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  طريقة  إطار في الحقوق  عن  والدفاع الحكومية غير  الدفاعية  المنظمات
 المجتمع  تنظيم

 إعداد 
 محمد   الغني عبد عبده محمود. د

 دكتوراه في الخدمة االجتماعية  
mahmoodabdo803@gmail.com 

 العربية:اللغة الملخص ب
   

من         العديد  الحديثة  المجتمعات  االقتصادية    المشكالت تواجه  التغيرات  بسبب 
مرتبطة بالحقوق وتحقيق العدالة االجتماعية وقد    مشكالت والسياسية واالجتماعية ومنها  

منها   الحقوق  عن  للدفاع  الحقوقية  المنظمات  من  العديد  منها    الحكومية نشأت  والعديد 
المستويات في اطار ما تقدمه المواثيق والمعاهدات الدولية من    كافةعلي    حكوميةغير  

تل عاتق  علي  يقع  حيث  للمواطنين  اج  كحقوق  مسئولية  في    كبيرة تماعية  المنظمات 
التي تواجه الفئات المهمشة والمحرومة والتي تعاني من    المشكالت من    الكثيرمواجهة  

عن   بالنيابة  التحدث  او  بالحقوق  التوعية  من خالل  االجتماعي  والظلم  الخدمات  سوء 
الجماعات   او  المجتمعات أاالفراد  حياة    و  يحيوا  أن  أجل  بحقوقهم من    كريمةللمطالبة 

 .وتستقر المجتمعات وتحقق االمن واالستقرار
 الدفاع  الحقوق، المنظمات، :المفتاحية الكلمات
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 المقدمة: 
 واًل: الدفاع عن الحقوق في طريقة تنظيم المجتمع:أ

 نشأة وتطور المدافعة عن الحقوق في الخدمة االجتماعية وتنظيم المجتمع: 
فقاد  ،ياإلنساانساحة التراث  ىا علا جديد  تأكيد    اإلنسانحقوق    ىال يعد التأكيد عل

مان حقاوق  ساتقراما  ىكما تؤكد عل ،ا جديدة لإلنسانديان جميعها لتقدم حقوق  جاءت األ
 هللفإنهاا فرتاا العبودياة  ،خارحقاوق الابع  اآل ىتضمن عدم جور الابع  علا  ىوحت

وبتأماال  ،يصاابا البشار نتيجااة لاسلك متساااويين فاي كاال  ايء ىحتا إلىوحاد  سابحانه وتعاا
و حصاااد لتااراث حضااار  أنهااا نتيجااة أوم يتبااين إلىاافااي الحضااارة الغربيااة  اإلنسااانحقااوق 

 اإلنساانن حقاوق أ إلاىناه مان الخطاأ الكبيار النظار إومان هناا ف  ،وديني تاريخي ومتتاابع
ن إا لااسلك فااتأكيااد   ؛نهااا نتيجااة لهااس  الحضااارة وحاادهاأو أمرتبطااة بالحضااارة الغربيااة فقاا  

سااا  األ علاااىاعتماااد  م1948الاااس   ااادر فاااي عاااام  اإلنساااانعاااالن العاااالمي لحقاااوق اإل
ول ما عارتته كانا الدول الغربية أن  إو   م،1946الصادر في    اإلنسانالنظرية لحقوق  

ن أناااه مااارغم أالقاااول  إلاااى اآلنمااار الاااس  يااادفعنا األ ؛بعااا  الااادول العربياااة ياااهعلووافقاااا 
الغاارب هاااو الاااس   أنال إ ،ة قاااد  ااادرت عاان الغااارب إلىاافااي  ااايغتها الح اإلنساااانحقااوق 
وماااال يتخلاى عنهااا  ،اتاريخياا   اإلنساانحقاوق خاس بصاايغة حياان كثياارة عان األأفاي  ىتخلا
 .(1)ناآل ىحت

ا مان نهاا تحاررت تادريجي  أفساو  يالحا     ،اتاريخيا    اإلنسانويتضمن تطور حقوق  
راطيااة، حينئااس ماادأت مساااحة تحققااا الدولااة الديمق أن إلااىوقااد اسااتمر  لااك  ،قهاار الدولااة
ن البشارية فاي أو لاك يعناي  ؛تسع لتشمل جوانب عديدة فاي هاسا اإلطاارت  اإلنسانحقوق  

تنظيماات قاد تكاون  ات  أ فاي مواجهاة   حقاوق اإلنساان  علاىمواجهة واقع عالمي يؤكد  
ا تنظيماااات المجتماااع المااادني تلعاااب دور   أنيتضاااا  اإلطااااروفاااي هاااسا  ،طبيعاااة قهرياااة لاااه

همها أ وهو الدور الس  له جوانب عديدة تتمثل   ا فيما يتعلق بقضية حقوق اإلنسانساسي  أ
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جاااال أ، تمكااااين البشااار ماااان اإلنساااانفاااي، دور المجتمااااع المااادني فااااي نشااار ثقافااااة حقااااوق 
، الادفاع عان البشار وهاو الادور الاس  تؤدياه منظماات المجتماع (2)حقاوقهم  علاىالحصول  

يمااات فااي وقااد اادهار هااسا الاانم  مان التنظ ،اإلنساانالدفاعياة فيمااا يتعلاق بقضااايا حقااوق 
 علاىحدث التنظيمات التاي ههارت أهلية الدفاعية خيرة حيث تعد التنظيمات األالفترة األ

ا فااي ن هااس  التنظيمااات تلعااب دور  أفإننااا نجااد  وفااي هااسا اإلطااار ،ساااحة المجتمااع الماادني
   ااكل أوحمايااة الماارأة ماان  ،ساااءة معاملتااهإكحمايااة الطفاال ماان  ؛اإلنسااانحماياة حقااوق 

 .  (3) كال الدفاع عن الحقوق أوغيرها من  ،العنف كال أمن 
إال أناه لام  ،د الراسخة للمهنة منس نشأتهاإلىوعلى الرغم من أن الدفاع كان من التق

ويعتباار تشااارلو جروساار  ،يتبلااور كمفهااوم مسااتقل إال فااي السااتينيات ماان القاارن العشاارين
"Grossr  ن مان خاالل المستخدم في الوقاا الاراه" أول من كتب عن هسا المفهوم بمعنا

للاادفاع عاان حقااوق العمااالء فااي أحااد مجتمعااات الجياارة فااي م 1965تجربااة أجراهااا عااام 
 .(4)نيويورك، وقد انتشرت بعد  لك الكتابات النظرية والدراسات الميدانية في هسا الشأن
مراحال وههر مفهوم المدافعاة فاي تنظايم المجتماع ماع ههاور المرحلاة الرابعاة مان 

وهااي مرحلااة تنظاايم المجتمااع كاادفاع  ،تطااور الطريقااة فااي الساابعينيات ماان القاارن العشاارين
وهي المرحلة التي ههر فيها مفهوم الدفاع الاس  يركاو علاى ماا يقاوم باه ساكان المجتماع 

وبمسااعدة مهنياة مان جاناب األخصاا ي  ،المحلاي مان مجهاود مانظم عان طرياق ممثلايهم
تغييااار فاااي التشاااريعات وبااارام   إلحاااداث المسااائولة للضاااغ  علاااى الجهاااات  ؛االجتمااااعي

 .(5)ومواجهة المشكالت األساسية التي يعانون منها ،الرعاية الخا ة مهم
وأهم ما تميوت به هس  التعريفات المعبرة عن مفهوم ومرحلة الدفاع أو المدافعاة فاي 

 (6)تنظيم المجتمع ما يلي:



 2021 يوليو( األولالجزء  – 53العدد )                   بقنا                  مجلة كلية اآلداب   

 

- 1038 - 

بالعمل في مجال الدفاع عن الحقوق واالهتمام اتجا  واهتمام طريقة تنظيم المجتمع  
متنمية واستثارة الوعي بالمشكالت االجتماعية التي يعاني منها المجتمع حتى يمكن 

 البدء في حلها.
مرات أن من أهدا  طريقة تنظيم المجتماع الادفاع عان مصاالا الفقاراء والمنباو ين أ 

وكاااسلك إعاااادة توايااااع الماااوارد والقاااوة فااااي المجتماااع لتحقياااق العدالااااة  ،أو المظلاااومين
 االجتماعية.

أن هناك مدخال  جديدا  للطريقة، وهو التعامل مع منااءات القاوة فاي إطاار  ارعي أو  
 قانوني.

التأكيااااد علااااى اسااااتخدام القنااااوات التشااااريحية عنااااد المطالبااااة بااااالحقوق وعنااااد مواجهااااة  
 المشكالت.

 مطالبة بحقوقهم.توجيه األفراد نحو ال 
التأكيااد علااى أن تنظاايم المجتمااع يسااتهد  تحقيااق العدالااة االجتماعيااة والاادفاع عاان  

الحقااوق فااي إطااار ماانظم، وماان خااالل اسااتخدام بعاا  المهااارات وأمراهااا اللااوبي أو 
 التأثير غير المبا ر على متخس  القرارات.

سااعدتهم لكاي تنظيم الناس للدفاع عان حقاوقهم وم  إلىطريقة تنظيم المجتمع    يسع 
 يتمكنوا من التعبير عن احتياجاتهم والسعي لتوفيرها.

 : العوامل الممهدة لظهور المدافعة والمنظمات الدفاعية: اثاني  
 : إلىيمكن تقسيم تلك العوامل 

 .العالمي المستوى  علىعوامل  ( أ)
 .المحلي المستوى  علىعوامل  ( ب )
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 العالمي وتتمثل في: المستوى  علىوامل ع ( أ)
ولجااوء الونااو  إلااى    ، الصااراع مااا مااين الونااو  والبااي  للقضاااء علااى التمييااو واالتااطهاد  

 القوة لكسب حقوقهم. 
مماا أدى لشاعور الشاباب والوناو  والفقاراء  ؛ا تراك الواليات المتحدة في حرب فيتنام 

فااااي الواليااااات المتحاااادة أن متخااااس  القاااارارات فااااي المجتمااااع ال يعطااااون مصااااالحهم 
 االهتمام الكافي.

 اباار العمال ماع منظماات الادفاع أمار  اعت إلاىاتجا  المهنيين في الخدماة االجتماعياة  
عياااة فاااي مسااااعدة ويتناساااب ماااع تاااراث الخدماااة االجتما ،مقباااوال  مااان الناحياااة المهنياااة

 ومنا رة المستضعفين والوقو  بجانبهم.
عان  "هنتر"ههور بع  الكتابات التي ركوت على الدفاع االجتماعي مثل كتابات  

عاان العماال االجتماااعي كأحااد  "جااار روثمااا "عاان الصااراع و "كولمااا"توايااع النفااو  و
 (7)نما   الممارسة.

االهتمااام بالتنظيماااات المحلياااة التاااي يسااااعد ماان خاللهاااا المااانظم االجتمااااعي ساااكان  
 (8)المجتمع على تنظيم أنفسهم للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم. 

وتعااااااهم هاااااسا االهتماااااام فاااااي فتااااارة السااااابعينيات  ،تواياااااد االهتماااااام باااااأجهوة المدافعاااااة 
 (9)ة:اليو لك لالعتبارات الت ؛والثمانينيات من القرن العشرين

لاااااث تتحاااادث عاااان مشااااكالت العااااالم الثا التاااايتااااأثر المجتمااااع األمريكااااي بالكتابااااات  
 بعد يوم. اومشكالت الفقر المتوايدة يوم  

 ( ولكااال مااان )سااابكا، وهاااارت مرجااار،1967ههااارت كتاباااات متعاااددة لبتااارك عاااام ) 
( وكلهاااا تؤكاااد علاااى أهمياااة عمااال 1970عاااام  ( و)ديفياااد ترياااو1968عاااام وجروسااار

تغييااار  ىإلااا ىالااادفاع لمسااااعدة المجتماااع الاااس  يساااعالخدمااة االجتماعياااة فاااي مجاااال 
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ب التعامال ماع أفاراد المجتماع فاي التحارك اليوتحديث أس  ،بع  جوانبه االجتماعية
 الدور الدفاعي عن مصالا الفئات الضحيفة أو الفقيرة. إلىمن الدور اإل الحي 

حيااث  ،ثااار هااس  الكتابااات علااى التاادخل المهنااي لطريقااة تنظاايم المجتمااعانعكسااا   
أ ااابا مااان تااامن المهاااام األساساااية للمااانظم االجتمااااعي هاااو الااادفاع عااان مصاااالا 

 –وقااد تضاامن  لااك: تحديااد المشااكلة  ،المجتمااع ماان خااالل سااكان المجتمااع أنفسااهم
 –لبااااة التحاااارك للمطا –ة المساااائولة تحديااااد األجهااااو  –جمااااع الحقااااا ق المرتبطااااة مهااااا 

 المحافظة على التغيير. –حداث التغيير إ
 تقليص الميوانيات الخا ة مبرام  الرعاية االجتماعية. 
 اإلنفاق المتوايد على التسليا والحروب الخارجية. 
 انتشار البطالة مين  باب المجتمع األمريكي. 
 توايد عدد المنظمات الضاغطة للدفاع عن حقوق المواطنين. 
 إلاىوحاجاتها  ،لألقليات التي تحيش في المجتمع األمريكيههور مشكالت متعددة   

 الرعاية االجتماعية واالقتصادية والثقافية أسوة بالشعب األمريكي.
 :المحلي المستوى  علىعوامل  (ب)

 تتحدد أهم هذه العوامل في:
هجااه ساواء ماان خااالل المناا  الااديمقراطي الاس  تحاااول الحكومااة المصارية أن تنت .1

لكاي تقاوم  ؛إعطاء حريات أكبر للمحليات وإدارة الحكم المحلاي  متعدد األحواب أ
 مدورها في التنمية ورفع مستوى الخدمات لصالا الفئات الفقيرة في المجتمع.

االتجا  نحو الخصخصة وههور الكثير مان الجمحياات األهلياة التاي تادافع عان  .2
 مصالا أعضا ها.

دورها فااي رفااع المسااتوى تقويااة المنظمااات الدفاعيااة غياار الحكوميااة لكااي تقااوم ماا .3
 االجتماعي واالقتصاد  ألعضا ها.
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ارتفاااع المسااتوى العلمااي لخريجااي كليااات ومعاهااد الخدمااة االجتماعيااة وإلمااامهم  .4
 بالتطورات الحديثة في الخدمة االجتماعية بالخار .

 .(10)قيام عدة محاوالت للدفاع عن حقوق أفراد المجتمع ممن يمثلوهم  .5
 وأشكال المدافعة عن الحقوق:نواع أ: اثالثً 

 نواع وأشكال للمدافعة عن الحقوق تتمثل في:أهنار عدة 
 :Administrative Advocacyالدفاع الداري:   •
يتضاااامن إلااااوام المنظمااااات الموجااااودة فااااي المجتمااااع بااااااللتوام بااااالنظم والقواعااااد التااااي      

ويتضمن  لك العمل على تسهيل اإلجراءات اإلدارية التاي يواجههاا العماالء  ،تخضع لها
وهنااا يجااب إلااوام هااس   ،داخال المجتمااع عناادما يرغبااون فااي الحصااول علاى خاادمات معينااة

عاان التعقياادات اإلداريااة  ا ا التااي توجااه عملهاام بعيااد  واالمؤسسااات بالخضااوع للقااوانين واللاا
 .(11)التي تكون في الغالب بفعل العاملين في هس  المنظمات 

 :Citizen advocacyدفاع المواطن:  •
حياث يقاوم المتطوعاون  ،يعتمد علاى قاعادة أساساية هاي مقاملاة الشاخص بالشاخص      

وكاااسلك متمثيااال وجهاااات نظااارهم  ،متمثيااال الشاااخص أو الجماعاااة الاااسين يطلباااون الخااادمات 
يشاجعهم  تااليوبال ؛وهسا يدل على أن مستقبلي الخدماة عجاووا عان التحادث عان أنفساهم

 ويمكنهم من الحصول على حقوقهم.
 :Self- advocacyالدفاع الذاتي  •
وأن تكاون لهاا الحرياة فاي أن  ،يمكن أن يمارسه فارد أو جماعاة للادفاع عان أنفساهم     

ويكااون لااه أهميااة عنااد األ ااخا  طااالبي  ،هااايعلتقاارر مااا تشاااء ماادون أ  تااأثير واتااا 
حيث يشتركون في تحديد حاجااتهم الخا اة بشاكل فعاال فاي المفاوتاات حاول   ،الخدمة

 كم تلك الحاجات.
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  Group Advocacyالدفاع الجماعي  •
تاانظم هااس  الجماعااات نتيجااة االعتقاااد أن العماال الموحااد سااينجا فااي الطلااب علااى      
وغالباا   ،وأن الجماعات  ات العضوية المفتوحة يمكان أن تتحمال هاس  المسائولية  ،الموارد 

 ا مااعمااا تسااتخدم هااس  الجماعااات الدفاعيااة الخباارة الخارجيااة للمساااعدة فااي تحقيااق أهاادافه
هم الستصاادار تشااريعات يعلااماان خااالل الضااغ   ،الساايطرة علااى اتجاهااات  اانع القاارار
 (12)وهسا باستخدام  بكات التوا ل االجتماعي. ،تلبي احتياجات الفئات المهمشة

 :Legislative Advocacy الدفاع التشريعي •
يعمااال األخصاااا ي االجتمااااعي مااان خاااالل فئاااة عريضاااة مااان العماااالء والمااااواطنين      
أنااااه يتضاااامن الجهااااود للتغيياااار التشااااريعي  اخصو اااا  ، لتاااادخل علااااى المسااااتوى األكبااااروا

يتضااامن الااادفاع التشاااريعي اتصاااال  اليوبالتااا ؛(13)لمصااالحة بعااا  الفئاااات مااان العماااالء 
األخصااااااا ي االجتماااااااعي بأعضاااااااء المجااااااال  التشااااااريحية للتفاااااااو  معهاااااام أو عاااااار  

 المقترحات المتعلقة بالتشريعات والقوانين. 
اساتخدا  العدياد مان   إلاىثناء قيامهاا دادورها الادفاعي  أهذا وتلجأ المنظمات الدفاعية  

 دوات مثل:األ
 المدافعة اللكترونية: .1
ومااان أهمهااااا  ،د بالمدافعاااة االلكترونيااااة اساااتخدام وسااااا ل اإلعاااالم التكنولوجيااااةيقصااا     

 اابكات التوا اال االجتماااعي للتااأثير علااى متخااس  القاارار إلحااداث تغيياار فااي السياسااات 
تحديااد الفاارام الماارتب  بااالقوة، كمااا تعتباار  إلااىالمدافعااة اإللكترونيااة  ىتسااع حيااث  ،القا مااة

أل   كل من أ كال وسا ل اإلعالم للمساعدة في نشر أغارا    االستراتيجياالستخدام  
اسااااتخدام قااااوا م البريااااد االلكترونااااي ومواقااااع النااااا  إلااااىأو أهاااادا  المنظمااااة، كمااااا تشااااير 

النصية ورسام  والرسا ل الخلو  ولوحات الوسا ل والعرا   والبلوتوث والشبكات والهاتف 
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ة تعمال فاي إطاار أربعاة عنا ار لكترونياو والرسوم المتحركة والمدافعة اإلالخرا   والفيدي
 (14)ة تتمثل في:ر يس

 إلاىعن طريق  بكات التوا ل االجتمااعي حياث يساهل الو اول  موضوع البحث: (أ
 المعلومات.

حيااث  ،المختلفااةعاان طريااق البريااد اإللكترونااي ومواقااع االنترنااا نشاار المعلومااات:  (ب
علااااى المشااااكالت االجتماعيااااة  لالطااااالعتمكاااان الماااادافعين ماااان االتصااااال بالماااادعين 

 واحتياجات الفئات المهمشة.
حياااث تسااااعد علاااى  ،مااان خاااالل  ااابكات التوا ااال االجتمااااعيالتنسااايا والتنظااايم:  ( ج 

سااااارعة التنظااااايم والتنسااااايق فيماااااا ماااااين المنظماااااات الدفاعياااااة والفئاااااات المتضاااااررة أو 
ويتحقق  لك من خالل التوا ل مع متخس   ،متخس  القرار  علىالمحرومة للضغ  
هم يعلااالممارساااة الضاااغ  والتاااأثير  ؛لكترونياااةات التوا ااال اإلالقااارار باساااتخدام  ااابك

 لالستجابة لمطالب الفئات المحرومة.
 عن طريق ممارسة الضغ  على متخس  القرارات. التأثير (د

 االئتالفات: .2
ا بأسااالوب يتسااام تعبااار اال تالفاااات عااان مجموعاااة مااان المنظماااات التاااي تعمااال ساااوي       
وتتاراو  ماين كونهاا فا قاة المروناة أو  ات  ياكال  ،هد  مشاترك إلىللو ول    ؛بالتنسيق

  ديدة التعقيد.
 (15): إلىويمكن تقسيم أنواع االئتالفات 

وتاااتم عملياااة اتخاااا   ،إدارةوهاااي منظماااات مندمجاااة لاااديها موهفاااون ومجلااا  دائماااة:  
بصااافة مؤقتاااة  مااان اال تالفاااات ويبااادأ العدياااد  ،القااارارات مهاااا بأسااالوب  يكلاااي ومااانظم

لتصابا ا تالفاا   ؛ثم تستمر لعدياد مان األعاوام حتاى تنضا   ،كمجموعات غير رسمية
 دا ما  مثل مؤسسة أو نقابة تجارية أو اتحاد نقابات.
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 ،حقيق هسا الهد  ينحال اال اتال تتكون لغر  أو هد  معين وحين يتم تمؤقتة:   
ا  لاااك إ ا تبناااي هااادف   ؛ا ومتكاااامال  ا واحاااد  عااا  األحياااان يساااتمر اال اااتال  كيانااا  وفاااي ب
 . خر

ويسااااددون ا ااااتراكات  ،اال ااااتال  إلااااى: ينضاااام األعضاااااء بأساااالوب رساااامي رساااامية 
كأن يظهر  لك أعلى ورق الخطابات  ،ويعتر  مهم كأعضاء في اال تال ، اورسوم  

 أو كشف حسابات اال تالفات أو غيرها.
فقاد  ،نتيجاة لتجادد معادل دوران العضاوية ا: وفيهاا يتبادل األعضااء دا ما  غير رسمية 

 تستبدل أيضا  موتوعات وتكتيكات اال تال .
 حيث يركو على تحقيق أهدا  وموتوعات مختلفة.متعدد الموضوعات:  
 لتحقيقه. ىا يسعا واحد  ا أو موتوع  يتبادل هدف   وحيدة الهدف: 

 التشبيك: .3
يعتباار التشاابيك فااي المجتمااع المعا اار ماان الوسااا ل الضاارورية لوتااع إسااتراتيجية      
والمااااواطنين وتاااادعم الجماعااااات  اإلنسااااانلاااادعم قضااااايا أساسااااية تحتاااارم حقااااوق  ؛عمليااااة

وهاسا ماادور  يتضاامن  ،المهمشاة، فالتشاابيك عمليااة إقاماة عالقااة تشاااركية ماين عاادة وحاادات 
سياساااات وإجاااراءات عمااال  إلاااىمحاولاااة ربااا  تلاااك الوحااادات فاااي إطاااار تعااااوني للو اااول 

تباادل الخبارات والمعلوماات والعمال المشاترك لادم  الماوارد   إلاىهاا، كماا يهاد   يعلمتفق  
ويشترط أن تحاتف  كال منظماة أو جمحياة   ،وتحقيق األهدا  المشتركة والمصالا العامة

 (16)  العملية تتم على المستوى المحلي القومي، الدولي والعالمي.وهس  ،باستقاللها
 دراما: السوشيو .4
هي طريقاة أو وسايلة لتمثيال األحاداث الجارياة فاي الحيااة مهاد  التعار  عان قارب      

و لاك لتطاوير أو تنمياة حالاة   ؛على واقع المشكالت االجتماعية المرتبطة مهاس  األحاداث 
 ؛ماان الااوعي والفهاام العميااق للجماعااات واألفااراد مهااس  القضااايا أو المشااكالت االجتماعيااة
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كماا تساتهد  التعار  علاى تفهاام  ،هاا بموتاوعية وعقالنياةيعلحتاى يتمكناوا مان التغلاب 
مااه علوكااسلك ت ،تلااك العواماال أو هااس  المااؤثرات التااي تعاار  لهااا فااي الحياااة االجتماعيااة

 ها من وجهات نظر قياسية.يعلكيفية اتخا  القرارات مهس  الصورة التي هي 
وماع  ،ق واساعدراما يصاحبها تقنيات وطرق ومهارات تستخدم على نطاا  والسيو يو     

يااة أو  اااحية أو اجتماعيااة أو فنيااة علاااى مسااتوى المنظماااات يمعلميئااات مختلفااة ساااواء ت
 (17)كما يمكن استخدامها منجا .  ،العامة والخا ة

مثاال االجتماعااات، والناادوات،  ؛دوات للاادفاع عاان الحقااوق أكمااا يمكاان اسااتخدام عاادة      
 ية وبصريةعالم المختلفة سمحجان، والمقامالت، ووسا ل اإلوالل
 : التصنيف(-: المنظمات الدفاعية غير الحكومية )المفهو ارابعً 
 تصنيف المنظمات الدفاعية: •
ومن أهام المنظماات الدفاعياة التاي تعمال فاي   ،هناك العديد من المنظمات الدفاعية     

والمراكااو ة، واألحااواب السياسااية مالياااألهليااة، النقابااات المهنيااة والع هااسا الشااأن الجمحيااات 
 والمنظمات الحقوقية.

 الجمعيات األهلية الحقوقية)الدفاعية(: -1
و الحقوقية من أهم المنظمات الدفاعية التاي تهاتم بالفئاات أتعد الجمحيات الدفاعية       

ويتولااون إدارتهااا وتمويلهااا  ،المجتمااع اليالمحرومااة، وهااي تلااك الكيانااات التااي يكونهااا أهاا
لسااانة  32قاااانون الجمحياااات والمؤسساااات األهلياااة ) وإ اااهارها بجهاااود تطوعياااة فاااي إطاااار

 .(18)( 2002لسنة  84والمعدل بالقانون  1964
تشااكل الجمحيااات األهليااة محااور االرتكاااا للمجتمااع الماادني فااي مواجهااة المشااكالت      

فهاااي  ،هاااا الظلاااميعلالتاااي تحاااول دون تحقياااق العدالاااة االجتماعياااة بالنسااابة للفئاااات الواقاااع 
فضال  عن تهيئة المنا  للقطاعات الفاعلة  ،للتنمية في المجتمع ر ي تلعب دور الرا د ال

استثمار الطاقات البشرية بشكل  إلىمما يؤد    ،والرا دة للتعبير عن نفسها بشكل واتا
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حيث تقوم تلاك المنظماات متنفياس مشااريع عاماة مان خاالل عمال تطاوعي كامال أو   ،مناء  
عاان المواانااة  بءممااا يخفااف العاا ، اابه كاماال ماان خااالل تبرعااات  ااعبية بالدرجااة األولااى

علااى  ا ااعب مؤسسااي قااادر   إلااىفضااال  عاان مساااهماتها فااي تحااول الشااعب  ،العامااة للدولااة
كاان علاى مساتوى المجتماع المحلاي أء  واقاع ملماوس ساوا  إلاىالتحول لطموحاته البسايطة  

 .(19)اإلقليمي  مالقومي أ مأ
فااي أنهااا تشاابع العديااد ماان االحتياجاااات  اباادو أهميااة الجمحيااات األهليااة أيضاا  كمااا ت     
 .(20)اقتصادية  ماجتماعية أ مروحية أ مكانا عقلية أأية سواء اإلنسان
للفئاات  وفاي تقاديم المسااعدات  ،أكبر في مياادين التنمياة  افضال  عن أنها تلعب دور       

واألقال قادرة علاى الادفاع  ،لآلثار السلبية القتصااديات الساوق  االمهمشة أو األكثر تعرت  
 .(21)عن نفسها 

 ة:اليالنقابات المهنية والعم -2
تعباار النقابااات عاان مجموعااة ماان األفااراد تتحاادد فااي  ااكل تنظاايم أو هيئااة لهااا  اافة      

كانا هس  المشاكالت أحل مشكالت أعضا ها سواء  إلى ىوتسع  ،االستمرار ولها أهدافها
الاااادفاع عاااان مصااااالا  إلااااى ىكمااااا تسااااع ،سياسااااية ممهنيااااة أ ماقتصااااادية أ ماجتماعيااااة أ

هاااا هاااؤالء يإلم العمااال أو المهناااة التاااي ينتماااي أعضاااا ها المشاااتركة ورفاااع مساااتواهم وتااادعي
 .(22)األفراد 
بأنها اتحاد أو هيئة تمثل مجماوع العااملين أو الماوهفين فاي  اناعة   اوتعر  أيض       

وتعماال علااى التصااد  للمشااكالت التااي  ،وتملااك التعبياار عاان ر باااتهم و مااالهم ،أو مهنااة
(23)تواجههم

. 
 األحزاب السياسية: -3
واحاادة تسااتهد  اإلمساااك  هااي تجمااع ماانظم تسااود أعضاااء  أفكااار ومعتقاادات وقاايم     

ا علااى مرنااام  معلاان لبلااوم سياسااات تراهااا اعامتااه فااي  ااميم الصااالا اعتماااد   ؛بالساالطة
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لتأييااد  اوعااة ماان األفااراد الااسين يعملااون معاا  وهااي عبااارة عاان مجم، (24)الااوطني والحوبااي 
 .(25)مصالا مشتركة من خالل العمل السياسي 

وتأييااد عاادد كبياار ماان  ،ويسااتمد أ  حااوب سياسااي أهميتااه ماان حصااوله علااى القااوة     
أفراد الشعب ألهدافاه ومعتقداتاه وقياماه بالعدياد مان األنشاطة التاي تخادم غالبياة ماواطني 

كاال قاارار  إلااىوالو ااول وماان اسااتخدامه لنفااو   للتااأثير علااى السياسااة العامااة  ،المجتمااع
 يكون في  الا أعضا ه والمجتمع.

وتااااأتي أهميااااة األحااااواب السياسااااية ماااان أنهااااا تمثاااال حلقااااة الو اااال مااااين المااااواطنين      
 والحكومة.  
حياث  ،كما تبرا أهميتها من الناحية االجتماعية مو افها هيئاة مان هيئاات التنشائة     
وعرتاااها وتحليلهاااا لطا فاااة كبيااارة مااان  ،تعمياااق وتااادعيم المفاااا يم العاماااة للمجتماااع ىتتاااول
 .(26) اا جسري  الحوب تغير هس  المفا يم تغيير   حتى وإن كانا قيادة ،األفراد 
 (:النسا )المنظمة المصرية لحقوق المراكز والمنظمات الحقوقية   -4
مااان أهااام وأمااارا المنظماااات الدفاعياااة فاااي  اإلنساااانتعاااد المنظماااة المصااارية لحقاااوق      

( وهاي 2003لسانة  5220وهي منظمة غيار حكومياة مشاهرة )مارقم  ،المجتمع المصر  
والتااااي معظمهااااا ال يتوافااااق مااااع  ،تطالااااب المساااائولين علااااى أن يقومااااوا بمراجعااااة القااااوانين

كما تشجع المنظمات المدنية على جميع مستوياتها أن   ،اإلنسانالمعايير الدولية لحقوق 
 .(27) اإلنسانتتخس الخطوات الالامة لوقف انتهاكات حقوق 

هاااي واحاااادة مااان أولاااى المنظماااات الدفاعياااة غياااار  اإلنساااانوالمنظماااة المصااارية لحقاااوق 
نشااائا عاااام أ  وقاااد  ،فاااي مصااار اإلنساااانالحكومياااة التاااي تعمااال فاااي مجاااال تعوياااو حقاااوق 

 اإلنسااانو ارا ع حقااوق  اإلنسااانلمبااد  اإلعااالن العااالمي لحقاوق  ا( وتعمال وفقاا  1985)
 في الدول األخرى.
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 المنظمة: منهج عمل 
ا منهجياة سالمية لتعوياو الادفاع عان طرق   اإلنسانتستخدم المنظمة المصرية لحقوق       
هاااو الهاااد  العاااام لكااال المجتماااع  اإلنساااانإليمانهاااا باااأن تعوياااو حقاااوق  ؛اإلنساااانحقاااوق 
فاااإن المنظماااة ال تتااارك أ  وسااايلة سااالمية فاااي طرياااق كفاحهاااا لمواجهاااة  اليوبالتااا ،الااادولي

 حيث يتبلور منهجها الدفاعي في: ،اإلنسانانتهاكات حقوق 
 وانتهاكها. اإلنسانر د تطور حالة حقوق  -
لتماسات للسلطات المسئولة في حاالت خا ة النتهاكاات حقاوق اإ دار ميانات و  -

 .اإلنسان
محاولاااة إثاااارة الااارأ  العاااام الشاااعبي والحكاااومي فاااي محاولاااة لوتاااع نظاااام تشاااريعي  -

 .اإلنسانيتوافق مع مواثيق وتشريعات حقوق 
 ،فاااي مصااار اإلنساااانالقياااام بحماااالت  ااااملة ومتخصصاااة حاااول مشاااكالت حقاااوق  -

 واستخدام كل الوسا ل واألدوات من أجل القيام متلك الحمالت.
من أجل ايادة الوعي  ؛ضاء المنظمة وغيرهممن أع تنظيم ندوات وورش عمل لكل   -

فاااي  اإلنساااانوعمااال بحاااوث خا اااة بقضاااايا حقاااوق  ،اإلنساااانوفهااام قضاااايا حقاااوق 
 توء الثقافة العربية والمصرية.

 : النسا أهداف المنظمة المصرية لحقوق 
 ة:اليتحقيا األهداف الت إلى النسا المنظمة المصرية لحقوق  ىتسع         
وللحريااات الشخصااية سااواء  االمعتاار  مهااا عالمياا   اإلنساااناالحتاارام الكاماال لحقااوق  .1
 ثقافية. ماجتماعية أ ماقتصادية أ مسياسية أ مكانا حقوقا مدنية أأ
و لاااااك لتتوافاااااق ماااااع  ؛ اااااال  التشاااااريع المصااااار  واللاااااوا ا والممارساااااات اإلدارياااااةإ .2

 الدولية. اإلنساناتفاقيات ومواثيق حقوق 
 نون واالحترام الكامل الستقالل القضاء.تطوير حكم القا .3
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 مين العامة على كل مستويات المجتمع. اإلنساننشر وتعويو قيم حقوق  .4
واياااادة الاااوعي حاااول  ،اإلنساااانتعوياااو حقاااوق المااارأة كجاااوء ماااتمم وتكميلاااي لحقاااوق  .5

الصااعوبات التااي تواجااه الماارأة فااي مصاار للحصااول علااى حقوقهااا وتقويااة التعاااون 
 (28)المصرية والعربية والدولية. اإلنسانقوق والتنسيق مع منظمات ح

حياااث نجاااد أناااه مااان الصاااعب أن تقاااوم المنظماااات الدفاعياااة غيااار الحكومياااة مااادورها      
إال إ ا كاناا  ،هم الظلام والمهمشاين فاي المجتماعيعلاالدفاعي والمطالبة بحقاوق مان وقاع  
 تمتلك من القدرات ما يعينها على  لك.

المعلوماتيااة التاااي تمكااان المنظماااات الدفاعياااة مااان  ، القااادرات وماان أهااام هاااس  القااادرات      
حتاااى يتحقاااق العااادل االجتمااااعي ويرفاااع  ،المطالباااة بحقاااوق واحتياجاااات الفئاااات المهمشاااة
طريقة تنظيم المجتماع  وهو ما تؤمن به ،الظلم عن هس  الفئات الضحيفة في المجتمعات 

 تحقيقه. إلىوتسعى 
داء وكفاااءة المنظمااات االجتماعيااة أ ى رفااع مسااتو  علااىكمااا تعماال الطريقااة المهنيااة      

 و لك مبناء وتنمية قدراتها المختلفة ومنها القدرات المعلوماتية.  ،بشكل عام
و اخامسً  المجتمع  تنظيم  في  الحقوق  عن  المدافعة  التواصل   آلية:  شبكات  استخدا  

 االجتماعي: 
 التعريف: •

 جاءت كلمة دفاع من الفعل )دفع( الشيء.
)دافاااع( عناااه مدافعاااة،  ،ة، ويقاااال: دفاااع القاااول: رد  بالحجاااةا: نحاااا  وأاالاااه بقاااو دفعااا   .1

 (29)عنه وانتصر له ومنه الدفاع في القضاء.  ىودفاع: حام
أ  حيتااااه فاناااادفع.  ؛ادفعتااااه دفعاااا   ىا فااااي المصاااابا  المنياااار بمعنااااكمااااا وردت لغوياااا       

، )ودافعاااا( عناااه مثااال حاجياااا )ودافعتاااه عااان حقاااه أ  ماااا طلتاااه( األ ى)ودفعاااا( عناااه 
 (30))وتدافع القوم دفع بعضهم بعضا، )ودافعا( القول رددته بالحجة.
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منهاا )دفاع( عناه  اأيضا   كثيارة الفعل )دفاع( ولاه معاان    إلىيرجع    اا أيض  والدفاع لغوي       
 (31): أ  حامي عنه وانتصر له ومنه الدفاع في القضاء.امدافعة ودفاع  

 –كما وردت )المدافعاة أو الادفاع( فاي قاوامي  اللغاة بعادة مصاطلحات مثال )تأيياد      
 Avocation -Advocacy .)(32)دفاع عن قضية  –مرافعة  –دفاع 
 –المؤيااد لقضااية  –القضاااء المحااامي أمااام  –يؤيااد  –: ياادافع عاان advocateأمااا      
 (33)نصير. –المدافع  
وتعااار  المدافعاااة أو الااادفاع فاااي قااااموس الخدماااة االجتماعياااة علاااى أنهاااا: التمثيااال      

وفااي الخدمااة االجتماعيااة يعنااي  ،المبا اار عاان اآلخاارين والاادفاع عاانهم وعاان مصااالحهم
تخدام السالطة الدفاع عن حقوق العمالء والتعبير عنها من خالل التادخل المبا ار أو اسا

ا ا مهنياا  ء فااي الخدمااة االجتماعيااة التواماا  . فيعتباار الاادفاع عاان مصااالا العمااالالتمكااين.أو 
ع ساواء ويكاون الادفا،  (34)في المهنة لصالا العمالء مهضاومي الحقاوق   اا وأخالقي  أساسي  

 التفاو  واستخدام السلطة. مالتمكين أ ممن خالل التدخل المبا ر أ
االساااتراتيجيات والتكتيكاااات المهنياااة فاااي مجاااال الااادفاع عااان الحقاااوق فاااي تنظااايم  •

 المجتمع: 
 : الدفاع أو المناصرة استراتيجية  ( أ)
للااادفاع عااان بعااا  مطالاااب أفاااراد المجتماااع ويماااارس    االساااتراتيجية حياااث تماااارس هاااس         

لتحقيااق هااس     ؛ ب للضااغ  بحسااب طبيعااة الموقااف الي األخصااا ي االجتماااعي ماان خاللهااا أساا
 . ( 35) المطالب 
وحتااى يكااون الاادفاع عاان الفئااات المهمشااة ومنا اارتهم بالشااكل الااس  يلبااي احتياجااات هااس         
وماان أهمهااا  اابكات التوا ااال    ، فااسلك يكااون مااان خااالل اسااتخدام الوسااا ل التكنولوجياااة   ، الفئااات 

االجتماااااعي اإللكترونيااااة حيااااث تعااااد ماااان أهاااام المنااااامر االفتراتااااية للمنظمااااات الدفاعيااااة غياااار  
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متخااس  القاارار لالساتجابة لمطالااب محرومااي االمتيااااات والحقااوق فااي    للضااغ  علااى   ؛ الحكومياة 
 المجتمع. 

 القناع: استراتيجية (ب)
لهااا مساااميات  االسااتراتيجيةتشااير العديااد ماان كتابااات تنظاايم المجتمااع إلااى أن هااس       

التماسااااك(، وهااااس  الكتابااااات تصااااف طريقااااة تنظاااايم المجتمااااع  –متعااااددة منهااااا )التعاااااون 
بالتعامااال الهااااد  أو التعامااال القاااا م علاااى إحاااداث تااادعيم فاااي العالقاااات وتماساااك أفاااراد 

تفتر  أنه يسهل اتفاق الجماعات المختلفة في الرأ  علاى   االستراتيجيةوهس     ،المجتمع
كماااا أن أ  تغييااار يتحقاااق أو يحااادث هاااو أوال  وأخيااار ا لتغييااار  ،نقهااااأساااس القااايم التاااي تعت
و أثيااار مااان المواقاااف لتغييااار سااالوكياته مساااتعد فاااي ك اإلنساااانوإن  ،اتجاهاااات الماااواطنين

اتجاهاتااااه متااااى اقتنااااع أنهااااا تتعااااار  مااااع المصاااالحة العامااااة، كمااااا أن عاااار  الحقااااا ق 
فإن القارارات يجاب أن تصادر  ومناقشتها من  أنه أن يويل االختال  مين األفراد، كسلك

ولاان يااتم  لااك إال نتيجااة لالتفاااق فااي القاايم واالتجاهااات الخا ااة بالجماعااات  ،باإلجماااع
 .(36)المختلفة التي اتخست هسا القرار

 الحملة: استراتيجية (ج)
عناااادما يلماااا  وجااااود    ، الحملااااة   اسااااتراتيجية يلجااااأ أخصااااا ي تنظاااايم المجتمااااع السااااتخدام         

ومااان ثااام    ، اختالفاااات ماااين جماعاااات المجتماااع حاااول قضاااايا التنمياااة أو حاااول وساااا ل تنفياااسها 
يحااااول إيجااااد وسااايلة للتوا ااال ماااع هاااس  الجماعاااات بغااار  التو ااال إلاااى اتفااااق مااان خاااالل  

والتاي مان خاللهاا يمكان    ، التركيو على قيم أو قيمة مشتركة لها أهميتهاا لادى ساكان المجتماع 
ويستخدم المنظم االجتماعي مختلف وسا ل االتصاال مثال وساا ل    ، تفاق المنشود التو ل لال 

تهااا  ي عل اإلعااالم المتاحااة وماان أهمهااا فااي الوقااا الااراهن  اابكات التوا اال االجتماااعي نظاار ا لفا 
  ، للتوفيق مين وجهاات النظار المختلفاة   ؛ في سرعة االتصال والتوا ل مين األطرا  المتنااعة 

رة وتنفياااس الحماااالت الدفاعياااة التاااي تمارساااها المنظماااات الدفاعياااة  فضاااال  عااان أهميتهاااا فاااي إدا 
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للتفااااو  والمسااااومة ماااع متخاااس  القااارار ومراكاااو القاااوة فاااي المجتماااع مااان أجااال االساااتجابة  
 . ( 37) لمطالب الفئات المحرومة  

 أهم األدوار المهنية ألخصائي تنظيم المجتمع المرتبطة بالمدافعة اآلتي: •
 االجتماعي كمدافع:دور المنظم  .أ
المدافع هو الشخص الس  يتحدث ويتكلم نيابة عن اآلخرين ويقوم بمساندة وتادعيم      
حيث يتبني وجهة نظار العماالء الاس    ،وكسلك يتحدث باسم ولمصلحة السكان  ،اآلخرين

وفي  لك قد  ،يعمل معهم ويدافع عن مطالبهم في توتيا وجهة نظرهم وعدالة مطالبهم
 (38)جماعات تاغطة على متخس  القرارات. إلىظيمهم وتحويلهم تن إلىيلجأ 

 دور المنظم االجتماعي كمفاوض: .ب
فيجااب أن  ،اتفاااق مااين طاارفين أو أكثاار مينهمااا خااال  إلااىالتفاااو  هااو الو ااول      
فالتفاو   ،وعن كيفية حل المشكلة  ،طرا لدى المفاو  معلومات عن جميع األ  يكون 

ويجااااب أن يو ااااف  ،الفعااااال هااااو الااااس  يركااااو علااااى قواعااااد إجرا يااااة واتااااحة ومنظمااااة
 .(39)المفاو  بالتفكير المبدع وحسن التصر  واالمتكار 

 دور المنظم االجتماعي كخبير: .ج
وفاااي هاااسا الااادور يماااد األخصاااا ي االجتمااااعي بالمعلوماااات والحقاااا ق واإلحصااااءات     

وإن  اويعتباار هااسا الاادور مبا اار   ،وكاال مااا يسااهل للمجتمااع تحقيقااه ألهدافااه ،والخباارة الفنيااة
 .(40)كان كل ما يقدمه عبارة عن موارد وإمكانيات تساعد على اتخا  القرارات المناسبة 

دام هاااسا الااادور فاااي إماااداد الفئاااات المحروماااة بالعدياااد مااان المعلوماااات  ويمكااان للمااانظم اساااتخ       
والحقاااا ق بالمشاااكالت المرتبطاااة مهااام مااان خاااالل التوا ااال معهااام مااان خاااالل  ااابكات التوا ااال  

 االجتماعي. 
 دور المنظم االجتماعي كمطالب: .د
ويقاااوم  ،يقاااوم المااانظم االجتمااااعي متبناااي وجهاااة نظااار العماااالء الاااسين يعمااال معهااام     
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ويساااااعدهم فااااي  ،جماعااااات تاااااغطة علااااى متخااااس  القاااارارات  إلااااىمتنظاااايمهم وتحااااويلهم 
 (.41)توتيا وجهة نظرهم حتى يتحقق ما يبغونه من أهدا 

 ها.  دور المنظم االجتماعي كمنشط:
وتااعها  التاايو ااف جروساار دور المنشاا  بأنااه العماال ماان أجاال تحقيااق األهاادا       

وحددها المنظم نفسه ولي  المجتمع الس  يعمل معه، و خر اعتبر  امتداد لدور المطالب 
أو عندما يفشل دور المطالب يبرا المنش ، ولكن في بع  المواقف ال تؤد  المطالباة 

حياااث  ،سا يماااارس المااانظم االجتمااااعي دور المنشااا ولااا ؛تلبياااة احتياجاااات الماااواطنين إلاااى
كااااي يتحركااااوا لتحقيااااق أهاااادافهم  ؛خاااادمات  إلااااىيعماااال علااااى حااااث المااااواطنين المحتاااااجين 

 .(42)والتكتيكات المناسبة االستراتيجيات باستخدام 
: معوقات استخدا  المنظمات الدفاعية لشبكات التواصل االجتماعي اللكترونية  اسادسً 
 :(43) قدراتها المعلوماتيةلبناء 
هنااااك العدياااد مااان المعوقاااات التاااي تحاااول دون اساااتخدام المنظماااات الدفاعياااة غيااار      

الحكومياااة لشااابكات التوا ااال االجتمااااعي فاااي منااااء قااادراتها المعلوماتياااة تتمثااال أهااام هاااس  
 المعوقات في:

عي عدم إدراك المنظمات الدفاعية غيار الحكومياة ألهمياة  ابكات التوا ال االجتماا (1)
 اإللكترونية في مناء قدراتها المعلوماتية.

ومن أهمها  ،ب متطورة لبناء قدراتها المعلوماتيةاليعدم االقتناع بأهمية استحداث أس (2)
ب التقليدياة التاي جعلاا سااليتماعي مدال  من االعتماد علاى األ بكات التوا ل االج

حياث تمكنهاا هاس  الشابكات اإللكترونياة مان  ،المنظماات الدفاعياة منغلقاة علاى  اتهاا
 Open Managementتطبياااق مفهاااوم اإلدارة المنفتحاااة علاااى المناااا  الخاااارجي 

و بكات التوا ال االجتمااعي نافاسة تمكنهاا مان التوا ال ماع كافاة المواقاع والمراكاو 
 المهتمة مبناء القدرات لتستفيد من تجاربها وخبراتها في هسا الشأن.
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لواقاااع الجدياااد النا ااال عااان العولماااة وانفتاااا  الفااار  أماااام المنظماااات محدودياااة إدراك ا (3)
والمااواطنين التااي قااد تمكاانهم ماان الحصااول علااى المعلومااات والخاادمات ماان أ  مكااان 
ة فاااي العاااالم، أ  ينبغاااي علاااى المنظماااات الدفاعياااة أن تتعامااال بفكااار اإلدارة العولميااا

Global Management. 
يعاب التقنياااااات الحديثاااااة خا اااااة تقنياااااات عااااادم مقااااادرة المنظماااااات الدفاعياااااة مااااان اسااااات (4)

االتصااااالت والمعلومااااات المتمثلااااة فاااي  اااابكات التوا اااال االجتمااااعي واسااااتثمارها فااااي 
تحقيااق مطالااب الفئااات المهمشااة والمستضااعفة فااي المجتمااع أ  التحااول نحااو المنظمااة 

 Transformation to the electronic organizationة اإللكتروني
لمورد البشار  وقيمتاه والمسااهمات التاي يوفرهاا فاي تحساين عدم اهتمام المنظمات با (5)

 اإلدارة وتطوير الخدمات.
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Advocacy NGOs and advocacy of rights within the 

framework of the way society is organized 

 

Mahmoud Abdou Abdelghany Mohamed  

  

Abstract: 
 

Modern societies face many problems due to economic, 

political and social changes, including problems related to rights 

and the achievement of social justice. These organizations have a 

great social responsibility in facing many of the problems facing 

marginalized and disadvantaged groups that suffer from poor 

services and social injustice through raising awareness of rights or 

speaking on behalf of individuals, groups or societies to demand 

their rights in order to lead a decent life and stabilize societies and 

achieve security and stability. 
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