ندوة حول:
"التشبيك الجمعياتي والبحث عن فرص التمويل"
األربعاء  12فيفري 2020
زهيرعزعوزي  /باحث في علم االجتماع  /املقرر العام للورشة
الساعة  8و 30دق :استقبال املشاركين
الساعة  09و 15دق :كلمة الترحيب واالفتتاح  /السيدة ألفة الضحاك املديرة العامة ملركز إفادة
هذه الندوة هي انطالقة جديدة لنشاط مركز إفادة وبرؤية تشاركية حسب تطلعات النسيج
الجمعياتي ومساهمة املركز في دعم الجمعيات واملنظمات التونسية التي بلغت  23213جمعية حسب
آخر إحصاء  /التأكيد على الصبغة التشاركية للمركز مع املنظمات في صياغة برنامج التكوين من أجل
فضاء مفتوح للتشاور وبناء االستراتيجيات التي ترتقي بالعمل الجمعياتي  /تعزيز عمل املركز يزداد
قوة وصالبة من خالل مشاركة كل الجمعيات بإبداء املالحظات واملراسالت
الشكر لكافة الجمعيات املشاركة على تحمسها للمشاركة  /شكر الفريق الصحفي  /شكر
اإلطار العامل بمؤسسة إفادة
الساعة  9و 25دق :كلمة السيدة فائزة كافي  /عضو جمعية املرأة والريادة  /ميسرة أشغال الندوة
الترحيب بالضيوف  /التأكيد على دور الجمعيات في النهوض باملجتمع  /التأكيد على قيمة العطاء
والتكوين الجمعياتي والدور املتنامي للجمعيات الذي يعتبر رافدا هاما للتمكين  /العمل الجمعياتي
أحد شروط الديمقراطية التي تتجسد في املجتمع املدني  /التأكيد على دور النشطاء املؤمنين بمبدإ
التغيير املجتمعي

الريادة في املجال الجمعياتي  /السيدة سناء غنيمة  /رئيسة جمعية املرأة والريادة

التمهيد ملوضوع املداخلة :قوة النشطاء تكمن في التعبير عن الرأي وفي املشاركة اإليجابية في
مختلف مجاالت الحياة االجتماعية والثقافية والرياضية
مع تزايد عدد الجمعيات الكبير انطالقا من مرسوم  88لسنة  2011برزت العديد من
الفعاليات الجمعياتية التي أنتجت ريادة مهمة في املجتمع  /الريادة تبين وجود نشطاء لهم تأثير كبير
على املجتمعات املحلية باملناصرة والحشد والتأييد  /والريادة مهمة جدا باعتبار السبق الذي يقوم
به شخص يتميز بخصائص الريادة  /ال بد من وجود أخالقيات في عالقة بموضوع الريادة  /االنتماء
ملجموعة قيم مجتمعية إيجابية لها تأثير كبير وواضح  /هذا الوضع يتطلب تحمل مسؤولية معينة
في قطاع معين  /الرياديون أو القادة لهم مسؤولية التأثير اإليجابي  /توجد أمثلة كبيرة على وضع
املجتمعات املحلية باعتبار تحرك مجموعة من األشخاص في اتجاه تغيير وضع سلبي ومحاوالت
متعددة لجعله واقعا إيجابيا  /الفريق النواة للمجتمعات املحلية فكرة مهمة جدا في الحياة العامة
من أجل تقديم املثال  /ال بد من االجتماع حول الفريق النواة وأن الوقت يتطلب معاونة ومساعدة
للفريق األول بحكم تبادل الخبرات وتبادل األدوار /
بناء األنشطة واألفعال مهم جدا في عملية الريادة  /كما وجب االنتباه إلى أن النشطاء يتعبون
أحيانا ومن املهم دعمهم ومآزرتهم وتقديم كل شروط النجاح لعملهم حتى يؤثروا تأثيرا إيجابيا /
الريادة أساسا مسار يؤثر من خالله القادة من أجل الوصول ألهداف عامة أو أهداف تهم مجموعات
في مجتمعات محلية  /واملواطنون كفاعلين اجتماعيين هدفهم تغيير الواقع تدريجيا  /فعل التأثير
مهم جدا ألنه فعل يكتسب قوته من اإلصرار كفكرة ثقافية  /الريادة تجمع بين الخصائص
بتفاصيلها وجزئياتها وفي نفس الوقت هي سلوك وممارسة يومية تدخل في شخصية اإلنسان  /من
أهم خصائص الريادة  :الهدف – الطاقة – الثقة في النفس – أخذ القرار – الصدق – اإليثار
والتفكير في الغير – القوة في الشخصية  /االتصال والتواصل  /املهارات التقنية  /االستشراف البعيد
واالستراتيجي/
هل الريادة ثابتة أم متغيرة؟ :في الحقيقة الخاصياتان الزم توفرهما في الريادي أو القائد ألن األهم
الثبات على املبدأ
كل القادة يتغيرون حسب الوقائع والقواعد ولكن يبقون دوما أوفياء ملبدإ التأثير اإليجابي في
املجتمعات املحلية

القادة يميلون دوما لإليثار وحب اآلخرين  /القادة يميلون دوما إلدماج الجميع في األنشطة واملشاريع
وكل املحطات الكبرى للعمل الجمعياتي فال مجال إلقصاء أشخاص معينين لدواع عديدة  /يوجد
تبادل للمجهودات واألفكار
القادة لهم قوة تحريك املواطنين من خالل التأثير
القائد والقوة شيئان مجتمعان معا لتكوين قادة مؤثرين  /ومصادر القوة متعددة األوجه كالخبرة
والرئاسة والفعل التأثيري والكاريزما والكلمة الطيبة والشرعية واملشروعية
نموذج الريادة املجتمعية :االستقطاب  /التقييم  /التعليم  /االلتزام
االستقطاب يعني إعطاء أدوار ولو بسيطة جدا خاصة للنشطاء الجدد الذين لهم عالقة قليلة
باملجتمع املدني :القائد ينجح بمن معه
التقييم ذاتي أوال ثم موضوعي ثانيا :قبول النقد للتقدم والنقد كامال وشامال ومتعدد األطراف ومن
املهم التقييم ألنه يبرز النقائص ويعطي فرصا أكبر للتحسن
التعليم :ونقصد التعلم باملمارسة أساسا وهنا نحن نتحدث عن التجربة وعن التعلم من األخطاء
وهذا التعلم دائم ومتعدد املصادر وذاتي باألساس ألن التعلم يبدأ من األنا كما أن تبادل الخبرات
مهم جدا
هذا إلى جانب التعليم الالنظامي الذي يأخذ شيئا فشيئا مكانة في املجتمع املدني
االلتزام  :تحميل املسؤوليات مهم جدا والنشطاء من واجبهم االلتزام تدريجيا وتمرير هذه الخاصية
ال بد من التجديد وضخ الدماء الجديدة وهذا مهم جدا في عالم الريادة
التدريب والتكوين مهم جدا للنشطاء القادة  :نحن نتحدث عن التكوين واستخداماته العملية إذ ال
بد من التدرب والتكون املستمر
االنخراط مهم جدا في كل املواضيع والقضايا املحلية والوطنية والعاملية
التحديات الكبرى للقادة الرأي املحليين :االلتزام – املبادرة – التواجد املستمر – االلتزام الجدي
املتواصل – املتطوعون من املهم دعمهم وتأكيد أدوارهم – التحديات املجتمعية يتحمل وزرها

القائد والريادي ألنه يشعر أن ذلك واجبه وأن وضع اإلصبع على الداء من واجب قادة الرأي
والنشطاء القادة
بالنسبة لألخالقيات :وهو نسق املبادئ على املستوى الصغير وعلى املستوى الكبير من أجل تشريك
فعلي لكل النشطاء  /القادة يتفاعلون جيدا فيما بينهم
القادة ال يولدون قادة بل يتحولون تدريجيا بحكم اإليمان بقوتهم وتدربهم وممارستهم للنشاط
املجتمعي الهادف  /وما يميز القائد هو الفعل وليس الكالم إذ أن التأثير هو الهدف األسمى
التشبيك الجمعياتي  /إلياس الزين  /رئيس املعهد التونس ي للديمقراطية والتنمية
انطلق من سؤال الحاضرين على موضوع التشبيك
ال توجد في تونس تجارب عديدة في التشبيك نظرا لوجود صعوبات على مستوى الصياغة والرؤية
واألنشطة  /وهذا راجع للثقافة املجتمعية التي تتحدث عن املجموعة ولكن لها سلبيات عديدة في
العمل الجماعي
املجتمع املدني له أدوار عديدة ال بد من فهمها على مستوى األفراد واملجموعات وأساسا على
مستوى الجمعيات وربطه بالتشبيك الجمعياتي
املرسوم  88لسنة  2011املنظم للجمعيات واملنظمات التونسية يسمح بالتشبيك وهو خاصية
تونسية ضمن الدول العربية عموما
مبادئ وقيم الشبكة  :تعزيز وتطوير الجمعيات في إطار التنوع والديمقراطية وسيادة القانون /
نحن هنا نتعامل مع مفهوم الديمقراطية باعبار الشبكة إطار تعاقدي منظم قانونيا وباعتبارها
وسيلة أو آلية استشارية منتخبة تعمل على تحقيق أهداف أو هدف من وراء التشبيك  /كما
نتحدث عن ضمانات الحياد واالستقاللية لكافة األعضاء املؤسسة للشبكة  /كما يتم الحديث عن
التشبيك الجمعياتي الكامل وهو الحق في عملية صنع القرارات والتخطيط والتنفيذ والرصد
واملتابعة والتقييم  /كما أن مفهوم التنوع من املهم احترامه في إطار الشبكة  /مفهوم االستقاللية
أي التمتع بالحق في تحديد ووضع البرامج وفقا لالحتياجات واألولويات املحلية  /مفهوم التقييم
واملتابع ة :أي مراجعة دورية للهدف األساس ي واالستراتيجيات والبرامج واألداء لتحسين املحتوى
هذا باإلضافة إلى تعزيز العمل املؤسس ي والتطوعي والديمقراطية الداخلية والشافافية واملساءلة /

مفهوم املساواة بين الجنسين  :يجب أن تعمل الشبكات على تعزيز دور الفئات املهمشة وعالقتها
باألدوار االجتماعية
الرؤية واملهمة واألهداف :تحديد الهدف الكبير على مجال زمني طويل من  5سنوات على األقل من
أجل التفكير الجدي في بديل تنموي جديد ومهمة واضحة ودواع للتأسيس واضحة ودقيقة ويجب
أن توضح التوجهات املستقبلية التي اتخذتها الشبكة لتحقيق األهداف
التشبيك الجمعياتي :جمعيات ومنظمات في نفس مجاالت العمل أو لها مصلحة مشتركة والذين
يسهمون معا في العمل املشترك وتبادل الفرص والخبرات أو املوارد من خالل ؟إطار الشبكة التي
تجمعهم حول أرضية مشتركة أو قصد تحقيق هدف خصوص ي والذين يلتجؤون للتشبيك من
أجل املدافعة عن أهدافهم النبيلة
إيجابيات وفوائد التشبيك الجمعياتي  :الحاجة إلى الوصول ولتنسيق النفاذ إلى املعلومة واملعارف
واملعلومات الفنية – تبادل الخبرات والتجارب الحسنة – تطوير الكفاءة وبناء التوافق في مجاالت
العالقات العامة – تعزيز قدراتن الجمعيات واملنظمات عن املدافعة واملناصرة والتوعية والتأثير في
املحيط املحلي أساسا – التأثير والتفاعل مع القرار في صياغة السياسات العمومية وتحسين جودة
الخدمات – تطوير أرضية ملمارسات مشتركة وتقاسم التجارب الحسنة – تخفيف املخاطر
والعقبات – الحاجة إلى الدعم والتضامن بين مكونات املجتمع – طريقة جديدة للفهم والتدخل في
الظروف املعقدة من أجل دعم التماسك االجتماعي – توسيع فرص لبدء املشاريع القائمة على
املقاربة التشاركية واملندمجة – تطوير أدوات املتابعة والتقييم وقياس األثر ألنشطة الجمعيات
واملنظمات
أهداف الشبكات الجمعياتية  :رابح  /رابح
أ /تمكين املواطنات واملواطنين :بناء جمعيات مدنية قوية وقادرة وفعالة من خالل بناء قدراتها
وتمكينها من أدوات االتصال ووسائل التأثير في الرأي العام املحلي  /تعزيز وتطوير عمل هذه
الجمعيات واملنظمات في املجتمع املحلي والسماح لها في املساهمة في وضع قواعد مجتمع ديمقراطي
ومتقدم
ب /تعزيز التنسيق بين الجمعيات املدنية والجماعات املحلية  :تطوير العمل ةامليداني
ت /تقاسم املوارد واملعلومات والخبرات

د /تطوير أطر التضامن والتعاون
أشكال الشبكات  :جغرافية  /موضوعية  /مؤقتة  /دائمة
 /1جغرافية الشبكات  :أ /وطنية – جهوية – محلية  :مجتمع محلي ومنظمات املجتمع املدني
وهياكل الدوزلة ب /إقليمية  :للتعبير عن رؤية مشتركة ج /الدولية
 /2موضوعية  :أ /الجمهور شباب أطفال ب /القطاعات  :الصحة – التعليم – االقتصاد
التضامني
إيجابيات الشبكات  :الدفاع عن األفكار املشتركة – التوجه إلى جمهور واسع
مقومات الشبكة الجمعياتية الناجحة :
رؤية ومهمة وأهداف واضحة  /فئات مستهدفة  /خطة استراتيجية واضحة  /فريق عمل وقدرات
بشرية للدعم  /الدعم املعنوي واملادي وآليات اإلحاطة واملرافقة الضرورية
الحق في الشبكات  :واجب ةمعرفة التزامات الدولة الحقوقية  /واجبي معرفة القوانين  /احترام قيم
الثقافة الديمقراطية  /التمييز بين نشاط الجمعية ونشاط الحزب  /وضع قواعد للعمل
الديمقراطي  /وضع قواعد لتسيير الشبكة  /ميثاق الشرف األخالقي /
ميثاق التشبيك  :االستقالل واالستقاللية  /املشاركة والعضوية املفتوحة  /احترام سيادة القانون /
املحاسبة الداخل ية واملساءلة  /تحقيق الصالح العام  /استخدام الوسائل الديمقراطية في عمل
الشبكة
الخاتمة  :نقاط القوة  /نقاط الضعف  /التهديدات  /الفرص

النقاش:

صالح حميدات  /رئيس مؤسس جمعية تواصل  /جمعية املكلفين باالتصال  :ضرورة التقييم
الجمعياتي  /التساؤل عن معنى التطوع  /ضرورة االعتراف بالعمل الجمعياتي  /تثمين املجهودات التي
يبذلها املجتمع املدني /
طارق حمروني  /رئيس جمعية ثقافية  /إجراءات التشبيك
محمد هدار  /التأكيد على الدور الهام للشبكات  /التأكيد على الدور الهام ملركز إفادة في التكوين
والتدريب حول التشبيك وطرقه وشروطه واالجراءات الخاصة به
مشاركة  /أهمية التشبيك للشباب
مشارك سامي شاهرللي  /هل قاعدة إفادة مفتوحة للجميع  /ملاذا ال يكون هناك تكوين مباشر حول
التشبيك عمليا من أجل خلق شبكات وتكوينها
مراد الصالحي  /امل عطلين عن العمل  /موضوع االستقاللية باملجتمع املدني وأثر ذلك على االنضمام
لشبكات ذات أهداف محددة  /االهتمام بقاعدة البيانات  /تأثير اللون السياس ي على تكوين الشبكات
فوزي عمار  /التحالف من أجل النهوض بالطاقات املتجددة  /موضوع الدعم وتوفير فرص الدعم
مهم جدا للشبكات  /صعوبات التكوين والتأسيس  :النظر إلى القانون األساس ي للجمعيات املؤسسة
 /البيروقراطية تقف عائقا أمام تأسيس الجمعيات  /ملاذا الجمعيات تدفع أداءات والشبكات كذلك
/
النوري الجبالي  /جمعية تعاونية  /املشكل حاد جدا في التعاونيات ألن املجلة أوالقانون طويل جدا
 2014فصال منظما لعمل التعاونيات  /مسؤولية املشرع قانونيا على التشجيع على النشاط التعاوني
/
إجابات  /السيدة غنيمة  :التأكيد على التقييم الذاتي للجمعيات من خالل النظر في الفئات
املستهدفة  /التعامل في الجمعيات يجب أن تكون بطريقة محترفة  /تثمين العمل الجمعيات  /القائد
ال يجب عليه رمي املنديل في كل الحاالت  /ضرورة االهتمام بالعمل التقني للجمعيات والشبكات
خاصة تسيير املشاريع
البحث عن فرص التمويل وصياغة املشاريع الجمعياتية السيد فيصل دشيشة

أهمية التمويل لحياة الجمعيات  /التمويل مقابل مشروع  /املشروع يهدف إلى تغيير واقع معين /
نحن نذهب إلى سؤال ملاذا املشروع ؟  /بناء املشاريع يكون حول األهداف ملعرفة ما يجب فعله /
االنطالق من وضعية معينة نصفها تحديدا إلى وضعية مراد الوصول إليها  /كل مشروع له ترتيب
واضح  :هدف عام – هدف خصوص ي – نتائج – مستوى قريب أو متوسط أو بعيد  /التأكيد على
األثر البعيد للمشروع في صياغة املشروع  /التأكيد على ترك ميكانيزم للديمومة التي ستبقى من
املشروع  /العديد من الجمعيات تخلط بين النتيجة واملنتوج  /الجمعيات ال تشتغل كثيرا على
ّ
النتائج أو ما الذي ّ
تغير وما الذي أصبح موجودا ألول مرة  /العمل الجمعياتي في تونس يركز أكثر
على األرقام  /مثال مشروع مع جمعيات لصياغة املشاريع  :هل الغرض التكوين أم القدرة على
صياغة املشاريع وبالتالي نصبح نفكر في عدد املتكونين الذين كتبوا مشروعا ويجب أن نواكب
حضورهم في مشاريع في طور التنفيذ  /طريقة تقديم املشروع وتطوير طريقة العمل واالشتغال
على االستثمار في التدريب والتكوين  /ال بد من رؤية استراتيجية للجمعيات في التكوين حول كتابة
املشاريع وطلبات املقترحات  /الجمعيات ال بد من أن تتذكر جيدا معايير قبول املشاريع  :ال بد من
فهم شبكات التقييم للمنظمات املانحة  :معايير تتوفر في الجمعيات املشاركة  :التسمية واملكان
واملوضوع – معايير املوضوع  :تحديا عن أي موضوع نتحدث أي ثقافة أم اقتصاد أم أي موضوع –
ما الذي تغطيه املصاريف وما الذي ال تغطيه  /معايير االختيار مهمة جدا في النظر إلى القدرات
واإلمكانيات البشرية والتسييرية والخبرة والقدرة التمويلية  /أهمية املرافقة في إعداد املشروع
وصياغته وتنفيذه وإدارته وتقييمه  /وجاهة املشروع مهمة في املعايير  /الحديث عن أصحاب الحق
والقائمين بالواجب  /املؤسسات ومدى توفر الخدمات وما نوعها ومعيار صحتها  /التأكيد على
الفئة التي ستشتغل عليها وعملية تحديدها وتعريفها تعريفا دقيقا واحياجاتهم والصعوبات التي
يعيشون فيها  /ال بد من النظر إلى معايير االختيار أي النظر إلى عينة البحث أو عينة االختيار /
ضرورة النظر إلى الفئات املستفيدة والفئات املستهدفة أو املباشرة وغير مياشرة  /املشروع يكون
امتداد لفكرة سابقة أو ملشروع سابق محليا أو إقليميا أو عامليا فهو مجال للتعلم ولتبادل الخبرات
 /معرفة ما يتم عمله في مثل املشروع املقترح  /بناء مشروع على مشاريع متاح للجمعيات الوصول
إليها  /األهداف التي نضعها منطقيا يجب الوصول إليها  /االهتمام بموارد املشروع البشرية واملادية
واملالية والتي يجب أن تكون معينة على تنفيذ املشروع  /التكافؤ بين األنشطة والعالقة املتناسقة
بين ما تنفذه وما تريد الوصول إليه  /الديمومة تعني أن يتوقف املشروع وتترك في نفس الوقت
عامال لالستمرارية والتي يجب أن تكون عموما استبطان املجتمع املحلي ألفكار املشروع والذهاب به

بعيدا وذلك من خالل تبيين الفكرة من األول  :مثال تشريك املرأة في الوسط الريفي في كل املراحل
حتى يتم االستبطان /
مصادر التمويل  :املرسوم  88لسنة  2011في الفصل  34املتعلق بالعائدات والهبات واملساعدات
والتمويل العمومي مع مالحظة تتعلق بالفصل  35منع التمويل من دولة أو منظمة تدافع عن
مصالح دولة ليس لتونس معها عالقات ديبلوماسية رسمية  /نشر مصادر التمويل وإعالم الكاتب
العام للحكومة حسب القانون وهي نقاط مهمة جدا
التعريف بالتجربة الرائدة لجمعيتي  /نور كعبي
تقديم جمعيتي  :فكرة التأسيس القائمة على الحق في النفاذ إلى املعلومة بالنسبة لكل الجمعيات
بتونس  /التأسيس  / 2011فكرة التعريف بالجمعيات  /فكرة التسيير واكتساب الخبرة  /جمعيتي
هي منصة لخدمة املجتمع املدني  /من مهامها توفير املعلومات والتوضيحات من أجل تأمين
د يناميكية املجتمع املدني  /الدفاع عن مصالح املجتمع املدني  /أخذ القرار  /التربية  /التوعية /
تقاسم املعلومات  /صعوبة التشبيك الرسمي وقوة التشبيك غير الرسمي  /عدم نجاح الشبكات
راجع للثقافة في العمل الجمعياتي والرغبة في االستحواذ على األنشطة واملشاريع والتمويالت  /يوجد
تشبيك ما بين الجمعيات  /تشبيك ما بين املنظمات الكبرى  /التأكيد على وظيفة الجمعيات ومهمتها
الرئيسية وهي خدمة املجتمعات املحلية  /الجمعيات التي تشتغل على موضوع معين ال بد لها من بناء
شبكة العالقات التي تتيح فرص تبادل الخبرات  /تتعامل جمعيتي مع عدد كبير من الشركاء من أجل
جعلها منصة لصالح املجتمع املدني  /التعامل من خالل منصة رقمية وفضاء تشاركي حول كل
املعلومات املتعلقة باملجتمع املدني  /مشاريع جمعيتي كلها من أجل خدمة املجتمع املدني حسب
احتياجاته

التوصيات
 /1تكثيف الندوات التي يشارك فيها عدد كبير من الجمعيات واملنظمات
 / 2تخصيص جانب من الندوات للمناطق الداخلية
 / 3تشريك الجمعيات واملنظمات في وضع تصورات للتكوين من خالل حاجيات وخصوصيات
املناطق الداخلية
 / 4التنويع في مواضيع التكوين لتشمل الجوانب التنظيمية لسير عمل الجمعيات واملنظمات
 / 5دعوة مركز إفادة للعمل على التعريف بالتشبيك وتسهيل املهمة للجمعيات الراغبة في التشبيك
من خالل تخصيص يومي تكوين ويومي تركيز للشبكات التي تريد الجمعيات تأسيسها
 / 6التنويع أكثر في عناصر التكوين لتشمل مواضيع تهم التسويق الجمعياتي واستخدام شبكات
التواصل االجتماعي للتسويق الجمعياتي
 / 7تخصيص نقاط إعالمية شهرية موجهة للجمعيات حول كل املستجدات القانونية التي يمكن
أن تطرأ على كل ما له عالقة بالقوانين املنظمة للجمعيات في تونس ولم ال في العالم
 / 8التعريف أكثر بمركز إفادة داخل الواليات من خالل أيام تعريفية أو معرض متنقل تتكفل
الجمعيات بالتنسيق له
 / 9فسح املجال للجمعيات إلدارة ورشات تهم املواضيع التكوينية التي تكون بمركز إفادة ويكون
ذلك في الجهات
 / 10التواصل املستمر والدائم بالجمعيات من أجل تحيين السجل الوطني للجمعيات ومزيد
إشعاع مركز إفادة
 / 11تمكين الجمعيات من فرص التواجد في عالقة باملشاريع صياغة وكتابة وتقديما وتنفيذا وذلك
من خالل عقد اجتماعات بين جمعيات ومنظمات بصدد تنفيذ مشاريع وجمعيات لم تنفذ من قبل
مشاريع أو تعرف صعوبات تقنية في تنفيذ مرحلة من مراحل مشروعها

