كيفية إنشاء شبكة تواصل بين منظمات
المجتمع المدني الشبابي في منطقتك
مجموعة  Youth Collectiveعبارة عن شبكة تضم منظمات المجتمع المدني الشبابية من حول العالم.
باإلضافة إلى التواصل مع المنظمات العالمية ،تكمن قوتنا في العالقات التي نقيمها على المستوى الوطني
والمحلي .يمكنك االستعانة بدليل المنظمات هذا إلنشاء شبكة محلية تجمع بين المنظمات الشبابية بهدف توفير
الدعم المتبادل في ما بينها ومشاركة المهارات والخبرات والعمل معًا على دعم وتنفيذ مشاريعها.

فوائد إنشاء
شبكة منظمات
شبابية محلية

التعلّم

التأثير

المشاركة

الدعم

في اآلونة األخيرة ،أنشأت أوغاندا وسيراليون شبكات للمنظمات الشبابية وتمكنتا م ًعا من:
•تبادل المعرفة وأفضل الممارسات لتعزيز الدور القيادي للشباب في قطاع التنمية؛
•تزويد الجهات الحكومية وشركاء التنمية والجهات المعنية األخرى بالخبرات المكتسبة حول الدور القيادي للشباب في قطاع التنمية ،بما في ذلك
تسهيل إشراك األصوات الشابة في هذه النقاشات؛
•الدعوة ألن تراعي عملية صناعة السياسات بشكل مباشر مخاوف الشباب والمسائل التي تعنيهم؛
•تنظيم دورات تدريبية متنوعة لتعزيز القدرات والمشاركة في الدورات التي يقيمها اآلخرون؛
•توفير الدعم المتبادل في مجال عمل المجتمع المدني الشبابي.

كيفية إقامة مجموعة  Youth Collectiveفي منطقتك
إذا أردت استكشاف قوة الشراكات الشبابية في محيطك وسياق عملك:

1
يمكنك زيارة
youth-collective.org
واستخدام فلتر البلد لالطّالع
على المنظمات المسجلة في
بلدك.

2
نقترح عليك البحث
حسب مجال عمل
المنظمة وحجم
المنظمة لحصر
نطاق نتائج البحث.

4

3

التواصل

+

تواصل مع المنظمات على عنوان
بريدها اإللكتروني أو حسابها
على فيسبوك الوارد في نتيجة
البحث .اتصل بفريق المنظمة قبل
فترة من موعد االجتماع الذي
تنوي عقده معهم وأرسل لهم
تذكي ًرا قبل االجتماع بيومين.

في االجتماع األول ،نقترح عليك:

5

إذا كنت تعرف منظمات
شبابية أخرى غير مدرجة
في مجموعة Youth
 ،Collectiveيمكنك
ضا.
دعوتها أي ً

حدِّد شكل االجتماع
الذي تريد عقده مع
المشاركين ،سواء على
اإلنترنت أو حضوريًا أو
غير ذلك ،بما يتوافق مع
سياق عملك.

بعد االجتماع األول ،نقترح عليك:

•تخصيص بعض الوقت للتعرّف على المشاركين والتعريف عن
نفسك ومنظمتك

•إرسال رسالة إلكترونية تُل ّخص النقاشات التي دارت خالل االجتماع
والخطوات المتفق عليها

•عرض أهداف المجموعة واالستماع إلى مالحظات وآراء
المنظمات األخرى

•التعاقب على رئاسة االجتماعات من أجل تعزيز االستدامة وتناوب
القيادة وضمان انخراط جميع المشاركين

•تحديد النتائج التي يأمل المشاركون تحقيقها من المجموعة ،وذلك
للمساعدة في تعزيز حس اإلنتماء إلى الشبكة والتمسك بأهدافها

•تشجيع الجميع على االشتراك لالنضمام إلى
 youth-collective.orgواالطّالع على فرص التمويل وآخر
األخبار المتعلقة بالمجتمع المدني الشبابي

•تبادل األفكار الستخالص الخطوات األولية وآليات العمل ،ومنها:
بنية المجموعة مع تحديد األدوار والمسؤولياتبنود جدول األعمال المطروحة للنقاشاإلمكانات المتاحة (أو مدى االستعداد) إلجراء الدوراتالتدريبية للمجموعة
-الحمالت المشتركة التي يمكن للمجموعة دعمها

•االستفادة من منصات التواصل التي تسمح لألعضاء بالتفاعل مع
بعضهم والبقاء على اتصال ،مثل  Signalأو واتساب أو فيسبوك.
وذلك يساعد األعضاء على الحفاظ على الصلة التي تجمعهم والبقاء
على اطّالع بآخر األخبار

•تخصيص بعض الوقت (بشكل غير رسمي) لتعزيز العالقات بين
المنظمات المختلفة ضمن الشبكة
•تحديد موعد للقاءات المقبلة ووتيرة إجراء هذه اللقاءات

إذا كنت تريد إقامة اجتماع لمجموعة  Youth Collectiveفي منطقتك ،يمكنك التواصل معنا وستسرنا مساعدتك .يمكننا توفير الدعم
لك في ما تحتاجه ،مثل مساعدتك في الوصول إلى المنظمات من خالل الموقع اإللكتروني ،وفي كيفية تحديد نقاط النقاش ومنحك إمكانية
الوصول إلى تطبيق  Zoomوغير ذلك .ويسرنا تلقّي مالحظات المنظمات التي تجتمع معها .يمكنك مراسلتنا عبر البريد اإللكتروني على
youthcollective@restlessdevelopment.org

