
شواطئنا ليست للبيع
الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في األردن

)JREDS(

:II حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني
نماذج أردنية لحمالت مدافعة

بناء قدرات المجتمع المدني في االردن 
برنامج USAID لدعم مبادرات المجتمع المدني

 2018 - 2013



شواطئنا ليست للبيع - الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في األردن

صفحة 2

نظرة عامة
 قضية المدافعة

حّق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة 
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1

السالمة واألمان  )االعالن العاملي حلقوق االنسان املاده 24( 2

نطاق المدافعة     

حق  عىل  احلفاظ  أجل  من  املحيل  املستوى  عىل  مبارش  تدخل  محلة  هذه  كانت  الوطني:  إىل  املحيل  املستوى  من 
ألن  للحملة  رضورية  الوطني  املستوى  عىل  املشاركة  وكانت  العامة.  الشواطئ  إىل  الوصول  يف  املواطنني 
شواطئ العقبة هي أحد االهتاممات الوطنية بصفتها الِوجهة السياحية الشعبية  الوحيدة للمواطنني األردنيني.

عناصر إجراء المدافعة  3

البناء التنظيمي للحملة •

البحث •

احلشد •

إرشاك صنّاع القرار •

الغاية التكتيكية

لقد حددت التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان أربعة غايات تكتيكية أساسية قائمة عىل حقوق اإلنسان: 
الوقاية والتدخل والتعويض والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة:

 التدخل •

فترة الحملة
سنة واحدة - 2011 4

املتعلقة بمجاالت  املعلومات  إجياد وتكييف  تم  املصدر:   1

هنج  اإلنسان:  حقوق  »اكتشف  يف  هذه  األربعة  احلقوق 
عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة  لعمل  اإلنسان  حقوق 

 .)http://bit.ly/1TmOp6v( حقوق اإلنسان 
واألمان؛  السالمة  تستخدم:  اجلديدة  التكتيكات  منهجية   
مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز.  وعدم 
األربع  »الفئات«  هذه  يف  املذكورة  احلقوق  وضع  يمكن 
انتهاك احلق. عىل  يف أي جمال حسب السياق الذي يتم فيه 
يتم وضع احلق يف االنضامم إىل  23: قد  املادة  املثال،  سبيل 
»املشاركة«  من  بدالً  واألمان«  »السالمة  يف  العامل  نقابات 
حيث يكون التنظيم النقايب أو االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا.

2 اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، املاده 24: لكل شخص 

حتديد  يف  والسيام  الفراغ،  أوقات  ويف  الراحة،  يف  احلق 
معقول لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر

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 
فيصل  السيد  البحرية يف األردن. وكان  البيئة  امللكية حلامية 
ابو السندس مدربًا يف منهجية التكتيكات اجلديدة منذ عام 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
لالسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات  الفعالة 
عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء  منظمته  هبا 
املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية،  هذه  استخدام 
املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم  لتقييم  هذه 
إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا  باستخدام 
للفئات  مالئمته  بمدى  يتعلق  فيام  فحص  إىل  املدافعة 

املستهدفة املقصودة وألهداف محلة املدافعة.

4 توفر دراسه احلاله هذه انعكاسا حلملة JREDS األولية 

من   FHI 360 من  بدعم   2011 عام  يف  تنفيذها  تم  التي 
 CSP   خالل برناجمهم السابق تعزيز وتطوير املجتمع املدين
برنامج  واصل  وقد   .USAID قبل  من  متويله  تم  والذي 
USAID لدعم ُمبادرات امُلجتمع املدين )CIS( خالل الفرتة 
 fhi( والذي تنفذه منظمة الصحة الدولية )2014 - 2018(

360(  دعم JEREDS للبناء عىل جهود محلتها األولية.

http://bit.ly/1TmOp6v


حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

صفحة 3

ملّخص موجز
تناولت محلة »شـــواطئنا ليســـت للبيع« حاجة ملّحة أال وهي التدخل لوقف إســـتنزاف الشـــواطئ العامة  
يف األردن . يف عـــام 2001  كان طـــول الشـــواطئ العامة املفتوحـــة للمواطنني 15 كيلومـــرتًا  من أصل 
منطقـــة الســـاحل يف العقبة البالغ طوهلـــا 27 كيلومـــرتًا )أنظر إىل اخلـــط األمحر عىل اخلارطـــة(، ولكن 
حدث إنخفاض رسيع بعد إنشـــاء ســـلطة منطقة العقبة اإلقتصاديـــة اخلاصة. حيث تم تكليف الســـلطة 
بتطويـــر منطقة  العقبـــة االقتصادية اخلاصة ألغراض اإلســـتثامر، مما ســـاهم يف جلب االســـتثامرات التي 
احتلـــت الواجهه الشـــاطئية  وبالتايل حرمـــان املواطنني من حريـــة الوصول للشـــواطئ العامة حيث انه  
وبحلول عـــام 2011، مل يبَقى ســـوى 5 كيلومـــرتات فقط من الواجهة الشـــاطئية التي يســـتطيع العامة 

الوصول إليها. 

قامت اجلمعيـــة امللكية حلامية البيئـــة البحرية يف األردن بحملـــة املدافعة هذه يف عـــام 2011 بغاية تكتيكية 
للتدخل من أجل وقف أي اســـتثامر إضايف للســـاحل العـــام واحلفاظ عىل حق املواطنـــني يف الوصول إىل 
الواجهة الشـــاطئية. وكانت اجلمعية امللكية أيضًا تدرك بأن احلامية املســـتمرة للواجهة الشـــاطئية تســـاهم 
يف احلفـــاظ عىل التنـــوع احليوي بام فيهـــا املواطن البحرية اهلّشـــة والشـــعاب املرجانية واالســـامك والتي 

للســـكان. دخل  مصدر  تعترب 

عناصر اجراء المدافعه 
البناء التنظيمي للحملة: قامت اجلمعية امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن ببناء حتالف من 21 منظمة تم  •

توزيعها إىل ثامين )8( جلان قامت بتنفيذ احلملة. 

البدء  • وقبل  الرئيسية  العنارص  من  عدد  يف  بحوث  إلجراء  خرباء  بإرشاك  امللكية  اجلمعية  قامت  البحث: 
باحلملة حيث:

وّفرت املعلومات عن األرضار البيئية واإلقتصادية أثرًا ملموسًا ساعد عىل حشد املواطنني. ▪

وهيكلها  ▪ اخلاصة  اإلقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  والية  بشأن  احلاسمة  التقنية  املعلومات  وّفرت 
»واملخطط الشمويل« إلستخدام األرايض فرصة لتدخل فوري للحفاظ عىل ما تبقى من اخلط الساحيل. 

مقبلة  ▪ وطنية  لترشيعات  توصيات  لوضع  توجيهات  الصلة  وذات  احلالية  الترشيعات  إستعراض  وّفر 
لضامن احلق يف الوصول إىل الشواطئ العامة.

احلشد: من خالل جمموعة واسعة من األنشطة املستهدفة، قام أعضاء التحالف بإرشاك 136 منظمة وأكثر  •
من 2600 شخص يف احلملة من كافة الفئات العمرية بام فيهم اخلرباء وأشخاص ذوي إعاقة.

ارشاك صناع القرار: متّكنت اجلمعية من حتديد وإرشاك صنّاع القرار بنجاح للتدخل يف وقف أي خسارة  •
إضافية للساحل اململوك للقطاع العام، واحلفاظ عىل ما تبّقى من الواجهة الشاطئية وعىل حق املواطنني يف 

الوصول إىل الشواطئ العامة.

اإلنجازات
نجحت محلة »شواطئنا ليست للبيع« يف تدّخلها، حيث أوقفت أي خسارة إضافية يف الواجهة الشاطئية من خالل 
تعديل »املخطط الشمويل« إلستخدام األرايض لسلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة ليشمل املخطط، والول 
مرة، اعرتافا بالشواطئ العامة التي مل تكن موجوده باملخطط السابق، مما ساهم يف ايقاف بيع اي شواطئ منذ عام 

 .2012

ويف عام 2016، تم تعزيز هدف اجلمعية امللكية عىل املستوى الوطني عندما قام رئيس الوزراء يف ذلك الوقت 
بإختاذ قرار ينص عىل أنه  ال جيوز لسلطة منطقة العقبة بيع اي ارايض شاطئية اال بعد موافقة جملس الوزراء.  وقد 
وضعت اجلمعية امللكية ُنصب عينيها هدفًا طويل األجل - أال وهو اصدار  قانون وطني يضمن حق وصول 

كيلومرتًا  األردين27  الساحل  طول  يبلغ  اخلارطة: 
للعامة  التي يمكن  الشاطئية  الواجهة  يتبقّى من  ومل 

الوصول إليها سوى مخسة )5( كيلومرتات.
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اجلمهور إىل الشواطئ. وقد كانت هذه احلملة بمثابة تقدم بارز يف رحلة التغيري اخلاصة باجلمعية امللكية.

الدروس الرئيسية
تسّلط جتربة اجلمعية امللكية الضوء عىل دروس رئيسية للتفّكر والدراسة فيام يتعلق بكل جمال من عنارص إجراءات 

املدافعة: 

البناء التنظيمي للحملة:

الفعالة  لإلسرتاتيجات  خطوات  اخلمس  منهجية  من  امللكية  اجلمعية  استفادت  وإدارهتا:  احلملة  تطوير 
وأعضاء  األخرى  املنظامت  وأعضاء  ملوظفيها  املدافعة  جمال  يف  تدريبية  دورات  إلجراء  اجلديدة  للتكتيكات 
من  »القبول«  و  املوظفني  من  الدعم  عىل  للحصول  جدًا  وفعالة  مفيدة  وسيلة  هذه  وكانت  املحيل.  املجتمع 
أعضاء املجتمع املحيل الذين انضموا إىل حتالف مكون من واحدة وعرشين )21( منظمة. ومن أجل إدارة 

عملية صنع القرار يف هذا التحالف الواسع، تم إنشاء ثامين جلان، بام يف ذلك جلنة توجيهية.

البحث:

استخدام البحوث يف مراحل حتديد املشكلة واستكشاف التكتيكات: خالل التحليل األويل للمشكلة الذي 
قامت به اجلمعية امللكية والتدريبات التي أجرهتا مع املنظامت األخرى وأعضاء املجتمع بإستخدام منهجية 
اخلمس خطوات لإلسرتاتيجات الفعالة، إستمر ظهور املستثمرين عىل أهنم أحد األسباب الرئيسية إلستنفاد 
أرايض الواجهة الشاطئية العامة. وعندما أجرت اجلمعية امللكية بحوثًا معّمقة أكثر ومجعت املعلومات وقامت 
لن يضمن  املستثمرين  الرتكيز عىل وقف  بأن  اإلنسان، وجدت  قائم عىل حقوق  منظور  املشكلة من  بتأطري 
بالرضورة حق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ. حيث أظهرت البحوث أن وقف املستثمرين لن يغري من 
ممارسة املستثمرين الذين يتقاضون رسوم دخول إىل الشاطئ تفوق قدرة معظم املواطنني األردنيني. وأبرزت 

البحوث أنه ال يوجد حتى ذلك الوقت أي ضامن بأن تبقى أي شواطئ متاحة للجمهور.

 الحشد:

بناء حتالف واسع من منظامت املجتمع املدين: تم تشكيل حتالف واسع من األفراد املعنيني واخلرباء واألكاديميني 
واملنظامت البيئية ومنظامت حقوق اإلنسان والنقابات املهنية. واستخدمت اجلمعية امللكية جمموعة واسعة من 

التكتيكات حلشد التحالف وإرشاك جمموعة واسعة من اجلمهور املعني، حيث شملت التكتيكات ما ييل:

تنظيم ورش عمل توعوية بشأن حق الوصول إىل الشاطئ ووضع املوارد الساحلية وخطط التنمية اخلاصة  •
بسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.

إجراء زيارات ميدانية إىل شواطئ العقبة لرؤية حالة الشواطئ العامة بشكل مبارش. •

إجراء بحث تضّمن قياس طول اخلط الساحيل وإعداد خرائط. •

القيام بتنظيف الشاطئ واملنطقة املخصصة للغوص. •

تنظيم سلسلة برشية جلذب اهتامم اجلمهور ووسائل اإلعالم إىل الوضع القائم. •

مقابالت عىل التلفزيون والراديو. •

إعالنات عىل التلفزيون. •

فيلم وثائقي. •

عمومًا، أدت جهود التحالف إىل مشاركة 136 منظمة وأكثر من 2600 شخص من كافة الفئات العمرية بام يف 
ذلك الشباب والطالب واألشخاص ذوي اإلعاقة يف احلملة.

االستفادة من النجاحات والدروس المستفادة في الفرص المستقبلية:

امللكية نجاحها ملواصلة  الناجحة بحملة واحدة فقط. حيث استخدمت اجلمعية  املدافعة  خُتتتم جهود  ما  نادرًا 
حشد حلفائها وإرشاك صنّاع القرار يف حتقيق أهداف املدافعة اخلاصة هبا: 

بعنوان مدافعة   بحملة  قدمًا  احلملة  مضت  الشاطئية،  الواجهة  من  املزيد  خسارة  وقف  بعد  املحيل:   املستوى 
وآمنة  نظيفة  إىل شواطئ  الوصول  املواطنني يف  تالية لضامن حّق  )2014 - 2016( كمرحلة  بالتغيري«  لنقم   «

ومهّيأة لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة.

استخدام  خالل  من  قويا  صيتا  امللكية  اجلمعية  »اكتسبت 
النهج القائم عىل حقوق اإلنسان وتوفري أبحاث وتوصيات 
التي تعمل عليها. فاصبحت جزءًا من  القضايا  بشأن  قوية 
مع  فقط  ليس  بالبيئة  يتعلق  ما  كل  يف  القرار  صنع  عملية 
سلطة العقبة وانام مع وزارة البيئة واجلهات ذات العالقة.«

امللكية  للجمعية  التنفيذي  املدير   - السندس  أبو  فيصل 
2016 - 2011

https://www.newtactics.org/ar/node/1510
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املستوى الوطني: اسست اجلمعية مع تسع من كربى املنظامت غري احلكومية البيئية يف األردن جلنة تنسيقية للعمل 
البيئي ثم قررت املنظامت العرشة تاسيس احتادا رسميا حيث اطلق عليه االحتاد النوعي للجمعيات البيئية وُيعترب 

هذا االحتاد األول من نوعه يف األردن هبدف القيام باملدافعة البيئية عىل املستوى الوطني. 

إشراك صنّاع القرار:

التواصل مع احللفاء داخل مديريات السلطة: سعت اجلمعية امللكية إىل التواصل مع موظفي سلطة منطقة العقبة 
االقتصادية اخلاصة مما ساعد احلملة يف فهم آليات اختاذ القرار يف السلطة. وكذلك  ساهم ارشاك املوظفني من خمتلف 
األقسام واملستويات االدارية )مدراء مديريات ورؤساء اقسام( يف كسب حلفاء سامهوا اجيابا يف نجاح احلملة. 
وقد وّفروا معلومات تتعلق بعدم وجود أي اعرتاف حول الشواطئ العامة يف »املخطط الشمويل« للسلطة. وإن 
هذه املساعدة التي قّدمها املوظفون وغالبيتهم من اهل العقبة من ذوي املعرفة املتخصصة يف سلطة منطقة العقبة 
االقتصادية اخلاصة فتحت الباب حلّل فوري وفعال حلق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة. وبام أن »املخطط 
 الشمويل« يبني أولويات التنظيم والتنمية يف العقبة، فقد حتّول الرتكيز الفوري للحملة إىل تعديل »املخطط الشمويل«.

قد يكون الناس يف مناصب صنع القرار مهتمني باملساعدة وحل املشكلة ليكونوا أكثر فعالية. ولكنّهم يف الغالب  
تنقصهم املعرفة باملوضوع .

األثر التنظيمي للمدافعة
»تركز اجلمعية امللكية حلامية البيئة البحرية  يف األردن عىل ثالثة برامج هي: التنمية املستدامة، ومحاية البيئة البحرية ، واملدافعة والتوعية. 
وكانت املدافعة يف الواقع جمّرد توعية أو مدافعة  غري منظمة إىل حني إطالق هذه احلملة. حيث بدأ التحول يف برنامج اجلمعية امللكية 
املناقشات ومنهجية اخلمس خطوات  الكثري من   تعلمت  2010[.حيث   ]لعام  املدين  املجتمع  مبادرات  برنامج دعم  مع  الرشاكة  بعد 
لإلسرتاتيجات الفعالة ثم انتقلت إىل منصب املدير التنفيذي يف عام 2011. وقد أحدث فرقًا أن تكون لدّي سلطة للنهوض هبذه القضية. 
واستمر الزخم عىل نحو بحيث أصبح من غري املمكن للجمعية امللكية أن تعود أدراجها. وأصبح برنامج املدافعة  اآلن واحدًا من أقوى 

برامج اجلمعية امللكية.«
 فيصل أبو السندس

  - الفعالة   لإلستراتيجيات  خطوات  الخمس  منهجية   - حالة  دراسة  إطار 
التكتيكات الجديدة

سوف نستخدم محلة »شواطئنا ليست للبيع« التي أطلقتها اجلمعية امللكية حلامية البيئة البحرية يف األردن لتوضيح 
املامرسة  يف  اإلنسان  حقوق  جمال  يف  اجلديدة  للتكتيكات  الفعالة  لإلسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس  منهجية 

العملية.

حيث تتضمن املنهجية مخس خطوات مهمة تساعدكم يف تطوير إسرتاتيجية وتكتيكات محلتكم. 
تطّورون  بينام  بكم  اخلاصة  والتحدي  القوة  جماالت  عىل  التعرف  عىل  املنهجية  هذه  وتساعدكم 

مساركم اإلسرتاتيجي للمدافعة  - أو ما ُيعرف برحلة التغيري اخلاصة بكم:

حتديد املشكلة من منظور قائم عىل حقوق اإلنسان. 1

بناء رؤية باستخدام هنج قائم عىل حقوق اإلنسان. 2

حتديد ساحة املدافعة من خالل رؤية سياقكم من خالل عدسة العالقات اإلنسانية. 3

ابتكار واختيار التكتيكات استكشاف التكتيكات لتحديد األهداف االسرتاتيجية وابتكار . 4
أو  تعويضية  أوتكتيكات  التدخل  أو  للوقاية  تكتيكات  شكل  عىل  تكون  حمددة  إجراءات 

تروجيية ملعاجلة قضايا حقوق اإلنسان.

للحملة . 5 التنظيمي  بالبناء  املتعلقة  املدافعة  إجراءات  جماالت  يف  تقّدم  إلحراز  العمل  خطة 
والبحث واحلشد والتفاعل مع صنّاع القرار وإرشاكهم. 

ويمكن اختبار تطبيق املنهجية أيضًا داخل املنظمة اخلاصة بكم من خالل سلسلة من أسئلة ردود 
األفعال املوجودة بعد كل خطوة.

https://www.newtactics.org/toolkit/strategy-toolkit


شواطئنا ليست للبيع - الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في األردن

صفحة 6

الخطوة األولى - تحديد المشكلة
غالبًا ما تكون قضايا حقوق اإلنسان واسعة ومعقدة جدًا، ومع ذلك فإن املوارد الالزمة ملعاجلتها حمدودة. ومن 
الصعب وضع خطة عمل ملعاجلة مسألة واسعة النطاق. وبالتايل، من املهم تضييق نطاق الرتكيز وإختيار مكان 
املدافعة، وذلك من خالل تعريف املسألة أو املشكلة املحددة بأكرب قدر ممكن من الوضوح. وعىل  لبدء جهود 
هناك  ألن  اإلنسان  حقوق  من  معني  حلق  انتهاك  أهنا  عىل  املشكلة  عن  التعبري  يتم  أن  األمهية،  من  القدر  نفس 
إلتزامات وواجبات قانونية إلحرتام تلك احلقوق ومحايتها. وُيِدث هذا تغيريًا هامًا يف تصور املشكلة من مشكلة 
يمكن حلها عن طريق »فعل اخلري«، إىل مشكلة تتطلب اختاذ إجراءات تستند إىل والية شاملة والتزامات قانونية.

يف  فعيل  بشكل  انخرطتم  قد  فأنتم  مشكلتكم،  بتحديد  املتعلقة  األوىل  اخلطوة  من  بأنه  تدركوا  أن  املهم  من 
االسرتاتيجية والتكتيكات. وعادة ما تبدأ هذه اخلطوة األوىل بتعريف واسع للمشكلة. ثم حترزون تقدمًا نحو 
قضية أكثر حتديدًا وقائمة عىل حقوق اإلنسان ومتفق عليها إلختاذ إجراء بشأهنا. وتتم مراجعة هذه اخلطوة من 
خالل تقييامت مستمرة لتنقيح املشكلة بشكل أفضل ملعاجلة املصادر الكامنة. وباستخدام النهج القائم عىل حقوق 
اإلنسان، تبدأون بالسؤال: »ما هي احلقوق التي يتم إمهاهلا أو إساءة استخدامها أو حرمان الناس من التمتع هبا يف 
هذه احلالة؟« وييّس هذا عىل املجتمع أن يتخطى ما يشعر بأنه »رضوري«، وُيِدث هذا حتوالً يف عالقة املجتمع 
مع أولئك الذين يريدون متكني املجتمع وكذلك مع أولئك الذين يتمتعون بالسلطة الالزمة  ملجاهبة الظلم الواقع. 

وتوّفر هذه اخلطوة أساسًا رضوريًا ملعرفة أنفسكم، مما يتطّلب من اجلميع التفكري واالستجابة بشكٍل خمتلف.

من  املزيد  عىل  حصلتم  كلام  املشكلة  بيان  تقييم  إلعادة  منفتحني  تكونوا  أن  أمهية  امللكية  اجلمعية  جتربة  وُتظهر 
املعلومات. حيث انتقلوا من بيان عام للمشكلة إىل بيان مشكلة حمّدد قائم عىل احلقوق. وأحرزوا تقّدمًا من خالل 
عدد من البيانات املتطورة امُلْدرجة أدناه. وقد أتاح كل بيان فهاًم أفضل حلق اإلنسان الذي تم حرمان الناس من 

التمّتع به ومن السعي للحصول عليه، واكتسب قدرًا أكرب من الوضوح فيام يتعلق بمشكلتهم املحددة:

 عدم توّفر ضامن بأنه سيبقى هناك أي شاطئ متاح للجمهور  •
ال يوّفر لنا بيان املشكلة هذا فهاًم للحق الذي يتم انتهاكه أو حرمان الناس منه.

 األردنيون حمرومون من حق الوصول إىل الشواطئ العامة  •
يف بيان املشكلة هذا، أجرت اجلمعية امللكية ما يكفي من البحوث لتحديد أن الناس لدهيم احلق يف االوصول 

لالماكن  العامة واستخدام الفضاء العام ألغراض متنوعة وواسعة.

 غياب الترشيعات لضامن حق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة وممارسة ذلك احلق  •
يف هذا البيان، حتافظ اجلمعية امللكية عىل احلق يف الوصول إىل الشواطئ العامة، واآلن توِرد املسّوغ وراء 
يف  احلق  ضامن  يف  للمشكلة  القانوين  اجلانب  البيان  هذا  يف  ويظهر  احلق.  هبذا  التمتع  من  الناس  حرمان 

الوصول إىل الشواطئ العامة.

 عدم وجود ضامنات قانونية تضمن حق األردنيني يف الوصول إىل الشواطئ العامة  •
استقرت اجلمعية امللكية عىل بيان املشكلة النهائي هذا بعد أن أجرت بحوثًا هامة ملساعدهتا عىل فهم أنه 
الشواطئ  إىل  الوصول  املواطنني يف  الترشيعات تضمن حق  إطار  قانونية خارج  قد تكون هناك خيارات 
العامة. ويسّلط بيان املشكلة هذا الضوء عىل املشكلة من املنظور القائم عىل احلقوق - احلق يف الوصول 
التمتع هبذا احلق، أال وهو عدم وجود  الناس من  العامة؛ ويوّفر فهاًم أفضل لسبب حرمان  الشواطئ  إىل 

ضامنات قانونية لضامن هذا احلق.

عناصر اجراء المدافعه 
هناك حتدي يواجه العديد من منظامت املجتمع املدين أال وهو االنشغال باالنشطة الغري مرتبطة  بجهود املدافعة 
بشكل إسرتاتيجي. ومن أجل مساعدة املنظامت عىل تقييم أفضل لكيفية إنفاق املوارد الثمينة، تقدم حقيبة نامذج 
أردنية حلمالت مدافعة أربعة خطوات رضورية إلجراء أي محلة مدافعة وهذه اخلطوات االربعه هي بناء تنظيمي 

للحملة  والبحث واحلشد وإرشاك صنّاع القرار. 

» لقد استغرق األمر سبعة اشهر لنفهم ما هي القضية بشكل 
 حقيقي، ومن هم صنّاع القرار، ومن هم خصومنا وحلفاؤنا.«

فيصل أبو السندس
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حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

5كانت مارغريت شولر هي أول من قام بعمل »حتليل املثلث« 

ليزا  من  النص  تكييف  وتم   .1986 والقانون،  التمكني  يف 
والناس  السلطة  من  جديد  نسيج  ميلر،  وفالريي  فينيكالسن 
والسياسة: دليل العمل للمنارصة ومشاركة املواطنني، 2002.

البناء التنظيمي للحملة

أثناء حتليل املشكلة األويل الذي قامت به اجلمعية امللكية، استخدمت منهجية اخلمس خطوات لإلسرتاتيجات 
الفعالة إلجراء دورات تدريبية ملوظفيها وأعضاء منظامت أخرى وأفراد من املجتمع. وكانت هذه وسيلة مفيدة 
وفعالة جدًا للحصول عىل فهم أفضل للمشكلة من منظور املجتمع املحيل، وبناء قدراهتم عىل رؤية املسألة من 

منظور هنج قائم عىل احلقوق، وتطوير »القبول« لدى املوظفني وأفراد املجتمع املحيل حلل املشكلة.

يف بداية األمر، استمر ظهور املستثمرين عىل أهنم أحد األسباب الرئيسية لفقدان  أرايض الواجهة الشاطئية العامة.

البحوث: استخدام البحوث في مرحلة تحديد المشكلة

عندما أجرت اجلمعية امللكية بحوثًا معّمقة أكثر ومجعت املعلومات وقامت بتأطري املشكلة من منظور قائم عىل 
حقوق اإلنسان، وجدت بأن الرتكيز عىل إيقاف املستثمرين لن يضمن بالرضورة حق املواطنني يف الوصول إىل 
الشواطئ. حيث أن ايقاف املستثمرين لن يغري من ممارسة املستثمرين الذين يتقاضون رسوم دخول إىل الشاطئ 
تفوق قدرة معظم املواطنني األردنيني. وباإلضافة إىل ذلك، مل يوجد حتى ذلك الوقت أي ضامن بأن تبقى أي 

مساحة من الشواطئ متاحة للجمهور.

لتوجيه  جدًا  مفيدًا  املثلث5  حتليل  يكون  أن  ويمكن  األمهية.  بالغ  أمرًا  املشكلة  حتديد  مرحلة  يف  البحث  ُيعترب 
البحوث لتحديد ما إذا كانت املشكلة تكمن يف واحد من املجاالت الثالثة التالية أو يف مزيج منها أو يف ثالثتها 

مجيعها:

املحتوى: القوانني املكتوبة والسياسات وأولويات املوازنات أو غياهبا باالضافة اىل االتفاقيات الدولية  •

املوازنات.  • وختصيص  السياسات  أو  القوانني  لتنفيذ  هلا  التابعة  وغري  للدولة  التابعة  املؤسسات  اهليكلية: 
وتشمل هذه ااملؤسسات الرشطة واملحاكم واملستشفيات واملؤسسات املالية والوزارات وما إىل ذلك.

»القوانني  • أي  يفهموهنا،  وكيف  القضايا  مع  الناس  يتعامل  كيف  حتكم  التي  والسلوكيات  القيم  الثقافة: 
غري املكتوبة« االجتاهات السلوكية. وتتأثر هذه القيم والسلوكيات بأمور مثل اجلنس والطبقة االجتامعية 

والُعرف والدين والعرق والسن.

من  املشكلة  وراء  الكامن  البرشي  السلوك   - الثقايف  اجلانب  إلستكشاف  خرباء  بإرشاك  امللكية  اجلمعية  قامت 
خالل إجراء بحوث شاملة عن التسلسل الزمني والتطورات يف الواجهة الشاطئية خلليج العقبة، مثل:

املحظورة  • واملناطق  واملوانئ  الصناعية  )املناطق  الساحلية  املنطقة  طول  علی  األنشطة  وقياس  توزيع 
والشواطئ العامة والسياحية(

التأثريات البيئية واالقتصادية واالجتامعية املبارشة وغري املبارشة لكل نشاط من األنشطة املذكورة أعاله. •

 10 استثامر  تم   ،2001 عام  يف  اخلاصة  االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  تأسيس  منذ  أنه  البحوث  وأكدت 
5 كيلومرتات من الواجهة الشاطئية التي يمكن الوصول  كيلومرتات من شواطئ العقبة بحيث مل يتبقى سوى 

إليها. وباإلضافة إىل ذلك، كشفت البحوث اجلوانب البيئية واالجتامعية واالقتصادية للقضية كام ييل:

تم تدمري 50000 مرت مربع من الشعاب املرجانية، أي ما يصل إىل ثلث الشعاب املرجانية يف األردن. •

ُتسّمى 55% من األسامك بإسم »أسامك الشعاب املرجانية« ودون وجود الشعاب املرجانية لن يبقى هناك  •
أسامك يف خليج العقبة، مما يؤدي إىل حرمان الصيادين من مصدر رزقهم، وكذلك األمر بالنسبة للغواصني 

واصحاب الزوارق السياحية الذين يعتمدون عىل جاذبية الشعاب املرجانية لكسب مصدر رزقهم. 

تأيت 65% من الواردات والصادرات من العقبة حيث أهنا امليناء البحري الوحيد لألردن. •

وبعد أن أجرت اجلمعية امللكية دورات تدريبية داخل جمتمع العقبة وبعد أن حللت البحوث، تم تسليط الضوء 
عىل عدد من اجلوانب الرئيسية للمشكلة:

املستثمرون - كانوا يسعون لإلستثامر يف أرايض الواجهة الشاطئية.. 1

جملس سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة - رّكز عىل جذب املستثمرين لتحقيق أهداف السلطة . 2

الترشيعات - مل يكن هناك قانون يضمن للمواطنني حقهم يف الوصول إىل شواطئ العقبة.. 3

املجتمع - غري واعي وغري مدرك حلقه يف الوصول لالماكن العامة .. 4

الثقافة

المحتوى یةالھیكل
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شواطئنا ليست للبيع - الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في األردن

قامت اجلمعية امللكية بإرشاك خرباء قانونيني لبحث اجلوانب الترشيعية وآلية اختاذ القرارات بالسلطة. ووجدوا 
بأن قانون سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة أعطى الوالية للسلطة الدارة املنطقة الساحلية ولكنه نص عىل 
رضورة وجود نظام يدد كيفية االستخدام، ولكن لالسف مل يصدر هذا النظام . وكذلك مل يتضمن »املخطط 
الشمويل« لسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة اعرتافا للمواطنني بوجود حق الوصول إىل شواطئ العقبة. 
ونتيجة لذلك، أجرت اجلمعية امللكية عددًا من التعديالت علی بيان املشكلة اخلاص هبا خالل فرتة سبعة أشهر. 
فعىل سبيل املثال، أحرزوا تقدمًا من خالل عدد من البيانات املتطورة التي أبرزت بشكل أفضل هنجًا قائاًم عىل 

احلقوق وأفضت إىل وضوح املشكلة. وُينظر إىل هذا التقّدم عىل النحو التايل:

عدم وجود أي ضامن بأنه سيبقى هناك أي شواطئ يمكن الوصول إليها. •

األردنيون حمرومون من حق الوصول إىل الشواطئ العامة. •

عدم وجود ترشيعات للمواطنني لضامن حقهم يف الوصول إىل الشواطئ العامة وممارسة ذلك احلق. •

عدم وجود ضامنات قانونية تضمن حق األردنيني يف الوصول إىل الشواطئ العامة. •
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مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 
املدافعة وعند  يوفر إطار حقوق اإلنسان دليل عمل أسايس يستند إىل مبادئ ومعايري دولية معرتف هبا جلهود 
تطبيق هذه احلقوق يف جهود املدافعة، يمكن أن يكون من املفيد النظر إىل هذه احلقوق واملسؤوليات من خالل 
العاملي  اإلعالن  ويوفر  واملشاركة.  املساءلة؛   - واحلامية  التمييز؛  السالمة واألمان؛ وعدم  تركيز:  أربعة جماالت 

حلقوق اإلنسان األساس لإلتفاقيات الدولية الالحقة.

إن محلة اجلمعية امللكية حول حق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة تسلط الضوء عىل فوائد استخدام 
يف  احلق  اإلنسان:  حلقوق  العاملي  اإلعالن  من   24 املادة  ملراجعة  ويمكن  اإلنسان.  حقوق  عىل  القائم  النهج 
الفراغ أن توفر معرفة بالطرق املختلفة التي يمكن هبا صياغة املشكلة استنادًا إىل جماالت  أوقات  الراحة، ويف 

الرتكيز والسياق املحدد:

السالمة واألمن - توفري الوصول إىل األماكن العامة مثل الشواطئ واحلدائق واملواقع السياحية والثقافية  •
للراحة وأوقات الفراغ وينبغي أن يتوفر يف هذه األماكن النظافة والسالمة واألمن.

عدم التمييز - إتاحة فرص متساوية لألشخاص ذوي اإلعاقة عىل سبيل املثال للوصول إىل تلك األماكن  •
العامة.

املشاركة - توفري الوصول إىل احلياة املجتمعية التي حتدث يف تلك األماكن. •

وأوقات  • الراحة  املواطنني يف  بحق  الوفاء  أجل  البيئية من  املوارد  إىل  الوصول  املساءلة - ضامن  احلامية - 
الفراغ.

إن محلة »شواطئنا ليست للبيع« التي أطلقتها اجلمعية امللكية ترّكز بشكل رئييس عىل جمال املدافعة املتعلق بالسالمة 
واألمان، والسيام من حيث حق املواطنني يف الوصول إىل مواقع الشاطئ للراحة وقضاء أوقات الفراغ، والقيام 
بذلك عىل نحو آمن. وقامت اجلمعية امللكية بتعزيز أكرب للسالمة )الوصول إىل شواطئ عامة آمنة ونظيفة( وعدم 

التمييز )إمكانية الوصول لألشخاص ذوي اإلعاقة( يف محلة املتابعة بعنوان »لنقم بالتغيري«.

املادة 24 من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
الفراغ، والسيام  الراحة، ويف أوقات  لكل شخص احلق يف 
يف حتديد معقول لساعات العمل ويف عطالت دورية بأجر.

بمجاالت  املتعلقة  املعلومات  وتكييف  إجياد  تم  6املصدر: 

هنج  اإلنسان:  حقوق  »اكتشف  يف  هذه  األربعة  احلقوق 
عن  املدافعون  االجتامعية«،  العدالة  لعمل  اإلنسان  حقوق 
منهجية   .)http://bit.ly/1TmOp6v( اإلنسان  حقوق 
وعدم  واألمان؛  السالمة  تستخدم:  اجلديدة  التكتيكات 
يمكن  مالحظة:  واحلامية-املساءلة.  واملشاركة؛  التمييز. 
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 
يكون  حيث  »املشاركة«  من  بدالً  واألمان«  »السالمة  يف 

التنظيم النقايب أو االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا.

http://www.claiminghumanrights.org/holidays_definition.html
http://www.claiminghumanrights.org/holidays_definition.html
http://www.claiminghumanrights.org/holidays_definition.html
http://bit.ly/1TmOp6v
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التفّكر الخاص بمنظمتكم:
الخطوة األولى - تحديد المشكلة

يمكن أن يساعد استخدام جماالت الرتكيز هذه، القائمة عىل حقوق اإلنسان، يف جمال التوعية وصياغة الرسائل 
املدافعة بالرضورة يف إطار  املدافعة. وال تتم جهود  وحشد خمتلف فئات اجلمهور املستهدفة للمشاركة يف محلة 
املجتمعية، عىل  املدافعة  بتنظيم دورات تدريبية عىل  امللكية  املثال، قامت اجلمعية  زمني خطي حمّدد. عىل سبيل 
أساس منهجية اخلمس خطوات لإلسرتاتيجات الفعالة، وقضية شاطئ العقبة، خالل نفس الفرتة الزمنية التي 
أجريت فيها البحوث حول الترشيعات ووالية سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة. وقد سامهت مجيع هذه 
األمور يف عمليات تنقيح بيان املشكلة من أجل فهم أفضل لكيفية معاجلة املشكلة. خذوا وقتكم للتفّكر يف ما ييل:

إعرف نفسك

استكشفوا جماالت الرتكيز القائمة عىل حقوق اإلنسان للمساعدة يف حتليل املشكلة اخلاص بكم وناقشوا تطور 
استكشاف املشكلة اخلاص باجلمعية امللكية وحتوهلا إىل بيان مشكلة قائم عىل حقوق اإلنسان.

كيف يمكن للمدافعة اخلاصة بكم أن تستفيد من بيان مشكلة قائم عىل احلقوق؟ •

كيف يمكن هلذا املثال أن ُيثري استكشافكم ملجاالت تركيز املدافعة يف جمال حقوق اإلنسان؟ •

ما هي أنواع البحوث التي ستساعدكم عىل فهم مشكلتكم بشكل أفضل؟ •

الفئات املهمشة من  ▪ كيف يمكن للبحوث أن تساعدكم عىل حتديد االختالفات يف كيف تعاين خمتلف 
املشكلة )مثل الفتيات والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة والشباب وكبار 

السن وغريهم(؟

ماذا تعلمتم عن أنفسكم ومنظمتكم من خالل االستكشاف املعّمق للمشكلة املحددة؟ •

نصائح: تحديد بيان المشكلة الخاص بكم

حتّققوا من البيان اخلاص بكم للتأكد من أنه قائم عىل حقوق اإلنسان لتزويد اآلخرين بفهم احلق الذي يتم  •
انتهاكه أو إساءة استخدامه أو حرمان الناس من التمتع به. 

ما هي مواد أو اتفاقيات حقوق اإلنسان الدولية التي يمكنكم حتديدها والتي تعترب مهمة للمدافعة عن  ▪
قضيتكم؟

املدافعة وبيان اجلوانب اخلاصة  • تركيز  باستخدام جماالت  املشكلة  بتوفري موجز حول سبب وجود  قوموا 
بسياقكم.

كيف يمكنكم ربط احلق بتجربة احلياة اليومية لتقديم أساس ملشاركة أصحاب املصلحة ومساءلة صنّاع  ▪
القرار؟

كيف تعاين فئتكم املستهدفة من هذه املشكلة؟ كيف تعاين الفئات املهمشة األخرى من هذه املشكلة )مثل  ▪
الفتيات والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة، وما إىل ذلك(؟

ما هي القوانني أو السياسات الوطنية التي يمكنكم أن جتدوها والتي من املهم أن تعرفوها أو التي تعترب  ▪
مهمة للمدافعة  عن قضيتكم؟
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الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة
ُترِبز هذه القضية ملاذا من الرضوري أن يكون لديكم رؤية ملا تريدون إنجازه. إذا كنتم ال تعرفون أين تريدون 
أن تذهبوا، فمن الصعب الوصول اىل هناك ومن الصعب معرفة ما إذا كنتم قد وصلتم. وإن التعبري عن رؤية 
واضحة قائمة عىل حقوق اإلنسان يمكن أن ُيلهم اآلخرين ويفزهم عىل اإلنضامم إليكم. وتلعب رؤيتكم دورًا 
مهاًم يف تطوير اإلسرتاتيجية والتكتيكات اخلاصة بحملتكم. وتوّفر الرؤية بوصلة الختاذ القرارات عندما يدث 

حتّول أو تغرّي يف ظروف املدافعة. وجيب أن تعِرفوا أنفسكم والواقع املستقبيل الذي حتلمون به .

لإلسرتاتيجات  خطوات  اخلمس  منهجية  حول  تدريبات  سلسلة  من  امللكية  اجلمعية  إستفادة  إىل  وباإلضافة 
الفعالة مع املنظامت لبناء القدرة عىل املدافعة يف املجتمع املحيل يف العقبة، فقد أدت هذه التدريبات إىل رفع الوعي 
والفهم وطورت استثامر املجتمع املحيل يف هذه القضية. وقد وفر ذلك قاعدة قوية الجياد رؤية مشرتكة يمكن أن 

حتّفز وتوّحد التحالف املتنوع للمنظامت التي شاركت يف محلة املدافعة هذه. 

رؤية اجلمعية امللكية: أن يكون هناك حق مضمون للشواطئ العامة يف العقبة 
األجيال  جلميع  ومصانة  ونظيفة  متاحة  العامة  الشواطئ  تلك  تكون  بحيث 

القادمة.

توليد  يف  املحلية،  واملنظامت  املجتمع  طورها  التي  الرؤية،  هذه  واستمرت 
إجراءات مدافعة يف العقبة جتاوزت احلملة األولية »شواطئنا ليست للبيع«. 

وهذه هي إحدى الفوائد الرئيسية لصياغة بيان رؤية:

واصلت محلة املدافعة بعنوان » لنقم بالتغيري« )2014 - 2016(  •
التحرك نحو هذه الرؤية من خالل إرشاك املجتمع املحيل يف املرحلة التالية من 
ضامن أن تكون الشواطئ التي يتمتع اجلمهور بحق الوصول إليها نظيفة وآمنة 
املجتمع  دفع  إىل  ذلك  أدى  وقد  اإلعاقة.  ذوي  األشخاص  لوصول  ومهيأة 
االقتصادية  العقبة  منطقة  لسلطة  فيه  أثبتوا  الذي  الوقت  يف  رؤيتهم  نحو 
اخلاصة بأن هذا املكان العام يتم شغله، مما يؤكد صحة نجاح احلملة السابقة 
يف إدراج »الشواطئ العامة« يف خطة إستخدام األرايض اخلاصة بسلطة منطقة 

العقبة االقتصادية اخلاصة.

التفّكر الخاص بمنظمتكم:
الخطوة الثانية - بناء رؤية مشتركة

يمكن أن تتطور الرؤية أيضًا. فقد كانت إحدى النتائج الناجحة حلملة »شواطئنا ليست للبيع« هي إجتامع تسع 
املستوى  عىل  املنظامت  إنضامم  أدى  وقد  األردن.  يف  البيئية  للجمعيات  إحتاد  أول  لتشكل  كبرية  بيئية  منظامت 
يتمتع األردنيون بحقهم يف حرية الوصول واألمن  تبنّي التحالف ككل وأصبح هناك رؤية أوسع:  الوطني إىل 
جلميع األماكن العامة. وقد أتاح هذا الفهم للتحالف أن يشد بشكل رسيع وفّعال ملواجهة هتديد حمدد ألهنم 
مدافعة  بحمالت  بالبيئة  املعني  الوطني  التحالف  قام  حيث  العامة.  األماكن  عىل  احلفاظ  يف  بالفعل  متحدون 
حلامية غابات األردن. عىل سبيل املثال، تدّخل التحالف، إىل جانب املنظامت والناشطني املحليني اآلخرين الذين 
الواقعة شامل األردن  بِرِقش  غابات  حتركوا بأنفسهم دون التحالف، يف خطة احلكومة اهلادفة إىل بيع جزء من 
إىل أكاديمية عسكرية. وقد نجح التحالف يف وقف عملية البيع واحلفاظ عىل حق األردنيني يف حرية الوصول 
دّبني.  غابات  حممية  حلامية  مستمرة  إجراءات  أيضًا  وهناك   ]https://bit.ly/2K5Hmmc[ برقش.  غابات  إىل 

.]https://bit.ly/2yuhhMg[

http://jreds.org/default.aspx?page=projects&t=change
http://www.jordantimes.com/news/local/conservationists-relaunch-campaign-protect-bergesh-trees
http://www.jordantimes.com/news/local/conservationists-relaunch-campaign-protect-bergesh-trees
http://jordantimes.com/news/local/activists-condemn-plans-auction-land-dibbeen-forest-reserve
https://bit.ly/2K5Hmmc
https://bit.ly/2yuhhMg
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خذوا وقتكم للتفكري يف ما ييل:

إعرف نفسك

ناقشوا تطور بيانات الرؤية اخلاصة باجلمعية امللكية وقوموا بصياغة بيان الرؤية اخلاص بكم. 

كيف يمكن استخدام بيان الرؤية اخلاص بكم ملنارصتكم )علی سبيل املثال، توحيد موظفيكم، والتواصل  •
مع احللفاء، وصياغة الرسائل، والتفاعل مع أصحاب املصلحة وصنّاع القرار وإرشاكهم(؟

نصائح : بناء بيان الرؤية الخاص بكم

أنه قائم عىل حقوق اإلنسان لتوحيد اآلخرين حول احلق  • للتأكد من  الرؤية اخلاص بكم  بيان  حتققوا من 
الذي تسعون إىل حتقيقه.

قوموا بتأطري رؤيتكم بصيغة بيان إجيايب يعالج املشكلة املحددة. •

املدافعة  • اجتاه جهود  احلالية وحتديد  لتوجيه احلملة  الكفاية  فيه  بام  الرؤية اخلاص بكم واسعًا  بيان  اجعلوا 
اخلاصة بكم يف املستقبل.

هل يستطيع اآلخرون خارج منظمتكم أو شبكتكم أن يروا أنفسهم يف رؤيتكم للمستقبل؟ ▪

كيف قمتم بالتفاعل مع أولئك املهّمشني وإرشاكهم بشكل نشط يف صياغة الرؤية )مثل الفتيات والنساء  ▪
واألشخاص ذوي اإلعاقة وجمموعات األقليات املحددة، وما إىل ذلك(؟

هل تستبعد رؤيتكم اآلخرين؟ إذا كان األمر كذلك، فهذه ليست رؤية قائمة عىل حقوق اإلنسان. ▪

راجعوا رؤيتكم عىل أساس منتظم لتقييم وقبول رؤى أوسع لتحقيق مكاسب أكرب. •
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الخطوة الثالثة - تحديد ساحة المدافعة
وتتمحور  املدافعة.  عملية  فيه  جتري  الذي  واالقتصادي  والسيايس  والثقايف  اإلجتامعي  السياق  فهم  املهم  من 
املدافعة  القائمة عىل حقوق اإلنسان حول تغيري مواقف الناس وسلوكياهتم، فضاًل عن السياسات واملؤسسات 
التكتيكات اجلديدة يف جمال حقوق اإلنسان أدوات حمددة  التي يشكلها الناس ويافظون عليها. وقد وضعت 
وقامت بتكييفها للمساعدة يف توجيهكم من خالل هذه العملية لتحديد الناس واجلامعات واملنظامت واملؤسسات 
العاملة من أجل التغيري أو ضده يف املوقف اخلاص بكم. وسواء كان عملكم عىل املستوى املحيل أو الوطني أو 
الدويل، فإن حتديد ساحة املدافعة فيام يتصل بالعالقات يسمح لكم بتحديد املزيد من الفرص الختاذ اإلجراءات 
الالزمة. وتتطلب هذه اخلطوة استكشاف مجيع مصادر املعرفة الثالثة: اعرف نفسك، اعرف خصمك، واعرف 

ساحة املدافعة.

ما  دائام  املسألة  هبذه  املتعلقة  القرارات  فإن  معاجلتها،  إىل  نسعى  التي  اإلنسان  حقوق  مسألة  عن  النظر  وبغض 
يتخذها الناس. وكلام كان بوسعنا أن نتعلم ونفهم ونعرف أكثر عن األشخاص املعنيني، كلام نجحنا يف معاجلة 
القضايا التي هتّمنا وهتّم جمتمعنا. ولقد استكشفت اجلمعية امللكية باستمرار العديد من أنواع العالقات اإلنسانية 

املعنية، واستثمرت يف حق الناس يف الوصول إىل الشواطئ العامة يف العقبة.

بينام نتدارس محلة »شواطئنا ليست للبيع« التي أطلقتها اجلمعية امللكية، انظروا يف الطرق التي عملتم هبا لتحديد 
اجلمعية  استخدام  أّدى  وقد  بمنظمتكم.  اخلاصة  القضايا  يف  املعنية  والعالقات  واملؤسسات  واملنظامت  الناس 
امللكية ألدايت اخلارطة التكتيكية وطيف احللفاء إىل مساعدهتم يف حتديد احللفاء  للبحث واملشاركة يف التحالف 
إبتكار   -  4 اخلطوة  يف  التكتيكات  واختيار  لتحديد  األداتني  هاتني  تطبيق  استكشاف  وسيتم  احلملة.  وإدارة 

وإختيار التكتيكات. 

الشكل: مثال عىل العالقة املركزية ألداة اخلارطة التكتيكية.

استخدام أداة الخريطة التكتيكية
يف  املجتمع  أفراد  إلرشاك  اجلديدة  بالتكتيكات  اخلاصة  التكتيكية  اخلريطة  أداة  امللكية  اجلمعية  استخدمت 
بني  لوجه  مركزية« وجهًا  »عالقة  حتديد  الرضوري  من  التكتيكية،  اخلارطة  استخدام  وعند  االستكشاف.  هذا 
شخصني. ويمّثل هذان الشخصان مشكلة حقوق اإلنسان التي تسعون إىل معاجلتها. ملاذا يعترب هذا مهاًم؟ ألن 
االنتهاكات  هذه  حل  يكون  أن  جيب  ولذلك،  شخصية.  جتارب  هي  جوهرها،  يف  اإلنسان،  حقوق  انتهاكات 
الذين  ألولئك  بالنسبة  املشكلة  تغيري  إىل  اإلنسان  حقوق  عىل  القائمة  املدافعة  جهود  وتسعى  أيضًا.  شخصيًا 
يتعّرضون لإلنتهاك ومساءلة أولئك الذين يرتكبون االنتهاك أو جيعلون االنتهاك ممكنًا من خالل أجراءاهتم أو 

تقاعسهم عن اختاذ إجراء.

العقبة وأحد  مواطن  بني  املركزية  العالقة  تم حتديد  امللكية،  اجلمعية  نظمتها  التي  املجتمعية  التدريبات  وخالل 
مفويض االستثامر املحليني يف رشكة تطوير العقبة. ويعمل مفوض اإلستثامر مبارشة يف البحث عن املستثمرين 
والعمل عىل بيع األرايض املتبقية عىل الواجهة الشاطئية. حيث ينتهك هذا املفوض، الذي يقيم إىل جانب مواطن 

العقبة يف املجتمع املحيل، حق املواطن اآلخر يف الوصول إىل هذه األرايض عىل الشاطئ العام.

المركزیةالعالقة 

مواطن مدینة العقبة ستثمارمفوض اإل

https://www.newtactics.org/resource/worksheet-creating-tactical-map
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المركزیةالعالقة 

العقبةمدینة مواطن  ستثمارمفوض اإل

التلفزیون األردني

تلفزیون رؤیا

أصحاب 
القوارب

السیاح

الغواصین

الغوصجمعیة 

الصیادین

سكان مدینة العقبة المتنزھین

الجمعیة الملكیة
لحمایة الطبیعة 

االتحاد النوعي 
للجمعیات البیئیة اإلتحاد الدولي للحفاظ على الطبیعة

الجمعیة الملكیة
لحمایة البیئة البحریة 

الفنادقاصحاب 

الفنادقموظفي 

میناءشركة 
للحاویاتالعقبة   أیلةمشروع واحة 

العقبةمشروع سرایا 

أصحاب المشاریع 
االستثماریة

شركة تطویر العقبة

جمعیة نساء 
الساحل

المرأةتلجان 
اإلدارة الملكیة 
لحمایة البیئة

البیئةوزارة 

/مدیریة السیاحة
سلطة العقبة 

سلطة العقبة/ مدیریة البیئة

االستثمارمفوضیة 

سلطة العقبة/ مفوضیة البیئة

سلطة العقبة/ الدائرة القانونیة

متنزه العقبة
البحري 

البرلمانیین 

الجامعة األردنیة 

محطة العلوم البحریة

جامعة الیرموك

وزارة التربیة والتعلیم

وإن الفائدة من استخدام أداة اخلريطة التكتيكية الستكشاف »ساحة املدافعة اخلاصة بكم هو أننا غالبًا ما ُنغفل 
جمموعة واسعة من العالقات اإلنسانية التي ترتبط بقضية ما وتشارك فيها وتستثمر فيها وحتيط هبا.ويوفر مثال 
اخلارطة التكتيكية للجمعية امللكية العالقة املركزية إىل جانب عالقات حمددة يف املجتمع املحيل يف العقبة. كام يتم 
تضمني العالقات عىل املستوى الوطني والدويل. ومن الرضوري أال تنسوا شمول منظمتكم عىل اخلريطة - وقد 

متت اإلشارة إىل اجلمعية امللكية باللون األمحر. 

نصائح الستخدام الخريطة التكتيكية 

عند إجياد »العالقة املركزية«، انظروا فيام ييل:

من الذي ُتنَتهك حقوقه او يساء هلا أو ُيرم من التمّتع هبا؟ •

من الذي يقوم باالنتهاك أو اإلساءة أو يرم شخص آخر من حّقه يف هذه احلالة؟ •

هل هذه فعاًل عالقة شخصية وجهًا لوجه؟ •

مالحظة: ال توجد عالقة شخصية وجهًا لوجه بني شخص ومؤسسة.

هل هناك عالقة شخصية وجهًا لوجه يف هذه املشكلة يتم إغفاهلا؟ •

ُيعترب كل شخص، جمموعة، مجعية، مؤسسة، هيئة حكومية، إىل آخره، نقطة حمتملة الختاذ إجراءات. غري أنه ليس 
من املمكن أن تركز املنظمة عىل كل نقطة عىل اخلريطة التكتيكية. ومن الرضوري إجراء بحوث إضافية يف هذه 

املرحلة لتكونوا إسرتاتيجيني يف استخدامكم للموارد املحدودة لتحديد نقاط اإلجراء بحكمة.

استخدام أداة طيف الحلفاء
تعمل أداة »طيف احللفاء« عىل زيادة وعينا وفهمنا للناس أو املجموعات أو املؤسسات التي تغّطي النطاق الكامل 
للمشاركة املمكنة يف محلة املدافعة املحددة. فقد يكون ألولئك الذين نعتقد أهنم سيدعمون جهودنا منظورات 
وأهداف من شأهنا أن تدحض جهودنا أو تعارضها عىل أرض الواقع. ويف الوقت نفسه، فإن َمن نعتقد للوهلة 
املبنية عىل  املدافعة  الواقع جهودنا يف  األوىل أهنم قد يكونون معارضني غري نشطني أو نشطني، قد يدعمون يف 
احلقوق.ومن النقاط الرئيسية التي جيب تذكرها هي أن األفراد من الناس هم من يشكلون جمموعات ومجعيات 

ومؤسسات.

حتى عندما تتخذ جمموعة أو مؤسسة معينة موقفًا ضدنا، فقد يكون هناك أفراد داخل تلك املجموعة أو املؤسسة 

مفتاح اخلارطة التكتيكية: 

 مربع برتقايل فاتح مع خط منقط =
كيانات املجتمع املدين )أشخاص، مجاعات، 

منظامت، إلخ(
مربع أصفر فاتح مع خط أسود مّتصل = هيئات 

سلطة العقبة
 أزرق فاتح مع خط رمادي مّتصل =

هيئات حكومية
مربع أبيض مع خط رمادي مّتصل = كيانات ذات 

صلة بالرشكات اخلاصة 

خطوط العالقات:
 عالقة قوة:

سهم أمحر مّتصل يشري باجتاه واحد
 منفعة متبادلة:

سهم أزرق مّتصل يشري باجتاهني
 عالقة غري واضحة / بحاجة إىل إجراء بحث:

سهم رمادي منّقط يشري باجتاهني

الطائر«  »عني  منظار  التكتيكية  اخلارطة  توّفر  أعاله:  الشكل 
)كمن ينظر من مكان مرتفع العطاء صورة أوضح عن جمموعة 
املنظامت املنخرطة يف قضية ما. ومن املهم أن تالحظوا بأنه كان 
هناك عدد أكرب من املنظامت املشاركة يف العملية املشار إليها يف 
هذه اخلارطة التكتيكية ولكن هذه املنظامت تسلط الضوء عىل 

فائدة هذه األداة لعملية املدافعة اخلاصة باجلمعية امللكية.

»كنا نعلم أنه إذا بقينا بمفردنا، فإننا لن ننجح أبدًا يف تغيري أي 
يشء. وبدالً من ذلك، قبل وضع أي إسرتاتيجية، قمنا بحشد 
املجتمع. وتم إنشاء جمموعة تضم 77 من األفراد األكثر نشاطًا 
وقمنا  املجتمعية.  واملنظامت  احلكومية  غري  املنظامت  وممثيل 

بتدريبهم والسامح هلم بامتالك هذه القضية.«
فيصل أبو السندس

https://www.newtactics.org/resource/worksheet-identifying-allies-and-opponents
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يدعمون جهود املدافعة اخلاصة بنا.

استخدمت اجلمعية امللكية أداة طيف احللفاء بشكل فعال جدًا لتحديد احللفاء واملعارضني املحتملني من أجل 
إجراء بحوث إضافية.

وعىل مدى عام، انضم متطوعون جدد، وتم تدريب 63 منظمة و 222 شخصًا عىل املدافعة.  

التفّكر الخاص بمنظمتكم:
الخطوة الثالثة - تحديد ساحة المدافعة

التكتيكية  اخلارطة  أداتا  وتوفر  التحالفات.  وبناء  احللفاء  حلشد  وأفكارًا  معلومات  املدافعة  ساحة  حتديد  يوّفر 
وطيف احللفاء دعاًم حاساًم عند ابتكار واختيار التكتيكات لتعزيز جهود املدافعة. ومن املهم جدًا ألي محلة أن 
للتخطيط  املستمرين  واملساعدة  الدعم  توفر  أن  يمكن  التي  واملؤسسات  واملنظامت  األشخاص  بتحديد  تقوم 

والتوعية واحلشد.

خذوا وقتكم للتفكري فيام ييل:

اعرف نفسك

انظروا كيف استفادت اجلمعية امللكية من تدريب املدافعة الذي قامت به ألعضاء جمتمع العقبة »لتحديد ساحة 
املدافعة« عىل نحو أكثر شمولية وفهم سياقهم املتعلق باملشكلة التي تم حتديدها:

كذلك،  • يكن  مل  إذا  املدافعة؟  ساحة  حتديد  عملية  يف  سواء  حٍد  عىل  والرجال  النساء  من  كل  شارك  هل 
مثل  )اجلندر(،  االجتامعي  بالنوع  صلة  ذات  جوانب  تشمل  أو  التكتيكية  خارطتكم  نتائج  تعكس  فهل 

االختالفات يف عالقات االتصال وعالقات القوة وصنع القرار؟

الذين سوف  • وأولئك  ما؛  بشأن قضية  أو جهودكم  يدعمون موقفكم  الذين  أولئك   - من هم حلفاؤكم 
يعملون معكم بشكل نشط؟

ما نوع احلشد املطلوب إلرشاك الشبكة اخلاصة بكم من األشخاص واملجموعات واملنظامت لفهم املشكلة  •
التي حددمتوها ضمن سياقكم بشكل أفضل؟

اعرف معارضيك / اعرف ساحة المدافعة

من هم معارضيكم - أولئك الذين ال يدعمون موقفكم أو جهودكم بشأن قضية ما؛ وأولئك الذين سوف  •

الشكل أعاله: »الطيف« هو أداة ينبغي مراجعتها باستمرار 
وتنفيذ  اجلديدة  املعلومات  وحتليل  بالبحث  تقومون  بينام 
رشية  نحو  خمتلفة  أهداف  وحتريك  إلرشاك  تكتيكات 

احلليف النشط من هذا الطيف.

     

المحایدون

ء 
لفا

لح
ا

ین
شط

لنا
ا ضین

المعار
 

الناشطین

المتنزھین

الصیادین

الغواصین

جمعیة 
الغوص

السیاح

أصحاب
القوارب 

اصحاب الفنادق

األردنيالتلفزیون 

شركة تطویر العقبة
(ADC)

البیئةلحمایة الملكیة اإلدارة  البرلمانیین

المرأةلجان 

متنزه العقبة البحري

محطة العلوم 
البحریة

وزارة التربیة 

/مدیریة السیاحة
سلطة العقبة 

(ASEZA)

االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة
(IUCN)

مشروع
سرایا العقبة 

للحاویاتشركة میناء العقبة 

وزارة البیئة

أصحاب المشاریع 
االستثماریة

االستثمارمفوضیة 

سلطة العقیة
(ASEZA)

/الدائرة القانونیة
سلطة العقبة 

(ASEZA)

/ مدیریة البیئة
سلطة العقبة
(ASEZA)

أیلةمشروع واحة 

تلفزیون رؤیا

/ مفوضیة البیئة
سلطة العقبة
(ASEZA)النوعيالتحاد ا

البیئیةللجمعیات   

الساحلجمعیة نساء 

الجامعة األردنیة

جامعة الیرموك

الجمعیة الملكیة
البحریةلحمایة البیئة  

JREDS

سكان مدینة العقبة

مواطن مدینة العقبة

الملكیةالجمعیة 
الطبیعةلحمایة   

مواطن مدینة 
العقبة

مفوضیة االستثمار
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يعملون بشكل نشط ضدكم؟

من حتتاجون إىل حشدهم يف هذه املرحلة من املدافعة من أجل فهم أفضل لساحة املدافعة )عىل سبيل املثال،  •
أشخاص لدهيم جماالت خربة حمددة(؟

نصائح: تحديد ساحة المدافعة الخاصة بكم

ضعوا الناس يف املركز: •

من الذين ُتنَتهك حقوقهه أو ُيساء استخدامها أو ُيرموا من التمّتع هبا؟ ▪

من الذين يقومون باالنتهاك أو اإلساءة أو حرمان شخص آخر من حّقه يف هذه احلالة؟ ▪

ما هو نوع البحث املطلوب ملساعدتكم عىل حتديد ما ييل:

من أيضًا يشارك أو هيتم أو يستثمر يف هذه املسألة؟ •

من الذي يتحمل املسؤولية ملعاجلة هذه املسألة؟ •

من هم احللفاء واملعارضني املحتملون بشأن هذه املسألة؟ •
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الخطوة الرابعة -  ابتكار واختيار التكتيكات 
إن التكتيكات هي اإلجراءات التي تتخذوهنا للتحرك نحو هدفكم وتعزيز رحلة التغيري اخلاصة بكم. وإذا تم 
استخدامها بشكل جيد، يمكن للتكتيكات أن يكون هلا تأثري ونفوذ ويمكنها تغيري ساحة العالقات اإلنسانية. 
درستم  وكلام  يوميًا!  منها  املزيد  تطوير  وجيري  اإلنسان،  حقوق  ملدافعي  املتاحة  التكتيكات  من  العديد  وهناك 
وتعّلمتم املزيد من التكتيكات، زادت قدرتكم عىل تعديل وتكييف بعض تكتيكاتكم بشكل يلبي احتياجاتكم 
وجيعل خصمكم يفقد توازنه. وتستكشف هذه اخلطوة وجتمع املعلومات من مجيع مصادر املعرفة الثالثة: اعرف 
للتطوير  التالية  املجاالت  عىل  الضوء  اخلطوة  هذه  وتسلط  املدافعة.  ساحة  واعرف  خصمك،  واعرف  نفسك، 

اإلسرتاتيجي والتكتيكي:

الغايات التكتيكية القائمة عىل حقوق اإلنسان •

األهداف اإلسرتاتيجية لتعزيز رحلة التغيري اخلاصة بكم  •

عنارص إجراء املدافعة: البناء التنظيمي للحملة،  والبحث، واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار •

التكنولوجيا: التحديات والفوائد •

الغايات التكتيكية القائمة على حقوق اإلنسان
ال يمكن ملعظم املنظامت التي تسعى إىل النهوض بحقوق اإلنسان أن تستوعب أكثر من هدف أو هدفني تكتيكيني 
رئيسيني يف إطارها املؤسيس. ويرجع ذلك إىل الوقت الذي يستغرقه التعلم، واالستثامر يف املوظفني وصعوبات 
بكم  اخلاصة  التكتيكية  للغاية  واضح  فهم  وجود  وإن  والفعالية.  األداء  وقياس  املالية،  املصادر  بتوفري  تتعلق 
يساعدكم بشكل أكثر فعالية عىل اختيار التكتيكات للوصول إىل أهدافكم يف معاجلة املشكلة التي تم حتديدها. 
حقوق  عىل  قائمة  أساسية  تكتيكية  أهداف  أربعة  اإلنسان«  حقوق  جمال  يف  اجلديدة  »التكتيكات  حددت  وقد 

اإلنسان:

الوقاية

هل هدفكم الرئييس هو الوقاية من وقوع انتهاك وشيك اآلن ويف املستقبل؟ •

التدخل

انتهاكها لألفراد  • التدخل يف احلاالت املمتدة من احلرمان من حقوق اإلنسان أو  الرئييس هو  هل هدفكم 
واملجتمعات املحلية املهّمشة أو املستبعدة؟

التعويض

هل هدفكم الرئييس هو تعويض وإعادة بناء حياة الضحايا واملجتمعات بعد حدوث اإلساءة - ملساعدهتم  •
علی الشفاء أو السعي إلی حتقيق العدالة أو املصاحلة أو االنتصاف؟

الترويج/التعزيز

بناء جمتمعات أو سياسات ومؤسسات ملتزمة   • تعزيز حقوق اإلنسان من خالل  الرئييس هو  هل هدفكم 
ومتفاعلة وعىل دراية بحقوق اإلنسان وتعمل عىل تعزيزها واحرتامها؟

وبينام ندرس رحلة التغيري اخلاصة باجلمعية امللكية، انظروا كيف يمكنكم أن تكونوا أكثر تعمقًا يف حتليل مدى 
اتصال التكتيكات اخلاصة بكم باألهداف احلالية والطويلة األجل ودفعها إىل األمام. وباإلضافة إىل ذلك، بينام 
ندرس عنارص إجراءات املدافعة والتكتيكات التي اختارهتا اجلمعية امللكية، انظروا يف الكيفية التي تدعم فيها 
التكتيكات اخلاصة بكم محالتكم وكيفية ترابطها لتعزيز تلك احلمالت. ويساعدكم ذلك عىل أن تكونوا أكثر 

فاعلية يف جهود املدافعة من الناحيتني اإلسرتاتيجية والتكتيكية.

https://www.newtactics.org/tactics
https://www.newtactics.org/tactics
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1الھدف رقم 
تعدیل الخطة الشمولیة لمنطقة 

لتشمل  2013العقبة قبل نھایة 
شواطئ  المن بما تبقى عتراف اإل

عامةال

2الھدف رقم 
جیر أتعدم بیع او ضمن ینظام یجاد إ

إال المنطقة الشاطئیة ستثمار إ او
الوزراءمجلس بموافقة 

3الھدف رقم 
وضع قانون لحمایة المناطق الساحلیة

الرؤیا 
االردنیون یتمتعون بحقھم في 
الوصول المجاني واالمن لكافة 

العامةاالماكن 

:قطة البدایةن

المشكلة الیوم 

العامةعدم وجود ضمانة قانونیة تضمن حق االردنیین  في الوصول الى الشواطئ 

تطوير رحلة التغيير 
يف  امللكية  اجلمعية  به  قامت  الذي  البحث  كان 
للبيع«  ليست  »شواطئنا  محلة  من  األوىل  املراحل 
بمثابة معلومات هامة هلذه اخلطوة يف هذه العملية. 
املرحلية  للمنجزات  توجيهًا  البحث  وّفر  حيث 
ليتمكن  املتبقية  الشواطئ  حلامية  الالزمة  الرئيسية 
البحثي  التحليل  إليها. وقاد  الوصول  اجلمهور من 
بيان  بتنقيح  والتحالف  امللكية  اجلمعية  قيام  إىل 
املشكلة ليصبح: عدم وجود ضامنات قانونية تضمن 

حق األردنيني يف الوصول إىل الشواطئ العامة.

هامة  توجيهات  هذا  املنقح  املشكلة  بيان  أتاح  وقد 
التي من  املرحلية  املنجزات  أي  أهدافهم -  لتطوير 
شأهنا أن تساعدهم عىل تقييم ما يرزونه من تقدم 
هذه  ذكر  تم  وقد  هبم.  اخلاصة  التغيري  رحلة  يف 
األهداف من أجل تقييم ما إذا كانت قد حتققت أم 

ال بشكل سهل. 

أو  مرحلية  منجزات  ثالثة  امللكية  اجلمعية  حددت 
أهداف اسرتاتيجية. وقد تم حتديد األول، الذي تم 
تعريفه بشكل واضح، لضامن اختاذ إجراءات فورية 
للتدخل مع توفري التوجيه وحتديد املواقع للمراحل 

الالحقة.

قبل هناية عام 2013، تعديل املخطط الشمويل . 1
ملنطقة العقبة ليشمل محاية وصول اجلمهور إلی ما بقي من الشواطئ.

الوزراء . 2 جملس  موافقة  دون  الساحلية  املنطقة  يف  االستثامرات  تأجري  أو  بيع  عدم  يضمن  نظام  إجياد 
بحلول عام 2016.

إعتامد قانون وطني حلامية الساحل يضمن منع بيع الواجهة الشاطئية.. 3

من خالل حتديد أهدافهم هبذه الطريقة، متكنت اجلمعية امللكية من تركيز طاقاهتا ومواردها وتكتيكاهتا عىل حتقيق 
اهلدف األول.

نصائح: إنشاء »رحلة التغيير« الخاصة بكم
اعرف نفسك

انظروا يف كيف يمكنكم ضامن مشاركة فئتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج املرجوة. •

هذه  • تفي  أن  جيب  بكم.  اخلاصة  التغيري«  »رحلة  إلنشاء  املرحلية  املنجزات  أو  األهداف  بتحديد  قوموا 
األهداف بمعايري »هدف معقول« أي أن تكون حمددة وقابلة للقياس وقابلة للتحقيق واقعية وحمددة بإطار 

زمني حتى تتمكنوا من رصد التقدم الذي حترزونه، وتقييم نجاحاتكم، ومعرفة ما تبقى لتفعلونه.

للحملة،  • التنظيمي  البناء  املدافعة:  تتعلق بكل جمال من جماالت إجراءات  انظروا يف وضع أهداف حمددة 
والبحث، واحلشد، والتفاعل مع صنّاع القرار وإرشاكهم.

عناصر إجراء المدافعة
وإرشاك  واحلشد  والبحث  للحملة   التنظيمي  )البناء  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  توّفر  املدافعة،  محلة  تنفيذ  يف 
صنّاع القرار( التوجيه الالزم لتطوير املنجزات املرحلية اخلاصة بكم. ومن املهم أن نفهم أن كل جمال من عنارص 
إجراء املدافعة يدعم العنارص األخرى ويساعدكم عىل رصد التقدم الذي حترزونه وتقييم كل من أوجه القصور 
والنجاحات اخلاصة بكم. ومن شأن وضع أهداف لكل جمال من عنارص إجراء املدافعة أن يوفر أيضًا أولويات 

التوقيت لضامن أن تعمل اجلوانب املختلفة للحملة معًا.

الشكل أعاله: يقّدم هذا الرسم البياين لرحلة التغيري 
طويلة  واالهداف  احلالية  األهداف  عن  عامة  ملحة 

األجل للجمعية امللكية.



صفحة 18

شواطئنا ليست للبيع - الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في األردن

وعىل الرغم من أن محلة »شواطئنا ليست للبيع« التي أطلقتها اجلمعية امللكية جاءت للحرص عىل وجود ضامنات 
قانونية تضمن حق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة، إال أن الوضع كان يف مرحلة حرجة. لذلك، كانت 
التدخل. وقد استخدمت العديد من التكتيكات للوصول إىل  الغاية التكتيكية الفورية واألساسية للحملة هي 
هذه الغاية، عىل النحو املبنّي يف األقسام التالية. وتعنّي عىل احلملة أن توقف خسارة املزيد من الشواطئ العامة 
من أجل احلفاظ عىل حق املواطنني يف الوصول إىل تلك الشواطئ ومحاية ذلك احلق. وليست الترشيعات النوع 
الوحيد من الضامنات، ونادرًا ما تكون اهلدف األول، ونادرًا ما يكون حتقيقها سهاًل. فالترشيعات عمومًا هي 
امللكية خطوة وسطية من  اجلمعية  كبرية. وهلذا حّددت  الوقت وموارد  كثريًا من  تتطلب  عملية طويلة األجل 
خالل الرتكيز عىل هيكل سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة والعمليات اإلجرائية اخلاصة هبا )انظر حتليل 

املثلث(.

استنادا إىل البحوث التي أجرهتا اللجنة القانونية واللجنة الفنية، قررت اللجنة التوجيهية للحملة أن أفضل خيار 
فوري للتدخل واحلفاظ عىل الشواطئ هو تعديل »املخطط الشمويل« لسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة.

أصبح تعديل »املخطط الشمويل« لسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة اهلدف األول للحملة. وكانت احلملة 
واضحة حول ما ييل:

»ماذا«: تعديل »املخطط الشمويل« ليشمل محاية حق اجلمهور يف الوصول إىل ما تبقى من الواجهة الشاطئية •

»متى«: إنجاز تعديل » املخطط الشمويل« بحلول هناية عام 2013 •

مرة أخرى، من املهم أن نتذكر أن قدرًا كبريًا من العمل كانت قد اضطلعت به مسبقًا اللجنة القانونية واللجنة 
العقبة االقتصادية اخلاصة كفرصة للتدخل الفوري.  الفنية حتى قبل أن حتددا املخطط الشمويل لسلطة منطقة 
ويرجع ذلك إىل أن احلملة قد حّددت بالفعل غياب الترشيعات التي تضمن للمواطنني حقهم يف الوصول إىل 

الشواطئ العامة وممارسة ذلك احلق. 

وأتاح البحث الذي نسقته اللجنة القانونية واللجنة الفنية الفرصة للجمعية امللكية لتنقيح بيان املشكلة وسبيل 
اختاذ إجراء فوري حلامية ما تبقى من الواجهة الشاطئية.

حشد

المركزیةالعالقة 

العقبةمدینة مواطن  ستثمارمفوض اإل

التلفزیون األردني

تلفزیون رؤیا

أصحاب 
القوارب

السیاح

الغواصین

الغوصجمعیة 

الصیادین

سكان مدینة العقبة المتنزھین

الجمعیة الملكیة
لحمایة الطبیعة 

االتحاد النوعي 
للجمعیات البیئیة

الطبیعةاإلتحاد الدولي للحفاظ على 
(IUCN)

الجمعیة الملكیة
لحمایة البیئة البحریة 

الفنادقاصحاب 

الفنادقموظفي 

میناءشركة 
للحاویاتالعقبة   أیلةمشروع واحة 

العقبةمشروع سرایا 

أصحاب المشاریع 
ستثماریةاإل

شركة تطویر العقبة

جمعیة نساء 
الساحل

لجان المرأة
اإلدارة الملكیة 
لحمایة البیئة

البیئةوزارة 

/مدیریة السیاحة
سلطة العقبة 

سلطة العقبة/ مدیریة البیئة

االستثمارمفوضیة 

سلطة العقبة/ مفوضیة البیئة

سلطة العقبة/ الدائرة القانونیة

متنزه العقبة
البحري 

البرلمانیین 

الجامعة األردنیة 

محطة العلوم البحریة

جامعة الیرموك

Researchالبحث

صناع القرار

البناء التنظیمي للحملة

حشد

صناع القرار البحث البناء التنظیمي 
حشدللحملة

وزارة التربیة والتعلیم

الضوء  التكتيكية  اخلارطة  هذه  تسّلط  الشكل: 
عىل موقع الغايات التكتيكية لكل من  

جماالت إجراء املدافعة األربعة.
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وتوفر اخلريطة التكتيكية وسيلة لتحديد الفئات املستهدفة بشكل مرئي لكل جمال من عنارص إجراءات املدافعة. 
النشطني  احللفاء  بني  املوجودة  املواقع  وتوفر  الطيف.  عىل  املستهدفة  الفئات  هذه  موقع  احللفاء  طيف  وُيربز 
وإن  فيها.  والنجاح  املحددة  األهداف  إىل  للوصول  التكتيك  الختيار  مهمة  معلومات  النشطني  املعارضني  إىل 
وبينام  األخرى.  التكتيكات  يف  التقدم  مشرتك  بشكل  تدعم  والتي  املرتابطة  تلك  هي  فعالية  األكثر  التكتيكات 
نتدارس عنارص إجراءات املدافعة والتكتيكات التي اختارهتا اجلمعية امللكية، انظروا يف كيف تدعم التكتيكات 

اخلاصة بكم وكيف ترتابط لتعزيز احلمالت اخلاصة بكم.

البناء التنظيمي للحملة 
التكتيك الذي تم اختياره:

توفري التدريب علی املدافعة لبناء قدرات موظفي اجلمعية امللكية واملنارصين يف املجتمع املحيل ملعاجلة قضية  •
شواطئ العقبة.

تقدم اجلمعية امللكية مثاالً ممتازًا إلبداء االهتامم لقدراتكم التنظيمية عىل القيام بحملة مدافعة. ففي البداية، حددوا 
أهنم بحاجة إىل الدعم وامُللكية من املجتمع من أجل النجاح يف احلفاظ عىل الواجهة الشاطئية. وقد استفادوا من 
قدراهتم  لبناء  تكتيكًا  باعتبارها  الفعالة  لإلسرتاتيجات  خطوات  اخلمس  منهجية  مع  املدافعة  جمال  يف  التدريب 
ساعدت  وقد  امللكية.  اجلمعية  ملوظفي  الشواطئ  مسألة  بشأن  الوعي  مستوى  ورفع  املدافعة  جمال  يف  الداخلية 
إضافية  حكومية  وغري  جمتمعية  منظامت  حتديد  عىل  املدافعة  جمال  يف  بإجرائها  قاموا  التي  التدريبية  الدورات 

للمشاركة يف احلملة. 

بداية  يف  النشط.  وغري  النشط  احلليف  قطاعي  يف  املوجودين  أولئك  والحظوا  احللفاء  طيف  بتفّحص  قوموا 
العملية، وضعت اجلمعية امللكية نفسها يف موقف احلليف غري النشط. وأبرز ذلك احلاجة املاسة إىل بناء الدعم 
جمال  األويل يف  التدريب  وقد ساعدت عملية  لتنجح.  احلملة  كانت  ما  وإال  موظفيها،  بني  الداخيل  واالستثامر 
بناء  التكتيك، الذي استخدم باالقرتان مع  النشط. وقد نجح هذا  املدافعة عىل نقل موظفيها إىل موقع احلليف 
التحالف )انظر احلشد(، يف إرشاك ليس موظفيها فحسب، بل أيضًا جمموعة واسعة من أعضاء املجتمع ومنظامته 

للقيام بأدوار قيادية هامة لتنفيذ احلملة.

ابحاث

     

المحایدون

ون
شط

لنا
ء ا

لفا
لح

ا

ضین
المعار

 
الناشطون

المتنزھین

الصیادین

الغواصین

جمعیة 
الغوص

السیاح

أصحاب
القوارب 

اصحاب الفنادق

األردنيالتلفزیون 

شركة تطویر العقبة
(ADC)

البیئةلحمایة الملكیة اإلدارة  البرلمانیین

لجان المرأة

متنزه العقبة البحري

محطة العلوم 
البحریة

وزارة التربیة 

/مدیریة السیاحة
سلطة العقبة 

(ASEZA)

االتحاد الدولي لحفظ الطبیعة
(IUCN)

مشروع
سرایا العقبة 

للحاویاتشركة میناء العقبة 

أصحاب المشاریع 
االستثماریة

االستثمارمفوضیة 

سلطة العقیة
(ASEZA)

/الدائرة القانونیة
سلطة العقبة 

(ASEZA)

/ مدیریة البیئة
سلطة العقبة
(ASEZA)

أیلةمشروع واحة 

تلفزیون رؤیا

/ مفوضیة البیئة
سلطة العقبة
(ASEZA)النوعيالتحاد ا

البیئیةللجمعیات   

الساحلجمعیة نساء 

الجامعة األردنیة

جامعة الیرموك

أھداف منطقة العمل التكتیكیة

ابحاث

الجمعیة الملكیة
البحریةلحمایة البیئة  

JREDS

صناع القرار

القدرات 
الداخلیة

الحشد

الحشد صناع القرارالبحث البناء التنظیمي 
للحملة

سكان مدینة العقبة

مواطن مدینة العقبة

الملكیةالجمعیة 
الطبیعةلحمایة   

الحشد
وزارة البیئة

مواطن مدینة 
العقبة

مفوضیة االستثمار

مفتاح طيف احللفاء مع جماالت إجراء املدافعة

 دائرة باللون الربتقايل الفاتح مع خط متقطع = 
 مؤسسات املجتمع املدين

متقطع  خط  مع  الفاتح  الربتقايل  باللون  دائرة  امللكية:  اجلمعية 
واالسم باللون األمحر بخط عريض 

 دائرة باللون األصفر الفاتح ذات خط أسود غامق = 
 مؤسسات ذات صلة بسلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة

 دائرة باللون األزرق = 
 اهليئات احلكومية األردنية

دائرة بيضاء = الكيانات ذات الصلة باألعامل التجارية

الغايات  موقع  عىل  الضوء  الطيف  هذا  يسلط  أدناه:  الشكل 
األربعة.  املدافعة  إجراء  جماالت  من  جمال  لكل  التكتيكية 
النشطني  »احللفاء  رشائح  يف  املستهدفة  الفئات  تركز  الحظوا 

واحللفاء غري النشطني واملحايدين«.
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التفّكر في القدرات الداخلية
إعرف نفسك

انظروا يف كيف يمكنكم ضامن مشاركة جمموعتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج. هل شاركت  •
النساء والرجال يف فئتكم املستهدفة يف حتديد املخرجات والنتائج؟ هل تعكس املخرجات والنتائج املرجوة 
أو تشمل اجلوانب املتعلقة بالنوع االجتامعي )اجلندر( مثل معاجلة األدوار وعالقات القوة واحلصول عىل 

املوارد واختاذ القرارات؟

انظروا يف القدرات الداخلية ملنظمتكم عىل القيام باملدافعة. ما هي آليات الدعم احلالية املعمول هبا؟ •

تنفيذ  • فائدة كربى يف  ذات  تكون  أن  يمكن  التي  اهلياكل  أنواع  ناقشوا  املحددة،  املدافعة  بالنسبة حلمالت 
احلملة. ما هي أشكال الدعم اإلضافية املطلوبة؟ كيف يمكنكم تعزيز قدراتكم؟

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لدعم وبناء قدراتكم الداخلية؟ ما هي التحديات التي قد تواجهوهنا  •
عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟

بينام تستكشفون تكتيكات لبناء »القدرات الداخلية«، ال تنسوا أن احللفاء النشطني وغري النشطني يمكن  •
حشدهم لدعم وتعزيز قدرات منظمتكم. َمن هم احللفاء الذين يمكنكم إرشاكهم واالعتامد عليهم للقيام 

بأدوار القيادة والتنفيذ؟

إعرف ساحة المدافعة/إعرف خصمك

كيف يمكن استخدام التكنولوجيا لبناء الدعم اخلارجي؟ •

ما هي التحديات التي قد تواجهوهنا فيام يتعلق باملعارضني أو بسياقكم عند استخدام أدوات التكنولوجيا؟ •

البحوث
التكتيك: إرشاك اخلرباء للبحث والتحليل

دراسة التسلسل الزمني والتطورات يف الواجهة الشاطئية خلليج العقبة )اآلثار االجتامعية/االقتصادية( •

توفري حتليل قانوين حول الترشيعات واإلجراءات •

لقد أمضت اجلمعية امللكية وقتًا طوياًل وموارد كبرية يف جمال إجراء املدافعة املتعّلق بالبحوث. وجاء حتديد اخلرباء 
املحتملني مبارشة من اخلارطة التكتيكية وأداة طيف احللفاء اخلاصة هبم. ومتّكنوا من التعرف عىل األشخاص 
داخل املجتمع نفسه - أولئك الذين يعملون يف املؤسسات التعليمية، ومتّكنوا من حتديد األشخاص الذين يمكن 
لتوفري  جلان  ثامين  أصل  من  جلان  أربع  تشكيل  وتم  اخلاصة.  االقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  داخل  إرشاكهم 
بحوث هامة تتعلق باآلثار البيئية واالقتصادية الستخدام األرايض، آلية اختاذ القرارات واإلجراءات القانونية، 

وحتديد صنّاع القرار املناسبني. وفيام ييل اللجان التي أجرت البحوث:

اللجنة القانونية - البحث يف الترشيعات واإلجراءات احلالية •

اللجنة الفنية-  بحث هيكل سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة، وتشكيل وتنفيذ »املخطط الشمويل« •

جلنة تقييم األثر - جتميع املعلومات عن األرضار واآلثار البيئية واالقتصادية واالجتامعية  •

جلنة »حتديد صنّاع القرار« - فهم من لدهيم سلطة اختاذ القرار لرتكيز اجلهود الفورية •

وقد استقطبت اجلمعية امللكية أفرادًا ومؤسسات لتوفري بحوث قانونية واقتصادية وبيئية حمددة بشأن هذه املسألة. 
الذين  األفراد  تقع يف رشية خمتلفة عن  بأن مؤسسة معينة  وعند تطوير طيف احللفاء اخلاص بكم، قد جتدون 
يعملون لدى املؤسسة. وإن هذا هو أحد األسباب التي جتعل البحوث حاسمة جدًا جلهود املدافعة اخلاصة بكم. 
احرصوا عىل التحدث مع أكرب عدد ممكن من األفراد داخل مؤسسة ما للوصول إىل أولئك املهتمني والراغبني 

والقادرين عىل مساعدتكم.

حّددت نتائج البحوث من جلنتي القضايا الفنية وتقييم األثر معلومات ملموسة عن اآلثار البيئية واالقتصادية. 
التلفزيونية  للمقابالت  الرسائل  صياغة  خالل  من  املجتمع  توعية  إىل  بدورها  املعلومات  هذه  توجيه  وتم 
اهتامم  لتنال  املجتمعية  اإلجراءات  يف  تنّوع  هناك  وكان  احلشد.  وإجراءات  وثائقي،  فيديو  ومقطع  واإلذاعية، 
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الشباب والكبار واألشخاص ذوي اإلعاقة. وشملت اإلجراءات زيارات ميدانية منظمة إىل شواطئ العقبة لرؤية 
حالة الشواطئ العامة بشكل مبارش؛ وإجراءات لتنظيف الشاطئ ومنطقة الغوص؛ وتنظيم سلسلة برشية جلذب 

االنتباه إىل الشواطئ العامة.

العامة  الشواطئ  وبيع  املراقب  غري  احلرضي  التطور  عن  نشأت  خمتلفة  مشاكل  إىل  احلملة  رسائل  وأشارت 
واستخدموا  للبيع.  ليست  شواطئنا  احلملة:  شعار  صياغة  إىل  هذا  وأدى  اخلاص.  القطاع  من  للمستثمرين 
التكنولوجيا والرسائل اإلعالمية بشكل فعال إلنشاء مقطع فيديو وثائقي مدته ثامين )8( دقائق يتمحور حول 

أربعة جماالت مواضيعية رئيسية هي:

 الوصول إىل الشاطئ هو أحد حقوق اإلنسان:  . 1
قال رئيس مجعية العقبة للغوص يف الفيلم الوثائقي الذي انتجته احلملة، »الشاطئ ملك للجميع! ولكل 

أردين احلق يف امليش عىل الشاطئ وعىل كل الـ27 كيلومرت. وال جيوز منع أي سنتيمرت واحد«.

 اآلثار البيئية واالقتصادية: . 2
يؤثر االستثامر سلبًا عىل مصدر رزق السكان املحليني: حيث أن 55% من األسامك يف خليج العقبة تتغذى 
من الشعاب املرجانية. ومن خالل تدمري الشعاب املرجانية، فإن االستثامرات تعّرض للخطر مصدر رزق 

الصيادين وأرسهم ومعظم السكان املحليني.

 الصحة والسالمة العامة: . 3
ال يوجد عىل الشواطئ العامة أبراج مراقبة أو منقذون أو حتى حاويات جلمع القاممة. وهناك خطر إضايف 
يتمثل يف عدم وجود مناطق منفصلة وخمصصة للسباحة والقوارب. وقد أدى ذلك إىل وقوع وفيات من 

احلوادث والغرق كل عام.

 التمييز االجتامعي: . 4
اخلاصة  الشواطئ  عىل  االستحامم  وأماكن  املالبس  لتغيري  غرف  فيها  يتوفر  والتي  النظيفة  املناطق  توجد 
فقط التي تديرها الفنادق، والتي يبلغ رسم دخوهلا ما ال يقل عن 25 دينار أردين للشخص الواحد. وهذا 
يتجاوز نطاق القدرة االقتصادية ملعظم األرس. وإن شاطئ املدينة، وهو أحد الشواطئ العامة القليلة املتبقية، 

ال تتوفر فيه مثل هذه املرافق.

االقتصادية  العقبة  منطقة  لسلطة  الشمويل  واملخطط  احلالية  الترشيعات  بشأن  بحوثًا  القانونية  اللجنة  وقدمت 
إلرشاك  منها  االستفادة  يمكن  التي  احلاسمة  والقانونية  اإلجرائية  الضامنات  البحوث  هذه  وحّددت  اخلاصة. 
ومن  الشاطئية.  الواجهة  عىل  إضافية  أرايض  أي  لبيع  الفوري  والوقف  للتدخل  معهم  واحلوار  القرار  صنّاع 
املهم أن نالحظ أن العمل مع صنّاع القرار بشأن هذه اإلجراءات قد أدى إىل إرشاك الذين يف خانة احلليف غري 
النشط أو خانة املواقف املحايدة. وقد ساعد هؤالء احللفاء احلملة عىل فهم والية سلطة منطقة العقبة وهيكلها 
وإجراءاهتا. وقد فتح ذلك الباب أمام اختاذ إجراء بشأن التدخل الفوري ووقف أي بيع إضايف ألي شواطئ. وقد 
مضت اإلجراءات الفورية ُقدمًا حتى يف الوقت الذي واصلت فيه اللجنة القانونية عملها بشأن وضع توصيات 

لترشيعات وطنية.

التفّكر في البحوث
إعرف نفسك

ما هي أشكال البحوث التي حتتاجون إليها لفهم مشكلتكم املحددة بشكل أفضل؟ •

املعلومات القائمة عىل احلقوق: مثل حتديد اجلمعية امللكية حلق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة ▪

املعلومات الفنية: مثل اآلثار البيئية واالقتصادية التي حددهتا اجلمعية امللكية ▪

املعلومات الترشيعية: الترشيعات والسياسات واإلجراءات كتلك املتعلقة بسلطة منطقة العقبة  ▪
االقتصادية اخلاصة

املعلومات االجتامعية: مثل البيانات املصنفة حسب اجلنس، واملعيقات أمام الفقراء وكبار السن والنساء  ▪
واألشخاص ذوي اإلعاقة للوصول إىل الشواطئ العامة بسالمة وأمان.

إعرف ساحة المدافعة

انظروا يف كيفية استخدام أدوات التكتيكات اجلديدة: •

امللكية  اجلمعية  أطلقتها  التي  بالتغيري«  »لنقم  محلة  »طالبت 
إمكانية  مع  وآمنة  نظيفة  بشواطئ  حتديدًا   )2016  -  2014(
الوصول إليها من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة. وقد تناول هذا 
الشواطئ  عىل  القاممة  مسألة   -  3 رقم  املوضوع  مبارش  بشكل 
العامة؛  والسالمة  بالصحة  تتعلق  قضية  باعتبارها  العامة 
واملوضوع رقم 4 - معاجلة جانب آخر من جوانب التمييز فيام 
اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  والنساء  السن  كبار  بحقوق  يتعلق 
طريقة  هذه  املتابعة  محلة  وفرت  وقد  الشاطئ.  إىل  الوصول  يف 
رائعة لتعزيز مشاركة واستثامر احللفاء النشطني وغري النشطني 

لتحسني الشواطئ العامة.«

https://www.youtube.com/watch?v=rfIws6sdxjY
https://www.youtube.com/watch?v=rfIws6sdxjY


صفحة 22

شواطئنا ليست للبيع - الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في األردن

استخدام أداة »اخلارطة التكتيكية« لتحديد األشخاص واملنظامت واملؤسسات التي لدهيا خربات خاصة  ▪
فيام يتعلق باملسألة التي تم حتديدها.

استخدام أداة »طيف احللفاء« ملناقشة التكتيكات املناسبة إلرشاك اخلرباء عىل أساس موقفهم كحلفاء  ▪
أو حمايدين أو معارضني

كيف يمكن استخدام البحوث يف رفع الوعي وحشد احللفاء؟ •

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد أو تعرقل جهودكم البحثية؟ •

ما هي أنواع التكنولوجيا التي من شأهنا أن تفيد بحوثكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة يف جتميع املعلومات عن قضيتكم؟ ▪

ما هي أنواع التكنولوجيا املفيدة لتحليل النتائج؟ ▪

كيف يتم استبعاد الفئات املهمشة من الوصول إلی التكنولوجيا أو استخدامها )مثل النساء واألشخاص  ▪
ذوي اإلعاقة وغريهم(

إعرف خصمك

كيف يمكن استخدام البحوث يف مواجهة املعارضة من املعارضني؟ •

كيف يمكن استخدام البحوث لوضع توصيات الختاذ إجراءات إلرشاك صنّاع القرار؟ •

كيف سيتفاعل صنّاع القرار )احللفاء واملعارضني( مع نتائج بحوثكم؟ •

ما هي االعتبارات التي حتتاجون إىل اختاذها فيام يتعلق باملنهجية أو التكنولوجيا التي اخرتمتوها؟ •

الحشد
التكتيكات التي تم اختيارها:

بناء حتالف من منظامت املجتمع املدين . •

تشكيل اللجنة التوجيهية وجلنة العمل لوضع هيكل تنظيمي إلدارة احلملة وتنفيذها. •

أتاحت عملية التدريب عىل املدافعة فرصة إلرشاك املنظامت املجتمعية واملنظامت غري احلكومية واألفراد املهتمني 
لتوجيه املراجعة العامة للقضايا البيئية بصفة عامة، وعىل وجه اخلصوص لزيادة الوعي بالشواطئ وبناء امُللكية 
هيكل  ذي  حتالف  تشكيل  إىل  بامُللكية  وشعورهم  اهتاممهم  عن  الناجتة  الطاقة  توجيه  وتم  املسألة.  هذه  بشأن 

تنظيمي مما أدى إىل اجياد جمموعة ضغط قوية لضامن محاية وصول املواطنني إىل الشواطئ.

إن بناء حتالف ال يدث بني عشية وضحاها. حيث حتتاج التحالفات إىل وقت وجهود كبرية واهتامم مستمر. غري 
أن فوائد التحالفات يمكن أن تفوق بكثري التحديات التي تواجهها. ويف سياق بناء التحالف حلملة »شواطئنا 

ليست للبيع«:

وّفر أعضاء التحالف مصادقة فيام يتعلق بأولوية التدخل واحلفاظ عىل الشواطئ العامة املتبقية من خالل  •
التدريب عىل املدافعة؛

قبل أعضاء االئتالف الفرص املتاحة للمشاركة يف املناصب القيادية والتنفيذية يف هياكل ثامين جلان، بام يف  •
ذلك جلنة توجيهية لإلرشاف العام. وباإلضافة إىل ذلك، رّكزت ثالث جلان أخرى عىل احلشد حتديدًا:

جلنة التسلسل التارخيي - لبناء تقدير لتاريخ املوارد البيئية الساحلية وتاريخ املجتمع. ▪

البحرية  ▪ احلياة  وبيئة  الشواطئ  أمهية  بشأن  املجتمعي  الوعي  بناء  أجل  والتوعية - من  النشاطات  جلنة 
وخطط تنمية سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة واملشاركة بشكل مبارش يف إختاذ اإلجراءات.

اللجنة اإلعالمية - من أجل ضامن التغطية والتواصل اإلعالمي من خالل اآلليات اإلعالمية. ▪

مّثل أعضاء التحالف وجهات نظر متنوعة برسائل موحدة تسرتشد بالبحوث التي القت قبوالً من وسائل  •
اإلعالم وحشدت املجتمع األردين األوسع لفهم قضية الشواطئ وحقوق املواطنني التي كانت عىل املحك.

حشد املجتمع إلرشاك صنّاع القرار
امللكية  اجلمعية  قّدمتها  التي  املعلومات  أن  الواضح  »من 
الذين  املجتمع  أفراد  عىل  كبري  تأثري  هلا  كان  للمجتمع 

استفادوا منها للميض قدمًا.«

قال رجل يبلغ من العمر 70 عامًا خالل اجتامع معلومايت: 
»علينا أن نذهب إىل سلطة منطقة العقبة االقتصادية اخلاصة 
اآلن. وإذا مل نتحرك اآلن، فنحن جزء من املشكلة«. وبعد 
مع  جمتمعي  اجتامع  هناك  كان  أسابيع،  ثالثة  أو  أسبوعني 
البالغ من  نفسه  الرجل  مسؤولني حمليني ووطنيني - وهذا 
العقبة  منطقة  »سلطة  رصيح،  بشكل  قال  عامًا   70 العمر 

تأخذ أرضنا«.

https://www.newtactics.org/tactic/building-coalition-country%E2%80%99s-human-rights-organiza%C2%ADtions-speak-one-voice-against-abuses
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استفاد أعضاء التحالف من القوة اجلامعية عند ارشاك صناع القرار للضغط من أجل حقهم، كمواطنني، يف  •
الوصول إىل الشواطئ العامة.

وانضمت 21 منظمة رسميًا إىل التحالف. وتم حشد أعضاء التحالف يف مجيع اللجان الثامنية التي وفرت القيادة 
الفريق  تنفيذ األنشطة الرضورية إلنجاح احلملة. وشارك  الالزمة لإلرشاف عىل  الداخلية احلاسمة  والقدرات 
األسايس للجمعية امللكية يف اللجنة التوجيهية التي تألفت من 12 إىل 15 شخصًا من منظامت حليفة أساسية. ومل 
خيدم هؤالء األشخاص يف اللجان األخرى. وعوضًا عن ذلك، تم قيادة جلان أخرى من قبل 4 إىل 7 أشخاص مع 
منصب ألحد موظفي اجلمعية امللكية يف كل جلنة. وكان موظف اجلمعية يعمل كأمني رس - لتدوين املالحظات 

والدعوة إىل عقد اإلجتامعات واملسؤولية عن تقديم التقارير إىل اللجنة التوجيهية.

التفّكر في الحشد
إعرف نفسك

ما هي جهود احلشد املطلوبة لتحقيق أهداف »رحلة التغيري« اخلاصة  •
بكم؟

من  • املهمشة  الفئات  حتتاجها  قد  التي  اخلاصة  اإلعتبارات  هي  ما 
النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة  املثال،  أجل حشدها )عىل سبيل 

وغريهم(

ما هي القدرات التي تتمّتعون هبا هلذه اجلهود؟ •

كيف يمكنكم احلصول علی قدرات إضافية؟ •

إعرف ساحة المدافعة

استخدم أداة اخلريطة التكتيكية ملناقشة:  •

املعنيون يف قضّيتكم  ▪ من هم األشخاص واملنظامت واملؤسسات 
والذين قد حتتاجون إىل حشدهم؟

ما هي البحوث اإلضافية التي نحتاج أن نجرهيا ليكون لدينا فهم أفضل للمعنيني أو املترضرين )مثل  ▪
النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وغريهم من الفئات املهمشة، إىل آخره(

يتحملون  ▪ الذين  ألولئك  أفضل  فهم  لدينا  ليكون  نجرهيا  أن  نحتاج  التي  اإلضافية  البحوث  هي  ما 
املسؤولية بشأن هذه القضية؟

استخدام أداة »طيف احللفاء« للنظر يف التكتيكات املناسبة ألولئك الذين تم حتديدهم يف كل رشية. عىل  •
سبيل املثال:

احللفاء النشطون - ما هي التكتيكات التي سُترشك حلفاءكم لكي يصبحوا أكثر نشاطًا يف العمل معكم  ▪
من أجل حتقيق اهلدف؟

احللفاء غري النشطني - ما هي التكتيكات التي ستزيد من اهتامم واستعداد هؤالء احللفاء لالنتقال إىل  ▪
موقف »احلليف النشط«؟

االجتامعي  • بالنوع  صلة  ذات  جوانب  أي  تشمل  أو  التكتيك  خيارات  تعكس  هل  التكتيكات:  إختيار 
واختاذ  املوارد  إىل  والوصول  القوة  وعالقات  واملرأة  الرجل  بني  األدوار  يف  االختالف  مثل  )اجلندر( 

القرارات؟

ما هي الفرص املتاحة للقيادة والتنفيذ التي يمكنكم مشاركتها مع احللفاء لتعزيز قدرات منظمتكم وتعزيز  •
النساء، األشخاص ذوي  املستهدفة )مثل  فئتكم  املدافعة اخلاصة بكم؟ وكيف يمكنكم ضامن متثيل  محلة 

اإلعاقة، املجموعات املهمشة( يف عمليات القيادة والتنفيذ؟

كيف يمكن للتكنولوجيا أن تساعد أو تعرقل جهود احلشد التي تقومون هبا؟ •

ما هو الغرض من استخدام التكنولوجيا )االتصال من أجل التنسيق والتواصل من أجل زيادة الوعي  ▪
والتواصل من أجل حشد اإلجراءات، وما إىل ذلك(؟

الشكل ادناه:  تقّدم رحلة التغيري ملحة عامة عن اهداف  اجلمعية 
امللكية احلالية ومستهدف واحد وتكتيك واحد ايضًا.

:قطة البدایةن

المشكلة الیوم 

تكتیكات

1رقم المعقول  الھدف
تعدیل الخطة الشمولیة لمنطقة 

لتشمل  2013العقبة قبل نھایة 
بما تبقى من شواطئ عتراف اإل

عامةكشواطئ  

الرؤیا 
االردنیون یتمتعون بحقھم في 
الوصول المجاني واالمن لكافة 

العامةاالماكن 

العامةضمانة قانونیة تضمن حق االردنیین  في الوصول الى الشواطئ وجود عدم 

المستھدف:  جمعیات المجتمع المدني واإلعالم

التكتیك 2: بناء تحالف مع 15 جمعیة مجتمع مدني وعدد من الصحفیین

توجیھ ااالستعراض العام للقضایا البیئیة بشكل عام، وخاصة بما یتعلق  : األھداف
بالشواطئ للحشد و تكوین مجموعة تأثیر وبناء ملكیة للمؤسسات المشاركة بتطویر 

    1#الھدف . الھدف

https://www.newtactics.org/resource/exercise-making-tactical-map
https://www.newtactics.org/sites/default/files/resources/Map the Terrain_Worksheet_Creating a Spectrum of Allies.pdf
https://www.newtactics.org/tactics
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من ليس لديه القدرة عىل الوصول إىل أو استخدام التكنولوجيا التي تفكرون فيها؟ ▪

كيف يمكنكم الوصول إلی أولئك الذين ال يستخدمون التكنولوجيا؟ ▪

إعرف خصمك

كيف سيكون رد فعل املعارضني عىل أشكال احلشد التي اخرتمتوها؟ •

إشراك صّناع القرار
التكتيك: إرشاك جمموعة من صنّاع القرار لدعم احلملة لضامن التصويت اإلجيايب لصالح اخلطة الشاملة

أنشأت اجلمعية امللكية وأعضاء التحالف جلنة حمددة - »جلنة حتديد صنّاع القرار« - إلجراء بحوث بشأن صناع 
القرار وفهمهم. وحّددوا املسؤولني عن إختاذ القرار بشأن الشواطئ العامة.

خرباهتم  جلبوا  وقد  مواطنني.  بصفتهم  احلملة  من  يتجّزأ  ال  جزءًا  املتوسطة  املستويات  يف  املوظفون   وأصبح 
الرئيسيني. ووفرت  القرار  إليها. وربطوا احلملة مع صنّاع  التي كانت احلملة بحاجة  ومعرفتهم من الوكاالت 
التوصيات  وصياغة  الرسائل  لتخطيط  إضافية  فرصًا  اخلرباء  هؤالء  مشاركة  خالل  من  املكتسبة  املعلومات 

وااللتقاء بصنّاع القرار املناسبني. وشملت هذه الفرص ما ييل:

 احلوارات مع اجلمهور املعني )املجتمع املحيل(: . 1
من املهم أن نتذكر أن املواطنني هم صناع القرار النهائيون. وقد عملت اجلمعية امللكية مع أعضاء 

املجتمع واملنظامت للحصول عىل األفكار للحلول بطريقة تشاركية وبناء التوصيات.

 احلوار بني منظامت املجتمع املدين: . 2
عملت اجلمعية امللكية داخل التحالف واملجتمع إلجراء حوار وفهم بعضهم البعض، واحلصول عىل 

أفكار للحلول وتبادهلا، والتحقق من صحة التوصيات، وعمل مدافعة لتلك التوصيات.

 احلوار الرسمي مع صنّاع القرار: . 3
تفاعلت اجلمعية امللكية مع صنّاع القرار يف سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة ويف وزارة البيئة. 
وحيث تتطلب التغيريات يف السياسات واألنظمة  مشاركة االشخاص بصفتهم الرسمية املؤسسية. 
وقد عملت احلملة عىل احلصول عىل أفكار وتبادهلا من أجل إجياد حلول أوسع، والتحقق من صحة 

التوصيات، واحلصول عىل التزامهم باختاذ اإلجراءات وتنفيذ التوصيات.

التفّكر في إشراك صّناع القرار
توّفر عنارص إجراءات املدافعة   هذه فرصًا ممتازة إلرشاك صنّاع القرار واإلعرتاف باإلنجازات التي حتققت يف 
التكنولوجيا قد تساعد عىل تعزيز جهودكم يف كل جمال.  املهم أن نالحظ أن  التغيري اخلاصة بكم. ومن  رحلة 
وعالوة عىل ذلك، انظروا يف كيف يمكن للتكنولوجيا أن تدعم حتضرياتكم إلرشاك صنّاع القرار لتعزيز جهود 

املدافعة اخلاصة بكم يف كٍل من عنارص إجراءات املدافعة   التي تم بياهنا:

إعرف نفسك

البناء التنظيمي للحملة •

)أعضاء  ▪ القرار  صنّاع  ارشاك  منهم  املطلوب  شبكتكم  أو  منظمتكم  داخل  األشخاص  بتحديد  قوموا 
املجتمع املتأثرون باملشكلة، اخلرباء، احللفاء املؤثرون، إلخ(.

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تعزز هياكل دعمكم الداخيل وتواصلكم وتنظيمكم لتنفيذ  ▪
املدافعة اخلاصة بكم؟

احلشد •

كيف ستضغط التكتيكات التي تم اختيارها عىل حلفائكم للوصول إىل صنّاع القرار؟ ▪

حّددوا األشخاص داخل منظمتكم وشبكتكم وأصحاب املصلحة املطلوب منهم وضع توصيات أو  ▪
مطالب باختاذ إجراء من قبل صنّاع القرار )مثل النساء، األشخاص ذوي اإلعاقة، فئات مهمشة أخرى، 

اخلرباء، وما إىل ذلك(؟

رضورة  االهم  ولكن  اجيايب  القرارشيئ  صناع  معرفة  »ان 
معرفة  الية اختاذ القرار«

مؤسسية  استجابه  عىل  حصولكم  هو  االمور  اهم  من  »ان 
اصحاب  من  مجيال  كالما  او  شعورا  فقط  وليس  لطلبكم 

القرار «
فيصل أبو السندس
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كيف يمكن للتكنولوجيا أن تعّزز التواصل مع حلفائكم وأفراد املجتمع اآلخرين وصنّاع القرار؟ ▪

إعرف خصمك

البحث •

كيف يمكن للبحوث أن حترّضكم للتفاعل مع صنّاع القرار الذين قد يعارضون موقفكم أو توصياتكم؟ ▪

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد البحوث اخلاصة بكم لتحديد عملية اختاذ القرارات؛  ▪
ومن هم صنّاع القرار فيام يتعلق بقضّيتكم؟

إرشاك صنّاع القرار •

ما هي أشكال التكنولوجيا التي يمكن أن تساعد يف حتضريكم أو أن تساعد يف توصيل التوصيات إلی  ▪
صنّاع القرار؟

إعرف ساحة المدافعة

احلشد •

من سيتعنّي إرشاكهم أو متثيلهم عند تقديم توصياتكم أو مطالبكم إىل صنّاع القرار؟ ▪

إرشاك صنّاع القرار: •

ما هي التحديات التي تواجهوهنا يف سياقكم عند وضع توصيات وتبليغها إىل صنّاع القرار؟ ▪

ذوي  ▪ األشخاص  النساء،  )مثل  القرار  صنع  عمليات  يف  خمتلفة  مستهدفة  فئات  إرشاك  يمكنكم  كيف 
اإلعاقة، فئات مهمشة أخرى، اخلرباء، وما إلی ذلك(؟

ما هي العمليات أو اإلجراءات التي جيب أن تراعوهنا عند إرشاك صناع القرار؟ ▪

ما هي التحضريات التي حتتاجون إلی اختاذها لضامن عرض توصياتكم أو مطالبكم بوضوح؟ ▪

ما هي اإلعتبارات الالزمة لضامن أفضل النتائج؟ ▪
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الخطوة الخامسة - خطة العمل
خطوات  اخلمس  منهجية  وتوّفر  حددمتوها.  التي  املشكلة  بشأن  يشء  أي  يتغري  لن  إجراء،  أي  اختاذ  بدون 
هذه  وتساعدكم  وتقييمه.  املحرز  التقدم  ورصد  إجراءات  إلختاذ  خطوة  كل  يف  فرصًا  الفعالة  لإلسرتاتيجات 
العملية عىل اإلعرتاف بالنجاحات وتعّلم الدروس من اخلطوة األوىل يف جهود املدافعة اخلاصة بكم. وتعيدكم 
املنهجية إىل اخلطوة األوىل بحيث تتمكنون من تقييم معرفتكم - معرفة النفس ومعرفة اخلصم ومعرفة ساحة 
املدافعة - وتقييم كيف أثرت إجراءات املدافعة عىل مشكلتكم املحددة. خذوا وقتكم لتحديد ما قد تغري وما 

يتطلب املزيد من اجلهد.

بالتوثيق واإلقرار  منظمتكم  تقوم  فكروا يف كيف  امللكية،  اجلمعية  الفعيل وخمرجات محلة  التنفيذ  نتدارس  بينام 
التقدم  الضوء عىل  لتسليط  أيضًا خارجيًا  الشبكة، ولكن  املنظمة وأعضاء  داخليًا ملوظفي  بإنجازاتكم سواء - 

الذي أحرزمتوه يف رحلة التغيري.

لقد حّققت محلة »شواطئنا ليست للبيع« التي أطلقتها اجلمعية امللكية إنجازات هامة ملجتمع العقبة واملواطنني 
األردنيني ككل. وقد أثرت احلملة عىل عمليات صنع القرار فيام يتعلق باستخدام األرايض يف »املخطط الشمويل« 
البيئية يف األردن. وأحدثت احلملة أيضًا  بيئيًا وطنيًا يعزز احلركة  العقبة. وأطلقت احلملة حتالفًا  لسلطة منطقة 

تغيريات إجيابية لدى اجلمعية امللكية كمنظمة. وتتلخص النتائج أدناه وفقًا ملا ييل:

كل جمال من جماالت إجراء املدافعة   •

الفئات املستهدفة واجلمهور املعني •

التكتيكات التي تم اختيارها وأهدافهم لتحقيق املنجز املرحيل األول يف رحلة التغيري •

التي  • احلملة  مراحل  مجيع  يف  حتققت  التي  والكبرية  الصغرية  اإلنجازات  عىل  الضوء  تسلط  التي  النتائج 
أطلقتها اجلمعية امللكية والتحالف العريض من املنظامت.

عناصر إجراء المدافعة 
البناء التنظيمي للحملة

الفئة املستهدفة: موظفو اجلمعية امللكية واملنظامت املجتمعية واملنظامت غري احلكومية واألفراد

التكتيك األول: توفري التدريب عىل املدافعة

اهلدف: مساعدة موظفي اجلمعية امللكية وجملس اإلدارة ومنارصي املجتمع عىل حتديد  اإلسرتاتيجية والتكتيكات 
املناسبة ملعاجلة خماوف املجتمع بشأن شواطئ العقبة

لإلسرتاتيجات  خطوات   اخلمس  منهجية  باستخدام  املدافعة  عىل  تدريبًا  امللكية  اجلمعية  أجرت  املخرجات: 
ومتطوعيها  امللكية  اجلمعية  موظفي  فيهم  بمن   - منظمة   63 من  شخصًا   222 بتدريب  قاموا  حيث  الفعالة. 

ومنظامت غري حكومية وهيئات شبابية وطالب جامعات - خالل دورة املرشوع املمولة.

التكتيك الثاين: بناء وتطوير حتالف جمتمعي من املنظامت من العقبة - انظر  »احلشد«

اهلدف: توفري التوجيه للمراجعة العامة للقضايا البيئية بشكل عام، وحتديدًا فيام يتعلق بالشواطئ لغرض احلشد

النتائج:التحالف املجتمعي: شارك يف التحالف واحد وعرشون )21( منظمة من خمتلف القطاعات )منظامت 
غري حكومية ومنظامت جمتمعية وجامعات ومراكز تعليمية وهيئات شبابية(.

التكتيك الثالث: تشكيل جلنة توجيهية وجلنة عمل لوضع هيكل لتنظيم احلملة

اهلدف: إدارة وتنفيذ توصيات وخطط عمل كل جلنة.

هناك  تكن  مل  يشء،  يتغري  مل  فإذا  التغيري،  تعني  »املدافعة 
مدافعة!«

فيصل أبو السندس
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إىل  لإلنضامم  احلكومية  غري  واملنظامت  املجتمعية  واملنظامت  املهتمني  األفراد  إرشاك   - احلشد  إضايف:  هدف 
التحالف إلدارة وتنفيذ محلة املدافعة إىل جانب اجلمعية امللكية.

اهليكل  بأن  لتنفيذ احلملة علاًم  امللكية هيكاًل لإلرشاف عىل احلمالت وجلان عمل  أنشأت اجلمعية  املخرجات: 
مكون  من ثامين )8( جلان:

اللجنة التوجيهية - تتألف من 12 إىل 15 شخصًا من املنظامت احلليفة الرئيسية.. 1

اللجنة الفنية- انظر البحوث.. 2

جلنة تقييم األثر - انظر البحوث )الصورة (.. 3

اللجنة القانونية - انظر البحوث.. 4

جلنة التسلسل التارخيي - انظر احلشد.. 5

جلنة النشاطات والتوعية - انظر احلشد. 6

اللجنة اإلعالمية - انظر احلشد. 7

جلنة »حتديد صناع القرار« -انظر ارشاك صناع القرار  . 8
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شواطئنا ليست للبيع - الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في األردن

البحوث
الدراسات  يف  املحددة  اخلربة  ذوي  والبحث  العايل  التعليم  ومؤسسات  الرأي  وقادة  اخلرباء  املستهدفة:  الفئة 

اإلجتامعية والتارخيية والبيئة واإلقتصاد

التكتيك الرابع: إرشاك خرباء لدراسة التسلسل الزمني للواجهة الشاطئية خلليج العقبة وتطوراهتا

األهداف:  

إنشاء قاعدة بيانات لتوفري معلومات شاملة عن التسلسل الزمني للمشكلة، وتوزيع وقياس األنشطة،  ▪
واآلثار عىل املنطقة الساحلية

املسامهة يف تغيري مواقف صناع القرار من خالل توفري املعلومات العلمية التي توثق و تظهر آثار املشكلة  ▪
عىل األجيال القادمة

املخرجات: أنشأت اجلمعية امللكية جلنة لدراسة االثار االجتامعية والتارخيية والبيئة واآلثار االقتصادية

جلنة تقييم األثر - لتجميع املعلومات عن األرضار البيئية ▪

أنتجت هذه اللجنة أدلة ملموسة لصياغة الرسائل، والتواصل مع وسائل اإلعالم، ومعلومات أساسية لوضع 
التوصيات ونقاط املناقشة من أجل إرشاك صنّاع القرار. وشملت الوثائق ما ييل:

تقرير حول تاريخ الواجهة الشاطئية خلليج العقبة •

دراسة شاملة تتضّمن ما ييل: •

واملناطق  ▪ واملوانئ  الصناعية  واملناطق  )السياحة  الساحلية  املنطقة  طول  عىل  األنشطة  وطبيعة   توزيع 
املحظورة والشاطئ العام(

التأثريات املبارشة وغري املبارشة لكل نشاط )بيئي وإقتصادي وإجتامعي( ▪

املعلومات التي تم احلصول عليها من خالل هذا البحث أْثَرت الرسائل واحلشد مع املجتمع ووسائل اإلعالم 
ومن خالل التواصل وإرشاك صنّاع القرار.
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الفئة املستهدفة: املحامون، موظفو سلطة منطقة العقبة، املخططون

التكتيك اخلامس: إرشاك اخلرباء لتقديم التحليل القانوين بشأن الترشيعات

لتوفري معلومات حول  القانونية  العقبة ووالياهتا  اهلدف: تقديم حتليل شامل لقانون )ترشيعات( سلطة منطقة 
هيكل وعمل سلطة منطقة العقبة

العقبة  منطقة  سلطة  وهيكل  الترشيعات  يف  البحوث  لدعم  عمل  جلنتي  امللكية  اجلمعية  شكلت  املخرجات: 
وعملية صنع القرار فيها.

اللجنة القانونية - إلجراء بحوث يف الترشيعات احلالية التي حتّدد والية سلطة منطقة العقبة. •

اللجنة الفنية - إلجراء بحوث يف هيكل سلطة منطقة العقبة و«املخطط الشمويل« •

وشملت املعلومات املقدمة من هاتني اللجنتني ما ييل:

التحليل القانوين للترشيعات احلالية. 1

حتليل صالحيات سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة و«املخطط الشمويل« إلستخدام األرايض. 2

حتليل وتوصيات لتعديل املخطط الشمويل لسلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة. 3

حتليل وتوصيات للمدافعة عىل أساس حقوقي  يف املستقبل لضامن وجود الضامنات القانونية حلامية حق . 4
املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة

أي  بيع  يوقف  أن  يمكن  الذي  احلاسم  التدخل  مسار  لتحديد  املعلومات  والتقنية  الترشيعية  اللجان  وقدمت 
اخلاصة  التوصية  لتقديم  فعال  املعلومات بشكل  إستخدام هذه  التحالف من  ممتلكات شاطئية إضافية. ومتّكن 
بإدراج »الشواطئ العامة« يف »املخطط الشمويل« إلستخدام األرايض. وأدى النجاح يف تعديل املخطط الشمويل 
لسلطة منطقة العقبة إىل توفري نتائج فورية للحفاظ عىل حق املواطنني األردنيني يف الوصول إىل الشواطئ العامة.

وألول مرة منذ إنشاء سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة يف عام 2001، قامت اللجنة الفنية العليا يف السلطة 
بإعتامد وإقرار تعديل املخطط الشمويل. ومنذ اعتامده يف عام 2012، مل يتم بيع أية واجهة شاطئية إضافية إىل أي 

جهة.

الحشد
الفئة املستهدفة: األفراد واملنظامت املجتمعية واملنظامت غري احلكومية

التكتيك السادس: بناء وتطوير حتالف جمتمعي للمنظامت من العقبة

اهلدف: توجيه املراجعة العامة للقضايا البيئية، بشكل عام، وحتديدًا فيام يتعلق بالشواطئ لبناء إحساس بُملكية 
املؤسسات لتشكيل جمموعة ضغط لضامن محاية حق اجلمهور يف الوصول إىل الشواطئ.

ومنظامت  حكومية  غري  )منظامت  القطاعات  خمتلف  من  منظمة   )21( وعرشون  إحدى  املخرجات:انضمت 
البناء  أيضًا  )انظر  فيه.  وشاركت  التحالف  إىل  رسميًا  شبابية(  وهيئات  تعليمية  ومراكز  وجامعات  جمتمعية 

التنظيمي للحملة(

توىل أعضاء التحالف مسؤوليات القيادة والتنفيذ يف عدد من اللجان التي ُشكلت خصيصًا إلدارة بناء قدرات 
املدافعة )انظر البناء التنظيمي للحملة( والتواصل وزيادة الوعي واحلشد من أجل اختاذ إجراء.

وقامت اجلمعية امللكية، بالتعاون مع أكرب تسع )9( منظامت غري حكومية بيئية يف األردن، بتأسيس وتسجيل أول 
احتاد للجمعيات البيئية للقيام باملدافعة البيئية عىل املستوى الوطني. وقد حتول هذا التحالف البيئي الوطني منذ 
ذلك احلني إىل إحتاد وقاد عددًا من جهود املدافعة. عىل سبيل املثال، يف غابات بِرِقش الواقعة شامل األردن، عمل 
التحالف ونجح يف منع احلكومة من بيع جزء من هذه الغابة إىل أكاديمية عسكرية. حيث متّكنوا من احلشد بسعة 

ألن التحالف كان قائاًم بالفعل ومستعدًا للتحّرك.

الفئة املستهدفة:املنظامت غري احلكومية، املنظامت املجتمعية، الشباب، األشخاص ذوي اإلعاقة، عامة اجلمهور، 
وسائل اإلعالم

التكتيك السابع: زيادة الوعي يف جمال احلقوق وبناء قدرات املدافعة يف املجتمع املدين

 

»لست حديث العهد بالقضايا البيئية. حيث رّكزنا لسنوات 
عىل جمال البيئة فقط يف رسالتنا ومل نحقق أي مكاسب. مل 

يستمع إلينا أحد. ويف التدريب عىل منهجية اخلمس خطوات 
لإلسرتاتيجات الفعالة الذي نظمه برنامج تعزيز وتطوير 

املجتمع املدين، تعّلمت عن تأطري القضية  بإستخدام النهج 
القائم عىل احلقوق يف املدافعة: الناس أوالً! وأدركت أنه لكي 

ننجح، كان علينا أن نوضح أنه بتدمري الشعاب املرجانية 
واخلط الساحيل، فإننا نقيض عىل مصدر دخل الناس؛ وأنه من 

خالل بيع الشاطئ العام إىل الفنادق، فإننا ننتهك حق الناس يف 
الوصول إىل الشاطئ«.

فيصل أبو السندس
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األهداف:

بناء القدرة عىل املدافعة لتنفيذ الوعي باحلقوق وحشد الناس إلختاذ إجراء للحفاظ عىل حق مواطنيهم يف  •
الوصول إىل الشواطئ العامة

توجيه اجلمهور نحو القضايا البيئية بشكل عام. •

إجراءات  وإختاذ  الوعي  وزيادة  التواصل  مسؤوليات  االئتالف  وأعضاء  امللكية  اجلمعية  تولت  املخرجات: 
للحشد من خالل ثالث جلان، مما حّقق مشاركة رائعة.

جلنة التسلسل التارخيي - لبناء تقدير لتاريخ املوارد البيئية الساحلية وتاريخ املجتمع •

مجعت املعلومات التارخيية املستخدمة يف التوعية والتواصل اإلعالمي •

أنشأت أرشيف للصورة التارخيية •

جلنة النشاطات والتوعية - من أجل بناء الوعى املجتمعي بشأن أمهية الشواطئ وبيئة احلياة البحرية وخطط  •
تنمية سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة واملشاركة بشكل مبارش يف اختاذ اإلجراءات:

47 زيارة ميدانية إىل الشاطئ يف العقبة لرؤية الوضع عىل حقيقته •

عقد 18 ورشة عمل للتوعية لتعريف هذه القضية إىل أكرب عدد من الناس •

صياغة الفكرة الرئيسية: »شواطئنا ليست للبيع« •

الشاطئ، وسلسلة برشية )انظر الصورة(  • الغوص، وتنظيف  تنظيف منطقة  تسعة محالت خاصة شملت 
لتسليط الضوء عىل املطلب العام للوصول إىل الشواطئ

فيلم وثائقي واحد يستهدف صنّاع القرار واملجتمعات املحلية حول هذه القضية •

اللجنة اإلعالمية - من أجل ضامن التغطية والتواصل االعالمي من خالل اآلليات اإلعالمية: •

تم نرش 5 إعالنات يف صحيفتني حمليتني )الغد والقلعة( •

رؤيا،  • تلفزيون  األردين،  )التلفزيون  املتعددة  الوسائط  عىل  مقابالت  وإجراء  صحفيًا  بيانًا   16 إصدار  تم 
اليوم،  العرب  تايمز،  اجلوردان  الرأي،  جريدة  الغد،  جريدة  الدستور،  جريدة  إم،  إف  أمن  البلد،  راديو 

السبيل ، القلعة، البرتاء(

تم إجراء ثالثة  مقابالت عىل الراديو •

عىل  • خاصة  صفحة  القضية:  لنرشهذه  واسع  نطاق  عىل  اإلجتامعي  التواصل  شبكات  استخدام  تم 
الفيسبوك، حتميل الفيلم الوثائقي عىل اليوتيوب، وتم نرش بيانات صحفية عىل املواقع اإللكرتونية وعىل 

املوقع اإللكرتوين للجمعية امللكية

نص الصورة: تم استخدام اإلجراء املبارش للسلسلة البرشية 
إلرشاك الشباب وحشدهم ولفت انتباه وسائل اإلعالم إىل 

حق اجلمهور يف الوصول إىل الشواطئ العامة.
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600 دفرت والفتتني، كلها  • 1500 اجندة سنوية،  190 حقيبة،  900 قميص،  التوعية: تضمن  منشورات 
ضمن نفس التصميم.

املشاركة اإلمجالية لألشخاص واملنظامت:

األشخاص الذين شاركوا يف املدافعة:

تم تدريب 222 فردًا عىل املدافعة يف إطار األنشطة •

شارك 1441 شابًا/ة يف األنشطة •

شارك 871 طالبًا/ة يف املدرسة يف األنشطة •

شارك 77 شخصًا من ذوي اإلعاقة يف األنشطة •

املنظامت التي شاركت يف املدافعة:

أعضاء حتالف محلة »شواطئنا ليست للبيع« البالغ عددهم 21 منظمة •

تم تدريب 63 منظمة ضمن األنشطة •

شاركت 73 هيئة ومنظمة يف جمال املدافعة املعني بالتدخل •

شّكلت 9 منظامت عضوية أول إحتاد بيئي مسجل •

إشراك صّناع القرار
الفئة املستهدفة:مدراء سلطة منطقة العقبة اخلاصة ورشكة تطوير العقبة

التكتيك الثامن: إرشاك جمموعة من صنّاع القرار لدعم احلملة

اهلدف:ضامن التصويت اإلجيايب لصالح اخلطة الشاملة

املخرجات:إضطلعت اجلمعية امللكية وأعضاء التحالف بمسؤوليات حمددة إلرشاك صنّاع القرار من خالل إنشاء 
جلنة »حتديد صنّاع القرار«. واستخدمت هذه اللجنة أدايت اخلارطة التكتيكية وطيف احللفاء للتفكري يف إجراءاهتا 
املالحظات  »أوراق  وتغيري  بتحريك  وقاموا  القرار وإرشاكهم.  مع صناع  التواصل  أجل ختطيط  من  وحتديدها 

الالصقة«)post-its( عىل أدايت اخلارطة التكتيكية وطيف احللفاء كلام حصلوا عىل مزيد من املعلومات

وقد نجحت اجلمعية امللكية يف إرشاك مدراء من كٍل من سلطة منطقة العقبة ورشكة تطوير العقبة من الذين بدوا 
إهتاممًا، بصفتهم مواطنني هم أنفسهم، ليدعموا حق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة. وقد وّفروا مفتاح 
النجاح - أال وهو املسار اإلجرائي فيام يتعلق بوالية سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة فيام يتعلق باملخطط 
الشمويل إلستخدام األرايض. وأصبح البريوقراطيون الذين يشغلون مناصب متوسطة املستوى جزءًا ال يتجّزأ 
من احلملة بصفتهم مواطنني، كام متكنوا من تيسري التواصل مع صنّاع القرار. ونتيجة لذلك، متكنت احلملة من 
إقرتاح التعديل املحّدد الذي ينّص عىل »الشواطئ العامة« يف خطة استخدام األرايض. وقد نتج عن ذلك نجاح 
كبري بإقرار املخطط الشمويل املعدل من قبل جملس مفويض سلطة منطقة العقبة وتم نرشه يف اجلريدة الرسمية من 

قبل جملس الوزراء.

 

»كلام كانت هناك اجتامعات ذات صلة يف سلطة منطقة العقبة 
تلك  يف  اآلن  امللكية  اجلمعية  تشارك  اخلاصة،  االقتصادية 
سمعة  تبني  أن  امللكية  اجلمعية  استطاعت  وقد  االجتامعات. 
وتوفري  اإلنسان  حقوق  عىل  القائم  النهج  استخدام  خالل  من 
اجلمعية  أن  حتى  بل  القضايا.  بشأن  قوية  وتوصيات  أبحاث 
اجتامعات  يف  القرار  صنع  عملية  من  جزءًا  أصبحت  امللكية 
وزارة البيئة. وقد انتقلت اجلمعية امللكية مناملدافعة من اخلارج 

إىل كوهنا جزءًا من عمليات صنع القرار.«
فيصل أبو السندس

اليشء  هناية  ليست  فهي   - البداية  جمرد  هي  املدافعة  محلة  »إن 
الذي نقوم به، وعلينا دائاًم أن ُنبقي أعيننا مفتوحة عندما يتغري 

يشء آخر ونحتاج إىل البدء من جديد«.
فيصل أبو السندس
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المتابعة والتقييم والمدافعة المستقبلية
يوّفر الرسم البياين الذي طّورته اجلمعية امللكية أدناه عرضًا مرئيًا ممتازًا لإلقتباس من قبل السيد أبو السندس. 
ويوّضح أنه من املهم القيام باملتابعه والتقييم يف مجيع مراحل عملية املدافعة. فهذا يسمح لكم بأن تكونوا مرنني، 
بحيث تستفيدون من الفرص، وجترون تغيريات عند احلصول عىل معلومات جديدة أو عندما يصبح السياق 
هذه  وبعد  كبرية.  أو  كانت  صغرية  بالنجاحات  واالحتفال  معينة،  إجراءات  الختاذ  أقل  أو  أكرب  بشكل  مواتيًا 
أكثر  تكونوا  أن  يمكن  للنظر يف كيف  الوقت  امللكية، خذوا بعض  باجلمعية  اخلاصة  التغيري  لرحالت  الدراسة 
تعّمقًا يف حتليل مدى إتصال التكتيكات اخلاصة بكم باألهداف الفورية وطويلة األجل وكيف تدفع هبا إىل األمام. 
وانظروا يف الكيفية التي تدعم فيها التكتيكات اخلاصة بكم محالتكم وكيفية ترابطها لتعزيز تلك احلمالت. حيث 

يساعدكم ذلك عىل أن تكون جهود املدافعة اخلاصة بكم أكثر فاعلية من الناحتني اإلسرتاتيجية والتكتيكية.

العودة إلى الخطوة األولى: تحديد المشكلة

لقد واصلت اجلمعية امللكية رصد وحدة الشاطئ العام املنشأة حديثًا يف سلطة منطقة العقبة أثناء تنفيذها للمخطط 
الشمويل. وتستمر رحلة تغيري »شواطئنا ليست للبيع« بينام تعمل احلملة نحو تعديل الترشيعات الوطنية. ومتكنوا 
القانونية  الدراسة  تعزيز  يف  القرار  صنّاع  بإرشاك  قاموا  حيث  املبدئية،  احلملة  من  أبعد  هو  ما  إىل  الذهاب  من 
الشاملة التي أجروها. وشمل ذلك التوصيات الترشيعية لضامن حّق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة 
يف القانون الوطني. عىل سبيل املثال، يف عام 2016، اختذ رئيس الوزراء يف ذلك الوقت قرارًا بأنه يف حال كانت 
هناك أي رغبة يف بيع أي أرض يف العقبة بالقرب من الشواطئ، جيب أن ُيعَرض األمر عىل جملس الوزراء أوالً 
لغرض املراجعة واملوافقة. مع العلم بأن ذلك مل يصل إىل مستوى قانون وطني حلامية الساحل، ولكنه أحرز تقدمًا 
نحو املنجز املرحيل الثاين املتمّثل يف إجياد نظام يضمن عدم بيع أو تأجري استثامرات يف املنطقة الساحلية دون موافقة 

جملس الوزراء.

العودة إلى الخطوة الثانية: بناء رؤية مشتركة

العقبة  العامة يف  للشواطئ  رؤيتهم يف حق مضمون  فإن  العقبة،  التحالف يف  وأعضاء  امللكية  للجمعية  بالنسبة 
بحيث تكون تلك الشواطئ العامة متاحة ونظيفة ومصانة جلميع األجيال القادمة. وّجهت محلة الحقة حتت شعار 
التي نارصت حتديدًا من أجل شواطئ نظيفة وآمنة ومهّيأة لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة.  بالتغيري«  »لنقم 
وكانت هذه طريقة ممتازة لتحقيق تقدم نحو رؤيتهم، كام أتاحت الفرصة للجمعية امللكية ملواصلة التفاعل مع 
حلفائها يف استثامر الوصول إىل الشواطئ العامة. وقد أحدث هذا حتول يف الغاية التكتيكية األساسية من التدخل 
)وقف بيع الشواطئ العامة( إىل الوقاية من األمراض واحلوادث ومنع التمييز. ويف عام 2017، أطلقت اجلمعية 
امللكية خطة مدافعة للحق يف احلفاظ عىل السالمة العامة عىل الشواطئ العامة يف مدينة العقبة. وهم يسعون إىل 
واختاذ  العامة،  الشواطئ  خماطر  إدارة  خطة  وتفعيل  إصدار  عىل  اخلاصة  اإلقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  حتفيز 
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إجراءات واضحة لزيادة السالمة العامة عىل الشواطئ العامة يف العقبة.

ويف الوقت نفسه، فإن الرؤية األوسع التي تتبناها املنظامت عىل املستوى الوطني بأن يتمتع األردنيون بحقهم يف 
حرية الوصول واألمن جلميع األماكن العامة تفتح إمكانية النظر إىل حق املواطنني يف الوصول إىل الشواطئ العامة 

خارج العقبة وصوالً إىل شواطئ البحر امليت.

البناء التنظيمي للحملة: تعزيز اإللتزام التنظيمي بالمدافعة

لقد وفر استخدام اجلمعية امللكية  ملنهجية اخلمس خطوات لإلسرتاتيجات الفعالة استدامة ملوظفيها واملجتمع. 
عىل سبيل املثال، قبل ثالثة أشهر من ترك السيد أبو السندس ملنصبه القيادي يف اجلمعية امللكية، كان يقّدم املشورة 
ملنظمة أخرى. وساعده موظفو اجلمعية امللكية عىل تقديم منهجية اخلمس خطوات لإلسرتاتيجات الفعالة خالل 
ذلك التدريب. وأصبحت هذه املنهجية اآلن جزءًا من تنظيم اجلمعية امللكية. ومنذ البدء يف استخدام منهجية 
اخلمس خطوات لإلسرتاتيجات الفعالة، أصبحت اجلمعية امللكية معروفة يف مجيع أنحاء األردن لعمل املدافعة 

الذي تقوم هبا ، بام يف ذلك:

2012: محاية البيئة من خالل التقايض

رفعت اجلمعية امللكية قضية قانونية أيضًا تتعلق بخطة لبناء جس سياحي يف مياه العقبة كان من شأنه أن يدّمر 
املزيد من الشعاب املرجانية ويؤثر بشدة عىل مصادر الّرزق.. ونجحت اجلمعية امللكية يف وقف بناء ذلك اجلس.

2013-2014: محاية البيئة من خالل االستفادة من أعضاء التحالف

بيئي  تأثري  له  سيكون  مما  الشواطئ  من  جدًا  قريبة  العقبةبمنطقة   يف  األسامك  مزارع  لعمل  خطة  هناك  كانت 
بام يف  10 منظامت، حتمل موقفًا واضحًا معارضًا ملزارع األسامك،  أكثر من  امللكية بحشد  كبري. قامت اجلمعية 
ذلك االحتاد الدويل حلامية الطبيعة )IUCN(. وقد تم إرسال هذا املوقف إىل سلطة منطقة العقبة وااللتزام به 
للبيع«، فإن تقرير املؤمتر  البيئة. ونظرًا حلملتهم السابقة »شواطئنا ليست  التي ُعقدت مع وزير  يف االجتامعات 
الصحفي عىل الصفحة األوىل من صحيفة اجلوردان تايمز أشار إىل »الشواطئ األردنية... رسالة من محلتهم«. 
وأشار أحد مفويض منطقة العقبة االقتصادية إىل أهنم ليسوا سعداء هبذه الدعاية. وكانت اجلمعية امللكية واضحة 
يف أن تسّلط الضوء عىل القضية نفسها  فيام يتعلق باملسألة ومل تستهدف أشخاصًا أو تأِت عىل ِذكِرهم. وقد تم 
العقبة  البيئة والشواطئ، وظلت العالقة مع سلطة منطقة  وقف خطة تطوير مزرعة األسامك، وتم احلفاظ عىل 

بناءة.

2014 و 2015: محاية البحوث البيئية من خالل حشد أعضاء املجتمع

كانت هناك خطة لبيع حمطة العلوم البحرية يف العقبة. وقد حشدت اجلمعية امللكية الدعم هلذه املؤسسة البيئية 
احليوية ومنع بيعها. 

 :2017

تشارك اجلمعية امللكية يف إطالق خطة للدفاع عن احلق يف السالمة العامة عىل الشواطئ العامة يف مدينة العقبة. 
وهم يسعون إىل حتفيز سلطة منطقة العقبة اإلقتصادية اخلاصة عىل إصدار وتفعيل خطة إدارة خماطر الشواطئ 
العقبة. ويتمثل أحد األهداف  العامة يف  العامة عىل الشواطئ  العامة، واختاذ إجراءات واضحة لزيادة السالمة 
عام  هناية  بحلول  اخلاصة  اإلقتصادية  العقبة  منطقة  سلطة  من  موافقة  عىل  احلصول  يف  املدافعة  حلملة  الرئيسية 
2017 للبدء يف تنفيذ برنامج الَعَلم األزرق عىل أحد الشواطئ العامة يف العقبة يف عام 2018. وُيعترب برنامج 

]http://www.blueflag.global[ .العلم األزرق بمثابة أعىل معيار دويل

التفّكر في خطة العمل
إعرف نفسك

انظروا اىل محلة املدافعة اخلاصة بكم: 

ما الذي تغري يف املشكلة بسبب محلتكم؟ ما الذي تغري بالنسبة ألصحاب املصلحة؟ كيف تم إرشاك الفئات  •
املهمشة ومتكينها يف القيادة وصنع القرار؟

ما هي امُلنجزات املرحلية املحددة يف عنارص إجراءات املدافعة اخلاصة  البناء التنظيمي للحملة،  والبحث،  •
واحلشد، وإرشاك صنّاع القرار؟

كيف عرّبتم عن إقراركم هبذه النجاحات وكيف احتفلتم هبا؟ •

ما هي أولوياتكم بالنسبة للمنجز املرحيل التايل؟ •

http://www.blueflag.global/
http://www.blueflag.global/
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اعرف ساحة المدافعة

ما هي جوانب املشكلة التي مل تعاجلها محلتكم؟ •

هل ما زالت املنجزات املرحلية التالية يف رحلة التغيري اخلاصة بكم ذات صلة بناء علی السياق احلايل؟ •

كيف يمكنكم إرشاك حلفائكم يف حتديد أولويات املنجز املرحيل التايل يف رحلة التغيري اخلاصة بكم؟ كيف  •
يمكن إرشاك النساء والفئات املهمشة األخرى ومتكينهم بشكل أكرب للمشاركة يف القيادة وصنع القرار يف 

املستقبل؟

ما الذي تغري يف فهمكم للمشكلة والسياق الختاذ إجراء؟ •

ما هو املطلوب يف السياق احلايل إلحراز تقّدم نحو رؤيتكم؟ •

إعرف خصومك

كيف استجاب املعارضون للتغريات أو للتأثريات عىل املشكلة؟ •

إلطالق  • يستعدون  معارضيكم  أن  عىل  تدّل  قد  التي  املؤرشات  ترصدوا  أو  تتوقعوا  أن  يمكنكم   كيف 
استجابة؟  

ما هي االستعدادات التي يمكنكم اختاذها للرد عىل أي إجراءات حمتملة من قبل املعاريض؟ •


