تغيير ميزان القوى:

زياد  ،باحث شاب من العراق

كيف يمكن تعزيز قدرات المنظمات بشكل مغاير؟

تحققنا من األسباب الجذرية لعدم ازدهار منظمات المجتمع المدني الشبابية وحصر جهودها فقط بضمان بقائها ،وتبين لنا أنه
يمكن لمنظمات المجتمع المدني الشبابية أن تتولى القيادة في القطاع وأن تؤدي العمل الذي تسعى ألجله في حال تأ ّمن لها دعم
مخصص يستند إلى احتياجاتها ويعترف بتنوع طموحاتها التنظيمية .يحلل هذا الموجز كيفية تعزيز مساحات التعلم الداخلية
المتنوعة وزيادة فرص تعزيز القدرات.

كيفية دعم منظمات المجتمع المدني الشبابية في سد الثغرات في القدارت
داخل منظماتها:
الوصول إلى بناء القدرات من خالل جهات خارجية
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تمويل بناء القدرات
منصة لمشاركة المعرفة المكتسبة مع المنظمات  /الشبكات  /الحركات
معرفة كيفية الوصول إلى بناء القدرات
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تكريس الوقت لبناء القدرات

يشير هذا الرسم البياني إلى أن المسائل المتعلقة بالقدرات ال ترتبط بقلة الوقت أو عدم معرفة من أين يمكن الوصول إلى بناء
القدرات .فالمسألة تتعلق بالتمويل بالدرجة األولى (لتلبية حاجات المنظمات وتمكينها من تنفيذ عملها) والسعي إلى االستفادة من
الخبرات الخارجية (وذلك يُعتبر عادة عامالً خارجيًا ال تتضمنه المنظمات الفردية ).

وجدنا أن...
االعتقاد السائد هو أن «بناء القدرات» يأتي من
مساحات (دولية) خارجية في إطار طلبات االمتثال
للجهة المانحة ومعايير المنظمات غير الحكومية الدولية
الغربية حول ما تبدو عليه المنظمات «الجيدة» ،بدون
األخذ في االعتبار مساحات التعلم المتنوعة واللحظات
التي يُبنى عليها داخل المنظمات .وفي حين تُعد وجهات
النظر الخارجية ذات قيمة أكبر ،تريد منظمات المجتمع
المدني الشبابية أن تتمحور جهود دعم القدرات حول
صل لحاجاتها.
تقييم مف ّ
حاجات المنظمات في ما يتعلق بتعزيز قدراتها
متعددة ومعقدة ومتداخلة ،إال أنها ال تتبع أي ترتيب
لألولويات .قد ال يكون هناك داعٍ لتحديد ما هي
الحاجات التي يجب أن تركز عليها المنظمات أوالً من
أجل تعزيز قدراتها بما أن هذه الحاجات تعتمد على
مجال عمل كل منظمة.
قد ال تعرف منظمات المجتمع المدني الشبابية أي
تصورا واض ًحا
مجال عليها منحه األولوية ،إال أن لديها
ً
من حيث التسلسل الهرمي لحاجاتها من أجل تعزيز
قدراتها:
الحاجات التنظيمية > الحاجات الفردية على مستوى
كل دور > التعلم الفردي

كيف يمكننا إحداث تغيير في
طريقة العمل السائدة؟
يجب إعادة ترتيب أولوية توفير الدعم والتمويل لتعزيز
قدرات المجتمع المدني الشبابي واالبتعاد عن مفهوم «حل
واحد يناسب الجميع» وعن تعزيز القدرات وفق ما
تمليه الجهات المانحة .فتعزيز القدرات يجب أن يجمع،
بشكل مناسب ووفقًا لالحتياجات ،بين عدد من المهارات
األساسية لتنفيذ البرامج (مثل جمع التبرعات واإلدارة
المالية وإدارة المشاريع والمراقبة والتقييم والتعلم) وبين
مهارات متخصصة (مثل المناداة والتواصل وإجراء
ضا منظمات
األبحاث) .على تعزيز القدرات أن يساعد أي ً
المجتمع المدني الشبابية في تحديد الثغرات في القدرات
من أجل العمل بشكل أفضل.

ثمة رغبة في أن يصب دعم القدرات في منحى
تغييري (بدالً من التركيز على االمتثال) وأن يُسمح
لمنظمات المجتمع المدني بأن يكون لها صوت
متكافئ ضمن قطاع التنمية األشمل.
يجب توسيع مفاهيم «تعزيز القدرات» في قطاع
منظمات المجتمع المدني لتشمل حلقات التعلم الداخلية
ضمن المنظمات ،كما ينبغي عدم ترسيخ مفهوم أن
دعم القدرات يأتي من فرص خارجية.

«سيساعدنا اعتماد تعاليم وبرامج تبادل أخرى
مع منظمات راسخة على النمو ويزيد من
فعاليتنا - ».منظمة شعبية في زيمبابوي

سلسلة األبحاث هذه من تنسيق مجموعة  ،The Development Alternativeوهي مجموعة
منظمات ملتزمة بابتكار واختبار طرق جديدة لتحقيق التنمية وذلك بقيادة فعلية من الشباب
والمجتمعات التي ينتمون إليها .هذا المشروع ممول من المساعدات البريطانية ( )UK Aidمن
حكومة المملكة المتحدة.

