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Abstract 

The study addresses (the role of volunteer work in social solidarity at the urban 

society in Sudan and) civil society organization in Al jareef area and the the west of 

Souba in Khartoum. . 

Focusing on the popular committees which considering one of these organizations a 

study area which aimed to investigate social symbiosis and how to apply it to the 

research community, through the popular committees trying to answer the following 

question: what is the role of the popular committees as voluntary, so the problem of 

recognition and knowing that voluntary works and its symbiotic role in society is 

evident through the activities of the popular committees. 

The importance of the role that the committees held toward the citizens is followed 

with the importance of the role of none-governmental organization in providing 

services due to the diminished role of the state. 

The study aimed to recognize the role of the popular committee in social solidarity 

so we need to combine between quality and quantity there for we can use some 

method: 

1- Case study. 

2- Social survey. 

3- Historical approach. 

Key words: 

Social solidarity, urbanization, the city, popular committee, volunteer work, national 

labor organization 
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 ملخص
)املشاركة الشعبية ودورها يف التكافل االجتماعى يف اجملتمع احلضري يف السودان( منظمات اجملتمع  تناولت دراسة      

لدراسة ، واليت ا موضوع -املدين يف والية اخلرطوم، بالرتكيز على )اللجان الشعبية( باعتبارها إحدى هذه املنظمات
ال االجابة علي لبحث بواسطة اللجان الشعبية . حماو حتقيق التكافل االجتماعي وكيفية تطبيقه علي جمتمع ا استهدفت 
  -: السؤال االيت

ماهو دور املشاركة ىف اللجان الشعبية كجهة تطوعية ىف القيام بتحقيق التكافل االجتماعي ؟ ومن هنا تتضح االشكالية -
 ية.املعرفية ملوضوع العمل التطوعي ودوره التكافلي ىف اجملتمع من خالل أنشطة اللجان الشعب

البحث من الدور الذي تلعبه اللجان ىف هذا اجملال ، ملا تقوم به من أدوار جتاه املواطن ، وتنبع االمهية من  أمهيةتأيت 
 دور املنظمات غري احلكومية املتزايد يف تقدمي اخلدمات كنتاج لتقلص دور الدولة .

الدراسة ملعرفة الدور الذي تلعبه اللجان الشعبية ىف حتقيق التكافل االجتماعي ىف منطقة اجلريف غرب  هدفت
ذلك ميكن الكمية والكيفية ول وسوبا)شرق مدينة اخلرطوم( وضمن ذلك ولطبيعة الدراسة تطلب املزاوجة بني املناهج

 -: املناهجاستخدام عدد من 

 دراسة احلالة. -2

 اعي.املسح االجتم -1

 املنهج التارخيي. -3

  - عدة أمها : بنتائجودراستنا هذه دراسة ميدانية خرجت 

التكافل  يف فاعل دور اهلالشعبية(، اللجان  املشاركة يف )اجملتمع بان  أفرادعليهم الدراسة من  أجريتيرى غالبية ممن 
 واإلسهام ـ ماأليتاوإغاثتهم، و  فقراء والضعفاءلل واإلنسانيةاجملتمع من خالل تقدمي اخلدمات االجتماعية  يفاالجتماعي 

 هم ومشاكلهم.احل قضاي يفاجملتمع  أفرادتوفري الكفالة هلم ومساعدة  يف

 لعمل التطوعي ااملشاركة الشعبية ،   التكافل االجتماعي ،اجملتمع احلضري  ، اللجنة الشعبية ، الكلمات المفتاحية :
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 مشكلة البحث:  

ي العمل الطوعن هناك ارتباط بني أنشطة تنظيمات إ ،يتضح من مراجعة األحباث والدراسات السابقة
 لعمليات االجتماعية اليت يؤديها.وا

بحث بواسطة وكيفية تطبيقه على جمتمع ال (التكافل االجتماعي) االستقصاء عن .لذا فقد جاء هذا البحث مستهدفا   
 : وبالتحديد حياول البحث اإلجابة عن السؤال االتى، اللجان الشعبية

 دور اللجان الشعبية كجهة تطوعية يف القيام بعملية التكافل االجتماعى ؟ماهو  - 

ل أنشطة اللجان وذلك من خال، من ذلك يتضح اإلشكالية املعرفية ملوضوع العمل الطوعي ودوره التكافلي يف اجملتمع
  .الشعبية

 أهمية البحث:

ن أمهية ماعي يف اجملتمع احلضري( متنبثق أمهية البحث من موضوع )دور العمل الطوعي يف التكافل االجت
 . فقد بات هذا املوضوع من املوضوعات اهلامة الذي حيتاج للوقوفلالدور الذي تلعبه اللجان الشعبية يف هذا اجملا

على دراسته. ملا تتبع به اللجان الشعبية من أدوار جتاه املواطن السوداين عموما  ومواطين منطقة اجلريف غرب وسوبا 
 صو..على وجه اخل

 أمهية البحث تنبع أساسا  من دور املنظمات غري احلكومية املتزايد يف تقدمي اخلدمات كنتاج لتقلص دور الدولة. 
وللجان الشعبية دور يف عملية التكافل االجتماعي، تعمل الدراسة على )إثباته، فال يتم ذلك إال إذا جاء 

يشية إسرتاتيجيتها بوضوح، مع النظر لألسرة ولظروفها املعالتخطيط مواكبا  وموجها  لتسهيل عمل اللجان وحتديد 
 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية حيث أهنا النواة األساسية للمجتمع السوداين.

 أهداف البحث:
نظرا  ألمهية الدور الذي تقوم به اللجان الشعبية يف الرقابة واخلدمات باجملتمعات رأينا التطرق هلذا املوضوع بالدراسة  

 مستهدفا يف ذلك اجلوانب التالية:
 معرفة الدور الذي تلعبه اللجان الشعبية يف التكافل االجتماعي يف منطقة اجلريف غرب وسوبا. -
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 تساؤالت البحث: 
الدور الذي يؤديه العمل الطوعي يف عملية التكافل اإلجتماعى خالل تقدمي اخلدمات الضرورية،  . ما هو2

 للفقراء واأليتام وكفالتهم وإغاثتهم ولكل أفراد اجملتمع ؟
 . هل يتلقى األفراد مبجتمع الدراسة دعما  ماديا  وعينيا  من اللجان الشعبية ومن غريها من املؤسسات ؟ 1
 جان الشعبية لتوصيل الدعم املادي والتكافلي ملستحقيه وبالكم الكايف وبصورة مناسبة ؟ . هل تسعى الل3
 . ماهى العالقة السائدة بني أفراد جمتمع الدراسة وأعضاء اللجان الشعبية ؟.4

 منهج البحـــــث:

  -طبيعة البحث تتطلب املزاوجة بني املناهج الكمية والكيفية ولذلك ميكن استخدام عدد من املناهج: 

 دراسة احلالة. -2

 املسح االجتماعي. -1

 املنهج التارخيي. -3

 مجتمع البحث:

جلريف غرب( وبا واحمللية )سوتتبع إداريا   ؛على الضفة الغربية للنيل األزرقتقع منطقة سوبا واجلريف غرب   
ية الشهداء( وأخريا  حمل –حملية اخلرطوم شرق( )سوبا غرب  –مث تقسيمهما ملنطقتني إداريتني )اجلريف غرب  -سابقا  

 وسوبا غرب ضمن حملية جبل األولياء . –اجلريف غرب ضمن حملية اخلرطوم 

اء. وذلك لتوفر لزينة والزهور وطوب البنتعرف هذه املنطقة اليوم بإنتاجها الوفري من اخلضر والفاكهة واأللبان وشتول ا
 األراضي الزراعية اخلصبة على ضفة النيل األزرق الغربية واحرتاف سكاهنا األصليني ملهنة الفالحة واستزراع األرض.

ويتكون نسيجها السكاين من غالب قبائل السودان املختلفة، باإلضافة لقبائل اجلعليني والشايقية وغريهم من السكان، 
ت يف هذا اجملتمع ثقافة املدينة مع شيء من ثقافة القرية ويرجع ذلك لقدم املنطقة ووجود نظام األسر املمتدة فساد
 فيها.
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 م.2892 –الطبعة التاسعة  –دار المعارف بمصر  –علم االجتماع  –عبد الحميد لطفى  1

 عينة البحث: 
 )العينة العشوائية املنتظمة( اللتزامها بقدر من االنتظام ودقة االختيار بني وحداهتا. مت اختيار نظام

 (أربعون ألف أسرة.40.000)حجم جمتمع البحث، يبلغ حوايل  -
 ( أسرة من جممل أسر سكان اجملتمع.400العينة املراد دراستها هي ) -
 (وحدة )أسرة(.400عينة الدراسة هي ) -

 أدوات جمع البيانات:

 :منها، يعتمد هذا البحث على استخدام العديد من األدوات يف حماولة للتأكد من النتائج

 االستمارة. -أ
 املقابالت. -ب
 شاركة )خالل عملي باللجان الشعبية وملدة سم  سنوات(.املالحظة بامل -ج

 
 النظريات:

 النظريات املستخدمة يف هذا البحث مها نظريتان:

 1نظرية البناء الوظيفي لألنساق االجتماعية. – 2

 .نظرية الدور -1

 مصطلحات البحث )مفاهيم البحث(

 التكافل االجتماعي:

الشعب يف كفالة مجاعتهم، وأن يكون كل قادر أو ذوى سلطان كفياَل يقصد يف معناه اللفظي أن يكون احتاد 
يف جمتمعه، ميده باخلري، وأن تكون كل القوى اإلنسانية يف اجملتمع متالقية يف احملافظة على دفع األضرار عن البناء 

ذا اجملتمع جيب ت هلاالجتماعي والتكافل االجتماعي يف مغزاه، ومؤداه أن حي  كل واحد يف اجملتمع بأن عليه واجبا
  .عليه أداءها
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 22م ص 2884أبريل -مطبعة جامعة النيلين–علم اإلجتماع الحضرى  –نبيل محمد دقيل  .2

 URBANIZATION:التحضر  
ا هو عملية حتويل املناطق الريفية ملناطق حضرية وهلذه العملية تأثري هام على الرتكيبة االقتصادية للسكان فبينم  

 تناقص سكان الريف )القوى العاملة( يزداد سكان املدن )فتزداد القوى العاملة(..
ميكن أن حناول تعريف مفهوم التحضر أمام مفهوم احلضرية، وتستخدم املصلحات يف بعض األحيان ومن 
بعض املختصني بعلم االجتماع، الواحد حمل اآلخر. فتستخدم احلضرية للداللة على ظاهرة اإلقامة يف املدينة ويستخدم 

 PROCESSنقف مع اجلانب الذي ينظر للتحضر كعملية  التحضر للداللة عن طريقة احلياة املميزة لإلقامة باملدينة أننا
مبعىن أن للتحضر مدلول حركي، طاملا ميثل لنا عملية. واحلضرية مدلول  –أو جمموعة من الظروف  –واحلضرية شرط 

 .2فيعرفها )ورث(. )احلضرية اآلن وبصفة عامة ينظر إليها كطريقة للحياة( URBANISMساكن. أما احلضرية 
 

  العمل الطوعي في المجتمعات الغربية:تطور 

تطور العمل الطوعي بتطور اجملتمعات، يف منظمة األمم املتحدة اليت أرست قواعد ومبادئ أساسية لتنظيم 
العمل، واليت سارت عليه أشكال وتنظيمات العمل الطوعي وتعدد وتنوع ضروبه يف كل اجملاالت، وتدرج أحكامه يف 

 ندوب إ ى درجة الواجب. شأن املستهدفني من حكم امل

الواقع أن هنالك أشكاال  وصورا  من النشاط الطوعي تتصل باجلوانب الوقائية والعالجية واإلصالحية لألدواء 
االجتماعية مثل اجلمعيات واملنظمات اليت تتخذ من إسداء النصح إ ى منظمات اإلغاثة، هكذا كان تطور العمل 

 منظمات ومجعيات ونقابات وجلان تعمل يف مجيع مناحي احلياة. الطوعي حىت ظهوره بشكله احلايل من 

 تطور المجتمعات وآليات العمل الطوعي: 

أعاد اجملتمع الغريب بعد خروجه من العصر اإلقطاعي إ ى الرأمسايل فأوجد سلطات دستورية من سلطات امللوك   
 تناف  طبقة ى، اليت استطاعت أن تنشئ الشركات اليتواألمراء وفقا  ملوجهات الثورة الفرنسية. ومسح بنمو الطبقة الوسط

 وبقيت الطبقة الثالثة الفقرية اليت ال هتم الطبقتني األو ى والثانية، إال بقدر توفري األيدي العاملة، ولقد عانت -احلكام
 هذه الطبقة من الفقر فأصبحت مرشحة لالخرتاق بأقل األزمات مثل:
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مركز الدراسات  -مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية في ظل العولمة والنظام العالمى الجديدد. عبد الرحمن أحمد عثمان، العمل الطوعي،  3

 .8م ص2222 –واإلستشارات العلمية، دار جامعة أفريقيا العالمية للطباعة والنشر 
 .22المرجع السابق ص 4
 م.  2855 – 282-ص - 9المجلد  –لسان العرب  –جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم  5
 . بدون تاريخ 452بيروت ص  –مكتبة لبنان  –قاموس محيط المحيط  –المعلم بطرس البستانى  6
 .322لسان العرب ص  –مرجع سابق  7

د اهتم القطاعان األوالن بتنمية مقدرات القطاع الثالث يف وجه تلك الفيضانات واألوبئة والكوارث، لق 
 .3األزمات، وذلك عن طريق التنظيم يف مجعيات طوعية يقدم هلا الدعم من حني آلخر 

لقد برزت على املستوى النظري يف العلوم االجتماعية، مصطلحات عديدة حول التطوع، من بينها املشاركة الشعبية 
معية، والعمل الطوعي والعمل اخلريي فالعمل الطوعي ودوره ونشأت منظمات لتنظيم هذا العمل وترشيده واملشاركة اجملت

واالستفادة القصوى منه، وتدرجت التنظيمات من احمللية إ ى الوطنية أو اإلقليمية أو الدولية. وبرزت االحتادات القبلية 
ار الطاقات فأضحى قوة هائلة تسهم يف التنمية واستنف واملهنية وخرجت التشريعات حول تسيري هذا العمل وتنظيمه
 .4مث امتدت له يد السياسة فأصبحت مجعيات العمل الطوعي 

 مفهوم التطوع:

ما هو التطوع ؟ جاءت تعاريف كثرية لكلمة التطوع يف دوائر املعارف العربية، منها ما جاء يف دائرة القرن  
 -العشرين يف باب أطاع له )أنقاد( وطوعت له نفسه :

 5أطاعته عليه وأعانته.

لسان العرب،  وجاء أيضا يف معجم 6وجاء يف قاموس حميط احمليط يف باب أطاع له يطوع، وأطاع طوعا  انقاد له
وقد عرفت املوسوعة اإلعرابية التطوع بأنه حتويل ملكية شيء دون اعتبار  7يف باب أطاع ؛ الطوعي نقيض اإلكراه 

 للقيمة، وعرفته املوسوعة الربيطانية بالتخلي عن امللكية طوعا  دون إكراه.

ية فكلمة ل، أما يف اللغة العربومن هذه التعريفات فإن كلمة تطوع حتمل معىن واحد وهو بذل اجلهد دون مقاب
 تطوع حتمل معنيني: 

 هو بذل اجلهد أو املال دون مقابل. األول:

 : هو االنقياد والطاعة والتنقل.الثاني
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 .453مرجع سابق قاموس محيط المحيط ص 8
 . 453ص م 2898اكتوبر  32مؤتمر التنظيمات العربية، القاهرة  –قضايا التطوع ونظام العمل بالجمعيات  –سامر عصر  9

 م 2885. 23قطر ص  –وزارة األوقاف  –سلسلة كتاب األمة  –إنفاق العقد في اإلسالم بين النظرية والتطبيق  –يوسف إبراهيم يوسف  10

ويعرف التطوع على انه هو اجلهد اإلداري الذي يقوم به اإلنسان سواء كان هذا اجلهد مبذول باملال أو النف ، 
  8للمجتمع دون توقع جلزاء مادي.أو بالفكر كتقدمي خدماته 

 من هو المتطوع ؟  
هو الشخص الذي حي  بإحساس اجلماهري، ولديه االستعداد للمشاركة اإلجيابية يف رفع املعاناة وذلك من خالل 
العمل مبفرده أو من خالل التعاون مع قرنائه لدراسة االحتياجات وتوفري اإلمكانيات للتغلب على املشكالت وبذا 

 9ذاته ويسهم يف توفري حياه أفضل.حيقق 

 اإلسالم والعمل الطوعي:

 التأصيل اإلسالمي لمفهوم العمل الطوعي: 

العمل الطوعي يف اإلسالم فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقني، إذ البد من تنظيم اجملتمع حبيث  
يضمن قيام فروض الكفاية مجيعها ومبا أن الفرد لي  من املفرتض وال املطلوب منه القيام بكل فروض الكفاية ولكنه 

فرض البد أن ينتمي إ ى جمموعة تساعده يف القيام هبذا المفروض عليه أن يقوم بأداء فرض كفاية واحد على األقل، و 
يف اإلسالم ملن ال يهتم  رسوا كان كفالة يتيم أو مساعدة معوق أو خالفه، أو مساعدة من متقدمي السن، وال عذ

 يبأمر املسلمني. ففي بعض اجملتمعات ال توجد مجعيات تنظم التطوع وىف هذه احلالة يصبح فرض عني، فعلى أهل الوع
 10إنشاء مجعيات طوعية.

لقد كرس اإلسالم جزءا  غري يسري من رسالته لتعظيم دور اجملتمع يف رعاية أفراده، فحارب التمايز الشديد 
بينهم، وفرض على املال الزكاة والصدقات. وحض من بعد ذلك على اإلنفاق يف وجوه حددها مثل الفقراء واملساكني 

، لكي ال يكون املال دولة بني األغنياء معليا  جهود األفراد واجملتمعات يف حماربة والعاملني عليها وغريها من املصارف
 الفقر واجلهل واملرض.

لقد فهم املسلمون توجيهات الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( فأخذوا يوقفون األوقاف من أجل سقيا وإطعام 
وتربع  – العام ا عمر حديقته اليت تثمر مرتني يفوسيدن –الناس فأوقف الصحايب اجلليل سيدنا عثمان بن عفان بئر ماء 
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 .8-9سورة اإلنسان األية  -قرآن كريم  11
 .22الجزء الثامن صم 2893لبنان  –حديث سيد األنبياء والمرسلين، بيروت  –نصر الدين السمرقندى، تنبيه الغافلين   12
 . )بدون تاريخ(52القاهرة ص-مكتبة الخانجى – 2مفاهيم الخدمة اإلجتماعية في المجتمع اإلسالمى ج  –د.أحمد كمال أحمد  13

 ونزلت يف سيدنا على كرم اهلل وجهه )ويطعمون الطعام على حبه مسكينا  ويتيما  وأسريا إمنا –بكل ماله  رسيدنا أبو بك
 11نطعمكم لوجه اهلل ال نريد منكم جزاءا  وال شكورا(.

لذي كرمه تخصصة واملوجهة للشرائح الضعيفة فاإلنسان افتأريخ املسلمني زاخر بأنواع من اجلمعيات اخلريية امل
أحق بالتكرمي، السيما إذا كان ضعيفا  ففي العصور اإلسالمية املتأخرة ظهرت الكثري من املنظمات اخلريية اليت  –اهلل 

ن أحاديث معنت باإلطعام والسقيا والتعليم والصحة، فاجملتمع املسلم جمتمع تكافلي تعلم مبادئ التكافل والرتاحم 
وغريها من األحاديث احلاثة على التكافل والرتاحم  12الرسول )صلى اهلل عليه وسلم( )أنا وكافل اليتيم كهاتني يف اجلنة(.

 ما هي إال دليل على ذلك.
ففي عصور اجلهاد أقام املسلمون أوقافا ، كفالة ألبناء الشهداء، وأقامت اجملتمعات دورا  للتعليم وكفل اجملتمع 

 ا يف بيوهتم وأقاموا الرواقات على حنو رواق السناريني باألزهر الشريف.طالهب

 التكافل االجتماعي في اإلسالم:

للخروج من حالة التخلف حلالة التقدم كان هذا التقدم قائما  على أساس من الدين وىف إطار هذه املعاين  
حدثها الدين اإلسالمي يف جمال الرعاية والعمل على ربط العقل بالضمري الديين، ومن أهم االجتاهات اليت أ

االجتماعية،للخروج مببدأ )التكافل االجتماعي( إ ى حيز الوجود الفعلي، كان أول من طبق هذا املبدأ سيدنا حممد 
)صلى اهلل عليه وسلم( يف يثرب حينما آخى بني املهاجرين واألنصار، والتكافل االجتماعي كمبدأ انساىن ينص على 

اإلنسان القادر للفقري واملسكني واحملتاج واملريض وكبري السن واملشرد واللقيط واليتيم واألسري بدون  ضرورة مساعدة
تفضل منه على اعتبار أن هذه املساعدة،واجب شرعه الكتاب وشرعته السنة،والغرض منها معاونة هذه الفئات وكفالة 

 وللتكافل قواعد منها: -13احلياة الكرمية هلا
 التعويض العائلي(. -اإلغاثة  –الضيافة  -التعاون  -املشاركة -املساعدة)تقدمي 

تعتمد الرعاية االجتماعية يف الشريعة اإلسالمية على مبدأ التكافل االجتماعي فهو يقرر أن احملتاج إ ى الرعاية تقع 
-فراد أسرته مسئولية مقررتاج على أمسئولية رعايته على اجملتمع وله حق املطالبة هبا والتفاوض بشأهنا لذا جعل كفالة احمل

سواء كان طفال  أو عاجزا عن الكسب، فإذا عجزت األسرة عن هذه الكفالة انتقلت للدولة اليت تتكفل برعاية احملتاج 
 ومل جيعل هذه الكفالة تصدقا  أو إحسانا ولكنه قانونا .
 وللتكافل االجتماعي يف اإلسالم شقني واضحني:

لرتاحم وهو غالبا ما اتصل برعاية األسرة لذوى قرباها وقد اعتد اإلسالم يف ذلك على أوهلما القائم على ا
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 العمل الطوعي. –عبد الرحمن احمد عثمان   15

هى رعاية أدبية أكثر و  -الصلة الطبيعية اليت تدفع أفراد األسرة إ ى رعاية شئون األبناء واألقارب واليتامى واألرامل منها
 وض وان كان قد اهتم أكثر االهتمام بالعالقاتمنها مادية وان كان واجب للكفالة املالية بوضوح وجالء لي  فيه غم

 اإلنسانية داخل األسرة.
ثانيهما القائم على التكافل املادي وقد اهتم بتحديد مسئولية اجملتمع حنو املعذورين واحملتاجني فأوجب هلم 

التكافل االجتماعي  حقا معلوما وان مل يقلل أمهية الرمحة والشفقة بل حق عليها يف كل مناسبة وقال تعا ى:موضحا معىن
وصلته بالرحم. )يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نف  واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجاال  كثريا  

 14ونساء  واتقوا اهلل الذي تساءلون به واألرحام إن اهلل كان عليكم رقيبا (. 
 مبادئ العمل الطوعي اإلسالمي واملشاركة الشعبية:

عم الطوعي من أمهية الدور الذي تلعبه مؤسساته يف اجملتمعات املعاصرة سواء منها املسلمة أو غري تنبع أمهية ال
ح العمل طور العلم وطور املمارسة، فقد أصب –املسلمة. وغين عن القول أن التأصيل للعمل الطوعي مطلوب يف طوريه 

و م كما هو احلال يف الغرب. فهو علم له مبادئ فهالطوعي علما ، ومل يعد ممارسة عابرة يؤديها األفراد أوقات فراغه
عبادة وكل العبادات مجاعية يف اإلسالم فللعمل الطوعي اإلسالمي مبادئ وأول مبادئه اجلماعية، وعندما ننادي بتأصيل 

تابعني لالعمل الطوعي فإننا نعين استلهام هذه املبادئ من القرآن والسنة واإلمجاع وعمل أهل املدينة وفهم الصحابة وا
 هلم ملعاين اإلسالم.

فبتأصيل العمل الطوعي يف مستواه وطوره األول كعلم نعين إعادة ترتيب الفكر الطوعي عند املسلمني حبيث 
يتسق مع مبادئ أصول العمل اإلسالمي اليت هي أصول الفقه اإلسالمي، الوحي بدالالته الواسعة والكون مبحسوساته 

ع من آيات القرآن وأحاديث الرسول "صلى اهلل عليه وسلم" وسريته، هو الوحي أما اجملهدة نستقي مبادئ علم التطو 
الكون فإننا ننظر يف الكيفية اليت مارس هبا املسلمون املهدين العمل الطوعي يف صدر اإلسالم فالصالة املفروضة سم  

زكاة املفروضة قدر إ ى اهلل، والصلوات يف اليوم والليلة وهناك صلوات تطوعية سنن ومندوبات ومستحبات يتقرب هبا 
معلوم والصدقة طوعا . واحلج مرة يف العمر ولكن املسلمون مأمورون بالتطوع. والصيام يف غري رمضان نافلة وقرىب إ ى 
اهلل. تعلم املسلمون من كل ذلك مبادئ التطوع ومبادئ االختيار وفروض الكفاية هي عنوان العمل الطوعي يف 

 15اإلسالم.
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 .454مرجع سابق ص -سامر عمر 17

نستبني أمهية التنظيم والتنسيق يف العمل الطوعي من مبادئ الفكر اإلسالمي، ويف اإلمكان  من كل هذا
االستدالل أيضا  على مبادئ وأس  العمل الطوعي وذلك من مصادر املعرفة اإلسالمية فتؤس  بذلك علماء للعمل 

 ل أهل املدينة ............الطوعي ومن بطون مبادئ الفكر اإلسالمي وهي القرآن الكرمي والسنة النبوية وعم

 أهداف العمل الطوعي:

أن غاية العمل الطوعي األو ى هي حتقيق النهضة االجتماعية، مث تطوير هذا العمل لتحقيق القيم اإلنسانية  
. إن من أهم أهداف وغايات العمل الطوعي هي إحياء قيم 16هلذا اجملتمع، لتكون اجملتمعات أكثر تكافال  وترامحا  

واالهتمام بقطاع الشباب وتوظيف قدراهتم التوظيف األمثل، ومتليكهم وسائل اإلنتاج عن طريق توسيع قاعدة العمل، 
العمل الطوعي، للوصول لتحقيق شعار التنمية باملشاركة يف بيئة سليمة، وقد أولت اإلسرتاتيجية القومية الشاملة العمل 

، ثري من القضايا احليوية واهلامة كالدفاع والتعليم والصحةالطوعي اهتماما خاصا  فقد أفردت له مساحة أوسع يف ك
وذلك إن دل على شيء، فإمنا يدل على مدى أمهية العمل الطوعي، وما ميكن أن تنميه اجتماعيا ، فقد جاء يف تلك 

 اإلسرتاتيجية أن أهداف العمل الطوعي جاءت كاآليت:

 سيا  وأفقيا .تنشيط العمل االجتماعي مبضاعفة التنظيمات اخلريية رأ -
 جتاوز مفهوم اإلغاثة واإلعاشة، بفرض مفاهيم التنمية وإعادة التوطني. -
 إحياء قيم التكافل والتعاون ورعاية ذوى القرىب وذوى احلاجات. -
 مساعدة الفقراء ومكافحة الفقر ودرء خماطره. -
 والالجئني.دعم الفئات اخلاصة كاملسنني واملعاقني واملشردين واأليتام والنازحني  -
 تأمني خمزون إسرتاتيجي من حاجات عمل كل جهة تطوعية حسب جمال عملها. -

 17أهمية العمل الطوعي:  
اجملتمعات البشرية ال ختلو عادة  من وجود فئات حمتاجة أو منحرفة أو منكوبة، وحتتاج مثل هذه الفئات للرعاية والعالج  

اعي إذا أمهل أمرهم.إذا أمهية العمل الطوعي تتمثل يف النقاط واملواساة وقد تكون مصدر إضراب أمىن وخلل اجتم
 التالية:

 التعرف على الفجوات املوجودة يف كل جمتمع. -
 استخدام طرق جديدة ملقابلة احتياجات اجملتمع. -
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 التمهيد لنشاط حكومي يف جماالت العمل اليت طرقها املتطوعون.  -
 رفع مستوى اخلدمة وتوسيعها لصاحل اجملتمع. -
 تقدمي املواطنني خلدماهتم بأنفسهم وذلك للحد من املشكالت االجتماعية. -
 إتاحة الفرصة للمواطنني يف اختاذ القرارات اليت مت  حياهتم وحياة جمتمعاهتم. -

إذا  فاخلدمة التطوعية هي تأكيد ملبدأ املشاركة بني اجلهات احلكومية واملواطنني.وهذا ما جنده ماثال  يف حماور 
 شعبية.اللجان ال

 مجاالت التطوع:

للعمل الطوعي عدة صور، ميكن للمرء أن يساهم فيها بأكثر من صورة، وذلك من خالل ما يراه مناسبا  
 -إلمكانياته املادية واملعنوية أمهها:

 التطوع لجمع المال: 

شارك بنفسه يوذلك بان يدفع املطوع ماله لأليتام واملساكني أو يدفعه للجمعيات واملؤسسات التطوعية، وأن 
 يف مجع املال للعمل التطوعي.

 التطوع بالعمل المباشر:

أن يقوم التطوع بعمل مباشر جتاه جهات مستهدفة مثال ذلك: ما تقوم به مجعيات اهلالل والصليب األمحر  
مساعدة  بإسعاف اجلرحى وإيواء املشردين وإغاثة املتضررين من الكوارث املختلفة. واللجان الشعبية جتاه اإلسهام يف

 الفقراء واخلدمات الضرورية يف احلي.

 -مفهوم المشاركة الشعبية: 

 ما هى المشاركة الشعبية؟

ي  فاملشاركة سواء كانت باملال أو اجلهد، يتوقع منها عائدا  أ -البد لنا أن ندرك الفرق بني املشارك واملتطوع 
به من عمل أو مال يقدمه من خدمات أو ما يبذله من كان نوعه، أما التطوع فال يتوقع منه أي عائد مقابل ما يقوم 

 . 18جهد أو مال
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ندوة تطبيق المؤثرات اإلقتصادية واإلجتماعية على التخطيط اإلجتماعى في  –عادل عبد الحسين شكارا، المشاركة الشعبية وضرورتها في التنمية  19

 .276م ص 6/3/93-29/6الوطن العربى 

واملشاركة هي إسهام املواطن تطوعا  برأي أو عمل أو متويل، وتكون املشاركة يف كافة أوجه النشاط اإلنساين )اجتماعي، 
فراد على املشاركة األاقتصادي، سياسي( وللمشاركة قدرات تتفاوت من شخص آلخر ويقع على اجملتمع والقادة تشجيع 

يف عمليات التنمية املختلفة كٌل حسب قدراته، وأمهية املشاركة اجيابية إذا كانت مبادرة من اإلنسان نفسه، ملعرفته 
الحتياجاته، والبداية للعمل تأتى بعد دراسة اجتماعية وحتليل جتارب الناس أنفسهم لكي يكون هنالك فهم للواقع 

 الذي يعيشون فيه.

 لطوعي والمشاركة الشعبية:العمل ا

املشاركة يف الغالب تطوعية ولكنها قد تكون إلزام يف حالة قيادة الدولة هلا. وىف هذه احلالة ال تستمر بسبب  
غياب عنصر املبادرة وانعدام روح االنتماء من املواطنني أنفسهم، ما مل حتاول الدولة إجياد األرضية الصاحلة لكي تقوم 

 .19شعبيةعليها املشاركة ال

هبذا تعرف املشاركة الشعبية بأهنا اجلهود املوظفة من قبل املؤسسات واملنظمات واالحتادات لتنفيذ مهمات 
املشاركة وتعبئة املواطنني لتنفيذ أهداف التعبئة، واملشاركة اليت يقوم هبا األفراد واملنظمات واجلمعيات التطوعية بدون أي 

داث تغيري اجتماعي واقتصادي يعتمد فيها على مشاركة األفراد يف إحداث واليت هتدف إ ى أح –توجيه من سلطة 
 لذا البد من وجود اآليت: -التغيري املطلوب. وىف تنفيذ السياسات اليت تؤدى إليه

 / تنظيمات أهلية وشعبية عن طريقها يعرب األفراد عن أنفسهم.2

 اهتمام. / وجود إطار سياسي مالئم يشجع عملية املشاركة ويضعها موضع1

/ البد من توفر الوعي لدى أعضاء اجملتمع واستعدادهم لالستجابة للتغيري يف حياهتم وثقافتهم حىت تتسع 3
 درجة املشاركة.

فجوهر املشاركة الشعبية هو اختاذ املبادرات الذاتية يف إطار اجتماعي ليكون دور املنظمات التطوعية هو اإلدارة 
ملواطنني، وهى وحدات عضوية يشكلها الناس أنفسهم على حسب اخلطط والنماذج اليت يعرب من خالهلا عن إبداع ا

 اليت يقرروهنا ويديروهنا تبعا  للظروف اخلاصة لكل مجاعة.
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 م. 2895. 327ة ص دار المعرفة الجامعي –قاموس علم اإلجتماع  –د. محمد عاطف غيث  20
 .462مرجع سابق ص  –المعلم بطرس البستانى  21
 463المرجع السابق  –المعلم بطرس البستانى  22

 واملشاركة الشعبية تتجزأ لآلتى أمهها )املشاركة السياسية واملشاركة االقتصادية واملشاركة االجتماعية(.

رد يف اخلدمات املختلفة لتحقيق أهداف التنمية. أن املشاركة االجتماعية، فاملشاركة االجتماعية هي إسهام الف
 –ية خاصة ما ينصب دورها يف النشاط اجملتمعي احمللى أو املشروعات احملل-تعىن مشاركة الفرد يف املنظمات التطوعية 

 20وتتم املشاركة عادة خارج مواقع العمل املهين للفرد.

 خصائص المشاركة الشعبية: 

إلحداث التغيري االجتماعي املنشود وتنمية اجملتمع جيب أن تتسم املشاركة الشعبية بتعاون األفراد مع بعضهم 
يف شكل طوعي من اجل إشباع احتياجاهتم املشرتكة حسب األولويات، كما جيب أن تكون للمشاركة الشعبية صلة 

بية وكلما كان هد األهلي يزيد من فعالية املشاركة الشعمبتطلبات الواقع بالنسبة للمشاركني أنفسهم. كما أن تضافر اجل
االعتماد على القيادات احمللية كلما كان القادة أكثر استيعابا للواقع وإمكانات تغيريه. وأخريا جيب أن يكون انضمام 

اء من اجل النهوض طاألفراد إ ى التنظيمات األهلية تطوعيا بدافع اجيابية التعبري عن مشكالت اجملتمع وبذل اجلهد يف الع
 .21باجملتمع

 ماهية المنظمات التطوعية:

بدأت فكرة املنظمات التطوعية غري احلكومية يف أوربا يف القرن املاضي يف شكل مجعيات لرعاية الفقراء  
ومجعيات لتطوير العلوم، وكانت احلرب العاملية الثانية، نقطة انطالقة للمنظمات يف املسامهة يف ختفيف وإزالة آثار 

ة ل العديد من الدول، خاصة آسيا وأفريقيا وكانت يف حوجاحلرب،فبعد احلرب العاملية الثانية، شهد العامل استقال
للمساعدات مما أثار اهتمام الدول القريبة والذي تبلور يف شكل مؤسسات خلدمة اإلنسانية متثلت يف منظمات األمم 
بلغ  املتحدة ومنظمات التنمية الدولية،إضافة إ ى املنظمات التطوعية،استمر التطور يف العمل الطوعي للمنظمات حىت

ذروته خالل عقد الثمانينات حيث برزت املنظمات كقنوات أساسية تصب من خالهلا معونات الدول واهليئات املاحنة 
لتنفيذ برامج اإلغاثة والتنمية، فقد اعرتفت الدول املاحنة واهليئات الدولية بالدور اهلام الذي ميكن أن تلعبه املنظمات  

 . 22يز يف التخطيط والتنفيذكمنفذ لربنامج املساعدات بأسلوب متم
 الهدف العام للمنظمات التطوعية: 
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أ. تقدمي املساعدات العاجلة يف حاالت الكوارث مبختلف أنواعها بالصورة والكيفية اليت تنقذ حياة املتأثرين وحتاول 
 إعادة أوضاعهم إ ى حالتها الطبيعية.

إقامة املشاريع اليت تؤدي إ ى زيادة فكرة اإلنسان ب. التعرف وحصر كل ما قد يهدد حياة اإلنسان وذلك عن طريق 
 .23يف تطوير جمتمعة

 المبادئ األساسية للمنظمات الطوعية. 

 تشرتك املنظمات يف مبدأين أساسيني مها: 
 مبدأ الطوعية. .أ
 مبدأ التعبئة. .ب

 مبدأ الطوعية: -أ
ع مجع األموال يف شكل مشاريوهو يكون يف شكل عمل مجاعي ملشاريع تنمية اجملتمعات يف الدول الفقرية، أو   

من املواطنني كما حيدث يف الدول الصناعية. ففي القطاع العام جند أن مبدأ ممارسة السلطة لتحقيق املصلحة العامة ويف 
القطاع اخلا. جند مبدأ الرحبية. مع أن املالحظ أن مبدأ الطوعية هذا ال يتواجد بصورته املثلي يف التطبيق العملي، الن 

تعتمد يف متويلها على دول ومؤسسات ومشاريع تديرها لتدر عليها عائد، كما تبىن أجهزة بريوقراطية إدارية  املنظمات
 وفنية دائمة وبعماله ثابتة وال تعتمد كليا على العمالة املتطوعة.

 مبدأ التعبئة. -ب
ات املنظمتعمل املنظمات على إطالق طاقات اجلماعات خلدمة أهداف اجملتمع وقد أثبتت التجارب أن 

الطوعية لديها قدرة اكرب من احلكومات يف تعبئة وجتميع ولفت النظر للقضايا اإلنسانية الكربى،وبالتايل فان اللجان 
 الشعبية واحدة من املنظمات اليت تستند على هذين املبدأين.

 ى ما وصل إ لقد أوضح هذا الفصل مفاهيم العمل الطوعي وأهدافه وتطوره يف اجملتمعات الغربية حىت وصل 
 إليه اآلن، مع تطور آلياته باإلضافة لعك  الفلسفات اليت ارتبطت بالعمل الطوعي .

إن املفاهيم اليت مت استعراضها يف هذا الفصل تعترب من املصطلحات املهمة وهى ذات عالقة مبوضوع البحث، 
طوعي مفهوم التطوع ومفهوم العمل الك  –ميكن من خالهلا تبسيط املعاين واألهداف اليت من خالهلا قام هذا البحث 

واملشاركة الشعبية وغريها من املفاهيم اهلامة واليت أوضح الفصل مغزاها وكنهها ليسهل تناوهلا لالستفادة منها يف تقريب 
املعىن وتوضيحه، أيضا  أشار هذا الفصل ملفهوم العمل الطوعي يف اإلسالم بينما سيتناول الفصل التايل الدراسات 

 ة.السابق
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 .(32اإلسراء اآلية )  24
 ،سنتحقيق يوسف فضل ح ،السودانمحمد نور ود ضيف هللا: كتاب الطبقات في خصوص األولياء والصالحين والعلماء والشعراء في  25

 .الخرطوم

 :العمل الطوعي في السودان

 مــة:مقد

تداخلت عدة روافد إلزكاء روح العمل الطوعي يف السودان قدميا  وحديثا  حيث ورثت الثقافة السودانية قيم  
 العمل الطوعي من روافدها املتعددة فهناك الرافد األفريقي والرافد العريب والرافد اإلسالمي.

ية متكافلون إذ تشري مصادر علم األجناس احلضاري إيل أن التكوينات القبلية األفريقفاألفريقيون بطبعهم قوم 
قائمة يف أساسها علي روح التكافل واجلماعية، فشيخ القبيلة جيمع حصادها املومسي وإنتاجها اليومي ويوزعه علي 

ودانية الكرمية ي رفد األخالق السأفرادها حسب احلاجة والفئات اخلاصة مسئولية شيخ القبيلة مما يدل علي إرث تكافل
ية وختلي السودانيون عن القبح من املوروثات الثقافية األفريقية، هلذا القبيل إذ قرين هبذا اإلرث التكافلي بالثقافة األفريق
موروث التخلص من املعوقني وغري املنتجني بإلغائهم للوحوش يف الغابات، لقد عاجل اإلسالم عندما دخل اجملتمعات 

لت فريقية وذلك بإقناع أهل املولود املعوق بإبقائه ليله باملسجد فإن عاش فيرتك للعي  يف كفالة اجملتمع، وتكون قد ختاأل
عنه األرواح الشريرة، لقد كان ذلك علي نسق املوءودة يف اجملتمعات اجلاهلية إذ الوأد يتم أساسا  لعدم مقدرة األنثى يف 

سبب ا نسبة  للطبيعة الصحراوية القاسية والعادات، والدليل علي قتل املوءودة هلذا الاجملتمعات اجلاهلية علي كسب عيشه
 24قوله تعايل )ال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق حنن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ  كبريا(.

أما األخالق العربية اليت رفدت الثقافة السودانية بالكثري من مفرداهتا فقد عنيت بالرتاحم والتكافل وعمل اخلري إيل 
 ألكمل مكارم األخالقدرجٍة قال فيها رسول اهلل صلي اهلل عليه وسلم )إمنا بعثت 

ة نسان ويرفقون باحليوان من قبل أن تنشئ احلضارة الغربية احلديثلقد كان السودانيون من أقدم العصور يهتمون باإل
ذا اإلرث ء معاملة اخليول، كل هاملؤرخون بأن امللك هتراقا إمنا غزا مصر بسبب سو ويشهد مجعيات الرفق باحليوان 

لة بأشكال حاف 25التارخيي املتداخل قد رفد برافد قوي ومؤثر علي دخول اإلسالم للسودان، فطبقات ود ضيف اهلل
عديدة من أشكال العمل الطوعي أسسه شيوخ الطرق الصوفية الذين محلوا شعلة اإلسالم إيل بالد السودان )وادي 
النيل(، فالشيخ محد النحالن البديري الدمهشي امللقب بود الرتايب كان له مسيدا  ضخما  وسبيال  للماء يطعم ويسقي 
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م علي ود احلاج بالل الذي ال يزال مسيده يف الغريبة موقدا  لتقابة القرءان وأقا املاء، ويعلم القرءان طوعا ، وهناك الفكي
 أزرعا  له يف أغلب قري البديرية والشايقية علي ذات النسق.

لقد عرف السودانيون العمل الطوعي للمجتمع يف النفري عند الشدائد والكوارث اليت تلم ببعض أفراده ولي  أدل علي 
. )الفزع( وإطفاء احلرائق، وبناء املنازل وحىت يف )املوجب( الذي يدفعه أفراد اجملتمع للعري  ذلك من تعقب اللصو 

ويقطعون له أشجار الطلح والسنط وجيلبون له املاء ويتكفلون باخلراف أحيانا  وغريها، لقد ظلت هذه الروح وما انفكت 
ة، فاخللوة دة أحيانا  ومنظمة أحيانا  وذات حركة مؤسسيتسود اجملتمع السوداين يف الريف كحركة اجتماعية طليقة غري مقي

 حجرة استقبال لكل جمموعة تزيد طاقة استقباهلا علي قدرة األسرة الواحدة وعرف الناس املزيرة والسبيل.
صاحل ملعرف السودانيون عن اإلسالم )قرآنه وسنته( وجوه اإلنفاق الفردية مثل زكاة الفطر وربع العشر ونظموا النذور تبعا  

الشرع للفقراء واملساكني وابن السبيل ويف سبيل اهلل )طلبة القرءان( وتعترب املدارس القرآنية )اخلالوي( أبرز منوذج للعمل 
الطوعي اجلماعي املؤسسي املنظم جيلب هلا أهل القرى من حصاد مومسهم العي  والتمر وعلف األغنام، يتكفلون 

ة مثل احلفظ إيل سورة التني، سورة ياسني عتودا  ويف كل ربع من األرباع الباقيللشيخ بدجاجة عندما يصل التلميذ يف 
اليت يف ياسني. ويف متام حفظه لكتاب اهلل يوملون الشيخ علي حساب التلميذ ألهل القرية بثور. دخل السودانيون 

يدي وشهدت ات طابع جتدالتطوع من أوسع أبوابه عندما انضموا إيل جيوش املهدية جهادية متطوعني لنصرة قضية ذ
 ة.  لكافة األنشطة مبا فيها األعمال الطوعيالدولة املهدية بعد فتح اخلرطوم قدرا  كبريا  من التنظيم والتأسي

 ماهية اللجان الشعبية:

م بعد صدور قانوهنا 2181بدأت فكرة اللجان الشعبية يف السودان أبان سيادة سلطة ثورة اإلنقاذ الوطين يف العام   
األول يف نف  العام والذي جرى تنفيذه يف القواعد )األحياء، القرى( يف الريف واحلضر، وذلك بغرض دفع مسرية التنمية 

وثقافة ومعاشا  وبالقومية ليصبح اجمل اإلسرتاجتيةالشاملة وتنفيذ  يئة وحىت يكون تمع خري جمتمعات العامل النامي دينا  وخلقا  
 26اجملتمع مستغنيا  عن الدولة يف معظم حاجاته وسابقا  عليها يف مبادراته.

 مفهوم اللجنة الشعبية:

يقية فهي تنفذ ساللجنة الشعبية هي مبثابة حكومة للحى أو القرية أو الفريق وهلا اختصاصات أصلية وأخرى تن
السياسات املقررة هلا من جهاهتا التنظيمية واهليكلية العليا بالتنسيق مع اجملال  احمللية، كما تنفذ األوامر احمللية واإلدارية 
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الصادرة من جمالسها احمللية، كما أن هلا اإلشراف العام وفقُا على سلطة اجملال  واألجهزة املختصة، يف بعض املهام 
 حفظ األمن، اإلمداد السلعي، رعاية املرافق اخلدمية، النشاطات االجتماعية والثقافية والتكافلية(. )اإلسهام يف

 واجبات ومهام اللجنة الشعبية:

العمل على متكني القيم واملقاصد الدينية وبسط األعراف احلميدة وترسيخ املبادئ املنصو. عليها يف امليثاق  .أ
 القومي للعمل السياسي.

اجلماعة املتساحمة يف املنطقة وتوثيق الرتابط والوحدة الوطنية بني أبناء الشعب كافة ونبذ العنصرية إرساء روح  .ب
 واحلزبية والطائفية والقبلية والطبقية والفئوية.

تعبئة طاقات الشعب وتطويرها من أجل معاجلة مهوم الوطن يف سيادة األمن والطمأنينة ودفع التنمية وترقية الثقافة  .ج
 .واجملتمع

القيام بالتوعية والتعبئة اجلماهريية اليت تقتضيها واجبات العمل االجتماعي والوطين وغرس قيم العمل العام  .د
 وأخالقياته وبسط روح الرتاحم والتكافل يف اجملتمع ونشر اخلري وتزكية حياة اجملتمع بوجه عام.

 نتائج البحث:

 النتائج اليت أمكن احلصول عليها هي:

 يفله دوره عبية، الشاللجان  يفمتمثل  الطوعياجملتمع بان العمل  أفرادعليهم الدراسة من  أجريتة ممن يرى الغالبي-
 مإغاثتهم، واأليتاو  للفقراء والضعفاء واإلنسانيةاجملتمع من خالل تقدمي اخلدمات االجتماعية  يفالتكافل االجتماعي 

 هم ومشاكلهم. احل قضاي يفاجملتمع  أفرادتوفري الكفالة هلم ومساعدة  يف واإلسهام

لقد اتفقت نتائج البحث اخلاصة بالتكافل اإلجتماعي والتآزر بني األفراد واألسر، على ما استعرضه الفصل الثالث  -
الذي تناول الدراسات السابقة، مث الفصل الرابع الذي تناول فيه جمتمع البحث بالتفصيل وماهية اللجان الشعبية 

 ومفهومها. 
جممل نتائج البحث اتفقت ومضمون نظرية البناء الوظيفي لألنساق االجتماعية ونظرية الدور حيث ترتبط هاتان  -

النظريتان مبوضوع حبثنا الذي يتناول تكافل اجملتمع فيما بينه من خالل ما تقوم به اللجان الشعبية يف هذا الشأن 
قوق ما تشريان لتماسك اجملتمع وترابطه وإظهار األدوار واحلتتواءم هاتان النظريتان مع نتائج هذا البحث كما أهن –

 والواجبات.
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 المقترحات والتوصيات:

 المقترحات:

تعترب اللجان الشعبية إحدى املنظومات الطوعية اليت رأت الدولة االستعانة هبا، كإسرتاتيجية لتنزيل سياستها 
 : من خالل هنج العمل التكافلي.عليه نقرتح اآليت –يف القواعد 

 / العمل على حث اللجان الشعبية لالستغالل األمثل للموارد البشرية2

 / تنظيم عمل اللجان الشعبية حيتاج لوضع أس  وضوابط أمهها:1

/ أرى أن احلل األمثل ملشكلة التمويل يف استثمار موارد اللجان الشعبية يف األحياء وما تتفق عليه مع احملليات 3
 لدعم خزينة اللجنة  والوحدات اإلدارية من رسوم

/ من املتفق عليه أن القوى البشرية هي ركيزة العمل الناجح والعمل مع اللجان حيتاج لقوى بشرية ذات خربات جيدة 4
 تستطيع تقدمي االستشارات والتوجيه واملتابعة والتقدمي وخلق جسور الثقة والود والتعاون واحلث على تنسيق اجلهود.

/ يعترب هذا العصر عصر اإلعالم واملعلومات، وينبغي حتديد ما يراد من اإلعالم اى التخطيط للعمل اإلعالمي 5
لضمان األهداف املتعلقة بالقيم واالجتاهات والعدل اإلنساين والتوعية بأمهية املشاركة وال خيفى قدرة اإلعالم على 

والدعوة  ني يف العمل الطوعي سواء باجلهد أو املال أو اختاذ القرارالتنوير والتحفيز مث املشاركة الفعلية من املواطن
لبث برنامج دوري بالتعاون مع )احلكم االحتادي( لعك  أنشطة اللجان الشعبية وبث التجارب الناجحة بغرض 

 تعميمها وجذب املزيد من األفراد.  
مع احلر.  ركة يف العمل الطوعي واللجان الشعبية/ االرتكاز على الثقافات والقيم األصيلة يف السودان كدافع للمشا6

 على اإلجناز اجلماعي وتنظيم األسرة.
/ االهتمام باألسرة من منطلق أهنا وحدة اجتماعية واقتصادية متكاملة توفر ألفرادها احلماية االجتماعية والنفسية 7

يها األسرة ككل روعات إنتاجية تشرتك فبالتكافل والرتاحم واملساندة واحلماية االقتصادية وذلك جبذهبا لتبين مش
 وتدر دخالُ على اجلميع، ومساعدهتا بالتدريب والتمويل واالستشارة حىت تصبح األسرة منتجة ملعظم احتياجاهتا.

 التوصيات: 

 بعد وضوح وحتليل نتائج البحث وتفسري تساؤالته يوصي البحث بااليت:

 للحي. باعتبارها حكومة –متكنها من ممارسة نشاطها يف احلي / إعادة تشكيل اللجان الشعبية بالصورة اليت 2
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 / إعطاء اللجان الشعبية قوة من قبل دعم الصناديق اخلريية واملالية هلا.1

 م.2111/ تنشيط برنامج اللجان الشعبية السابق اجملاز من قانوهنا يف العام 3

 ا وحماسبتها./ إجياد آلية رقابية للجان الشعبية ملتابعة عملها وإجنازاهت4

 / االهتمام باللجان الشعبية كوحدات إدارية تنسيقية بني العمل الشعيب والرمسي.5

 / ضرورة التنسيق بني الوحدات احلكومية اليت تتعامل مع اللجان الشعبية سواء يف املركز أو الواليات. 6
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 المـــــــراجع:

بريوت  –ية دار الكتب العلم –شرح صحيح البخاري يف فتح البارى ب -أمحد بن على بن حجر العسقالىن   .2
 م 2181لبنان  –
القاهرة  –مكتبة اخلاجنى  –مفاهيم اخلدمة اإلجتماعية يف اجملتمع اإلسالمي اجلزء األول  –أمحد كمال أمحد  .1

 )بدون تاريخ(.
القاهرة  –مكتبة اخلاجنى  –مناهج اخلدمة االجتماعية يف اجملتمع اإلسالمي اجلزء الثاين  –أمحد كمال أمحد   .3

 )بدون تاريخ(.
 بريوت )بدون تاريخ(. –قاموس حمي احمليط مكتبة لبنان  –املعلم بطرس البستاين  .4
 م.2155 –بريوت  –در دار ص –( 8اجمللد ) –لسان العرب  –مجال الدين أبو الفضل حممد بن مكرم  .5
اعة دار التضامن للطب –( الدليل النظري والتطبيقي للنظام السياسي السوداين 2سلسلة الفكر السياسي ) .6

 م.12/20/2114اخلرطوم املنطقة الصناعية اجلديدة  –احملدودة 
 )بدون تاريخ(. -القاهرة  –قاموس علم االجتماع دار املعرفة اجلامعية  –عاطف حممد غيث  .7
 م2181الطبعة التاسعة دار املعارف  –علم االجتماع  –احلميد لطفي  عبد .8
د العمل الطوعي مفاهيمه النظرية وتطبيقاته العملية يف ظل العوملة والنظام العاملي اجلدي –عبد الرمحن أمحد عثمان  .1

 .م1000دار جامعة أفريقيا العاملية للطباعة والنشر  –مركز الدراسات واالستشارات العلمية  –
شارع سونري اإلسكندرية(  40دار املعارف اجلامعية ) –قاموس علم االجتماع احلضري  –حممد عاطف على  .20
 م.2185 –
 م. 2114أبريل  –علم االجتماع احلضري مطبعة جامعة النيلني  –نبيل حممد دقيل  .22
 م2183 –لبنان  –بريوت  –تنبيه الغافلني  –نصر الدين السمرقندى  .21
( وزارة 36سلسلة كتاب األمة ) –إنفاق العقد يف اإلسالم بني النظرية والتطبيق  –يوسف إبراهيم يوسف  .23

 م1001قطر  –األوقاف والشئون اإلسالمية 
 المؤتمرات والندوات وأوراق العمل:

 م.2111مجهورية السودان: اإلسرتاتيجية القومية الشاملة للتنمية االجتماعية )ورقة عمل( اخلرطوم .2
 – 32/20طوع ونظام العمل باجلمعيات )مؤمتر التنظيمات العربية( القاهرة قضايا الت –ر مسامر ع .1

 م.3/22/2181
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ماعية املشاركة الشعبية وضرورهتا يف التنمية )ندوة تطبيق املؤثرات االقتصادية واالجت –عادل عبد احلسني شيكارا  .3
 وث:الرسائل والبحم. 6/3/2183 -18/6على التخطيط اإلجتماعي يف الوطن العريب( 

 م.2113.سامر عمر. دور قضايا التطوع وكيفية نظام العمل باجلمعيات  تكميلي دبلوم عايل جامعة أفريقيا1

 م.1000.طارق حممد احلاج. دوراملنظمات الشعبية يف التنمية الريفية ماجستري أفريقيا العاملية 20

.عباس امحد حممد حامد.تقييم اإلدراك والوعي الشعيب بأمهية مشاريع التنمية يف مناطق البحر األمحر 22
 م. 2117دورديب( دراسة ماجستري جامعة أفريقيا العاملية  -)مشاريع اهلالل األمحر 

 م. 2116 يناير –رسالة ماجستري    

قيا رسالة ماجستري جامعة أفري –أثر املشاركة على متويل العمل الطوعي  –. يوسف سمي  أبو فارس 12  
 م.2117العاملية 
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