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صفحة 2

نظرة عامة
قضية المدافعة 

حق االنسان يف العيش يف بيئة آمنة ونظيفة.
مجال التركيز القائم على حقوق اإلنسان 1 

احلامية واملساءلة )اإلعالن العاملي حلقوق االنسان مادة 25(2
نطاق المدافعة     

حميل: منطقة وادي الكرك، حمافظة الكرك.
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  

1 حزيران 2017 - 30  نيسان 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   :  )1(  25 املادة  االنسان،  حلقوق  العاملي  2اإلعالن 

شخص حقٌّ يف مستوى معيشة يكفي لضامن الصحة والرفاهة 
واملسكن  وامللبس  املأكل  صعيد  عىل  ًة  وخاصَّ وألرسته،  له 
الرضورية،  االجتامعية  اخلدمات  وصعيد  الطبية  والعناية 
املرض  أو  البطالة  حاالت  يف  الغوائل  به  يأمن  ما  يف  احلقُّ  وله 
الظروف  من  ذلك  غري  أو  الشيخوخة  أو  ل  الرتمُّ أو  العجز  أو 

اخلارجة عن إرادته والتي تفقده أسباب عيشه.« 
https://bit.ly/2hrKTAM

»حقيبة  يف  املبينة  األربعة  املدافعة  إجراء  عنارص  حتديد  3يأيت 

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
قامت احلملة بمساعدة مركز األمرية بسمه للتنمية/الكرك، حتت مظلة الصندوق االردين اهلاشمي للتنمية البرشية 
)جهد(4، عىل العمل يف قضية مبنية عىل احلقوق تعنى بالبيئة والصحة وسبل املعيشة، والتي ساعدت عىل بناء 
الثقة بني منظامت املجتمع املدين واملجتمع املحيل واهليئات احلكومية. هذه النقلة يف جمال العمل ظهرت كنتيجة 
مبادرات  منح  برنامج  خالل  من   )USAID CIS( املدين  امُلجتمع  ُمبادرات  لدعم   USAID برنامج  مع  العمل 
املدافعة بتطبيق مشاريع املدافعة اجلامعّية املبنّية عىل األولوّيات التي يتم الّتعرف عليها حملّيًا من خالل امُلشاركة 
القوانني  تطبيق  محلة  بإطالق  للتنمية  بسمه  األمرية  مركز  قام  وبالتايل،  احلقوق.  عىل  امَلبنيَّة  واملدافعة  امُلجتمعّية 

الوطنية املتعلقة بالتعامل مع املياه العادمة املطروحة يف جمرى وادي الكرك - حمافظة الكرك.

لوحظ يف السنوات االخرية تدين كفاءة عمل حمطة تنقية املياه العادمة يف الكرك والتي أدت اىل تدين نوعية املياه 
اخلارجة من املحطة. وقد تبني أن املياه اخلارجة من املحطة هي غري مطابقة للمواصفات األردنية، ويتم طرحها 
يف وادي الكرك، مسببة رضرًا بيئيًا بوادي الكرك واملناطق املحيطة به ملا تسببه من تلوث ملياه الينابيع. وقد أدى 
املنطقة  الزراعية يف  املنتجات  انخفاض حاد يف جودة  منها  املخاوف اجلسيمة  إىل عدد من  املياه  التلوث يف  هذا 
وموت العديد من االشجار احلرجية واملزروعات. هذا بدوره، أدى إىل إحلاق رضر حقيقي بالوضع االقتصادي 
للمزارعني وأرسهم  نتيجة امتناع السكان عن رشاء أي منتج من الوادي بعد أن كان يعد املورد األقوى يف تزويد 
الكرك باملزروعات. باإلضافة إىل انبعاث الروائح الكرهية من املياه مسببة أخطار صحية خمتلفة. وأخريًا، احلاق 
الكرك  وادي  يف  الينابيع  بمياه  املحطة  من  اخلارجة  املعاجلة  العادمة  املياة  اختالط  نتيجة  السياحة  بقطاع  الرضر 

والذي كان يعد ضمن أفضل الوجهات السياحية وخاصة سياحة املغامرات يف االردن.

هبدف مواجهة هذه املشكلة، قرر مركز األمرية بسمة للتنمية فرع الكرك التابع للصندوق االردين اهلاشمي للتنمية 
البرشية، دراسة االنتهاك الواقع عىل أهايل الكرك حلقهم يف العيش يف بيئة آمنة ونظيفة. وقام املركز بالعمل عىل 
املدافعة عن املترضرين من مثل هذا االنتهاك من خالل املطالبة بتحسني نوعية املياه العادمة املعاجلة الناجتة عن 
حمطة معاجلة مياه الرصف الصحي لتصبح مطابقة للمواصفات االردنية للمياه العادمة املعاجلة. تبنى املركز قضية 
املدافعة هذه من خالل حشد أعضاء املجتمع املحيل بعدة طرق حمورية، حيث تم التعاقد مع رشكة أبحاث حملية 
وتم   . الكرك  وادي  سكان  عىل  املواصفات  حسب  املعاجلة  غري  للمياه  واالجتامعية  االقتصادية  اآلثار  لدراسة 
املحطة من أجل  الداخلة واخلارجة من  للمياه  الالزمة  التحاليل  أيضا مع جهات وطنية معتمدة لعمل  التعاقد 
حتديد وجود مشكلة. ومن ثم تم صياغة »ورقة موقف« بناء عىل نتائج التحاليل املخربية والدراسة وبيان املشكلة 

وآثارها واالنتهاكات القائمة واملطالب من صناع القرار املعنيني من أجل حل املشكلة.

قام املركز بإرشاك املجتمع املحيل من خالل عقد اجتامع مع حلفاء حمليني وبحضور حمافظ الكرك وأعضاء من 
نتائج الدراسة والتحاليل املخربية وورقة املوقف وتوصيات للخروج بخطة  جملس املحافظة، حيث تم عرض 
عمل مشرتكة. ونجح املركز بانشاء جلنة للحملة تكونت من 20 عضوا ممن هلم عالقة بقضية التلوث الناتج عن 
املياه العادمة. وتضمنت اللجنة أعضاء من جملس املحافظة ونشطاء بيئيني ومسؤولني من قطاعات البيئة والزراعة 
واملياه والصحة يف حمافظة الكرك. وبات تشكيل اللجنة هو فرصة للحوار مع صانعي القرار املبارشين وخاصة 
األمني العام لسلطة املياه والري وأمني عام سلطة وادي األردن ملناقشة القضية وتداعياهتا. وقامت اللجنة برتتيب 

زيارة اىل موقع املحطة واملناطق املحيطة بوادي الكرك لالطالع عىل املشكلة عن كثب. 

كان من نتائج هذه اخلطوات املنسقة واملدروسة تشكيل ضغط عىل احلكومة للقيام بدورها كجهة مسؤولة عن 
إهناء انتهاكات حقوق االنسان املتعلقة بتلوث وادي الكرك باملياه العادمة. فمن خالل التعاون مع حمافظ الكرك 
املياه، والذي قام بدوره بزيارة املوقع وتكليف  املياه والري، تم تكليف األمني العام لسلطة  واحلوار مع وزارة 
والسري  احلالية،  املحطة  لصيانة  الالزمة  االجراءات  واختاذ  املشكلة  لدراسة  الكرك  يف  املياه  مديرية  من  املعنيني 

بانجاز التوسعة للمحطة اجلديدة حسب الوقت املحدد.  

نتج عن محلة املدافعة هذه العديد من النتائج املميزة، من أبرزها ختصيص مبلغ وقدرة 250 ألف دينار إلجراء 
التنقية احلالية، باالضافة اىل الضغط عىل املقاول املسوؤل لإلرساع يف تنفيذ أعامل حمطة  الصيانة الفورية ملحطة 
معرفة  من  الكرك  يف  املحيل  املجتمع  احلملة  هذه  ومكنت  احلالية.  املحطة  بجانب  توسعة  وهي  اجلديدة  التنقية 
حقوقهم واملطالبة بإحقاقها يف حالة االنتهاك. وسامهت احلملة يف التزام وتفاعل املؤسسات املعنية يف ما يتعلق 
بحقوق املواطنني، واعرتافهم بأمهية إحقاق هذه احلقوق. وأخريا، فقد سامهت احلملة يف تعزيز ثقة املواطنني يف 

 4 مركز األمرية بسمة للتنمية يف الكرك هو أحد املراكز التابعة 
تعمل  والتي  البرشية  للتنمية  اهلاشمي  االردين  للصندوق 
األردن  يف  الفقر  ظاهرة  بمعاجلة  للمشاركة  اجلميع  حتفيز  عىل 
والتخفيف من اآلثار السلبية للتغريات االجتامعية واالقتصادية 
التي تؤثر عىل حياة الفقراء. كام ينادي بحق اجلميع يف املشاركة 
واملهمشني.   الفقراء  وخاصة  حياهتم  متس  التي  القرارات  يف 
انفسهم  عىل  لالعتامد  الفقراء  متكني  عىل  الصندوق  ويعمل 
والوصول إىل املوارد وإيصال أصواهتم وكسب التأييد للقضايا 

التي هتمهم.
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قدرة واهتامم حكومتهم باالستجابة إىل مطالب املواطنني. 

بمنهجيات  عليها  القائمني  وفهم  معرفة  بناء  هو  االنجازات  أبرز  من  كان  احلملة،  نجاح  من  أبعد  إىل  بالنظر 
ومهارات وتكتيكات املدافعة املبنية عىل حقوق االنسان، واستخداماهتا للدفاع عن أية انتهاكات أخرى حلقوق 

املواطنني يف املنطقة. 

اإلنجازات
اخلاصة  القوانني  تفعيل   - محلتهم  هدف  حتقيق  يف  كبرية  مكاسب  الكرك  للتنمية/  بسمه  األمرية  مركز  حقق 
النجاحات  حتقيق  تم  الكرك.  وادي  منطقة  يف  املواصفات  حسب  وطرحها  العادمة  املياة  معاجلة  مع  بالتعامل 
الرئيسية للحملة يف حشد املجتمع وإرشاك صناع القرار. فالسبل التي وظفها املركز يف حشد املجتمع يف منطقة 

الكرك كان من شأهنا ضامن فهاًم دقيًقا للمشكلة وتطوير احللول املناسبة التي يمكن تقديمها لصناع القرار.

التوقيت املناسب للحملة: تزامن توقيت احلملة مع احلراك املدين الواقع يف الكرك والذي ساهم يف اعطاء امهية 
أكرب للمطالبات الشعبية والتي سامهت يف إنجاح احلملة. كام تزامنت زيارة فريق التحالف ألمني عام  وزارة املياه 

والري مع استالمه هذا املنصب قبل أيام قليلة مما ساهم يف استعداده لالستجابة للمطالب.

تنفيذ احلملة من قبل جهة موثوق هبا من قبل اجلميع )ثقة القاعدة الشعبية بقياديي احلملة(: قام مركز االمرية 
بسمة للتنمية فرع الكرك يف كسب ثقة اللجنة الذي ضم قياديني من املجتمع املحيل، وأعضاء جملس املحافظة، 
وناشطني بيئيني، الخ. ويعود السبب يف احلصول عىل هذه الثقة هو تنفيذ احلملة حتت مظلة منظمة وطنية معروفة 
ومتتلك القدرة عىل التنفيذ. وقد ساعد احلملة أيضا وجود خرباء خمتصون يف عمليات املدافعة لدى اجلهة املانحة 

والذين قدموا مساندة فنية وتوجيه لفريق احلملة.

لعل من أهم االنجازات حلملة املدافعة البيئية هو تفعيل وتطبيق القوانني اخلاصة بالتعامل مع معاجلة املياه العادمة 
املجتمع  حلشد  سويًا  احلملة  جلنة  عملت  حيث  الكرك.  وادي  منطقة  يف  االردنية  املواصفات  حسب  وطرحها 
ملطالبة صناع القرار باختاذ إجراءات حلل مشكلة التلوث البيئي الناتج عن حمطة معاجلة املياه العادمة يف الكرك. كام 
كانت أحد أبرز النتائج هلذه احلملة ختصيص مبلغ 250 ألف دينار إلجراء الصيانة الفورية ملحطة التنقية احلالية، 
باالضافة اىل النجاح يف املطالبة باإلرساع يف تنفيذ أعامل انشاء حمطة التنقية اجلديدة )التوسعة( الهناء العمل هبا  

حسب الوقت املحدد.

الدروس الرئيسية 
عناصر إجراء المدافعة 5

تشكل عنارص إجراء املدافعة يف هذه احلملة حتديات ودروس مستفادة مهمة حول جتربة مركز األمرية بسمة - 
الكرك يف تنفيذ محلة املدافعة البيئية يف وادي الكرك: محلة تطبيق القوانني الوطنية املتعلقة بالتعامل مع املياه العادمة 

املطروحة يف جمرى وادي الكرك.

البناء التنظيمي للحملة

قام مركز األمرية بسمة - الكرك ببناء تنظيمه الداخيل من خالل الربنامج التدريبي باستخدام منهجية التكتيكات 
اجلديدة يف حقوق االنسان )منهجية اخلمس خطوات السرتاتيجية فعالة( من ضمن منحة USAID CIS. تبدأ 
منهجية اخلمس خطوات بعمل مجاعي لتحديد بيان مشكلة واضح وحمدد. تعد هذه اخلطوة التأسيسية هامة ألي 
محلة )انظر يف البحث(. وقد قام املركز بتحديد املشكلة كالتايل: سكان وزوار وادي الكرك ال يتمتعون بحقهم 
منهجية  توفر  كام  الوادي.  املواصفات يف جمرى  املعاجلة ضمن  العادمة غري  املياة  بسبب طرح  ونظيفة  آمنة  ببيئة 
اخلمس خطوات إلسرتاتيجية فعالة عملية تدرجيية خطوة بخطوة لتطوير مسار إسرتاتيجي - أو رحلة التغيري. 
يساعد هذا املسار االسرتاتيجي عىل تتبع سري احلملة ومراقبة تطورها )انظر الرسم التوضيحي 1(. مما يذكر يف 
املؤسسات  بتشكيل جلنة من  الكرك  فرع  للتنمية  بسمه  األمرية  قيام مركز  البيئية  املدافعة  التنظيمي حلملة  البناء 
املعنية  والذي ضم معظم مكونات املجتمع من منظامت جمتمع حميل ودوائر حكومية ومؤسسات بحثية وقياديني 

ووجهاء املجتمع، للعمل يدا بيد مع فريق احلملة لتسهيل تنفيذ نشاطات احلملة املختلفة. 

البحث

يعترب ما قام به فريق عمل احلملة من حتاليل خمربية لعينات املياه العادمة من أهم الدروس املستفادة يف مرحلة 
التحاليل زادت من قوة طرح  نتائج  العلمية امللكية.  العينات وحتليلها من قبل اجلمعية  البحث، حيث تم أخذ 
املشكلة يف مرحلة حشد املعنيني والداعمني واحلوار مع صناع القرار، حيث بات مستند عىل حتليل علمي قامت به 

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 
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
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 
إىل  املدافعة  إجراء  عنارص  من  عنرص  كل  يف  التكنولوجيا 
فحص فيام يتعلق بمدى مالئمته للفئات املستهدفة املقصودة 

وألهداف محلة املدافعة.



صفحة 5

حقيبة ادوات نشطاء المجتمع المدني II: نماذج أردنية لحمالت مدافعة

مؤسسة وطنية بحثية معتمدة. وشكلت النتائج أداة حُمكمة بيد فريق العمل عند عرض قضية املدافعة وأمهية اجياد 
حلول مبارشة. وهذا ساهم بدوره يف بناء ورقة املوقف انطالقا من فهم واضح للمشكلة وابعادها لدى فريق 
احلملة مما أدى اىل قدرة افضل عىل الطرح والنقاش وبالتايل حتقيق نتائج أفضل. كانت النتائج امللموسة عنرصًا 

هاما عند الدخول يف حوار مع صناع القرار. 

الحشد

لقد نجحت محلة املدافعة البيئية يف إثارة اهتامم العديد من املعنيني للقضية وبالتايل حشد الدعم الالزم للمدافعة 
عنها والتي جتلت بعدد فريق جلنة احلملة وتنوع اجلهات التي متثلها اللجنة. ونجح فريق العمل، مع جلنة احلملة، 
بخلق رأي عام مؤيد للمدافعة عن حقوق املواطنيني واملزارعني وزوار منطقة وادي الكرك. وسامهت التغطيات 
الصحفية واالعالمية ووسائل التواصل االجتامعي باثارة املعنيني من احلكومات املحلية وجملس املحافظة للنظر 
بالقضية بجدية.  وأضفى دعم وجهاء املنطقة وشيوخها صبغة خمتلفة للجنة واستقطاب املعنيني للتحرك بشكل 

أكرب.

إشراك صناع القرار

املختلفة.   والنقاش  العمل  ورش  خالل عقد  احلملة من  مراحل  القرار يف كل  بارشاك صناع  احلملة  فريق  قام 
وسهل وجود ممثلني من احلكومات املحلية باللجنة املشكلة بتسهيل عملية الوصول اىل صناع القرار الرئيسيني 
يف الوزارات املعنية. كام وان النهج التشاركي الذي تبنته احلملة عزز من اسلوب الطرح املقنع امام صناع القرار،  
القرار  الضغط عىل صناع  وبالتايل  املشكلة  وتداعيات  احلملة  فكرة  واطالعه عىل  املحافظ  بارشاك  ذلك  ومتثل 

املعنيني يف وزارة املياه والري. 

وقام فريق احلملة بعقد زيارة لكل من وزراة املياه والري ووزراة الزراعة الطالعهم عىل املشكلة وابعادها مما 
ساهم  بكسب ثقتهم وامليض قدما باجياد حلول مشرتكة. كتب فريق احلملة مقاالً يف اجلريدة املحلية حول القضية 

واالجتامعات والقرارات املتخذة من أجل مساءلة األمني العام عن الوعود التي قطعها يف االجتامع.

ساهم إرشاك صناع القرار يف كل مراحل احلملة بالعمل عىل فتح قنوات احلوار الفاعل معهم، وبالتايل االنخراط 
بنقاش املشكلة وأبعادها وتبني احللول واالستجابة للمطالب. وبشكل عام، فانه من املمكن القول ان محلة مركز 
األمرية بسمة يف الكرك استخدمت عنارص اجراءات املدافعة األربعة بشكل كامل: البناء التنظيمي اجليد للحملة 
والذي تبعه بحث علمي مفصل باالضافة اىل حشد قوي ساهم يف جعل احلوار مع صناع القرار مثمر وخيرج 
بنجاحات ملموسة حلملة املدافعة البيئية يف وادي الكرك: محلة تطبيق القوانني الوطنية املتعلقة بالتعامل مع املياه 

العادمة املطروحة يف جمرى وادي الكرك.

أثر المدافعة على المنظمة

الرسم التوضيحي 1: املسار اإلسرتاتيجي للحملة.

:الھدف
تفعیل القوانین الخاصة بالتعامل مع 

معالجة المیاة العادمة وطرحھا حسب 
المواصفات في منطقة وادي الكرك 

  2018خالل عام 

:نقطة البدایة

المشكلة الیوم

اعداد دراسة بحثیة تقیس :  3تكتیك 
مدى أثر المشكلة االقتصادي 

تحالیل والبیئي إعداد واالجتماعي 
.مخبریة للمیاة

اعداد ورقة موقف تبین :  4تكتیك 
أھمیة منطقة وادي الكرك في القطاع 
السیاحي والزراعي والمائي والبیئي 
والمراعي  واھم األثار المتعلقة في 

المشكلة والتوصیات التي توصى بھا 
.البیئیةلجنة المدافعة 

تعتبر ورقة : الغایة من التكتیك 
الموقف أحد األدوات الضاغطة على 

صانعي القرار إلكساب القضیة 
.الشرعیة في حق الدفاع عنھا 

اصحاب المصلحة :الفئة المستھدفة 
عقد سلسلة من االجتماعات مع الفئة : 5التكتیك 

المستھدفة والحكومة ولجنة المدافعة البیئیة 
لعرض ورقة الموقف  ونتائج الدراسة والتحالیل 

.المخبریة

عرض الحاالت الواقعیة : الغایة من التكتیك
وتاثیرھا على القطاع الزراعي والسیاحي في 

األتصالووضع خطة مشتركة من لجنة . المنطقة
االمیرة بسمھ لتنفیذ الخطوات القادمة ومركز 
االجتماعات مع اصحاب ,خبر صحفي (ومنھا 

)القرار والمخاطبات الرسمیة
أمین عام سلطة المیاة وأمین :الفئة المستھدفة 
صانع قرار –االردن –عام سلطة وادي 

زیارة وفد من الحلفاء تسلیم ورقة : 6التكتیك 
الموقف والدراسات البحثیة  وتقدیم شرح حول 

العادمة على أختالطھا في مجرى أثر المیاة 
وادي الكرك وأثرھا على  الواقع األقتصادي 

التوصیات الوارده في ورقة تنفیذ .واالجتماعي
الموقف 

وزیر الزراعة : الفئة المستھدفة 
زیارة وفد من لجنة المدافعة البیئة : 7التكتیك 

بھدف عرض المشكلة وبحث آلیة استثمار المیاة 
تنفیذ التوصیة .المعالجة في الزراعات المستدامة 

الموقفمن توصیات ورقة  5رقم 
الحوار مع صناع : 7+6 الغایة من التكتیك

القرار إلیجاد حلول عملیة للمشكلة والعمل على 
.  إستدامة ھذه الحلول

سكان وزوار وادي الكرك ال 
یتمتعون بحقھم ببیئة صحیة 

وآمنة بسبب طرح المیاة 
العادمة غیر المعالجة ضمن 

المواصفات في مجرى 
الوادي 

مجتمع أردني 
یتمتع سكانة ببیئة 

صحیة وآمنة 

المجتمع المحلي والمؤسسات :الفئة المستھدفة 
المعنیة في القطاع البیئي والمیاة 

بناء لجنة تنسیقیة مكونة من المؤسسات : 1تكتیك 
خطة لوضع البیئیةاتصال المدافعة لجنة . البیئیة

.تشاركیة للمدافعة عن القضیة
عقد سلسلة من االجتماعات واللقاءات : 2تكتیك 

لتعریف أعضاء لجنة االتصال بالمشكلة وأثرھا وأھمیة 
.إیجاد حلول لھا

مشاركة مؤسسات المجتمع :  2+ 1التكتیكالغایة من 
المدني ذات العالقة باتخاذ موقف موحد تجاة المشكلة 

.ومخاطرھاالتعریف بحجم المشكلة .



صفحة 6

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

لربام من أهم آثار هذه احلملة عىل املنظمة هي رفع مستوى الثقة بني منظامت املجتمع املدين واملجتمع املحيل من 
جهة واجلهات احلكومية من جهه اخرى. فرعاية وتبني منظمة جمتمع حميل للمشاكل املجتمعية يبني جسور الثقة 
مع املواطنيني ويساهم يف تغيري الصور النمطية السلبية املتعلقة بالدور الرعائي التنموي ملنظامت املجتمع املحيل. 
ويتعدى ذلك إىل أن تصبح نظرة املؤسسسات احلكومية ملنظامت املجتمع املحيل عىل اهنا تقدم الدعم واحللول 
للمواطنيني. وساعد نجاح فريق احلملة عىل اعطاء الثقة ملركز االمرية بسمة للتنمية فرع الكرك والقائمني عليه 
يف االستمرار برسالتهم التنموية وتقديم املساعدة للمجتمعات املستهدفة وخاصة يف قضايا املدافعة املبنية عىل 
احلقوق. كام وأن نجاح اسلوب ومنهجية املدافعة املتبعة من قبل فريق احلملة وحتقيق أفضل النتائج وضع عىل 

اجندة املركز منهجية عمل جديدة ليتم تطبيقها يف اجياد حلول لقضايا جمتمعية اخرى. 

»اعتقد ان نجاحنا يف محلة املدافعة البيئية يعود اىل عدة اسباب نذكر منها املنهجية املتبعة يف تصميم وتنفيذ محالت 
مدافعة بطريقة اسرتاتيجية مدروسة ... ونعتقد ان نجاحنا يف استغالل السياق العام املوجود لعب دورًا كبريا 
يف إمكانية الوصول اىل نتائج ملموسة يف فرتة زمنية قصرية. هذا أعطانا ثقة بقدرتنا كمجتمع عىل التغيري حتى 
يف قضايا يمكن اعتبارها غري سلسة.« السيد عيل الصعوب، مديراحلملة، مدير مركز االمرية بسمة للتنمية فرع 

الكرك. 

»ان ختصيص سلطة املياه والري مبلغ 250 الف دينار لصيانة حمطة الكرك احلالية لتنقية ومعاجلة املياه العادمة، 
باالضافة اىل استدعاء املقاول للمتابعة وترسيع انجاز املحطة اجلديدة، جاءت استجابة لصوت املجتمع املحيل 
واملتمثل يف محلة املدافعة البيئية التي قام هبا مركز االمرية بسمة فرع الكرك ومنظامت ومؤسسات املجتمع املدين 

يف الكرك. » املهندس اياد الدحيات، امني عام سلطة املياه والري.


