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 بمحاسبة تنادى أو صوت لك  ٌكون أن المعتاد غٌر من العربٌة المجتمعات فً 

 ولذلك  محاٌدة، قضٌة باعتبارها أٌضا ولكن مهمة حاجة باعتبارها  السلطات

 على القرار صنع عملٌة فً المواطنٌن الشراك جدٌدة ثقافة خلق على اٌلى عمل

 للمواطنٌن تسمح منصة خلق إٌلً ، ومسئولٌن اٌجابٌٌن لٌكونوا المحلى المستوى

 وجه على الحفر) الطرق حالة سوء بشأن المخاوف على وبسرعة بسهولة بالتعبٌر

  .اآلن حتى مهنٌة بطرٌقة ولكن رسمً غٌر بشكل وذلك (الخصوص

 المواطنٌن بٌن حوار واقامة المحلٌة للحكومة للوصول القناة هو التواصل وهذا

 قبل من أمرهم على مغلوب وانهم األمل بخٌبة الشعور من من بدال والحكومة

  الفجوة  لسد وأٌضا   مجتمعاتنا فً المدنً المجتمع مشاركة قلة لمواجهة ،الحكومة

 سلبٌة معالجة على نعمل نحن وبالتالى والجمهور، الحكومة بٌن الواسعة

.المواطنٌن

 هى الحكومة  أن تعتقد أن للناس ٌمكن التً السٌاسٌة غٌر القضاٌا من بدءا  

 قٌمة على تعمل والتً جدٌدة ثقافة خلق على نعمل اننا الى باالضافة المسؤولٌة،

 أنحاء جمٌع  فً الحكومات محاسبة امكانٌة وعلى واهمٌتها المواطنٌن مشاركة

اٌلً -" .العربً العالم
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 فً االستماع مهارات لدمج البصري الطابع علٌه ٌغلب مجتمع فً  التعلٌم بتحوٌل روان تقوم

والتعاطف والتفكٌر والنقد واإلبداع، الخٌال ومهارات التفاعل زٌادة - بهدف التعلٌم

االبصار على القدرة لدٌها لٌس انها حٌث الشخصٌة تجربتها على بناء الفكرة هذه لها وجاءت

 بسرعة ٌتالشى أصبح األذن طرٌق عن والتعلم االستماع على القدرة أن روان أدركت هنا ومن

 الشفوٌة الرواٌات وأن البصري، التعلم على ٌعتمد الذى الفردي االتصال وسائل  زٌادة عصر فً

  .التعلٌم فً طوٌلة فترة منذ مكانتها تفقد أصبحت االستماع وثقافة

 ومدارس المحلٌة المدارس فً الصوتٌة المكتبات دمج عبر جدٌدة تعلٌمٌة منهجٌة  تقدم فهً لذلك

.العربً المشرق منطقة فً والمهمشة الرٌفٌة المناطق فً الموجودة الالجئٌن مخٌمات

 عن االستماع فصول مفهوم على المؤسسً الطابع بإضفاء العمل هذا  مع قامت أنها إلى باإلضافة

 طرٌق عن للتطبٌق وقابلة تفاعلٌة تكون التقلٌدٌة، غٌر دراسٌة بمناهج المعلمٌن تجهٌز  طرٌق

 شخصٌات على والتأثٌر التعاون، ثقافة تشكٌل فً تساهم وبالتالى التدرٌس، أدوات على االعتماد

 ومهارات والتفاوض الحوار، بمهارات سنا األكبر الطالب بتزوٌد تقوم حٌن فً الصغار األطفال

.العرض

  التً هً دراستً فترة طوال الصوتٌة للمكتبة وحاجتً الفنون أداء فً  خلفٌتً أن روان وقالت"

 جمٌع فً التلقٌن وعن البصر على المعتمدة التقلٌدٌة التعلٌم طرٌقة لتغٌٌر - رنٌن إلنشاء ألهمتنً

روان -" والخٌال االستماع مهارات ٌعزز الذي التفاعلً نظام إلى العربً الوطن أنحاء
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 من وضعهم تغٌٌر استطاع وبالتالً  وفعال منتج بدون ٌقومون الالجئٌن  ٌجعل أن من تمكن أنه حٌث

 عنهم التقلٌدٌة السلبٌة النظرة  تحوٌل إلى باإلضافة مستقلة  فئات الى نفسها مساعدة عن عاجزة فئات

 السورٌٌن لالجئٌن الحالٌة األزمة على بالتركٌز حالٌا   وٌقوم المجتمع، على وعبء حمل أنهم فى المتمثلة

.العالم حول السورٌٌن بالمهاجرٌن وٌربطهم

  وإمكاناتٌها احتٌاجاتها، وٌعرفون بالمنطقة صلة على مازالوا الذي األفراد، من شبكة أحمد أنشأ وقد

 على لالجئٌن و التقلٌدٌة  المساعدات توفٌر من بدال .أقرانهم لمساعدة الرغبة لدٌهم الوقت نفس وفً

 وٌستخدم ٌدعم نظام وجود على ساعد أحمد  فإن علٌه وبناء التبعٌة، استمرار وبالتالى القصٌر المدى

 لالجئٌن والحلول المناسب الوقت فً الدعم لٌقدم وخارجه االنترنت على متواجدة استراتٌجٌات

 القانونٌة المشورة وتقدٌم  التعلٌم  إلستكمال وفرص عمل وفرص مسكن توفٌر خالل من السورٌٌن

  بأنفسهم ثقتهم استعادتهم  أجل من لهم المضٌف البلد  بثقافة وتوعٌتهم النفسى والدعم االستثمار وفرص

 فً فاعلٌن كأعضاء ٌساهموا ألن قادرٌن  الالجئٌن ٌصبح وأن ، مادٌا   مستقلٌن  ٌصبحوا ولكً

.لهم المضٌفة المجتمعات

 طرٌقة هناك ٌكن لم إذا أساعد أن ٌمكننً كٌف "دائما للسورٌٌن بالنسبة إلحاحا األكثر السؤال وكان"

 طرٌقة حول النظر إعادة حول السورٌٌن إلى أتحدث كنت بدأت، عندما وذكر " للمساعدة؟ واضحة

.البعض لبعضهم معاملتهم

  أسئلة وبدون الفور، على  بها التصرف فً بدأوا التً الطرٌقة   من ذلك بعد  مندهشا جعلنى ما وهو

 أصبحت حٌث مثلنا سورٌٌن مواطنٌن مع سورٌٌن كمهاجرٌن مذهلة لنتائج بالوصول معا قمنا نحن

  .قوٌة اصبحت بٌننا واالتصاالت تتطور بٌننا العالقات
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 الذي التعلٌمٌة الفرص فً والمحسوبٌة للنخبة  المفرغة الحلقة لكسر سامً ٌعمل

 ٌحصلوا ان ٌجب التً التنمٌة المهارات اكتساب فرص وفً الشباب علٌها ٌحصل

 نحو والالمباالة السلبٌة من ٌعانً الشباب ان حٌث ء.المدنٌة المشاركة وفرص  علٌها

 ومشاركة واقتصادٌة تعلٌمٌة فرص فٌها ٌكون والتً والسٌاسٌة، االجتماعٌة القضاٌا

 من قلٌل لعدد باالمتٌازات ملٌئة مغلقة دائرة داخل موجودة اصبحت انها حٌث مدنٌة

 االفراد

 لتمكٌنهم للشباب جدٌدة طرٌقة تقدم  التً االشكال فً تحوال ٌخلق سامً ، فان ولذلك

للمستقبل الشباب من قادة تكوٌن خالل من ومتعلم وفاعل دافع لدٌه جٌل ٌصبحوا لكً

 هم  الشباب ان حٌث للمحاكاة ومنصة الفضفضة، منصة منصة، هً فرصة وبالتالً

 ومنحهم االقتصادٌة، الفرص فتح وبالتالً للتغٌٌر معهم العمل ٌجب الذي االساس

 القضاٌا فً إشراكهم وكذلك بحرٌة، آرائهم عن والتعبٌر أفكارهم عن لتعبٌر فرصة

 وتدرٌبات فرص عن زالبحث وواٌجاد االجتماعً، التغٌٌر  ٌشمل وهذا .الملحة العامة

 جلسة فً الشباب إلشراك ملتزم فهو الجمهور، بٌن للحوار منتدى وانشاء القدرات لبناء

 وعرقهم ونوعهم ،خلفٌاتهم عن النظر بغض وعادلة ومصداقٌة بشفافٌة مفتوحة،

االقتصادي او االجتماعً  وضعهم او  السٌاسٌة واتجاهاتهم
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 تونس،( العربً المغرب فً االجتماعٌة المشاكل لحل ومدخل جدٌدة ثقافة خلق على بالعمل اسماء قامت

 وللقطاع وللحكومة وللمجتمع للشركات المجتمعٌة المسئولٌة مفهوم تقدٌم خالل من (ولٌبٌا الجزائر، المغرب،

 المشاكل لمواجهة الهجرة عن بدٌال   او لها والتبعٌة الحكومة على االعتماد عن بدٌال لٌكون الخاص،

االجتماعٌة

 لتغٌٌر ومبدع فعال دور لهم لٌكون فرصة اعطائهم خالل من لتمكٌنهم ثالث كخٌار المجتمعات تقدم أسماء

 وأطلقت الصلة، ذات القانونٌة األطر غٌاب ومع االجتماعٌة لإلبتكارات مناسبة غٌر بٌئة فً وذلك أوضاعهم،

  العالقة، للمؤسسات مواتٌة بٌئة لخلق الفرعٌة المنطقة المغاربٌة العربٌة عبر حركة أول أسماء

 وتطوٌر األعمال رٌادة إلستٌعاب قادرة بٌئة لخلق العربً المغرب عبر حركة أول بإنشاء أسماء قامت كما

.وفرٌدة شاملة بطرٌقة اإلٌكولوجً نظامها

 

 الرٌادة وهو جدٌد لمفهود ودعم االجتماعٌة المؤسسات مفهوم ونشر تعزٌز خالل من ذلك بتحقٌق أسماء وتقوم

 تعبئة مثل مثلها المجتمع فً األعمال لشركات المجتمعٌة المسئولٌة ثقافة تزرع فهً وبالتالً االجتماعٌة،

 المسئولٌة تعزٌز اجل من وذلك االجتماعً، اإلبداع بٌئة تجاه تغٌٌر لعمل والشباب المجتمع أعضاء

.المجتمعٌة

 إطار وضع أجل من والضغط والتعلٌم والتوعٌة الدعوة أسالٌب بتوظٌف تقوم أسماء فإن ذلك إلى باإلضافة

 من جدٌد جٌل تدعم ذلك جانب وإلى والجمهور، والجامعات الحكومة وموظفً للشباب موجه جدٌد قانونً

 المساعدة لتقدٌم العام والقطاع الخاص األعمال قطاع مع تعمل فأسماء وبالتالً .االجتماعٌة المشارٌع أصحاب

 لتسوٌق باألسواق ربطهم عن فضال   ، التموٌلٌة بالفرص وربطهم االجتماعٌة، المشارٌع ألصحاب الفنٌة

ٌقدموها التً والخدمات منتجاتهم
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 فالتصحر .تونس بلدها  فً بدأت  العربً، المغرب فً والصناعً الزراعً القطاع بتغٌٌر تقوم سارة

 الزراعٌة، المجتمعات على سلبا ٌؤثر مما المنطقة، فً الرئٌسٌة المشاكل أكبر من المائٌة الموارد وتناقص

.الرٌفٌة المناطق فً الفقر مستوٌات زٌادة إلى وٌؤدي

 على التركٌز من للتغٌٌر حركة خلق خالل من واالقتصادٌة البٌئٌة  التحدٌات تكافح سارة فإن ولذلك

 لزٌادة فرص توفٌر إلى باإلضافة للبٌئة، استدامة أكثر تكون والتً البدٌلة البذور إلى ، المزروعة المحاصٌل

.الدخل

 تجاه اتجاهاتهم وتغٌٌر والتعلٌم، التدرٌب خالل من المستدامة الممارسات للمزارعٌن تقدم سارة أن كما

 فترة وخالل للمحاصٌل، كبدٌل السنط أشجار تقدٌم طرٌق عن جدٌدة اقتصادٌة فرص وتقدٌم األرض زراعة

 زرع فً المعتادة المٌاه من أقل كمٌات واستهالك التصحر، لمنع أخضر حزام عمل ٌتم األرض تنشٌط

 عالً اقتصادي عائد ٌوفر الذي المورٌنجا وزٌت العربً الصمغ أٌضا   السنط شجرة تقدم كما المحاصٌل،

 طوٌلة وأفكار ممارسات على والحفاظ بالملكٌة، الشعور تعزٌز على ٌعمل ذلك فإن وبالتالً  بٌعه، عند جدا  

 ذلك، على وعالوة .خطٌرة بٌئٌة أضرار ومواجهة المزارعٌن تمكٌن من سارة تمكنت كما لألرض،  المدى

.الرٌفٌة المرأة على ركزت

 والتقلٌل التغٌٌر، أجل من  حقٌقً كشرٌك للعمل  التونسٌة الرٌفٌة المرأة إمكانٌات على الضوء سارة وألقت

 بٌن المساواة عدم مثل االجتماعٌة المشاكل أفهم بدأت لقد" .وذكرت ، للواقع باإلستسالم العام الشعور من

 فأنا .صالح بٌر قرٌته فً تونسً، مزارع وهو جدي، زٌارة بدأت عندما االقتصادي والتدهور الجنسٌن،

 قدموا أنهم حٌث سرٌع وبشكل ٌومٌا ، أساسً بشكل معها للتعامل عائلً تضطر التً القضاٌا بمعالجة مهتمة

سارة -" .المنطقة أنحاء جمٌع فً بأكملها المجتمعات على أثر مما  أقدمها، التً الحلول تفوق طرق
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 على التركٌز وباألخص المواطنٌن، لجمٌع األساسٌة بالحقوق ٌؤمن مجتمع  عالء خلقت

 المرأة بوضع ٌتعلق فٌما الدٌنً الخطاب بتغٌٌر تقوم فهً المجاالت، كل فً المرأة حقوق

 فً إٌجابٌة مرجعٌات استخدام خالل من العامة، الحٌاة مناحً مختلف فً ومشاركتها

.قضٌتها من وتقوي الجتمع فً بالرجل المرأة مساواة تدعم الدٌن

 والتقالٌد للعادات نقدى لتحلٌل المجتمع أعضاء بتعبئة فقط تقوم ال عالء فإن وبالتالً

 من المرأة حرمان تؤدى التً اللغة نفس إلستهدام أٌضا   بل السائدة والثقافٌة االجتماعٌة

 حركة خلق وبالتالً الحرج، الوضع لعكس والسٌاسٌة، واالجتماعٌة االقتصادٌة حقوقها

 وعلى والدعوة، السٌاسات تغٌٌر خالل من الوطنً المستوى على شاملة مجتمعٌة

 إلى للوصول التعبئة، على واالعتماد شبكة وإنشاء التوعٌة خالل من المحلً المستوى

.الوطنً المستوى

 المرأة، لحقوق داعم عام رأي لخلق اإلعالم ووسائل القرار صناع عالء تستهدف كما 

 والمدارس (األئمة) الدٌن رجال كبار بربط عالء تقوم أٌضا   المحلً المستوى وعلى

 والتعالٌم القرآنٌة باآلٌات اإلستشهاد خالل من وتعبئتهم المجتمع وأعضاء والجامعات

 تقوم سارة أن كما وحقوقها، المرأة لدور اإلٌجابً الفهم تدعم والتً األخرى، الدٌنٌة

 فً مناقشات طرح وأٌضا   المدارس فً نقدى تفكٌر وجلسات توعٌة حمالت بتنظٌم

 ثم ومن النساء صوت توحٌد ٌتم وبالتالً للجدل، المثٌرة المرأة قضاٌا حول الجامعات

تمكٌنهم
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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


