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تضطلـع منظمـات المجتمـع المدنـي بـدور محـوري 

باعتبارهــــا  التنمويــــة؛ وذلــــك  العمليــــة  دفــــع  فــــي 

شــــريًكا رئيًســـا فــــي تنفيــــذ األهــــداف التنمويــــة، وفــــي 

هــــذا الســــياق جــــاء إعـــان الســـيد الرئيـــس "عبـــد الفتـــاح 

السيســـي" عــــام 2022 ليكـــون "عــــام المجتمـــــع المدنـــــي". وقـــد 

مثَّـــل هـــذا اإلعـــان خطـــــوة علـــــى طريـــــق إعـــــادة بلـــــورة العاقـــة 

ــع  ــة المجتمــ ــل خدمــ ــن أجــ ــي، مــ ــع المدنــ ــة والمجتمــ ــن الدولــ بيـــ

وتلبيــــة احتياجاتــــه، وإنجــــاز األهـداف الطموحــــة الستراتيجية التنميـة 

ـــر 2030. ـــة مصـ ـــتدامة: رؤيـ المسـ

إن اإلرادة الجــادة فــي تعزيــز دور منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مصــر 

ال تقتضــي مأسســة هــذه المنظمــات فحســب، وإنمــا مأسســة الشــراكة 

بيــن القطاعــــات الثاثــة؛ الحكومــــي واألهلــــي والخـــاص، وكــذا االرتــكاز إلــى أدوات 

وآليــات منهجيــة مــن أجــل تقييــم فاعليــة أداء منظمــات المجتمــع المدنــي، وتحديــد 

حجــم إســـهامها فــي المجــاالت االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة، وقيــاس درجــة 

تأثيرهــا، وتحديـــد اتجاهاتهـــا، والوقـــوف علــى منظومــة القيـــم الحاكمـــة.

ولعــل أولــى الخطــوات فــي ســبيل مأسســة مســتدامة للشــراكة الثاثيــة بيــن القطــاع 

العــام واألهلــي والخــاص تتمحــور حــول تدشــين قاعـــدة بيانــات بشــأن منظمــات المجتمــع 

المدنــي والجمعيــات األهليــة، تتيــح للدولــة صياغــة سياســات عامــة مســتدامة لتعزيــز الشــراكة 

ــة.  ــدول التنموي ــة ال والتنســيق مــع هــذه المنظمــات بمــا يتســق ورؤي

وعلــى هــذا األســاس، وافقــت لجنــة التضامــن االجتماعــي بمجلــس النــواب، فــي مــارس 2022، علــى 

مشــروع قانــون بشــأن مــدة توفيــق األوضــاع المقــررة بقانــون تنظيــم ممارســة العمــل األهلــي الصــادر 

بالقانــون رقــم 149 لســنة 2019، علــى أن يتــم مــّد المــدة 6 أشــهر قابلــة للتجديــد مــدة مماثلــة، واســتهدف ذلــك 

بلــورة خريطــة واضحــة للجمعيــات األهليــة علــى اتســاع نطــاق اهتماماتهــا، ومــن ثــّم، خلــق آليــات لقيــاس األثــر 

وتقييــم أداء تلــك الجمعيــات.

وتأسيًســا علــى مــا ســبق، تســعى هــذه اإلصــدارة مــن سلســلة "بقلــم خبيــر"، الصــادرة عــن مركــز المعلومــات ودعــم 

اتخــاذ القــرار التابــع لمجلــس الــوزراء، إلــى الوقــوف علــى أبــرز اإلشــكاليات المرتبطـــــة بالعمــل األهلــي، وعاقتها بالدولـــــة، 

ــة،   ــات األهلي ــة الجمعيـــ ــرز مامــح ودالالت خريطـــ ــل األهلــي، كمــا ُيســلِّط الضــوء علــى أب ــة للعمـــ ــة الحاضنـــ ــر البيئـــ وتأثيـــ

وتختتــم اإلصــدارة بمناقشــة مؤشـــــــــرات قـيــــــــاس فـاعـلـيـــــــة المجتمـــــع المدنـــــي.
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علـى منظمـات  الرهـان  فـرص  توسـيع  يمكـن  كيـف 

العمل األهلي في مصر دون تحديد حجم إسـهامها 

درجـة  وقيـاس  والثقافـي،  واالجتماعـي  االقتصـادي 

والوقـوف  اتجاهاتهـا،  وتحديـد  وفاعليتهـا،  تأثيرهـا 

جملـة  مـن  سـؤال  الحاكمـة؟  القيـم  منظومـة  علـى 

األسـئلة التـي ارتبطـت بإشـكالية وضعيـة المجتمـع 

المدنـي المصـري منـذ نشـأته وحتـى اآلن، ورغم كثرة 

والتعثـر،  التطـور  لمسـارات  الراصـدة  الدراسـات 

المعالجـة  وأطـر  الزوايـا  مـن  للعديـد  وتناولهـا 

والثقافيـة،  واالجتماعيـة  واالقتصاديـة  السياسـية 

باإلسـهام  المرتبطـة  الدراسـات  نـدرة  فـإن 

االقتصـادي واالجتماعـي تظـل عامـة واضحـة علـى 

ضعف قدرات المجتمع البحثي ومؤسسات الدولة 

علـى رسـم تصـور متكامـل لحجـم وطبيعـة مشـاركة 

المجتمـع المدنـي فـي الميزانيـة العامـة للدولـة، على 

سـبيل المثـال، كمـا هـو حـادث فـي العديـد مـن دول 

العربيـة. منطقتنـا  دول  وبعـض  العالـم 

الخاصـة  واألدوار  المسـؤوليات  نمطيـة  إن  بـل 

وثقافـة  قيـم  مـن  يحكمـه  ومـا  األهلـي  بالعمـل 

محدوديـة  إلـى  بوضـوح  تشـير  مجتمعـي  ومـوروث 

عـام،  بشـكل  األهلـي  العمـل  حركـة  وبـطء  التطـور، 

وأن القفـزات الكميـة التـي شـهدها فـي تسـعينيات 

تنعكـس  لـم  الحالـي  القـرن  وبدايـة  الماضـي  القـرن 

ـا بوضـوح علـى أجندتـه ومسـار عاقتـه، سـواء  إيجابيًّ

الخـاص. القطـاع  أو  الدولـة  باتجـاه 

وبعيًدا عن مظاهر الضعف التي ارتبطت بمنظمات 

رسـوخه  دون  وحالـت  المصـري،  المدنـي  المجتمـع 

وعـدم  هشاشـته  اسـتمرار  علـى  وسـاعدت  وقوتـه، 

قدرتـه علـى تلبيـة االحتياجـات والتكيف مع متطلبات 

تقتصـر  ال  ظاهـرة  وهـي  والمجتمـع،  الدولـة  تطـور 

ككل،  العربيـة  المنطقـة  إلـى  تمتـد  بـل  مصـر  علـى 

وإن كانـت بدرجـات متفاوتـة، فـإن أبرز هذه األسـباب 

إلـى  التقليديـة  مجتمعاتنـا  انتقـال  عـدم  فـي  يكمـن 

التقليـدي  الطابـع  غلبـة  إن  بـل  حديثـة،  مجتمعـات 

لمجتمعاتنـا واسـتمراره ومـا اكتسـبته مـن قشـور 

تحديـث، أسـهمت فـي هـزِّ أركان المجتمـع التقليـدي 

تتوافـر  لـم  الـذي  الوقـت  فـي  وإضعـاف مؤسسـاته 

متطلبـات بنـاء وتأسـيس مؤسسـات حديثـة قـادرة 

على مواجهة التغييرات والمسـتجدات المجتمعية.  

ارتبطـت  التـي  األسـباب  مـن  وغيـره  السـبب  هـذا 

بتطـور الدولـة والمجتمـع فـي منطقتنـا العربيـة، هي 

نقطـة االنطـاق التـي يجـب البـدء منهـا لتشـخيص 

ولكـن  وسـماته،  مظاهـره  علـى  والوقـوف  الواقـع 

لـه،  المعالجـة  ومتطلبـات  الموضـوع  لكبـر  نظـًرا 

وهـو  التقريـر،  هـذا  مـن  الهـدف  لمسـايرة  ومحاولـة 

تشخيص ومعالجة القصور المؤسسي لمنظمات 

هنـا  المعالجـة  نقصـر  فسـوف  المدنـي،  المجتمـع 

خاصـة  األهليـة،  الجمعيـات  هـو  واحـد  مكـون  علـى 

أن خريطـة الجمعيـات األهليـة الجديـدة بعـد انتهـاء 

مرحلـة توفيـق األوضـاع فـي يناير 2022، تشـير إلى عدد 

مـن الـدالالت والمعانـي الواجب دراسـتها وتقييمها 

العمـــــل األهلـــــي واإلطـــــار المؤسســــي.. 
والتقييـــم القيـــاس  مؤشـــرات 

د. أيمن السيد عبد الوهاب
رئيس تحرير مجلة أحوال مصرية، ونائب مدير مركز األهرام للدراسات 

السياسية واالستراتيجي
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ووضعها في سـياق أوسـع من مجرد رصد لألعداد، 

ولكـن مـا يجـب أخـذه فـي االعتبـار هـو مردودهـا علـى 

عمليـة التطـور، وطبيعـة الرهـان علـى تعظيـم دورها 

عملهـا.  واتجاهـات  ومسـؤولياتها 

واتسـاًقا مـع هـذه الرؤية فسـوف تقتصـر المعالجة 

ببعـض  يتعلـق  أولهـا  رئيسـة،  محـاور  ثاثـة  علـى 

اإلشـكاليات المفاهيميـة والنظريـة، وثانيهـا يرتبـط 

ودالالتهـا،  الجديـدة  الجمعيـات  خريطـة  بمامـح 

وثالثهـا مؤشـرات قيـاس الفاعليـة مـع التركيـز علـى 

المؤسسـية.  مؤشـر 

أوًلا: اإلشكاليات النظرية والمفهومية

النظـــرة التكامليـــة بيـــن األطـــر النظريـــة والمنهجيـــة 

ـــا، تشـــير بدورهـــا  ـــا وعمليًّ ـــة اختبارهـــا تطبيقيًّ ومحاول

إلـــى مجموعـــة مـــن اإلشـــكاليات المرتبطـــة بطبيعـــة 

المصـــري  المدنـــي  المجتمـــع  منظمـــات  نشـــأة 

البيئـــة  وتأثيـــر  بالدولـــة،  وعاقاتهـــا  )والعربـــي(، 

الحاضنـــة للعمـــل األهلـــي، وطبيعـــة النخبـــة القائمـــة 

ــات  ــي بمتطلبـ ــدود الوعـ ــات، وحـ ــذه المنظمـ ــى هـ علـ

دورهـــا التنمـــوي والدفاعـــي فـــي إطـــار خبـــرة اســـتندت 

هـــذه  أكبـــر.  بقـــدر  والرعائـــي  الخيـــري  العمـــل  إلـــى 

أمـــام  عوائـــق  أو  قيـــوًدا  تمثـــل  التـــي  اإلشـــكاليات 

عمليـــة التقييـــم، تعكـــس أيًضـــا فـــي أحـــد جوانبهـــا 

البعـــد الثقافـــي والقيمـــي الحاكـــم لعمـــل المنظمـــات 

التقييـــم  بعمليـــة  وعاقتـــه  مصـــر،  فـــي  األهليـــة 

تفتـــرض تحديـــد حجـــم  بمـــردوده، كمـــا  واالهتمـــام 

ــى  ــر )impact(، والتعـــرف علـ اإلســـهام وقيـــاس األثـ

درجـــة تطـــور تلـــك المنظمـــات بالتبعيـــة فـــي ظـــل 

ـــن  ـــه، وتباي ـــذي يمكـــن االســـتناد إلي غيـــاب النمـــوذج ال

أساســـها،  علـــى  التقييـــم  يمكـــن  التـــي  المعاييـــر 

وحاجـــة بعـــض المعاييـــر الدوليـــة إلـــى إعـــادة النظـــر 

فيهـــا؛ حتـــى يمكـــن أن تتوافـــق مـــع الواقـــع االجتماعـــي 

والثقافـــي. وهنـــا يمكـــن تنـــاول خمـــس إشـــكاليات 

رئيســـة أبرزهـــا العديـــد مـــن الدراســـات التقييميـــة 

والميدانيـــة، وهـــي كاآلتـــي:

األولـى: ترتبـط بأهميـة توافـر البيانـات والمعلومـات 

المجتمـع  مؤسسـات  بـأداء  الخاصـة  التفصيليـة 

المدنـي، للوقـوف علـى حـدود إسـهامه وفاعليتـه فـي 

مجـاالت العمـل األهلـي كافة، فضـًلا عن القدرة على 

تحديـد طبيعـة هـذه المؤسسـات ودرجـة تطورهـا. 

لتطـور  مراحـل  ثـاث  بيـن   التفرقـة  يمكـن  وهنـا 

مؤسسـات المجتمـع المدنـي، المرحلـة األولـى وتبدأ 

ـا  تدريجيًّ هويتهـا  علـى  بالتعـرف  المنظمـات   فيهـا 

ودورهـا فـي المجتمـع المحلـي، ثـم تتطـور فـي مرحلة 

وفـي  المحلـي،  مجتمعهـا  خـارج  للتوسـع  ثانيـة 

مرحلـة ثالثـة وأخيـرة تثبـت فـي المجتمـع كمؤسسـة 

تنامـي  ظـل  فـي  بهـا  يتميـز  التـي  مؤسسـاته  مـن 

حيـز  واتسـاع  عـام،  بشـكل  األهليـة  األنشـطة  دور 

االعتبـار  فـي  األخـذ  مـع  خـاص،  بشـكل  مشـاركتها 

مـع  الحقيقيـة  التفاعـل  مقومـات  توافـر  حتميـة 

المجتمعـات المحليـة، وتقديـم العديـد مـن أشـكال 

مـن  انطاًقـا  المجتمـع،  لهـذا  الحقيقيـة  الخدمـات 

قاعدة مؤداها أن دور هذه الجمعيات ال بد أن يكون 

حقيقيـة. اقتصاديـة  قواعـد  علـى  مؤسًسـا 

ــات  ــة البيانـ ــكالية قضيـ ــا، أن إشـ ــر هنـ ــر بالذكـ والجديـ

ـــى  والمعلومـــات فـــي الواقـــع المصـــري ال تقتصـــر عل

محدوديـــة البيانـــات والمعلومـــات المتاحـــة، ولكـــن 

فضـــًلا  والمرجعيـــة،  الحســـابية  المعاييـــر  تعـــدد 

مـــن  الكيفـــي  القيـــاس  مؤشـــرات  تتطلبـــه  عمـــا 

ــة  ــج واألنشـــطة الخاصـ ــا البرامـ ــر ال تتضمنهـ معاييـ

األهليـــة.  بالمنظمـــات 
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اإلشـكالية الثانيـة: تتعلـق بتبايـن درجـة ومسـتوى 

تطـور المنظمـات األهليـة، وهـو مـا توضحـه عمليـة 

نذكـر  العامـة،  السـمات  مـن  جملـة  ورصـد  تحليـل 

علـى  القائمـة  للجماعـة  الذاتيـة  الخصائـص  منهـا: 

االسـتقال،  ودرجـة  المدنـي،  المجتمـع  مؤسسـات 

العامـة،  السياسـات  ونـوع  السياسـي،  واإلطـار 

تأكيـد مؤشـرين  يمكـن  السياسـية. وهنـا  والثقافـة 

أمـا  الكمـي،  بالتطـور  يتعلـق  أولهمـا  أساسـيين، 

وحـدود  النوعـي  بالتطـور  فيرتبـط  الثانـي،  المؤشـر 

انعكاسـه علـى تبلـور دور ومسـؤوليات المنظمـات 

هـذا  مـع  ترافـق  حيـث  فاعليتهـا؛  وزيـادة  األهليـة 

فـي  كيفـي  تطـور  الكمـي  المسـتوى  علـى  التطـور 

جيـل  بـرز  فقـد  المنظمـات؛  هـذه  وفاعليـة  أنشـطة 

بـدور  تقـوم  التـي  الدفاعيـة  المنظمـات  مـن  جديـد 

تنويـري ونشـط فـي مجـال حقـوق اإلنسـان والمـرأة 

ذلـك  جانـب  إلـى  المهمشـة،  والفئـات  والطفـل 

تزايـد االهتمـام بمكافحـة الفقـر وتبنـي منهـج جديـد 

للتعامـل مـع المشـكلة، يسـتند إلـى فكـرة التمكيـن، 

وليـس مجـرد تقديـم الخدمـات، كمـا ظهـرت أنمـاط 

مـن المنظمـات تهـدف إلـى مـلء الفـراغ الـذي تركتـه 

الدولـة، وبخاصـة فـي مجـال التعليـم والصحة. ورغم 

توجًهـا  تمثـل  ال  فإنهـا  اإليجابيـة،  المؤشـرات  هـذه 

ـا؛ فـا تـزال التوجهـات الخيريـة لهـا الغلبـة علـى  عامًّ

األهليـة. المنظمـات  نشـاط 

أجنـدة  اتسـاع  عمليـة  تفرضهـا  الثالثـة:  اإلشـكالية 

الداعـي  الجديـد،  دوره  ومتطلبـات  األهلـي  العمـل 

قبـل؛  ذي  مـن  أكبـر  بقـدر  التقييـم  بعمليـة  لاهتمـام 

والحقوقيـة،  البشـرية  التنميـة  لقضايـا  فالتصـدي 

ومـا تفرضـه هـذه النوعيـة مـن القضايـا مـن تعقيـدات 

يتطلبـه  الـذي  البسـيط  األداء  يتجـاوزان  وصعوبـات، 

العمـل الخيـري والرعائـي؛ فحشـد الطاقـات والتأييـد 

المجتمعـي لمواجهـة القضايـا التنمويـة ذات السـمة 

االجتماعيـة علـى أرضيـة حقوقيـة يتطلـب درجـة عاليـة 

والشـفافية  والمحاسـبية  والفعاليـة  الكفـاءة  مـن 

المجتمـع  اتفـاق  ضمـان  يمكـن  حتـى  والمؤسسـية؛ 

أن  كمـا  بهـا.  والوثـوق  المنظمـات  هـذه  أدوار  حـول 

قضايـا مـن نوعيـة مكافحـة األميـة والحـد مـن البطالـة 

واإلدمـان،  األسـري  والتفـكك  العنـف  ومواجهـة 

تفتـرض تطويـر رؤيـة المنظمـات وآلياتهـا، وهـو مـا ال 

اإلسـهام،  األداء وحجـم  تقييـم  خـال  مـن  إال  يتحقـق 

هـذه  لـدى  ومـوارد  إمكانـات  مـن  يتوافـر  بمـا  مقارنـة 

المنظمات، وما يمكنها تحقيقه لتقليص االحتياجات 

والتنميـة. اإلصـاح  عجلـة  ودفـع  المجتمعيـة 

اإلشـكالية الرابعـة: ترتبـط برؤيـة المجتمع المدني، 

تفعيـل  إلـى  اسـتناًدا  منظماتـه  دور  تأثيـر  وزيـادة 

قاسـًما  التقييـم  يمثـل  التـي  اآلليـات  مـن  مجموعـة 

تغييـر  نحـو  الدفـع  منهـا:  نذكـر  بينهـا،  مشـترًكا 

الصـورة واإلدراك السـلبي لـدى غالبيـة المواطنيـن 

فـي  العاملـة  تلـك  وخاصـة  قطاعاتـه،  بعـض  عـن 

آليـات  إيجـاد  وأيًضـا  والحقوقـي،  الدفاعـي  المجـال 

بعـض  بيـن  القائمـة  والصراعـات  الخافـات  لحـل 

المنظمـات، سـواء فيمـا بينهـا أو فـي داخلها، بحيث 

الضعـف،  ومواطـن  الشـللية  منطـق  تجـاوز  يمكـن 

وكذلـك مطلـوب تأكيـد بعـض القيـم والسـلوكيات 

وتوفيـر  التطـوع،  نحـو  أكثـر  النـزوع  مثـل:  اإليجابيـة، 

اقتصاديـة. ومـوارد  إداريـة  مواهـب 

التقليــــــدي  الطابــــــع  غلبــــــة  إن 

ومــــا  واســــتمراره  لمجتمعاتنــــا 

تحديــــــث،  قشــــــور  مــــــن  اكتســــبته 

أســــــهمت فــــــي هــــــزِّ أركان المجتمـــع 

التقليـــدي وإضعـــاف مؤسسـاته فـي 

الوقــــت الــــذي لــــم تتوافــــر متطلبــــــات 

بنـــاء وتأســـيس مؤسســـات حديثــة 

قـــــادرة علـــــى مواجهـــــة التغييـــــرات 

المجتمعيــــــة. والمســــــتجدات 
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اإلشـــكالية الخامســـة: تتعلـــق بالقـــدرات والربـــط 

ــار  ــب، واإلطـ ــن جانـ ــؤوليات مـ ــة والمسـ ــن الرؤيـ بيـ

المؤسســـي مـــن جانـــب آخـــر، فهـــذا الربـــط مـــن 

شـــأنه أن ينعكـــس علـــى الفاعليـــة والتأثيـــر بشـــكل 

كبيـــر. ولـــذا مـــن الضـــروري أن تكـــون رؤيـــة ورســـالة 

المنظمـــة واضحـــة مـــن حيـــث الوصـــول إلـــى الفئـــات 

المســـتهدفة مـــن جانـــب، والقـــدرة علـــى تقديـــم 

خدمـــة جيـــدة وقيـــاس األثـــر مـــن جانـــب ثـــان، ومـــردود 

ــا المؤسســـية  ــا وهياكلهـ ذلـــك علـــى بنـــاء قدراتهـ

مـــن جانـــب ثالـــث، باإلضافـــة إلـــى حـــدود توظيفهـــا 

إلمكاناتهـــا وقدراتهـــا، بمـــا يوفـــر لهـــا القـــدرة علـــى 

االســـتدامة، واســـتمرار نشـــاطها ودورهـــا.

هـــذا وترتبـــط اإلشـــكاليات الســـابقة فـــي مجملهـــا 

لـــدور  المحفـــزة  بالبيئـــة  تســـميته  يمكـــن  بمـــا 

عمليـــة  منهـــا  القلـــب  وفـــي  األهلـــي،  العمـــل 

السياســـات  وتحســـين  األداء  فتقييـــم  التقييـــم؛ 

علـــى  كانـــت  ســـواء  واالجتماعيـــة  االقتصاديـــة 

المســـتوى القومـــي أو علـــى مســـتوى المنظمـــات 

يتلوهـــا  ومـــا  التقييـــم،  بعمليـــة  يرتبـــط  األهليـــة 

والسياســـات.  والهيـــاكل  لـــألداء  تطويـــر  مـــن 

هـــذه المنظومـــة المتكاملـــة مـــن شـــأنها تحديـــد 

التحـــول  عمليـــة  فـــي  واألدوار  المســـؤوليات 

أنهـــا  كمـــا  االقتصـــادي،  واإلصـــاح  االجتماعـــي 

االجتماعيـــة  التوتـــرات  مـــن  الحـــد  فـــي  تُســـهم 

الناتجـــة عـــن التفاوتـــات االجتماعيـــة الحـــادة وتعزيـــز 

فـــرص االســـتقرار واألمـــن االجتماعـــي. فـــإذا كان 

المطلـــوب هـــو تحويـــل المجتمـــع المدنـــي إلـــى مـــا 

العمـــل  يدفـــع  المجتمعيـــة، وأن  الحركـــة  يشـــبه 

االجتماعـــي الجماعـــي، فـــا ُبـــد مـــن أن تتوافـــر لـــه 

بنيـــة مؤسســـية قويـــة قـــادرة علـــى إعمـــال آليـــات 

الرقابـــة، والُمســـاءلة، وضمـــان فاعليـــة الشـــفافية، 

ـــي؛ وذلـــك حتـــى  ـــه أيًضـــا التمويـــل الذات وأن يتوافـــر ل

يمتلـــك القـــدرة علـــى االســـتمرار والقيـــام بالمهـــام 

المنـــوط بـــه القيـــام بهـــا.

ثانًيا: خـريـطـــــة الجـمـعـيـــــات األهـلـيـــــة.. 
المامــح والــدالالت

ــاء قاعـــدة  ــة بنـ ــتناًدا إلـــى تلـــك الصعوبـــة وأهميـ اسـ

عامـــة  سياســـات  لصياغـــة  الرؤيـــة  توفـــر  بيانـــات 

داعمـــة لخطـــط الشـــراكة بيـــن القطاعـــات الثاثـــة 

)الحكومـــي واألهلـــي والخـــاص( كفلســـفة وعمليـــة 

فـــي  وتنســـيق  تعـــاون  مجـــرد  وليـــس  مســـتدامة، 

ـــا قـــراءة مامـــح  برامـــج بعينهـــا، فمـــن الضـــروري هن

خريطـــة الجمعيـــات األهليـــة مـــع انتهـــاء فتـــرة توفيـــق 

األوضـــاع مـــع القانـــون الجديـــد 149 لعـــام 2019 والائحـــة 

النتائـــج  مـــن  عـــدد  إلـــى  والخلـــوص  التنظيميـــة، 

ودورهـــا  الجمعيـــات  بنمـــو  المرتبطـــة  والـــدالالت 

ومســـؤولياتها ومجـــاالت عملهـــا، نذكـــر منهـــا:

ـــة للتســـجيل ولتوفيـــق  ـــات األهلي م مـــن الجمعي ـــدَّ تَق

أوضاعهـــا نحـــو 34,444 جمعيـــة ومؤسســـة، توزعـــت 

و%0,8  مؤسســـات،  و%11  جمعيـــات،   %88 بيـــن  مـــا 

كيانـــات مقيـــدة، ســـواء شـــركات أو هيئـــات، بجانـــب 

ــا.  ـ ــاًدا نوعيًّ ــة واتحـ 93 مؤسسـ

ــر  ــا تتوافـ الموافقـــة علـــى نحـــو 26 ألـــف جمعيـــة منهـ

فيهـــا الشـــروط واســـتيفاء أوراق التســـجيل، وبذلـــك 

ـــات، هـــي مـــن  ـــي الجمعي يكـــون نحـــو 45,2% مـــن إجمال

اســـتطاعت أن توفـــق أوضاعهـــا مـــن إجمالـــي 57,600 

جمعيـــة ومؤسســـة كانـــت مشـــهرة حتـــى 2020. 

ــة ألول  ــهار 2700 جمعيـ ــة إشـ ــرة الحاليـ ــهدت الفتـ شـ

لت كجمعيـــات  مـــرة، و40% مـــن هـــذه الجمعيـــات ُســـجِّ

ذات أنشـــطة حقوقيـــة ودفاعيـــة، حيـــث يغلـــب علـــى 

وذوي  والطفولـــة  األســـرة  مجـــاالت  أنشـــطتها 

اإلعاقـــة وحقـــوق اإلنســـان.

ــة  ــات األهليـ ــات والمؤسسـ ــع الجمعيـ ــة توزيـ خريطـ

ـــا تشـــير إلـــى تصـــدر محافظـــات الصعيـــد؛  جغرافيًّ

المســـجلة  األهليـــة  التنظيمـــات  نســـبة  بلغـــت  إذ 

   .%16 القنـــاة  محافظـــات  تليهـــا   ،%41 نحـــو 



8 

بقلم خبير - العـدد )33( - 3٠ يونيو ٢٠٢٢

وتشـير المامـح األوليـة لخريطـة توزيـع الجمعيـات 

الخريطـة  بنـاء  اسـتكمال  أهميـة  إلـى  األهليـة 

البيانـات  وتوفيـر  األهليـة،  للتنظيمـات  المعرفيـة 

والتغيـر  التطـور  حجـم  علـى  للوقـوف  التفصيليـة؛ 

القـدرة  تنامـي  ثَـمَّ  ومـن  واألدوار،  السـمات  فـي 

والقـوة  الضعـف  ومواطـن  الواقـع  تشـخيص  علـى 

ومنظماتـه. المدنـي  بالمجتمـع  الخاصـة 

فـاعـلـيـــــة  قـيــــــاس  مـؤشـــــــرات  ثالًثـــا: 
المدنـــي المجتمـــع 

لبنــاء  رئيًســا  محــدًدا  ذاتــه  المجتمــع  بنيــة  تُعــد 

مجتمــع مدنــي؛ فعمليــة وضــع اســتراتيجية لبنــاء 

مجتمــع مدنــي فاعــل تتــم فــي إطــار متكامــل تحــدده 

مجموعة سياســات عامة تشــمل المجتمع بأســره، 

ســواء عــن طريــق إعــادة تكويــن القــوى االجتماعيــة 

الثقافــي  للعمــل  الضــروري  الفكــري  المســتوى  أو 

والسياســي، وتُعــد هــذه السياســات ضــرورة حتميــة 

إلدارة التنافــس والتناقضــات المجتمعيــة. لــذا، فــإن 

المجتمــع  بنيــة  فــي  تكمــن  األساســية  المشــكلة 

ال  وبالتالــي  فقــط،  وأجهزتهــا  الدولــة  فــي  وليــس 

المجتمــع  تدعيــم  فكــرة  بيــن  تناقــض  أي  يوجــد 

ومنظــم  مركزيــة  كســلطة  الدولــة  وبقــاء  المدنــي 

لتفاعــات هــذا المجتمــع. وفــي هــذا الســياق يمكــن 

اإلشــارة إلــى مجموعــة مــن المؤشــرات والمعاييــر 

حــدود  قيــاس  خالهــا  مــن  يمكــن  التــي  الدوليــة 

المؤشــر  مثــل:  مدنــي،  مجتمــع  أي  وقــوة  فاعليــة 

القانونــي والسياســي، والمؤشــر الثقافــي، والمؤشــر 

االقتصــادي واالجتماعــي. وقــد وقــع اختيارنــا فــي هذا 

ألهميتــه  نظــًرا  المؤسســية؛  مؤشــر  علــى  التقريــر 

منظمــات  أو  أهليــة  منظمــات  لبنــاء  وحتميتــه 

االســتدامة،  علــى  وقــادرة  قويــة  مدنــي  مجتمــع 

وترســيخ منظومــة مــن القيــم الخاصــة بالشــفافية 

قضيــة  تطرحــه  مــا  إن  والحوكمــة.  والمحاســبية 

توفيــق األوضــاع والخبــرات الســابقة تشــير بدورهــا 

المؤسســية  لألبعــاد  أولويــة  إعطــاء  أهميــة  إلــى 

مثــل:  الســلبية  المظاهــر  مــن  العديــد  لمواجهــة 

الجماعــي،  العمــل  ثقافــة  ومحدوديــة  الشــخصنة، 

والبنــاء  التخطيــط  ومتطلبــات  الشــللية،  وتجــاوز 

بعــض  فــي  المغلقــة  والعضويــات  المؤسســي، 

المنظمــات، فضــًلا عــن إمكانيــة تطبيــق مؤشــرات 

واألثــر.   الفاعليــة  قيــاس 

مؤشر المؤسسية:

ُيعـــد تأكيـــد الســـمة المؤسســـية أحـــد المؤشـــرات 

ــارزة لوجـــود مجتمـــع مدنـــي قـــوي، وتتحـــدد هـــذه  البـ

أساســـية  معاييـــر  أربعـــة  لتوافـــر  وفًقـــا  الســـمة 

بلغتـــه  الـــذي  التطـــور  مـــدى  علـــى  تدلـــل  للحكـــم 

مؤسســـة أو منظمـــة مـــا، وهـــي: القـــدرة علـــى التكيـــف 

مقابـــل  فـــي  واالســـتقال  الجمـــود،  مقابـــل  فـــي 

التبعيـــة والخضـــوع، والتعقـــد فـــي مقابـــل الضعـــف 

االنقســـام.  مقابـــل  فـــي  والتجانـــس  التنظيمـــي، 

ـــة  ـــر األربعـــة مؤشـــرات فرعي ويضـــم كل مـــن المعايي

المجتمـــع  خصائـــص  دراســـة  خالهـــا  مـــن  يمكـــن 

المدنـــي، وذلـــك فيمـــا يلـــي:

ـــة  ـــون رؤيـــ ـــروري أن تكـــ ـــن الضـــ مـــ

واضحــــــة  المنظمــــــة  ورســــــالة 

مــــــن حيــــــث الوصــــول إلــــى الفئــــات 

المسـتهدفة مـن جانـب، والقـدرة 

علـى تقديـم خدمـة جيـدة، وقيـــاس 

األثـــر مــــــن جانــــــب ثــــــان، ومـــردود 

قدراتهــــــا  بنــــــاء  علــــــى  ذلــــــك 

مــــــن  المؤسســــــية  وهياكلهــــــا 

جانــــــب ثالــــــث.
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أـ القدرة على التكيف:

مـع  التكيـف  علـى  المؤسسـة  قـدرة  بذلـك  يقصـد 

التطـورات فـي البيئـة التـي تعمـل من خالهـا، فكلما 

زادت  المحيـط  اإلطـار  مـع  التوافـق  درجـة  ارتفعـت 

ثاثـة  إلـى  اإلشـارة  يمكـن  وهنـا  فاعليتهـا.  درجـة 

المجتمـع: مـع  التوافـق  أو  التكيـف  مـن  مسـتويات 

عاقـة  فهنـاك  بالزمـن،  يتعلـق  األول  المسـتوى 

ارتباطية واضحة بين طول الفترة الزمنية للمنظمة 

األهليـة ودرجـة مؤسسـيتها. أمـا المسـتوى الثانـي 

علـى  المؤسسـة  وقـدرة  األجيـال  بتعاقـب  فيرتبـط 

تجاوز مشكلة تداول السلطة الداخلية واستمرارها 

مـع تعاقـب األجيـال؛ إذ تعكـس هـذه االسـتمرارية 

باإلضافة إلى الدرجة العالية من المؤسسية مرونة 

واضحـة فـي مواجهـة متطلبـات التطـور االجتماعـي 

واالقتصادي. في حين يسـتند المسـتوى الثالث من 

المؤسسـية إلـى درجـة الوظيفيـة، وقـدرة المنظمـة 

األهليـة علـى إجـراء تعديـات فـي أنشـطتها. 

ب ـ االستقالل:

المجتمـــع  مؤسســـات  اســـتقال  درجـــة  ترتبـــط 

ــن  ــدد مـ ــر عـ ــى توافـ ــدرة علـ ــة بالقـ ــن الدولـ ــي عـ المدنـ

عـــدة  خـــال  مـــن  قياســـها  يمكـــن  التـــي  العوامـــل 

منهـــا: مؤشـــرات، 

وحـدود . 	 المدنـي،  المجتمـع  مؤسسـات  نشـأة 

تدخـل الدولـة فـي هـذه العمليـة، فاألصل هو أن 

تتمتـع المؤسسـات بهامـش مـن االسـتقالية 

عـن الدولـة.

االســـتقالل المالـــي: ويظهـــر ذلـــك مـــن خـــال . 	

تحديـــد مصـــادر تمويـــل مؤسســـات المجتمـــع 

المدني والوزن النسبي للجهات الممولة؛ وذلك 

ـــزًءا مـــن الـدولــــــة ـــا إذا كانـــت تتلقـــى جــــ  لتحديـــــد مـ

أو بعـــض الـجـهـــــــات الخارجيـــة، أم تعتمـــد بصورة 

كاملـــة فـــي التمويــــــل الذاتـــي علـــى مـســـــــاهمات 

 األعضاء في شكل رسوم العضوية أو التبرعات

الـخـدمـيــــــة أنـشـــطـتـهــــا  بـعــــض  عـوائــــــد   أو 

أو اإلنتاجيـــة؛ حيـــث ُيعـــد التأســـيس االقتصـــادي 

يشـــكل  أنـــه  كمـــا  االســـتقالية،  عناصـــر  أهـــم 

إطـــاًرا للحركـــة السياســـية المســـتقلة، وعنصـــًرا 

مـــن عناصـــر اســـتمراريتها.

يشـــير . 	 والتنظيـمـــــي:  اإلداري  االســـــتقالل 

إلـــى مـــدى اســـتقال مؤسســـات المجتمـــع 

المدنـــي فـــي إدارة شـــؤونها الداخليـــة طبًقـــا 

عـــن  بعيـــًدا  الداخليـــة،  وقوانينهـــا  للوائحهـــا 

درجـــة  انخفـــاض  وبالتالـــي  الدولـــة،  تدخـــل 

هـــذا  وفـــي  التنفيذيـــة.  للســـلطة  تبعيتهـــا 

الســـياق، يمكـــن رصـــد بعـــض اإلجـــراءات التـــي 

تعـــزز مـــن اســـتقالية مؤسســـات المجتمـــع 

المدنـــي، والتـــي تتمثـــل فـــي:

بيـن 	  والتفاعـل  إيجـاد قواعـد واضحـة لالتصـال 

المدنـي. المجتمـع  مؤسسـات 

للتضامـن 	  قواعـد  خـالل  مـن  بينهـا  التكافـل 

حركتهـا. مكونـات  ضمـن  كأولويـة  والتماسـك 
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ـــة، 	  ـــة الممارســـة الداخلي تأســـيس قواعـــد لعملي

تعتمـــد علـــى تعزيـــز قيـــم الشـــفافية وتجنـــب 

ألن  وذلـــك  واالســـتبداد،  واالنحـــراف  الفســـاد 

فســـاد التكوينـــات الداخليـــة للمؤسســـة ســـوف 

يـــؤدي إلـــى ضعفهـــا، وبالتالـــي ســـهولة اختراقهـــا 

ـــا. ـــا وخارجيًّ داخليًّ

جـ ـ الـتـعـقـــــد:

داخـل  واألفقيـة  الرأسـية  المسـتويات  د  تعـدُّ أي 

المؤسسـة، بمعنـي تعـدد هيئاتهـا التنظيميـة مـن 

إداريـة داخليـة مـن جانـب  جانـب، ووجـود مسـتويات 

ـا علـى أوسـع نطـاق ممكـن  ثـان، وانتشـارها جغرافيًّ

داخـل المجتمـع مـن جانـب ثالـث. فالمؤسسـة التـي 

يكون لها أهداف عديدة تكون أكثر قدرة على تكييف 

أوضاعهـا حيـن تفقـد أيًّا من أهدافها، وبالتالي تتنوع 

بدائلهـا لتحقيـق الهـدف النهائـي.

د ـ الـتـجـانـــس:

وُيقصـد بـه عـدم وجـود صراعـات داخـل المؤسسـة 

مـرد  كان  فكلمـا  نشـاطها.  علـى  تؤثـر  ذاتهـا، 

إلـى أسـباب  المؤسسـة  بيـن قيـادات  االنقسـامات 

جوهريـة تتعلـق بنشـاط المؤسسـة، وكانـت طريقة 

علـى  مؤشـًرا  ذلـك  كان  سـلمية،  الخافـات  تسـوية 

مـرد  كان  كلمـا  المقابـل،  وفـي  المؤسسـة.  تطـور 

شـخصية،  أسـباب  إلـى  واالنقسـامات  الخافـات 

مؤشـًرا  ذلـك  كان  عنيًفـا،  تسـويتها  أسـلوب  وكان 

المؤسسـة فتجانـس  المؤسسـة.  ضعـف  علـى 

بـه  يوجـد  ال  جامـد  تشـكيل  إلـى  تحولهـا  يعنـي  ال 

التناقضـات  لتلـك  أهميـة  هنـاك  إن  بـل  تباينـات، 

والتعدديـة كدافـع لحركـة المنظمـة، وبالتالـي حركـة 

منظمـات المجتمـع المدنـي، وقدرتهـا علـى اإلبـداع 

والتغييـر فـي المجتمعـات. كمـا أن تلـك التناقضـات 

ال تعنـي وجـود تجانـس بشـكل كامـل، فكلمـا زادت 

التعـاون  أسـس  علـى  القائمـة  العاقـات  أنمـاط 

ـر ذلـك مؤشـًرا على حيويـة المجتمع 
ِ
والتنافـس، اعُتب

اإليجابـي. بالمعنـى  المدنـي 

تشـــير المالمـــح األوليـــة لخريطـــة 

إلــــــى  األهليـــة  الجمعيــــــات  توزيــــــع 

أهميــــــة اســــــتكمال بنــــــاء الخريطــــــة 

األهليـــة،  للتنظيمــــــات  المعرفيــــــة 

التفصيليــــــة؛  البيانــــــات  وتوفيــــــر 

للوقــــــوف علــــــى حجــــــم التطــــور والتغيــــر 

ثـــم،  ومـــن  واألدوار،  الســــمات  فــــي 

تنامــي القــدرة علــى تشــخيص الواقـــع 

والقــــــوة. الضعــــــف  ومواطــــــن 

إلـــى  الســـابقة  األربـــع  الخصائـــص  وتشـــير  هـــذا 

المؤسســـية ألي  الخريطـــة  التعـــرف علـــى  أهميـــة 

مجتمـــع كأمـــر حتمـــي لتحديـــد فاعليتـــه وقـــوة تأثيـــره 

ــر  ــة. األمـ ــات االجتماعيـ ــا للتكوينـ إلـــى جانـــب تحديدهـ

مـــن  المؤسســـات  هـــذه  دراســـة  يقتضـــي  الـــذي 

جميـــع النواحـــي المحـــددة لفاعليتهـــا، مثـــل: حجـــم 

والخصائـــص  المؤسســـات،  وأعـــداد  العضويـــة، 

الذاتيـــة، ودرجـــة االســـتقال، ودرجـــة التضامـــن، وإلـــى 

غيـــر ذلـــك مـــن المؤشـــرات الكاشـــفة عـــن تناقضـــات 

واقـــع منظمـــات المجتمـــع المدنـــي المصـــري، وكثـــرة 

الحديـــث عـــن رهانـــات تتجـــاوز رؤيتهـــا وأدوارهـــا.

فبإعمــال الخصائــص الســابقة علــى الواقــع الحالــي 

األوضــاع،  توفيــق  وعمليــة  الجديــد  القانــون  قبــل 

يمكــن الوصــول إلــى عــدد مــن النتائــج التــي توضحهــا 

بعــض الدراســات المحليــة الميدانيــة، نذكــر منهــا: 

افتقــار غالبيــة المنظمــات إلــى هيــكل إداري ومالــي 

الداخليــة،  المؤسســية  الثقافــة  وضعــف  قــوي، 

وعــدم االهتمــام بمعرفــة اللوائــح واألطــر التنظيمية 

الداخليــة، والتــزام أعضــاء الجمعيــات بتســديد قيمــة 

اشــتراكاتهم ال يتحقــق ســوى بنســبة 60% تقريًبــا فــي 



11

مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار - مجلس الوزراء

أحســن األحــوال، فضــًلا عــن محدوديــة الجمعيــات 

التــي تمتلــك حســابات منتظمــة، إلــى جانــب افتقارهــا 

المتطوعيــن  أو  المتفرغيــن  الموظفيــن  إلــى 

المؤهليــن؛ ممــا يعــوق عملهــا، ويجعلهــا غيــر قــادرة 

الفعــال  التعــاون  تحقيــق  أو  مواردهــا  تنميــة  علــى 

المؤسســات  مــع  أو  المحليــة  مجتمعاتهــا  مــع 

الحكوميــة، ُيضــاف إلــى ذلــك غلبــة الشــخصنة علــى 

بأشــخاص  ترتبــط  أنهــا  بمعنــى  الجمعيــة،  عمــل 

بعينهــم )فــي العــادة هــم المؤسســون أو في بعض 

األحيــان تقتصــر علــى شــخص رئيس الجمعيــة(، كما 

تشــير مبــررات الحــل اإلداري للجمعيــات األهليــة إلــى 

أن عــدم انتظــام عقــد الجمعيــة العموميــة يشــكل 

الحــال  كذلــك  الحــل.  مبــررات  مــن  كبيــرة  نســبة 

ر القيادات  بالنســبة لمســألة »دوران النخبة« أو تغيُّ

الجمعيــات؛ مــن  كبيــر  عــدد  إدارات  مجالــس   فــي 

إذ يتسم بمعدل تغيير محدود جًدا.

وختاًمـا، يمكـن القـول بـأن حالـة غالبيـة المنظمـات 

األهلية، وما يكتنفها من سمات ضعف مؤسسية، 

مـن   %50 علـى  يزيـد  مـا  قـدرة  عـدم  أظهرتهـا  كمـا 

يفـرض  أوضاعهـا،  توفيـق  علـى  األهليـة  الجمعيـات 

جانـب  مـن  هـذه  الضعـف  سـمات  مواجهـة  أهميـة 

الجهـة اإلداريـة المنوط بهـا تنظيم عمل الجمعيات 

األهليـة، ومـن جانـب المنظمات نفسـها، حتى يمكن 

أجندتهـا  اتسـاع  متطلبـات  مـع  أدوارهـا  تتوافـق  أن 

الرعائيـة والتنمويـة، والدخـول فـي مرحلـة المشـاركة 

فـي صياغـة أولويـات القضايـا واالحتياجـات، اسـتناًدا 

لمجـاالت  وتعميًقـا  التنمويـة،  الدولـة  أجنـدة  إلـى 

االجتماعيـة  والتنميـة  الفقـر  قضايـا  تجـاه  عملهـا 

وتنميتهـا  القـدرات  ببنـاء  فاالهتمـام  واالقتصاديـة؛ 

المؤسسـي  المسـتوى  أو  الفـردي  المسـتوى  علـى 

مسـؤوليات  تعظيـم  أردنـا  مـا  إذا  منـه  مفـرَّ  ال  أمـر 

فـي مصـر. األهليـة  المنظمـات  وأدوار 
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