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أهمية التطوع
تأثير  من  أقوى  تأثير  للجماعة  يكون  ما  دائًما 

منظمة  خالل  من  العمل  فإن  لذلك  الفرد، 

أهلية يفيد األفراد. حيث متنح هذه املنظمات 

األهلية الفرصة لألفراد من أجل املساهمة فى 

صنع  فى  والتأثير  مجتمعهم،  وتنمية  تطوير 

الضوء  وإلقاء  آرائهم،  عن  والتعبير  القرارات، 

على القضايا املهمة فى اجملتمع. 

ولذا فعلى املواطن فى ظل النظم الدميقراطية 

وحتسني  تطوير  فى  فعال  بشكل  يشارك  أن 

أساسًيا  شريًكا  بذلك  فيصبح  مجتمعه 

ذلك  ويحدث  التنمية.  مسيرة  فى  حلكومته 

من خالل اجملتمع املدنى واجلمعيات األهلية غير 

جهــود  وتوظــف  تنظــم  التى  احلكومية 

ايجــابى  بشكــل  املواطنني  ومساهمات 

وفعــال. ويتنوع نشاط هذه اجلمعيات ليضم 

والتنموى  اخلدمى  منها  مختلفة  مجاالت 

والتعليمى واخليرى ومنها جمعيات تعمل فى 

مجاالت التوعية وحقوق اإلنسان واحلفاظ على 

البيئة واملرأة وغيرها..

مرتكزات  أحد  يعد  التطوعى  العمل  ان  كما 

الدميقراطية؛  النظم  فى  الفعالة  املواطنة 

أفراده حيث  كل  ملساهمة  بحاجة  اجملتمع  ألن 

محدودة  احلكومة  وإمكانيات  موارد  تكون 

املستحيل  فمن  ولذلك  كبيرة.  ومسئولياتها 

تصور أن حكومة مـــا بإمكانها تطوير مجتمع 

اإلسكان  مشكلة  وحل  البطالة  ومحاربة 

الصحية  الرعاية  وتوفير  النسل  وتنظيم 

الالزمة للمواطنني وغيرها من خدمات مبفردها. 

لذلك يكون للعمل التطوعى من خالل اجملتمع 

املدنى أهمية قصوى لتنمية وتطوير اجملتمع.

والعمل التطوعى ال يفيد اآلخرين فقط، ولكنه 

يفيــد الشخــص ذاته فيمده باخلبرات اخملتلفة 

ويوسع مداركه ويعرفه على مجاالت مختلفة 

ومتنوعة.. كما يساعد العمل التطوعى أيًضا 

األفراد على توظيف أوقات فراغهم فى أنشطة 

صداقات  و  اجتماعيه  عالقات  وتكوين  مفيدة 

جديدة قد تفيدهم فيما بعد.

املواَطنة الفعالة
الشأن  فى  اجملتمع  أفراد  مشاركة  هى 

واحلفاظ  والتنمية  للبناء  وتعاونهم  العام، 

حتسني  على  العمل  خالل  من  اجملتمع،  على 

بها  يعيشون  التى  والدولة  اجملتمع  وتطوير 

االنتخابات  فى  السياسية  املشاركة  عبر 

العامة أو احمللية مثاًل، واملشاركة االقتصادية، 

واخلدمة االجتماعية، والعمل التطوعى وكل 

ورفعة  تقدم  شأنها  من  التى  املمارسات 

اجملتمع واألفراد الذين يعيشون فيه.
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ما هو اجملتمع املدنى؟
أنـــه  علــى  الدارســـني  أغـــلب  يتفــق 

التى تقام  والهيئات  املنظمــات واملؤسسات 

إطار  خارج  املواطنني  بني  طوعى  أساس  على 

الدولة والعائلة..

التطوعية  التنظيمات  مجموعة  انه  أى 

احلرة التى متأل  اجملال بني األسرة والدولة.. بني 

مؤسسات القرابة ومؤسسات الدولة التى ال 

يتم االنتماء إليها على أساس االختيار.. 

احلرة  التطوعية  التنظيمات  هذه  وتنشأ 

خدمات  لتقدمي  أو  أفرادها،  مصالح  لتحقيق 

إنسانية  أنشطة  ملمارسة  أو  للمواطنني، 

متنوعة.. وتلتزم فى وجودها ونشاطها بقيم 

والتســـامح  والتراضـــى  االحترام  ومعايير 

للتنوع  السلمية  واملمارسة  واملشاركة 

واالختالف.

عــن  بالتعبيــر  املدنــى  اجملتمــع  ويهتــم 

الوعى  وبإثارة  واألفراد  اجملتمع  اهتمامات 

بالقضايا الرئيسية من أجل التأثير فى صنع 

السياسات والقرارات.

جميع  إلى  املدنى  اجملتمع  تعبير  ويشير 

جميع  تشمل  التى  اجملتمعية  اجلماعات 

املؤسسات واملنظمات األهلية غير احلكومية.. 

أى التى تعمل خارج نطاق احلكومات وبشكل 

اجملتمع  أفراد  بتشكيلها  ويقوم  تطوعى... 

بهدف واحد مشترك وهو املساهمة فى تنمية 

اجملتمع.

اجملتمع  بها  يقوم  التى  األشياء  أهم  ومن 

الدولة  بني  الفجوة  ملء  عام  بشكل  املدنى 

واألفراد من خالل القيام باألنشطة التى تعجز 

املمكن  من  لذلك  بها.  القيام  عن  احلكومة 

األهلية  واجلمعيات  املدنى  اجملتمع  دور  اعتبار 

مكماًل لدور احلكومة. وأحيانًا ما تراجع بعض 

وتلقى  احلكومة  قرارات  بعض  املنظمات  هذه 

الضوء على نقاط الضعف فيها أو تثير قضايا 

مهمة لم تتناولها احلكومة.

منظمات اجملتمع املدنى
التى  املنظمات  كل  به  يقصد  مصطلح  هو 

فى  وتعمل  احلكومات  نطاق  خارج  تعمل 

بجهود  والتنموية  االجتماعية  األنشطة 

ال  منظمــات  وهــى  متطوعني..  مواطنني 

أو  احمللى  املستوى  وتنظم على  للربح،  تسعى 

الوطنى أو الدولى.

غير أن االنضمام ملنظمة غير حكومية وحده ال 

يكفى، فيجب أن يكون املواطن على استعداد 

اجلمعيات  لهذه  ووقته  جهده  من  يعطى  ألن 

بأهمية  قوى  إميان  لديه  يكون  وأن  واملنظمات، 

هذا العمل.. 

وعادة ما ينضم األفراد للجمعيات أو املنظمات 
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التى تتناول قضايا متس حياتهم ومشاكلهم 

اليومية كجمعيات حماية املستهلك مثاًل، أو 

منظمات تعبر عن انتماءاتهم السياسية.

اجملتمع  فى  واملشاركة   العمل  مزايا  ومن 

والقدرة  باالنتماء  إحساًسا  يخلق  أنه  املدنى 

والقدرة  والفعالة  اإليجابية  املشاركة  على 

ميكن  ال  بصورة  وتطويره  اجملتمع  تغيير  على 

للحكومة القيام بها لكثرة مسئولياتها. وهذا 

التعاون بني األفراد بعضهم البعض من خالل 

اجملتمع  بني  والتعاون  املدنى  العمل  منظومة 

املدنى واحلكومة يعد من الركائز املهمة لقيام 

دولة دميقراطية.

مناذج ملنظمات اجملتمع املدنى

• النقابات العمالية واملهنية.. 

• اجلمعيات األهلية.. 

• نوادى أعضاء هيئات التدريس 

باجلامعات.. 

• النوادى الرياضية واالجتماعية.. 

• مراكز الشباب.. 

• االحتادات الطالبية.. 

• جمعيات رجال األعمال.. 

• مراكز حقوق اإلنسان.. 

• أجهزة اإلعالم املستقلة.. 

• املراكز األهلية للبحوث والدراسات.. 

• اجلمعيات الثقافية..
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اسم اجملموعةالتاريخ

اجملتمع املدنى  
النشاط السابع

أسماء الطالب

هل كان من املمكن اللجوء للمجتمع املدني للحصول على معدات للمدرسة؟

كيف ستعرف اجلمعيات التى تهتم باملدارس فى منطقتك؟

من هو املواطن الصالح ؟

أنـشـطـة

دخلت إحدى املدارس مسابقة فى العلوم ولكنها خسرت هذه املسابقة. وملا طلبت املدرسة 
األجهزة  من  العديد  بأن  طالبها  أيقن  مدرستهم  زيارة  اخلاسرة  املدرسة  طالب  من  الفائزة 

واملعدات تنقصهم فى املدرسة  فمثال ال يوجد لديهم معمل كيمياء مثل املدرسة الرابحة.
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مالحظات شخصية




