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حق السكان بالتمتع واحلفاظ عىل أشجار الزيتون الرومي املعمرة كإرث تارخيي ،بيئي وطبيعي.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان

1

2

احلامية واملساءلة (اإلعالن العاملي حلقوق االنسان مادة )25

نطاق المدافعة

حميل :منطقة تبنة يف لواء الكورة ،حمافظة اربد.

عناصر إجراء المدافعة
1
املصدر :تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق
األربعة هذه يف «اكتشف حقوق اإلنسان :هنج حقوق اإلنسان
لعمل العدالة االجتامعية» ،املدافعون عن حقوق اإلنسان

(.)http://bit.ly/1TmOp6v

منهجية التكتيكات اجلديدة تستخدم :السالمة واألمان؛ وعدم
التمييز؛ واملشاركة؛ واحلامية-املساءلة .مالحظة :يمكن وضع
احلقوق املذكورة يف هذه «الفئات» األربع يف أي جمال حسب
السياق الذي يتم فيه انتهاك احلق .عىل سبيل املثال ،املادة :23
قد يتم وضع احلق يف االنضامم إىل نقابات العامل يف «السالمة
واألمان» بدالً من «املشاركة» حيث يكون التنظيم النقايب أو
االنضامم إىل نقابة أمر ًا خطر ًا.

2
ِّ
«لكل
اإلعالن العاملي حلقوق االنسان ،املادة : )1( 25
حق يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة
شخص ٌّ
وخاص ًة عىل صعيد املأكل وامللبس واملسكن
له وألرسته،
َّ
والعناية الطبية وصعيد اخلدمات االجتامعية الرضورية،
احلق يف ما يأمن به الغوائل يف حاالت البطالة أو املرض
وله ُّ
أو العجز أو الرت ُّمل أو الشيخوخة أو غري ذلك من الظروف
اخلارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه».
https://bit.ly/2hrKTAM

3
يأيت حتديد عنارص إجراء املدافعة األربعة املبينة يف «حقيبة
نامذج أردنية حلمالت مدافعة» من جتربة املدافعة التي قام هبا
السيد فيصل أبو السندس ،املدير التنفيذي السابق للجمعية
امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن .وكان السيد فيصل
ابو السندس مدرب ًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام
 2010ومدرب ًا رئيسي ًا عىل هذه املنهجية منذ عام .2011
وأثناء استخدم منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة
للتكتيكات اجلديدة يف جهود املدافعة التي قامت هبا منظمته
وأثناء تدريب منظامت جمتمع مدين أخرى عىل استخدام هذه
املنهجية ،فقد حدّ د عنارص إجراء املدافعة هذه لتقييم التقدّ م
حرز .وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا
ا ُمل َ
يف كل عنرص من عنارص إجراء املدافعة إىل فحص فيام يتعلق
بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة وألهداف محلة
املدافعة.

صفحة 2
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إن التحدي الذي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين هو التمييز بني الرتكيز عىل األنشطة وتنفيذ إجراءات
تكتيكية تؤدي إىل تعزيز جهود املدافعة بشكل اسرتاتيجي .ومن أجل مساعدة املنظامت عىل إجراء تقييم أفضل
لكيفية إنفاق املوارد الثمينة ،تقدّ م حقيبة ادوات نشطاء املجتمع املدين :نامذج أردنية حلمالت املدافعة أربعة
عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة :البناء التنظيمي للحملة ،والبحث ،واحلشد ،وارشاك صنّاع القرار.
وتو ّفر دراسة احلالة هذه أفكار ًا حول عنارص العمل األربعة مجيعها:
•

•البناء التنظيمي للحملة

•

•البحث

•

•احلشد

•

•إرشاك صنّاع القرار

الغايات التكتيكية
لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربع غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان:
وتوضح هذه احلالة الغاية التالية:
الوقاية ،والتدخل ،والتعويض ،والرتويج/التعزيز.
ّ
•

• التدخل

فترة الحملة
 15أيار  28 - 2017شباط 2018

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني  :IIنماذج أردنية لحمالت مدافعة

ّ
ملخص موجز

كان هلذه احلملة أثر ملحوظ عىل مجعية تبنة اخلريية 4وهو التغري يف النهج اخلريي/الرعائي املتبع من قبل ااجلمعية
واالنتقال اىل هنج العمل التنموي املبني عىل حقوق االنسان ،وتعترب هذه نقلة نوعية للجمعية .هذه النقلة كانت
نتيجة العمل مع برنامج  USAIDلدعم ُمبادرات ا ُملجتمع املدين ( )USAID CISمن خالل برنامج منح مبادرات
املدافعة بتطبيق مشاريع املدافعة اجلامع ّية املبن ّية عىل األولو ّيات التي يتم التّعرف عليها حمل ّي ًا من خالل ا ُملشاركة
ا ُملجتمع ّية واملدافعة ا َملبن َّية عىل احلقوق .وبالتايل ،قامت اجلمعية بإطالق محلة املحافظة عىل أشجار الزيتون الرومي
املعمرة أو النادرة يف بلدة تبنة  -حمافظة اربد.
لوحظ يف السنوات األخرية أن أعداد أشجار الزيتون الرومي املعمرة والنادرة تتناقص بشكل مستمر ،ويعد ذلك
ناقوس خطر وإنذار هيدد هذا املوروث باإلندثار أو اإلنقراض .بعد التحليل للعوامل الرئيسية املسببة للتناقص
يف أعداد األشجار يف منطقة الدراسة «بلدة تبنة» ،تبني أن من أهم هذه العوامل عدم تفعيل الترشيعات والقوانني
الناظمة يف هذا اخلصوص والتي تبني صعوبة إزالة او قطع أشجار الزيتون الرومي إال بموافقة وزير الزراعة
وحتت أصعب الظروف .كام أن عدم معرفة املعنيني بمثل هذه الترشيعات ساهم أيضا إىل حدوث العديد من
التعديات .وتتمثل هذه التعديات باقتالع أشجار الزيتون الرومي ونقلها من موطنها األصيل هبدف شق الطرق
اجلديدة ،وبناء املباين العامة عىل األرايض الزراعية يف القرى ،باالضافة اىل بيع األشجار كسلعة جتارية كحطب
للمواقد أو كزينة للحدائق واملساكن.
بدأت عملية احلملة بتوثيق مدى وحجم املشكلة وخطورهتا .وكشف هذا التوثيق الرتاجع الرسيع يف عدد أشجار
الزيتون الرومي باالضافة اىل تراجع كبري يف مساحات األرايض املزروعة هبذه األشجار ،وذلك بسبب اهلجامت
املستمرة وغياب أي رقابة أو تنفيذ رسمي للتعليامت ذات الصلة .ونتيجة لذلك ،متكنت اجلمعية من توضيح
أمهية أشجار الزيتون باعتبارها إر ًثا طبيع ًيا وتارخي ًيا ،باإلضافة عن أمهيتها االقتصادية للمجتمع .وسامهت هذ
احلملة بكرس الصورة النمطية املتعلقة بعدم تعاون الداوئر احلكومية وموظفي الدوائر احلكومية باالضافة إىل كرس
الصورة النمطية املتعلقة بضعف دور منظامت املجتمع املدين واملحيل يف التنمية املحلية.
كانت استجابة املجتمع إجيابية ،وتم تشكيل االئتالف املدين للدفاع عن أشجار الزيتون وتشكيل جلنة «أصدقاء
أشجار الزيتون الرومي» .وقد تبنت اللجنة دور رصد أية انتهاكات ،سواء من قبل األفراد أو املؤسسات
احلكومية .وقامت اجلمعية يف احلفل اخلتامي للحملة بتسليم عريضة ،موقعة من زعامء وخماتري املنطقة والتحالف
املدين للمدافعة عن أشجار الزيتون ،موجهة إىل مدير زراعة اربد .مما مكن احلملة من تفعيل دور احلامية واملساءلة
من قبل صناع القرار ،وعرض مطالب مبنية عىل احلقوق من شأهنا خدمة املصلحة العامة جلميع سكان تبنة ،بدالً
من القيام بالدور التقليدي املتمثل يف تقديم مطالب عشائرية أو شخصية بالنيابة عن جمتمعاهتم .أكدت احلملة
عىل احلاجة إىل املساءلة املبنية عىل تطبيق حكم القانون ،األمر الذي جتىل من خالل تطبيق الترشيعات والقوانني
ذات الصلة املمثلة يف التعليامت (ز )2لعام .2016
وقد استجابت املؤسسات احلكومية أيضا .نجحت احلملة يف إرشاك اهليئات احلكومية (دوائر األشغال العامة
والبلديات واملحافظات ،إلخ) وموظفي وزارة الزراعة (مديرية الزراعة يف اربد  -شعبة احلراج) بشكل فاعل.
وتم تدريب كوادر الدوائر احلكومية املعنية عىل التعليامت الصادرة يف ما خيص صالحيات مأموري احلراج والتي
أصبحت تشمل األشجار املعمرة ومل تعد تقترص عىل األشجار احلرجية .وتلت خطوة التدريب احلصول عىل
املوافقة من وزارة الزراعة عىل منح الضابطة العدلية جلميع موظفي شعبة احلراج حيث يمكّن ذلك موظفي
احلراج من ممارسة صالحيتهم يف ضبط وصد أية انتهاكات عىل أشجار الزيتون الرومي املعمرة والنادرة .وهبذه
الطريقة ،عملت احلملة مع املعنيني الرسميني للضغط عىل احلكومة للقيام بدورها كوهنا اجلهة املساءلة عن
انتهاكات حقوق اإلنسان املتعلقة بحامية اإلرث الطبيعي والتارخيي ملجتمع تبنة .هذا اإلرث الطبيعي والتارخيي
تم توريثه من آبائهم وأجدادهم عرب مئات السنني ،وسعت هذه احلملة اىل ضامن محاية هذا ااإلرث وانتقاله إىل
األجيال القادمة.

اإلنجازات
أثارت هذه احلملة اهتامما كبريا بقضيتها داخل تبنة واملناطق املحيطة هبا وحشدت اجلمعية الدعم من مجيع املعنيني
من املجتمع ومن اجلهات الرسمية .وعىل الرغم من صغر حجم اجلمعية وخربهتا املحدودة ،إال أهنا متكنت من
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مجعية تبنة اخلريية هي مجعية ذات اهداف خريية تاسست
عام  1982هبدف مساعدة الفقراء واملحتاجني ،وإقامة مشاريع
تنموية ،واالهتامم باملرأة وشؤوهنا ،ورعاية شؤون األشخاص
ذوي اإلعاقة .كان االهتامم االكرب جلمعية تبنة يف السابق
حمصورا يف الربامج اخلريية وتوزيع املعونات واملساعدات
ملستحقيها .ويف اول خطوة هلم يف اجتاه العمل احلقوقي قام فريق
العمل بالتقدم اىل اجلهه املانحة لتنفيذ محلة مدافعة تستند عىل
حقوق االنسان للوقوف عىل ظاهرة االنتهاكات واالعتداءات
الواقعة عىل أشجار الزيتون الرومي يف املنطقة.

صفحة 3
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تنفيذ محلة منظمة تم من خالهلا تأسيس أول حتالف مدين يضم سبع مجعيات خريية ومتخصصة يف قضاء الكورة.
هذا احلشد وإرشاك صناع القرار أدى إىل حتقيق هدف احلملة االول واملبارش وهو تفعيل التعليامت ز 2لعام
 2016الصادرة بموجب قانون الزراعة األردين والتي تسمى بتعليامت «ازالة ونقل أشجار الزيتون املثمره من
االصناف الرومية النادره أواملعمره لسنة  »2016والتي جتعل من الصعوبة إزالة او قطع أشجار الزيتون الرومي
إال بموافقة الوزير وحتت اصعب الظروف.
أدى نجاح محلة املدافعة وتفعيل هذه التعليامت إىل عدة أمور منها:
•

•زيادة املعرفة لدى موظفي احلكومة :تدريب كادر وزارة الزراعة والوزارات االخرى عىل التعليامت وأسس
التعامل مع اقتالع ونقل أشجار الزيتون الرومي بحيث تزداد معرفتهم هبذه التعليامت وكيفية تطبيقها
ومحاية اشجار الزيتون الرومي من االنتهاكات .حيث أن الكثري من االنتهاكات حتصل نتيجة أخطاء
وجتاوزات يف إعطاء موافقات إلزالة األشجار.

•

•زيادة يف املساءلة ويف قوة املوظفني احلكوميني عىل تطبيق القانون :كان من اجلوانب احلاسمة إلنفاذ
التعليامت احلصول عىل املوافقة من وزارة الزراعة عىل منح الضابطة العدلية جلميع موظفي شعبة احلراج
حيث يمكّن ذلك موظفي احلراج من ممارسة صالحيتهم يف ضبط وصد أية انتهاكات عىل أشجار الزيتون
الرومي املعمرة والنادرة.

•

•ختصيص وسائل محاية خاصة :ختصيص اول قطعة ارض لنقل أشجار الزيتون الرومي اليها ومنع زراعتها
خارج بلدة تبنة يف حال دعت احلاجة اىل ذلك .مما جيدر ذكره وجود بعض أشجار الزيتون الرومي ،وبعد
االتفاق مع البلدية ،سيتم زراعتها يف االرض املخصصة بالتعاون مع اجلمعية ومديرية زراعة اربد.

•

•االقتالع اآلمن والنقل :طرح وزارة الزراعة لعطاء خاص لرشاء آلية متخصصة القتالع ونقل أشجار
الزيتون الرومي بشكل آمن إذا دعت احلاجة إىل ذلك.

نتيجة للحملة ،اكتسب املجتمع املحيل فه ًام أعمق لقضية تناقص أشجار الزيتون ،وأشكال االنتهاكات ضد
أشجار الزيتون الرومي أو املعمرة ،وسبل احلامية واملساءلة استناد ًا إىل القوانني واألنظمة ذات الصلة .من اجلدير
بالذكر أن اإلنجازات املهمة للحملة قد متت خالل وبعد احلفل اخلتامي .تم التعبري عن جدية املطالب من خالل
الضغط املجتمعي املوحد عىل صناع القرار حيث قدم املخاتري والشخصيات البارزة يف املنطقة النتائج التي
توصلت إليها احلملة إىل جانب عريضة مو ّقعة وتوصيات ذات صلة إىل راعي احلفل اخلتامي  -مدير مديرية
الزراعة يف إربد ،لتقديمها إىل وزير الزراعة .حقق الضغط املجتمعي املوحد أهداف احلملة .بعد احلفل اخلتامي،
متكن فريق احلملة من التنسيق مع وزارة الزراعة لتدريب موظفيها ،وزيادة معرفتهم بالتعليامت (ز )2وكيفية
تنفيذها ومحاية أشجار الزيتون الرومي من االعتداءات .وذلك أدى إىل طرح وزارة الزراعة لعطاء خاص لرشاء
آلية متخصصة القتالع ونقل أشجار الزيتون الرومي بشكل آمن إذا دعت احلاجة إىل ذلك.

الدروس الرئيسية
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يأيت حتديد عنارص إجراء املدافعة األربعة املبينة يف «حقيبة
نامذج أردنية حلمالت مدافعة» من جتربة املدافعة التي قام هبا
السيد فيصل أبو السندس ،املدير التنفيذي السابق للجمعية
امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن .وكان السيد فيصل
ابو السندس مدرب ًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام
 2010ومدرب ًا رئيسي ًا عىل هذه املنهجية منذ عام .2011
وأثناء استخدم منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة
للتكتيكات اجلديدة يف جهود املدافعة التي قامت هبا منظمته
وأثناء تدريب منظامت جمتمع مدين أخرى عىل استخدام
هذه املنهجية ،فقد حدّ د عنارص إجراء املدافعة هذه لتقييم
حرز .وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام
التقدّ م ا ُمل َ
التكنولوجيا يف كل عنرص من عنارص إجراء املدافعة إىل
فحص فيام يتعلق بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة
وألهداف محلة املدافعة.
6
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تشكل عنارص إجراء املدافعة يف هذه احلملة حتديات ودروس مستفادة مهمة حول جتربة مجعية تبنة اخلريية يف
تنفيذ محلة املدافعة من أجل املحافظة عىل أشجار الزيتون الرومي املعمرة والنادرة يف بلدة تبنة.

البناء التنظيمي للحملة
قامت اجلمعية ببناء تنظيميها الداخيل من خالل التدريب باستخدام منهجية التكتيكات اجلديدة يف حقوق
االنسان (منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة) من ضمن منحة  .USAID CISتبدأ منهجية اخلطوات-
اخلمس بعملية مجاعية لتحديد بيان مشكلة واضح ومركّز .وتعترب هذه اخلطوة التأسيسية أمر حاسم ألي محلة
(انظر البحث) .وقد قامت اجلمعية بتحديد املشكلة كالتايل :أشجار الزيتون الرومي املعمره والنادره يف منطقه
تبنه معرضة لالعتداء بسبب عدم تطبيق تعليامت إزالة ونقل أشجار الزيتون املثمرة من األصناف الرومية النادرة
أواملعمرة الصادرة (ز )2/لسنة  2016بموجب املادة  13واملادة  34من قانون الزراعة األردين رقم  13لعام
 .6 2016توفر منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة عملية لتطوير مسار إسرتاتيجي أو رحلة تغيري خطوة
أيضا عىل متابعة ومراقبة التقدم احلاصل (انظر الرسم التوضيحي .)1
بخطوة .يساعد هذا املسار االسرتاتيجي ً
تم تدريب فريق محلة اجلمعية أيضا عىل ممارسة الضغط واألدوات املستخدمة يف هذا السياق ،واملهارات التي
ستعود بالفائدة عىل اجلمعية ليس يف قضية املدافعة عن أشجار الزيتون الرومي فحسب بل يف اي قضية حقوقية

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني  :IIنماذج أردنية لحمالت مدافعة

ﺑﯾﺋﺔ ﺟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺣﻣﯾﺔ ﯾﻧﻌم ﺑﮭﺎ
اﻟﺳﻛﺎن ﺑوﺟود أﺷﺟﺎر ﻣﻌﻣره
وﺗﻧوع ﺣﯾوي

اﻟﻔﺋ���ﺔ اﻟﻣﺳ���ﺗﮭدﻓﺔ :ﻟﺟﻧ���ﮫ اﻟﻧظ���ر
ﻓ��ﻲ طﻠﺑ��ﺎت ازاﻟ��ﮫ وﻧﻘ��ل اﺷ��ﺟﺎر
اﻟزﯾﺗون اﻟروﻣﻲ
ﺗﻛﺗﯾ������ك  :8ﺗ�������وﻋﯾﺗﮭم ﺑﻘ�������ﺎﻧون
اﻟزراﻋ���ﮫ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣ���ﺎت رﻗ���م ز.2
واﻟﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟزﯾﺗون.
اﻟﻐﺎﯾ��ﺔ ﻣ��ن اﻟﺗﻛﺗﯾ��ك :ﻗﯾ��ﺎم اﻟﻠﺟﻧ��ﮫ
ﺑﻌﻣﻠﮭ��ﺎ ﺑﺎﻟﺷ��ﻛل اﻟﻣطﻠ��وب وﺗﻧﻔﯾ��ذ
اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺎت رﻗم .ز2

اﻟﻔﺋ������ﺔ اﻟﻣﺳ������ﺗﮭدﻓﺔ :اﻟﺟﮭ������ﺎت
اﻟﺣﻛوﻣﯾ���ﺔ اﻟﺗ���ﻲ ﯾﺗﻌﻠ���ﻖ ﻋﻣﻠﮭ���ﺎ
ﺑﺎزاﻟ��ﺔ اﻟزﯾﺗ��ون اﻟروﻣ��ﻲ ﻟﻐﺎﯾ��ﺎت
اﻟﺑﻧﺎء واﻟﺷوارع
ﺗﻛﺗﯾ������ك  :8ﺗ�������وﻋﯾﺗﮭم ﺑﻘ�������ﺎﻧون
اﻟزراﻋ���ﮫ واﻟﺗﻌﻠﯾﻣ���ﺎت رﻗ���م ز،2
واﻟﯾﺔ ﺗطﺑﯾﻖ اﻟزﯾﺗون.
اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺗﯾك :اﻻﻟﺗزام ﺑﺗﻧﻔﯾذ
اﻟﺗﻌﻠﻣﯾﺎت رﻗم ز2

اﻟﮭدف :
ﺗﻔﻌﯾ���ل ﺗﻌﻠﯾﻣ���ﺎت "ازاﻟ���ﮫ وﻧﻘ���ل أﺷ���ﺟﺎر
اﻟزﯾﺗون اﻟﻣﺛﻣره ﻣ�ن اﻻﺻ�ﻧﺎف اﻟروﻣﯾ�ﺔ
اﻟﻧ������ﺎدره واﻟﻣﻌﻣ������ره" رﻗ������م ز 2ﻟﺳ������ﻧﮫ
 ،2016ﻣﻊ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم .2017

اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ :وزﯾر اﻟزراﻋﺔ
ﺗﻛﺗﯾ��������ك  :6ﻛﺗﺎﺑ��������ﺔ ﻋرﯾﺿ��������ﺔ
ﺑﺧﺻ��وص اﻻﻋﺗ��داء ﻋﻠ��ﻰ ﺷ��ﺟر
اﻟزﯾﺗ������ون اﻟروﻣ������ﻲ واﻟﻣطﺎﻟﺑ������ﮫ
ﺑﺗﻔﻌﯾ�������ل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣ�������ﺎت رﻗ�������م ز2
وﺗﺳ���ﻠﯾﻣﮭﺎ اﻟﯩﻣ���دﯾر زراﻋ���ﺔ ارﺑ���د
ﻟرﻓﻌﮭﺎ ﻟﻣﻌﺎﻟﻲ وزﯾر اﻟزراﻋﺔ.

اﻟﻔﺋﺔ اﻟﻣﺳﺗﮭدﻓﺔ :اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺣﻠﻲ
ﺗﻛﺗﯾك  :1ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﮫ ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﺎﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺷﺗرك ﻻﻧﺷطﮫ اﻟﻣﺷ�روع
ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺟﻣﻌﯾﺔ

اﻟﻐﺎﯾ����ﺔ ﻣ����ن اﻟﺗﻛﺗﯾ����ك :اﻟﻣطﺎﻟﺑ����ﮫ
ﺑﺗﻔﻌﯾل اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت رﻗ�م ز 2ﻟﺣﻣﺎﯾ�ﺔ
اﺷﺟﺎر اﻟزﯾﺗون اﻟروﻣﻲ.

ﺗﻛﺗﯾك  :2ﺗﺷﻛﯾل ﻟﺟﻧﮫ ﻣﺣﻠﯾﺔ »ﻟﺟﻧﺔ اﺻدﻗﺎء اﺷﺟﺎر اﻟزﯾﺗون« ﻟﻣﺗﺎﺑﻌ�ﺔ
واﻟﺗﺑﻠﯾ���ﻎ ﻋ���ن اﻻﻧﺗﮭﺎﻛ���ﺎت اﻟواﻗﻌ���ﺔ ﻋﻠ���ﻰ اﻻﺷ���ﺟﺎر ﻣ���ن ﻗﺑ���ل اﻻﻓ���راد
واﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ )اﻟوزراة ،اﻟﺑﻠدﯾﺔ ،اﻻﺷﻐﺎل ،واﻟﺟﮭﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ
اﻻﺧرى(.

اﻟﻔﺋ������ﺔ اﻟﻣﺳ������ﺗﮭدﻓﺔ :ﻣ������دﯾرﯾﺎت
اﻟزراﻋﮫ ﻓﻲ ﻣﺣﺎﻓظﺔ ارﺑد

ﺗﻛﺗﯾك  :3ﻋﻘد ﻋ�دد ﻣ�ن اﻟﻣﺣﺎﺿ�رات اﻟﺗوﻋوﯾ�ﺔ ﻟﻠﺗﻌ�رف ﻋ�ﺎى أھﻣﯾ�ﺔ
ﺷﺟرة اﻟزﯾﺗون اﻟروﻣﻲ ،واﻟﺗوﻗﯾﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻌرﯾﺿﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻣﺣﺎﺿره.

ﺗﻛﺗﯾك  :7ﻋﻘد اﺟﺗﻣﺎﻋﺎت وورش
ﻋﻣ����ل وﺗ����درﯾب اﻟﻣ����وظﻔﯾن ﻓ����ﻲ
اﻟﻘطﺎع اﻟﺣﻛوﻣﻲ ﻟﻠﻣطﺎﻟﺑ�ﮫ ﺑﺗﻔﻌﯾ�ل
اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت رﻗم ز.2

ﺗﻛﺗﯾك  :4ﺗﺻﻣﯾم وﺗوزﯾﻊ اﻧﻔوﺟراﻓﯾك ﺧﺎص ﺑﺄﺷﺟﺎر اﻟزﯾﺗون اﻟروﻣﻲ
واﻟﻣﺷروع وﺑﻠدة ﺗﺑﻧﺔ.

اﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﺗﻛﺗﯾك :ﺗطﺑﯾ�ﻖ ﻗ�ﺎﻧون
ﺣﻣﺎﯾ��ﺔ اﺷ��ﺟﺎر اﻟزﯾﺗ��ون اﻟﻣﻌﻣ��ره
ﻣ��ن ﺧ��ﻼل ﺗﻔﻌﯾ��ل ﻋﻣ��ل ﻣ��راﻗﺑﯾن
اﻟﺣراج واﻟﻣوظﻔﯾن.

ﺗﻛﺗﯾ��ك  :5ﻋﻣ��ل ﺻ��ﻔﺣﮫ ﻋﻠ��ﻰ ﻓ��ﯾس ﺑ��وك ﺧﺎﺻ��ﺔ ﺑﻧﺷ��ر ﻛ��ل ﻣ��ﺎﯾﺗﻌﻠﻖ
ﺑﺄﺷﺟﺎر اﻟزﯾﺗون اﻟروﻣﻲ ،ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﮫ اﻟﻰ ﺗوﺛﯾﻖ اﻻﻧﺗﮭﺎﻛﺎت.
ﺗﻛﺗﯾك  :6ﯾ�وم ﻣﻔﺗ�وح ﻓ�ﻲ ﻣدرﺳ�ﺗﯾن ﻟﻠﺗوﻋﯾ�ﮫ ﺑﺎھﻣﯾ�ﺔ اﻟزﯾﺗ�ون اﻟروﻣ�ﻲ
وزراﻋﮫ ﻋدد ﻣن اﻻﺷﺟﺎر.
اﻟﻐﺎﯾ��ﺔ ﻣ��ن اﻟﺗﻛﺗﯾ��ك :ﺗوﻋﯾ��ﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣ��ﻊ اﻟﻣﺣﻠ��ﻲ ﺑﺄھﻣﯾ��ﺔ اﻟﻣﺣﺎﻓظ��ﺔ ﻋﻠ��ﻰ
أﺷﺟﺎر اﻟزﯾﺗون وﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.

ذات أولوية ملنطقة تبنة.
ساعد التحليل الذي أجرته اجلمعية من حيث املتطلبات الفنية إلجراء أنشطة احلملة عىل إبراز نقاط القوة
والضعف لدى الفريق (انظر البحث) .بناء عىل ذلك قامت اجلمعية بالتعاقد مع خرباء يف جماالت حمددة بحيث
أصبح فريق العمل متنوع بخرباته وطاقاته ومكمل لبعضه البعض .قامت اجلمعية بالتعاقد مع مهندس زراعي
كمستشار فني خمتص يف أشجار الزيتون وعىل دراية بالتعليامت والقوانني الزراعية والذي ساهم بشكل واضح
يف اضافة صبغة فنية قوية تتعلق باملعرفة العلمية هبذه األشجار واالنتهاكات التي تتعرض اليها واحللول التي من
املمكن تطبيقها.

ﻧﻘطﺔ اﻟﺑداﯾﺔ:

اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﯾوم
اﺷﺟﺎر اﻟزﯾﺗون اﻟروﻣﻲ اﻟﻣﻌﻣره
واﻟﻧﺎدره ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﮫ ﺗﺑﻧﮫ ﻣﻌرﺿﺔ
ﻟﻼﻋﺗ����داء ﺑﺳ����ﺑب ﻋ����دم ﺗطﺑﯾ����ﻖ
ﺗﻌﻠﯾﻣ���ﺎت "ازاﻟ���ﮫ وﻧﻘ���ل أﺷ���ﺟﺎر
اﻟزﯾﺗ��ون اﻟﻣﺛﻣ��ره ﻣ��ن اﻻﺻ��ﻧﺎف
اﻟروﻣﯾﺔ اﻟﻧﺎدره واﻟﻣﻌﻣ�ره" رﻗ�م
ز 2ﻟﺳﻧﮫ .2016
الرسم التوضيحي  :1املسار االسرتاتيجي للحملة

كان ال بد من تعيني باحث ذي خربة يف البحث العلمي املتعلق بأشجار الزيتون للعمل عىل حتليل املشكلة
واخلروج بورقة موقف ،وعليه فقد قام فريق العمل بالتعاقد اجلزئي مع شخص لتقديم استشارة هبذا اخلصوص
والذي ساهم بعمل ورقة موقف ُمكَمة باالضافة اىل دراسة مسحية تبني حجم االعتداءات الواقعة عىل أشجار
الزيتون الرومي يف املنطقة.
متكنت اجلمعية من االستفادة من جماالت اخلربة والدعم الداخلية يف اجلمعية .حيث ساهم رئيس اجلمعية،
والذي ترأس فريق العمل ،بتقديم الدعم االداري واللوجستي للحملة وساهم بمعرفته القيمة باملنطقة
وسكاهنا .أما أمني رس اجلمعية والذي عمل كمنسق للحملة ،قام بتقديم الدعم لرئيس اجلمعية وفريق العمل
من خالل عالقاته املميزة بمكونات املجتمع املحيل كافة ووجهائها وقيادييها بشكل خاص .وكان ملعرفة ك ً
ال
من الرئيس وأمني الرس بممثيل الدوائر احلكومية واحلكومات املحلية يف حمافظة اربد بشكل عام ويف تبنة بشكل
خاص دور ًا إجيابيا يف إنجاح احلملة.

البحث
ربام من أهم الدروس املستفادة يف ما يتعلق بالبحث هو رضورة ختصيص الوقت الكايف لتشخيص املشكلة
وحتليل أبعادها املختلفة بطريقة علمية تشاركية وتوثيق ذلك عىل شكل ورقة موقف .تستخدم ورقة املوقف كأداة
مدافعة فهي تسلط الضوء عىل قضية املدافعة من خالل توضيح أمهية أشجار الزيتون كإرث طبيعي وتارخيي
وبيان أمهيتها االقتصادية .وتفصل الورقة أشكال وحجم وخطورة املشكلة املتعلقة بالتناقص املتسارع ألعداد
ومساحات أشجار الزيتون الرومي املعمرة بسبب االعتداءات املستمرة وغياب الدور الرقايب لتنفيذ التعليامت
اخلاصة بالقضية .ختتتم ورقة املوقف باإلعالن عن موقف كل من فريق العمل وأعضاء التحالف واملهتمني من
األهايل من القضية ،باإلضافة اىل ذكر جمموعة من التوصيات موجهة اىل الوزارات واملديريات ومنظامت املجتمع

صفحة 5

«حملة المدافعة البيئية عن وادي الكرك :تطبيق القوانين الوطنية المتعلقة بالتعامل مع المياه العادمة المطروحة في مجرى وادي الكرك»

املدين ذات العالقة.
وخالل تنفيذ احلملة ،استمر فريق العمل بجمع خمتلف املعلومات التي ختدم قضيتهم منها دراسة ملسح وتوثيق
األشجار وتوثيق االعتداءات ،وإحصاء أعداد أشجار الزيتون الرومي .وحاليا جيري العمل مع مديرية الزراعة
عىل اعادة النظر يف االرقام الرسمية الصادرة عنها.
ومن اجلدير بالذكر أيضا أنه نتيجة أشكال البحث املختلفة التي قامت هبا اجلمعية فقد حتسن مستوى فهم فريق
العمل بموضوع احلملة والتي تضمنت فهم اعمق ملشكلة تناقص أعداد أشجار الزيتون واالسباب التي تقف
وراء ذلك كام وتم توضيح اشكال االنتهاكات التي تتعرض هلا هذه األشجار الرومية او املعمرة والبحث يف
القوانني والتعليامت الناظمة لذلك .وتم ايضا استمزاج آراء مجيع املعنيني بالتوصيات واحللول املقرتحة.

الحشد
متكنت هذه احلملة من إثارة اهتامم كبري لقضيتها يف خمتلف املناطق املحيطة وحشد الدعم الالزم من كافة اجلهات.
فبالرغم من صغر حجم مجعية تبنة وقلة خربهتا ،إال أهنا متكنت من تنفيذ محلة منظمة ومدروسة تم من خالهلا
نشوء اول حتالف مدين يف لواء الكورة يتكون من سبع مجيعات خريية ومتخصصة يعمل لصالح قضية حقوقية،
والذي اتبع هنج مل يستخدم قبل ذلك يف املنطقة أال وهو املدافعة املبنية عىل حقوق االنسان .فيعترب قضية املدافعة
عن أشجار الزيتون مثال قضية حق من حقوق اإلنسان « -حق السكان بالتمتع واحلفاظ عىل أشجار الزيتون
الرومي املعمرة كإرث تارخيي ،بيئي وطبيعي» -يتوجب صونه ومواجهة أية انتهاكات له .كام وسيقوم هذا
التحالف بنقل التجربة اىل املناطق املختلفة من الكورة وذلك لتواجد أشجار الزيتون الرومي املعمرة او النادرة
يف املناطق االخرى.
كام نجح فريق العمل بتشكيل جلنة من املجتمع املحيل النجاح احلملة سميت ب «جلنة أصدقاء الزيتون الرومي»
والتي سامهت بنرش املعلومة عرب وسائل التواصل االجتامعي باالضافة اىل دعم فريق العمل يف الورشات
والتدريبات والزيارات امليدانية للمعنيني.
وقد أثبتت جتربة هذه احلملة أمهية دور الوجهاء واملخاتري يف انجاح أي عملية تنموية منشودة .وأن إمهاهلم
وإمهال دورهم من شأنه إفشال او إعاقة املسرية التنموية .ومما جيدر ذكره أن وجهاء وخماتري املنطقة رافقوا فريق
املرشوع أثناء الزيارات التي تم تنظيمها لزيارة صناع القرار إليضاح املشكلة والتأكيد عىل جدية مطالب احلملة.
وقد مكن هذا ،احلملة من تفعيل دور احلامية واملساءلة لصانعي القرار ،لتكون املطالب القائمة عىل احلقوق ختدم
املصلحة العامة جلميع سكان تبنة ،بدالً من القيام بالدور التقليدي املتمثل يف تقديم مطالب عشائرية أو شخصية
بالنيابة عن جمتمعاهتم .وجاء أكرب تأكيد عىل جدية وأمهية املطالب عندما قام وجهاء وخماتري املنطقة بتسليم نتائج
املرشوع والعريضة املوقعة والتوصيات ذات العالقة اىل راعي احلفل اخلتامي واملتمثل بمدير مديرية زراعة اربد
اليصاهلا اىل وزير الزراعة.
لقد تبني من النتائج التي تلت احلفل اخلتامي أن هذا األسلوب ،الذي حيمل يف طياته الضغط عىل صانع القرار،
هو أسلوب ناجح .حيث حققت احلملة أهدافها وتم التنسيق مع وزارة الزراعة لتدريب موظفيها لرفع وعيهم
بالتعليامت والقوانني ذات العالقة بحيث تزداد معرفتهم هبذه التعليامت وكيفية تطبيقها ومحاية اشجار الزيتون
الرومي من االنتهاكات .كام أدى ذلك اىل طرح عطاء خاص من قبل وزارة الزراعة لرشاء آلية متخصصة القتالع
ونقل أشجار الزيتون الرومي بشكل آمن إذا دعت احلاجة إىل ذلك.

إشراك صناع القرار
سعت مجعية تبنة اىل بناء عالقات تعاون مع صناع القرار املختلفني حيث أن بناء عالقات إجيابية من شأنه
زيادة احتاملية حل املشكلة واستدامة ذلك احلل عىل املدى الطويل .وقد نجحت يف بناء هذه العالقات عرب
وسائل خمتلفة منها وسائل التواصل التقليدية كاالجتامعات وارسال كتب رسمية ومتابعة مستمرة عقب هذه
االجتامعات واملخاطبات.
وسعت اجلمعية أيضا اىل إرشاك صناع القرار بشكل فعيل يف مراحل احلملة املختلفة من خالل إرشاكهم يف
حلقات نقاشية ختص التعليامت ذات العالقة وورش توعوية للمعنييني مثل موظفي وزارة الزراعة (مديرية
زراعة اربد وشعبة احلراج) وجهات حكومية أخرى (مديرية أشغال الكورة ،بلدية دير ايب سعيد ،مديرية تربية
لواء الكورة ،مديرية احلراج ،املحافظة).
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ومن األمور التي نتجت عن بناء تلك العالقات التعاونية مع صناع القرار كرس الصورة النمطية لدى منظامت
املجتمع املدين عن اجلهات احلكومية باهنا غري متعاونة وتقوم بتعطيل اإلجراءات ،حيث أثبتت جتربة احلملة أن
العكس صحيح .حيث أن صناع القرار املعنيني أدركوا طبيعة وأمهية الدور الذي تلعبه منظامت املجتمع املدين يف
دعم عمل احلكومة من أجل حتقيق املصلحة العليا للوطن واملواطن.

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني  :IIنماذج أردنية لحمالت مدافعة
قامت اجلمعية من خالل هذه احلملة بتيسري فتح قنوات احلوار الفاعل ما بني أهايل املنطقة فيام بينهم ،ومن ثم
فتح قنوات االتصال بني أهايل املنطقة ووجهاء املنطقة وبني كافة الداوئر احلكومية وصناع القرار املعنيني ،وذلك
من خالل عقد لقاءات عديدة جتمع بني كل هذه األطراف تم فيها مناقشة املشكلة واسباهبا باالضافة اىل احللول
والتوصيات املقرتحة .ساهم احلوار ما بني االهايل والقادة املجتمعيني من جهه وممثيل الدوائر احلكومية من جهة
أخرى باإلرساع يف عملية اجياد حلول للمشكلة .حيث أدرك صناع القرار بأن احلملة منظمة وحتتوي عىل مطالب
واضحة تم االتفاق عليها مجاعيا بني األهايل ووجهاء املنطقة .وكان لوجود الوجهاء يف صفوف احلملة تأثري
إجيايب عىل صناع القرار ملا يتمتعوا من مكانة اجتامعية وسياسية مهمة.

أثر المدافعة على المنظمة
لربام أهم أثر هلذه احلملة عىل مجعية تبنة اخلريية هو انتقال اجلمعية من مستوى العمل اخلريي اىل مستوى العمل
احلقوقي املجتمعي علام بأن مجيع املشاريع التي قامت بتنفيذها اجلمعية يف السابق كانت ذات طابع خريي واملتمثل
بتوزيع اهلبات والطرود واملساعدات بعيد ًا عن العمل املمنهج الذي هيدف إىل التأثري يف صانعي القرار من أجل
دعم قضية معينة واحداث تغيري مبني عىل العدالة واملساواة.
«أدت احلملة اىل خلق حالة جديدة يف بلدة تبنة» م .امحد صويلح ،مستشار املرشوع.
«قبل املرشوع مل نكن قد سمعنا عن «ورقة املوقف» ،وأتيحت لنا من خالل املرشوع فرصة التعرف عىل فكرة
ورقة املوقف وأمهيتها وكيفية صياغتها وتوظيفها لتحقيق أهدافنا» أ .خالد بني ياسني ،مدير الربامج يف اجلمعية.
«اوجه شكري اىل مجعية تبنة وفريق العمل املميز ،الن هذا املرشوع مهم جدا ملحافظته عىل شجرة عزيزة وثروة
قومية كبرية وإرث تارخيي عظيم» م.عيل ابو نقطة ،مدير مديرية زراعة اربد.
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