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مستخلص :
تستتتفدا الور تتة الةاليتتة التركيتتز عمت المدافعتتة البيليتتة لتتدت المعممتتين و ليتتات تة ي فتتا
فتتتل العاتتتر الر متتتل وذلتتتم لتوجيتتتم اهتمتتتاه المعممتتتين لكنتبتتتائ لم

تتتايا والمشتتتككت البيليتتتة

والمستتاهمة الجديتتة فتتل البةتتع عتتن البتتدالل والةمتتول متتن وتتكل العمتتل والتعتتاوض والة توار م ت
اآلوتتترين ستتتواو أكتتتانوا أفتتتراداأ أو معسستتتات أو اتتتانعل تتت اررات متتتن أجتتتل تغيتتتر السياستتتيات
والممارستتات ال المتتة أو إ تتافة سياستتيات جديتتدم لمتتدعه والمستتاعدم وذلتتم فةتتداع تغييتتر فتتل

الو ت التراهن المتعمتتق بمستملة المدافعتتة البيليتتة لمواتول إلت متتا ينبغتل أن يكتتون وذلتتم متتن
وتتكل العمتتل مت وستتالل افعتتكه الر متتل وااجتمتتاعل بفتتدا تة يتتق التغييروالت تتده فتتل الةيتتام
البيلية من أجل تةسين ففه المجتم لتمم ال

ايا ورف الوعل المجتمعل بفا

الكممات المعتاةية المدافعة البيلية – العار الر مل
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مكدمة:
اةتمت

ايا ةماية البيلة والدفاع عن م ومات استدامتفا مكانة هامتة وتكل الع تود

األويرم نظ ارأ لإلستغكل الكع كنل لمموارد والنظه البيلية من بتل دول العتاله المت دمتة والناميتة
عم ةد سواو؛ ستعياأ متنفه لبنتاو ت تدمفه ااجتمتاعل وتة يتق نمتوهه اا تاتادح ممتا أةتدع

اوتكات بيليتة بتدأت تتعبر بعمتق فتل نوعيتة ةيتام افنستان وهتددت ةا ترئ ومستت بمم وأف دتتم
إنسانيتم بل بيلتم وازاو ةالة التدهور المتواال لمنظه البيلية ع تدت العديتد متن المتعتمرات
من أجل ةماية البيلة والةد من مشككتفا واعطالفتا متا تستتةق متن العنايتة وااهتمتاه
موتما جوانت األنشتطة افنستانية كمتا بتدأت ال
األمه المتةدم بفذئ ال

ايا وادراجفتا

تمن

تايا البيليتة تموتذ طابعتاأ عالميتاأ مت اهتمتاه

تمن برامجفتا وأنشتطتفا الموتمعتة؛ وتجستد ذلتم بانع تاد

العديد من المتعتمرات الدوليتة والعالميتة ةتول مو توع البيلتة؛ والتتل أو تةت أن ستن ال توانين
والتشريعات غير كافيتة لمةتد متن المشتككت والمواطرالبيليتة متا لته يستاندها تنميتة تدرم األفتراد
عم مفارات ووطتوات المدافعتة البيليتة لمتدفاع عتن البيلتة لمةتد متن تعتا ه المشتككت وال

تايا

البيلية فل ال رن الةادح والعشرين
ومن جان

ور يتعاظه دور افعتكه الر متل وااجتمتاعل بفتدا تة يتق التغييروالت تده

فل الةيام البيلية فل العار الةالل بشكل متزايد ف تد أاتبةت التكنولوجيتا ووستالل التوااتل
ااجتماعل توظا وتستتغل لتواتيل المعتارا والمفتارات البيليتة و ليتات تععيتل المدافعتة البيليتة
بطرق جديدم ومبتكرم

من أجل تشجي األفراد عم مواكبة التغيترات والمستتجدات التتل تطت ار

عمتتت البيلتتتة والعمتتتل عمتتت مواجفتفتتتا وبنتتتاو التمييتتتد المةمتتتل واأل ميمتتتل والتتتدولل وتطتتتوير
ممارسات المجتم المدنل واجراو تغييرات بالسياسات لةل المشككت البيلية الممةة .
لذا تستفدا الور ة الةالية التركيز عم مفارات المدافعة البيليتة لتدت المعممتين و ليتات
تة ي فتتا باعتبارهتتا طري تتا لمواكبتتة التغيتترات والمستتتجدات التتتل تط ت أر عمتت البيلتتة ووااتتة ان
العاتتر التتذح نةيتتا تةتتت ظكلتتم يتستته بتغي ترات عتتدم أهمفتتا أنتتم عاتتر التمتتوع البيليتتة واوتتتكل
المنظومة البيلية والتغيرات المناوية واستنزاا الموارد الطبيعية وزيادم المومعات وتعاظه تدرات
افنسان العممل والتكنولوجل لمتةكه فل المكونات البيلية.

وتتهاول ورقة العنل العهاصر التالية :
 معفوه المدافعة البيلية .
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 أهداا المدافعة البيلية .
 مفارات المدافعة البيلية .
 سمات المدافعين عن البيلة.


ليات تة يق المدافعة البيلية فل العار الر مل .



التوايات .

 مفًوم املدافعة البيئية:
ُيعتتتتتتتد مو تتتتتتتوع المدافعتتتتتتتة متتتتتتتن المو تتتتتتتوعات الفامتتتتتتتة وااستتتتتتتتراتيجية التتتتتتتت
استتتتتتةوذت عمتتتتت اهتمتتتتتاه الكبيتتتتتر متتتتتن البتتتتتاةبين والموتاتتتتتين فتتتتت ميتتتتتادين عتتتتتدم وتتتتتكل
الستتتتتتتنوات الما تتتتتتتية إذا تناولتتتتتتتم العتتتتتتتاممون بالعمتتتتتتتل التطتتتتتتتوعل والودمتتتتتتتة ااجتماعيتتتتتتتة
باعتبارهتتتتتتتا أدام مفنيتتتتتتتة يستتتتتتتتودمفا افواتتتتتتتاليين ااجتمتتتتتتتاعيين لمتتتتتتتدفاع عتتتتتتتن الة تتتتتتتوق
وتة يتتتتتتق العدالتتتتتتة ااجتماعيتتتتتتة وت تتتتتتديه الوتتتتتتدمات والمستتتتتتاعدات ل فتتتتتتراد ذوح الظتتتتتتروا
الاتتتعبة والمفمشتتتة كمتتتا تناولتتتم المشتتتتغمون بعمتتتوه التتتدين ةتتتتل أاتتتب عممتتتاأ لتتتم واعتتتدئ
وأاتتتتتتولم كمتتتتتتا استتتتتتتودامم رجتتتتتتال ال تتتتتتانون والة تتتتتتو يين والمفتمتتتتتتين بالتنميتتتتتتة وة تتتتتتوق
افنستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتان باعتبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتارئ معفتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوه تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتانونل يستتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتوده لتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتدف
المظتتتتتتاله عتتتتتتن أاتتتتتتةا الة تتتتتتوق والةريتتتتتتات واناتتتتتتاففه أمتتتتتتاه ال

تتتتتتاو وكافتتتتتتة المةافتتتتتتل

الدوليتتتتة كمتتتتا امتتتتتد ماتتتتطم المدافعتتتتة إلتتتت مجتتتتال التربيتتتتة البيليتتتتة نتيجتتتتة الةاجتتتتة فتتتتل
تة يتتتق مستتتاندم لم

تتتايا والمشتتتككت البيليتتتة وكستتت التتترأح العتتتاه لممدافعتتتة عتتتن األو تتتاع

البيليتتتتة الةاليتتتتة وتمبيرهتتتتاعم مستتتتت بل المجتمتتتت البشتتتترت .وفتتتتل ظتتتتل هتتتتذا ااهتمتتتتاه والتنتتتتوع
بمعفتتتتوه المدافعتتتتة؛ و بتتتتتل الةتتتتديع عتتتتتن أهتتتتداففا ومفاراتفتتتتتا ؛ ةتتتترح بنتتتتتا أن نبةتتتتع عتتتتتن
جذورها المغوية لمتعرا عم دااتفا ومعانيفا.
عتتتترا ن ابتتتتن منظتتتتور"

المدافعتتتتة فتتتتل لستتتتان العتتتتر بمنفتتتتا ن اف زالتتتتة ب تتتتوم ن

التتدف
تتدافَ َ ال تتوه ت أح دفتت بعتتضھه بع أ تتا  .ورجتتل َدفتتاع ْ
ومتتدفَ ٌ :أح شتتديد ّ
ي تتال ت تَ َ
الشتتلو
تتوح .ويجتترت عمتت ھذا المعنتت كبيتتر متتن تاتتريعات متتادم ( َدفَتت َ ) فت تتول َدفَ ْعتتتُ
َ

تتتدافَ َ وتَتتتتدافَ ُعوا
تتتدف َ وتَت َ
تتتدفَ َ وتَت َ
ودفَتتتت َھ ٌُ فا ْنت َ
ودافَتتتت َھ ٌُ َ
اعتتتتا َ
َ
فعتتتتا ودفَ أ
ودفَتتتت َھ ٌُ فتتتتك ن ٌ َد أ
(بم اسه ال وزح ٕٓٔٓ صت٘ٔ).
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وفل المعاجه افنجميزية جاوت كممة " "advocacyبمعنل المجادلة لاال شئ
ما مبل

ية أو فكرم أو سياسية أو دعه فاعل وهو معفوه غالباأ ما يستوده لواا عمل

المنظمات المدنية العاممة لمتمبير فل السياسة العامة وتستوده كممات أورت لفا نعس
المدلول من الدفاع عن ة وق أفراد أو فلات ( شارما ريتور ٕٓٔٓ صت٘).
و د و ردت مادم ن دف ن فل ال ر ن الكريه فل موا

عدم وأريد بفا معانل موتمعة

عم ةس سياق اآلية الكريمة؛ منفا أفادتفا بمعنل الةماية كما فل ولم تعالل ۞ إِن الم َم
ين َم ُنوا ۗ إِن الم َم َا ُي ِة ُكل َووان َكعُور ( الةج ية  ) ٖٛأو معنل دف
ُي َد ِاف ُ َع ِن ال ِذ َ
ام ٰ َةت ٰ إِ َذا َبمَ ُغوا ِّ
ستُ ْه ِم ْن ُف ْه
الن َك َ
اح فَِإ ْن َن ْ
الشئ لمستة م كما فل ولم تعالل َنو ْاب َتمُوا ا ْل َيتَ َ
ادفَ ُعوا إِلَ ْي ِف ْه أ َْم َوالَ ُف ْه ۗ(النساو ية( )ٙبم اسه ال وزح ٕٓٔٓ صت٘ٔ).
ُر ْ
ش أدا فَ ْ
واذا نظرنا فل سيرم المدافعة نجد أنفا ةظيت بتعريعتات متعتددم تعكتس تبتاين التوجفتات

النظرية والعكرية لمباةبين والمفتمين ومن بته ُيمكتن أن نعترض لتبعض التعريعتات التتل تدمفا
المتوااون والباةبون فل المجاات الموتمعة .
ُينظر لممدافعة باعة عامتة بمنفتا مجموعتة متن األنشتطة الموطتط لفتا والفادفتة إلت
التتتمبير عم ت اتتناع ال ترار وأاتتةا النعتتوذ متتن أجتتل تغييتتر السياستتيات ال المتتة لاتتال فلتتة
مفمشتتتتتتتة تنااتتتتتتتر متتتتتتتن أجتتتتتتتل

تتتتتتتية معينتتتتتتتة (مركتتتتتتتز دراستتتتتتتات التنميتتتتتتتة  -جامعتتتتتتتتة

بيرزنت ٕٗٔٓ صت.)ٙ
ويرح ورون بمن المدافعة عمميتتة ترمتتل إلتت إةتتداع تغييتتر إيجابتتل لاالتت فلتتة
اجتماعيتتة أو

يتتة متتا عبتتر جممتتة متتن األنشتتطة الراميتتة إلتت التمبيتتر فتتل إعتتداد أو تنعيتتذ

أو إلغتتاو أوتعديتتل سياستتة أو تشتتري أو برنامتتج أو مشتتروع لودمتتة الاالتت العتتاه (الجمعية
الموريتانية لة وق افنسان  ٕٓٔٙصت.)ٜ٘
أما المدافعة البيلية – مجال ور ة العمل الةالل -فيعرففا ))Jackson,2000
بمنفا استوداه مجموعة األدوات واألسالي لتشجي التغيير فل ال

ايا والمشككت البيلية ذات

الامة بالظمه )أشرا السيد  ٕٓٔٚصتٗٔٔ).
ويدل معفوه المدافعة البيلية من وجفة نظر نريفاه رفعتن بمنفا درم المتعمه عم
ال ياه بمجموعة إجراوات لاال مشكمة بيلية فةداع تغيير إيجابل لدت الطك
عممية ااتاال الععال م الطك

من وكل

وافناات والةوار وعرض المشكمة البيلية بطري ة تستةوذ
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عم

انتبائ الطك

وذلم باستوداه التعاوض واف ناع وتعنيد ةجج الطرا األور باألدلة

والبراهين والدفاع فل الو ت نعسم عن أرالم مستودماأ فل ذلم مفارات إدارم الو ت

وااجتماعات وال يادم فدارم الاراعات وةل النزاعات ةول المشكمة البيلية وتاميه ةمكت

التوعية البيلية؛ وذلم من أجل كس التمييد والتمبير عم اناع ال رارعم موتما المستويات
لتغير سياسية الةكومة لاال المشكمة البيلية (ريفاه عبد العال ٕٗٔٓ صت.)ٕٖٚ
ويعرففا ورون بمنفا مجموعة األعمال واألنشطة المنظمة والمةددم لمساندم ودعه
السياسيات وال
لماةافة

وتوزي

ايا والتشريعات البيلية مستودما مفارات المدافعة بداية من الكتابة
النشرات والمما ات

وكتابة الرسالل والمداوكت

والمشاركة فل

وع د الندوات .(University of Wisconsin

ااةتجاجات وادارم ااجتماعات
)Oshkosh, 2017
وتعرا المدافعة البيلية أي ا بمنفا عممية ت وه عم الجم بين الشركاو من موتما
ال طاعات فل المجتم

وذلم لتدعيه الودمات بينفه فل موتما المستويات لممساعدم فل

التغير ( المطمو فل

ية ما ) مما يساهه فل اتواذ ال اررات لتة يق الشعافية والمساولة

وتعزيز المشاركة فل المجتم المةمل لتة يق ااستدامة وااعتماد بشكل كبير عم

ت ديه

اا تراةات والمعمومات ةول مشروعات البيلة ( أشرا السيد  ٕٓٔٚصتٔٔٔ).
ومن المكم الساب ة لمعفوه المدافعة البيلية ُيمكن ال ول أن المدافعة البيلية ه
افستعادم من كافة الموارد البشرية وافمكانيات المادية لومق توجفات ايجابية فل ية أو
مو وع بيلل معين ويته ذلم بمسمو مو وعل بعيداأ عن التةيز الشوال .كما يتجاوز
المعفوه من مجرد ممارسة الن د السمبل لممشككت وال

فل سبيل إيجاد ةمول عادلة لممشككت وال

ايا البيلية إل ومق توجفات ايجابية

ايا البيلية الممةة

إ افة إل

أن المعفوه

يعكس كبير من ال يه والمعاهيه المرتبطة بالعار الةالل كالمواطنة وة وق افنسان
والمسلولية ااجتماعية والمشاركة المجتمعية.

 أيداف املدافعة البيئية:
يتمبتتل الفتتدا األساستتل متتن عمميتتة المدافعتتة فتتل مستتاعدم األفتراد أوالجماعتتات أو المنظمتتات
عم ت ريتر ماتالرهه وتاتور مستت بمفه والتعامتل مت

تاياهه ومشتككتفه بمنعستفه أو عتن

طريق ممبميفه من أجل إةداع تغيير إيجابل م اتودم فتل السياستات وال توانين غيتر المناتعة
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لم

تتايا والمشتتككت التتتل يعتتانون منفتتا؛ وايجتتاد ةمتتول عادلتتة لفتتا وذلتتم متتتن وتتتكل ااتاتتال

المباشر بماةا السمطات ومتوذح ال رار فل جو من التعاون والشعافية والديم راطيتة (مةمتد
عبدالعزيز ٕ٘ٔٓ صتٔٓٗ).
كما تسعل المدافعة إل

تسميط ال وو عم

واياال أاوات من ا اوت لفه إل
والمو وعات الفامة والتمبير عم

ااوتكفات والتمييز والتعاوت بين الناس

الجفات المعنية من أجل مساندم ودعه ال

متوذح ال اررات لمةاول عم

مكاس

ايا

مادية ومعنوية

لاال العلات ال عيعة أو المفمشة ف كأ عن الترويج لة وق افنسان ولمعدالة ااجتماعية
مستودماأ

فل

كل

ذلم

الوسالل

ما

المتاةة

عدا

العنا

(ومود

الةاج

و ورون ٕٔٔٓ صتٕٔ).
وبالنظر إل أهداا المدافعة البيلية نجد أنفا تسعل إلت مستاعدم المتعممتين والمعممتين فتل
التعرا عم ال

تايا والمشتككت البيليتة المتزايتدم والبةتع عتن البتدالل والةمتول ورفت التوعل

المجتمعتتتل والتعتتتاوض متتت اتتتناع ال تتترار وتطتتتوير الشتتتراكات متتت منظمتتتات مةميتتتة ووطنيتتتة
وعالمية تعمل عم

ايا مشابفة ونشر العمل من وكل وسالل افعكه المتنوعة؛ متن أجتل

تةسين ففه المجتم لم

ايا البيلة المع دم ( ريفاه عبد العال ٕٗٔٓ صت.)ٕٖٚ

معنل هذا أن المدافعة البيلية من وكل معناها ومةتواها تسع إل تة يق جممة من
األهداا لدت المعممين منفا إشراكفه فل عممية التمييد والمساندم ودعه ال

ايا البيلية

ااعتماد المتبادل والتعاعل م األعمال

يةولفه من اعة اات كالية إل
الفامة وهو ما ّ
الجماعية .ف ك عن ترسيخ ليات الةوار ال اله عم اف ناع والتعاوض والتشاور واةتراه
الرأح والرأح اآلور كمسمو ة ارح فدارم الاراعات وةل النزاعات ةول المشككت وال
البيلية الممةة
عم

وتسميط ال وو عم ال

ايا

ايا البيلية الفامة والتل ا يمكن التطرق إليفا

المستوت العردح وابد من التمييد والمساندم وبذل الجفد من بل اآلورين لمعالجتفا

واتواذ التدابير ومكة ة األسبا والعمل .إتاةة العرص لممعممين لممشاركة فل تنظيه األنشطة
والععاليات المنظمة والفادفة من أجل مساندم ودعه ال
فل تكوين مدافعين بيليين.
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 مًارات املدافعة البيئية:
ترتبط المدافعة بالعديد من المفارات التل يمارسفا العرد ويستودمفا عن اد من أجل
تة يق أهداا المدافعة البيلية بسفولة ود ة و د اهته العديد من الباةبين بتةديد مفارات
المدافعة البيلية كل ةس وجفم نظرئ وتوجفاتم وذلم عم النةو التاللت
 ا تار ) ) solmonson,2010عم مفارتين لممدافعة البيلية همات
-

مفارم تاميه رةكت وزيارات ميدانية إل اانعل ال رار وأاةا النعوذ.

-

مفارم كتابة رسالل والتواال عبر شبكة اانترنت .

 وشتتتممت مفتتتارات المدافعتتتة البيليتتتة عنتتتد (عبتتتد ا

مةمتتتد ٕٔٔٓ) عمتتت أربتتت مفتتتارات

رليسة ه ت
-

مفارم اف ناع .

-

مفارم التعاوض .

-

مفارم ااتاال ومفاراتفا العرعية (التةدع وال راوم والكتابة ومفارات ااتاال
العممية ).

-

مفارم ةل المشككت ومفاراتفا العرعية (اتواذ ال رارت والتوطيط ).

 أما (ومود الةاج و ورون ٕٔٔٓ صتٕٗ) فو عت دليل لمتدري عم المدافعة وةدد
مفاراتفا فل التاللت
-

مفارم التوطيط ااستراتيجل .

-

مفارم تشويص المشككت وتةميل األولويات.

-

مفارم التعاوض واف ناع .

-

مفارم إدرام ااجتماعات.

-

مفارم إدارم الو ت.

-

مفارم ااتاال الععال.

-

مفارم افناات.

-

مفارم استوداه لغة الجسد.

-

مفارم التعكير اابتكارح.
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-

مفارم التمبير عم اآلورين.

 وةددت (ريفاه رفعت ٕٗٔٓ) مفارات المدافعة البيلية فل المفارات التاليةت
-

مفارم التعاوض ت الةاول عم أف ل نتيجة مةتممة بتين طترفين موتمعتين ويتته عتن
طريق بول ةل وسط وتسوية ودية.

-

مفتتتارم اف نتتتاع تعمميتتتة م اتتتود متتتن الم نتتت إلتتت متتتن يريتتتد إ ناعتتتم لتغيتتتر معتتتاهيه أو
اتجاهات باوتيارئ ور ائ.

-

مفتتتارم المةاجتتتة ت تتتدرم العتتترد عمتتت تعنيتتتد ةجتتتج الطتتترا اآلوتتتر باألدلتتتة والبتتتراهين
ااستدالية والوا عية.

-

مفارم ااتاال ت العممية التل تن ل بفتا الرستالة متن ماتدر معتين إلت المستت بل واةتد
أو أكبر بفدا تغيير السموم.

-

مفتتارم الة توار ت عمميتتة تتتته بتتين طتترفين أو أكبتتر لن تتل المعمومتتة وتبتتادل اآلراو واألفكتتار
بفدا الواول إل الة ي ة.

-

مفتارم العتترض وافل تاو ت تتدرم العترد عمت عترض المعمومتتات واألفكتار بطري تتة يستتتةوذ
بفا عم انتبائ اآلورين ل مان واول رسالتم.

-

مفارم إدارم الاتراعات وةتل المشتككت ت اآلليتة التتل يتبعفتا المعمته لتوجيتم النتزاع بتين
األفتراد والجماعتات أو عنتد تعترض أةتد األطتراا إلت أهتداا الطترا اآلوتر ومنعتم متن
إشباع ةاجاتم.

 و عت معسسة (  (University of Wisconsin Oshkosh, 2017المة من
المفارات تعت د أنفا تمبل مفارات المدافعة البيلية وهلت
-

اوتيار وتكوين فريق العمل (أشواص لفه وبرم وكعاوم فل مجال المدافعة) بما يتكله
م وبرات و درات كل شوص .

-

المفارم فل تنظيه وتوطيط وادارم ااجتماعات والععاليات.

-

مفارم التعاوض وةل النزاعات.

-

مفارم الوطابة وفن افل او.

-

مفارم الكتابة اف ناعية.

-

مفارم التعامل م وسالل افعكه .
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-

مفارم بناو الشراكات والتةالعات (مجموعة من األفراد أو المنظمات تعمل معاأ بشكل

-

التعميه ( ابتكار وت ديه ورش عمل ودورات تدريبية فبراو المعارا والمفارات فل

تنسي ل من أجل تة يق هدا مشترم).
مجال المدافعة ).
-

تعمه المغات الموتمعة.

-

مفارم إ امة شبكة عك ات عامة ( افب او عم عك ات طيبة و نوات تواال دالمة
ومستمرم م الاةعين ووسالل افعكه والمسلولين وأاةا ال ارر ).

 مسات املدافعني عو البيئة:
يرت عدد من الباةبين أهمية أن يتوافر فل المدافعين عن البيلة ومشككتفا؛ عدد من
الاعات والسمات من أهمفا ما يمل ت
-

ال درم عم

إت ان المفارات األساسية لممدافعة وتطويرها كاا ناع وااتاال وةل

المشككت وادارم الاراعات.
-

ال درم عم

العمل بشكل فعال م أكبر عدد من العاعمين وانتشار روح التعاون

والشعور بالب ة المتبادلة بين أع او العريق الواةد.
-

ال درم عم تةميل البيلة العامة ( رعية شامل لمبيلة السياسية وااجتماعية لم
البيلية المطروةة لممدافعة لمعرفة الو

-

ال درم عم
فردح و /أو

-

ايا

ال اله ).

المبابرم والببات فل مواجفة الموا ا الاعبة والمشككت المع دم بشكل
من فريق.

ال درم عم التعامل م المعار ين أو ال وح غير معيدم لمفدا واةتراه ااوتكفات
فل وجفات النظر وت بل اآلورون وأفكارهه و رالفه بكل هدوو وبطري ة مفذبة.

-

ال درم عم اكتسا

الوب رم النافعة والتعمه من األوطاو لتعادح الو وع بالوطم نعسم

مجددا.
-

ال درم عم ال ياه بمفاه متعددم م اهتماه عالل بالتعاايل بغية لمواول إل ريادم
األعمال واألفكار .(University of Wisconsin Oshkosh, 2017
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 آليات حتكيل املدافعة البيئة يف العصر الرقني .
تُعد المدافعة البيلية عممية منفجية لفا وطوات وعناار مةددم وبالرغه من أن هذئ
الوطوات د ا تته بال رورم بنعس الترتي إا أنم من المفه التعكير فل كل وطوم
والتوطيط لفا كجزو

رورح فل تشكيل أساسيات عممية المدافعة البيلية .

 تةديد الفدا من المدافعة البيلية ت
ي اد بم ايجاد هدا لممدافعة البيلية من وكل النظر إل المشكمة وا تراح ةمول لموروج
بمطم

واةد ألاةا

ال

ية يسعون إل بموغم ويبدو هدا المدافعة سفكأ وبدهياأ إا أننا

عادم نومط بين ما نابو إليم وبين هدا المدافعة البيلية

فبعض التطمعات د تكون

طموةة إل ةد أنفا غير وا عية وا ابمة لمتة يق ولذا ُيمكن تعريا هدا المدافعة البيلية
بمنم توفيق بين ما يج عمينا فعمم وما نرغ فل فعمم وما نستطي فعمم وتطبي اأ لفذا
المبدأ يتةته أن تكون أهداا المدافعة البيلية ذات طاب واص ومةددم زمنياأ ومكانياأ و ابمة

لم ياس ووا عية.

 جم البيانات والةاول عم المعمومات المتعم ة ت
أةتتتد العنااتتتر الفامتتتة فتتتل عمميتتتة المدافعتتتة البيليتتتة هتتت جمتتت البيانتتتات والةاتتتول عمتتت
المعمومتتتات متتتن الماتتتادر والوبتتتالق ذات العك تتتة بمو تتتوع ال

تتتية التتتتل نتتتداف متتتن أجمفتتتا

واستتتتودامفا كبتتتراهين وةجتتتج دامغتتتة لمتعتتتاوض واف نتتتاع وتن ستتته البيانتتتات والمعمومتتتات إلتتت
ماتتادر ت ميديتتة كالكتت والمراجت

وماتتادر إلكترونيتتة وهتتل الماتتادر التتتل أتاةتفتتا تكنولوجيتتا

المعمومتات مبتل المتدونات والمنتتديات والموا ت افلكترونيتتة وينبغتل إتوتاذ الةيطتة والةتذر فتتل
ماتتتدا ية وشتتتعافية ماتتتادرالمعمومات فتتتإذا لتتته تكتتتن المعمومتتتات اتتتةيةة ومو تتتوعية أو متتتن
ماادر غير موبو ة فيفا فمن ذلم لم مععول عكسل عم تة يق الفدا المنشود.
 تةديد الجمفور المستفدا من المدافعة البيلية ت
ةين يته اانتفاو من اوتيار المشكمة وتةديد الفدا وجم البيانات والمعمومات فمن
جفود المدافعة البيلية يج

أن تتوجم إل

المدافعة البيلية وتةويمفا إل وا

من لديفه سمطة اتواذ ال اررات لتة يق أهداا

ممموس بمعنل تةديد الجفات أو األشواص التل يمكن

أن تكون داعمة لمفدا أو تةتاج إل عممية إ ناع وتعاوض لتكون مساندم لمفدا المرتبط
بالمدافعة ليس هذئ فةس

وانما أي ا تةميل كل واةد من هذئ الشوايات والجفات لمعرفة
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دورئ فل عممية اتواذ ال رار المطمو

ودرجة و وم التابير التل يمتمكفا ومدت التةمس

لمتغيير المنشود.
 اياغة رسالة المدافعة البيلية ت
المرةمة التالية لمرةمة تةديتد الجمفتور المستتفدا هت البتدو باتياغة الوطتوط العري تة
لرسالة كس التمييد والتل يج أن تو

لممستفدفين  /ماذا يج أن يعممتوئ ولمتاذا ومتا

هو األبر الذح َينتج من هتذا العمتل ةيتع أن الرستالة المتدول الرليستل لكتاتال وااعتكه فتل
عمميتتة المدافعتتة وا تتة تتق فعاليتتة المدافعتتة البيليتتة وا تاتتل إل ت أهتتداففا إا باكتمتتال ةم تتة
الوال بين ال المين بالمدافعة والجمفور المستفدا والرستالة هت مجموعتة الرمتوز المكتوبتة
أو المنطو ة أو المرسومة بفدا تعديل اتجائ أو تمرير رار أو كس تمييد اآلورين ل

تية متا

واةتتتداع التغييتتتر المرغتتتو فيتتتم وينبغتتتل أن تتستتته رستتتالة المدافعتتتة البيليتتتة بالد تتتة وافيجتتتاز
والو وح وأن يته اياغتفا بمغة بسيطة ومناسبة لمجمفور المستفدا.
ويمكن هنا إنشاو مجموعة وبناو اعدم عم أةد شبكات التواال ااجتمتاعل (العتيس بتوم)
ت وتستفدا هتذئ الوطتوم
ال

ته أكبتر عتدد متن المستتودمين عمت المجموعتة لمعتت اانتبتائ إلت

تية البيليتتة المطروةتتة لممدافعتة وارستتال الرستتالل الوااتتة والعامتة ستواو لنشتتر ال

تتية أو

لكس المزيد من المعيدين.مما د يوس التةركات ويزيد من فرص النجاح.
 بناو التةالعاتت
تكمن وم المدافعة البيلية فل تةديد األفراد والمنظمات المجتم المدنل الذين يعيدون
الفدا الذح ته و عم وجذ اهتماه المجتم لم وتوجيم اناع ال رار بغية العمل عم هذئ
المشكمة البيلية وعم

ةمفا إن ومق التكفات وتةالعات يةتاج إل

و ت وطا ة فعدادها

وتطويرها والةعاظ عميفا ةيع أنفا تشمل بناو عك ات ب ة م اآلورين وكبير من ال المين
بعممية المدافعة البيلية يعتبرون هذا الشق من عممفه أكبر العناار اعوبة ولكن فل الو ت
ذاتم إنم كمما زاد عدد األفراد والمنظمات الداعمين والمساندين لم

ية زادت فرص النجاح .

 ت ديه عروض م نعةت
كبي ار ما تكون العرص مةدودم لمتمبير فل الجمفور ف د يمن السياسل أو متوذح ال رار
اجتماعاأ واةد لعرض وجفة النظر أو ال
و د تكون العراة الوةيدم لعرض ال

ية وكبي ارأ ما تكون هذئ العرص ايرم ومةدودم

ية ولذا فمن افعداد الجيد والد يق لمةجج الم نعة
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وأسمو العرض الذح من شمنم إ ناع د يتطم إعداد كبيعاأ وياأ ويمكن أن يةول هذئ العرص

ال ايرم إل نجاح فل المدافعة.
 ت ييه جفود المدافعة ت

ةتتتتتتتل تكتتتتتتون عمميتتتتتتة المدافعتتتتتتة البيليتتتتتتة فعالتتتتتتة فينبغتتتتتتل وباتتتتتتعة مستتتتتتتمرم أن ت تتتتتتوه
األطتتتتراا التتتتتل نظمتتتتت ونعتتتتذت المدافعتتتتة بمراجعتفتتتتا متتتتن جميتتتت الجوانتتتت

لمعرفتتتتة متتتتدح

نجاةفتتتتتا فتتتتتل تة يتتتتتق أهتتتتتداففا ومتتتتتدح ااستتتتتتعادم متتتتتن المراجعتتتتتة والت يتتتتتيه فتتتتتل التوطتتتتتيط
لةمتتتتتتتتكت مدافعتتتتتتتتة مستتتتتتتتت بمية (ريتتتتتتتتتور شتتتتتتتتارما ٕٓٔٓ ٗٔص ()ٔٙ-ومتتتتتتتتود الةتتتتتتتتاج
و وتتتتترون ٕٔٔٓ صتٕ٘) (مركتتتتتز دراستتتتتات التنميتتتتتة -جامعتتتتتة بيرزنتتتتتت ٕٗٔٓ) (ريفتتتتتاه
عبد العال ٕٗٔٓ صتٖٕٔ)

 التوصيات
 تكتتتتاتا الجفتتتتود متتتتا بتتتتين المنظمتتتتات الةكوميتتتتة والمنظمتتتتات غيتتتتر الةكوميتتتتة فتتتتل
و تتتتت وطتتتتتة مةكمتتتتتة لتوجيتتتتتم الشتتتتتبا ألهميتتتتتة المدافعتتتتتة البيليتتتتتة كمتتتتتدول لةتتتتتل
المشككت البيلية التل أل إليفا المجتم المارح.
 إعتتتتادم النظتتتتر فتتتتل بتتتترامج افعتتتتداد التربتتتتوح واألكتتتتاديمل بتتتتل الودمتتتتة متتتتن ةيتتتتع
الفتتتتدا والم تتتتمون والتمكيتتتتد عمتتتتل جتتتتوهر المدافعتتتتة البيليتتتتة فتتتتل تعستتتتير وتةميتتتتل
المشككت والتع يدات التل يتسه بفا كوك .


تتتتتترورم ااهتمتتتتتتاه بالمدافعتتتتتتة عامتتتتتتة والمدافعتتتتتتة البيليتتتتتتة وااتتتتتتة لتتتتتتدت طتتتتتتك
الجامعتتتتات متتتتن وتتتتكل الم تتتتررات الموتمعتتتتة التتتتتل يدرستتتتونفا واألنشتتتتطة الجامعيتتتتة
التل يمارسونفا.

 اهتمتتتتاه وستتتتالل افعتتتتكه الر متتتتل وااجتمتتتتاعل بمنا شتتتتة مو تتتتوع المدافعتتتتة البيليتتتتة
بمبعادهتتتا الموتمعتتتة ل تتتمان ترستتتيخ هتتتذا المعفتتتوه لمجميتتت

ممتتتا يستتتفه فتتتل تكتتتوين

مدافعين بيلين.
 التمكيتتتد عمتتت دور األستتترم فتتتل هتتتذا المجتتتال وذلتتتم متتتن وتتتكل تشتتتجي األبنتتتاو عمتتت
المدافعتتتتتتة عتتتتتتن البيلتتتتتتة والتمييتتتتتتد والمستتتتتتاندم ودعتتتتتته ال

تتتتتتايا البيليتتتتتتة الفامتتتتتتة

واستتتتتتبمار إمكانتتتتتاتفه وطا تتتتتاتفه وادراكفتتتتته لتتتتتدورهه فتتتتتل ودمتتتتتة المجتمتتتتت وةتتتتتل
مشككتم
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الوك ة بطري ة واعية ومن بطة لمساندم ال

 استبمار طا ات الشبا

ايا المتعم ة

بالبيلة ومشككتفا األمر الذح يساهه فل إذكاو روح التنافس واعكو الفمه
وال

او عم مظاهر العردية والكمباام السالدم لدت البعض.

 تسميط ال وو عم

ال

ايا البيلية الفامة والتل ا يمكن التطرق إليفا عم

المستوت العردح وابد من التمييد والمساندم وبذل الجفد من بل اآلورين لمعالجتفا
واتواذ التدابير ومكة ة األسبا والعمل.
 إدرام األفراد لة و فه البيلية والمتمبمة فل العيش فل بيلة نظيعة ف كأ عن إدراكفه

لمسلولياتفه البيلية والمتمبمة فل ةماية البيلة من أجل الجيل الةا ر واألجيال

الم بمة
 إتاةة العرص ل فراد لممشاركة فل تنظيه األنشطة والععاليات المنظمة والفادفة
باستوداه أدوات العار الر مل من أجل مساندم ودعه ال

ايا البيلية الفامة األمر

الذح يساهه فل تكوين مدافعين بيليين.
 غتتتترس روح المشتتتتاركة افيجابيتتتتة الواعيتتتتة والنشتتتتطة متتتتن جانتتتت األفتتتتراد اةتتتتتوالفه
وتشجيعفه واألوذ بميديفه لةتل افزمتات البيليتة أو الةتد متن األو تاع البيليتة الستيلة
التل ل إليفا المجتم المارح.
 فتل ع تد ندوات وةم ات عمل وبترامج لمتعريا بمعفوه المدافعة البتيلية وأهداففا
ومفاراتفا ل مان ترسيخ هذا المعفوه لمجمي مما يسفه فل تكوين مدافعين بيلين.
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