تغيير ميزان القوى:

ميكانتو وميالي  ،باحثون شباب
من مدغشقر

كيف يمكن بناء صالت وصل والتعاون بشكل مغاير؟

تحققنا من األسباب الجذرية لعدم ازدهار منظمات المجتمع المدني الشبابية وحصر جهودها فقط بضمان بقائها ،وتبين لنا أن
منظمات المجتمع المدني الشبابية حريصة على استكشاف طرق جديدة للتعاون معًا بفعالية أكبر .يحلل هذا الموجز أين وكيف
تتواصل منظمات المجتمع المدني الشبابية مع بعضها البعض ،وما هي المساحات والمنصات التي تستخدمها ،وما هي نقاط
القوة ونقاط الضعف في عملها.

جدوى مساحات التعاون:
يُستخدم ) (%40.3من هذه المساحات إلنشاء شبكات تواصل.

%40.3

يُستخدم ( )%29.2من هذه المساحات لتبادل المعرفة.
التعرف على خبرات جديدة

%29.2

تصميم مشاريع عمل جديدة
تستخدمها للتخطيط المشترك لألعمال

%18.1
%9.7

يُظهر هذا الرسم البياني كيف يستخدم المجتمع المدني الشبابي حاليًا المساحات المختلفة التي تهدف إلى تعزيز التواصل والتعاون.

وجدنا أن...
بناء الثقة والشفافية عامالن مهمان إلنشاء عالقات
قوية ومستدامة .ينبغي ترسيخ هذين العامليَن في بداية
أي شراكة بشكل رسمي ،من خالل مذكرة تفاهم مثالً،
وبالتالي تحديد األدوار والتوقعات.
معظم منظمات المجتمع المدني الشبابية تسعى إلى إقامة
عالقات تعاون تدوم  3إلى  5سنوات وتستمر بعد انهاء
دورة تمويل البرنامج .ولكن تشكل القيود على التمويل
ودورات التمويل القصيرة عقبات حقيقية أمام ضمان
عالقة تعاون متينة .فمن دون الوقت الالزم والموارد
الكافية ،من الصعب بناء مثل هذه العالقات.
الجهات التي تتعاون معها المنظمات متوقفة على
فرص التمويل التي تفرض أيضًا شورط هذا التعاون.
تسعى منظمات المجتمع المدني الشبابية عادة إلى
اتخاذ القرارات بشأن تغيير طريقة التواصل والتعاون
المعتمدة ،إال أن قوانين التعاون (أي مع من وكيف وحول
ماذا) غالبًا ما تضعها الجهة المانحة أو المنظمات غير
الحكومية الدولية وذلك وفقًا لألولويات االستراتيجية
والشراكات وفرص التمويل التي يقدمها المانحون.
من المهم إنشاء مساحات تواصل أكثر تنوعًا وفعالية.
صحيح أنه ثمة عدد من المساحات االفتراضية التي
تتواصل من خاللها منظمات المجتمع المدني الشبابية،
عا
غير أن مساحات التواصل المادية أقل عددًا وشيو ً
(ربع أو نصف سنوية) وغالبًا ما تقع بعيدًا عن مكان
تنفيذ العمل .ومع ذلك ،هناك حافز للدفع باتجاه إعادة
النظر في اإلمكانيات والمنفعة التي توفرها المساحات
القائمة قبل إنشاء مساحات تواصل جديدة.

كيف يمكننا إحداث تغيير في
طريقة العمل السائدة؟
ينبغي على الجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية
الدولية وضع معايير مشتركة لعقد الشراكات في مستهل
مرحلة إعداد البرامج ،وذلك بناء على الثقة المتبادلة
والتوقعات المشتركة واألدوار المتفق عليها .ال بد للعملية
من أن تكون مشتركة لضمان التساوي والمنفعة والقدرة
على إتخاذ القرار لجميع الشركاء .يساهم ذلك في رعاية
شراكات طويلة األمد والمحافظة عليها حتى بعد انقضاء
دورات التمويل.
يجب أن يتم إتخاذ القرارات المتعلقة بالشراكات بشكل
مشترك مع المانحين ،على أن تأتي هذه القرارات بفائدة
ضا فعالية وقيمة
متبادلة للطرفين وأن تحمل معها أي ً
للمنظمات .يمكن لنشاطات مثل الشراكات وأعمال تحديد
األثر أن تساعد المانحين ومنظمات المجتمع المدني
الشبابية في تحديد نوع التعاون االستراتيجي واألكثر صلة
من وجهة نظر الطرفين.
ال تقتصر إقامة عالقة تواصل وتعاون على إنشاء المزيد
من المساحات فقط ،بل تنطوي على إعادة النظر في بنية
هذه المساحات وإمكانية توسيعها لتحقيق غايات أكبر
ولتكون متاحة ومفيدة أكثر .كيف يمكننا الذهاب أبعد من
مجرد «المشاركة» واالنتقال إلى «التنفيذ والتفكير» معًا؟

ال بد من إجراء حوار متعمق ضمن القطاع حول من
هي الجهة التي ينبغي عليها تولي المسؤولية وتحريك
العجلة في مثل هذه المساحات.

«تعاوننا مع منظمتين أخريين في ورشة تدريب للمدربين مع قادة محليين وأطراف معنية مجتمعية أخرى .وبالفعل
حقق البرنامج النجاح المطلوب ألننا استعنا بخبراتنا المختلفة بطريقة فعالة .منذ ذلك اليوم ،صرت أفهم المعنى
الحقيقي لعبارة «في االتحاد قوة»» - .منظمة مجتمعية 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.

