
زراعة بال خطر / منطقة االغوار الشمالية
دمج لتمكين المجتمعات

:II حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني
نماذج أردنية لحمالت مدافعة

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

 2018 - 2013



زراعة بال خطر / منطقة االغوار الشمالية - دمج لتمكين المجتمعات

صفحة 2

نظرة عامة
قضية المدافعة 

تعويضات يف حال حدوث خماطر  بإستدامة وتنمية أعامهلم من خالل حصوهلم عىل  املزارعني  به  يتمتع  جمتمع 
طبيعية مثل الصقيع.

مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1 
السالمة واألمان )اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان مادة 22(2

املشاركة
نطاق المدافعة     

حميل، منطقة االغوار الشاملية، كمدخل، علاًم بان النتائج تعمم عىل املستوى الوطني.
عناصر إجراء المدافعة 3 

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 
أربعة  املدافعة  حلمالت  أردنية  نامذج  املدين:  املجتمع  نشطاء  ادوات  حقيبة  تقّدم  الثمينة،  املوارد  إنفاق  لكيفية 
القرار.  وارشاك صنّاع  واحلشد،  والبحث،  للحملة،  التنظيمي  البناء  عنارص رضورية إلجراء أي محلة مدافعة: 

وتوّفر دراسة احلالة هذه أفكارًا 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: 
الوقاية، والتدخل، والتعويض، والرتويج/التعزيز. وتوّضح هذه احلالة الغاية التالية:

 التدخل •

فترة الحملة  

25 أيار/مايو 2017 - 24 آذار/مارس 2018

1املصدر: تم إجياد وتكييف املعلومات املتعلقة بمجاالت احلقوق 

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

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

االنضامم إىل نقابة أمرًا خطرًا. 

»لكلِّ شخص،   :22 املادة  االنسان،  العاملي حلقوق  2اإلعالن 

ومن  االجتامعي،  الضامن  يف  حقٌّ  املجتمع،  يف  عضًوا  بوصفه 
ه أن ُتوفَّر له، من خالل املجهود القومي والتعاون الدويل،  حقِّ
االقتصاديُة  احلقوُق  ومواردها،  دولة  كلِّ  هيكل  مع  يتَّفق  وبام 
ولتنامي  لكرامته  عنها  غنى  ال  التي  والثقافيُة  واالجتامعيُة 

https://bit.ly/2hrKTAM ».ية شخصيته يف حرِّ

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  يأيت   3

هبا  قام  التي  املدافعة  جتربة  من  مدافعة«  حلمالت  أردنية  نامذج 
للجمعية  السابق  التنفيذي  املدير  السندس،  أبو  فيصل  السيد 
فيصل  السيد  وكان  األردن.  يف  البحرية  البيئة  حلامية  امللكية 
عام  منذ  اجلديدة  التكتيكات  منهجية  يف  مدربًا  السندس  ابو 
 .2011 عام  منذ  املنهجية  هذه  عىل  رئيسيًا  ومدربًا   2010
فعالة  السرتاتيجية  خطوات  اخلمس  منهجية  استخدم  وأثناء 
منظمته  هبا  قامت  التي  املدافعة  جهود  يف  اجلديدة  للتكتيكات 
هذه  استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
التقّدم  لتقييم  هذه  املدافعة  إجراء  عنارص  حّدد  فقد  املنهجية، 
امُلحَرز. وحتتاج املزايا والعيوب املتعلقة باستخدام التكنولوجيا 
يتعلق  فيام  إىل فحص  املدافعة  إجراء  يف كل عنرص من عنارص 
محلة  وألهداف  املقصودة  املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى 

املدافعة.

http://bit.ly/1TmOp6v
https://bit.ly/2hrKTAM
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صفحة 3

ملّخص موجز
كان هلذه احلملة أثر ملحوظ عىل رشكة »دمج لتمكني املجتمعات«4 وهو العمل عىل قضايا بيئية وصحية ورفاهية 
ومعيشية مبنية عىل النهج القائم عىل حقوق االنسان، حيث ساعدت عىل بناء الثقة بني منظامت املجتمع املدين 
USAID لدعم  النقلة يف جمال العمل كانت نتيجة العمل مع برنامج  واملجتمع املحيل واهليئات احلكومية. هذه 
املدافعة  مشاريع  بتطبيق  املدافعة  مبادرات  منح  برنامج  خالل  من   )USAID CIS( املدين  امُلجتمع  ُمبادرات 
عىل  امَلبنيَّة  واملدافعة  امُلجتمعّية  امُلشاركة  خالل  من  حملّيًا  عليها  الّتعرف  يتم  التي  األولوّيات  عىل  املبنّية  اجلامعّية 

احلقوق. وبالتايل، قامت دمج بإطالق محلة »زراعة بال خطر« يف منطقة االغوار الشاملية.

لوحظ يف السنوات األخرية ترك العديد من املزارعني للقطاع الزراعي وذلك لزيادة األعباء املالية املرتتبة عليهم 
جراء وقوع املخاطر الزراعية املختلفة وعدم معرفتهم بتجنبها باألساليب العلمية املناسبة. ورغم وجود صندوق 
وتوزيع  إحتساب  بكيفية  املتعلقة  وخاصة  العمل  آليات  وضوح  عدم  أن  إال  الزراعية  املخاطر  إلدارة  خاص 

التعويضات قلل من قدرة املزارعني من اإلعتامد عىل الصندوق  كمصدر لتقليص االرضار. 

الزراعية.  املخاطر  من  املترضرين  املزارعني  عن  للمدافعة  محلة  تنظيم  إىل  »دمج«  رشكة  األسباب  هذه  دفعت 
ركزت احلملة عىل حتديد الثغرات يف عملية التعويضات الزراعية وإرشاك املزارعني واملعنيني إلقرتاح وتقديم 
اإلجراءات املناسبة وإستهداف صندوق إدارة املخاطر الزراعية لتبني هذه  احللول. كان من أبرز نتائج احلملة 
التعويض  عملية  ينظم  إجرائي  دليل  وتطوير  الصقيع  من  للمترضرين  امليداين  الكشف  لعملية  نموذج  تطوير 

للمزارعني املترضيني من الصقيع ابتداًء من اإلعالن عن حدوث اخلطر إىل توزيع وتسليم التعويضات. 

هنالك عدة عوامل سامهت يف إنجاح محلة املدافعة منها موضوع احلملة فهو مهم وإنساين ويطال رشحية كبرية 
يف األردن، كام أن التحليل الدقيق ملوضوع احلملة ساهم يف فهم أفضل ملواطن اخللل وبالتايل العمل عىل تقديم 
احللول املناسبة. باإلضافة لذلك، فإن تنوع خربات فريق العمل ساعد يف إنجاح النشاطات املختلفة للحملة، كام 
ساعد تفهم مدير صندوق إدارة املخاطر لدور منظامت املجتمع املدين يف تقوية أطار التعاون ما بني الطرفني حيث 
أنه مل يأخذ اإلنتقادات املوجهة بحق الصندوق بشكل شخيص مما حول طبيعة العالقة مع صناع القرار إىل عالقة 

تعاونية وتشاركية.

اإلنجازات
أثارت هذه احلملة إهتامما كبريا بقضيتها يف منطقة األغوار الشاملية واملناطق املحيطة هبا. قامت »دمج«  بحشد 
املجتمع وإرشاك صناع القرار مما أدى إىل حتقيق هدف محلتهم »تفعيل املادة 4 من قانون صندوق إدارة املخاطر 
4 من عدة  التالية كيفية نجاح احلملة وتفعيل املادة  2017«. وتبني النقاط  2009 خالل  5 لسنة  الزراعية رقم 

جوانب:

بناء عالقة تعاون مع اجلهة احلكومية املعنية: منذ بداية احلملة، إستطاعت »دمج« من بناء عالقة تعاون مع اجلهة 
احلكومية املعنية واملسؤولة. هذه العالقة مع صندوق إدارة املخاطر الزراعية جعلت من املمكن تطوير وتعديل 

اإلجراء لوضع معايري عادلة لتعويض املزارعني املترضرين من الصقيع.

من   4 املادة  لتفعيل  احلاسمة  اجلوانب  أحد  كان  القانون:  تنفيذ  عىل  احلكوميني  املوظفني  وقدرة  املساءلة  زيادة 
القانون هو موافقة صندوق إدارة املخاطر الزراعية عىل إعتامد الدليل اإلجرائي املقرتح لتنظيم عملية التعويض 
العادل للمزارعني من أرضار الصقيع، من خالل تعليامت واضحة، وليس عىل شكل »فزعة«. ورغم إنطالق 
العمل من منطقة األغوار الشاملية فقط، إال أنه قد تم البدء بتدريب كوادر املديريات التابعة لوزارة الزراعة يف 

املحافظات املختلفة عىل آلية تطبيق التعليامت.

زيادة املهارات الزراعية ووعي املزارعني بحقوقهم يف التعويض: توعية املزارعني بطرق التنبؤ بالصقيع وآلية احلد 
من أرضاره )الوقاية من الصقيع( وتعريفهم بحقوقهم يف التعويض وحسب احلاالت الواردة بتعليامت صندوق 

إدارة املخاطر الزراعية. 

تطور »دمج« يف جمال املدافعة القائمة عىل حقوق االنسان: متكني رشكة »دمج لتمكني املجتمعات« من  تضمني 

4دمج لتمكني املجتمعات هي منظمة تنموية حقوقية تأسست 

عام ٢٠١٣ كرشكة غري ربحية ومقرها يف حمافظة اربد ونطاق 
عملها  يف  دمج  وتستهدف  اهلاشمية.  االردنية  اململكة  عملها 
املجتمع  ومؤسسات  واألهلية  الرسمية  واملؤسسات  األفراد 
وقوي  متامسك  جمتمع  اىل  للوصول  لتسعى  واملحيل  املدين 
اجتامعيًا واقتصاديًا وثقافيًا متمتعًا بحقوقه القانونية واالنسانية.



صفحة 4
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تنفيذ هذة احلملة عىل وضع  الداخلية. وساعد  املبني عىل حقوق اإلنسان ضمن سياسات عملها  املدافعة  هنج 
الرشكة بموقع جذب من قبل بعض اجلهات الرسمية وغري الرسمية واملؤثرين لقيادة محالت مدافعة مماثلة مبنية 

عىل هنج حقوقي.

الدروس الرئيسية 
عناصر إجراء المدافعة 5

تشكل عنارص إجراء املدافعة يف هذه احلملة حتديات ودروس مستفادة مهمة حول جتربة »دمج« يف تنفيذ محلة 
املدافعة  زراعة بال خطر/ منطقة االغوار الشاملية.

البناء التنظيمي للحملة

قامت »دمج« ببناء تنظيميها الداخيل من خالل الربنامج التدريبي املقدم من قبل برنامج USAID لدعم مبادرات 
املجتمع املدين بإستخدام منهجية التكتيكات اجلديدة يف حقوق اإلنسان »اخلمس خطوات إلسرتاتيجية فعالة«. 
تبدأ منهجية اخلمس خطوات بعمل مجاعي لتحديد بيان مشكلة واضح وحمدد. تعد هذه اخلطوة التأسيسية هامة 
قامت  وقد  البحث(.  يف  )انظر  محلة  ألي 
»دمج« بتحديد املشكلة كالتايل: املزارعون 
بحقهم  يتمتعون  ال  الشاملية  األغوار  يف 
وضوح  عدم  بسبب  أعامهلم  تنمية  يف 
الزراعية  املخاطر  صندوق  إجراءات 
يف  التعويضات  وتوزيع  إحتساب  وآليات 
منهجية  توفر  كام  املخاطر.  حدوث  حال 
فعالة  إلسرتاتيجيات  خطوات  اخلمس 
عملية تدرجيية خطوة بخطوة لتطوير مسار 
إسرتاتيجي - أو رحلة التغيري. يساعد هذا 
احلملة  سري  تتبع  عىل  اإلسرتاتيجي  املسار 
التوضيحي  الرسم  )انظر  ومراقبة تطورها 
1(. كام تم تدريب فريق محلة »دمج« أيضا 
عىل ممارسة الضغط واألدوات املستخدمة 
التي من شأهنا  السياق، واملهارات  يف هذا 
محلة  حالة  يف  فقط  ليس  »دمج«،  تفيد  أن 
الشاملية  االغوار  منطقة  خطر/  بال  زراعة 
ولكن أيضا يف أي قضية قائمة عىل احلقوق 

ذات أمهية بالنسبة إىل دمج.

وضح حتليل املخاطر الزراعية ورشوط املتطلبات الفنية إلجراء أنشطة احلملة، أبرز نقاط القوة والضعف لدى 
فريق احلملة )انظر يف البحث(. وبناًء عىل ذلك، قامت »دمج« بتعيني خمتصني يف جماالت معينة. وأدى هذا إىل 
تشكيل فريق متنوع بخرباته ومهاراته للعمل عىل إدارة احلملة، حيث أن مدير احلملة خمتص بالقانون ومنسقة 
احلملة مهندسة زراعية وشخص آخر متخصص باإلعالم اإلجتامعي. وباإلضافة لذلك، ساهم أبناء املجتمع 
املحيل يف إنجاح احلملة نظرًا خلرباهتم ومعرفتهم بواقع احلال وأوضاع املزارعني وكيفية التواصل معهم ونقل 

هذا الواقع ملتخذي القرار يف املنطقة املستهدفة.

فرتة  طوال  باإلجتامعات  الزراعيني  املهندسني  وكذلك  املترضرين  املزارعني  وإستشارة  بإرشاك  »دمج«  قامت 
احلملة. حيث ساهم ذلك يف حتديد وتعديل وتطوير املعلومات ونقاط اخللل يف إجراءات الصندوق واخلروج 

بتوصيات واضحة ودقيقة إلعداد الدليل اإلجرائي للتعويض عن أخطار الصقيع.

ساهم وضوح أهداف احلملة منذ البداية يف بقاءها عىل مسارها الثابت رغم تغيري أعضاء من فريق احلملة بسبب 
ظروف خمتلفة. 

الرسم التوضيحي 1: املسار اإلسرتاتيجي للحملة

5يأيت 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 
السيد فيصل  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
وأثناء استخدم منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة 
للتكتيكات اجلديدة يف جهود املدافعة التي قامت هبا منظمته 
استخدام  عىل  أخرى  مدين  جمتمع  منظامت  تدريب  وأثناء 
لتقييم  املدافعة هذه  إجراء  فقد حّدد عنارص  املنهجية،  هذه 
باستخدام  املتعلقة  والعيوب  املزايا  وحتتاج  امُلحَرز.  التقّدم 
املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
املستهدفة  للفئات  مالئمته  بمدى  يتعلق  فيام  فحص  إىل 

املقصودة وألهداف محلة املدافعة.

:نقطة البدایة

المشكلة الیوم

مجتمع یتمتع بھ المزارعین 
باستدامة وتنمیة أعمالھم

المزارعون في األغوار 
الشمالیة ال یتمتعون بحقھم في 

تنمیة أعمالھم بسبب غیاب 
اإلدارة الفاعلة للمخاطر 

.الزراعیة

:1الھدف رقم 
من قانون  4تفعیل المادة 

صندوق إدارة المخاطر 
لسنة  5الزراعیة رقم 

.2017خالل   2009

صندوق إدارة المخاطر : الفئة المستھدفة
.الزراعیة

إعداد ورقة موقف تبین المشكلة : 1تكتیك 
.وآثارھا والتوصیات المقترحة لحل المشكلة

بناء تحالف من اصحاب العالقة : 2تكتیك 
.والمھتمین بحل المشكلة

تقدیم مسودة نموذج الكشف المیداني :  3تكتیك 
ومسودة دلیل اجراءات التعویض عن الصقیع 

.للصندوق العتمادھما في نظامھم
حث صناع القرار على  :الغایة من التكتیك

تبني مسؤولیتھم في حل المشكلة وتفعیل العمل 
.بالقانون

المزارعین في األغوار : الفئة المستھدفة
.الشمالیة

تدریب مجموعة من المزارعین : 4تكتیك 
على االدارة الفاعلة للمخاطر الزراعیة 

وتوعیتھم بقانون صندوق إدارة المخاطر 
.الزراعیة

عقد زیارات میدانیة للمزارعین : 5تكتیك 
لتوعیتھم بالمطالبة بحقوقھم وإرشادھم 

للخطوات الصحیحة لتحقیق ذلك واالطالع 
على المخاطر التي یتعرضون لھا 
ودعوتھم لحضور ورشات العمل 

  .والجلسات الحواریة مع صناع القرار
رفع وعي المزارعین : الغایة من التكتیك

حول االدارة الفاعلة للمخاطر الزراعیة 
.وقانون صندوق ادارة المخاطر الزراعیة



صفحة 5

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

البحث

دراسة املشكلة بشكل تفصييل وحتديدها من منظور حقوقي، ساعد بإعداد ورقة موقف حمددة ومبارشة وثرية. 
وهذا ساعد »دمج« يف تقديم صورة متكاملة للمعنيني وحتديد مشرتك للمطالب. هذه الدقة سامهت يف توفري 
الوقت واجلهد وإستغالل املوارد بشكل مدروس عندما حان الوقت لتقديم ورقة املوقف هذه إىل اجلهات ذات 

الصلة. 

التي تعرضت إىل خماطر زراعية  املزارع  بزيارة  املدافعة واملتمثلة  ابتدأت هبا محلة  التي  البحثية  املرحلة  ساعدت 
بالسابق، ودراسة وحتليل التعليامت واألدوات املستخدمة يف عملية التعويض عىل حتديد الثغرات وإعداد ورقة 
موقف لدفع متخذي القرار إلختاذ اإلجراءات الالزمة لضامن حق املزارعني بالتعويض. ومن ثم التدخل إلعادة 
بناء النظام املتبع يف عملية التعويض للمزارعني املترضريني من الصقيع وتطوير دليل إجرائي ينظم هذة العملية.

الحشد

كان لتعريف وتوعية املزارعني بحقوقهم سواء من خالل اللقاءات والورشات املختلفة التي تم عقدها بالتعاون 
مع صندوق إدارة املخاطر أو من خالل الزيارات الفردية امليدانية األثر األكرب يف انجاح احلملة. حيث أن زيادة 

الوعي باحلق للوصول إىل املعلومة قد أحدث تغيريًا مهاًم يف ضامن شفافية وتطبيق إجراءات التعويض.

عملت احلملة عىل زيادة الثقة بني املزارعني ومنظامت املجتمع املدين من جهة وأصحاب القرار من جهة أخرى، 
حيث قام صندوق إدارة املخاطر باإلستجابة الفورية للمطالب املحددة يف ورقة املوقف والبدء بالتعاون لوضع 

آلية تعويض واضحة تكفل حق املزارعني املترضرين عىل حد سواء.

وجود  يف  املواطنني  من  كبرية  أعداد  يشمل  الذي  الزراعي  املجتمع  املبارشعىل  وتأثريه  احلملة  موضوع  ساهم 
تغطية وصدى كبري عىل القنوات التلفزيونية والصحف واإلذاعات ومواقع التواصل اإلجتامعي ويف الصالونات 

اإلجتامعية حول املشكلة وآلية حلها وطرق التعاون ملعاجلتها.

إشراك صناع القرار

ساعد معرفة صندوق إدارة املخاطر الزراعية ومواقف إدارته حول القضية يف حتديد هنج العمل والتحول من 
إدارة الصندوق  التعويض عن أرضار الصقيع.  فقد كان اإلفرتاض أن  الضغط إىل احلوار حلل ومعاجلة قضية 
ستعارض توجهات احلملة ولكنه تم التجاوب وبشكل أجيايب خالل احلوار وطلبوا املساندة إلعداد دليل إجرائي 
ييرسعملهم. لذلك فإن املرونة يف تعديل التكتيكات لتتامشى مع املواقف الفعلية لصناع القرارعىل أرض الواقع 

من قبل دمج واإلستعداد للتغيري واإلستفادة من املواقف اإلجيابية ساهم يف إنجاح احلملة.

أثر المدافعة على المنظمة
من اآلثار املهمة هلذه احلملة عىل رشكة »دمج لتمكني املجتمعات« هو إمتالك أعضاء املرشوع ملهارات املدافعة 
هذا  املهتمني يف  لكل  هام  مورد  الرشكة  وأصبحت  كام  املدافعة.  محالت  إلدارة  املختلفة  باألساليب  ومعرفتهم 
املجال يف منطقة األغوار الشاملية. بل تعدى ذلك اىل بناء جسور الثقة والتعاون ما بني صندوق إدارة املخاطر 

ورشكة »دمج لتمكني املجتمعات« كنموذج تعاون ما بني احلكومة ومنظامت املجتمع املدين. 

معرفة  عىل  نكن  مل  للمنحة  التقديم  عند  أنه  إىل  التنويه  »جيب 
املشكلة  حتليل  بعد  به  قمنا  بام  مقارنة  املشكلة  بتفاصيل 

بالتفصيل.«
 - اهياب بشتاوي، مدير الرشكة ومدير احلملة.

»حتولت بعض تكتيكات محلة املدافعة التي قمنا هبا من الضغط 
عىل صناع القرار إىل التعاون مع صناع القرار.«

 - إهياب بشتاوي، مدير الرشكة ومدير احلملة

من  محلتهم  ساعدتنا  معنا.  تعاوهنم  عىل  »دمج«  رشكة  »نشكر 
الصقيع  أخطار  عن  التعويض  إجراءات  تطوير  عىل  التمكن 

وكانت ثمرة تعاونية ممتازة.«
- حممد العوايدة- مدير صندوق إدارة املخاطر الزراعية


