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معلومات حول العربية لحماية الطبيعةملخص الحملة 



ــة الطبيعــة عــام 2003 كمنظمــة مجتمــع مدنــي مســتقلة  ــة لحماي ــة العربي نشــأت الجمعي
وغيــر ربحيــة تســعى إلــى تعزيــز قــدرة الشــعوب العربيــة علــى اســتدامة مواردهــا الطبيعيــة 
وتكريــس ســيادتها عليهــا، خاصــًة تلــك الــدول الواقعــة تحــت االحتــال والمتأثــرة بالنزاعــات، مــع 
العمــل علــى تحريــك جهــود هيئــات المجتمــع المدنــي نحــو قضايــا البيئــة العربيــة والعالميــة 

والتكتــل لصالحهــا.

للعربيــة لحمايــة الطبيعــة أربعــة برامــج أساســية وهــي برنامــج المليــون شــجرة في فلســطين 
وبرنامــج القافلــة الخضــراء فــي األردن وبرنامــج الســيادة علــى الغــذاء للتأثيــر فــي السياســات 
الزراعيــة والغذائيــة والبيئيــة المحليــة واإلقليميــة والدوليــة وحملــة »لــو تعــرف« لرفــع الوعــي 

فــي المــدارس والجامعــات والمؤسســات األخــرى.

معلومات حول العربية لحماية الطبيعة
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المســاهمة فــي إعــادة تأهيــل واســتدامة المــوارد الطبيعيــة فــي المناطــق العربيــة المتأثــرة 
بالحــروب والنزاعــات وخاصــة فــي األردن وفلســطين.

ــات  ــز دور هيئ ــة، وتعزي ــة ذات الصل ــة العالمي ــات البيئي ــق السياس ــة وتطبي ــي صياغ ــر ف التأثي
ــة. ــية فعال ــراكات مؤسس ــن ش ــا ضم ــي فيه ــع المدن المجتم

ــدوره فــي االســتجابة  ــة للمجتمــع المدنــي لاضطــاع ب ــة والجماعي تحريــك الجهــود الفردي
ــة. ــة والعالمي ــة العربي ــا البيئ ــات قضاي لمتطلب

بنــاء القــدرات المؤسســية للعربيــة لحمايــة الطبيعــة وتمكينهــا مــن تحقيــق رســالتها بأعلــى 
مســتويات الحرفيــة والفعاليــة واالســتدامة المؤسســية.



للوقــوف ضــد السياســات والمخطــط االســتيطاني الممنهج علــى القطاع الزراعي الفلســطيني 
قــام مؤسســو العربيــة بإطــاق برنامــج المليــون شــجرة فــي عــام 2001 إلعــادة زراعــة األشــجار 
ــجرة  ــة 2,515,245 ش ــن زراع ــركائها م ــع ش ــاون م ــى اآلن وبالتع ــت حت ــد تمكن ــرة، وق المثم
مــن أشــجار الزيتــون والحمضيــات واللوزيــات وغيرهــا فــي فلســطين موزعــة علــى مســاحة 
ــون شــجرة  ــج الملي ــازات برنام ــراف يوضــح إنج ــاه انفوغ ــر مربع.)تجــدون أدن 129,164,000 مت

فــي فلســطين(.

برنامج المليون شجرة في فلسطين

انجازات برنامج المليون شجرة
من 2001 إلى 2020
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ــون دوالر  ــرة 200 ملي ــر المباش ــرة وغي ــي المباش ــاع الزراع ــائر القط ــة خس ــاوزت قيم أ - تج
أمريكــي، بحســب تقديــرات وزارة الزراعــة الفلســطينية، ووفــق االنفوغــراف التوضيحــي أدنــاه.

خلفية الحملة

مبررات الحملة

عمد االحتالل اإلسرائيلي في عدوانه األخير على قطاع غزة في أيار 
2021 ال إلى استهداف األبرياء ومساكنهم فحسب، بل إلى قصف وتدمير 
البنية التحتية الزراعية واألراضي الزراعية على طول المناطق الحدودية، 
في مساعي ممنهجة وخبيثة لتجويع قطاع غزة، الذي يعتمد عدد كبير 
من سكانه على الفالحة واإلنتاج الزراعي والمشاريع التنموية النسوية 

الصغيرة.

لقد تسبب العدوان األخير في تهديد ما يقرب من 20 ألف مزارع في قطاع 
غزة، نحو %95 منهم يعدّون من صغار المزارعين الذين تتراوح ملكيتهم 
لألرض ما بين 1,000 متر مربع و3,000 متر مربع، ويعتمدون على الزراعة 
العائلية لتعويض تكلفة اإلنتاج، علمًا أن %5 من المزارعين هنّ من النساء 

المزارعات المعيالت.
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نفوق 977,433 دجاجة )دجاج الحم(.
دمــار 13,800,000 متــر مربــع مــن األراضــي المزروعــة بالخضــراوات المكشــوفة والمحميــة، 

أي مــا يزيــد عــن %25 مــن مســاحة هــذه األراضــي قبــل العــدوان.
دمار 4,063 خلية نحل، أي ما يزيد عن %20 من خايا النحل الموجودة في غزة.

حــرق ودمــار 2,725,000 متــر مربــع مــن األراضــي المزروعــة بالمحاصيــل الحقليــة أي مــا يزيــد 
عــن %17 مــن مجمــوع هــذه األراضــي فــي القطــاع.

دمار 730,000 متر مربع من األراضي المزروعة باألشجار المثمرة.
دمار 165 بركة زراعية.

دمار وحرق 1,433,000 متر مربع من شبكات الري.
دمار 2090 بيتًا باستيكياً، أي ما يزيد عن %17 من عدد البيوت الباستيكية قبل العدوان.

ب -حجــم بعــض خســائر القطــاع الزراعــي )باألرقــام( بحســب التقريــر األولــي ألضــرار القطــاع 
الزراعــي لحــرب مايــو 2021 وفــق التوزيــع الجغرافــي للمحافظــات، علــى النحــو التالــي:



ج - عــدم توفــر المقــدرة الماديــة لــدى المزارعيــن علــى إعــادة مــا دمرتــه الحرب فــي القطاع 
الزراعــي، فقطــاع غــزة يعيــش عامــه الخامــس عشــر تحــت وطــأة حصــار مســتمر وعــدوان متكــرر، 
أدى ذلــك إلــى تراجــع وانكمــاش الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي القطــاع بواقــع %6.1 فــي الربــع 

األول لعــام 2020. )الجهــاز المركــزي لإلحصاء الفلســطيني(.
د - ارتفــاع معــدالت انعــدام األمــن الغذائــي وهبــوط مســاهمة القطــاع الزراعــي فــي الناتــج 

المحلي.
ه - ارتفــاع نســبة البطالــة والتراجــع فــي دخــل األســر فــي قطــاع غــزة والــذي يؤثــر بشــكل 
ســلبي علــى مقدرتهــا علــى اســتغال أراضيهــا الزراعيــة، فقــد وصــل معــدل البطالــة إلــى 47%، 
هــذا بــدوره ســاهم بتفاقــم وضعــف الواقــع االقتصــادي فــي قطــاع غــزة، ممــا حــّول مــا يزيــد 
عــن نصــف الســكان فــي قطــاع غــزة الــى فقــراء، حيــث بلغــت نســبة الفقــر فــي العــام 2017 

فــي قطــاع غــزة %53. )الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني(.
ــي  ــاع الزراع ــاذ القط ــل إنق ــن أج ــل م ــدات للتدخ ــزة مناش ــي غ ــة ف ــان وزارة الزراع و - إع

ــاع. ــي القط ــة ف ــلة الغذائي والس
ز - التمويل الخارجي ال يتماشى دائمًا مع االحتياجات اإلقليمية والمحلية.

ــه القطــاع الزراعــي، نقــّدم هــذا التصــور  ــذي تعــرض ل ــل ال ــى حجــم الخســائر الهائ ــاًء عل بن
لـــ “المرحلــة األولــى” مــن مشــروع إنقــاذ وترميــم القطــاع الزراعــي فــي غــزة، والــذي يغطــي 
ــن  ــة م ــن مرحل ــر م ــاق ألكث ــواة انط ــون ن ــدف أن يك ــة به ــائر الزراعي ــن الخس ــيطًا م ــزءًا بس ج

ــة:  ــات التالي ــق الغاي ــر فــي تحقي ــذي سيســاهم بشــكل كبي مراحــل المشــروع، وال

المساهمة في إعادة تأهيل القطاع الزراعي في قطاع غزة جراء العدوان األخير.
ــزة  ــاع غ ــن قط ــمة م ــون نس ــام 2,5 ملي ــم بإطع ــول عليه ــن يع ــزة الذي ــي غ ــة مزارع حماي

ــاً. ــذ 15عام ــر من المحاص
الحيلولــة دون انهيــار النظــام الغذائــي فــي غــزة، ال ســيما بعــد اســتهداف االحتــال جميــع 

مقوماتــه وأركانــه مــن القطاعــات )النباتــي، الحيوانــي، الســمكي، الميــاه(.

فكرة وأهداف الحملة
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إنشــاء مشــاريع تحقــق الفائــدة المســتدامة وتثبــت صمــود المزارعيــن، وال تتوقف عنــد اإلغاثة 

المؤقتــة ذات التأثيــر المؤقــت والمحدود.

تعزيــز األمــن الغذائــي للعائــات المتضــررة والمســاهمة فــي تحقيــق االكتفــاء الذاتــي ببعــض 

المحاصيل.

توفير فرص عمل ومصادر دخل إضافية لعائات المزارعين.

تعزيز األمن المائي ورفع كفاءة استخدام المياه.

ســيتم اختيــار المزارعيــن بالتوافــق مــع وزارة الزراعــة فــي قطــاع غــزة وفــق كشــوفات رصــد 
األضــرار وأولويــات المناطــق مــع األخــذ بعيــن االعتبــار األمــور التاليــة:

معدل دخل األسر وأن تكون من ذوي الدخل المتدني والتي تعاني من البطالة.
األسر التي تعيلها النساء.

األسر التي فقدت معيلها خال العدوان األخير.
األسر التي تضم طلبة جامعات.

األسر التي تضم أفرادًا من ذوي االحتياجات الخاصة.

كمــا ســنقوم خــال تنفيــذ »المرحلــة األولــى« بتقييــم متواصــل لكافــة المشــاريع، وهــذا مــن 
شــأنه أن يوفــر تصــورًا متماســكًا لمراحــل الحملــة األخــرى باإلضافــة إلــى:

التعرف على الخسائر وحجم االحتياجات الحقيقية من واقع العمل الميداني.

تدريب وتأهيل الطاقات البشرية إلكمال كافة مراحل إعمار القطاع الزراعي.

الفئة المستهدفة
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النتائج األساسية المتوقعة

تأميــن مــا يزيــد عــن 1,000,000 كيلــو غــرام مــن الخضــراوات المتنوعــة التــي ســيتم إنتاجهــا 

فــي الزراعــات المكشــوفة والمحميــة، بواقــع إنتــاج 5,000 كيلــو غرام مــن الخضــراوات للمزرعة 

الواحــدة. )ســيوفر هــذا البنــد فــي حــال تحققــه مــردودًا اقتصاديــًا بواقــع 200,000 دوالر علــى 

األقل(.

تأميــن مــا يزيــد عــن 960,000 كيلــو غــرام مــن ثمــار الفاكهــة بواقــع إنتــاج 30 كيلــو مــن 

الفاكهــة للشــجرة الواحــدة. )ســيوفر هــذا البنــد فــي حــال تحققــه مــردودًا اقتصاديــًا بواقــع 

480,000 دوالر ســنويًا علــى األقــل بعــد الســنة الثالثــة مــن الزراعــة(.

تأمين ما يزيد عن 75,000 كيلو من األعاف، بواقع 150 كيلو غرام للمزرعة الواحدة. 

توفيــر وإنتــاج 100,000 دجاجــة للســوق المحلــي، بواقــع 180,000 كيلــو غــرام مــن اللحــم، 

)ســيوفر هــذا البنــد فــي حــال تحققــه مــردودًا اقتصاديــًا بواقــع 440 ألــف دوالر علــى األقــل(.

ــة الواحــدة 10 كيلــو غــرام بالمعــدل  ــاج 10,000 كيلــو عســل ســنوياً، بحيــث تنتــج الخلي إنت

ســنوياً. )ســيوفر هــذا البنــد فــي حــال تحققــه مــردودًا اقتصاديــًا بواقــع 100,000 دوالر ســنويًا 

علــى األقــل(.

ــرات مــن األراضــي  ــي ســتروي عشــرات الكيلومت ــاه الت ــر مكعــب مــن المي ــر 48,000 مت توفي

ــة.  الزراعي

زيادة كفاءة الري لـ 500 مزرعة. 

توفير 700 فرصة عمل دائمة ومؤقتة لتنفيذ واستدامة المشاريع.



النشاطات الرئيسية للمشاريع 
المدرجة تحت الحملة

التحضير للمشاريع

تحديد المستفيدين

المواصفات الفنية ألنشطة ومكونات المشاريع
إجراءات التعاقد مع الموردين

آليات توثيق المشاريع المدرجة تحت الحملة بمراحله
مسودة عقود الموردين

تجهيز دليل الحملة العام الذي يحتوي على الوثائق المشروع األساسية وتتضمن:

تنظيم ورش عمل للتعريف بالمشروع لألطراف المعنية.
اختيار شركاء المشاريع من منظمات مزارعين ومؤسسات أهلية ومجالس بلدية.

تشــكيل لجــان مــن المجالــس البلديــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي للمشــاركة بكافــة مراحل 
المشــاريع حســب االختصاص

مســح للمناطــق األكثــر تضــررًا، وتحديــد حاجتهــا للتدخــل؛ بالتوافــق مــع وزارة الزراعــة فــي 
قطــاع غــزة.

اختيار المزارعين المستفيدين )لكافة أنشطة المشروع( بناء على المعايير النهائية.
حصر الكميات المطلوبة ونوعها لمختلف المواقع المستهدفة بالتنسيق مع اللجان.
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تحديد الموردين

التنفيذ

المراقبة والتقييم

التنسيق مع وزارة الزراعة الفلسطينية لتحديد الموردين المرخصين.
نشــر عطــاءات لمكونــات الحملــة المختلفــة فــي الجريــدة الرســمية وإرســاله إلــى المورديــن 

وفقــا لدليــل الحملــة النهائــي.
ــات  ــص مــن وزارة الزراعــة للتأكــد مــن الكمي ــة ومخت ــل كادر الحمل ــن مــن قب ــارة الموردي زي

ــة. ــات الفني وفحــص مطابقتهــا للمواصف

زيارة المواقع المستهدفة والتأكد من جاهزيتها.
الترتيــب مــع المزارعيــن والمورديــن الســتام المســتلزمات فــي الوقــت المناســب وفــق جــدول 

واضح.
ــذ المشــاريع بمشــاركة  ــات لتنفي ــة لعقــد عــدد مــن الفعالي ــات التطوعي التنســيق مــع الهيئ
طــاب وطالبــات الجامعــات والمجتمــع المحلــي وبحضــور وســائل اإلعــام المختلفــة إن أمكــن.

الترتيب مع المقاولين لترميم البرك الزراعية.
التنسيق لتركيب شبكات الري في األراضي المستهدفة.

إجــراء زيــارات ميدانيــة لتفقــد أعمــال تنفيــذ المشــاريع ضمــن المواصفــات المطلوبــة وخطــة 
العمــل.

إجراء لقاءات مع المستفيدين للتأكد من نتائج المشاريع وتقديم االستشارة لهم.
الخروج بمقترحات وحلول لتطوير أداء المشاريع بشكل مستمر.

تحضير التقارير اإلدارية والمالية لمراحل المشاريع المختلفة.
إجــراء زيــارات للمواقــع بعــد االنتهــاء مــن المشــاريع، بشــكل دوري لمــدة ســنتين للتأكــد مــن 

اســتدامة المشــروع.



اإلعالم 

خطة عمل  

العمل مع شركة إلنتاج فلم وثائقي عن إنجازات الحملة.
تحضيــر وتنفيــذ اســتراتيجية وســائل التواصــل االجتماعــي لرفــع الوعــي بالمشــروع وأهميتــه، 

وطباعــة المــواد الخاصــة بالحملــة.
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آليات إدارة وتقييم الحملة

توافق المقترح مع االحتياجات والخطط على 
المستوى الوطني 

انتخــاب لجنــة ممثلــة للمزارعيــن ووزارة الزراعــة والمجتمــع المحلــي للمشــاركة فــي كافــة 
مراحــل تنفيــذ المشــاريع مــن اختيــار المســتفيدين وفتــح العطــاءات والتنفيــذ والتقييــم.

إجــراء زيــارات للمورديــن مــن قبــل اللجنــة لتفقــد المــواد المطلوبــة ومطابقتهــا للمواصفــات 
الفنيــة والكميــات المتوفــرة والتأكــد مــن اســتامها فــي المواقــع ضمــن المواصفــات المتفــق 

عليهــا.
إجــراء زيــارات ميدانيــة للجنــة لتفقــد أعمــال تنفيــذ المشــاريع ضمــن المواصفــات المطلوبــة 

وخطــة العمــل الزمنيــة.
إجراء لقاءات مع المستفيدين للتأكد من نتائج المشاريع وتقديم االستشارة لهم.

الخروج بمقترحات وحلول لتطوير أداء المشاريع بشكل مستمر.
تحضير التقارير اإلدارية والمالية لمراحل المشاريع المختلفة، كل 3 أشهر.

إجــراء زيــارات للمواقــع بعــد االنتهــاء مــن المشــاريع، بشــكل دوري لمــدة ســنتين للتأكــد مــن 
اســتدامة المشــروع.

عملــت وزارة الزراعــة الفلســطينية بالتعــاون مــع منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم 
المتحــدة ألول مــرة علــى إصــدار اســتراتيجية للقطــاع الزراعــي تحــت عنــوان »رؤيــة مشــتركة« 
حيــث شــارك فــي إعدادهــا كافــة أصحــاب العاقــة مــن خبــراء ومختصيــن ومنظمــات المجتمــع 
ــر  ــة وعب ــت هــذه االســتراتيجية مــن ضمــن مجموعــة مــن االســتراتيجيات القطاعي ــي. وأت المدن
القطاعيــة التــي شــكلت الخطــة الوطنيــة العامــة التــي تبنتهــا الســلطة الفلســطينية للتخلــص مــن 

معوقــات وآثــار االحتــال اإلســرائيلي.



يأتــي هــذا المشــروع موائمــًا لهــذه االســتراتيجية الزراعيــة وخاصــة أول هدفيــن اســتراتيجيين 
فيهــا وهــم:

حيــث يمثــل تمســك وتشــبث المــزارع الفلســطيني بأرضــه أحــد أهــم مقومــات مقاومــة 
االحتــال واالســتيطان، ويفــوت الفرصــة علــى الخطــط اإلســرائيلية بتفريــغ األراضــي الفلســطينية 
ــم  ــد أه ــة أح ــطيني بأرض ــزارع الفلس ــدس للم ــاط المق ــك االرتب ــكل ف ــذي يش ــكان وال ــن الس م
ــق اســتمرارهم فــي ممارســة  ــن باألخــص عــن طري ــز صمــود المزارعي ــذا فــإن تعزي وســائلها، ل
األنشــطة الزراعيــة المختلفــة ومعالجــة التشــوهات الناجمــة عــن االحتــال، وإيــاء اهتمــام خــاص 
بصغــار المزارعيــن وفقــراء الريــف والنســاء يشــكل هدفــًا أساســيًا وأولويــة إلســتراتيجية القطــاع 

الزراعــي. 

ــكل  ــذي يش ــم وال ــي العال ــل ف ــو األق ــاه ه ــن المي ــطيني م ــرد الفلس ــب الف ــون نصي ــد يك ق
ــة  محــددًا رئيســيًا للتوســع الرأســي واألفقــي فــي الزراعــة، كمــا أن اســتغال األراضــي الزراعي
والوصــول إليهــا محــدد ومقيــد بالعديــد مــن التشــوهات واإلجــراءات التــي يفرضهــا االحتــال.  
ــن  ــع م ــدود الراب ــي بح ــى األراض ــة عل ــيطرة الكامل ــة والس ــوق المائي ــتعادة الحق ــإن اس ــذا ف ل
ــة الســام. وفــي  ــاً وشــرطًا مســبقًا لعملي ــًا وقومي ــًا وطني ــة وهدف ــر أولوي ــران 1967 يعتب حزي
كل األحــوال فــإن إدارة المــوارد األرضيــة والمائيــة بطريقــة متكاملــة وبشــكل يعظــم الكفــاءة 
والعائــد االقتصــادي وبمــا يضمــن االســتخدام اآلمــن والمســتدام لتلــك المــوارد ســيبقى أولويــة 
وهدفــًا اســتراتيجيًا رئيســيًا.  كذلــك التخطيــط الســليم لألراضــي واســتخداماتها ووقــف التعديــات 
ــة ومخلفــات  ــات الصلب ــر المعالجــة والنفاي ــاه العادمــة غي ــي والمي ــل الزحــف العمران عليهــا مث

الصناعــات.«
ويأتي المشروع موائمًا أيضًا للسياسات التي اندرجت تحت هذه األهداف وهي:

إعادة تأهيل ما دمره االحتال ودعم المزارعين المتضررين.
دعم وحماية الفئات المهمشة خاصة صغار المزارعين وفقراء الريف والنساء.

زيادة وفرة المياه من خال تأهيل البنية التحتية وزيادة الموارد المائية .

»أوال: صمود وتمسك المزارعين باألرض والبقاء في الزراعة 

ثانيًا: الموارد الطبيعية في األراضي الفلسطينية مدارة بكفاءة وبشكل مستدام 
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توافق المقترح مع أهداف التنمية المستدامة 

يساهم المقترح بشكل فاعل في تحقيق أهداف التنمية المستدامة:
ــع أشــكاله أحــد  ــر بجمي ــى الفق ــزال القضــاء عل ــا ي ــر(، م ــى الفق الهــدف األول )القضــاء عل
أكبــر التحديــات التــي تواجــه البشــرية، وســكان قطــاع غــزة يتحملــون العــبء األكبــر منــه بســبب 
العــدوان المســتمر والحصــار المفــروض عليهــم مــن قــوات االحتــال، وتعمــل »العربيــة« ضمــن 
هــذا المقتــرح علــى تحقيــق الغايــات )1-1( و )2-1( و )4-1( مــن الهــدف األول وذلــك مــن خــال 
إعــادة إحيــاء المشــاريع المدمــرة والتــي ســتوفر دخــًا مســتدامًا ألكثــر مــن 610 عائــات فقــدت 
ــن 700  ــر م ــر دخــل ألكث ــى توفي ــة إل ــر، باإلضاف ــدوان األخي ــورد رزقهــا األساســي بســبب الع م

شــخص مــن وظائــف مؤقتــه فــي المشــاريع المندرجــة ضمــن هــذه الحملــة.

ــر الحــق فــي الغــذاء حــق أساســي مــن  ــى الجــوع(، يعتب ــام عل ــي )القضــاء الت الهــدف الثان
حقــوق اإلنســان، ففــي قطــاع غــزة يتلقــى أكثــر مــن 75 فــي المائــة مــن الســكان معونــات، فــي 
ظــل انعــدام األمــن الغذائــي والقيــود المفروضــة علــى النمــو االقتصــادي واالجتماعــي، وتســعى 
»العربيــة« فــي هــذا المقتــرح علــى تحقيــق الغايــات )1-2( و )2-2( و )3-2( و )4-2( مــن خــال 
زراعــة محاصيــل إنتاجيــة مــن األشــجار المثمــرة وأشــتال الخضــار واألعــاف باإلضافــة إلــى توفيــر 
المدخــات الرئيســية مــن الصــوص الاحــم وخايــا النحــل وشــبكات الصيــد ممــا يضمــن مضاعفــة 

اإلنتاجيــة الزراعيــة ودخــل صغــار منتجــي األغذيــة وتحقيــق نظــم إنتــاج غذائيــة مســتدامة.

الهــدف الخامــس )المســاواة بيــن الجنســين(، إشــراك المــرأة فــي العمليــة اإلنتاجيــة واتخــاذ 
القــرار يعتبــر عامــًا مركزيــًا فــي عمليــة تحقيــق التنميــة المســتدامة، وتســعى »العربيــة« فــي 
ــة )4-5( علــى األقــل مــن خــال إشــراك المــرأة فــي كافــة  ــرح علــى تحقيــق الغاي هــذا المقت
مراحــل المشــروع باإلضافــة إلــى اســتهدافها بشــكل مباشــر وعــادل ضمــن قائمــة المســتفيدين 

مــن المشــروع. 



الهدف الثامن )العمل الائق ونمو االقتصاد(، حيث توفر »العربية« وضمن المقترح المساهمة 
 فــي نمــو االقتصــاد المتهالــك فــي قطــاع غــزة وذلك بإعــادة إحياء  المشــاريع المدمــرة، واألهم 

إعادة أصحابها الستئناف العمل مره أخرى، طبعًا باإلضافة لتوفير فرص عمل.

الهــدف الثالــث عشــر )العمــل المناخــي(، ُيعنــى هــذا الهــدف باتخــاذ إجــراءات عاجلــة للتصــدي 
لتغيــر المنــاخ وآثــاره، حيــث توفــر »العربيــة« وضمــن هــذا المقتــرح المســاهمة فــي التخفيــف 

مــن اآلثــار الســلبية للتغيــر المناخــي، مــن خــال زراعــة األشــجار والخضــراوات.

ــة  ــع آالف عائل ــر مــن أرب ــاة تحــت المــاء(، تعتمــد ســبل عيــش أكث ــع عشــر )الحي الهــدف الراب
فــي غــزة علــى صيــد األســماك كمــورد أساســي لهــا، وتســعى »العربيــة« فــي هــذا المقتــرح 
علــى تحقيــق الغايــة )7-14( و )-14ب( علــى األقــل مــن خــال توفيــر أدوات الصيــد التــي تحســن 
مــن إمكانيــة وصــول صغــار الصياديــن للمــوارد البحريــة الشــحيحة جــدًا، وكذلــك زيــادة الفوائــد 
االقتصاديــة، ورفــع دخلهــم االقتصــادي وخصوصــًا بعــد توقــف دخلهــم بســب دمــار ادواتهــم 

أثنــاء العــدوان األخيــر.

ــى “األرض” كعامــل  ــاة البشــرية عل ــر(، تعتمــد الحي ــاة فــي الب الهــدف الخامــس عشــر )الحي
أساســي لتوفيــر ســبل كســب العيــش، ويعمــل هــذا الهــدف علــى حمايــة النظــم اإليكولوجيــة 
البريــة وترميمهــا وتعزيــز اســتخدامها علــى نحــو مســتدام، كمــا يقــوم علــى مكافحــة التصحــر 
ووقــف تدهــور األراضــي الزراعيــة والحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي. وتســعى »العربيــة« فــي 
هــذا المقتــرح علــى تحقيــق الغايــة )1-15( و )3-15( علــى األقــل مــن خــال ترميــم األراضــي 

المدمــرة ومكافحــة التصحــر وترميــم األراضــي المتضــررة مــن العــدوان األخيــر.

الهــدف الســابع عشــر )عقــد الشــراكات لتحقيــق األهــداف(، يســعى هــذا الهــدف إلــى تعزيــز 
ــة المســتدامة. وتســعى  ــق التنمي ــة مــن أجــل تحقي ــذ وتنشــيط الشــراكة العالمي وســائل التنفي
»العربيــة« فــي هــذا المقتــرح علــى تحقيــق الغايــات )3-17(( و )17-17( علــى األقــل مــن خــال 
تعزيــز تعبئــة المــوارد المحليــة واإلقليميــة والدوليــة لتنميــة قطــاع غــزة وإنقاذ القطــاع الزراعي 
والعمــل علــى تشــجيع الشــراكات العامــة بيــن القطــاع العــام )وزارة الزراعــة فــي قطــاع غــزة( 
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والقطــاع الخــاص )المورديــن والمقاوليــن( وشــراكات المجتمــع المدنــي الفاعلــة )التنفيــذ 
المتطوعيــن(. ومشــاركة 

الحملــة نابعــة مــن االحتياجــات الحقيقيــة للمزارعيــن ويتماشــى مــع قيــم وعــادات المجتمــع 

وهــذا كفيــل بنجــاح الحملــة واســتمراريتها.

ــة« التــي امتــدت لنحــو عشــرين عامــًا فــي إدارة وتنســيق المشــاريع الزراعيــة  ــرة »العربي خب

ــة. واإلغاثي

تقديــم استشــارات تقنيــة للمزارعيــن بهــدف رفــع قدرتهــم علــى متابعــة األراضــي المزروعــة 

. مستقبًا

اللجــان الممثلــة مــن المزارعيــن وممثلــو المجتمــع المدنــي يتــم مشــاركتها بكافــة مراحــل 

تنفيــذ المشــروع.

تدريب وتأهيل الطاقات البشرية إلكمال كافة مراحل إعمار القطاع الزراعي.

زيارات متابعة وتقييم للمنسق الميداني تضم مقابات مع المزارعين المستفيدين.

إشراك المجتمع المدني ومنسقي المشاريع لنشر المعرفة وتبادل الخبرات.

ســيتم إجــراء تقييــم مســتمر لكافــة مراحــل المشــاريع المتنوعــة هــذا مــن شــأنه أن يوفــر 

ــى  ــرف عل ــى التع ــة إل ــرى باإلضاف ــة األخ ــل الحمل ــاق مراح ــي انط ــاعد ف ــكًا يس ــورًا متماس تص

ــي. ــة مــن واقــع العمــل الميدان حجــم االحتياجــات الحقيقي

استدامة المشاريع



ميزانية الحملة التقديرية )دوالر(:
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