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روح احترام حقوق الغير، ولكى يحترم اآلخرون حقوقنا، علينا احترام 

حقوق اآلخرين.

احترام التعددية

روح احترام حقوق الغير، ولكى يحترم اآلخرون حقوقنا، علينا احترام 

حقوق اآلخرين.

احترام حقوق اآلخرين

خالل  من  ومصاحله  واحتياجاته  الفرد  رأى  عن  للتعبير  السبيل  هو 

اختيار الشخص األمثل لينوب عنه وميثله فى البرملان أو اجمللس احمللى 

أو النقابة أو النادى. 

التصويت

يرفع من درجة وعى كل منا بالعالم واجملتمع الذى يحيط به ليصبح 

واستيعاب  السياسات  واحلكم على مختلف  األمور  قادرًا على فهم 

القوانني بصورة أفضل.

التعليم األساسى

هى احلقوق التى تضمنها الدولة جلميع املواطنني فى حدود دولتهم. احلقوق املدنية

هو موجز األطر التى تعمل الدولة مبقتضاها فى مختلف األمور املرتبطة 

بالشئون السياسية واالجتماعية والشئون الداخلية واخلارجية للبالد وهو 

يعرف على أنه القانون األسمى للبالد، 

الدستور 

هو ما يسدده املواطن للحكومة لكى تغطى قــدرًا كبيرًا مــن 

نفقاتها فــى تقدمي اخلدمات وبناء املــرافق األساسية.. 

الضرائب

الفرد بشكل فعال فى تطوير وحتسني مجتمعه  أن يشارك  هو 

فيصبح بذلك شريًكا أساسًيا حلكومته فى مسيرة التنمية، ألن 

اجملتمع بحاجة ملساهمة كل أفراده حيث تكون موارد وإمكانيات 

ال  التطوعى  والعمل  كبيرة،  ومسئولياتها  محدودة  احلكومة 

فيمده  ذاته  الشخــص  يفيــد  ولكنه  فقط،  اآلخرين  يفيد 

باخلبرات اخملتلفة ويوسع مداركه ويعرفه على مجاالت مختلفة 

ومتنوعة.

العمل التطوعي
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ما يتوجب علينا القيام بها بشكل تطوعى. املسئوليات

تأخــذ هـذه املشــاركة أشكااًل عديدة كــترشيح املــواطنني 

ألنفســهم فـــى االنتخابات والتصويت، واملشاركة باألنشطة 

االجتماعية واملدنية اخملتلفة والقيام ببعض األعمال التطوعية.

املشاركة

سمة أساسية من سمات الدميقراطية، فيشارك املواطنون احلكومة 

فى العمل على احلفاظ على حقوق اإلنسان والصالح العام.

املشاركة االيجابية

املواطنة تعبر عن انتماء األفراد جملتمع أو لوطن مبا يتضمنه ذلك من 

حقوق لألفراد، وواجبات ومسئوليات عليهم جتاه اجملتمع دون أن يقع 

على أى منهم أى نوع من أنواع التمييز .

املواطنة

هو األمر املراد الوصول إليه. الهدف

أشياء يجب علينا االلتزام بأدائها، واإلخالل بها قد يعرضنا إلى 

املساءلة القانونية.

الواجبات

على املواطن االهتمام بشئون مجتمعه ووطنه واالطالع على قرارات 

احلكومة اخملتلفة والقوانني التى تنظم مختلف األنشطة.

الوعى

تنمية قدرته على التفكير والتساؤل حول صحة وأهمية ما يسمعه.  تنمية الوعى

هى حقوق تولد مع اإلنسان نفسه وبشكل مستقل عن الدولة، 

فهى تتشابه فى كل اجملتمعات؛ ويتضمن إعالن األمم املتحدة حلقوق 

اإلنسان 30 مادة تغطى كل ما يتعلق بحقوق اإلنسان.

حقوق اإلنسان

هو أن يحدد الهدف بوضوح وبشكل واقعى وقابل لإلجناز فى مدة 

زمنية مناسبة، ثم حتديد املهام الالزمة لتحقيق هذا الهدف، ومبجرد 

حتديد قائمة املهام يصبح من الضرورى توزيعها على األشخاص 

املسئولني عن تنفيذ هذه اخلطة، مع القيام بعمل توقعات للمشاكل 

التى من املمكن أن تواجهنا وبذلك يصبح وضع اخلطة ذاتها ممكًنا.

خطة عمل
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العمـل مــن أجــل حتقيــق الصالح العام، سينعكس إيجابًا على 

املصلحة الشخصية لكل منا.

مراعاة الصالح العام

هو العمل فى جماعة ويكون تأثيرها أقوى من تأثير الفرد، لذلك فإن 

العمل من خالل منظمة أهلية يفيد األفراد. حيث متنح الفرصة لألفراد 

من أجل املساهمة فى تطوير وتنمية مجتمعهم، والتأثير فى صنع 

القرارات، والتعبير عن آرائهم، وإلقاء الضوء على القضايا املهمة فى 

اجملتمع. 

منظمة أهلية
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