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تراجع كثيرًا بسبب عزوف المتطوعين وغياب »القناعات«

العمل التطوعي في البحرين مخيب لآلمال ويحتاج الى إعادة نظر
§ الوسط - محرر الشئون المحلية

البحريني  المجتمع  في  التطوعي  العمل  إلى  ينظر   [
راسخة  أهـــداف  على  ــز  ــك ارت أنــه  ــا  ــه أول ــــا،  زواي عــدة  ــن  م
فترة  في  محصورة  كانت  وربما  الفترات،  من  فترة  في 
يتراجع  بدأ  ثم  التسعينيات،  أواخر  حتى  السبعينيات 
مغايرة  صورة  تعطي  األخرى  الزاوية  فيما  فشيئًا،  شيئًا 
رواد  مــن  كوكبة  جهود  على  الثناء  ــال  خ مــن  ــا،  م نــوعــًا 
العمل التطوعي والمنظمين إليه حديثًا بدفع من القناعة 

واإليمان بأهمية هذا العمل في المجتمع.
عام،  كل  من  األول  كانون  ديسمبر/  من  الخامس  في 
اعتمد  ــذي  ال العالمي  بيومهم  العالم  متطوعو  يحتفل 
فيه  يحتفل  ــذي  ال اليوم  ليكون  المتحدة  ــم  األم قبل  من 
ولدعم  والمتطوعين،  التطوعي  للعمل  تكريمًا  العالم 
تحقيق  وفي  المجتمعات  في  الشاملة  التنمية  في  دورهم 
اليوم  هــذا  ويهدف  الثالثة،  لأللفية  اإلنمائية  األهـــداف 
سياسات  إيجاد  وإلى  المجتمعية  المشاركة  تحفيز  إلى 
األنشطة  توسيع  في  وتسهم  التطوعية  األعمال  تشجع 
التطوعي  العمل  دور  بأهمية  االعتراف  وإلى  التطوعية 

في تنمية المجتمعات اجتماعيًا واقتصاديًا. 
تتحقق  المتحدة،  األمــم  بها  نــادت  التي  ــداف  األه هذه 
المتحدة  األمم  أجهزة  بين  الفاعلة  الشراكات  طريق  عن 
التطوعية  ــات  ــس ــؤس ــم وال والــمــنــظــمــات  ــات  ــوم ــك ــح وال
والمتطوعين األفراد، باإلضافة الى مساهمة الصحافيين 
الخاص  والقطاع  التدريس  هيئات  وأعضاء  واإلعاميين 
العمل  مفاهيم  لترسيخ  والــشــبــاب  الــريــاضــة  ــاع  ــط وق

التطوعي.
المتحدة  األمم  تجمع  قبل  من  اليوم  هذا  اعتماد  تم  وقد 
األول  كانون  ديسمبر/   17 في   212/40 رقم  قرارها  في 
من العام 1985 ليكون انطاق العام الدولي للمتطوعين 

هو العام 2001.
واقع  على  كثب،  عن  الضوء  سنلقى  التقرير،  هذا  في 

العمل التطوعي في البحرين:

نحتاج إلى إعادة نظر
بجمعية  ـــرة  واألس الطفل  شئون  لجنة  عضو  تشدد 
نهضة فتاة البحرين لطيفة البونوظة أن العمل التطوعي 
يحتاج الى إعادة نظر من حيث آليات العمل المتبعة في 
البرامج التي تطرح من خال مؤسسات المجتمع المدني 
هو  التطوعي  العمل  يعد  ولم  المرحلة،  متطلبات  لتواكب 
محو أمية كما كان في السابق، وليس توزيع مواد غذائية 
أبعاًد  اليوم  يأخذ  أن  من  فابد  المحتاجة،  ــر  األس على 

واحتياجاتها،  دورها  إلى  المرأة  نظرة  وخصوصًا  أخرى 
وأنا  األهمية،  غاية  وفي  صعب  أمر  ــذات  ال إلى  والنظرة 
أن  يجب  وكيف  النسائي،  العمل  صعيد  على  هنا  أتحدث 

تكون للمرأة القوة لمنح اآلخرين الدعم.
الناس  ألن  يتفتت  ــدأ  ب التطوعي  العمل  أن  وأعتقد 
األصابع،  على  معدودة  القضايا  بهذه  يؤمنون  الذين 
استقطاب  كيفية  في  النظر  إعــادة  إلى  حاجة  في  ونحن 
وليست  لألمور  إستراتيجية  نظرة  لديها  التي  العناصر 
حاجة  بل  حاجتها  المرأة  تلبي  كيف  فقط  وليس  آنية، 
المرأة بشكل عام، وربما يقول الناس أن العمل التطوعي 

بدأ يحتضر وفقًا للنظرة المحدودة قطعًا.
العمل  على  وبــــروزه  السياسي  للعمل  وبالنسبة 
ــض الــجــمــعــيــات،  ــع ــي، فــيــنــحــصــر ذلـــك فـــي ب ــوع ــط ــت ال
لتختار  الــســيــاســيــة  ــرأة  ــم ــل ل مــفــتــوح  ــوم  ــي ال فــالــمــجــال 
التطوعي،  العمل  أو  السياسي  المجال  فــي  تعمل  هــل 
جمعية  في  لإلنحراط  حاجة  في  ليست  المرأة  أن  وأكرر 
نظري،  وجهة  من  ولكن  الدعم،  على  للحصول  سياسية 
لتعطيها  ـــرأة  ام بيد  أخـــذت  سياسية  جمعية  ــد  أج ــم  ل
أن  حين  في  سياسيًا  الساحة  على  تبرز  بحيث  الفرصة 
لتعريف  الفرصة  المرأة  منحت  النسائية  الجمعيات 

بها. المجتمع 

مخيب لآلمال ... رغم المعاناة
المكتب  وعضو  اإلعامي  الناطق  يلفت  وبصراحة، 

الحليبي  فاضل  التقدمي  الديمقراطي  للمنبر  السياسي 
يعد  ولم  لآلمال،  مخيب  البلد  في  التطوعي  العمل  أن  إلى 
هناك  تزال  ال  صحيح،  السابق،  في  كان  كما  القطاع  هذا 
في  للعمل  البحرين  أبناء  من  واسع  قطاع  لدى  رغبات 
هذا الجانب، وما زال البعض مستمر على رغم المصاعب 
والمشاكل  الــمــعــانــاة  ــن  م الكثير  وتــحــمــل  والــمــشــقــات 
في  مستمرة  الصغيرة  الكوكبة  هذه  أن  إال  والمضايقات، 
بصفة  لكن  ميدان،  من  أكثر  في  وجدناها  وربما  عملها 

عامة، فإن العمل التطوعي ليس على مستوى الطموح.
هناك  أن  نقول  ــف،  األس شديد  »مع  ليقول:  يستدرك 
وخصوصًا  قائمة،  تزال  ال  التطوعي  للعمل  سلبية  نظرة 
وأن هناك من رفع الراية البيضاء بعد سنوات من العمل 
التطوعي، وفئة أخرى اتجهت للعمل التطوعي ليس من 
هدف  إلــى  يرمي  هو  ما  بقدر  التطوعي  العمل  ذات  أجــل 
الَنَفس  أولئك  لدى  يكون  ال  وهنا،  الوجاهة...  وهو  آخر 
ثم  محددة،  لفترة  رغبة  مجرد  وهــي  التطوعي،  للعمل 
عن  يختلف  اليوم  التطوعي  العمل  ولكن  ذلك،  بعد  تزول 
ماليًا  بالمساهمة  يبادرون  الناس  كان  حيث  السابق، 
ومعنويًا، من الطبقات االجتماعية المختلفة، بل وهناك 
العمل  ليمارس  جيبه  من  يدفع  من  الفقيرة  الطبقات  من 

التطوعي من أجل اآلخرين«.
له  التطوعي  العمل  ميادين  من  ميدان  كل  أن  ويوضح 
التطوعي،  العمل  في  هناك  وإجمااًل،  الخاصة،  تجربته 

رغم  وعلى  معينين،  ــراد  أف العمل  أعباء  يتحمل  أن  البد 
نجد  أننا  إال  وإيجابي،  مثمر  ألنه  الجماعي  العمل  أهمية 
العمل،  كل  يتحملون  الذين  هم  ــراد  األف بعض  هناك  أن 
الجماعي  التطوعي  العمل  أهمية  على  نؤكد  ذلــك،  ومع 
في أي جانب كان، ولهذا ترى اليوم االنحسار والعزوف 
تكتشف  بوجهك،  تذهب  وأينما  التطوعي،  العمل  عن 
كان  وشخصيات  أسماء  اليوم  تجد  فا  الــعــزوف،  ذلــك 
نفتقدهم  التطوعي،  العمل  فــي  ـــوالت  وج صــوالت  لها 
والجهات  المدني  المجتمع  منظمات  أنشطة  في  اليوم 

المختلفة. التطوعية 
وأوّد القول أن العمل التطوعي يراد له الصبر والنفس 
الطويل، وال يمكن أن يقتصر المشوار على أشهر، بل يمتد 
النهاية،  في  يتحقق  لكنه  حلمًا  يكون  وربما  سنوات،  إلى 

ويؤتى ثماره.

تفريغ التطوع من أهدافه
ــي،  ــوع ــط ــت قــضــى ســـنـــوات طــويــلــة فـــي الــعــمــل ال
المعروف  الوجه  لكن  الشبابي،  القطاع  في  وخصوصًا 
ـــب مــن لــجــنــة شــبــاب  ــم رج ــال ــي س ــوع ــط ــت ــل ال ــم ــع فــي ال
تعرض  التطوعي  العمل  أن  على  اليوم  يؤكد  الوسط، 
في  األسف  شديد  مع  أسهمت  التي  المتغيرات  من  للكثير 

بعض األحيان، في تفريغه من أهدافه النبيلة.
العمل  ــى  ــل ع طـــرأ  مـــا  كـــل  مـــع  ــــه،  أن رجـــب  ويـــوضـــح 

ليس  أنه  أبــداً  يعني  ال  هذا  أن  إال  شوائب،  من  التطوعي 
بقناعة  ــادر  ــب ي ــن  م والمقيمين  الــمــواطــنــيــن  ــن  م ــاك  ــن ه
التي  التطوعي  العمل  ومقاصد  بأهداف  وإيمان  راسخة 
وهذه  المجتمع،  خدمة  إلى  النهاية  في  تفضي  وأن  البد 
في  واإلنساني  والتثقيفي  الخيري  العمل  تشمل  الخدمة 
الهالة  تلك  أن  القول  له  يؤسف  ما  لكن  األشمل،  عنوانه 
الثمانينيات  عقد  في  التطوعي  العمل  تميز  كانت  التي 
ففي  قطعًا،  اليوم  عليه  هي  كما  ليس  والتسعينيات، 
وتفاعًا  وحضوراً  استقطابًا  أكثر  العمل  كان  السابق، 
إلى  ذلك  عاد  وربما  أصعدته،  مختلف  على  المجتمع  في 
المدني  المجتمع  مؤسسات  من  الكثير  نظرة  محدودية 
نأمل  لكننا  ــرى،  أخ مسارات  واتخاذها  الخيري  للعمل 
وال  كلل  با  يعملون  الذين  المتطوعين  في  خيراً  دائمًا 
ويبذلون  والمعوقات،  الصعوبات  من  الكثير  رغم  ملل 
للمساهمة  الكثير  الشيء  ومالهم  ووقتهم  جهدهم  من 
التطوعي  للعمل  الجميلة  النقية  ــورة  ــص ال ــاء  ــق إب ــي  ف

الحقيقي.

التطوعية الخدمات  قاعدة 
ـــام  ــب بــقــســم اإلع ــال ــط ـــرى ال ــة نــظــره، ي ــه ـــن وج وم
العمل  ثقافة  أن  ــاودة  ــع ــم ال ولــيــد  البحرين  بجامعة 
الجمعيات  قطاع  في  إال  مجتمعنا  في  غائبة  التطوعي 
فقط،  المال  دفع  على  األخرى  هي  والمقتصرة  الخيرية 
العمل  لــهــذا  جــيــدة  بيئة  توفير  ــى  إل حــاجــة  ــي  ف لكننا 
ــي  ــي الــنــهــايــة عــلــى رقـــي ووع ـــذي يـــدل ف ــي ال ــان ــس اإلن

 . لمجتمع ا
ويضيف : »في البداية كان العمل التطوعي محصوراً 
احتياجات  تــوســع  ــع  م لكن  الــمــســاعــدات،  تقديم  ــي  ف
التطوعية،  الخدمات  قاعدة  بالتالي  توسعت  البشرية 
المجتمع  باحتياجات  وثيقًا  ارتباطًا  مرتبط  والتطوع 
أو  الكوارث،  أو  األزمــات  مثل  األعم  الغالب  في  الطارئة 
فيها  والربحية  االستمرارية  تتطلب  التي  األعمال  في 
للعمل  البيئة  توفر  عن  أما  الخيرية«،  كاألعمال  أخروية 
ظهرت  األخــيــرة  اآلونــة  فــي  ــه  أن فالماحظ  التطوعي، 
الذين  الفتيات  من  مجموعة  أو  الشباب  من  مجموعات 
لهذه  المتابعون  ــرى  وي كثيرة،  أعمال  في  يتطوعون 
تنظيمها  من  بد  ال  ولكن  صحية،  ظاهرة  أنها  الحركة 
المجموعات  تــلــك  تــتــحــول  ال  حــتــى  هيكلها  ومــعــرفــة 
العمل  يستمر  ولكي  سلبية،  مجموعات  إلى  التطوعية 
ومكافأتهم  بالمتطوعين  االهتمام  من  البــد  التطوعي 
هذا  لمواصلة  ــًا  ــع داف ــك  ذل ليصبح  جــهــودهــم  وتــقــديــر 

المجتمع. فئات  كل  يخدم  الذي  العمل 

لطيفة البونوظةسالم رجبفاضل الحليبي

أكدت أهمية التطوع في التنمية الشاملة

البلوشي: البحرين تحتضن 423 منظمة تقدم خدماتها التطوعية في مختلف المجاالت
  § مدينة عيسى - وزارة التنمية االجتماعية

المنظمات  عدد  إن  البلوشي  فاطمة  االجتماعية  التنمية  وزيرة  قالت   [
في  خدماتها  ت��ق��دم  منظمة   423 م��ن  أك��ث��ر  بلغ  البحرين  ف��ي  التطوعية 
والحقوقية  والشبابية  والدينية  والثقافية  والنسائية  االجتماعية  الحقول 

والتعاونية والمهنية.
التطوع  ي��وم  بمناسبة  األول  أم��س  لها  كلمة  ف��ي  ال��وزي��رة،  وأض��اف��ت   
هذا  أن  ع��ام،  ك��ل  م��ن  األول  ك��ان��ون  ديسمبر/   5 ي��ص��ادف  ال��ذي  العالمي 
أرسى  الذي  الملك  لجاللة  اإلصالحي  المشروع  بدء  مع  تزامن  االرتفاع 
البيئة الديمقراطية للعمل األهلي وأطلق حرية الرأي والتعبير واالجتماع، 

وأشاع ثقافة الرأي اآلخر وقدم إليها كل الدعم والحماية.
وبينت البلوشي في كلمتها أن »العمل التطوعي يعتبر امتدادًا للمواطنة 
الفاعلة واإليجابية للمساهمة في التنمية الشاملة لمجتمعاتنا وهو تعميق 
للمشاركة المجتمعية من أجل مستقبل أفضل وحياة كريمة للجميع، ومن 
يُعد إلى مبادئ وأخالقيات ومثل ديننا الحنيف وتراثنا العربي يجده غنّيًا 
باألمثلة الحية التي تدعو إلى التطوع وتقديم يد العون والمساعدة لكل من 

يحتاج إليها«.
به  نحتفل  الذي  التطوعي  للعمل  السبل  بكل  دعمنا  »سيستمر  وأك��دت 

االتجاه  هذا  في  والمؤسسات  األف��راد  نشاط  يتزايد  أن  ونتمنى  اليوم... 
الخيري الرائع والذي اليضاهيه ثواب آخر عند اهلل سبحانه وتعالى«.

المادي  ال��دع��م  ك��ل  تقديم  على  ال���وزارة  »ح��رص��ت  البلوشي  وأردف���ت 
نماذج  باعتبارها  ال��رب��ح  إل��ى  ال��ه��ادف��ة  غير  األهلية  للمنظمات  والعيني 
تطوعية جديرة بالدعم مع االستعانة بالمنظمات الدولية ذات االختصاص 
منسجمة  وبرامجها  وخططها  قوانينها  جعل  في  خبرتها  من  لالستفادة 
في  األخ���رى  ال���دول  ت��ج��ارب  بخالصات  وآخ���ذة  ال��دول��ي��ة،  ال��ت��ط��ورات  م��ع 
العمل،  هذا  في  ينخرطون  الذين  األف��راد  بأن  وإيمانًا  االجتماعي،  الحقل 
مؤسسات  وكذلك  التطوع،  على  أنشطتها  تعتمد  التي  األهلية  والمنظمات 
شركاء  يعدون  التطوعية،  المشروعات  وتمول  تدعم  التي  الخاص  القطاع 

أساسيين في التنمية االجتماعية بمعناها الشامل ومجاالتها المختلفة«.
عدة  بأساليب  التطوعي  للعمل  وال��دع��م  التشجيع  »تطرق  وأض��اف��ت   
المنظمات  لدعم  الوطني  المركز  بتأسيس  توج  الذي  الفني  الدعم  من  بدءًا 
بتقديم  ويقوم  الخليج  منطقة  في  نوعه  من  مركز  أول  يعد  ال��ذي  األهلية، 
المالي  للدعم  وامتدادًا  المنظمات  قدرات  تعزيز  وبرامج  التدريبية  البرامج 
بتأسيس صندوق العمل االجتماعي، ثم برنامج المنح المالية الذي يشرف 
آلية  وضع  تم  كما  عام،  كل  يتضاعف  وهو  تنفيذه  متابعة  على  الصندوق 

المشروعات  إلى  تقدم  منح  برنامج  إلى  المساعدات  هذه  لتحويل  جديدة 
التي تنوي المنظمات األهلية تنفيذها خدمًة للمجتمع عليها«.

وأضافت »ثم هناك الدعم العيني المتمثل بتقديم مباٍن لرياض األطفال، 
وتخصيص  واألندية،  للجمعيات  والمباني  األراضي  من  مجموعة  ومنح 
المنظمات  على  رم��زي��ة  ب��أس��ع��ار  لتأجيرها  الشققية  المباني  م��ن  ع��دد 

األهلية«.
كلفت  الذي  المجتمعية  للشراكة  مشروعًا  الوزارة  أعدت  »كما  وأردفت 
بعض  وتنفيذ  إدارة  والقادرة  الخبرة  صاحبة  المنظمات  بعض  بموجبه 
المنظمات  تلك  لصالح  تدريجيًا  وتحويلها  االجتماعية  الرعائية  المشاريع 

غير الهادفة إلى الربح«.
وأضافت »اعتاد العالم في 5 ديسمبر من كل عام االحتفال بيوم عالمي 
للتطوع تم اعتماده من قبل األمم المتحدة في قرارها رقم 40/ 212 وذلك 
في 17 ديسمبر 1985، وعزز فيما بعد ليكون موعد انطالق العام الدولي 
للمتطوعين هو 2001 وذلك تكريمًا للعمل التطوعي والمتطوعين ولدعم 
دورهم في التنمية الشاملة في المجتمعات وفي تحقيق األهداف اإلنمائية 

لأللفية الثالثة«.
 وأشارت إلى أن هذا اليوم »يهدف إلى حفز المشاركة المجتمعية وإلى 

دور  بأهمية  االعتراف  وإل��ى  التطوعية  األعمال  تشجع  سياسات  إيجاد 
هذا  وفي  واقتصاديًا،  اجتماعيًا  المجتمعات  تنمية  في  التطوعي  العمل 
الحكومية  المؤسساتية  والمساهمات  المبادرات  وتدشن  تطرح  اليوم 
المستويات  على  واالجتماعية  واالقتصادية  والفردية  والدولية  واألهلية 
المحلية والعالمية كافة، كما يعمل الجميع من منظمات وأفراد معًا لتحقيق 

أهدافهم المشتركة في كل مجاالت العمل التنموي«.
صدور  قبل  بل  طويلة،  سنوات  منُذ  البحريني  المجتمع  »كان  وقالت: 
ينتشر  مجتمعًا   ،1959 ال��ع��ام  المنظم  االجتماعي  للعمل  ق��ان��ون  أول 
ازداد  ث��م  وم��ن  ع��ف��وي��ة...  ب��ص��ورة  وأح��ي��ائ��ه  مناطقه  جميع  ف��ي  التطوع 
الجمعيات  قانون  بصدور  وعطاًء  تنظيمًا  أكثر  وأصبح  التطوعي  النشاط 
ميدان  في  والعاملة  الخاصة  والهيئات  والثقافية  االجتماعية  واألن��دي��ة 
عدد  أخذ  حيث   1989 العام  الخاصة  والمؤسسات  والرياضة  الشباب 
وأصبح  مستمر  ارتفاع  في  التطوعية  والمؤسسات  واألندية  الجمعيات 
األهلي  مجتمعه  مؤسسات  وان��ج��ازات  بنشاط  متميزًا  البحرين  مجتمع 
يومنا  وحتى  الوقت  ذلك  ومنُذ  الحقل  هذا  في  األخرى  للمجتمعات  وقدوة 
هذا تضاعف عدد المنظمات األهلية غير الهادفة للربح والقائمة على العمل 

التطوعي«.

  § جدحفص - حيدر محمد 

ملتقى  الخيري  النعيم  صــنــدوق  أقــام   [
تطوعي  »عمل  شعار  تحت  التطوعي  العمل 
مجلس  عضو  برعاية  متحضر«  مجتمع  في 
مركز  في  وذلك  رحمة  صادق  العاصمة  بلدي 
يومين  مـــدى  ــى  ــل ع ــي  ــاع ــم ــت االج ــص  ــف ــدح ج
ــاب من  ــب ــش ــرات ال ــش ــن ع ــــارزة م بــمــشــاركــة ب

الجنسين.
بضرورة  الملتقى  في  المشاركون  وطالب 
إدماج الشباب البحريني في قيادة مؤسسات 
شغل  ـــن  م وتــمــكــيــنــهــم  الـــمـــدنـــي،  الــمــجــتــمــع 
األهلية  المؤسسات  فــي  المتقدمة  الــمــواقــع 
 415 ــا الـــ  ــدده ــاوز ع ــج واالجــتــمــاعــيــة الــتــي ت

المملكة.  في  مؤسسة 
ــدوق الــنــعــيــم الــخــيــري  ــن ــس ص ــي وقــــال رئ
»في  الملتقى:  افتتاح  في  مرهون  جواد  محمد 
كل  من  األول  كانون  ديسمبر/  من  الخامس 
العالمي  بيومهم  العالم  متطوعو  يحتفل  عام، 
ليكون  المتحدة  األمـــم  قبل  مــن  أعتمد  الـــذي 
للعمل  تكريمًا  العالم  فيه  يحتفل  الذي  اليوم 
في  ـــم  دوره ولــدعــم  والمتطوعين  التطوعي 
هذا  المجتمعات, ويهدف  في  الشاملة  التنمية 
وإلى  المجتمعية  المشاركة  تحفيز  إلى  اليوم 

التطوعية  األعــمــال  تشجع  سياسات  إيجاد 
وإلى  التطوعية  األنشطة  توسيع  في  وتسهم 
في  التطوعي  العمل  دور  بأهمية  ــراف  ــت االع

المجتمعات«. تنمية 
ــدي  ــل ــس ب ــل ــج ـــى عــضــو م ـــق ــه أل ــت ــه مـــن ج
رحمة  صادق  الثالثة  الدائرة  ممثل  العاصمة 
البحريني  الــمــجــتــمــع  »إن  فــيــهــا  ـــال  ق كــلــمــة 
ــة الــعــمــل  ــاف ــق ــر ث ــذي ــج ــة إلـــى ت ــاس ــة م ــاج ــح ب

دور  نلغي  ال  فنحن  المؤسساتي،  التطوعي 
أهميته،  من  نقلل  وال  الفردي  التطوعي  العمل 
الذي  هو  المؤسسي  التطوعي  العمل  ولكن 
سقف  تحت  المبعثرة  الــطــاقــات  ــل  ك يجمع 

واحد«.
ـــك بـــدأت فــعــالــيــات الــمــلــتــقــى، إذ  ــد ذل ــع وب
ورش  ــدة  ع على  الــمــشــاركــون  الــشــبــاب  قسم 
العمل  تواجه  التي  التحديات  لمناقشة  عمل 

بدمج  الكفيلة  اآللــيــات  ــراح  ــت واق التطوعي، 
وخصوصًا  األهلية  المؤسسات  في  الشباب 
حتى  ــة،  ــدم ــق ــت ــم ال اإلداريــــــة  ــب  ــاص ــن ــم ال فـــي 
المسئولية  تحمل  في  نوعي  بشكل  يساهموا 

االجتماعية«.
كامل  السيد  اإلسامي  الباحث  ألقى  بعدها 
على  فيها  حث  للمشاركين،  كلمة  الهاشمي 
ودوره  ـــام  اإلس فــي  التطوعي  العمل  أهمية 
تعزيز  عبر  االجتماعية  المنظومة  تطوير  في 
إليها  دعــا  الــتــي  االجــتــمــاعــي  التكافل  ثقافة 

اإلسام في كل المحطات.
وقال الهاشمي: »لعل من وجه الغرابة أننا 
نحن  نسمه  الذي  األميركي-  المجتمع  أن  نجد 
المجتمعات  أكثر  من  أنه   - المادية  بالنظرة 
اإلنسانية تحضراً في جانب العمل التطوعي، 
المليارات  ــرات  ــش ع إلــى  تشير  ــات  ــدراس ــال ف
االجتماعي  التكافل  حصيلة  وهــي  ســنــويــًا 
األميركيين  نــصــف  نــحــو  فــيــه  يــنــخــرط  ـــذي  ال

ليعيلوا النصف اآلخر من المجتمع«.
مستوى  على  حتى  »أنــه  الهاشمي  ــار  وأش
العالمين العربي واإلسامي فإننا نجد نماذج 
أن  ــم  رغ على  االجتماعي  العمل  مــن  مشرقة 
في  تساعد  ال  التشريعات  ومنظومة  القوانين 
العمل  من  المهمة  المساحة  هذه  آليات  تطوير 

االجتماعية  مؤسساتنا  أن  كما  االجتماعي، 
الصحيح  بالشكل  جهودها  بتسويق  مطالبة 
النشاط  هذا  بدعم  اآلخرين  إقناع  يمكن  حتى 

والحيوي«.  المهم 
لمؤسسات  حوارية  حلقة  أقيمت  ذلك  إلى 
ــن:  مــنــطــقــة الــنــعــيــم شــــارك فــيــهــا مــمــثــلــون ع
ــم الــخــيــري، مــركــز شــبــاب  ــي ــع ــن صـــنـــدوق ال
وتــداول  البحرينية،  الصم  وجمعية  النعيم 
واألنشطة  البرامج  الــنــدوة  في  المشاركون 
اآلليات  وبحثوا  المؤسسات،  تقيمها  التي 
في  ــي  ــاع ــم ــت االج ــل  ــم ــع ال ــر  ــوي ــط ــت ب الــكــفــيــلــة 

. لمنطقة ا
الناشط  النعيم  شباب  مركز  رئيس  وقال 
المراكز  »إن  عبدالمحسن:  ــازي  غ اإلعــامــي 
صعيد  على  كبيرة  ـــأدوار  ب تــقــوم  الشبابية 
مختلف  ــن  م الشبابية  الــمــواهــب  احــتــضــان 
عبر  ــا  ــه ــب ــواه وم ــا  ــه ــدرات ق ــر  ــوي ــط وت األعـــمـــار 
المؤسسات  مع  بالتعاون  الوسائل  مختلف 
خصبة  بيئة  وتــوفــيــر  ــة،  ــي ــل واأله الــرســمــيــة 

المجاالت«.  كل  في  الشبابي  لإلبداع 
وشـــدد عــبــدالــمــحــســن عــلــى أهــمــيــة الـــدور 
ــة الــمــؤســســات  ــال ــال رس ــص ــي إي اإلعـــامـــي ف
»على  أن  ــًا  ــح ــوض م ــات،  ــه ــج ال لــكــل  ــة  ــي ــل األه
استراتيجيات  تطلق  أن  األهلية  المؤسسات 

إعامية متطورة لمواكبة نشاطها االجتماعي 
من  المزيد  تجذب  أن  تستطيع  حتى  الكبير 
المؤسسات  هذه  لرفد  والمتطوعين  الداعمين 
بتطوير  الكفيلة  التمويل  ومصادر  بالكفاءات 

فعاليتها«. 
ــــوم أمــس  ــى أعـــمـــالـــه ي ــق ــت ــل ــم واخـــتـــتـــم ال
ورش  أقيمت  وقد  واسعة،  شبابية  بمشاركة 
التطوعي  العمل  آفــاق  لتطوير  مختلفة  عمل 
ــات الــمــجــتــمــع الـــمـــدنـــي. واقــتــرح  ــس ــؤس ــم ل
للمعنيين،  لرفعها  التوصيات  من  مجموعة 
المؤسسات  بــيــن  ــة  ــراك ــش ال أهــمــيــة  أكـــد  كــمــا 
خلق  في  الخاص  والقطاع  واألهلية  الرسمية 

االجتماعية. التنمية  مقومات 
الخامس  خصصت  المتحدة  األمم  أن  يذكر 
والمساهمات  المبادرات  إلطاق  ديسمبر  من 
والدولية  واألهلية  الحكومية  المؤسساتية 
على  واإلجــتــمــاعــيــة  االقــتــصــاديــة  ــة  ــردي ــف وال
كافة,  ــة  ــي ــم ــال ــع وال الــمــحــلــيــة  ــات  ــوي ــت ــس ــم ال

بيد  يداً  معًا  وأفراد  منظمات  الجميع  وليعمل 
مجاالت  كل  في  المشتركة  أهدافهم  لتحقيق 
صحية  مـــن  واإلنـــســـانـــي  ــوي  ــم ــن ــت ال ــل  ــم ــع ال
الكوارث  مواجهة  وفي  وبيئية،  واجتماعية 
ــر واألمــيــة  ــق ــف والــــحــــروب والــمــجــاعــات وال

والجهل. 

ملتقى العمل التطوعي يدعو إلدماج الشباب في قيادة مؤسسات المجتمع المدني

الحلقات الحوارية في ملتقى العمل التطوعي


