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التقرٌر السنوي ألشوكا 

2013الوطن العربً 



  لعام العربى الوطن ألشوكا السنوى التقرٌر  لكم نقدم أن ٌشرفنا
 بمرور نحتفل ألننا ممٌز العام لهذا السنوى التفرٌر ، 2013
  كونها العربً، الوطن أشوكا مؤسسة تأسٌس على سنوات عشر
 االجتماعٌة المشروعات أصحاب تتبنى متخصصة مؤسسة أكبر

  العربً الوطن فً المبدعة

 بارزة نجاحات تحدٌد  فى.للتفكٌر دفعتنا العمل من سنوات عشر

 التقرٌر هذا التحسٌن، فى االستمرار كٌفٌة عن والتساؤل لدٌنا،

 شهادات وٌتضمن ،2013 عام خبلل أنشطتنا عن لمحة ٌعطً

 زمبلء وهم العربً، الوطن أشوكا نجاح فً ساهموا ألفراد حٌة

 نعمل فنحن أشوكا، عمل وفرٌق وشركاؤنا المتمٌزٌن أشوكا

 تزدهر أن االجتماعٌة للمشارٌع فٌها ٌمكن بٌبة لخلق سوٌا  

.إلحاحا   األكثر االجتماعٌة للتحدٌات للتصدى

 حققه بما كبٌر بفخر العربً الوطن أشوكا عمل فرٌق وٌشعر

 الحفاظ أجل من ٌحققه لكً الكثٌر هناك مازال ولكن اآلن، حتى

 فً الرابدة االجتماعٌة المشارٌع ألصحاب الدعم زٌادة على

 التؽٌٌر صانع هو شخص كل ٌكون أن على والعمل المنطقة

.لمجتمعه

 بدون فنحن بعملنا، مهتم قارئ ولكل الشكر، لكم نقدم ولهذا

 تحقٌق فً االستمرار نستطٌع معا   فنحن شا، نحقق لن التؽٌٌر

.للتؽٌٌر صانع هو ٌكون أن شخص كل وٌستطٌع أثر، له تؽٌٌر

إٌمان بٌبرس

المدٌرة اإلقلٌمٌة لمؤسسة أشوكا الوطن العربً

نائبة رئٌس مجلس إدارة مؤسسة أشوكا العالمٌة
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 أشوكا مؤسسة افتتاح

 المكتب العربً، الوطن

 لئلبداع :ألشوكا اإلقلٌمً

االجتماعً

 بٌبرس إٌمان.د افتتحت

 لمؤسسة اإلقلٌمٌة المدٌرة

  العربً الوطن أشوكا

 أشوكا مؤسسة مكتب

 ومقره العربً الوطن

   مصر

 أشوكا مؤسسة اختارت

 أول العربً الوطن

 منطقة من لها زمبلء

 وذلك األوسط، الشرق

 وعمل بحث إجراء بعد

 شبكة وتأسٌس خرٌطة

 المرشحٌن من

 اختٌار تم والشركاء،

 ٌعمل فلسطٌن من زمٌل

 التعلٌم، مجال فً

 واحد لبنان من وزمٌلٌن

 الصحة مجال فً ٌعمل

.التعلٌم مجال فً واألخر

 أشوكا زمبلء عدد وصل

 خبلل العربً الوطن

 األولى األربعة السنوات

 زمٌل 25 من أكثر إلى

   وزمٌلة

 

 أصبح 2007 عام خبلل

 دولة من زمٌل لدٌنا

 دولة من وزمٌل المؽرب

  السعودٌة العربٌة المملكة

 أشوكا مؤسسة استمرت

 التوسع فً العربً الوطن

 الدول لكل والوصول

 وصلت حتى العربٌة

 زمٌل لدٌها وأصبح لؤلردن

 منها

2008



2009201120122013

ى  و ن س ل ا ر  ٌ ر ق ت ل 2ا 0 1 3 5

 أشوكا زمبلء عدد وصل

 زمٌل 50 من أكثر إلى

وزمٌلة

 

 الوطن منتدى استقبل

 االجتماعً لئلبداع العربً

 وفد 250 عدد 2010 عام

 وحصل دولة، 20 من

  من دعم على أشوكا زمبلء

 مهتم شخص 29

 اإلبداع بمشروعات

المنطقة فً االجتماعً

 

 أشوكا مؤسسة أطلقت

 برنامجٌن العربً الوطن

 الفبات لتمكٌن مهمٌن

 العربً الوطن فً المهمشة

 اإلبداع مبادرة :وهما

 مبادرة للمرأة، االجتماعً

الشوارع أطفال

 أشوكا مؤسسة تستعد

 إلطبلق العربً الوطن

 مع شراكة مشروع

 وهو فورد، مؤسسة

التعلٌم مجال فً مشروع

 

 75 المشروع هذا ٌنفذ

 دول 7 فً وزمٌلة زمٌل

 أن المنتظر ومن عربٌة،

 المشروع هذا فً تتوسع

 منطقة فً وخاصة

الخلٌج

 الوطن أشوكا مؤسسة أطلقت

 مع الشراكة مشروع العربً

 مشروع وهو دانون شركة

"صحتٌن"

 

 تحسٌن إلى المشروع ٌهدؾ

 المجتمعات فً الحٌاة نوعٌة

 فرص توفٌر خبلل من الرٌفٌة

 ونشر دخل وتوفٌر عمل،

 التؽذٌة حول المعلومات

 خبلل من وذلك الصحٌة،

 وزٌادة توعٌة حملة تنظٌم

 على الحصول فرص

الصحٌة الؽذابٌة المنتجات

 كانت 2009 عام خبلل

 زمبلء من العظمى الؽالبٌة

 من اختٌارهم تم الذٌن أشوكا

 7 اختٌار تم حٌث السٌدات

 زمبلء إجمالً من سٌدات

 10 عددهم وكان أشوكا

وزمٌلة زمٌل

 السٌدات هؤالء بٌن من كان

 االجتماعٌات المبدعات

 الكوٌت دولة من زمٌلتٌن

 تمكٌن مجال فً ٌعملوا

 أول وٌعتبروا الفتٌات،

 من اختٌارهم تم زمٌبلت

   الكوٌت دولة

 الوطن أشوكا مؤسسة نظمت

 العربً الوطن منتدى العربً

 أول وهو االجتماعً لئلبداع

 المهتمٌن جمٌع ضم منتدى

 المشارٌع أصحاب بتبنى

 لدعمها المبدعة االجتماعٌة

   األوسط الشرق منطقة فً



ً ب ر ع ل ا ن  ط و ل ا ا  ك و ش أ ب  ت ك م

 مصر وفً عام بشكل العربً الوطن فً واالجتماعً السٌاسً التحول من أخر عام كان 2013

 هذه ضوء وفً الببلد، لمستقبل بالنسبة حاسمة كانت أحداث شهدات حٌث خاص، بشكل

 الركود من عانت قد العربً، الوطن فً رابدة كدولة اعتبارها ٌتم مصر ألن ونظرا   التطورات،

 المدنً، المجتمع فٌهم بما القطاعات، من العدٌد فً السلبٌة التداعٌات مع واالجتماعً االقتصادي

 دور له ٌكون قد المتحٌز المدنً المجتمع موقؾ أن األزمات أوقات فً المعاصر التارٌخ أثبت فقد

.الفوضى إلى اإلنزالق من المجتمع منع فً حاسم

 مؤسسة دور أهمٌة  زٌادة إلى المدنً المجتمع منظمات قطاع على والضؽط العداء تزاٌد أدى وقد

.االجتماعٌة المشروعات أصحاب دعم فً العربً الوطن أشوكا

 

 أشوكا لزمبلء وأنشطتها خدماتها تقدٌم فً العربً الوطن أشوكا مؤسسة استمرت ولذلك

 أنشطتهم بمختلؾ زمبلبها أشوكا قدمت كما والعمل، لئللتقاء لهم آمنة بٌبة وخلق ومؤسساتهم،

أثر لهم ٌكون وأن مشروعاتهم تطبٌق فً إما لئلستمرار وساعدتهم

 

 الوطن أشوكا أن عن فضبل   عملها، جوهر هو لزمبلبها للدعم العربً الوطن أشوكا مؤسسة وتقدٌم

 العمل مواصلة وهً ،2013 عام خبلل العربً الوطن فً أخرى هامة أنشطة بتنفٌذ قامت العربً

 أشوكا نفذت ذلك إلى وباإلضافة المنطقة، أنحاء جمٌع فً االجتماعٌة المشارٌع من نموذج لتعزٌز

 حول المهمشة الفبات تمكٌن إلى تهدؾ والتً والمبادرات، البرامج من العدٌد  العربً الوطن

 فهذه الرٌفٌة، المجتمعات من وأفراد الشوارع وأطفال والسٌدات الشباب وهم العربً الوطن

 الشاهل اإلزدهار لتحفٌق المهمشة الفبات لهذه والتطوٌر المشاركة تعزٌز على ركزت المبادرات

  المنطقة فً

 فً توسعت العربً الوطن أشوكا فإن المنطقة بها تمر التً الصعبة الظورؾ من وبالرؼم

 شركاء مع وممتازة جٌدة عبلقات على الحفاظ فً استمرت أنها كما أكثر، شركاء مع التواصل

 النطقة، واسعة شكبات فً شارك من لكل بالشكر تتوجه وأشوكا ومحتملنً، طوٌل مدى على

. جٌدة سمعة ذات اسم وأصبحت
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فرٌق عمل مؤسسة أشوكا

ي  و ن س ل ا ر  ٌ ر ق ت ل 2ا 0 1 3 7

منسق مشروع -عمدة صحتٌن -إٌهاب زؼلول قطب

مساعد باحث -عمر األمٌن

عبل هشام مصطفى مساعد مدٌر مشروع

مسبول تنمٌة -فوٌا باجك

مساعد مشروع -نارٌمان مصطفى

المدٌرة اإلقلٌمٌة -إٌمان بٌبرس

المستشار القانونً -منتصر محمد إبراهٌم

قابم بأعمال المدٌر المالى -أحمد صفً

محاسب  -محمد ربٌع

ITمسبول  -محمد سالم

مساعد مشروع -رنا الملٌجً

سكرتارٌة تنفٌذٌة -إٌناس عزت

مساعد تنمٌة  -تٌسا بوندٌل

مساعد تنمٌة -سما سنجر

مساعدة المدٌرة اإلقلٌمٌة  -هناء ناجً

مساعدة تنفٌذٌة للمدٌرٌة اإلقلٌمٌة -لوسى ماركس

مساعدة زمبلء أشوكا -فرٌدة الجورتلً

مساعدة إعبلم وتسوٌق -مرٌم سراج



فرٌق عمل مؤسسة أشوكا

  رواتب

 حاسم ٌكون المادى فالدعم لزمبلبها، رواتب توفٌر فً أشوكا مؤسسة استمرت

 والرواتب مشروعاتهم، فً للبدء طرٌقهم فً ٌكونوا والذي الجدد، الزمبلء من للعدٌد

 وذلك االمدنً، الطاع على وٌقتصر األوسط، الشرق منطقة فً للؽاٌة مهمة تعتبر

 من مادى دعم على أشوكا زمبلء وسحضل المنطقة، فً الشامل االستقرار عد بسبب

.رواتبهم خبلل

الدعم برنامج

 وقد الكامل، الدعم 2013 فً العربً الوطن أشوكا زمبلء لكل الدعم برنامج قدم

 نظام فً والتسجٌل ألشوكا، العالمٌة للشبكة اإلنضمام من الزمبلء البرنامج هذا مكن

 أجل من المساعدة وتتلقً وشركاؤها العالمٌة أشوكا شبكة ووصول والتقٌٌم، الرصد

2013 لعام السنوٌة العمل خطط وضع

  أشوكا زمالء تقدم مدى تقٌٌم برنامج

 أشوكا ٌساعد أشوكا لزمبلء مستمر بشكل المساعدة تقدٌم فً  التقدم وتطور رصد

 نوعٌة لتحسٌن قابلة وأشوكا للمنطمة، تقدمها التً الخدمات إلى استجابتها لفهم

 تمثل هً والرصد التقٌٌم لعملٌة والمخرجات الزمبلء، احتٌاجات لتلبٌة الخدمات

 المشاركة استطاعوا المنطقة من وزمٌلة زمٌل 33 فهناك األثر، رصد تقرٌر أساس

 خمس أخر فترة تؽطٌة على التقرٌر واحتوى ، 2013 عام خبلل العملٌة هذه فً

   سنوات

خلق فرص لتموٌل زمالء أشوكا
 العربً الوطن اشوكا مع المدي طوٌلة الشراكة من شكري رضا اشوكا زمٌل استفاد

 ألؾ 25000 قدره وٌبلػ هٌلتً زٌندل أوروسوال مؤسسة من تموٌل على حصلت الذي

 للتؽلب شكرى رضا أشوكا زمٌلة العربً الوطن أشوكا مؤسسة مكنت وبالتالً دوالر،

.للسكان المتحدة األمم صندوق مع شراكتها انتهاء بعد ظهرت التً المالٌة الفجوة على

 

 

 ٌتماشى بما مشروع مقترح لوضع مصطفى نوال بمساعدة العربً الوطن اشوكا قامت

 السوٌدٌة والوكالة وس دروس مؤسسة) المحتملة المانحة الجهات من اثنٌن متطلبات مع

للتنمٌة

 المشروع إلنشاء مرعً منً بدعم العربً الوطن اشوكا قامت ذلك إلى وباإلضافة

 لتشجٌع usaidمن الممول pace برنامج من رسمٌة منحة متطلبات لتناسب المقترح

 لتطوٌر الطوٌل المدى على منً التزام مع تماشٌا االقتراح وكان المشاركة على المواطن

لبنان فً القراءة ثقافة

 تحسٌن فً العربً الوطن اشوكا من الدعم وجهاد تركً أبو فداء اشوكا زمبلء طلب

 منظمة وهً الدعم مركز مع أشوكا تواصلت ولذلك تموٌل، مقترح كتابة كٌفٌة مهارات

 لبناء متخصص برنامج فً وجهاد فٌداء من كل التحق حٌث فلسطٌنٌة، حكومٌة ؼٌر

 أساس على لدٌهم التموٌل استراتٌجٌات تصمٌم بإعادة األن منهما كبل وٌقوم القدرات،

.البرنامج هذا خبلل من المكتسبة المعرفة

 

 على للحصول طلبها إعداد فً سامً ماجدة الزمٌلة العربً الوطن اشوكا دعمت كما

التاثٌر وزٌادة  أنشطتها فً للتوسع لمنظمتها للسماح وذلك الٌونسٌؾ مؤسسة من تموٌل

ة ل ا م ز ل ا
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ة ط ش ن أل ا

 زمبلء ألفا جمعت  : 2013 ماٌو األردن فى العربى الوطن اشوكا زمالء الفا

 ارض على والخبرات الممارسات افضل لتبادل واالردن وفلسطٌن لبنان من أشوكا

.الواقع
 معا ، الزمبلء تعاون امكانٌة لمدى المتاحة الفرص اكتشاؾ على قادرٌن أشوكا زمبلء

 أشوكا عمل لفرٌق أتاح مما البعض، بعضهم مع المباشر للتفاعل متوازى بشكل وذلك

مشروعاتهم، أثر لزٌادة تواجههم التً للتحدٌات اإلستماع

 اكتساب طلبوا الذي العربً الوطن فً أشوكا لزمبلء أشوكا مؤسسة استجابت وقد

 اكتساب على عمل ورشتٌن نظمت حٌث المانحة، الجهات مع التواصل فً مهارات

.تموٌل مقترحات كتابة كٌفٌة على فضبل   ناجحة، لمبادرات العرض مهارات

 مع العربً بالوطن أشوكا زمبلء بٌن للتشبٌك الفرصة العربى الوطن أشوكا استؽلت

 عن السابق المسبول الشرٌك قدورة ماهر السٌد مثل ، االعمال قطاع فى بارزٌن ممثلٌن

 قٌمة محاضرة قدورة االستاذ قدم كبٌر حدث وأثناء  موؾ، نٌكست ومؤسس اكستنشر

  مالٌا المستدامة االجتماعٌة المبادرات عمل كٌفٌة عن

 مع أقوى عبلقات إلقامة قوي دافع لدٌهم العربى الوطن أشوكا زمبلء كان ألفا خبلل من

 ولبنان فلسطٌن فى ألشوكا مكاتب لفتح العربً الوطن أشوكا مع والعمل البعض بعضهما

:القانونٌة والمساعدة أشوكا زمالء صالونات

 

 زمبلء ألنشطة الجادة التهدٌدات ٌشكلها التى القانونٌة للصعوبات نتٌجة 2013 عام فى 

 واجه حٌث الصالونات، فً المتواجدٌن الزمبلء من عدد أشوكا استضافت  أشوكا،

 على الحصول دون تحول التى البٌروقراطٌة التحدٌات من العدٌد مصر فى الزمبلء

.األجنبٌة الجهات من تموٌل

 حاجة فً فهً األجنبٌة الجهات من التموٌل على الحكومٌة ؼٌر المنظمات تحصل ولكً

 لمنظمات الجدٌد القانون تسبب باالضافة االجتماعى، التضامن وزارة موافقة إلى

 من العدٌد شمل حٌث المصرى المدنى المجتمع داخل القلق من الكثٌر المدنى المجتمع

 أشعر الذى االمر وهو ، المنظمات عمل على القٌود من تزٌد سوؾ التً اإلجراءات

  الصالونات المناسبة الحلول عن بحثا المناقشة ضرورة  الزمبلء

 الخبراء من االستشارات وتلقى الخبرات لتبادل للزمبلء سمحت الصالون أن ونجد

.أنشطتهم تنفٌذ أثناء تواجههم التً القانونٌة العقبات على للتؽلب القانونٌٌن

 المجتمع مجال فى بارز  بمحامى وأوصلته شوقى ولٌد زمبلبها أحد مع أشوكا تواصلت

  منظمته تسجٌل على ولٌد لٌساعد المدنى

 بالتوعٌة خاصة مشارٌع تموٌل على زازوى محمد الزمٌل حصل أخر جانب ومن

 للزمٌل أشوكا فقدمت ، االجتماعى التضامن وزارة قبل من علٌها التحفظ وتم الصحٌة

 للحصول الوزارة فً المسبولٌن مع التواصل على وساعدته قانونٌة استشارات محمد

 األنشطة تنفٌذ قدما   المضى من ٌتمكن حتى وقت أقرب فً الوزارة من موافقة على

لها المخطط

:الشبكات 

 فً وذلك "عٌن" بإسم لئلبداع شبكة العربى الوطن أشوكا نظمت 2013 مارس فى

 األعمال قطاع بٌن التأزر خلق إلى ٌهدؾ وهو بلبنان، بٌروت فى نظمته حدث

 هذا  بلبنان، أشوكا لزمبلء جدٌدة عمل فرص فتح عن فضبل   االجتماعٌة والقطاعات

 فً األعمال قطاع من والشركات المؤسسات وممثلو أشوكا زمبلء ضم الحدث

 سٌمنترى إدارة مجلس وربٌس العام المدٌر دومٌت بٌٌر السٌد دعوة تم وقد لبنان،

 المدٌرة بٌبرس إٌمان.د قدمت كما كمتحدث، موسى جبل مؤسسة ومدٌر الوطنٌة

 الممٌزٌن وزمبلبها أشوكا مؤسسة عمل عن عرضا   العربى الوطن ألشوكا اإلقلٌمٌة

  .المناقشات باب وفتح المدعوٌن لتعرٌؾ
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 العالمٌة العدالة جوابز توزٌع حفل فى المومنى زٌنب الزمٌلة تكرٌم تم

 ربٌسة أول هالونٌن تارجا السٌدة فخامة مع جنب إلى جنبا   2013 عام

 تكرٌم تم  فورد، لمؤسسة السابقة الربٌسة بٌرسفورد وسوزان لفنلندا

 فً الرٌفٌة المجتمعات فى المرأة تمكٌن مجال فً لمجهوداتها زٌنب

.األردن

 قوة مسابقة  فى األوابل التسعة ضمن مصطفى نوال الزمٌلة وصلت •

 بالتعاون العربً الوطن أشوكا مؤسسة تنظمها والتً العمل فً المرأة

  فً النهابً الفابز عن اإلعبلن ٌتم وسوؾ إلٌكترٌك، جنرال شركة مع

  .2015 ٌناٌر 15

 لحضور البلزمة األموال لتوفٌر رضوان زاهر الزمٌل أشوكا دعمت •

 المتحدة بالوالٌات فٌنٌكس فى األمرٌكٌة العامة الحدابق جمعٌة مؤتمر

 مجلس كربٌس أٌضا   زاهر انتخاب تم وقد. 2013 ماٌو فً األمرٌكٌة

 المنظمة هذه الطبٌعة، على للحفاظ الدولى لئلتحاد الوطنٌة اللجنة إدارة

 على البٌولوجى التنوع على الحفاظ فى مهمتها تتمثل العالمٌة البٌبٌة

األرض كوكب

 جابزة خضٌر خالد أشوكا زمٌل تلقى البارزة االمثلة من أن كما •

 وقد ، 2013 ٌونٌو 19 لندن فى للتعلٌم الخلٌج بمؤتمر المرأة لتمكٌن

 العربٌة بالمملكة النساء حٌاة تحسٌن فى المتمٌز لعمله خالد تكرٌم تم

 المرأة أمام مهنٌة عمل فرص توفٌر خبلل من والخلٌج السعودٌة

بالسعودٌة العمل سوق فى وإدماجها

 تنمٌة فى تكرٌم بجابزة سٌف سامح الزمٌل فاز أخر جانب ومن •

 والذٌن مجاالتهم فى تمٌزوا الذٌن العرب تكرٌم ٌتم الجابزة وهذه البٌبة

اٌجابى تطور على للحصول سعٌهم فى األخرٌن ٌلهموا
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:األنشطة وتسوٌق االعالم وسائل 

 األهرام جرٌدة مع شراكة العربً الوطن أشوكا أنشأت 

 القراء بٌن الواسع اإلنتشار ذات الصحؾ من واحدة وهً

 أشوكا زمبلء قصص صفحاتها على ظهر وقد بمصر،

الصحٌفة فى منتظم بشكل
 بشراكة أٌضا   العربً الوطن أشوكا قامت جٌدة أخبار نشر بهدؾ

 باإلنجلٌزٌة تتحدث شعبٌة ذات رادٌو محطة أكثر إم إؾ نٌل مع

.أنشطتهم عن بالحدٌث أشوكا زمبلء قام حٌث مصر، فى

 ظهر والمشروع لئلعبلم بامٌان موقع مع شراكتنا خبلل ومن

 حول فٌه ٌتحدثون فٌدٌو تسجٌل فى أشوكا زمبلء من خمسة

 عمر فٌروز هم والزمبلء بها، ٌقومون التً االجتماعٌة المشارٌع

.الكومى وٌسرى رافى ومحمد سامى وماجدة هاللى ومها

 معروفة بوابة وهى 2013 ٌونٌو 24 فى إٌبلن بوابة أعلنت كما 

 المشارٌع ألصحاب األوابل العشرة آسٌا وجنوب العربٌة بالمنطقة

 زمبلء من خمسة بٌنهم من وكان األوسط، الشرق فى االجتماعٌة

 التونسى وأمانى األسمر وكامل الخضٌر خالد وهم أشوكا،

 فترة منذ أشوكا شرٌك وكذلك مزوق وكمال جانجات ومٌسون

  جعفر بدر السٌد طوٌلة

خالد خضٌر زمٌل أشوكا بمؤتمر الخلٌج للتعلٌم بلندن

زٌنب المومنً زمٌلة أشوكا خبلل حفل جوابز العدالة العالمٌة

Ashoka Fellow Mohammed ElRaffie featured  in El Mashrou3 video

Ashoka Fellow Fairouz Omar featured  in El Mashrou3 video

:والتكرٌمات الجوائز
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:  إبرٌل مدرٌد، أسبانٌا  25/26مؤتمر انسٌاد لإلبداع االجتماعً ٌومً 

:المملكة المتحدة لندن 2013فبراٌر  6الصحوة العربٌة ودور اإلبداع االجتماعً فى بناء مجتمع جدٌد 

2013شبكة أشوكا لإلبداع ، ٌونٌو : لقاء عٌن

 المدنً المجتمع من ممثبل   60 من أكثر استضافت نقاش حلقة المتحدة المملكة أشوكا مع بالتعاون العربى الوطن أشوكا نظمت

 لحلول التوصل خبلل من نجاح من االجتماعً اإلبداع ٌحققه ما النقاشٌة الحلقة عرضت وقد المتحدة، بالمملكة الشركات وقطاعات

 مثل أواالقتصادٌة االجتماعٌة أو السٌاسٌة األزمات خبلل مستمرة ومازالت كانت التً المجتمعات، فً الموجودة االجتماعٌة للمشاكل

  مصر

 أفضل، عالم أجل من األعمال قطاع منظمات بناء إلى المؤتمر وهدؾ االجتماعى، والتؽٌٌر واالبتكار التكنولوجٌا على المؤتمر ركز

 اإلبداع أهمٌة على بالمؤتمر ألقتها التً كلمتها فً العربً الوطن أشوكا لمؤسسة اإلقلٌمٌة المدٌرة بٌبرس إٌمان.د ركزت وقد

 العربى الوطن أشوكا مؤسسة حققتها التً اإلنجازات عرضت كما واالتصاالت، المعلومات تكنولوجٌا مجال فً االجتماعً

المجال هذا فى وزمبلءها

 خبلل من المبدعٌن دعم إلى تهدؾ مصرٌة بداٌة وهً برٌنور إٌجى شركة مع بالشراكة عٌن حدث العربى الوطن أشوكا نظمت

.للتواصل وفرص الخدمات من واسعة مجموعة توفٌر

 ٌوفر سوؾ والذي اإللكترونً للتفاعل برٌنور إٌجً تتٌحه الذي الموقع لمناقشة االجتماعٌن والمبدعٌن األعمال قطاع الحدث ضم

  .معا   المختلفة الفرص باستكشاؾ ٌقوموا وبالتالً االجتماعً، باإلبداع المهتمٌن من واسعة مجموعة مع للتشبٌك فرص لمستخدمٌه
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الصاعدة الفتاة لفٌلم األول العرض

والخطة انتل أشوكا، خطة

 وانتل العربى الوطن أشوكا نظمت 2013 ٌونٌو فً 

 األول العرض مصر خطة مع جنب الى جنبا مصر

 انتل شركة رعاٌة تحت الصاعدة الفتاة المصري للفٌلم

 بلدان تسعة من فتٌات تسع ٌصورقصص فٌلم وهو

 فى والضؽوط المسبقة األحكام ضد تكافح مختلفة

 االنسان بحقوق التمتع من تمنعهم التى مجتمعاتهم

  . التعلٌم فى الحق مثل االساسٌة

 من ضٌفة150 من اكثر األول الفٌلم عرض استضاؾ

 ،األعمال وقطاع القطاعات مختلؾ من المدٌنة

.االعبلم ووسابل ، الحكومٌة والقطاعات

 

 المرأة وضع عن نقاش حلقة الفٌلم عرض سبق وقد 

 والسٌدة بدران هدى السٌدة مثل نشطاء وضمت بمصر

 عزة اشوكا وزمٌلة بركة اقبال والسٌدة التبلوى مٌرفت

 انتل لشركة االقلٌمى المدٌر مع جنب الى جنبا سلٌمان

 الشوكا االقلٌمى المدٌر المناقشة وأدار الفاتح كرٌم

 بتؽطٌة الحدث جظى ، بٌبرس اٌمان.د العربى الوطن

 ،وسابل المطبوعة االخبار قبل من واسعة اعبلمٌة

.االذاعة ومحطات ، والتلٌفزٌون ، االجتماعٌة االعبلم

 لمجتمع أفرٌقٌا وشمال األوسط الشرق مبادرة •

2013 نوفمبر7 القاهرة لقاء  اٌجابى

 الشرق لمبادرة القاهرة لقاء العربى الوطن أشوكا قادت

 اإلنترنت عبر مباشر بث فى أفرٌقٌا وشمال األوسط

 فى جٌدة اجتماعٌة ألؼراض التكنولوجٌا تطور لمناقشة

.العربى العالم

 بلقاء مستقلٌن اثنٌن العربً الوطن أشوكا استضافت

 كو والمقرر المحروسة نهضة جمعٌة مع من القاهرة

. المشترك العمل من مساحة إلٌجاد

  من أكثر مع واشنطن من مباشر بث فى الحدث جاء

 من أخرى وأجزاء والخلٌج ولبنان مصر فى متحدثا   20

 متحدث كل عرض ااالمرٌكٌة، المتحدة الوالٌات

 على القابمة والمشارٌع والمنظمات المبادرات

 االجتماعى الصالح تعزٌر الى تهدؾ التى التكنولوجٌا

 من مبادرتٌن قدمت وقد  االوسط، الشرق منطقة فى

 النخوة عن تحدث األسمر كمال الزمٌل اشوكا زمبلء

 قدمها وقد الكٌبلنى محمد زمٌل اسسها التى وسوكتٌل

. للشركة التنفٌذى الربٌس

 جسدٌا سواء حد على المصرٌٌن من العدٌد شارك

 االنترنت على المشاهدة عبر الحدث فى وعملٌا

. االجتماعٌة االعبلم وسابل عبر والتفاعل

 

 اوضح القمة خبلل المتولدة االجتماعٌة االعبلم وسابل

. التفاعلٌة القمة ومؤتمرات االنترنت على هذه قوة

ث ا د ح أ
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 أمر المجتمع فً متكاملة لتكون األفراد لجمٌع البلزمة والمهارات توفٌرالفرص بأن قناعة على العربى الوطن أشوكا

 بشكل العربً الوطن أشوكا مٍؤسسة تقدمه الذي أشوكا زمبلء برنامج فبجانب ،قدما   للمضى ككل للمنطقة ضرورى

 جمٌع فً المهمشة الفبات تمكٌن إلى تهدؾ التً والمبادرات المبتكرة البرامج من عدد أشوكا ونفذت طورت أساسً

الرٌفٌة المجتمعات من وأفراد الشواع وأطفال والنساء الشباب وهم العربً الوطن أنحاء

  حركة التعاطف
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 من المشروع ٌتكون ، للتعاطؾ أشوكا حركة أكبر عنوان تحت جدٌد مشروع إلطبلق ٌستعدوا فورد ومؤسسة العربى الوطن أشوكا

 كفرٌق العمل على والقدرة اإلبداعً والتفكٌر القٌادة مهارات إكسابهم خبلل من العامة، المدارس طبلب لتمكٌن ربٌسى واحد هدؾ

.األخرٌن مع والتفهم والتعاطؾ والتسامح

 استخدام خبلل من السلوك تؽٌٌر وتمكٌن التعاطؾ مشاعر لزراعة المدارس فرق تنظٌم طرٌق عن بذلك للقٌام المشروع وٌهدؾ

. للتكٌؾ وقابلة مفٌدة أدوات

 .سبق عما والتعصب الوحشٌة زٌادة إلى الشباب من العدٌد مٌل مؤخرا كشفت مصر أنحاء جمٌع فً اندلعت التً العنؾ أعمال

 من العدٌد إلى أدى مما شابعة، المشتركة المختلفة والدٌنٌة والسٌاسٌة االجتماعٌة الجماعات بٌن والمسلحة المادٌة الصراعات وكانت

 لقبول وتهدٌدهم عرضة األكثر هم المجتمع فً سنا   األصؽر الشباب ٌكون شًء هو لآلخرٌن والعداء الكراهٌة .فقدت التً األرواح

.واقعٌة أصبحت التً النماذج من هو العنؾ ذلك

 التعاطؾ قٌم تؽرس التً التعلٌمٌة المشارٌع تنفٌذ فً البدء الحاسم الوقت ذلك فً فورد ومؤسسة العربً الوطن أشوكا ترى وهكذا

.األطفال مع المشكبلت حل فً واإلبداع

 فً  عاما   12-8 بٌن تتراوح أعمارهم والتً المحرومٌن األطفال من طفل 30و الدولٌة المدارس من طلبة من مجموعة تجمع

 ودٌنٌة اجتماعٌة خلفٌات من أعضاء تضم فرق إلى تقسٌمهم تم كامل، عزة أشوكا زمٌلة جمعٌة وهً وأوتار ألوان جمعٌة

 وبناء البعض بعضهم على التعارؾ بهدؾ وذلك المألوؾ خارج مختلفة أنشطة خبلل من معا   األطفال عمل مختلفة، وجنسٌة

  بٌنهم فٌما الثقة

 العالمى التعاطؾ حركة فى بنشاط العربى الوطن اشوكا تشارك

 المجتمع ومنظمات ، المدارس من شبكة تشكٌل  خبلل من وذلك

 أنحاء جمٌع فى التعاطؾ لنشر االعمال قطاع عن وممثلٌن المدنى

.العربى والعالم مصر

 ٌسرى اشوكا وزمبلء لنا الشرٌكة المنظمات مع جنب إلى جنبا  

 عمل ورش العربً الوطن أشوكا نظمت عمر وفٌروز ، الكومى

 فى سنا   األصؽر األجٌال بٌن التعاطؾ مهارات تطوٌر بهدؾ

  مصر
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:صحتٌن مشروع
 فى الدخول ٌكون بأن العربى الوطن أشوكا تفخر

 خبلل من دانون مع شراكتها من الثالثة المرحلة

 جنب إلى جنبا   "صحتٌن" العربى الوطن أشوكا مشروع

 وأعضاء , ودانوان والزمبلء العربً الوطن أشوكا تقوم

 للقضاٌا مبتكرة حلول بتنفٌذ المحلى المجتمع من

.الربٌسٌة والصحٌة واالقتصادٌة االجتماعٌة

 المعزولة الرٌفٌة المجتمعات على صحتٌن مشروع ٌركز

 التؽذٌة وسوء المرتفعة البطالة مستوٌات حٌت مصر فى

 المعرفة فى نقص إلى ذلك وٌرجع , كبٌر قلق مصدر هو

 معدالت ارتفاع المشروع وٌستهدؾ , التؽذٌة عن والتعلٌم

 شبكة خلق خبلل من الرٌفٌة المجتمعات هذة فى البطالة

  الصحٌة االلبان منتجات من المحلٌٌن الموزعٌن من

 أبطال) النسابى المجتمع من شبكة عن فضبل ,

 الؽذابٌة الممارسات ٌتناول المشروع لذلك موازة ,(الصحة

 للسكان الصحى الوعى رفع خبلل من صحٌة الؽٌر

.صحٌة البان بمنتجات وتزوٌدهم المحلٌٌن

 المنفذة المشروع أنشطة نجاح عن المؤشرات كشفت •

 أربع فى مواقع 10 فى تنفٌذة األن وٌجرى ، االن حتى

  من األن المشروع وٌتكون ، مصر فى مختلفة محافظات

 من 5000 احتٌاجات ٌلبون المحلٌٌن الموزعٌن من 55

 وهم الصحة ابطال من 100 مع جنب الى جنبا العمبلء

 إلى الباب من بتدرٌب للقٌام المدربات المحلٌات النساء

 الممارسات عن المعرفة لنشر المنزلٌة الزٌارات فى الباب

  من أكثر إلى األن النساء هؤالء وتصل ، السلٌمة الؽذابٌة

مستفٌدة 13.300

شخصا  150مشروع صحتٌن مكن أكثر من 

فى مرحلتة التجرٌبٌة 

 

المرحلة الثالثة سوؾ ٌتم بناء وتوسٌع على النجاحات • 

القوٌة من المراحل التجرٌبٌة وزٌادة نطاق واثر المشروع



الشوارع أطفال

 هٌلتى زٌندل أورسوال ومؤسسة العربى الوطن أشوكا طورت

 من نتمكن ـأن قوى اعتقاد ٌقودها مبادرة 2011 عام فى

 وٌستند العربى، العالم فى الشوارع ـأطفال حٌاة تحسٌن

:ركائز ثالث على المشروع

 الؼتنام الشارع فى مباشرة األطفال تساعد أنشطة تنفٌذ •

  افضل حٌاة فرص

 خبلل من الشوارع أطفال مع العاملة المحلٌة المنظمات دعم •

القدرات وبناء االستشارٌة والخدمات المالٌة المساعدات

 قطاع مع وثٌق تعاون فً واسعة المناصرة حملة إطبلق •

 العامة الصورة وتحسٌن المشكلة على الضوء لتسلٌط اإلعبلم

.الشوارع ألطفال

 الوطن وأشوكا هٌلتى زٌندل أوروسبل مؤسسة الطرٌقة وبهذه

 النظرة لتؽٌٌر تهدؾ لدٌنا الزمبلء مع جنب إلى جنبا   العربى

  األوسط والشرق مصر فى الشوارع اطفال الى

 من المزٌد العربى الوطن اشوكا أخذت 2013 عام ففى

 عبلقتنا وتعزٌر لها المخطط المشروع انشطة لتنفٌذ الخطوات

 ذلك فى بما الشوارع أطفال مع العاملة المحلٌة النظمات مع

 الطفل وصدٌق ، والرسالة ، مصرى أنا مؤسسة

 التى العمل ورش من سلسلة العربى الوطن أشوكا نظمت

 مع ٌولدون انهم فكرة لتبنى الشوارع اطفال تحفٌز الى تهدؾ

 قدراتهم، واستخدام اكتشاؾ على ومساعدتهم الفرٌدة، الصفات

 تحسٌن شأنها من التً والمعرفة بالمهارات تمكٌنهم عن فضبل

.الحٌاة من وجودتها سبلمتها

برنامج صحً أكثر

 إنؽلهاٌم وبورنؽٌر العربى الوطن اشوكا بدأت 2010 عام فى

 مناطق فً العامة الصحة تحسٌن إلى تهدؾ عالمٌة شراكة

 40 من أكثر اخترنا الشراكة، لهذه ونتٌجة .العالم من مختلفة

 فً الملحة الصحٌة القضاٌا على للعمل العالم حول الزمبلء من

 فً أشوكا زمبلء من اثنٌن انتخاب تم العام، هذا مجتمعاتهم

 .الصحة برنامج من مزٌد تقدٌم بفضل وذلك العربً العالم

 حلول بتطبٌق قاموا وكبلهما خرما وهشام شوقً ولٌد وهما

المصري المجتمع فً الصحٌة الملحة للقضاٌا مبتكرة

المهجر عرب

 أى من أكثر المهاجرٌن العرب من ومزٌد العربً، العالم فً واالجتماعً االقتصادي التحول من الفترة هذه خبلل

 من باأللفة ٌشعرون تجعلهم التً الرابدة المشروعات عمل فً خبرات لدٌهم المهاجرٌن والعرب مضى، وقت

 التؽٌٌر لتحقٌق والموارد مهاراتهم من لئلستفادة العرب المهاجرٌن إلى والحاجة هابلة فرص هناك مجتمعاتهم،

المنطقة فً المستدام االجتماعً

 طرٌق عن أو مادٌا   األصلٌة، بلدانهم فً أخرى مرة لئلستثمار العرب للمهاجرٌن فرصة تقدم العربً الوطن أشوكا

 إلى تهدؾ العربً الوطن أشوكا اجتماعً، أثر أقصى لتحقٌق ومساعدتهم أشوكا لزمبلء استشارٌة خدمات تقدٌم

 طوٌل استثمار عمل إلى بسٌطة مالٌة تحوٌبلت إرسال من الطوٌل المدى على العربً المهاجرٌن رؤٌة تحوٌل

.األفراد حٌاة وتحسٌن العربٌة الدول أنظمة على إٌجابٌا   ٌؤثر أن شأنه من األجل

2013التقرٌر السنوى  15



“ XXX



I n  t h e  w o r d s  o f …

 العربً الوطن أشوكا منظمة بزمبلء فخورة أنا

 فهم بها، ٌقومون التً الكبٌرة المجهودات وبكل

 لكٌفٌة واقعً ونموذج للجمٌع مشرفة ونماذج ملهمٌن

 مشاكل لحل تطبٌقها ٌمكن مبتكرة ألفكار التفانً

 على وعمٌق إٌجابً تأثٌر لها وٌكون ملحة اجتماعٌة

 تقرٌرنا ٌبرزه ما هو وهذا المحلٌة، المجتمعات

.2013 لعام اإلقلٌمً

 بعملها قامت التً بالشراكات أٌضا   فخورة أننً كما 

 المختلفة والمؤسسات الجهات من عدد مع أشوكا

 مع جدا   جٌدة عبلقات لدٌنا فنحن رؤٌتها، لتنفٌذ

 وٌظهر الطوٌل المدى على أشوكا لمؤسسة الداعمٌن

 وهً لنا تأتً التً األفعال ردود خبلل من ذلك لنا

 استراتٌجٌتنا وضع على تساعدنا أنها حٌث جدا   هامة

 وأحد جدا ، ممٌزة شراكات أنشأنا أننا كما للتنمٌة،

 لتنفٌذ دانون، شركة مع شراكتنا هً الشراكات هذه

 للشراكة نموذج ٌقدم مشروع فهو صحتٌن، مشروع

 ٌجعل األهلٌة، الجمعٌات وقطاع الخاص القطاع بٌن

 وٌتبادال البعض بعضهما من ٌتعلما المؤسستٌن كل

عظٌمة نتابج لتحقٌق بها ٌؤمنوا التً القٌم

  بٌبرس إٌمان

العربى الوطن الشوكا األقلٌمى المدٌر

OUR REGIONAL DIRECTOR
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ماهر بشرة

زمٌل اشوكا

I n  t h e  w o r d s  o f …
OUR FELLOWS
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لك؟ أشوكا مساعدة طرق هً ما

 الخبرات تبادل خبلل من أشوكا ساعدتنً

 التدرٌبٌة الدورات خبلل من والمعرفة

 االجتماعات هذه كل الزمبلء، مع واللقاءات

 المزٌد بذل إلى ودفعتنً شخصٌتً على أثرت

.الجهد من

 وزارة مع المشاكل بعض واجهت عندما

 الدكتورة بسرعة التقٌت االجتماعً، التضامن

 الوطن الشوكا اإلقلٌمً المدٌر بٌبرس، إٌمان

 لمتطلبات االستجابة على ساعدتنا وقد العربى

  والخطابات التقارٌر حٌث من



 تجعمك واحدة نصيحة رقمك؟ سيكون ماذا
أشوكا زميل

 المنصة هي أشوكا األعذار، لديك يوجد ال 
 إلى الوصول من تمكنك سوف التي

 بشكل االستفادة . ويجب التالي، المستوى
  ذلك من كامل

 ومؤسس اشوكا زميل الخضير خالد
  جموورك

I n  t h e  w o r d s  o f …

 من عميها تحصل التى والمساعدة الخدمات ما
؟ العربى الوطن اشوكا

 لتقييم ... دائما المهم هو الخارج من العين 
 وذلك - االستراتيجية األفكار وتبادل  منتظم
 ما نفعل سوف أو يفعمون ..فعمنا، إذا ما لمعرفة
به القيام يجب
  مزواق كامل
الطيب سوق ومؤسس أشوكا زميل

OUR FELLOWS
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العربي؟ الوطن أشوكا لدى عممك في الممتع هو ما
 التي لي المتاحة بالمساحة فيه أستمتع مكان هي أشوكا

 .يوم كل عممي في  جديد شئ خمق عمى تساعدني
 ، االبتكار عمى فرص عدة لي أشوكا أعطت وقد

 طول عمى داعما وكانت  مألوف هو ما عمى والخروج
الطريق

الحالى المشرع مساعد 
مصطفى ناريمان 

I n  t h e  w o r d s  o f …

 فى تأممين التى والمساعدات الخدمات هى ما 
؟ العربى الوطن اشوكا من عميها الحصول

 التقييم ... دائما المهم هو الخارج من العين 
منتظمة واستراتيجية

ناجى هنا 

OUR STAFF
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 2013 العربى الوطن اشوكا زمالء

 تحدٌد على العربً الوطن أشوكا حافظت الخصوص، وجه على ومصر المنطقة فً الهابل االستقرار عدم من بالرؼم

 وتجاوز العربً العالم فً المنتخبٌن الزمبلء عدد بلػ .المنطقة فً تمٌزا األكثر االجتماعٌة المشارٌع أصحاب واختٌار

سنوٌا   له المخطط الثمانٌة

 ،2013 عام ربٌع فً األولى :دورات واختٌار البحث من اثنٌن العربً الوطن أشوكا أنجزت ، 2013 عام خبلل

 اختبارات اجتازوا الذٌن المرشحٌن جمٌع ألن للؽاٌة ناجحة كانت الدورتٌن كبل .2013 عام صٌؾ فً واألخرى

 لذلك ونتٌجة .العالمٌة أشوكا إدارة مجلس قبل من الحق وقت فً علٌها علٌها الموافقة تم والتً العربً الوطن أشوكا

 زمبلبنا شبكة إلى لٌنضموا اإلستثنابٌة االجتماعٌة المشارٌع أصحاب من 9 قدره اجمالى العربً الوطن أشوكا أضافت

  .المختلفة االجتماعٌة المجاالت فى العربى الوطن فى

ربٌع 2013

                      

  

صٌف  2013 

الترشٌحات التً تم تلقٌها  156 99

اإلستمارات الكاملة المقدمة  64 46

المرشحون المنتخبون لزمالة أشوكا  6 3

مجموعة  الشتاء

مصر -أمانً التونسً 

لبنان -إٌرٌك مادوكس

السعودٌة -خالد الخضٌر

مصر -لٌلى رزق هللا 

مصر -نوال مصطفى 

مصر–ولٌد شوقً 

مجموعة الصيف

مصر -عبلة األلفي

هشام كارما مصر

رمزي جابر فلسطين

*

*

لنهاٌته، أشوكا الوطن العربً قد  2013كما جاءت دورة اختٌار ربٌع عام 

وفً وقت . 2013بدأت بالفعل فً إعداد اختبارات لفصل الخرٌؾ من عام 

تسٌر على قدم وساق مع  2013كتابة هذا التقرٌر، كانت اختبارات خرٌؾ  

العدٌد من المرشحٌن للوصول إلى مرحلة ما قبل األخٌرة من عملٌة االختٌار 

لٌتم انتخاب زمبلء أشوكا. وننتظر الموافقة النهابٌة 

انتخب زمٌل مساعد لمدة سنة واحدة



ى  س ن و ت ل ا ى  ن ا م أ

 االنترنت على سواء مفتوح مجتمع أمانى كونت

 المتعلمات للنساء توفر والتً الواقع، أرض وعلى

 األكثر القضاٌا بعض لمناقشة فرصة الشباب

 تهمهم  والتً العربً المجتمع فً للجدل إثارة

 المرأة دور تعرٌؾ إلعادة أمانً تساعد .بعمق

 لهم السماح خبلل من المصري المجتمع فً

 علٌها عفا والتً الجذور عمٌقة مفاهٌم لمواجهة

 خبلل من المجتمع فً المرأة مكانة من الزمن

.آرابهم عن التعبٌر

 تثقٌؾ هو العمل من ألمانى الربٌسً والهدؾ 

 بالمعرفة تزوٌدهم خبلل من الشابات وتمكٌن

 كأفراد النجاح لتحقٌق ٌحتاجونها التً والموارد

 تكنولوجٌا على أنشطتها فً أمانً تعتمد .مستقلٌن

 إلى العملٌات وتنقسم .واالتصاالت المعلومات

 على رادٌو ، وبس بنات موقع :أقسام عدة

 الوحٌد المركز دراج، ٌوترن مركز اإلنترنت؛

 نشر ودار حصرا، النساء ٌخدم الذي مصر فً

. الشباب ألدب الشباب كتب

 القانونٌة الخدمات للنساء أٌضا أمانً توفر و

 الصؽٌرات الفتٌات ٌعلم برنامج وكذلك والطبٌة،

 هؤالء .بهم الخاصة اإلذاعٌة البرامج إعداد كٌفٌة

 ٌتم اإلذاعٌة وبرامجهم الصؽٌرات الفتٌات

 وقد .االنترنت وعلى مدارسهم فً عرضهم

 من مبلٌٌن 5 انتباه أمانً عمل اكتسب

 فً نشطٌن مشاركٌن هم الذٌن المستمعٌن،

  العربً العالم أنحاء مختلؾ من وذلك مبادرتها

 واإلمارات ولٌبٌا والسعودٌة والكوٌت مصر)

(أخرى ودول



خالد الخضٌر

 فً اقتصادٌا النساء تمكٌن هو خالد مشروع 

 خبلل من والخلٌج السعودٌة العربٌة المملكة

 تقود ، للنساء جدٌدة مهنٌة عمل فرص ابتكار

 سوق فً السعودٌة المرأة إدماج نحو الطرٌق

 ألن وذلك سواء حد على المجتمع وفً العمل

 تقرٌبا المستحٌل من تجعل والقوانٌن التقالٌد

 وٌعمل وظٌفة، على العثور النساء لمعظم بالنسبة

 خبلل من ودورها المرأة إلى النظرة لتؽٌٌر خالد

.االقتصادي التكامل

 سجبلت على جلوورك خالد مبادرة عملت 

 ملٌون 1.2 من دقٌقة بٌانات قاعدة لبناء البطالة

 الوصول على قادرا كان .العمل عن العاطبلت

 سٌرهم لنشر ثقتهم وكسب المرشحٌن النساء إلى

.االنترنت على الذاتٌة

 السٌر بٌانات قاعدة ٌحمل حالٌا، خالد برنامج 

 النساء من ملٌون 1.2 تتجاوز التً الذاتٌة

 الذٌن من شركة 159و عالٌا   تأهٌبل   المؤهلٌن

للعمل المؤهبلت للنساء أبوابها فتح على وافقوا

 الكامل العمل إطار لتكرار اآلن خالد ٌتطلع

 وعمان، والٌمن، قطر، فً "تجربته" به والخاص

 اإلقلٌمٌة المنظمات من اعترافا واكتسب .ولٌبٌا

 العمل منظمة نت، عرب ومضة، مثل والدولٌة

 العالمً، االقتصادي والمنتدى الدولٌة،

 وصحٌفة روٌترز، صحؾ وأٌضا   .والٌونٌسٌؾ

 تاٌمز، ونٌوٌورك جورنال، سترٌت وول

.تاٌمز فاٌنانشال وصحٌفة



لى رزق هللا ٌ ل

  سن فً األطفال على الجنسً االعتداء على للقضاء لٌلى تعمل

 المجتمع فً المشكلة هذه حول الوعً رفع خبلل من 4-16

 المعرضٌن األطفال أن لضمان وقابٌة تدابٌر واتخاذ المصري،

  .ضحاٌا إلى تتحول ال للخطر

 .الجنسً االعتداء ٌرفض مجتمع بناء هو النهابً لٌلى هدؾ

 األٌتام، ودور الحضانة، ودور المدارس فً لٌلى تدخلت وقد

 االجتماعٌٌن، والعاملٌن والطبلب المعلمٌن من مساعدة مع

 إعادة من بدال الوقابٌة التدابٌر مع الجنسً االعتداء لمعالجة

 :شعب ثبلث ذي منهج لٌلى وضعت .االعتداء بعد التأهٌل

 واألمهات، لآلباء وآخر لؤلطفال، خصٌصا مصممة واحدة

  .والمعلمٌن االجتماعٌٌن لؤلخصابٌٌن وثلث

 مقبول، وؼٌر خطأ هو الجنسً االعتداء أن األطفال تعلٌم وٌتم

 أٌضا األطفال تعلٌم ٌتم كما خطأهم، لٌس أنه ذلك، من واألهم

 وسوء الجنسٌة االعتداءات عن ولئلببلغ للرفض استراتٌجٌات

37116 222 012 .المعاملة

 على التعرؾ كٌفٌة واألمهات اآلباء تعلٌم ٌتم ذلك إلى باإلضافة

 طفلهم أن اكتشفوا ما إذا تفعل وماذا الجنسً االعتداء عبلمات

 فً االجتماعٌٌن األخصابٌٌن تجهٌز تم وقد .لئلساءة ٌتعرض

 مع للتعامل البلزم والتدرٌب المناسبة بالمهارات المدارس

 وسابل لٌلى تستخدم ذلك، موازاة فً .الجنسً االعتداء حاالت

 فً ذلك لتجرٌم الجنسً االعتداء حول المعرفة لنشر اإلعبلم

 اثنٌن لٌلى وضعت الؽاٌة هذه ولتحقٌق .المصرٌٌن كل أذهان

 ؼٌر"و "علٌنا ٌجب كما حٌاتنا سنعٌش" التلفزٌونٌة البرامج من

  "مذنب

 المتطوعٌن المدربٌن من 25 من أكثر حالٌا لدٌها لٌلى

 واآلباء، األطفال، من 4000 من أكثر إلى ووصلت

 واإلسكندرٌة القاهرة فً االجتماعٌٌن واألخصابٌٌن والمعلمٌن،

األردن وحتى والمنٌا،



ى  ف ط ص م ل  ا و ن

 نوال ."الفقر سجناء" لئلناث جدٌدة حٌاة فرص نوال تقدم

 بسبب بالسجن علٌها حكم التى للمرأة المصطلح هذا صاؼت

 الرؼم وعلى .الصؽٌرة المالٌة القروض سداد على قدرتهن عدم

 أنه إال طوٌلة، لفترة حبٌسة تبقى ال عادة الفقر سجناء أن من

 تعانً لكنها ٌواجهونها التى القاسٌة السجن ظروؾ فقط لٌس

 عملٌة ٌجعل الذي األمر المحلٌة، مجتمعاتهم من الفصل من

.صعبا اإلدماج وإعادة التأهٌل إعادة

 والمساعدة النساء سجون فً األوضاع تحسٌن هو نوال هدؾ

 وبعد حبسهم أثناء سواء وأطفالهن السجٌنات تأهٌل إعادة فً

  .عنهم اإلفراج

 سجناء توفر التً التأهٌل إعادة من كاملة دورة نوال كونت

 الطبٌة والعناٌة قضاٌاهم، إلستبناؾ القانونً المستشار مع الفقر

 بعاببلتهم االتصال إلعادة االجتماعٌة والمساعدة اعتقالهم، أثناء

 ٌعدون الذٌن المدربٌن وكذلك سراحه، ٌطلق أن قبل واحدة سنة

 بعد المالً استقبللهم لضمان العمل سوق للدخول النساء هؤالء

  .عنهم االفراج

 على المرأة لهذه خصٌصا   مصممة عمل فرص خلقت نوال

 للدخل مدرة مشارٌع لبدء رواتب ومنحهم مهاراتهم أساس

 وصمة لمواجهة األصؽر التموٌل بمنظمات وربطها الصؽٌرة

 نوال أطلقت كما الفقر، سجٌنات ٌواجهها التً االجتماعٌة العار

 لمعالجة مختلفة أنواع باستخدام العدوانٌة عن توعٌة حملة

.المجتمع فً وأطفالهن للسجٌنات السلبٌة النظرة

 مستقلٌن اآلن هم نوال برنامج فً شاركوا الذٌن السجناء جمٌع 

السجن خارج وظلوا مالٌا  



ى  ق و ش د  ٌ ل و

 أول خلق خبلل من الطبٌة النفاٌات لثقافة تؽٌٌر هو ولٌد

 .األدوٌة وتوزٌع وفرز لجمع مصر فً نظام

 هم الذٌن للمرضى الدواء توفٌر هو الربٌسً ولٌد هدؾ

 فمن تحمله، ٌمكن ال الذي الدواء إلى ماسة حاجة فً

 من كبٌرة كمٌات أن ولٌد أدرك كصٌدلً، العمل خبلل

 المرضى على توزٌعها ٌتم لم ألنه تهدر وبانتظام األدوٌة

 وتدمر تسحب األدوٌة شركات أن كما .انتهابها تارٌخ قبل

 انتهاء تارٌخ تسبق التً الفترة فً الصٌدلٌات من دواء أي

 الوقت فً بٌعها ٌتم لن االدوٌة أن اعتبار على صبلحٌتها،

 فرصة، العمبلقة النفاٌات هذه ولٌد رأى ولذلك المناسب،

 حول الصٌدلة وطبلب العامة األدوٌة شركات تثقٌؾ وبدأ

 .النفاٌات من الحلقة هذه كسر كٌفٌة

 ذاته الوقت وفً النفاٌات، من ٌقلل مخطط ولٌد وضع وقد

 توزٌع فً والعدالة والكفاءة جودة تحسٌن على ٌعمل

 مكنه قد الوقت نفس وفً مبتكر، نظام خبلل من الدواء

 جامعة فً األدوٌة لمراقبة الجودة مراكز تأسٌس من هذا

 من مستقل بشكل تدار والتً شمس، عٌن وجامعة القاهرة

 200 من أكثر ولٌد حشد وقد اآلن، حتى الطبلب قبل

 خبلل من مرٌض1000 من أكثر إلى وصلوا طالب

.شبكته



ً ف ل أل ا ة  ل ب ع

 لدعم األطفال لتؽذٌة المهرة المهنٌٌن من كادر عبلة كونت

 حاسم سن وهو طفلهم عمر من األولٌٌن السنتٌن فً األمهات

 الطفل تؽذٌة إلى للوصول والبدنٌة المعرفٌة القدرات لتطوٌر

  .مصر فً المثلى

 معلومات لتقدٌم تؽذٌة مستشارٌن وهى جدٌدة مهنة قدمت عبلة

 مراكز خبلل من الساعة مدار على لؤلمهات قٌمة ومهارات

.والمنازل المستشفٌات فً جدٌدة تؽذٌة

 سن دون األطفال وفٌات معدالت انخفاض من الرؼم وعلى

 تفً ال انها إال مصر فً الثانٌة سن تحت واألطفال الخامسة،

 والتطور السمعٌة، والقدرة والوزن الطول مثل النمو كمؤشرات

 التؽذٌة، سوء إلى جزبٌا   ذلك وٌرجع أخرى، ومعاٌٌر الحركً

 الطفل بصحة ٌتعلق فٌما كافٌة معلومات ٌتلقون ال فاألمهات

 الصحة، مجال فً والعاملٌن والممارسٌن األطباء من وتؽذٌته

 لدعم التؽذٌة مستشارٌن جدٌدة مهنة عبلة كونت وبالتالً

 الثبلث السنوات خبلل التؽذٌة المشورة تقدٌم مع األمهات

 لئلرشاد الؽذابٌة المراكز أسست وقد الطفل، حٌاة من األولى

 اثنٌن فً األمهات احتٌاجات لتلبٌة األسري الدعم ومجموعات

.المتخصص والدعم التوجٌه لهم توفر حٌث المستشفٌات، من

 التدرٌبٌة واألدلة المناهج عبلة أنشأت ذلك، إلى وباإلضافة

 مجال فً والعاملٌن والممرضات، والجدد، الحالٌٌن لؤلطباء

 توسٌع على قادرة عبلة كانت فقد هذا، ٌومنا حتى .الصحة

 العامة والعٌادات المستشفٌات فً للممارسٌن برنامجها نطاق

.مصر فً محافظات ست فً



ا  م ر خ م  ا ش ه

 الدعم من الكثٌر لجلب االنترنت على قاعدة هشام ٌستخدم

 إلى بالدم التبرع :وهً مصر فً الوطنٌة للمشكلة المطلوب

 الذٌن للمرضى الدم وبنوك والمستشفٌات المانحة الجهات

 أول صاحب فهو ذلك فى الرٌادة لهشام ، الدم إلى ٌحتاجون

 للقٌام .واحدة مظلة تحت المتناثرة الفاعلة الجهات لتوحٌد جهد

 بٌن عبلقة وتحقٌق الثقة استعادة على هشام عمل وقد بذلك،

 والمجانً السرٌع الوصول وتوفٌر مصر فً بالدم التبرع نظام

  .المحتاجٌن للمرضى للدم

 ٌربط االنترنت على موقع وهو ،"دم عندك لو" هشام أنشأ

 إمدادات إلى حاجة فً هم ومن بالدم المتبرعٌن بٌن فعال بشكل

  الدم

 للتحدٌد بالدم للتبرع للمحتاجٌن الموقع هذا استخدام ٌمكن

.إتاحتها ومكان المطلوبة وكمٌاته الدم أنواع بسرعة

 والمجتمع المانحة الجهات من واسعة شبكة أٌضا هشام وشكل 

 بالدم للتبرع استعداد على هم الذٌن المعنٌٌن المواطنٌن من

 بالدم التبرع المصرٌٌن عادة من الرؼم على وذلك .للؽرباء

.فقط المقربٌن األصدقاء أو األسرة ألفراد

 األسرة مفهوم تعرٌؾ لتوسٌع فرصة هناك أن هشام رأى كما

 اإلنترنت واستخدام الثقة اكتساب طرٌق عن المصرٌٌن لجمٌع

 الجماعات بٌن بنجاح الربط فً نحجت حٌث اتصال كأداة

.مصر فً واألفراد

 على البٌانات قاعدة على والحفاظ توسٌع هو هشام هدؾ 

 كل فً متوفرة الدم وحدات حول المعلومات وتوفٌر ، االنترنت

  وقت أي فً الببلد من جزء



ر ب ا ج ى  ز م ر

 البٌانات على القابم والتكنولوجٌا التصمٌم جابر رمزى ٌستخدم

 العدالة قضاٌا على العام الرأي إطبلع إلى تهدؾ قصص لخلق

 رمزي اعترؾ وقد .االجتماعً للتؽٌٌر حشد وعمل االجتماعٌة

 االجتماعٌة، العدالة قضاٌا من العدٌد معالجة أجل من أنه

 األساسً التفكٌر هو التحول ٌكون أن أوال   ٌجب واالحتٌاجات

 الطرٌق فتح ذلك بعد ٌمكن ، الربٌسٌة الفاعلة الجهات بٌن

  .السلوك لتؽٌٌر

 تجعلهم التً المعلومات من جانب تقدم أن األفراد على ٌجب

 تعتبر والتً ، ما قضٌة أو مشكلة عن مختلؾ بشكل ٌفكرون

 التحدٌات وهذه القضٌة، أو المشكلة أمام ربٌسً تحدى

.حدث لما سلبً سرد هو األساسٌة

 تصور مبادرته، على استراتٌجً بشكل البداٌة فً رمزي ركز 

 الذي والصراع والناس، البلد، صورة تؽٌٌر أجل من فلسطٌن،

 العالم إلى تفسٌرها وعدم جانب من فهمها ٌساء ما كثٌرا

.الخارجً

  المحلٌة المدنً المجتمع منظمات مع وثٌق بشكل رمزي ٌعمل 

 بحوثهم خبلل من تجمعوا الذٌن (المدنً المجتمع منظمات)

.ٌملكوها التً والبٌانات

 ٌرٌدون التً الربٌسٌة القضاٌا تحدٌد على رمزي ٌساعدهم 

 ثم  علٌها، ٌعملون اجتماعٌة مشكلة بصرٌا   وٌجسد معالجتها

 البٌانٌة الرسوم لنشر أكبر دولٌة منظمة مع مباشرة ٌعمل

  مع رمزي عمل وقد اآلن، حتى .فرٌقه أنتجها التً والقصص

 الهامة البٌانات تحوٌل وعلى المدنً، المجتمع منظمات من 35

 على دفونة متكون ما ؼالبا التً االجتماعٌة بالتحدٌات المتعلقة

 البٌانات فً إلٌها الوصول ٌمكن ال أبحاث فً كبٌر عمق

  .المربٌة

 ؼٌر مناطق فً النموذج نفس تكرار على حالٌا   رمزي وٌعمل

  .العربً المشرق



 من دخلها وتولد مدنً، مجتمع كمنظمة 2013 لعام العربً الوطن ألشوكا النفقات مصادر توزٌع ٌوضح أعبله البٌانً الرسم

  .اإلقلٌمً أو العالمً المستوى على سواء طوٌلة، مدة منذ الشركاء قدمها التً التبرعات

 ودعم الختٌار العربً الوطن أشوكا مؤسسة التزام مدى بوضوح ٌظهر العربً الوطن ألشوكا المتاحة التموٌل مصادر فتوزٌع

العربً الوطن فً االجتماعٌٌن المبدعٌن

 إلحداث فعالٌة األكثر الطرٌقة هً هذه أن العلم مع الملهمة، المشارٌع هذه فً االستثمار أولوٌات تحدٌد فً نستمر  نحن أننا كما

المستدام المنهجً التؽٌٌر
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:المحررون

فوٌا باجك، وتٌسا بوندٌال، ولوسى 

.مارك، وعمر األمٌن

زمٌل أشوكا محمد : صورة الغالف
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لترشٌح زمٌل أشوكا 

هل تعرف مبدع اجتماعً؟ رشحه لزمالة أشوكا من خالل 

:اإلٌمٌل التالً

venture-assist@ashoka-arab.org
للتقدم لزمالة أشوكا

فكر هل ٌنطبق علٌه معاٌٌر زمالة أشوكا؟ تقدم لزمالة 

:أشوكا من خالل اإلٌمٌل التالً

venture-assist@ashoka-arab.org 

ترٌد اإلنضمام لفرٌق عمل أشوكا

:تابع فرص عملنا وتقدم لها من خالل اإلٌمٌل التالً

recruiting@ashoka-arab.org 

:التطوع مع زمٌل ألشوكا

هل أنت مهتم بالتطوع مع أحد من زمالء أشوكا؟ راسلنا 

:على اإلٌمٌل التالً

recruiting@ashoka-arab.org 
مبادرة التجمع العالمً 

هل أنت عربً تعٌش بالخارج وترغب فً تقدٌم مواردك 

ومهاراتك لدعم التغٌٌر فً بلدك؟ انضم معنا من خالل 

:اإلٌمٌل التالً

diaspora@ashoka-arab.org 
:الشراكة مع أشوكا الوطن العربً

هل أنت رجل أعمال تبحث عن شراكة تهدف إلى إحداث 

أثر اجتماعً وتساهم فً تغٌٌر اجتماعً مستدام؟ راسلنا 

:من خالل اإلٌمٌل التالً

strategicresources@ashoka-arab.org 
طرق لتقدٌم تبرع ألشوكا الوطن العربً

هل تفكر فً التبرع ألشوكا الوطن العربً؟ راسلنا من 

:خالل اإلٌمٌل التالً

  strategicresources@ashoka-arab.org

اصنع فرصة معنا
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