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رسالة
رئيس مجلس اإلدارة
محمد الخطيب  -رئيس مجلس اإلدارة
مصر
من أكبر التحديات التي تواجه مجتمعاتنا اليوم آثار التغيرات المناخية نتيجة إدمان
حضارتنا على الوقود األحفوري واالستهالك المفرط واستغالل بيئتنا الطبيعية ،األمر الذي
يتسبب في تدهور متسارع لموائلنا الطبيعية ،وفقدان التنوع البيولوجي ،وانقراض
األنواع الحية ،والظواهر الجوية المتطرفة ،والجفاف ،والفيضانات وغيرها من األزمات .فكل
هذه األمور تؤثر بشكل كبير على الناس والمجتمعات واالقتصادات التي تعتمد عليها.
تعد جائحة كورونا مثالًا جل ًيا على اإلختالالت التي يمكن لالستغالل غير المقيد والمدمر
للبيئة الطبيعية أن يسببها ،إضافة إلى التفاوتات الهيكلية الشديدة التي تغذيها أنظمتنا
الحالية.
تتحمل الدول األفقر من جنوب الكرة األرضية عبء التأثير العالمي لحالة الطوارئ
المناخية ،على الرغم من أنها أقل المساهمين في انبعاثات الكربون وأقل المستفيدين
من األنشطة اإلقتصادية المتعلقة باستهالك الوقود األحفوري ،حيث أن ارتفاع درجات
الحرارة وتعطل النظم المناخية يؤديان إلى تدهور متزايد في الموائل الحساسة ،وندرة
في المياه وأزمات األمن الغذائي ،ناهيك عن األثر المتفاقم لتلوث الهواء على الصحة
واالقتصاد.

“

تعمل غرينبيس الشرق األوسط
وشمال إفريقيا على توحيد الناس
“قل ًبا وعق ًلا وعم ًلا” لمواجهة هذه
التحديات والعمل من أجل عالم
يعتمد على الطاقة المتجددة بدل
الوقود األحفوري وتعزيز االستدامة
وقيادة التحول إلى اقتصاد أخضر
وعادل.

”
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إن هذه القواسم المشتركة للتحديات التي يواجهها سكان منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا ،والتي تتمثل في حالة طوارئ مناخية ملحة وزيادة عدم المساواة
واإلفتقار إلى العمل المشترك هي ما يدفعنا إلى المبادرة في طرح ومعالجة هذه
القضايا.
نحن نفتخر ،كمنظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،أن نكون من األصوات
التنظيمية النادرة في المنطقة والتي تتجرأ على تحدي الوضع الراهن وتهدف إلى تناول
القضايا الهيكلية لعدم المساواة والعدالة البيئية والمناخية ومقاربتها بشكل جدي.
كما أننا ندرك أهمية منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا كإحدى أكبر مصادر الوقود
األحفوري العالمية ،ونتفهم سبب أهميتها بالنسبة إلى باقي دول العالم .مع ذلك،
لدى منطقتنا القدرة على أن تصبح رائدة على مستوى العالم في التحرك نحو اقتصاد
عالمي أخضر .
نحن نتمتع بموقع متميز جغراف ًيا من ناحية الطاقة الشمسية التي تصلنا ومدى قدرتنا
على استغاللها ،وشعوبنا هم من أصغر الشعوب سنا وأكثرهم شبابًا وديناميكية في
العالم .ولهذا السبب ،تعمل غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا على توحيد الناس
«قل ًبا وعق ًلا وعم ًلا» لمواجهة هذه التحديات والعمل من أجل عالم يعتمد على الطاقة
المتجددة بدل الوقود األحفوري وتعزيز االستدامة وقيادة التحول إلى اقتصاد أخضر وعادل .
الوقت يمضي والمستقبل يعتمد على اتخاذنا قرار التصرف بشكل جماعي ،اليوم!

“

نواجه تهديدات وجودية بكل
ما نحبه :األماكن واألشخاص
الذين نحبهم واألنظمة البيئية
جميعا.
التي نعتمد عليها
ً
معا ،يمكننا مواجهة هذه
ً
التهديدات والتغلب عليها.

”

رسالة
المديرة التنفيذية
غوى نكت  -المديرة التنفيذية
لبنان
تم إنشاء منظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا في وقت صعب ومضطرب
بالنسبة إلى منطقتنا .وعلى الرغم من الصعوبة ،فقد دفعتنا هذه األوقات إلى التعمق
واإلستفادة ،فرديًا وجماع ًيا ،من القوة والتضامن الكامنين في داخلنا.
شهد العالم بأسره حرائق الغابات واألعاصير والفيضانات وموجات الحر وغيرها من آثار
تغير المناخ .أما في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،فحرائق الغابات في الجزائر
ولبنان وفلسطين وسوريا ،والظواهر الجوية المتطرفة والجفاف الشديد في كل البلدان
تقري ًبا ،والفيضانات الكارثية التي اجتاحت األردن والمغرب والسودان كانت مجرد أمثلة
ً
ضعفا في
بمثابة تذكير باألثر المدمر ألزمة المناخ العالمية ،ال سيما على السكان األكثر
المنطقة.
بعدها ،هزت جائحة كورونا العالم ،وغيرت أنماط عملنا وحياتنا وأجبرتنا على إعادة
ترتيب أولوياتنا .حيث أن منطقتنا تعاني من بعض أعلى مستويات التلوث في العالم،
وهذا نظام غير عادل وغير مستدام وهو يعرضنا بشكل خاص ألزمات الصحة العامة
والبيئية مثل كورونا ويؤدي إلى عواقب اجتماعية واقتصادية كبيرة وطويلة األمد.
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مع ذلك ،وعلى الرغم من كل المصاعب والمآسي التي ألحقتها بنا السنوات السابقة،
أصبحنا أقوى ،أكثر مرونة وأكثر اتحا ًدا كمجتمع وشهدنا على الترابط الثابت بين الناس
ونظم الكوكب البيئية.
اليوم ،نقف أمام فرصة ثانية تاريخية! فرصة للتعافي األخضر الذي يعتمد على الطاقة
المتجددة ويحدد رؤية جديدة للنماذج التجارية واإلقتصادية .رؤية تعطي األولوية لالستدامة
على النمو غير المنضبط والالمتناهي ،وتضع حالة الطوارئ المناخية والتحديات الناتجة
عنها على رأس جدول أعمال السياسات وتبعث األمل في مستقبل أكثر عدلًا وأمانًا
ً
ترابطا ببعضهم
واستدامة في المنطقة ،حيث يكون الناس أكثر سعادة وصحة ،أكثر
ً
تعلقا بأرضهم وجذورهم.
البعض وأكثر
نحن ،كمنظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،ال نستطيع العمل بمفردنا.
فنحن نعتمد على التعاون والدعم والشراكة مع الحلفاء واألبطال الذين يتشاركون
نفس الرؤية والقيم التي نعتز بها ،وهي القيم التي نعمل بجد لغرسها في شباب
المنطقة الذين يملكون اإلرادة والقدرة على إحداث هذا التغيير في الواقع.
نواجه تهديدات وجودية بكل ما نحبه :األماكن واألشخاص الذين نحبهم واألنظمة البيئية
معا ،يمكننا مواجهة هذه التهديدات والتغلب عليها.
التي نعتمد عليها
جميعاً .
ً

اإلدارة والحوكمة
مها البحار  -مساعدة تنفيذية
اليمن
يتألف مجلس إدارة غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا عادة من خمسة أعضاء
من المجلس اإلشرافي ،باإلضافة إلى المدير التنفيذي .يضمن المجلس اإلشرافي نزاهة
المنظمة كما يضمن اإللتزام بالحوكمة واإلدارة الرشيدة المقبولة دول ًيا وبناء على
معايير اإلدارة المالية .ويوافق المجلس على ميزانية المنظمة والحسابات المدققة
ويعين المدير التنفيذي.
أجرا على عملهم .يتم اختيارهم
يخدم أعضاء المجلس اإلشرافي طو ًعا وال يتقاضون
ً
بنا ًء على خبرتهم والتزامهم الواضح برسالة منظمة غرينبيس وقيمها في المنطقة.

مجلس اإلدارة
غوى نكت
المديرة التنفيذية
لدى غوى النكت أكثر من  15سنة خبرة شمولية في مجال
القيادة واإلدارة في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا،
من خالل مساعدة المنظمات في وضع رؤى طموحة
واستراتيجيات وتحقيقها .غوى ناشطة منذ زمن طويل،
مهتمة بشؤون الطبيعة والعدالة البيئية واإلجتماعية.

المجلس اإلشرافي
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كريم بن مصطفى
رئيس مجلس إدارة مشارك
أخصائي متدرب في علم األحياء البحرية ،عالم بيئي وغواص محترف
متخصص في العلوم البحرية.
في عام  ،1991تم تكليفه بقيادة الحملة األولى لمنظمة غرينبيس
في العالم العربي لحماية الموائل البحرية لألعشاب البحرية قبالة خليج
مؤسسا في «منظمة
عضوا
الحمامات في تونس .وفي عام  ،2011كان
ً
ً
البدائل» غير الحكومية التي كانت تتمثل حملتها الرئيسية في إدراج
الحق في التنمية المستدامة في دستور تونس الجديد في العام .2014
داليا وحدان
عضو في المجلس
عالمة أنثروبولوجيا تقوم بالتدريس والتدريب والبحث في التحضر
في الهند ومصر والمملكة العربية السعودية منذ العام  1989وهي
مؤسسة  Amarunaللدراسات الحضارية  -مؤسسة صغيرة لدراسة عدم
المساواة المكانية في مصر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .
يهمها العمل المدني المشترك والحمالت من أجل التنوع البيئي واالزدهار
البيئي.
حسن كميل
عضو في المجلس
أستاذ في علم االجتماع واألنثروبولوجيا في جامعة القاضي عياض في
مراكش ،المغرب .عمل كمستشار في التنمية المحلية والريفية في
أكثر من اثني عشر دولة في إفريقيا.
قام بتأليف منشورات عدة حول مواضيع البحث في األنثروبولوجيا
التنموية في المغرب وغرب إفريقيا وكذلك األنثروبولوجيا الرعوية في
المغرب وتشاد ومالي.

محمد الخطيب
رئيس مجلس اإلدارة

هادي القعسماني
أمين الصندوق

محمد الخطيب حائز على درجة الماجستير في العلوم
في الحوكمة البيئية من جامعة  Freiburgفي ألمانيا
ويبحث حال ًيا في القضايا المتعلقة بالسياسة البيئية
للتنقل المستدام والمرونة الحضرية.

لدى هادي خبرة عقدين من الزمن في المحاسبة والتمويل في قطاعي
الشركات والمنظمات غير الحكومية .بدأ كمتطوع في مكتب
غرينبيس في لبنان في العام  ،1996ومن سنة  2000حتى سنة  ،2007تولى
منصب المدير المالي لمنظمة غرينبيس البحر األبيض المتوسط في
بيروت.

هو مؤلف مدونة « »The SUbMonitorالتي تتناول
قضايا التنقل المستدام والسياسات والتخطيط المدني
ً
مركزا بشكل خاص على النقل العام.
حول العالم،

هو متخصص في الكهوف وعضو في عدد من منظمات المجتمع
المدني اللبنانية.
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نبذة عن منظمة غرينبيس
الشرق األوسط وشمال إفريقيا
فرديًا وجماع ًيا ،تعكس أفعالنا وسلوكنا ما نؤمن به وكيف ننظر للعالم .كغرينبيس
الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،نعتقد أن العالم األفضل ليس مجرد فكرة ممكنة
عالما يمكن فيه لمليار عمل شجاع
فحسب ،بل أنه بدأ العمل عليها بالفعل .نحن نتخيل
ً
أن يجعل المستقبل أفضل للجميع .هذا التفاؤل هو ما يميزنا في المنطقة ،في حين
يبدو أن الكثيرين يائسين.
منذ أوائل التسعينيات ،تقوم غرينبيس بحمالت في منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا وتعمل على إحداث التغيير وتدعو إلى تنفيذ حلول مستدامة لمعالجة المشاكل
البيئية في المنطقة وتسليط الضوء على تلك المشتركة في جميع أنحاء العالم.

في العام  ،2018تم تأسيس غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا كأحدث مكتب
إقليمي لشبكة غرينبيس بهدف إعطاء األولوية للمشاكل البيئية في هذه المنطقة من
العالم .نحن نعمل جن ًبا إلى جنب مع المجتمعات المحلية ،نحشد الشباب ونلهمهم
ونقوم بحمالت من أجل مستقبل أكثر خضرة واستدامة وأكثر إنصا ًفا وعدلًا للجميع.
تطمح منظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى المساعدة في اإلنماء وأن
تكون جز ًءا من حركة عدالة بيئية نشطة تضع حالة الطوارئ المناخية والتحول العادل
إلى الطاقة المتجددة على رأس جداول األعمال اإلجتماعية والسياسية .فنحن نعتمد على
الحمالت التقليدية والرقمية للوصول إلى أكثر من  400مليون عربي والتفاعل معهم
داخل ًيا وحول العالم بهدف سد الفجوات بين الحدود.
كفريق صغير نسب ًيا يغطي منطقة جغرافية واسعة ،يعتمد نجاحنا على التعاون
المشترك وربط النقاط وتمكين المبادرات المحلية وسرد القصص القوية والملهمة.
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فريقنا:
فسيفساء من القدرات والخلفيات
رنا عقيقي  -مسؤولة موارد بشرية
لبنان
يتمثل جوهر عملنا في البناء والحفاظ على فريق متنوع وشامل ومتعاون.
من إجمالي  5موظفين في بداية العام  ،2018وصل فريق غرينبيس الحالي في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا إلى  19موظف .ومع نمو هذه األسرة ،أصبحنا أكثر تمثي ًلا للثقافة
الغنية والتنوع في المنطقة التي نعمل ألجلها ،مع الحفاظ على التوازن بين الجنسين
والمساواة كأولوية.
هدفنا الرئيسي هو جذب المواهب الشغوفة والمتخصصة من ذوي الخبرة والكفاءات
في المنطقة والذين يشاركوننا قيمنا ويؤمنون بمهمتنا ورسالتنا.
أمرا
إن توظيف أشخاص كفوئين ليس سوى جزء من اإللتزام .في اإلحتفاظ بهم يعد
ً
مهما للغاية ألننا نواصل بناء القوة والمرونة في كافة أنحاء المنطقة .تتمثل إحدى
ً
ركائز االحتفاظ بالموظفين في تزويدهم ببيئة عمل رائعة مبنية على ثقافة اإلحترام
والثقة والدعم وروح الفريق القوية.
أما الركيزة الثانية فهي تزويد موظفينا بسبل ثابتة للتعلم والتطوير وإتاحة الوقت
والفرص للجميع للتعلم والقيادة والنمو من خالل المشاركة في مجموعة واسعة من
البرامج التدريبية حول تنظيم الحمالت والقيادة وإدارة المشاريع وغيرها ،مما يضمن
النمو وبناء القدرات لدى الفريق.
معا كفريق عمل وأسرة واحتفينا
على مدار العامين الماضيين ،إحتفلنا بلحظات عديدة ً
بالنجاح والوقوف سويًا بحزم ضد التحديات واألزمات.

أوزاي أوزير -مدير األمن والسالمة
تركيا
«أصيب عدد قليل من أعضاء الفريق بفيروس كورونا في العام  2020وتعافوا ،لكن لألسف،
بعض أفراد عائالت فريقنا توفوا جراء إصابتهم به .لقد قمنا بما يلزم لضمان حصول
الجميع على الدعم الذي يحتاجونه .أنا فخور كوني جزء من فريق يضع صحة وسالمة
أفراده الجسدية والعقلية والنفسية فوق كل إعتبار».
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ثقافة غرينبيس:
عمل جدي في بيئة ممتعة
فادي جدعون  -مسؤول الحمالت الرقمية
لبنان
لقد مر أكثر من خمس سنوات على انضمامي إلى فريق
غرينبيس ،ويبدو األمر وكأنه منذ األمس فقط! أعتقد أنه
بإمكاني الكالم عن لسان الجميع بقولي أن فريقنا مميز
معا وكيفية ارتباطنا ببعضنا البعض
في كيفية عملنا ً
وكيفية عملنا على حل خالفاتنا ،وحتى في كيفية
التعبير عن خيباتنا.
لطالما كان من الرائع إنهاء اليوم بنزهة مع الفريق أو
بنقاش محتدم حول األحداث الجارية .لم يمر أسبوع في
أبدا من دون القيام بأي نشاط يجمعنا كأفراد،
المكتب ً
إحتفاال ً بحبنا للحياة والهوايات واالهتمامات وال بد أن اعترف،
بالكثير من النكات العملية ً
أيضا.
من المؤكد أنه كان لإلنتقال إلى العمل عبر اإلنترنت
تأثير على عالقاتنا مع الزمالء والمتطوعين والشركاء
الخارجيين ،لكن ،بطريقة ما ،يبدو أننا دعينا لنصبح جز ًءا
من حياة بعضنا البعض حتى في المنزل .فاآلباء والشركاء
واألطفال والحيوانات األليفة لدينا أصبحوا ضيو ًفا دائمين
في مكالمات الفيديو خالل ساعات العمل.
أتطلع شو ًقا إلنتهاء وباء كورونا والعودة إلى الحياة
الطبيعية التي لم نكن نقدرها بالشكل الكافي .لكن
حتى ذلك الحين ،أنا فخور بالعمل مع فريق يقدر جميع
أعضائه في كل اختالفاتهم وتنوعهم!
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متطوعو
غرينبيس

18

ً
عميقا بمبدأ قوة األفراد
إلتزاما
تلتزم منظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ً
وقدرتهم على تحقيق تغيير اجتماعي وبيئي إيجابي .كما أننا نؤمن إيمانًا قويًا بقدرة
المتطوعين على األرض في عدة بلدان على الحشد بشأن القضايا والتحديات المشتركة
بينها.

في بعض األحيان ،أصبح المتطوعون متدربين .وفي أحيان أخرى ،إنتهى المطاف ببعض
المتدربين أن يكونوا موظفين بدوام كامل .تعد غرينبيس الشرق األوسط وشمال
رائعا لبناء النشاط والتعلم والتواصل مع اآلخرين الذين يشاركون
إفريقيا مكانًا
ً
االهتمامات ذاتها.

شارك الكثيرون في رحلة غرينبيس في المنطقة على مدار العقود الثالثة الماضية،
وجميعهم ما زالوا يشاركون شغفهم بالقيم التي نمثلها ومهمتنا المشتركة كبشر.

ينشط العديد من المتطوعين الحاليين معنا في مجتمعاتهم ويتلقون الدعم من خالل
منصات غرينبيس الرقمية وعلى األرض ومن خالل فرص التدريب وورشات العمل.
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شهادات متدربين
ومتطوعين سابقين

«بدأت رحلتي مع غرينبيس عندما أصبحت متطو ًعا في العام  2015وشاركت بنشاط من
أنشطة المنظمة خالل المؤتمر الثاني والعشرين لألطراف ( )COP22في اتفاقية األمم
المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ ( .)UNFCCCكانت هذه الرحلة ملهمة وممتعة
واتاحت لي التعبير عن إنسانيتي والقيم التي أشاركها مع اآلخرين .تمثل غرينبيس
فلسفتي في الحياة وآمل أن أستمر في المساهمة في مهمتها ورسالتها هنا في
المغرب».
إسماعيل شوف  -متطوع مع غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا
المغرب

«أصبحت متطوعة مع غرينبيس في لبنان في أواخر
التسعينيات .كنت صغيرة ومتحمسة وأحلم بجعل
العالم مكانًا أفضل .عندما انتقلت إلى باريس إلكمال
دراستي ،انضممت إلى منظمة غرينبيس فرنسا
وشاركت في أعمال مع ناشطين من بلدان مختلفة
وأدركت مدى عالمية وانتشار قيم منظمة غرينبيس.
أما ،كنت بحاجة إلى األمل من جديد .لذلك،
بعد أن أصبحت ً
مقطعا إخباريًا بعنوان «عين على الكوكب» حول
أطلقت
ً
حقوق اإلنسان والقضايا البيئية على قناة فرانس ».24
تاتيانا مسعد  -مراسلة ومقدمة ،قناة فرانس 24
لبنانية مقيمة في باريس ،فرنسا

«أنا متطوع مع غرينبيس منذ العام  .2019كان من الرائع
أن أشارك في األعمال واألنشطة ،وكان تركيب سلة
المهمالت الذي قمنا به عام  2019من التنظيمات التي ال
تنسى ،فقد كان مثيرًا لالهتمام أن نرى تفاعل الناس
مع رسالتنا ومدى انفتاحهم على المحادثات المناخية
والبيئية».
حسين غندور  -متطوع مع غرينبيس الشرق األوسط
وشمال إفريقيا
لبنان
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تاريخنا
بصورة رمزية

تاريخ حافل من العمل
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا
دائما ما أدركت منظمة غرينبيس أهمية التواجد في المنطقة ولدى غرينبيس تاريخ
ً
طويل من الحمالت والتدخالت التي هدفت إلى توجيه رسائل قوية لحماية البيئة.

تقييم األثر البيئي لحرب الخليج  -الكويت

االستيراد غير القانوني للنفايات السامة  -لبنان

عقب التأثير المدمر لحرب الخليج األولى عامي ،1991/1990
قيم علماء غرينبيس األثر البيئي لألضرار ،باإلضافة إلى
ّ
وضع أجهزة مراقبة تلوث الهواء في البالد لمواصلة
تقييم الوضع أثناء إجراء أعمال التنظيف.

كشف ناشطو غرينبيس عن اإلستيراد غير القانوني
للنفايات السامة التي تم إلقاؤها في لبنان خالل فوضى
الحرب األهلية وتم إعادة الكثير منها إلى بلد المنشأ بعد
الحملة.

1997
التحقيق في رواسب البحر السامة  -لبنان

1991

نقل ناشطو غرينبيس براميل من الرواسب
السامة في قاع البحر التي ألقتها «شركة
كيماويات لبنان» بالقرب من سلعاتا ،لبنان.

اإلجراءات ضد محارق النفايات الصلبة  -لبنان

قيد الناشطون أنفسهم خارج المستشفى احتجاجًا
ّ
على مواصلة حرق النفايات الصلبة .خالل عدة سنوات،
شنت غرينبيس حمالت ضد ممارسات حرق النفايات
الصلبة في لبنان ونظمت عدة نشاطات على األرض
وطالبت المسؤولين الحكوميين والقطاع الطبي
بحظر الحرق واعتماد بدائل أكثر أمانًا.

1997
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2000
توثيق اآلثار البيئية لحرب العراق
أخذ فريق غرينبيس عينات من التربة والمياه في منشأة
التويثة لألبحاث النووية (تبعد  18كم عن بغداد) للتحقيق
في التلوث النووي بعد الحرب.

2003
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»جولة «الشمس توحدنا
لسفينة رينبو واريور

سفينة رينبو واريور في لبنان
قدمت سفينة رينبو واريور إمدادات الطوارئ لمنظمة
أطباء بال حدود خالل الحرب اإلسرائيلية اللبنانية.
وكانت غرينبيس متواجدة في المنطقة لدعم
السكان وكذلك لتحديد وتوثيق الدمار البيئي الذي
أتت به الحرب.

كجزء من جولة إقليمية لحملة «الشمس
توحدنا» ،زارت سفينة رينبو واريور المغرب
ولبنان ،داعية إلى اعتماد الطاقة المتجددة
في المنطقة .كانت الفعاليات التي تم
تنظيمها خالل هذه الرحلة على متن
السفينة رائعة ،اذ جمعت عدد كبير من
شباب المنطقة ،ال سيما بمشاركة فرقة
«مشروع ليلى»  -فرقة لبنانية شعبية،
والتي انضمت الينا للمساهمة في نشر
رسالة الطاقة المتجددة.

2006
حملة ضد زراعة الكائنات المعدلة وراث ًيا في مصر
رفع ناشطون بيئيون ،وهم جزء من حملة بذور بلدي ،الفتة
ضخمة بالقرب من وزارة الزراعة كتب عليها« :المحاصيل
المعدلة وراث ًيا جريمة ضد المزارع والمستهلك» .إنضم عدد
كبير من أعضاء اإلتحاد العام للمزارعين إلى الناشطين
في ثالثة تحركات مختلفة إليصال هذه الرسالة القوية إلى
الحكومة المصرية.

2016

2013
الفتة «سنمضي قدمًا» في مؤتمر
في مراكش ،المغرب COP22

أطالق البذور حول ساحة التحرير في القاهرة
اشتركت جرينبيس مع عدد من الجمعيات المحلية
إلطالق «قنابل البذور» حول ساحة التحرير ،وذلك
للتوعية حول أهمية المحافظة على األنواع المحلية
من النباتات والتشجيع على زراعتها.

مئات المؤيدين التفاقية المناخ من أعضاء
في الحكومة والمجتمع المدني في
وقفة ضخمة خالل مؤتمر  COP22في
مراكش رافعين الفتة كبيرة حاملة فيها
قدما» إلبداء عزمهم
عبارة «سنمضي
ً
قدما في العمل لمواجهة
على المضي
ً
تغير المناخ.

2013
الطاقة المتجددة في األردن
رفع ناشطو غرينبيس الفتات ضخمة بالقرب من إحدى
أكبر محطات الطاقة الشمسية في عمان مع رسائل
تردد تأييد الجمهور ودعمه للطاقة المتجددة على مصادر
أخرى محفوفة بالمخاطر كالطاقة النووية مث ًلا.

2014
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تاريخنا
بصورة رمزية

ائتالف إدارة النفايات في لبنان
مع وصول أزمة النفايات الصلبة وخطر المحارق
مجسم
إلى مستويات غير مسبوقة ،تم وضع
ّ
عمالق لمحرقة تصدر الدخان األسود في منطقة
الكرنتينا في بيروت للتوعية من مخاطرها
والضغط على السلطات اللبنانية لتطوير
استراتيجية مستدامة لمعالجة النفايات
الصلبة على كافة أراضي البالد ومنع المحارق.

2017
مساعدة تعاونية نسائية
من خالل جمع األموال وتقديم الدعم الفني،
ساهمت منظمة غرينبيس في تركيب نظام
الطاقة الشمسية لمساعدة النساء في جنوب
لبنان على تشغيل منشآتهم الصغيرة التي
ُتعنى بالتصنيع واإلنتاج الزراعي ومواصلة
عملهن .باإلضافة إلى مساعدة التعاونية
النسائية ،تم الترويج من خالله للطاقة
الشمسية كبديل عملي للمولدات التي
تعتمد على الوقود أو شركة كهرباء لبنان
الغير موثوق بالتيار الذي توفره.

2017
حفل «بال بالستيك» لفرقة مشروع
ليلى في لبنان
ائتالف إدارة النفايات في لبنان

26

مع وصول أزمة النفايات الصلبة إلى أسوء حاالتها ،تعاونت غرينبيس مع إئتالف إدارة
النفايات للضغط على السلطات في لبنان لتطوير وتطبيق استراتيجية مستدامة
تعتمد على اإلدارة المتكاملة للنفايات الصلبة في كل أنحاء البالد.

كان حفل مشروع ليلى جزء من حركة «بال
بالستيك» يهدف إلى التوعية باآلثار واألضرار
المأساوية للبالستيك األحادي االستعمال
على الصحة العامة والبيئة واالقتصاد في
لبنان.

2017

2017
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إعادة تحديد أولويات
وأهداف حمالتنا كمكتب إقليمي جديد

مع تأسيس غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا في العام  2018كمكتب إقليمي
جديد يغطي نطاق منطقة جغرافية واسعة وتحديات بيئية متنوعة ،قمنا بتحديد أولوياتنا
العملية لكي تعكس هذا التوجه الجديد من خالل جمع القضايا التي عالجناها.
وفي إطار رؤيتنا هذه ،نطمح إلى تنمية عملنا ،دون الحاجة إلى التواجد الفعلي في كل
بلد نخدمه ،بل نعمل على بناء شبكة عابرة للحدود تجمع الناس حولة حمالت قوية
تعالج مشاكل المنطقة البيئية واإلجتماعية.
نعتمد على الحمالت الرقمية ونهج الشراكة مع الجمعيات المحلية للتمكن من الوصول
إلى األشخاص في البلدان الناطقة باللغة العربية .وتهدف حمالتنا إلى محاكاة طموحات
ماليين األشخاص في جميع أنحاء المنطقة ،وتركز أولويات حمالتنا الحالية على حالة
الطوارئ المناخية العالمية والدعوة إلى ثورة في الطاقة المتجددة في المنطقة.
هدفنا هو دعم تطوير حركة بيئية إقليمية لوضع أزمة تغير المناخ في طليعة صنع
السياسات داخل المنطقة وإبراز العالقة بين القضايا المناخية واألزمات االجتماعية
واالقتصادية التي نشهدها.
كذلك ،من خالل وضع صحة الناس والبيئة في مقدمة أولوياتنا في المنطقة ،تدعو
غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى اعتماد نموذج جديد  -نموذج عادل ومستدام
يستثمر في مستقبل نظيف ومستدام يعتمد على الطاقة المتجددة.
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الحمالت الرقمية
رانيا واكد  -مسؤولة االستراتيجيات الرقمية
لبنان
تعد شعوب منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا من أكثر شعوب العالم شبابًا ،حيث
عاما وتتراوح أعمار نسبة  ٪20منهم ما بين الـ  15و الـ
تقل أعمار نصفهم تقري ًبا عن الـ 25
ً
عاما .يتيح إلينا هذا الواقع ،خاصة مع انتشار وسائل التواصل اإلجتماعي في المنطقة
24
ً
بشكل كبير ،فرصة فريدة إلنشاء وتنفيذ الحمالت البيئية في العالم الرقمي.
عبر اإلستفادة من جميع الوسائل التي يوفرها هذا العالم ومن خالل بناء التحالفات
والشراكات مع الجمعيات والمنظمات األخرى التي تشارك قيمنا ونظرتنا ،فإننا نعمل
على تجاوز نموذج الوجود الفعلي في البلدان وجمع األشخاص لتنفيذ حمالت قوية
ومؤثرة تعالج التحديات البيئية والهيكلية التي تواجه منطقتنا.
حتى اآلن ،نجحنا في ترسيخ حضور قوي على اإلنترنت ،مع أكثر من  3ماليين متابع نشط
وكما ونحوله
على منصات مختلفة  -أبرزها فايسبوك .سنستمر في تطوير العمل نو ًعا
ً
إلى شبكة ناشطة فعلية على أرض الواقع.
هدفنا النمو على المستوى اإلقليمي من خالل الوصول إلى عدد أكبر من األشخاص في
البلدان ذات األولوية لدينا ومواصلة اإلعتماد على قوة األفراد وتقديم حمالت أقوى وأكثر
تأثيرا.
ً

تويتر

11.159

551.975

عدد المتابعين في العام 2020

زائرا في العام 2020
ً

انستغرام

113.821

46.645

عدد المتابعين في العام 2020

فايسبوك

3.296.623

عدد المعجبين بالصفحة في العام 2020

30

الموقع اإللكتروني

توقيع على العرائض
حتى نهاية العام 2020

251.944

مشترك في البريد اإللكتروني
حتى نهاية العام 2020

*Youthpolicy.org
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منصة «صوت»
تمكين األفراد وتطبيق الحلول

العمل المشترك من أجل المناخ
تحفيز الجهود من أجل المناخ

ّبيا جماعة  -مسؤولة التسويق اإللكتروني
تونس

محمد التزروتي  -مسؤول الحمالت
المغرب

نعيش في منطقة يتم إعطاء األولوية للنمو االقتصادي فوق الصحة العامة والبيئة الصحية.
في هذه المنطقة ،تكون القوانين والتشريعات التي تدير الصناعات والخدمات الملوثة ضعيفة
وغال ًبا ما تكون غير مطبقة .وفي هذه المنطقة ً
أيضا ،يكون الوعي باآلثار المخيفة لتغير المناخ
خجوال جدا على الرغم من انها تعتبر من المناطق األكثر تأثرا بهذه اآلثار ،وتعتبر حماية البيئة
والمحافظة عليها رفاهية ال يمكننا توفيرها .نحن بحاجة ماسة إلى سبل تمكن المواطنين
والمجتمعات من التعبير والتنظيم والتعبئة لحماية صحتنا وبيئتنا ومستقبلنا.

في إطار إستراتيجية غرينبيس العالمية للعمل مع الحركات الشبابية ،ولد مشروع
 - Collective Climate Actionالعمل المشترك من أجل المناخ .يهدف المشروع إلى توفير الدعم
العملي لتحفيز الحركات الشبابية المحلية للعمل من أجل المناخ في جميع أنحاء
معا بشكل فعال لتشكيل حركة إقليمية.
المنطقة وربطها ً

تم إطالق منصة «صوت» الرقمية لتزويد الناشطين الطموحين في المنطقة بموقع الكتروني
يوفر حمالت مميزة مع دعم تقني واستراتيجي ويتيح للمستخدمين االستفادة من ثروة
غرينبيس العالمية في تاريخ كبير بالحمالت والمعرفة والخبرة .يمكن أن تساهم منصة
صوت في تطوير القدرة على تنظيم الحمالت في جميع أنحاء المنطقة والمساعدة في دعم
المجتمعات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني واألفراد كي يصبحوا أبطال حماية البيئة
إضافة إلى إنشاء شبكة من الحلفاء الذين يتمتعون بعالقة قوية مع غرينبيس ويشاركونها
قيمها ،وعناصر فاعلة رئيسية في الحركة البيئية والعمل من أجل المناخ مستقبل ًيا.
منذ إطالقها ،باتت منصة صوت منصة حمالت رقمية إقليمية استقبلت  28حملة من تسع دول
مختلفة وجمعت أكثر من عشرة آالف توقيع فردي حتى اآلن على قضايا مختلفة مثل تلوث الهواء
والنفايات البالستيكية والمعاملة غير اإلنسانية للحيوانات واإلستدامة وغيرها من المواضيع
البيئية .ساعدت المنصة مجموعات من المنطقة على إطالق حمالت من خالل نشر العرائض
وكونها نقطة محورية يخطط فيها المنظمون بشكل جماعي ويناقشون القضايا ويتعلمون
من التجارب والحمالت األخرى.
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تجري حال ًيا المرحلة التجريبية من المشروع في تونس ،حيث نعمل مع «حركة الشبيبة
من أجل المناخ  -تونس» من خالل دعمهم لتحسين وتوسيع نطاق عملهم ،إضافة إلى
بناء إستراتيجياتهم وخططهم وتأثير حركتهم على الصعيد الوطني والعالمي .الهدف
معا إلنشاء حركة
هو تكرار وإعتماد هذا النهج في بلدان أخرى وربط هذه الحركات
ً
إقليمية.
نحن نركز ،وبشدة ،على بناء المهارات التنظيمية داخل الحركات الطالبية والشبابية.
فمن خالل العمل مع الناشطين الشباب وممثلي الحركات ومتطوعي غرينبيس،
نهدف إلى تدريب الناشطين بهدف بناء القوة المحلية وإحداث تغيير محلي وإقليمي من
خالل الوصول إلى مجموعة واسعة من األشخاص أينما كانوا في العالم.

منهج جديد:
طرح مبادئ نموذج اقتصادي بديل في المنطقة

منسق أول للحمالت
أحمد الدروبي ّ -
مصر
نظمت غرينبيس ومنتدى البدائل العربي للدراسات سلسلة من الندوات عبر اإلنترنت
لمناقشة التحديات والمبادئ الخاصة بالتعافي األخضر والعادل في المنطقة في ظل
رأسا على عقب .لقد
جائحة كورونا التي قلبت حياة كل شخص على وجه األرض تقري ًبا ً
أبرزت الخسائر المدمرة في األرواح واآلثار اإلجتماعية واالقتصادية فشل النظام العالمي.
فهذه األزمة العالمية ستبدل الطريقة التي يعمل بها العالم ،ويبقى السؤال :كيف؟
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تم تنظيم سلسلة من النقاشات مع مجموعة من المتحدثين من أجل إعداد دراسات
حالة تترجم رؤية ستة مجاالت اقتصادية رئيسية ضمن الموضوع األوسع للعدالة البيئية
والتعافي األخضر .وهذه المجاالت هي التالي:

على الرغم من االنتشار الواسع لوسائل اإلعالم وتأثير وسائل التواصل اإلجتماعي في
العقد الماضي ،ما زالت منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا تفتقر إلى مناقشة جدية
أو رؤية ملهمة في المنطقة حول أسس اإلنتعاش اإلقتصادي العادل بعد جائحة كورونا
تأخذ في االعتبار اإلستدامة البيئية وحالة الطوارئ المناخية وتحدد مبادئ خطة التعافي.

 سيادة الطاقة والتنمية التنوع البيولوجي التنمية الصناعية التخطيط العمراني والبيئة السيادة الزراعية والنظم الغذائية المستدامة -سيادة المياه

من أجل تحفيز هذا الخطاب وتحفيز عملية رسم السياسات والتخطيط الذي يضع
العدالة البيئية والمناخية نصب الرؤية المستقبلية ،نظمت غرينبيس الشرق األوسط
وشمال إفريقيا مع منتدى البدائل العربي للدراسات سلسلة من الندوات مع عدد من
األكاديميين الرائدين واقتصاديين سياسيين وناشطين اجتماعيين يمثلون مختلف
منظمات المجتمع المدني المتقدمة.

يتواصل المشروع في العام  ،2021مع خطط إلعداد دراسات حالة واستخالص المبادئ
منها وتحويلها إلى مواد تدريبية لمنظمات المجتمع المدني واألوساط األكاديمية
والناشطين في المنطقة القادرين على تطبيق األفكار والمبادئ التوجيهية المقترحة
بغية مساعدتهم على تقديم سرد قوي للتعافي االقتصادي القائم على الحجج األساسية
السليمة.
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العمل من أجل الحق
في هواء نظيف
أحمد حمود  -مستشار اتصال
لبنان
كوننا جزء من منظمة عالمية ،فإننا ندعو الناس في جميع أنحاء العالم إلى اتخاذ
إجراءات من أجل هواء نظيف .هذا ما يؤدي إلى تهديد و تدمير المتسبب الرئيسي بتلوث
الهواء  -الوقود األحفوري.
بعض أكثر مدن العالم تلوثًا موجودة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا .وفي
الوقت عينه ،هذه المنطقة هي من المناطق التي تملك أقل بيانات متاحة لمراقبة
جودة الهواء .إن التطورات الحديثة في اإلستشعار عن بعد عبر األقمار الصناعية ونمذجة
الغالف الجوي وتقييم المخاطر الصحية تعطينا صورة عن حالة تلوث الهواء في المنطقة
ً
سابقا.
مفصلة ومقلقة أكثر من الصورة التي كانت تعطينا إياها
نقصا في البيانات
يدرك الكثيرون المخاطر الصحية الناتجة عن تلوث الهواء ،لكن هناك
ً
الموثوقة التي تقيس جودة الهواء ومستويات التلوث المتاحة للجمهور .يضعف تلوث
الهواء الجهاز التنفسي ويجعل السكان أكثر عرضة لإلصابة بأمراض الجهاز التنفسي.
كما أن لتلوث الهواء تأثير اقتصادي كبير يدفع ثمنه المجتمع ككل.
من خالل الكشف عن مساهمة صناعة الوقود األحفوري في ارتفاع مستوى تلوث الهواء
في المنطقة ،يمكننا البدء في السرد والعمل على حلول وبدائل .على مدى السنوات
الثالث الماضية ،قمنا بنشر تقارير بحثية مكثفة ودقيقة علم ًيا توثق مدى وتأثير تلوث
الهواء في المنطقة وقمنا بحمالت لضمان وصول هذه الرسالة.
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إصدار سنتي  2018و  2019عن أكبر المدن تلوثًا بثاني أكسيد النيتروجين في منطقة
الشرق األوسط وشمال إفريقيا إستنا ًدا إلى بيانات األقمار الصناعية  -شملت قائمة أكبر
 50نقطة ساخنة لثاني أكسيد النيتروجين في العالم  8مدن عربية :دبي (اإلمارات العربية
المتحدة) ،الرياض (المملكة العربية السعودية) ،األحمدي (الكويت) ،بغداد وأربيل (العراق)،
جونيه (لبنان) ،القاهرة (مصر) والدوحة (قطر).
إصدار سنتي  2019و  2020لتقرير «تصنيف بؤر ثاني أكسيد الكبريت في العالم» .تم
تحديد أكبر النقاط الساخنة النبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في روسيا وجنوب إفريقيا
وإيران والمملكة العربية السعودية والهند والمكسيك واإلمارات العربية المتحدة
وتركيا وصربيا.
كشف تقرير ثاني أكسيد النيتروجين لسنة  2018تحليل رائد لبيانات األقمار الصناعية
الجديدة أجرته منظمة غرينبيس في فترة من  1حزيران حتى  31آب أن منطقة جونيه في
لبنان تحتل المرتبة الخامسة على مستوى العالم العربي والمرتبة  23عالم ًيا من حيث
تلوث الهواء بثاني أكسيد النيتروجين ،وهي متقدمة على مدن كبرى كالقاهرة في
مصر ونيودلهي في الهند.
تم نشر تقرير «الهواء السام :الثمن الحقيقي للوقود األحفوري» لعام  ،2020بما في
ذلك األرقام التي تكشف التكلفة الصحية واإلقتصادية الهائلة التي تتحملها دول الشرق
األوسط وشمال إفريقيا بسبب تلوث الهواء.
وتم نشر تقرير «النقاط الساخنة النبعاثات ثاني أكسيد الكبريت في العالم» لعامي
 2019و  - 2020وردت فيه  5دول في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ضمن ال 25بؤرة
ساخنة األكثر تلوثًا بثاني أكسيد الكبريت في العالم.

أمة ألجل األرض :حشد الشباب
المسلم في جميع أنحاء العالم

«أمة ألجل األرض» هو مشروع تحالف أطلق في تشرين األول في العام  .2020يساهم في
تكوين حركة مناخية في العالم اإلسالمي من خالل التركيز على المبادئ اإلسالمية
كمحرك أساسي لتغيير األنماط الفكرية لدى الجمهور المسلم الشاب .فمن خالل
إشراك الشباب المسلم عن طريق القيم الثقافية واألطر الدينية ،يعمل مشروع «أمة
ألجل األرض» توجيه الروايات والعقليات في العالم اإلسالمي ،ال سيما في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وإندونيسيا لتحفيزها على العمل المناخي بقيادة المسلمين.
هذا المشروع هو بقيادة تحالف بين مكتبين إقليميين لمنظمة غرينبيس :الشرق
األوسط وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا (إندونيسيا) ومنظمات أخرى ،باإلضافة إلى
عدد من األكاديميين والمفكرين المسلمين.

ديما المصري  -مسؤولة اإلعالم
لبنان
«إنطال ًقا من دورنا كمسؤولين عن هذه األرض ،فإن مشروع «أمة ألجل األرض» ينسجم
ً
ضعفا بيننا .أن تكون جز ًءا من فريق
بقوة مع مهمتنا لحماية البشرية وأكثر الفئات
جاهدا إلى معالجة أزمة المناخ في العالم اإلسالمي هو خطوة واحدة متقدمة
يسعى
ً
نحو عالم عادل ومستدام».
وسيم يوسف  -مسؤول الحمالت الرقمية
تونس
«من الملهم رؤية كيف يمكن للقيم الدينية أن تتجاوب مع حماية الكوكب والعمل
المناخي المشترك .فقد أصبح الشباب المسلمون في المناطق الحضرية أكثر وع ًيا
بحالة الطوارئ المناخية ويظهرون استعدادهم إلعطاء األولوية للعمل المناخي في
سلوكهم اليومي».

نموا في العالم .المسلمين ،كمجموعة،
الدين اإلسالمي هي ثاني أكبر عقيدة وأسرعها
ً
هم من أكثر الفئات عرضة لتأثير تغير المناخ ومع ذلك ،فهم من أقل المجتمعات تمثي ًلا
في حركة المناخ العالمية.
يهدف المشروع إلى تعزيز الصلة المهمة بين حماية الكوكب والعقيدة والثقافة اإلسالمية.
يستكشف هذا المشروع القيم والمبادئ اإلسالمية التي توجه المسلمين إلى كيفية
مجتمعا أكثر عدلًا
عيش حياة أفضل  -حياة تحمي األرض ،تقلل من االستهالك وتؤسس
ً
وإنصا ًفا للجميع .كما يشجع المسلمين ،وخاصة الشباب ،على العمل لمعالجة القضايا
الملحة التي تواجه األرض -تغير المناخ.
من أبرز حمالتنا في العام  ،2020إنتاج وإصدار سلسلة «بحمايتها نتقدم» عبر اإلنترنت:
ثماني حلقات من مقاطع فيديو ضمت ناشطين مسلمين وعلماء ومؤثرين وخبراء
واستهدفت الشباب المسلم في المنطقة .طرحت مواضيع ورسائل مشروع الشراكة
 من النشاط المناخي إلى حماية التنوع البيولوجي والموائل الطبيعية .وبحلول نهايةالعام ّ ،2020
وقع حوالى  50ألف شخص على تعهد األمة من أجل األرض وانضموا إلى
المشروع.
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نهاد عواد  -مسؤولة الحمالت
لبنان
«الحفاظ على بيئة صحية ونظيفة هو من التعاليم الرئيسية للقيم اإلسالمية .طريقتنا
الوحيدة لحماية األمة هي رعاية هدية اهلل الطبيعية لنا .من واجبات كل مسلم حماية
معا من أجل شفاء البشرية واألرض جمعاء».
البيئة ،فلنعمل ً
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توثيق تغير المناخ وآثاره في المنطقة
روالن سالم  -محرر ومنتج الوسائط المتعددة
لبنان

المغرب

من العوامل الرئيسية التي تعيق عملية اتخاذ وتنفيذ أي إجراء سياسي بشأن حالة الطوارئ
المناخية في المنطقة هو االفتقار التام لخطاب عام وجاد حول هذا الموضوع ،على الرغم من أن
المشهد اإلعالمي التقليدي والرقمي يتطور بشكل مستمر كل عام.
تقريرا بعنوان« :التواصل في مجال تغير المناخ في
صدر عن دار نشر جامعة أكسفورد عام 2017
ً
الشرق األوسط والدول العربية» وجاء فيه التالي« :لقد دفعت النزاعات اإلجتماعية والدينية القائمة
منذ أمد طويل في منطقة الشرق األوسط بتغير المناخ إلى أسفل جدول أعمال الرأي العام
والتقارير اإلخبارية في معظم الدول العربية».
وفي العام  ،2018أظهرت «إتجاهات غوغل  »Google Trends -أن منطقة الشرق األوسط وشمال
إفريقيا كانت المنطقة األقل معنية بتغير المناخ والقضايا المرتبطة به ،وذلك بنا ًء على تحليل
نتائج البحث.

لبنا ن

وضوحا من حيث تأثيرها وأهميتها ،ومع تغطية وتحليل
نظرا ألن قضية تغير المناخ أصبحت أكثر
ً
ً
بسيط قائم في المنطقة ،قررت منظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا أن توثق بعض
هذه اآلثار من خالل سلسلة من األفالم الوثائقية وجعلها أولوية ونشرها لوسائل اإلعالم والجمهور.

لقد ذهبنا إلى المغرب وشهدنا تأثير تغير المناخ في إحدى الواحات المغربية  -محاميد الغزالن،
ووثقنا تأثير ذلك التغير على سكان المنطقة األصليين واختفاء نمط حياتهم البدوي .أصدرنا في
فيلما وثائق ًيا بعنوان «نحمي الواحات المغربية» يدعو إلى حمايتها من خالل الحد من
العام 2019
ً
آثار تغير المناخ.
فيلما يوثق تأثير تغير المناخ على شجرة األرز اللبنانية األيقونية  -وهي شجرة
كما وأننا نشرنا
ً
صلبة ومرنة ،يقول الخبراء أنها مهددة بسبب زيادة انتشار اآلفات بفعل ارتفاع درجات الحرارة
واألحوال الجوية المتقلبة والتوسع الحضري في المناطق المحيطة بغابات األرز .نضف إلى هذه
األمور التهديدات األخرى مثل إزالة الغابات والرعي الجائر التي تهدد ً
أيضا هذه األنواع من األشجار.
قصيرا يوثق اآلثار المحتملة لتغير المناخ على البيئة البحرية في البحر األحمر،
فيلما
تم إنتاج
ً
ً
أبرزها ابيضاض الشعاب المرجانية والفقدان المحتمل لمساحات من الموائل الحيوية للعديد من
األحياء البحرية والحاجة إلى تقليل الضغط البشري على هذه الموائل إلطالة أمد بقائها على قيد
الحياة .سيصدر هذا الفيلم الوثائقي في نهاية العام .2021
الرتفاع مستوى سطح البحر والتقلبات الجوية واألمطار الموسمية تأثير مدمر على المجتمعات
الزراعية في دلتا نهر النيل .لقد سافرنا إلى مصر لتسجيل هذه اآلثار على المجتمعات المحلية
في فيلم وثائقي سيصدر في نهاية العام .2021
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مصر

والتفاعل السريع مع األحداث

العمل المستمر على األرض
منذ تشكيلها كمنظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا ،قادت المنظمة
عدة إجراءات على األرض في عدد كبير من البلدان في كافة أنحاء المنطقة.

»تحرر  -طالب بالطاقة الشمسية«

حماية المحيطات

العمل من أجل تغير المناخ

إنفجار وحرائق مرفأ بيروت

الفتة بشرية عمالقة في المغرب توحد األصوات إليصال
رسالة إلى قادة العالم إلنهاء عصر الوقود األحفوري
وبناء مستقبل يقوم على الطاقة الشمسية كانت
كجزء من حركة «تحرر» في جميع أنحاء العالم.

نظمت منظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال
إفريقيا تركي ًبا فن ًيا يمثل الحوت األزرق باستخدام
 800زجاجة بالستيكية مستعملة .تبع هذا الحدث
عملية تنظيف لشاطئ بلدية طنجة.

للمرة األولى ،نزل شباب من المغرب ولبنان وتونس
والعراق ودول أخرى في منطقة الشرق األوسط
وشمال إفريقيا إلى الطرقات وطالبوا بالعمل من
أجل المناخ.

«محيطاتنا بخطر ّ -
وقع  1.8مليون شخص على
صعيد العالم وما يقارب الـ 100ألف شخص من
المنطقة على العريضة التي تدعو الحكومات إلى
التوقيع على معاهدة عالمية لحماية المحيطات
وإنشاء محميات بحرية في المحيطات .لقد أن
األوان لكي تستمع حكومات العالم إلى مطالب
وصوت الشعب .نريد محميات بحرية اآلن!»

«تغير المناخ هو أكبر تهديد في عصرنا هذا والوقت
جميعا أن نتحرك».
ينفذ منا ...علينا
ً

عقب اإلنفجار المدمر الذي هز بيروت وضواحيها،
أصدرت غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا
سلسلة تحذيرات وإرشادات سالمة لسكان
المدينة ّ
لحثهم على تجنب الدخان والغبار السام
من خالل البقاء داخل المنازل واستخدام معدات
الوقاية المناسبة .لقد ساعد الضغط المباشر على
السلطات في بيروت في ضمان إزالة الحطام السام
من مواقف السيارات المكشوفة في بيروت.
وعلى مدار عدة أيام ،شارك موظفو غرينبيس
في عمليات التنظيف ووزعوا أقنعة واقية على
السكان والمتطوعين اآلخرين على األرض.

2019

2019

2020

2018
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والتفاعل السريع مع األحداث

العمل المستمر على األرض
دانيا شيري  -المسؤولة اإلعالمية
لبنان
باإلضافة إلى الحمالت المستمرة التي تعمل غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا
على إيصالها إلى جميع أنحاء المنطقة ،فإننا نضمن سماع صوتنا في وسائل اإلعالم متى
ً
استجابة لألخبار الرئيسية أو األحداث المهمة أثناء حدوثها وتطورها.
كان ذلك مناس ًبا
على مر السنين ،قمنا ببناء عالقات وطيدة مع وسائل اإلعالم الوطنية واإلقليمية مبنية
على الثقة والمصداقية وبتنا مصد ًرا رئيس ًيا للتعليق ولنشر المعلومات المتعلقة
كتغير المناخ والظواهر المناخية المتطرفة وسياسات الطاقة وإدارة
بالمواضيع البيئية
ّ
النفايات وحرائق الغابات وغيرها.
قدما ،نهدف إلى مواصلة تطوير هذه العالقات من خالل توفير المعلومات
وإذ نمضي
ً
الصحيحة الموثوقة المبنية على تحليل علمي سليم في الوقت المناسب وتأدية دو ًرا
رائدا في تكوين وبلورة الرأي العام في المواضيع المتعلقة بتغير المناخ والسياسات
ً
البيئية في المنطقة.

محطة لتوليد الطاقة بالفحم في مصر

2018

الرد على خطة الحكومة اللبنانية للطاقة الكهربائية

2018
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في ما يتعلق بإعالن مصر عن محطة كهرباء جديدة تعمل بالفحم“ :هذا اإلعالن يشكل نكسة خطيرة
لطموح مصر في مجال الطاقة المتجددة وجهودها المبذولة لإلبتعاد عن الطاقة الملوثة”.

رحبت غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا بافتتاح أكبر مزرعة للطاقة
 -الشمسية في العالم في أبو ظبي

2019

“إن طموح دولة اإلمارات العربية المتحدة وسعيها نحو اإلبتكار يظهر طريق التقدم إلى
األمام ،فقد حان الوقت العتماد الطاقة المتجددة من أجل مستقبل مستدام ومزدهر
وصحي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة”.

والتفاعل السريع مع األحداث

العمل المستمر على األرض

تفضيل الطاقة المتجددة على الغاز
الطبيعي في لبنان

فيضانات األردن

حرائق الغابات

رسالة مفتوحة إلى األمين العام لألمم
المتحدة بشأن ناقلة النفط صافر -اليمن

“نحث وزارة الطاقة على اتخاذ القرار الصائب
والشجاع باستبدال بعض مشاريع الطاقة الحرارية
المخططة لها بالطاقة المتجددة”.

تسببت الفيضانات الناجمة عن األمطار الغزيرة
والعواصف بأضرار مادية جسيمة ،بما في ذلك انهيار
شارع رئيسي وغمر مستشفى ومتحف المدرج
الروماني في عمان.

شهد لبنان أسوأ موسم حرائق غابات على اإلطالق
في العام  ،2019مما دفع غرينبيس الشرق األوسط
ً
حكومة وشع ًبا
وشمال إفريقيا إلى تذكير لبنان
بالخطر المستمر الذي يشكله تغير المناخ على
البيئة وصحة الناس وسبل عيشهم.

تمثل ناقلة العمالقة  FSO SAFERالراسية على
الساحل اليمني كواحدة من أسوأ الكوارث البيئية
في العالم اذا وقع تسرب نفطي .ودفع خطر حدوث
تسرب نفطي بسبب تدهور حالة الناقلة غرينبيس
إلى دعوة األمين العام لألمم المتحدة التخاذ إجراءات
فورية بشأن هذه القضية.

نشرت منظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال
تقريرا بعنوان “ال مزيد من األعذار ،آن األوان
إفريقيا
ً
لتبني الطاقة المتجددة” الذي قدم تحليالً تقن ًيا
واقتصاديًا آلخر خطة للكهرباء قدمتها وزارة الطاقة
في العام  .2019كما قدم هذا التقرير سيناريو
بديل يدعم نشر مدى أهمية الطاقة المتجددة.

“باعتبارها من الدول المتأثرة بشكل كبير بأحداث
تغير المناخ ،على األردن أن تقود مرحلة انتقالية نحو
طاقة متجددة آمنة ونظيفة للحد من انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون”.

2019

2019
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“نحث الحكومة اللبنانية على إعالن حالة الطوارئ
المناخية واتخاذ خطوات نحو تنفيذ استراتيجية
وطنية للتخفيف من وطأة تغير المناخ والحد من
تأثير الظواهر المناخية القاسية المماثلة في
المستقبل”.

2019

لم يتم معالجة قضية
نشر هذا التقرير على األقل.

FSO Safer

2020

بعد  -حتى وقت

التقارير المالية
ابتسام أسعد  -المحاسبة والشؤون اإلدارية
لبنان
كمكتب إقليمي حديث التأسيس ،يتم تمويل عمل غرينبيس الشرق األوسط وشمال
إفريقيا عبر منح من “غرينبيس إنترناشونال” باإلضافة إلى بعض التبرعات المنتظمة من
العديد من الداعمين في المنطقة ،ونعمل للتأكد من صرف كل دوالر من هذه المبالغ
في خدمة حماية الكوكب وتحقيق أهدافنا البيئية.
نفتخر في االلتزام بأعلى معايير الدقة والشفافية والمهنية في تقديم تقاريرنا المالية
سنويا ،وإليكم أبرز األرقام للسنتين السابقتين:

اإلنفاق

الدخل
2019

الدخل

2019

منح تمكينية
منح تشغيلية		
تبرعات 		

$171,647.90
$974 , 1 30
$51 ,708

						
حمالت بيئية
				
مصروفات اإلدارة والحوكمة
حمالت جمع التبرعات والتواصل مع المتبرعين

اإلنفاق

2020

$586,207
$462,424
$8,284

منح تمكينية
منح تشغيلية		
تبرعات 		

2020

$354,648
$1,272, 800
$31,465

						
حمالت بيئية
				
مصروفات اإلدارة والحوكمة
حمالت جمع التبرعات والتواصل مع المتبرعين

$9 0 1 , 550
$451,583
$149,369

2019
2020
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التمهيد لمسارات جديدة:
جمع التبرعات

تحديث
أنظمتنا

روان بدارنة  -مسؤولة إدارة شؤون كبار المتبرعين
اإلمارات العربية المتحدة

ماهر دقيق  -مسؤول عاقدات البيانات
لبنان

ال تقبل غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا التمويل من الحكومات أو الشركات
أو األحزاب السياسية .يتم تمويل عملنا ،كباقي مكاتب غرينبيس ،من قبل أشخاص
عاديين ومؤسسات مستقلة .يشرفنا اإلعتماد على تبرعات األفراد الكرماء لجعل التأثير
ممك ًنا .هذا يعني أننا مستقلون ويمكننا مواجهة المسؤولين عن تدمير العالم
الطبيعي ،ويمكننا الضغط من أجل التغيير الحقيقي .ونقوم بذلك من خالل التحقيق
في أسباب التدمير البيئي وتوثيقها وفضحها واقتراح حلول لمستقبل أفضل.

دوما على تقييم وتحديث أنظمتنا
مع استمرار عملنا عن بعد خالل جائحة كورونا ،نعمل
ً
ً
وفقا للتطورات والتغيرات في متطلباتنا .نحن فريق صغير ينتشر أفراده في عدة بلدان
عربية نشكل جز ًءا من منظمة شبكية دولية أوسع.

اعتمدت منظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا منذ تأسيسها كمكتب
إقليمي في العام  ،2018في غالبية عملها على التمويل المعطي إليها من منظمة
غرينبيس الدولية .ومع االستثمار في فريقنا وتوسيع نطاق عملنا ،فإن إحدى أولوياتنا
للسنوات القادمة هي بناء أساس متين للدعم المالي ولتحقيق اإلستقالل المالي في
نهاية المطاف ،ذلك من خالل جذب تبرعات من األشخاص الملتزمين برؤيتنا وأهدافنا في
جميع أنحاء المنطقة.
تلتزم غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا بضمان الشفافية والمساءلة في جميع
أعمالها واتباعها سياسات وإجراءات صارمة للتأكد من إنفاق كل مبلغ بعناية .نشكركم
جزيل الشكر على دعمكم لمهمة منظمة غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا
ولكوكبنا.
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وبينما ننمو ونضج كمكتب إقليمي ،نواصل بناء العمود الفقري التنظيمي والتشغيلي
الذي يدعم عملنا ،وذلك من خالل تنفيذ أنظمة مالية وبيانات وأنظمة رقمية متينة
وصولًا إلى عمليات موارد بشرية أكثر انسيابية.
جميعا إلى إجراء تغيير جذري في روتين العمل ونقل
فخالل األوقات التي اضطررنا فيها
ً
جميع مكاتبنا إلى المنازل ،برزت مرونة هيكلنا وأنظمتنا .لقد قمنا بعملية اإلنتقال
وتكيفنا مع الوضع واستمرينا في تنفيذ أولويات حملتنا على الرغم من كل ذلك.
بسرعة
ّ

نظرة إلى المستقبل:
إلى أين نتجه من هنا؟
جوليان جريصاتي  -مدير البرامج
لبنان
ندخل العام  2021وإرادتنا وتصميمنا معززين بإنجازات الماضي ،حيث ندرك أن السنوات
المقبلة ستكون بذات القدر من التحدي .ونحن على ثقة من أن القضايا التي نناضل من
أجلها تلقى صدى لدى عدد أكبر من الناس .كما وأننا مليئون باألمل والتفاؤل بأن عملنا
سيجعل التغيير الحقيقي ممك ًنا ّ
وأنه يساعد على تجسيد الحلول الحقيقية التي تضع
البيئة في صميم اهتماماتنا ،وبالتالي ضمان صحة الناس وكرامتهم وتقدمهم.
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يساهم القلق المتزايد بشأن حالة الطوارئ المناخية وتأثيرها على المجتمعات األكثر
ً
ضعفا في المنطقة على تحفيز شراكات أقوى مع منظمات المجتمع المدني المحلية
واإلقليمية باإلضافة إلى العمل مع الدعم المتزايد لوسائل اإلعالم التقدمية والمستنيرة
التي تساعد في تسليط الضوء على حالة الطوارئ المناخية وتشكيل السرد من حولها
لجعلها في طليعة جدول أعمال وسائل اإلعالم اإلقليمية وفي طليعة اهتمامات الناس.
تأثيرا على األرض رقم ًيا وبالشراكة مع حلفائنا والمجتمعات
نتطلع إلى حمالت أكثر
ً
المحلية في المنطقة.
نأمل أن نتمكن ،جن ًبا إلى جنب مع األشخاص والمنظمات الملهمة األخرى في جميع
أنحاء المنطقة والعالم ،من خلق مستقبل أفضل ،أخضر وأكثر عدلًا واستدامة لكوكب
األرض.

تتقدم غرينبيس الشرق األوسط وشمال إفريقيا بالشكر
الجزيل لجميع من ساعدنا وساندنا خالل السنوات ،وخاصة
جميع المتطوعين ،والشركاء والمتبرعين ،ونحن نتطلع
سويًا في المستقبل!
لتحقيق المزيد من النجاح
ّ
www.greenpeace.org/mena
facebook.com/GreenpeaceAR
instagram.com/greenpeaceAR
twitter.com/GreenpeaceAR
للتطوع معنا واالستعالمinfo.arabic@greenpeace.org :
لالستفسار عن كيفية التبرعfrgpmena@greenpeace.org :
T. +31657900325
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