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:  2012زمالء أشوكا مقدمة عن 

إٌجاد واختٌار المبدعٌن االجتماعٌٌن فً المنطقة من خالل المشروعات المستهدفة هً حجر الزاوٌة •

. األساسً لنموذج أشوكا

عملٌة االختٌار تبدأ مع تحدٌد خرٌطة شاملة للقطاع، وزراعة شبكة من الترشٌحات، وبحث واسع •

باإلضافة إلى التفاعل الشخصً مع المرشحٌن، وبالتالً تمثل بداٌة لعالقة التً ٌمكن أن تستمر مدى 

الحٌاة
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% 30زمالء وبالتالً فقد زادت نسبة عدد زمالء أشوكا إلى  8: زمالء جدد •

%13، بمعدل نمو 2011عن عام 

2011عن عام % 30مرشح، بزٌادة  100: المرشحون•

2011عن عام % 140استمارة بزٌادة  60: اإلستمارات•
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 ،"نخوة" بإسم اإلنترنت على الٌن أون تفاعلً ملتقى أول كامل أنشأ

 فً ومهنٌة منظمة بطرٌقة التطوعً للعمل تدعو  حملة بإطالق وقام

.العربً الوطن منطقة

 

 وبالتالً مجتمعاتهم، تنمٌة فً لٌشاركوا الشباب بتعبئة ٌقوم فهو

 ٌحدث وبالتالً والمهنٌة الشخصٌة مهاراتهم زٌادة على ٌساعدهم

.إٌجابً تغٌٌر

 

 مواقع فً الطرٌقة هذه بمثل ٌعمل الذي الوحٌد الشخص هو كامل

 مواقع وٌستخدم العربً، الوطن منطقة فً االجتماعً التواصل

 الشباب لتشجٌع حالٌا   االجتماعً التواصل ومواقع االنترنت

 للمشاركة الخاص والقطاع للمواطن، خدمات تقدم التً والمنظمات

 والمناطق الشعبً مستوى على التغٌٌر لتحقٌق االجتماعً القطاع مع

.الحكومة حلول انتظار دون المهمشة،

إنجازات أشوكا الوطن العربي عام 

:توفير مرتبات: 2012

 مرتبات تكالف تغطً أشوكا•

 القدرة لهم تتٌح لكً أشوكا لزمالء

 لعملهم الكامل االلتزام على

.أفكارهم لتطوٌر والفرصة

 تتلقى أشوكا زمالء من 79٪  •

.أشوكا من مرتبات
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 ، المرأة وتمكٌن العمل، فرص وخلق للسوق، الحلول تطبٌق فً مٌسون نجحت

  .اإلعالم وسائل عبر إلٌها والوصول

 وشمال األوسط الشرق فً وموقع العربٌة باللغة للنساء إذاعٌة محطة أول بدأت

  .إم إف نساء 96 وتدعى أفرٌقٌا،

 

 تسٌطر التً اإلعالم وسائل صناعة فً المرأة وتدرٌب توظٌف حول الفكرة تدور

 إٌجابً بشكل للنساء ذهنٌة صورة تكوٌن فً تساهم وبالتالً الذكور، علٌها

.المساواة قدم على كمواطنٌن

 مٌسون تمكنت اإلنترنت، وعبر الهواء على كونها من فقط شهرا 15 بعد :إنجازات

 لترتٌب وفقا الثالث المركز إلى تصعد أن" ام اف نساء 96‗محطة خالل من

 فً محطة 20 من ٌقرب ما وبٌن هللا، رام محافظة مستوى على الداخلٌة وزارة

  به لترتٌب وفقا الخامس للمركز ووصلت المنطقة، الغربٌة الضفة وسط

PALTEL، ًالخاص القطاع فً الرائدة االتصاالت شركة وه.

 

 600 نحو ٌبلغ نسا لموقع اإلنترنت لمستخدمً الزٌارات عدد أن بالذكر والجدٌر

 باإلضافة عضو، 946 حوالى فبها للرادٌو الفٌسبوك صفحة بٌنما الشهر، فً زٌارة

 والمشاركة التفاعل معدل ارتفاع ٌعكس مما الساعة، فً ومكالمة رسالة 20 إلى

المستمعٌن من

إنجازات أشوكا الوطن العربي عام 

بناء القدرات :2012
 زمالء قدرات لبناء تدرٌبات أشوكا تقدم

 نطاق توسٌع على لمساعدتهم أشوكا

.الناس من المزٌد إلى والوصول عملهم

 

 عدد ارتفع قد الزمالء من 54٪ 

 ٪40 بنسبة مشروعاتهم من المستفٌدٌن

.انتخابهم منذ



Ashoka Arab World

:التعليم-مصر -يسرى محمد الكومي 

6

 التحول إلحداث الحالً التعلٌم نظام تعزٌز على ٌسري ٌعمل

 التسامح تعزٌز فً والمعلمٌن الطالب إشراك خالل من الثقافً

 والدٌنٌة االجتماعٌة االنقسامات بٌن الفجوات وردم اآلخر وقبول

  .المصري المجتمع فً والعرقٌة

 

 الدراسٌة الفصول على قائم نموذج أول هً لٌسري التسامح مبادرة

 استخدام من المدرسة فً والشباب األطفال تمكن التً التفاعلٌة

 الٌومٌة، بحٌاتهم ربطها و اإلنسان، لحقوق العالمً اإلعالن مبادئ

.أسرهم مع واالنخراط

 

 التوصل تم ،2002 عام فً مرة ألول بدأت أن منذ : اإلنجازات

 محافظة 14 فً مدرسة 210 فً طالب 12600 من أكثر إلى

.مصر محافظات من

أشوكا الوطن العربي 

تقديم المساعدة الفنية
 فً أشوكا لزمالء التدرٌبات أشوكا تقدم

 والتسوٌق، تموٌل، عن البحث :مثل المجاالت

 المالٌة االستشارات وتقدٌم واالتصاالت،

.والقانونٌة

 

 أسهم الدعم اعتبرت أشوكا زمالء من 72٪ 

مؤسساتهم ونمو عملهم فً كبٌرا   إسهاما  
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 بناء خالل من مصر فً الشباب طاقات إطالق على محمود ٌعمل

 بقٌادة للتعلٌم سلبٌٌن متلقٌن دور عن بعٌدا الطالب تحوٌل وهو .الروبوت

.العملً التدرٌب خالل من ٌتعلمون أشخاص إلى المدرب

 

 

 الحٌاتٌة للمهارات جدٌد اتجاه باتخاذ الطالب قٌام هو :الفعلً الموضوع

 االقتصاد بتحدٌد وتقوم البالد، فً التعلٌمٌة المؤسسات متجاهلٌن المنظمة

.الحدٌث

 

 خالل واحدة جامعة معسكر من كلهم فقط فرٌق 15 من  :اإلنجازات

 استطاعت األولى، السنة

 انتشرت  الحٌن ذلك ومنذ ،2011 عام فً 1000 إلى الوصول

 محافظات من محافظات خمس فً شباب ومركز جامعة 14  واشتركت

 .مصر

 

 أنحاء جمٌع فً مسابقات تنظم شخص 300 لدٌها الرفاعً منظمة وحالٌا  

.أسوان إلى اإلسكندرٌة من مصر،

 

عن أشوكا الوطن العربي 

:اإلعالم ودعم التسويق 
 أشوكا زمالء أن من للتأكد أشوكا تعمل

 كله، للعالم تعرٌفهم تم العربً الوطن فً

 تغطٌة تقدم أشوكا الهدف هذا خالل ومن

. وإنجازاتهم زمالئها ألنشطة إعالمٌة

 أشوكا زمالء منظمات من 50%

 منظمات أنهم على تصنٌفهم ٌتم أصبحوا

.مجاالتهم فً قائدة
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ٌعمل طارق على تطوٌر أدوات تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت التً 

تسمح للناس من جمٌع الخلفٌات للتأثٌر على القضاٌا السٌاسٌة و الوطنٌة 

.من خالل المساهمة بوجهات نظرهم من خالل التواصل على االنترنت

 

للوصول إلى الناس على األرض ٌعمل على تنفٌذ حملة إعالمٌة لتوعٌة  

الناس بالقضاٌا الخالفٌة المطروحة وكٌفٌة المشاركة والرد على آرائهم 

.على موقع قام بتأسٌسه

 

ملتقى طارق . وبعد ذلك ٌتم جمع البٌانات وعرضها على ممثلً الحكومة

.ٌسمح للمواطنٌن بالتواصل بشكواهم وطلباتهم ألعضاء البرلمان المحلى

 

من صفر فً االنتخابات البرلمانٌة األخٌرة فً المغرب، : اإلنجازات

عضوا من أعضاء البرلمان الحالً ٌستخدمون  40أصبح األن أكثر من 

وال ٌزال العدٌد منهم . 2011اإلنترنت ، وذلك فً انتخابات نوفمبر عام 

ٌستخدم وسائل اإلعالم االجتماعٌة للبقاء على اتصال مع المواطنٌن

 

:عن أشوكا الوطن العربي 

:مرشح لجوائز مرموقة 

 لجوائز زمالئها بترشٌح أشوكا تقوم

 تنشر لكً مرموقة وعالمٌة أقلٌمٌة

. أوسع جمهور نطاق على أعمالهم

 هذا ٌعتبرون الزمالء من 60%

 العناصر أحد والدعم الترشٌح

لنجاحهم األساسٌة
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 البصر ضعاف الطالب لدمج ونهجا جدٌدا تعلٌمٌا   نموذجا   الدٌن نور خلق

.العامة المدارس نظام فً

 الدٌن نور المجتمعٌة، للمسئولٌة ومنظمة  القدس سراج مدرسة أسس 

 األطفال تعلم فكرة على لٌؤكد للمدرسة المجتمعٌة التوعٌة جهود ٌدٌر الذي

.البصر ضعاف مع جنب إلى جنبا المبصرٌن

 

 الشاملة التعلم ومنهجٌة بعمرو الخاص للطفل المركز المدخل وأصبح

 العاطفً والذكاء الفكري المنهج مثل مثلها االعتبار فً أخذها تم والتً

.القرار وصناع والمجتمع األمور أولٌاء اهتمامات قائمة على للطفل

 والتعلٌم التربٌة وزارة تبنت األوروبً، االتحاد من تموٌل مع :اإلنجازات

.القدس سراج مدرسة مثل لتكون المدارس ثلث لتحوٌل مبادرة

 التعلٌم أدوات وأٌضا   المدرسة، لمرافق التقنً التطور هذا ٌشمل وسوف 

 المناهج ذلك فً بما الطرٌق، مدار على بتطوٌرها الدٌن نور  قام التً

 باللغة الصوت مناهج فً نوعه من األول وهو براٌل بطرٌقة الدراسٌة

العربٌة

 

العربي الوطن أشوكا عن

  والتقٌٌم الرصد 

 ننتخب ولذلك باالبتكار، أشوكا  تؤمن

 لتحسٌن استعداد على هم الذٌن األفراد

 هو وهذا .تأثٌرها نطاق وتوسٌع عملهم

 النتخاب صارمة عملٌة لدٌنا أننا السبب

.عملهم لرصد مكثفة وطرق الزمالء

 عملٌة تعتبر أشوكا زمالء من 80٪ 

 سمحت حٌث ثرٌة، تجربة لدٌنا االختٌار

 االجتماعً للتغٌٌر نماذج بتصمٌم لهم

 واسع نطاق على تكرارها لضمان

.التأثٌر
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 مراكز فً المبدع الصحً والتثقٌف والتفاعل الوصول امكانٌة ٌوفر محمد

 الثالث أعمارهم تتجاوز ال ألطفال الصحٌة العٌادات فً االنتظار وغرف المجتمع،

  .االجتماعٌٌن واألخصائٌٌن ولآلباء العمر، من سنوات

 

 ٌكتب فمحمد مرة، كل فً واحد لطفل الفتاكة األمراض معالجة  حول تدور وفكرته

 بنشر "المصرٌٌن صحة " المجتمعٌة بالمسئولٌة الخاصة مؤسسته وقامت المناهج

  .والخاصة العامة المدارس فً الصحً التثقٌف دورات إجراء بهدف وذلك ، كتبه

 خالل من تعلٌمهم لتعزٌز الفرصة الطبٌة المدارس لطالب أٌضا محمد قدم

 الناس، من مختلفة أنواع مع التعامل فً والخبرة العملً التدرٌب على الحصول

 ممارساتهم فً إلٌها ٌحتاجون سوف والتً

 محافظة 15 فً محلٌة جامعة مستشفى 20 محمد مع تعاونت قد :اإلنجازات

  .له الصحً التثقٌف مبادرة لتنفٌذ الطبٌة المدارس تلك من والمتطوعٌن

 من أعضاء وكذلك األخرى، الجامعات من الطالب قبل من الطب طالب انضم وقد

 ٌوفر وهو .المشاركة فً ورغبوا محمد عمل عن ٌسمعوا لم الذٌن الناس عامة

 السٌنارٌوهات مع التعامل كٌفٌة ذلك فً بما الجماعات، لهذه المناسب التدرٌب

.عدائٌون أو أمٌون هم الذٌن اآلباء مثل تواجهها، قد التً المختلفة

العربي الوطن أشوكا عن

 من المستوى رفٌعة شبكة إلى الوصول 

:الشركاء

 عنصر هو التواصل أن أشوكا تؤمن•

 الزمالء، مشروعات نمو فً حاسم

 من األولى المرحلة فً خاصة

أشوكا أن فً السبب هو هذا .مشروعاتهم

 شبكة تكوٌن خالل من زمالئها تمكن •

 المستوى على الشركاء من واسعة

 إلى أنشطتهم وتقدم والمحلً، العالمً

.المحتملة والممولة المانحة الجهات

 زادت" الزمالء مؤسسات من 65٪ •

  أن حٌن فً انتخابهم، منذ ٪15 مٌزانٌتها

.وتستقر تنمو منظماتهم من 36٪
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 مع األراضً وأصحاب الرٌفٌٌن المزارعٌن تمكٌن على زاهر عمل

 التً المحلٌة المحاصٌل لزراعة االقتصادٌة الحوافز من متنوعة مجموعة

 العشبٌة األنواع من وغٌرها التوابل مثل المحلٌة، والبٌئة المجتمع تدعم

  المنطقة فً األصلٌة والعطرٌة

 وٌستخدم المزارعٌن منتجات على السوق فً الطلب لخلق ٌعمل وهو

 مسارات خلق خالل من السٌاحة من جدٌدة موجة لخلق المحلٌة األنواع

  البالد فً نباتٌة حدٌقة وأول الطبٌعٌة

 بوصفها المحلٌة للنباتات البٌولوجً التنوع على للحفاظ أٌضا زاهر ٌدعو

 الموارد على والحفاظ المحلٌٌن المزارعٌن دعم لزٌادة قٌما وطنٌا موردا

 .العربً المشرق للمنطقة الطبٌعٌة

 

 أنحاء مختلف من أسرة 125 من أكثر خدم قد اآلن وحتى :اإلنجازات

 واالتفاقٌات، المحلٌة المهرجانات فً للسٌاح الطعام وقدم لبنان،

 درب وزاهر االستدامة، تقنٌات إلى باإلضافة .زاهر بدعم والتجمعات

التسوٌق استراتٌجٌات فً العائالت هذه اٌضا

العربي الوطن أشوكا عن

 زمالء من عالمية شبكة إلى الوصول

:أشوكا

 على النمو فً الزمالء تساعد أشوكا 

 خالل من واإلقلٌمً المحلً المستوى

 أنحاء جمٌع من آخرٌن بزمالء تعرٌفهم

 تبادل على قادرة الطرٌقة هذه .العالم

 والشبكات، واالستراتٌجٌات، الخبرات

 أرض على أكبر تأثٌر إلى أدى مما

الواقع

 الوصول تقول أشوكا زمالء من 85٪ 

 فرصة هو ألشوكا العالمٌة الشبكة إلى

 أعمالهم وتوسٌع أفكارهم لتطوٌر كبٌرة

جدٌدة مناطق إلى
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أشوكا الوطن العربي
:لإلتصال بنا

شارع عبد العزيز آل  93 :المكتب اإلقميمي
والثامنالدور السابع   -المنيل -سعود
 - 23655336 - 25328586: تميفون

25314779
32654404 :فاكس

:البريد اإللكتروني
media@ashoka-arab.org

قنوات التواصل االجتماعي الخاصة بنا
Facebook:

https://www.facebook.com/AshokaArabWorld

Twitter:

https://twitter.com/AshokaArabWorld

Blog:

http://eacharab.com/

Youtube:

https://www.youtube.com/user/ashokarab

Instagram:

https://instagram.com/ashokaarab/

Website:

www.ashoka.org | www.ashoka-arab.org


