Kansalais- ja yhdistystoimintatietoa arabian kielellä
النشاطات والفعاليات الشعبية والجمعيات
النشاطات والفعاليات الشعبية (فعاليات المجتمع المدني) هي عبارة عن نشاطات طوعية ليستفيد منها المجتمع .المشاركة في النشاطات الشعبية
تُعتبر خيار خاص باإلنسان ومبنية على اهتماماته الشخصية .من الممكن من خالل النشاطات والفعاليات الشعبية تعلم العديد من األمور والقيام
بها بالتعاون مع األناس اآلخرين ،وتحسين ظروف المجتمع والتأثير في األمور الخاصة بالمجتمع.
كل شخص في فنلندا لديه الحق وإمكانية التأثير وإبراز تلك األمور التي يعتبرها مثيرة الهتمامه ومهمة بالنسبة له من أجل تداولها .عندما يالحظ
اإلنسان أو مجموعة من األفراد بأنه يوجد شيء ما في حياته أو في الوسط المحيط به أو يوجد أمر غير مناسب" ،الذي من المتوجب فعل شيء
ما تجاهه" ،فيبدأ حدوث النشاط الشعبي .يتم البدء في البحث عن وسائل مختلفة ،من الممكن من خاللها التأثير في األمر .إحدى الوسائل الجيدة
هي التواصل مع تلك الجمعية ،التي تتعامل مع ذلك األمر .الجمعية تعني مجموعة من األفراد ،يرغبون بالعمل معا ً من أجل تعزيز هدف مشترك.
إذا لم تكن توجد جمعية مناسبة ،فمن الممكن أيضا ً تأسيس جمعية جديدة.
العمل معا ً من أجل تحقيق هدف مشترك
غالبا ً ما يُقصد بالفعالية أو النشاط الشعبي ،على أنها فعاليات ونشاطات األشخاص في مختلف الجمعيات والمنظمات .الجمعية والمنظمة تعني في
سرها .توجد في فنلندا
األساس نفس الشيء .غالبا ً ما يُستخدم اسم منظمة ،عندما يكون األمر متعلق بجمعية أكبر أو تعمل على مستوى الدولة بأ َ ِ
أكثر من  100000جمعية مسجلة ألهداف متنوعة تماما ً ،على سبيل المثال جمعيات المجال االجتماعي والصحي وجمعيات السكان والجمعيات
القروية ونوادي ممارسة الرياضة البدنية والنوادي الرياضية ونوادي الشباب والمنظمات الثقافية ومنظمات المتقاعدين ،وجمعيات متنوعة متعلقة
بممارسة الهوايات وقضاء وقت الفراغ .كما أن األحزاب السياسية والروابط الدينية تُعتبر جمعيات .من الممكن أن تكون الجمعيات محلية أو
إقليمية أو وطنية أو دولية .من الممكن تأسيس الجمعية من أجل إنجاز األهداف المشتركة ،مادام الهدف هو وفقا ً للقوانين واألطباع الحسنة .هناك
حاجة إلى ثالثة أشخاص للتأسيس .تأسيس الشركة واإلبقاء عليها يتطلب معرفة أمور رسمية معينة واالعتناء بها .تأسيس الشركة المسجلة وإصدار
شرع في قانون الجمعيات .بخالف ذلك فإن الجمعية وأفرادها يصدرون القرار بأنفسهم بشأن فعالياتها ونشاطاتها
القرار بشأنها وإدارتها وإنهائها ُم ّ
في إطار النظم والتشريعات الخاصة بها .الجمعية تُعتبر فاعل رسمي وقانوني ،وبإمكانها القيام بأمور منها التقدم بطلب مختلف التمويالت من
أجل دعم فعالياتها وأنشطتها .كما أنها مسؤولة عن فعالياتها ونشاطاتها.
يُذكر في ضوابط ونظم الجمعية سبب تأسيسها .يُسمى األشخاص التابعين للجمعية باألعضاء .بإمكان الشخص الموافق على أهداف الجمعية أن
ينضم لها كعضو .بإمكان الجمعية أن تصدر القرار بشأن من يرغب أن ينضم إليها كعضو .تقوم أيضا ً العديد من الجمعيات بتنظيم مناسبات ،من
الممكن أثناءها االنضمام إلى الجمعية كعضو .االنضمام إلى الجمعية هو عمل طوعي ،وليس من الممكن إجبار أي شخص على االنضمام ألي
جمعية .إذا رغبت باالنضمام إلى جمعية معينة ،فأبلغ الجمعية بأنك مهتم باالنضمام كعضو إليها .حرية تكوين الجمعيات والتجمع في فنلندا مدونة
في الدستور ،وال يتم تقييد انضمام الناس إلى مختلف الجمعيات ،مادامت الجمعية ال تعمل بشكل جنائي .من الممكن أن تكون للجمعية مدفوعات
عضوية سنوية .توجد لبعض الجمعيات ميزات معينة ،تقدمها ألعضائها فقط .توجد هناك الكثير من المعلومات على اإلنترنت بشأن تأسيس
الجمعية وفعالياتها ونشاطاتها.
ما هو السبب الذي يجعلني أشارك في فعالية ونشاطات الجمعية؟
تقوم الجمعيات بتنظيم مختلف الفعاليات واألنشطة ألعضائها .غالبا ً ما تقوم أيضا ً بتنظيم فعاليات وأنشطة من الممكن أن يشارك فيها األناس
اآلخرين غير األعضاء ،على سبيل المثال مختلف المناسبات أو األحداث التي يتم تنظيمها لسكان المنطقة أو فعالية النادي الرياضي للشباب.
الشيء الذي يوحد المشاركين في الفعالية هو االهتمام بالموضوع .مجرد الحضور والتواجد يُعتبر مهما ً للعديد من المشاركين في فعاليات ونشاطات
الجمعية .من الممكن في الجمعية أيضا ً التعرف على األناس الجدد وقضاء الوقت والعثور على أمور متنوعة للقيام بها وكذلك من الممكن تعلم
مهارات جديدة .من الممكن أيضا ً من خالل فعالية ونشاط الجمعية التأثير في األمور على مستوى المجتمع أيضاً .كما تقدم الجمعيات أماكن عمل
أيضاً .الجمعيات والمنظمات لديها أيضا ً دور مهم في المجتمع :فعاليات ونشاطات الجمعيات موجودة في فنلندا منذ أكثر من  160سنة ،وتُمارس
الكثير من فعاليات ونشاطات المجتمع من خالل الجمعيات ،وكذلك القيام بأعمال مهمة بخصوص رفاهية األشخاص .بإمكانك من خالل المشاركة
في فعاليات ونشاطات الجمعية ،المشاركة في بناء مجتمع أفضل.
المصادر ومعلومات إضافية:
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https://www.kansalaisyhteiskunta.fi
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معلومات عن فعاليات ونشاطات الجمعيات باللغة الفنلندية المبسطةhttps://selko.fi/yhdistystoiminta :
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