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مقدمة

1

تمعب الجمعيات األىمية دو اًر ىاماً اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً  ،حيث تعتبر أحد القنوات األساسية لتقديـ خدمات الرعاية
االجتماعية والصحية لمفئات الميمشة خاصة المرأة .ولقد أوصت العديد مف الدراسات بضرورة تفعيل وتنشيط دور
الجمعيات األىمية في احداث التنمية وتوعية المرأة بأدوارىا في المجتمع حيث أف المنظمات غير الحكومية وقادة المجتمع
المدني ىـ أفضل مف يضع وينفذ البرامج التى تعزز مف زيادة المشاركة وتقوية القدرات لقربيـ مف المجتمع وتماسيـ
الحتياجاتو.
ولقد حدثت قفزة في أنشطة المجتمع المدني بعد ثوره  36يناير نظ ار لتنامي مفيوـ المشاركة المجتمعية والتضامف والتكاتف ولقد
سجمت الفترة مف  36يناير  3122الى نياية  3125اعمى معدؿ نمو لمجمعيات األىمية شيدتو مصر  ،حيث ارتفع عدد
الجمعيات مف  42111جمعية الى  57311جمعية.

2

تيدؼ ىذه الورقة إلى القاء الضوء عمى األوضاع العامة لمجمعيات األىمية القاعدية وطرح رؤية النداء لتطوير ىذه األوضاع.
وقد اعتمدت ىذه الورقة عمى العديد مف المصادر المتمثمة في الدراسات باإلضافة إلى توثيق مبادرة النداء لخبرات تعاونيا مع
الجمعيات األىمية في محافظة قنا ،فضال عف نتائج البحث الميداني الذي قامت بو المبادرة عمى الجمعيات األىمية بمحافظة
قنا والتى بمغ عددىا  516جمعية  ،وكاف ىدفو عمل قاعدة بيانات لمجمعيات العاممة بالمحافظة باإلضافة إلى تقييميا لرفع
كفاءتيا.

الجمعيات األىمية مراكز لتمكين المرأة سياسيا واقتصاديا
تقوـ الجمعيات األىمية بدور ىاـ ومتميز في تعزيز مشاركة المرأة في الحياة االجتماعية والسياسية واالقتصادية والثقافية حيث
تعتبر مف أكثر الفاعميف في مجاؿ تمكيف المرأة .كما تعتبر وخاصة المعنية بالمرأة منيا متنفسا لممرأة تستطيع مف خاللو
التعبير عف احتياجاتيا ومشاكميا واستقباؿ الخدمات المختمفة وتعزيز قدرتيا في المشاركة وصنع واتخاذ القرار ،كما انيا تعتبر
فرصة جيدة لمعمل ولمتمكيف لمعامالت بالجمعية وخاصة في المناطق النائية والمجتمعات التقميدية المحافظة مثل الصعيد لما
تتمتع بو مثل ىذه الجمعيات مف قربيا المكاني وثقة األىالى بيا.

1

لامت باعداد هذه الورلة صابرٌن مصطفً باحث التصادي بمبادرة النداء
2
أمانً لندٌل .التحوالت فً البنٌة والوظٌفة :المجتمع المدنً بعد الثورات فً مصر .أفاق سٌاسٌة .المركز العربً للبحوث والدراسات .دٌسمبر 4102

2

لذا يقع عمى عاتق ىذه الجمعيات دو ار كبي ار في تمكيف المرأة الريفية نظ ار لما تعانيو مف ارتفاع نسبة أمية وانخفاض مستوى
المعيشة ،وتدىور في الخدمات األساسية ،باإلضافة الى معوقات العادات والتقاليد المحافظة التى تمنعيا مف المشاركة في الحياة
العامة .ولقد انتشرت في اآلونة األخيرة الجمعيات المختصة بتنمية المرأة في ريف صعيد مصر مما اسيـ في تقديـ بعض
الخدمات لممرأة الميمشة باالضافة الى تمكيف ىؤالء المواتي يعممف عمى خدمتيف حيث يستطعف مف خالؿ العمل بالجمعية سواء
بأجر او متطوعات أف يكتسبف العديد مف الميارات التى تمكنيف مف المشاركة االجتماعية والسياسية واالقتصادية في المجتمع.
وفقا لرسائل تقرير التنمية البشرية لعاـ  ، 3119فإف فكرة التمييز االيجابي لصالح المرأة في الجمعيات األىمية يسيـ بقدر كبير
في تحقيق المساواة بيف الجنسيف ،حيث تستطيع المرأة بزيادة مشاركتيا في الحياة العامة بشكل افضل مف خالؿ االستفادة مف
الجمعيات األىمية كساحة لمتدريب مف أجل التمكيف في الدوائر المحمية .أما عف التمكيف االقتصادى فتعتبر الجمعيات المولدة
لمدخل منفذا تستطيع المرأة مف خالليا التدريب والعمل ومف ثـ العبور لمجاؿ ريادة األعماؿ .باالضافة الى انو يمكف توفير
آالؼ الفرص لمشابات المتعممات داخل مجتمعاتيف في مجاؿ التعميـ ما قبل المدرسي وبرنامج التأميف الصحي العاـ وبرامج
التحويل النقدى المشروط.

3

الجمعيات األىمية القاعدية ودورىا التنموى
تسيـ الجمعيات األىمية القاعدية وخاصة جمعيات تنمية المجتمع بدور كبير في مكافحة الفقر وتنفيذ الخطط التنموية .وتمتمؾ
ىذه الجمعيات ميزات نسبية تمكنيا مف أف تكوف عنص ار فعاال في تمبية احتياجات مجتمعاتيا حيث أف انتشارىا في أغمب
القرى واألرياؼ والمناطق النائية يؤىميا لممساىمة في رصد وتحميل المشاكل التنموية لمجتماعاتيا المحمية وايجاد حموؿ ليا،
كما يمكنيا اف تمعب الدور الرئيسي في رفع مستوى وعى األىالى والذي يعد الخطوة الكبرى في نجاح برامج التمكيف الخاصة
بيـ .باإلضافة إلى كثرتيا عمى مستوى المحافظة ،فمقد وضح مف نتائج البحث الميدانى أف نسبة الجمعيات القاعدية كبيرة
جدا حيث أف  %4:.5مف الجمعيات في محافظة قنا تعمل عمى مستوى القرية وفي المرتبة الثانية بنسبة  %44.5تعمل عمى
مستوى المركز في حيف أف نسبة الجمعيات التي تعمل عمى مستوى المحافظة وصمت الى  %29.2فقط.

4

وعمى الرغـ مف ذلؾ  ،فإنيا تتسـ بضعف دورىا التنموي والذي يكاد يقتصر عمى تنفيذ المشاريع الحكومية او المشاريع
الخاصة بالمنظمات التنموية الكبرى ،كما أف إسياماتيا في مجاؿ تمكيف المرأة محدودة نظ ار إلنغماسيا في األنشطة الخيرية
الرعائية ،ووفقا لنتائج البحث الميداني كاف لممشاريع الخيرية والخدمية الغمبة بتسجيميا نسب عالية مثل مشاريع التوعية
الصحية والبيئية بنسبة  %63.2ويمييا فصوؿ محو أمية لكل مف يريد التعميـ بنسبة  %37.6وفصوؿ محو امية لمفتيات

3

هبه حندوسة .الرسائل الست لتمرٌر التنمٌة البشرٌة فً مصر  :تمرٌر التنمٌة البشرٌة فً مصر  .4112الماهرة
4
نتائج البحث المٌدانً الذي لامت مبادرة النداء بتطبٌمة على  214جمعٌة أهلٌة بمحافظة لنا

3

المتسربات بنسبة  %47.6وتوصيل مواسير مياه الشرب  ، %43.7باالضافة الى توفير قروض لممشروعات الصغيرة بنسبة
5 .%3:.5

.II

المشاكل والتحديات

ىناؾ العديد مف المشاكل التي تواجو ىذه الجمعيات وتمنعيا مف أف تكوف عنص ار فعاال في المجتمع مثل;
 المشاكل المؤسسية وضعف االدارة الرشيدة
تفتقد أغمب الجمعيات األىمية لغياب االدارة الرشيدة ويتضح ىذا في العديد مف المؤشرات منيا


عدـ وجود تحديد زمنى لشغل المواقع القيادية بالجمعيات ،فيناؾ الكثير مف الجمعيات ال يتغير رئيس مجمس
ادارتيا عمى مر  21سنوات أو منذ انشائيا خاصة في المناطق المحافظة مثل القرى والتي تسيطر عمييا الثقافة
التقميدية  .ووفقا لمبحث الميداني الذي أجرتو النداء فاف  %56مف الجمعيات لـ ينضـ ليا اعضاء مجمس ادارة
جدد بعد اخر انتخابات قامت بيا الجمعية العمومية ،وىذا يدؿ عمى انو بالرغـ مف اجراء االنتخابات بصفة
منتظمة فإف نسبة األعضاء الجدد وتدواؿ السمطة تعتبر قميمة جدا.



وجود عدد محدود جدا مف السيدات في مراكز صنع القرار.



انفراد مجمس االدارة بوضع الالئحة الداخمية دوف مشاركة مع الجمعية العمومية.




احتكار عدد قميل مف مجمس االدارة التخاذ الق اررات
صورية الجمعية العمومية وعدـ قياميا بدورىا في المحاسبة كما يتفق والقانوف



ضعف الشراكة بيف الحكومة والمنظمات الدولية وارتباطيا بالدعـ المادي او مدة المشروع



ضعف البناء المؤسسي

 ضعف ثقافة التطوع وانتشار بعض المفاىيم الخاطئة عنو
بالرغـ مف العديد مف الميارات التي يكتسبيا المتطوعوف وأىميتيا ،إال أف نسبة التطوع في المجتمع المصري مازالت
ضئيمة جدا ،وبالرغـ اىتماـ الشباب باألعماؿ االجتماعية والتطوعية بعد الثورة ،إال اف نسبة مشاركتيـ مازالت
5

المرجع السابك

4

ضعيفة ،ووفقا لمسح النشئ والشباب فقد بمغت نسبة مشاركة الشباب في األعماؿ التطوعية  % 4.7فقط

في عاـ

 3125مقارنة ب  % 3.9في عاـ  .311:باالضافة الى شكوى الجمعيات األىمية مف وجود نقص شديد في
المتطوعيف وعزوؼ الشباب عمى االنغماس في أنشطتيا والذي يؤدي بدورة لتعطيل الكثير مف خططيا وبرامجيا.
وعمى الرغـ مف ىذا فطبقا لنتائج البحث الميدانى الذي أجرتو مبادرة النداء فقد اشارت  % 83.9مف الجمعيات باف
لدييا متطوعيف في حيف أف  38.3ليس لدييـ متطوعيف .إال أف الرغبة في التطوع لـ تكف ذاتية مف الشباب ولكف
الجمعيات فقد وضح مف نتائج البحث أف نسب التطوع مرتبطة بجيد مبذوؿ مف
كانت مف خالؿ جيد مبذوؿ مف
ْ

الجمعية مثل نشر اعالنات في القرية بنسبة  57.5يمييا اختيار العناصر االفضل مف خالؿ الدورات التدريبية بنسبة

 %45.3ثـ تنظيـ برامج لمتطوع بنسبة  34.8في حيف أف تمقي طمبات التطوع مف الشباب لـ تتعد .%4.8
ويرجع عزوؼ الشباب عف التطوع لعدة اسباب مف بينيا


غياب الحوافز التشجيعية لمتطوع ; حيث أف أغمب الشباب يفضموف قضاء أوقاتيـ في أنشطة تدر دخالً مادياً
نظ اًر النخفاض مستوى الدخل وزيادة نسبة البطالة.



ضعف انتشار ثقافة التطوع نظ ار لضعف الوعي بمفيوـ وفوائد المشاركة في العمل االجتماعي والتطوعي ،وقمة
برامج التدريبة لجذب المتطوعيف وتدريبيـ.



انتشار بعض المفاىيـ الخاطئة عف التطوع مثل أف التطوع لألغنياء فقط وأف التطوع يكوف في أوقات الفراغ أو
األزمات والكوارث فقط.



نقص الكوادر البشرية ذات القدرة عمى ادارة المتطوعيف

 إشكاليات التوزيع الجغرافي  :تغير طفيف في االتجاه
مف المفترض أف يزداد عدد الجمعيات األىمية وتنتشر في المناطق الفقيرة التى تظير حاجػة مجتمعػية شديدة ليا  ،لكف
في الحقيقة الوضع مختمف تماما حيث اف  %81مف الجمعيات األىمية تستاثر بيا المحافظات الحضرية ،وعمى
العكس فإف المناطق األكثر فقرا(خاصة ريف الوجو القبمي ) والتي ىي في أمس الحاجة لمجمعيات والمبادرات
األىمية فانيا أقل المناطق كثافة في الجمعيات األىمية مقارنة بالوجو البحري والمناطق الحضرية .ليس ىذا فحسب،
بل يصل عدـ التوازف الى المجاالت ،حيث تتركز الجمعيات التنموية بصفة أساسية في القاىرة والمحافظات الحضرية
وتقل بدرجة كبيرة جدا في الوجو القبمي (الريف والحضر).

6

6

هبه حندوسة .الرسائل الست لتمرٌر التنمٌة البشرٌة فً مصر  :تمرٌر التنمٌة البشرٌة فً مصر  .4112الماهرة

5

فضالً عف غمبة التوجو الخيري الرعائي والخدمي عمى أنشطة الجمعيات األىمية ،فقد اتضح مف نتائج البحث الذي
قامت بو مبادرة النداء اف  % 81.2مف أنشطة الجمعيات تتركز في تقديـ مساعدات لألسر الفقيرة واألنشطة
الخدمية في مجاؿ الصحة والتعميـ .ولقد كاف مف المتوقع أف تتحوؿ نسبة كبيرة مف اتجاه الجمعيات مف المجاؿ
الخدمي الرعائي لمتنموي الحقوقي خاصة بعد ثورتيف كاف ىدفيما عدالة اجتماعية وتنمية حقيقية وىذا لـ يتحقق في
ظل طغياف الجانب الخيري الرعائي عمى التنموي الحقوقي .وعمى الرغـ مف تغير االتجاه نحو اعادة التوازف الجغرافى
واستئثار محافظات الوجو القبمي بالعدد األكبر مف الجمعيات الجديدة بعد الثورة  ،اال انو ما زاؿ الطابع الخيري ىو
األكثر انتشا ار.

7

 ضعف التشبيك و الثقافة المجتمعية
تتسـ أغمب الجمعيات األىمية بغمبة الطابع الفردي واالحجاـ عف التشبيؾ مع جمعيات أخرى ،حيث تعاني الجمعيات
األىمية في مصر مف ضعف عضوياتيا في شبكات فطبقا لدراسة مؤشرات فاعمية منظمات المجتمع المدني  ،سجمت
مصر اقل نسبة عضوية بالشبكات ( )%46.5مقارنة بخمس بمداف عربية .ويرجع ىذا ألسباب داخمية تتعمق
بالجمعيات األىمية وضعف قدراتيا التنظيمية عمى بناء الشبكات وغياب ثقافة العمل الجماعي التى تفتقرىا الجمعيات.
باالضافة الى وجود معوؽ في قانوف  59لسنة  3113حيث يحظر عضوية الجمعيات والمؤسسات األىمية في
شبكات بدوف موافقة و ازرة التضامف االجتماعي مما يمثل عائقا بيروقراطيا.

8

كما تفتقر الجمعيات الى التعاوف بينيا وبيف المؤسسات األخرى سواء الحكومية أو القطاع الخاص أو الجمعيات
المماثمة .فإف  44.7مف الجمعيات األىمية في محافظة قنا لـ يسبق ليا التعاوف مع أي مف الجيات المذكورة أعاله.
باالضافة إال أف نسبة التعاوف مع القطاع الخاص ضعيفة جداً و ال تتعدى الػ % :وفقا لممسح الميداني السابق
االشارة اليو.

.III

9

منيجية النداء  :الشراكات القوية وبرامج بناء القدرات

أدركت مبادرة النداء مف اليوـ األوؿ أف تحقيق تنمية حقيقية ومستدامة وفعالة مرىوف بإشراؾ المجتمع المحمى وما بو مف فاعميف
مف البداية وقد بدأ ىذا النيج التشاركي منذ فترة تقدير اإلحتياجات .لذا كاف مف الضروري بناء شراكات قوية ومرنة مع
7

أمانً لندٌل .التحوالت فً البنٌة والوظٌفة :المجتمع المدنً بعد الثورات فً مصر .أفاق سٌاسٌة .المركز العربً للبحوث والدراسات .دٌسمبر 4102
8
أمانً لندٌل ،مؤشرات فاعلٌة منظمات المجتمع المدنً العربً4101 ،
9
نتائج البحث المٌدانً الذي لامت مبادرة النداء بتطبٌمة على  214جمعٌة أهلٌة بمحافظة لنا

6

الجمعيات األىمية في محافظة قنا .ولكي تتحقق الشراكات القوية فقد قامت المبادرة باختيار الجمعيات الشريكة في تنفيذ
مشاريعيا بدقة وبعد عدة زيارات ميدانية ولقاءات ومناقشات ووفقا لمعايير محددة سمفا والتي تتمثل في ;
 -2يجب أف تكوف الجمعية مسجمة لدى و ازرة التضامف االجتماعي .
 -3أف يكوف لدييا السجالت المالية والمستندات المطموبة التي تثبت أنشطتيا
 -4أف يكوف لدييا برامج وأنشطة قائمة بالفعل حيث تثبت قدرتيا في اإلدارة وااللتزاـ
 -5أف يكوف لدييا استعداد لتخصيص مكاف لتنفيذ المشروع لضماف استدامتو.
 -6أف يكوف لدييا عالقات جيدة مع المجتمع المحمى والجمعيات األخرى
 -7أف يكوف ىناؾ رغبة مف مجمس ادارة الجمعية وأعضائيا لتنفيذ المشروع ودعمو
ونظ ار اليماف المبادرة بأىمية الدور الذي تمعبو الجمعيات األىمية في إحداث التنمية واستدامة المشاريع  ،فقد قامت المبادرة بعمل
مسح وتقييـ شامل لكل الجمعيات بمحافظة قنا ،وقد مرت عممية إعداد البحث بعدة مراحل بدأت بتدريب باحثيف ميدانيف مف
المحافظة لتطبيق استبياف خاص بتقييـ الجمعيات لمعرفة أوضاع ونقاط قوة وضعف ىذه الجمعيات ،واتضح مف التقييـ أف
ىناؾ الكثير مف السمبيات والعوائق التي تحوؿ بيف كفاءة ىذه الجمعيات لكي تقدـ خدمات تنموية فعالة وأف تكوف قادرة عمى
استدامة مشاريعيا ،حيث تركز أغمب الجمعيات عمى األعماؿ الخيرية وليس التنموية ،باإلضافة إلى أف أغمب الجمعيات تفتقر
إلى الحكـ الموسع واإلدارة الرشيدة حيث تغمب الثقافة التقميدية عمى طريقة عمميا  .كما اتضح ضعف وعي ىذه الجمعيات
بأىمية التشبيؾ وضعف قدراتيا عمى استقطاب التمويل واستدامة مشاريعيا.
تؤمف النداء بأىمية التقييـ المستمر لمجمعيات الشريكة والذي يرتكز عمى ثالثة معايير أساسية وىي; الكفاءة والفعالية
واالستدامة في تحقيق األىداؼ حيث يقوـ التقييـ بناء عمى الزيارات الميدانية وتقارير مكتب قنا المنوط بالتعامل مع الجمعيات
وتيسير عمميا.
ويتضح مف التقييـ أف ىناؾ عدد قميل مف النماذج الناجحة والتي تتسـ بقدرتيا عمى التفاعل مع المجتمع والتشبيؾ مع
المنظمات األخرى وأف اغمب الجمعيات تعاني العديد مف السمبيات والعوائق التي تحد مف كفاءتيا  .لذا صممت النداء برنامج
تدريبي لرفع وبناء قدرات أعضاء مجالس ادارات و العامميف بالجمعيات الشريكة ليا ليصبحوا قادريف عف بناء شراكات مع
المؤسسات الحكومية واألىمية حتي تضمف استم ارريتيا.
تضمنت خطة النداء لتدريب الجمعيات الشريكة ثالثة أقساـ رئيسية ;


البناء الداخمي لمجمعيات; لرفع وعي أعضاء الجمعية بالمفاىيـ و الموضوعات األساسية واألولية في العمل التنموى
لتصبح قادرة عمي اإلدارة الفنية والمالية ألنشطتيا ومشروعاتيا.
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الشراكات مع المؤسسات الحكومية واألىمية; رفع ميارات أعضاء الجمعيات بأىمية عممية الشراكة والتشبيؾ بدءا مف
تقدير االحتياجات مرو ار بالتخطيط ووصوال الي بناء الشركات الفعمية مع المؤسسات األخري



االستم اررية; رفع قدرة الجمعية عمي وضع خطط الستم اررية كياف الجمعية والمشروعات والشراكات المتعمقة بيذا
الكياف وكيفية وضع الخطط البديمة المرنة.
توصيات :

.IV

تحتاج الجمعيات األىمية في مصر خطة شاممة لتقييميا وتطويرىا ولضمان فعاليتيا عمى أن تتم بنيج تشاركي بين
الحكومة والمجتمع المدني .ويجب ان تتضمن ىذه الخطة :


حممة لتصحيح المفاىيـ الخاطئة عف التطوع وتشجيع المتطوعيف وتحفيزىـ بالمشاركة بيف و ازرة التضامف االجتماعي
وو ازرة الشباب ،باالضافة الى تكرار مزيد مف المبادرات التي تسعى لتفعيل دور الشباب في العمل المجتمعي ( مثل
مبادرة "بينا" التي قامت بيا و ازرة التضامف االجتماعي قريبا بتفعيل دور الشباب في المراقبة عمى خدمات دور الرعاية
)



لقد أوصت رسائل تقرير 3119انو عمى و ازرة التنمية المحمية واتحاد الجمعيات األىمية تطبيق فكرة التمييز االيجابي
لصالح المرأة عمى مستوى جمعيات تنمية المجتمع والمنظمات األىمية .كما يمكف لو ازرة التضامف االجتماعي اف
تحفز مشاركة المرأة في الجمعيات وذلؾ بأف تشترط تخصيص نسبة لممرأة في مجالس ادارة وعضوية الجمعيات
خاصة جمعيات تنمية المجتمع والتى تحظى بدعـ مف و ازرة التضامف االجتماعي ونظ ار لكثرة تواجدىا وانتشارىا في
القرى والتي غالبا ما تتسـ بعرقمة العادات والتقاليد وانتشار الطابع الذكورى



توفير التقارير والمعمومات الخاصة بالجمعيات وتقييميا باإلضافة الى التوسع في إجراء األبحاث الخاصة بالجمعيات
األىمية وكيفية تطوير أدائيا



التوسع في عمل منح لتدريب ورفع كفاءة الجمعيات والتركيز عمى البناء المؤسسي فضالً عف بناء القدرات،
باإلضافة الى رفع كفاءة وقدرة الجمعيات عمى أىمية التخصص وتقميص عدد المجاالت واألنشطة لما يضمنو مف
كفاءة وفعالية ،وعمى المنظمات المانحة تسميط الضوء والعمل مع الجمعيات المعنية.



تشجيع المنظمات المانحة والمنفذة لممشاريع اف تعمل مع جمعيات لدييا شبكات وتسعى لمدخوؿ في تحالفات لتحفيز
الجمعيات لمدخوؿ في شبكات لما لو مف أىمية كبرى وعائد كبير عمييا.



إقامة حوارات مجتمعية محمية بيف المحافظة والمحميات والجمعيات األىمية بيدؼ تفعيل دور الجمعيات القاعدية في
صنع القرار عمى المستوى القومي حيث تعتبر الحوارات المجتمعية مداخل تنموية تساعد األفراد عمى فيـ مجتمعاتيـ
مف خالؿ التحاور في موضوعات ذات أولوية ليذه المجتمعات .ويقوـ بعدىا المجتمع بالتوصل لق اررات وتوصيات
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بخصوصيا مما يساعد في تطوير ميارات األفراد والمؤسسات ويضمف وجود مشاركة فعالة في عمميات صنع القرار
عمى المستوى المحمى .باإلضافة إلى ذلؾ فاف الحوارات المجتمعية المحمية تشجع عمى العمل الجماعي وتعزز مف
الممارسات التي تعتمد عمى المشاركة والشفافية والمساءلة.


تصحيح مفيوـ الشراكات مع المنظمات المانحة لتبدأ مف التخطيط وليس التنفيذ فقط لما يكفمو مف فيـ ووعي
المجتمعات بأىمية المشاريع المنفذه والمحافظة عمى استدامتيا ،باالضافة الى تعزيز مبادرات الشراكة والتشبيؾ التي
تيدؼ لتطوير قدرات الجمعيات في مواجية التحديات والتي تنقسـ إلى ثالث أنواع
 الجمعيات المماثمة والتي تسمح بالتعمـ المتبادؿ واالستفادة مف خبرات الجمعيات التنموية العاممة في نفس
المجاؿ أو في مجاالت مشابية واالستفادة مف أفضل الممارسات .ويمكف تطبيق ذلؾ عف طريق تنظيـ
لقاءات وندوات لمعامميف بالجمعية مع جمعيات أخرى وخاصة التي تقع في نفس النطاؽ الجغرافي مما يرفع
مف كفاءة العامميف .كما أف ىذا النوع مف التشبيؾ يؤدي الى االستخداـ األمثل لمموارد لخدمة المجتمع
بتجنب تضارب األنشطة.
 المؤسسات الحكومية يجب أف تقوـ الحكومة بوضع خطة لمتشبيؾ مع الجمعيات األىمية واالستفادة مف
ميزتيا النسبية واستخداميا بطريقة أفضل ،ليس فقط في تقديـ الخدمات كما يحدث حاليا ولكف أيضا
اشراكيا بداية مف تقدير االحتياجات والتخطيط لممشاريع الى مرحمة التنفيذ .وىناؾ العديد مف قصص
النجاح لمتعاوف المثمر بيف جمعيات تنمية المجتمع واالدارات المحمية .وتعتبر ىذه التجارب ناجحة حيث
ساعدت عمى ارساء مبدأ الشراكة واستغالؿ موارد المجتمع المحمي وتعزيز فكرة المسئولية االجتماعية .كما
اسيمت مف ناحية أخرى بنقل احساس المسئولية واالمتالؾ لمثل ىذه المشاريع لدى المجتمع المحمى مما
يضمف استدامة مثل ىذه المشاريع ويعزز مف فكرة العمل الجماعي.
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 القطاع الخاص وذلؾ مف خالؿ البحث المستمر عف فرص تنسيق الجيود والتعاوف واالستفادة المشتركة
خاصة مع تنامي المسئولية االجتماعية لمشركات في الفترة االخيرة.


يجب تشجيع التوجو الخاص بتواجد منظمات مساندة ولتكن جمعية مظمة او تفعيل دور االتحاد العام لمجمعيات،
حيث تقوـ بالدور الرئيسي في التنسيق واإلشراؼ عمى تنفيذ األنشطة المشتركة وتعظيـ استفادة ىذه الجمعيات مف
بعضيا البعض واالستفادة مف أفضل الممارسات ،كما تستطيع ىذه الجمعيات مف خالؿ العمل معا طرح مبادرات
تنموية متكاممة تتوافق مع بيئاتيا ومجتمعاتيا بعيدا عف تدخل المنظمات المانحة .باالضافة الى ذلؾ تستطيع
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الجمعيات المظمة وضع خطط لمبناء المؤسسي لمجمعيات القاعدية بما يتوافق مع أىدافيا وميزتيا النسبية واف تخمق
بيئة عمل تنافسية بيف الجمعيات وبعضيا البعض
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