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 !جمعيةفي تصبح عضوا أن 
 
 

 فعالةو ةومتنوع ةفي السويد كبير إن األنشطة الجمعية
ل حم؟ ما هو الذي يمكن لألمر أن يكون على هذا النحوكيف ي
 على المشاركةو على أن يكونوا أعضاًء في الجمعيات الناس

 نقوم عبر هذا؟ ما هي آلية عمل الجمعيات؟ في نشاطاتها
 ات على هذه األسئلة.بعض اإلجاب بتقديمالكتيب 

 
 !تشكل نقطة التقاء ممتازة  إن األنشطة الجمعية

جميع لهذا يعني أن إن مفتوحة للجميع.  الجمعيةنشطة إن األ
الجمعيات، حيث يمكن للمرء أن الناس الحق في االنضمام إلى 

تجذب اهتمامه وتجلب له  ،في أشياء يعتبرها ذات أهمية ركايش
 الكثير من الناس التعرف علىنفسه  في الوقتتتيح له و المتعة

 مماثلة.ذوي اإلهتمامات ال
 
 نشطة الجمعية غير ربحيةاأل

األعضاء الناشطين في جمعية سواء كانوا  هذا يعني أنإن 
من ت فراغهم اوقأفي  جمعيةفي ال ونعملي، أطفاالً أم بالغين

 طوعي. أي بشكلدون أجر، 
 

  للوالدين دور مهم في الجمعيات
، فإن ذلك لبقاءا يافعينألطفال والالخاصة با اتلنشاطل احكي يت

نفسهم من  األهل سويةً مع البالغين اآلخرين يضعأن  قتضيي
تقديم الدعم بوقت آلخر تحت تصرف الجمعية وأن يقوموا 

يقوم المرء أحياناً هذا قد يعني أن إن . للجمعية والمساعدة
مشاركة في الأو  بالتوصيل إلى مباراة هوكي أو مسابقة سباحة

 مساعدة ائلوس أمور كذاهتشكل ألطفال. مع ا ةالغاب ترحال
في  يطوعالالعمل بفيها  لجمعية حيث يقوم األعضاءهامة ل

 ت فراغهم.اوقأ
 
 مدربالو الرئيس تحفيز 

أنشطة الشطرنج أو  وأعلى ركوب الخيل األمر نطوي يقد 
 قوميأو مدرب  دائماً رئيسفي الخلفية دائماً  . يوجدالمخيمات

خذ أليكرسون وقتهم  إن هؤالء. يافعينز اليحفتو دعمب

فإن دورهم يتضمن  وعالوة على ذلك قيادةالمهام ات ومسؤولي
أن يلعب المدرب  طبيعي. من النقدوة للشباأهمية تقديم 

 اتنا!جمعيدوراً محوريا في  رئيسوال
 

 ئهاالجمعية باقية ببقاء أعضا
جمعية النابض، أما قلب ال أنشطتهماألعضاء و التزام يشكل

رسوم و سنويالاإلنتساب فيشكل رسم  ،يلجانب المابالنسبة لل
هي تشكل العصب اإلقتصادي ومشاركات أهم الجوانب فيه ال

دعم على  لجمعية كذلكتحصل اقد . في بعض األحيان للجمعية
إلى  تحتاج الجمعيةوغيرها من المؤسسات. أمن الحكومة 

إيجار المقر وشراء  ، لدفعأمورعدة جملة من  المال،
 والمعدات.التجهيزات 

 
 في القرار األعضاءيشارك 

إن ديمقراطي. ال مبنية على النموذجربحية الغير  اتمنظمإن ال
المشاركة مناقشة وإلى الهذا يعني أنه يمكنك كعضو االنضمام 

 تقوم الجمعيةقرار بشأن األنشطة. مرة في سنة، الاتخاذ في 
 تهار األعضاء أنشطقريعقد اجتماع سنوي حيث ب
 اختيار أعضاءيتم كذلك ضافة إلى ذلك، إل. وباأمورها الماليةو

أنشطة حيث يكون المجلس مسؤوالً عن  ةجمعيمجلس إدارة ال
 ، وذلك حتى اإلجتماع السنوي القادم.الجمعية

كذلك على اإللتزام بالعمل وفقاً للوائح التنظيمية المجلس يسهر  
نشطة أل قواعد مكتوبة عبارة عن ميةإن اللوائح التنظي. للجمعية

 .القول أنها بمثابة قانون الجمعيةويمكن  جمعيةال
 

 في السويدمن المنظمات غير الربحية  عدد كبيرهناك 
، أكثر من مائة سنةمنذ  هاتم تأسيسفي السويد  جمعياتبعض ال

األكبر من  عددإن الذلك بكثير.  أما البعض اآلخر فأحدث من
األلعاب  ختلففي مـ  ضةي مجال الريافموجود الجمعيات 

وهناك أيضا العديد من  ها المرء،تخيليالرياضية التي يمكنك أن 
المسرح والموسيقى التي تهتم بأمور الجمعيات الثقافية 

ترفيه وجمعيات لل جمعيات باإلضافة إلى ذلك،جد وتوالرقص. 
وحقوق الطفل  بحقوق اإلنسان ىدينية والجمعيات التي تعن

 البيئة.  وقضايا


