف احمد خليل
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