محضر اللقاء اإلقلٌمً الثانً
1002/9/19-91
الٌوم األول1002/9/91 :
تعرٌف المشاركٌن:
البحرين  :نواف المسقطي  ،السيد عدنان جالل  ،بشرى اليندي  ،راشد الغائب ،فاطمة حسين
اليمن :عالء األغبري ،أسماء الجبيمي،منير الغاراتي ،احمد السالمي

عمان :ياسر السعدي ،،يونس البدري

السعودية :عبد الرحمن الجفري ،حنين سرحان ،فيد اليزيدي
اإلمارات :ضحى الوزني
قطر  :سوزان مرسي

الكويت :ليمى الصراف
أعضاء الهيئة اإلدارية :سيرين حميمة ،عبد السالم خداش ،عبد العظيم محمد ،رشا نجدي  ،ىاجر المغربي،

نوفل الحمومي ،حسين الرفاعي ،بثينة حمدان
المنسقة اإلقميمية :سيا النجار

مسئولة العالقات العامة :أسماء بسيسو
تقدٌم لمشروع سفر  :المنسقة اإلقلٌمٌة لسفر و أعضاء الهٌئة اإلدارٌة
نواف المسقطً تحدث عن تجربته مع صندوق سفر
راشد :صعوبة التواصل مع جمعٌات شبابٌة فً الخلٌج – السفارة األمرٌكٌة تعطً نسخ للتعرف على مشارٌع
أمرٌكٌة – هل مشروع سفر من وفٌنا ؟
حسٌن :منح كثٌرة ألوروبا و أمرٌكا ولٌس للوطن العربً.
ابو جورج  :كنوز وخبرات عربٌة لكنها مهملة .
سٌرٌن :الهٌئة العامة و الهٌئة اإلدارٌة ومشاركة الشباب .
سهى :التزاور و التجاور كأسلوب حٌاة.
نقاش( فهد) حول التغطٌة اإلعالمٌة عن " سفر" .
رشا :فً اإلعالم أجزاء منها رح تضٌع  :فكرة التعلم مثال  ،تستغرق وقتا لتتضح كٌف ٌمكن لفر ان ٌصل
للناس دون الظهور اإلعالمً؟
حسٌن " :هٌمنة المؤسسات على المبادرات ".
سٌرٌن :فكرة التجاور هل أسستم لها ؟
كٌف ٌمكن التعمق بها؟
كٌف ٌمكن تالتٌبها؟
أحمد ( الٌمن):المرجعٌة التربوٌة للتعلم؟

الشباب المبادرون ٌعرضون تجاربهم:
أسماء الجبالً
أتحدث عن خبرات ومشاركات ومبادرة بشكل نظري ،عملً مع األطفال من ذوي الحاجات الخاصة :الطفل
المعنف و الطفل الحدث.
مساهمة فً ورشات تدرٌبٌة – قادنً عملً فً التدرٌب إلى عمل مع شباب صومال الجئٌن فً الٌمن ( عدن)
أل  UNعملولهم نوادي" ما شاء هللا تبارك علٌهم" كانوا حابٌن ٌعملوا مشارٌع مكتبات داخل النوادي – بدعم
من منظمة سوٌدٌة .عملنالهم ورشة عمل حول كٌفٌة إدارة النادي – مساهمات وخبرات
ليمى الصراف  :ناشطة فً مجال حقوق اإلنسان فً الكوٌت و حقوق المرأة السٌاسٌة.
شبكة تكامل الشبابٌة العربٌة – فرع الكوٌت .
لٌلى  :العمل جنبا إلى جنب مع الرجل..
المرأة مهمشة وٌحاولون تهمٌشها
شبكة المرأة الخلٌجٌة.
 :شباب البرتقالي ،االستم اررية ؟ تشكيل مؤسسة لحقوق المبدئية لممرأة في الكويت ،مشاركتيا في البرلمان.
سوءا فيم لموضوع المبادرات ،ال يوجد مؤسسات شبابية في الخمي .

الرجل يعطي المرأة الحق السياسي 99 ،نائب ماتوا في عممية التحريك والتنظيم.تم تأسيس مؤسسة اتحاد ليؤالء

الشباب.نصبوا الخيم وناموا في ساحة مجمس األمة – ساحة اإلدارة.
العمل مع المرأة عمى مستوى القاعدة ،نعم  ،ورشات عمى التوعية حول أىمية المشاركة السياسية لممرأة  ،لدخول
الشريحة البعيدة عن االضواء.

العمل فقط عمى مستوى االنتخابات  ،لكن ليس ىناك عمل أفراد داخل البيت مثال.
لٌلى الصراف من الكوٌت :عتب على سفر ،تم رفض طلب من الٌمن و البحرٌن ،لماذا تم رفضهم ؟ بسبب
غٌاب الخبرة؟ كذلك من عمان....
تمكٌن المرأة سٌاسٌا وحدٌنا داخل المجتمعات العربٌة ،و القٌادات الشبابٌة فً المجتمع.
ال توجد منظمات شبابٌة تعنى بالشباب فً الخلٌج العربً – بحاجة  " .1تمكٌن " للقٌادات الشبابٌة...
حصلنا على الحق السٌاسً للمرأة  ،لكن المرأة ال تدخل قبة البرلمان ،ومن خذل المرأة هً المرأة -نعمل على
نظام الكوتا وهو معمول به فً دول عربٌة كثٌرة.
" المرأة مطحونة" فً الخلٌج وال تشارك فً صنع القرار الحقٌقً..
اشتراك المرأة فً الحٌاة المدنٌة
القٌادات الشبابٌة من ٌكون لهم جهة ترعاهم.

فهد  :درست تخصص آالت الكترونٌة اضطررت أتوقف عن الدراسة واعمل كنت اخذ دورات إدارة الن عندي
مٌل للعمل اإلداري بعد فشلً أو تعثري فً البداٌة،أنا مهتم بالتخطٌط االستراتٌجً ،حطٌت لحالً طموح
ولرؤٌا،حطٌت خطة تدرٌبٌة لً راتبً كنت اصرفه على الدورات والتدرٌب والتعلم .دورات إدارٌة ،تشكٌل
فرق عمل مهارات االتصال  ،تخطٌط استراتٌجً ،قٌادة ،إدارة ،كنت اصغر واحد فً المشاركٌن وكان عندي
هواٌات لكن كانت مؤجله استفدت من احتكاكً مع تجار كبار  ...كنت أحضر مؤتمرات ثم جاءنً عرض من
شركة للتخطٌط االستراتٌجً فً إدارة الموارد البشرٌة .الشركة تختص فً دراسة الجداول ،فٌها مستشارٌن فً
الدراسة .من  3أشهر مسكت مدٌر إدارة الموارد البشرٌة فً شركة كبٌرة فً القطاع الخاص  .أنا عضو فً
اتحاد الغوص العالمً – بٌت الفنانٌن التشكٌلٌن حالٌا منتسب فً الجامعة فً نفس تخصصً.المبادرة الذاتٌة هً
أقوى عامل كتبتها وهً موجودة على موقع  yallah.Orgأحمد الٌمنً بعد  9/11كان فً موجة من العمل
المهنً واالهتمام بالمنطقة ،زاد عدد المنظمات وزاد التموٌل وبدأ المانحون ٌتجهون نحو الشباب نزلنا إلى
الساحة مع  FESكنت اعمل معهم ،وشفنا كثٌر منظمات شبابٌة تعمل دور تنسٌق ما بٌنها .المبادرة كانت بعمل
 data baseمسح أولً من الشباب فً الٌمن  .الفكرة نجحت ألول مرة فً الٌمن الن الممول كان زكً مالٌا و
إدارٌا وتركوا مجال لعالقة إنسانٌة تنشأ بٌن  7مؤسسات  .كان قائم علٌها شباب ٌمنٌن ٌعملون فً . FES
فً الجامعات فً مادة الخدمة االجتماعٌة وهً مفٌدة ربما تساعدكم فً الجانب النظري ،لما تعملوه.

أحمد السالمي :جيل شبابي مغمق عمى نفسو ،في التسعينات بعد االتحاد – منفتحين عمى األدب.
المبادرة :ىم مشترك – فكرة استقالل .....االنترنت.

حل لمشباب المذين يواجيون مشكمة في نشر كتاباتيم.
الشباب يواجيون مشكمة في نشر قصصيم.
يسبب خطباء الجامع يوم الجمعة.
www.anaween.net
كسر جدار العزلة – جميور و مراسمين
الموقع – من كل الوطن العربي.
قص الشريط  ،وضع حجر األساس لمشروع وىمي .
أىم من الخير الثقافي.

تأسيس أخبار ثقافية( رواية اسميا) ،أن يروا تغطية عن عمميم.
مكتبنا غرفة صغيرة في البيت .
نشرنا كتب كاممة  /كتب شعبية .
أجمل شيء حصل أن زميل كزيتي اطمع عمى النصوص ،كتب دراسات نقدية حول ىذه الكتابات لي و لسوسن

ونبيمة الزبيري.

و ازرة الثقافة – ممتقى لمشعراء الشباب العرب .
ىل تعرف شيء عن األدب اليمني  ،كان جواب الشعراء العرب  :اعرف من خالل موقع عناوين ثقافية.
أكثر زوار لمموقع – السعودية
غياب الدعم الرسمي  :أنا أريد دعم غير مشروط  ،ال

كان في انقطاع رسمي ألنني كتبت و كأنني طرف محايد.
تجميع وتوحيد القوى – أىمية قضية التنوع.
أيضا الموضوع خدم اكتشاف مواىب ال اعرفيم.
اعرف فقط  ،النصف المكتوب أمامي.

الشركات األخرى تريد أسماء معروفة .
قمت باستثناء الميجات العامية ألنيا كثيرة.
اليم الشخصي :اثر بشكل ايجابي ،ولم أريد أن أكون أناني وسحبت موادي حتى ابعد.
عن النرجسية:
كان الواقع لممبادرة ىو أنني سالت صديق لبناني في استراليا  .....فقال لي اطمع عمى  ، websiteوسألني
كيف لي أن اطمع عمى األدب اليمني  ،ىل ىناك  website؟

عضو اتحاد الكتاب و األدباء الٌمنٌٌن ،إدارة األنشطة الثقافٌة فً وزارة الثقافة  4 ،كتب مطبوعة – شعر و
دراسات نقدٌة  :شعر افتراضً " – بعد الوحدة فً عام  99حصلت طفرة شبابٌة فً الكتابة األدبٌة ( جٌل
السبعٌنات) – جٌل التسعٌنات  ،شباب وشابات مبدعٌن انفتحوا على الكتابة لكن فً إشكالٌة فً التواصل
الجغرافً داخل الٌمن ..عزلة داخلٌة بٌن المحافظات  ،والٌمن مجهول بالنسبة لكثٌرٌن من العرب.

قمت بمبادرة مع رفٌقتً ( اآلن زوجتً سوسن) ،نما المشروع و تطور بعد الزواج .استخدام شبكة االنترنت
لوضع معلومات عن األدب الٌمنً وحل مشكلة الرقابة االجتماعٌة غٌر المعلنة على النشر فً الصحف و
المجالت.
البنت ممكن تكتب لكن خطباء المساجد ٌوم الجمعة ٌستلموها.على اإلنترنت هناك حرٌة وتصل إلى عدد كبٌر
من القراء.
جمهورنا اآلن من العراق ،اإلمارات ،السعودٌة ،فلسطٌن...الخ( عناوٌن ثقافٌة) www.anaween.net
أخبار ثقافٌة :زاوٌة داخل الموقع.
بدأنا فً مارس  – 9996تم انتقالنا إلى شغل ( احتراف) نعمل داخل البٌت دون مكتب ،ننشر كتب و نصوص
على الموقع.زمٌل كوٌتً ( شاعر كوٌتً) كتب دراسات نقدٌة عن األعمال المنشورة للشباب الٌمنً.
أواجه إحباط – ٌتحول الموقع إلى موقع عربً و لٌس فقط ٌمنً الن الٌمنٌٌن غٌر مهتمٌن باإلنترنت.
أكثر زوار للموقع من السعودٌة.
ابو جورج:قضٌة التنوع وأهمٌة وجودها فً المجتمع والتركٌز علٌها كقٌمة
أنا أرٌد من الحكومة دعم غٌر مشروط  ،والحكومة ( الوزارة) ترٌد منً أن اعمل كالوكالة الرسمٌة اإلخبارٌة
– تسبب ذلك بقطٌعة  ،كلهم ٌرٌدون أن نكتب عن منجزاتهم.
المؤسسات التجارٌة ،تجار وال عالقة لهم بالثقافة.
انشغلت بالعمل عن البحث عن تموٌل للعمل نفسه
راشد :حملة لخفض سن االنتخاب فً البحرٌن من  91إلى 18
قمة سنوٌة لرؤساء الجمعٌات فً البحرٌن – عقدت فً مارس  – 9996دورة سنوٌة .
الملتقى تأسس فً مارس  – 9994وهو للشباب فً البحرٌن من عمر  99 -15سنة.
هذه السنوات تشكل محطة فارقة من حٌث السماح بتأسٌس الجمعٌات فً البحرٌن.
" نقنع فٌها الطرف الثانً برأٌنا ( ال ٌوجد حوار مع الطرف الثانً لربما ٌتغٌر رأٌنا نحن)"
راشد الغائب :ممتقى الشباب تبنى قضية تخفيض السن.
الممتقى تأسس 9994
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ال يمكن ليم المشاركة.
نبحث عن أفكار مميمة
الشيء المشجع  /المرشحين سجموا في برنامجيم االنتخابي.
قضٌة أن المبادرات الشبابٌة  ،كما موضوع المرأة  ،وتبدو وكانت موضوع بحد ذاته منفصل عن المجتمع ،
الٌست الثقافة قضٌة شبابٌة وقضٌة المرأة؟
ماذا عن العلوم السٌاسة.....الخ.
منٌر الغارتً :ناشط فً أكثر من مؤسسة حقوقٌة
مركز القانون الدولً اإلنسانً و حقوق اإلنسان.
بدأت لجنة الصلٌب األحمر تعمل تربٌه على حقوق اإلنسان فً الٌمن من كل محافظة مدرسة ،ومن كل مدرسة
صف -قدمت هذه الدروس مدرسٌن كانوا ٌدرسوا مواضٌع تتعارض مع القٌم المتعارف علٌها عندنا -مثال
ٌشبهون الطفل الفلسطٌنً الذي ٌحمل حجر مع الجندي اإلسرائٌلً.
بدأنا نفكر ننشئ مركز للتربٌة على حقوق اإلنسان فً المدارس – ضغطنا على التربٌة والتعلٌم والصلٌب
األحمر ٌعطونا مدارس – أخذنا  14مدرسة فً تعز ( شباب وبنات) – كونا أندٌة داخل المدارس وقدمت
عروض كثٌرة فً الرسم و المجسمات حول انتهاك حقوق اإلنسان – توجت فً معرض على مستوى مدٌنة
تعز .منير الغاراتي  :المركز الوطني القانوني اإلنساني لحقوق اإلنسان

جمعية الصميب األحمر تعمل عمى تدريس التربية عمى حقوق اإلنسان في المدارس في  7محافظات.في صف
من كل مدرسة.
التركيز عمى القانون الدولي اإلنساني من خالل القيم اإلنسانية  /مجموعة التكامل.

احد األعضاء قام بالتمويل

تقارير لو ازرة حقوق اإلنسان  /لجنة الصميب األحمر ( قصة حول إدارة المعرفة – المحاسب)
ال تصل إلى الحكمة إال من خالل التأمل والتعمق ومن خالل التجربة.
نواف :ما هً خطتكم لالستمرارٌة ؟هل المتدربٌن سٌصبحوا مدربٌن ؟ ما هً المهارات والمفاهٌم التً تدربون
علٌها  ،وهل تمٌزون بٌن الفئات العمرٌة.
فً البداٌة قمنا بتدرٌب مدربٌن على حقوق اإلنسان – استهدفنا أول وثانً وثالث ثانوي.نعمل أندٌة داخل
الجامعات.
خرجت من األطفال مجموعة التكافلٌ -جمعوا مبالغ مادٌة ٌعطوها لؤلطفال الفقراء فً المدرسة  ،والمبلغ
الفائض وزعوه على الفئات المهمشة فً المدٌنة.
كان عندنا شعور بضعف مخرجات التعلٌم فً الٌمن :كٌف نخلق شباب مبادرٌن ٌطالبون بحقوقهم؟
المركز بدا بتموٌل ذاتً.
مجموعة شركات فٌها لجنة إدارة ،الموضة تركز على التعلم –( مدٌر حسابات معه ثانوٌة ٌحل مشكلة ال ٌمكن
أن ٌحلها مجموعة من خرٌجً الجامعات )...المعرفة الضمنٌة التً تتطور من خالل التكامل و الخبرة.
نبحث عما ٌمٌز هؤالء األفراد.
ال تصل إلى الحكمة إال عن طرٌق التأمل و التعمق ( فً الجانب النظري) إضافة إلى التجربة.
سٌد عدنان :مبادرة ثقافٌة فنٌة  ،تأسٌس جمعٌة تهتم بالتصوٌر الفوتوغرافً فً البحرٌن كنا طلبة فً جامعة
البحرٌن و أسسنا نادي التصوٌر فٌها..بعد التخرج الحظنا أن الشباب بٌكونوا فعالٌن قبل التخرج ثم تتوقف
المشاركة بعد انتهاء الجامعة  ،ربما غٌاب المظلة – فكرت بتأسٌس جمعٌة( مع وجود أندٌة صغٌرة ضمن
الجمعٌات) ..هدفنا نجمع اكبر عدد من الشباب البحرٌنً المهتم ،سجلنا لدى وزارة اإلعالم قبل اإلشهار ،نظمنا
جوالت لمناطق أثرٌة اللتقاط صور ولحمل معارض شخصٌة و جماعٌة.
البحرٌن مؤرشفة فوتوغرافً من مصورٌن برٌطانٌٌن بسبب االستعمار  ،ونحن لم نكن مرتاحٌن لذلك.واآلن
من الجهة الهندٌة والفلبٌنٌة.أخذنا على عاتقنا أرشفة البحرٌن ( العمارة  ،المبانً التارٌخٌة التً ال تزال ،
...الخ)لكن من ٌظهر نتاجها الٌوم ،رح ٌبنً بعدٌن .نرٌد أن نوصل ثقافة الصورة للمجتمع .نؤمن أن الصورة
هً لحظة لن تتكرر .مشاركات عالمٌة ( فً معارضة فً ألمانٌا و فرنسا وبرٌطانٌا).
السيد عدنان :تأسيس جمعية تهتم في التصوير الفوتوغرافي في البحرين.
إحنا طمبة في جامعة البحرين ،أسسنا نادي لمتصوير في الجامعة ،مع أن الشباب كانوا فاعمين وشاركوا في

مسابقات عالمية ولكن انقطعوا بعد التخرج.

كان ىدفنا تجميع اكبر عدد من الشباب المعتمين وكتبنا نظام داخمي ،وأرسمناه إلى و ازرة الثقافة.
البحرين لم تكن مار شفة تاريخيا ،وأردنا أن نأخذ ىذا عمى عاتقنا من وجية نظر بحرينية (.مثل العمارات القديمة
التاريخية قبل أن تزال).
ونعتقد أن ىذا المشروع سوف يظير بعد  19سنوات.

أيضا نود العمل عمى توصيل ثقافة الصورة لمناس ،مش ضروري تكون  professionalحتى تمتقط المحظة

وارشفيا من خالل الصورة.
نتمنى أن نستفيد من ىذه الخبرات.
عبد الرحمن :ىل يوجد تواصل مع دول أخرى في نفس المجال؟

السيد عدنان :ىناك تواصل من خالل االنترنت  ،لكن ىناك خمل ،نحاول المشاركة في بعض المعارض
والمسابقات ولكننا ال نتمكن من الحضور لنكون موجودين في المعرض لنستمع ونتحاور حول الصور .

عبد الرحمن  :عضو نادي التصوير.
كوثر المهدي :وأنا صغٌرة كان عندي عدة مبادرات – ادرس علم نفس تربوي فً جامعة البحرٌن – اعمل
طالبا مرشد للطالب الجدد – تعرفت على جمعٌة المستقبل النسائٌة ،معظم أعمالنا اجتماعٌة – خلونً ادرس
أطفال ،أطفال-تحلٌل الشخصٌة عن طرٌق الرسومات
علم الطاقة – المفاتٌح االٌجابٌة والسلبٌة للشخص.
كوثر :من خالل جامعة البحرين  ،تعرفت عمى جمعية المستقبل الثانوية ،درست األطفال.
أعطونا دورة عمى اإلدارة.

دخمت في مجمس إدارة جمعية المستقبل.
مشروعي الخاص  :تحميل الرسومات  ،أخذت دورات في حائل ،الناس  3أضعاف  ،سمعي  ،حسي  ،بصري.
اإلشاعات السمبية و االيجابية.
ذىبت إلى الح  ،وتعرفت عمى حميدة عندىا ماستر في عمم النفس .

المفاتيح االيجابية في الشخصية :اعمميا لمناس أيضا  ،سارعت في المراقبة في االنتخابات.
حنٌن ( :فٌلم تنظٌف الشاطئ) " تطوع"
ٌال جدة منطلقة من ٌال شباب  ،لتحفٌز الشباب – من برنامج  - MBCإستودٌو وحلقات والمقدمٌن كانوا
سعودٌٌن  ،تم تحوٌل البرنامج لحلقات مسجلة من دول عربٌة أخرى.
نشأت فكرة نوادي " ٌال شباب" كفكرة عملٌة ،عنا نوادي فً العلم كله – حتى أوروبا واسترالٌا – البحرٌن-
الكوٌت -سورٌا – األردن – مصر -السعودٌة – (مكة  ،جدة ،المدٌنة ،الرٌاض ،الشرقٌة) ز الهدف هو العمل
التطوعً وخدمة المجتمع بكل فئاته ز من ضمن مشارٌعنا التبرع بالدم فً المستشفٌات  ،زٌارة المرٌضٌن ،
غسٌل حمامات المساجد  ،مسح الكتابات عن الجدران ( كمظهر غٌر حضاري)ز الفترة الحالٌة  ،فً ناس مش
فاهمة معنى العمل التطوعً  ،فكرنا نعمل حملة بتوزٌع بروشورات فٌها أهدافنا وأفكارنا والمشارٌع ٌلً
نفذناها -حملة تطوعٌة ال تكفً ٌ ،جب أن ٌكون مدربٌن وفاهمٌن عشان ٌستفٌدوا الشباب اآلخرٌن .رتبنا ملتقى
تدرٌبً للعمل التطوعً –  1999شاب وفتاة ،نسعى لنكون المنظمة الشبابٌة األولى فً المملكة فً العمل
التطوعً – النوادي قائمة على أعضائها ،اشتراك سنوي ،بازرات سنوٌة.
حنين :ياهلل شباب  /بدا كبرنام تمفزيوني سعودي عمى قناة . MBC
من البرنام نشأت فكرة ياهلل شباب  ،نشأت أندية في مختمف الدول ومختمف مناطق السعودية.

اليدف من األندية ىو العمل التطوعي ،كمساعدة العجزة ،التبرع بالدم ،وتنظيف الشاطئ ،زيارة المرضى ،تنظيف

حمامات المساجد ،حمامات الفنادق ،أيضا تنظيف الحيطان.
بدأنا نعمل حممة لمعمل التطوعي ،لتوعية الناس حول موضوع التطوع ،وجدنا بعدىا أن الحممة ليست كافية ،بل
عمينا نحن أن نكون مدربين ،فأسسنا منظمة لتدريب الشباب عمى العمل التطوعي.
 99حمقة تتصور حول نودي ياهلل شباب

الدعم من األعضاء نفسيم ،من دفع اشتراك  .نود عقد ممتقى تدريبي حول  1999شاب.

فهد :فهد  :درست تخصص آالت الكترونٌة اضطررت أتوقف عن الدراسة واعمل كنت اخذ دورات إدارة الن
عندي مٌل للعمل اإلداري بعد فشلً أو تعثري فً البداٌة،أنا مهتم بالتخطٌط االستراتٌجً ،حطٌت لحالً طموح
ولرؤٌا،حطٌت خطة تدرٌبٌة لً راتبً كنت اصرفه على الدورات والتدرٌب والتعلم .دورات إدارٌة ،تشكٌل
فرق عمل مهارات االتصال  ،تخطٌط استراتٌجً ،قٌادة ،إدارة ،كنت اصغر واحد فً المشاركٌن وكان عندي
هواٌات لكن كانت مؤجله استفدت من احتكاكً مع تجار كبار  ...كنت أحضر مؤتمرات ثم جاءنً عرض من
شركة للتخطٌط االستراتٌجً فً إدارة الموارد البشرٌة .الشركة تختص فً دراسة الجداول ،فٌها مستشارٌن فً
الدراسة .من  3أشهر مسكت مدٌر إدارة الموارد البشرٌة فً شركة كبٌرة فً القطاع الخاص  .أنا عضو فً
اتحاد الغوص العالمً – بٌت الفنانٌن التشكٌلٌن حالٌا منتسب فً الجامعة فً نفس تخصصً.المبادرة الذاتٌة هً
أقوى عامل كتبتها وهً موجودة على موقع  yallah.Orgأحمد الٌمنً بعد  9/11كان فً موجة من العمل

المهنً واالهتمام بالمنطقة ،زاد عدد المنظمات وزاد التموٌل وبدأ المانحون ٌتجهون نحو الشباب نزلنا إلى
الساحة مع  FESكنت اعمل معهم ،وشفنا كثٌر منظمات شبابٌة تعمل دور تنسٌق ما بٌنها .المبادرة كانت بعمل
 data baseمسح أولً من الشباب فً الٌمن  .الفكرة نجحت ألول مرة فً الٌمن الن الممول كان زكً مالٌا و
إدارٌا وتركوا مجال لعالقة إنسانٌة تنشأ بٌن  7مؤسسات  .كان قائم علٌها شباب ٌمنٌن ٌعملون فً . FES
فً الجامعات فً مادة الخدمة االجتماعٌة وهً مفٌدة ربما تساعدكم فً الجانب النظري ،لما تعملوه.
المؤسسة العامة لمشباب و الرياضة dream team
نحن غواصٌن ٌال شباب ،تجمع  499عواض  ،قمنا بتنظٌف قاع البحر  ،كل غواص اطلع  99كٌلو ٌ ،وم واحد
 ،فً شاطئ جدة.
حنٌن :فً مكة -فً نادي بنات مكة فقط لكن فً مناطق أخرى فً نادي بنات ونادي شباب.
عندنا موقع منتدى الكترونًwww.yallah.org.
لسنا منظمة رسمٌة ونتمرد على الجمعٌات التً أرادت أن تضمنا.
ٌمكن تسجٌل جمعٌات شبابٌة لكن مش ممكن تسجٌل جمعٌة سٌاسٌة.
" مش ضروري التقً مع الشباب حتى نتواصل ،ممكن نتواصل من خالل المنتدى على اإلنترنت"
عبد الرحمن الجفري power point presentation
طالب هندسة مٌكانٌكٌة المشرف العام على منتدى ٌال شباب.
الحجم 77 /وقال تعالىٌ ":ا أٌها اللذٌن امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم واقفلوا الخٌر لعلكم تفلحون".
العمل التطوعً إلى اآلن ٌعانً اإلقبال علٌه قلٌل.
متطوعٌن فً فترة الحجم
رشا :هل تفكرون بالعمل على موضوع المرأة مثال مثل الكوٌتٌٌن؟
فهد وحنٌن :ال ،هذا سٌاسة ونحن متخصصٌن فً أمور مجتمعٌة فقط.
رشا :لكن العمل المجتمعً أٌضا سٌاسً ،والحكومة تحدد سٌاسات التنمٌة.
بالحظ الشغل إما سٌاسً أو اجتماعً بانفصال بٌنهما
حنٌن :نحن سٌاسٌا مستقرٌن ،ما عنا مشاكل
ابو جورج :نحن أحٌانا نحاكم األمور كما نرغب وال نترك المجال للمبادرة -الظروف تنضج لوحدها – أحٌانا
الوصفات ال تنجح  ،لكن التجربة بشكل تلقائً تنجح أفضل.
حشكً :هل ال تعملون بالسٌاسة ألنها لٌست هم أم ألنها ممنوعة؟
فهد :الحمد هلل الوضع فً السعودٌة مستقر
فيد:عند أسماء البداية presentation +
متطوعين في الخمي
الوازع الديني كمنطمق في السعودية ألكبر حجم عدد متطوعين – الخدمات التطوعية  /حل ىذه أولويات باسم لما
ال تمارسون العمل السياسي.

ٌونس :سلطنة عُمان خالٌة من المؤسسات الشبابٌة ما عدا جمعٌة المرأة العمانٌة وهً تتبع الحكومة .ما فً
دوافع للمبادرة  ،بالتالً المبادرة فً سلطنة عمان راكدة وغٌر متطورة.
بدأت فً معسكر الشباب العربً حول السٌاسات الوطنٌة للشباب واستفدنا كثٌر من مبادرات الشباب فً األردن
و السعودٌة وغٌرها.المعسكر خرج بتوصٌات أدت إلى إنشاء موقع " شباب فً القلب " أسسوه شباب العٌن
الثالثة.ثم شاركت فً مؤتمر باإلسكندرٌة ..ثم شاركت فً مركز فً مركز القاهرة لدراسات حقوق اإلنسان
وانطلقت من نقطة صغٌرة ( المعسكر) إلى زٌارات الدول وتنوع الثقافات.
تأسٌس شبكة شبابٌة عربٌة ( تكامل) بدأت فً الخلٌج ثم الوطن العربً (.لٌلى الصراف ومحمد المسقطً )
وقمنا بتشكٌل الهٌئة اإلدارٌة التنسٌقٌة  ،وجلة دورٌة كل  3شهور ز حالٌا الشبكة لدٌها مشروع صندوق لدعم
المبادرات الشبابٌة فً  ،$ 399.999والشبكة لها لقاءات تعرٌفٌة ( البحرٌن ومصر) وهً منطلقة فً مسٌرة
جٌدة.
الشباب ال ٌستطٌعون التجمع سوى بتصرٌح حكومً أو دعوة حكومٌة.
ٌاسر  :فً السلطنة ٌتم حصر الشباب العمانً داخلٌا ثم ٌتم فصل الشباب عن بعضهم البعض ،هذا خلق فجوة
ومنع تطور مبادرات  .فً سلطنة عمان اإلعالم ال ٌعرض الواقع العمانً .قبل سنة مركبة أمرٌكٌة رمت نفاٌات
نووٌة فً البحر قرب عمان مما سبب مقتل اسماك ( تفوق األسماك) .قبل أسبوعٌن تصادمت ناقلة نفط ٌابانٌة
مع غواصة أمرٌكٌة نووٌة على مضٌق هرمز ،ثم حجب المعلومات عن الحدث -قناة الجزٌرة فقط عرضته
كخبر على الشرٌط اإلخباري.
جزٌرة مصٌره تعتبر أكبر قاعدة عسكرٌة برٌطانٌة 95999 ،برٌطانً مسحتها نصف البحرٌن.
عملنا ملتقى ثقافً بٌن الشباب فً الجامعة ،قدمنا إبداعات شبابٌة كثٌرة ،وجدنا رفض من الحكومة و أدرجوه
تحت مهام وزارة التعلٌم العالً – أصبحت الملتقٌات تحت إشراف حكومً .عملنا مجموعة كتاب القصة
القصٌرة ،كذلك وجدنا تدخل من الحكومة وعملوا رابطة كتاب القصة بأشخاص معنٌن من الحكومة وابعدوا
الجٌل الشبابً.
فً فترة الصٌف كنا نعمل منتدٌات صٌفٌة تعلٌم قرآن وعقٌدة  ،وانجلٌزي ولغات  ،استمر شهر ثم فكوا
المنتدٌات ألنها اتسعت وثم استجواب الشباب اللذٌن قدموا هذه المراكز ز قدمنا مسرح سٌاسً ٌطرح قضاٌا
مهمة( مسرحٌات سعد هللا ونوس) ،الجمهور تقبله لكن السلطة منعت عرض هذه المسرحٌات .كتبت مسرحٌة "
جزٌرة األلم" عن غوانتنموا  .بدأنا أنا و ٌوش مشاركات خارجٌة وبدأنا نتواصل معهم ،لكن كمؤسسات داخلٌة
ال ٌوجد تواصل.
كاتبة وعضو مجلس نواب فً السلطنة ثم اعتقالها و فصلها من العمل ،كنا نتواصل مع منظمة حقوق اإلنسان
فً القاهرة وحاولت أتواصل مع شباب فً السلطنة ٌطالبون نفس المطالب ولم أتمكن.
أحمد الٌمنً :هل ممكن تعطونا االزدهار اللً عندكم وتأخذوا الدٌمقراطً؟.
الشاب العمانً ما هً حٌاته ؟ ثانوٌة  ،جامعة  ،عمل  ،زواج  ،مقبرة .
سٌد عدنان  :ما عندي مشكلة أكون اعمل مع الوزارة أو ٌقولوا عنً " مواالة " ،المهم هو تحقٌق هدفً – خلً
احد المسئولٌن ٌفتتحه.
لٌلى  :شلون ٌفرغون " تفرٌغ" طاقة الشباب فً البحرٌن؟
ضحى الوزنً :فلسطٌنٌة معً جواز أردنً ومقٌمة فً اإلمارات دراسة ترجمة فورٌة فً الجامعة األمرٌكٌة فً
الشارقة وأتحدث بسرعة.
المنسق اإلعالمً للجنة الفلسطٌنٌة التابعة لسفارة فلسطٌن فً اإلماراتBCRE .
وعضو فً مجلس العمل الفلسطٌنً فً اإلمارات كل واحد فٌكم بٌلعب بأرضه ،لكن أحنا مشتتٌن ونعمل فً بلد
غٌر بلدنا عشان أحنا فرقة متطوعٌن بالعمل بنحب أن نبرز الصورة الجمٌلة عن فلسطٌن غٌر عن ما نراه فً
وسائل اإلعالم  .اجتماعنا سنة  9999بعد اجتٌاح نٌسان ،فً فرق بٌن التطوع والعمل الخٌري  ،عن ال لجمع
التبرعات السنوٌة .لدٌنا مجموعة أنشطة نركز على أبناء الجالٌة والجالٌات العربٌة األخرى فً اإلمارات.قضٌة
الجدار ،األسرى ،الخ......
 197جنسٌة فً اإلمارات تحت رعاٌة الشٌخ أو الشٌخة فالن و  "...ضروري ألي نشاط
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بشرى الهندي :حٌاكم هللا وشرفتمونا وسعدنا جدا بالتعرف علٌكم.
هاجس العمل التطوعً مرتبط بالدٌن أنا ال اعمل لنفسً هذا أمر مقدس .العمل التطوعً فً البحرٌن قدٌم لكن
كان مقتصر على اللٌبرالً أنا كنت مع الجمعٌة اإلسالمٌة لكن الحكومة كانت تضغط ضد عملنا...
نشاطنا كان العمل النسائً اإلسالمً ٌخدم فً مجاالت مختلفة كن اصطدمنا مع المرأة نفسها خصوصا أن
الخلفٌة غٌر مشجعة بالنسبة للحكومة.
كان فً معارضة قوٌة ،وإحنا جمعٌة وحٌدة ،كٌف ممكن نحرك المجتمع .أنا من المؤسسٌن سنة 9991كنت
أصغر المؤسسٌن فكلفت بلجنة الشابات .فً الساحة "دٌناصورات" نسائٌة من الستٌنات والسبعٌنات هم نفسهم لم
ٌتغٌروا كٌف اخلق صف ثانً وثالث ورابع .وحضرنا خطط وبرامج....
صارت لجنة الشابات من أنشط اللجان  .كان فً صراع داخلً فً جمٌع اإلدارة الزم نفهم الطرف الثانً
ونتعامل مع اآلخرٌن ،مش الزم ننعزل كإسالمٌٌن.بدأت أركز على فئة الشباب وكان فً كثٌر عراقٌل .لم ٌكن
هناك روحٌة العمل التطوعً ،كنا  9او 3نلف البحرٌن نجٌبهم على االجتماع ثم نروحهم على البٌت .حاولت
أشركهم فً جمعٌات ثانٌة كً نثقف أنفسنا  ،نظمنا دورات تثقٌفٌة صار علً إدارة جدٌدة وكان كله شباب وهذه
كانت نقلة نوعٌة  .فبدأنا نعمل مع الفئة األصغر ،أطفال فً برامج صفٌة اللوم إلً علٌنا أكثر من التشجٌع،
جمعٌة وحٌدة تخدم مجموعة كبٌرة ...بنحضر أنشطة الجمعٌات األخرى بغض النظر توجهاتها السٌاسٌة كونا
عالقات ،ثم بدأنا نقٌم أنشطة مشتركة .أسست فرٌق لمكافحة المخدرات فً البحرٌن .نسبة عالٌة من أشخاص
ٌموتوا بسبب  .ODأسسنا فرٌق مهمته التوعٌة.كجمعٌات نسائٌة محظور علٌنا نشتغل بالسٌاسة .اكبر عدد
عضوٌة لدى جمعٌتنا .أنا أومن بهذه المقولة " :ال تنتظروا حتى تكبروا لتعملوا بل اعملوا حتى تكبروا" .
سوزان  :مصرٌة مقٌمة فً قطر  .أنا وأختً وجارتنا كنا بنلف على البٌوت ونلم المالبس القدٌمة ونعطٌها
للهالل األحمر .لما دخلت الجامعة لقٌت دعم من واحدة بتعمل مقالت ونجٌب ناس مشهورٌن وصاروا أل
ٌ Sponsorsعطونا فلوس  Fund raising .ألهداف محددة .فلسطٌن الخ ( ........مؤسسة قطر الخٌرٌة
توزع مالبس تعطً أموال)...معنا فلسطٌنٌون ومصرٌن ولبنانٌن ،قطر فش فٌها جمعٌات .Organizations
اللً عاٌز ٌعمل ٌعملها بنفسه .ما حدش درٌان فٌنا ،بنعمل حاجه لنفسٌنا.
نواف  Young achievers -pioneers :برنامج ولً العهد للقٌادات الشارعه تخرجنا من هذه البرامج الثالثة
 ،هً نفس المجموعات فً أل  3برامج ،ما بٌغطوا فئة واسعة ،وال  leadershipأصبحت مستهلكة فً
البحرٌن ...كل التركٌز على أل  followersاللً طلعوا من هاي البرامج كانوا نخبة ،وفكرنا شو نعمل
لشباب البحرٌن لقٌنا أن مهارات التفكٌر هً األهم  8 .أشخاص عملنا  teamسمٌناه dream team.كل واحد
تدرب على موضوع  :واحد  coveyوواحد على  energyوواحد على  de bonoالقصد كان أن ٌكون كل
واحد مسؤول عن جزء من ا لبرنامج  .العٌب فً برامج التدرٌب المقدمة فً البحرٌن أنها غالٌا ونظرٌة غٌر
متاحة للشباب .الفكرة كانت أنها تكون  freeومش نظرٌة .فكرنا نعمل العاب و تمارٌن  . exercisesما عنا
برنامج  ،fixedنعمم كل واحد حسب الفئة ( 18 – 14سنة هً  ) target subدون شًء نظري .كٌف نموله؟
حالٌا ننظم برنامج مع  smart washingاشترطنا علٌهم أن تكون دوراتنا برسم االشتراك فقط ،وعملنا مع
مركز حماٌة األطفال من االعتداء.المؤسسة العامة للشباب والرٌاضة ،معهم نغطً  359شاب من مختلف
المدارس والمناطق .عنا خطة ثالثٌة :
مهارة التفكٌر النقدي
مهارة التفكٌر االٌجابً
مهارة التفكٌر اإلبداعً
برلمان الشباب – تأجلت االنتخابات  6مرات.
نواف :عبارة عن  8أشخاص ،مشتركين في مشاريع القيادة  ،وىذا اشطر شيء ييمموا في البحرين .

البرنام الذي شاركنا فيو الرواد ،Young achievers ،أول سمبية واجيتنا أن leadersأصبحت حاجة

مستيمكة في البحرين وىي مش حاجتنا ال الكل أصبح leaders.
عممنا فريق ،وكل واحد أدرب عمى محور من المحاور أل .8
ىناك الكثير من برام التدريب في البحرين  ،ونظرية كثير .حاولنا تقديم دورات مميزة لمشباب و حاولنا ما تكون
نظرية  ،نستخدم طريقة المعب في التدريب  ،ونصمم التجربة و البرنام حسب الفئة .
التفكير اإلبداعي ويتبدل الفريق لمدة  3سنوات .

عالء االغبري :نقطة التسامح الديني .
اليمن فييا أديان متنوعة من اليندوس  ،مسيحيين  ،ييود .
كنيسة الرباط  ،تقدم مساعدات طبية  ،خالل دراستي لتعمم المغة االنجميزية  ،تأثرت بان جنسية أخرى تأتي

لتساعدنا في اليمن.

وتطوعت مع المؤسسة  ،توقعت أن يرفضنا المجتمع  ،بل شجعنا وتطوع معنا شباب كثيرين.
أنا درست كمبيوتر  ،أنا وزمالئي  ،كيف يمكن نخدم المجتمع من خالل  ، ITرسمنا رؤيا و اخترنا أشخاص
آخرين ممكن يستمروا معنا ،وبعد كل ىذا أسسنا أول جمعية شبابية في محافظة عدن ،وبدأنا بعدىا نساعد

المؤسسات النسائية في عدن  ،من خالل تريبيم عمى استخدام محركات البحث  ،لمتواصل مع مؤسسات خارجية،

وكان ىناك فكر معين في بعض الناس إنا إحنا تبشيريين.
كان ىناك رجل عجوز يعاني من ماء ،ساعدنا يطمع لمخارج يعمل عممية.
أحمد اليمني– نسيج :مشروع دعم المبادرات الشبابية في  5دول .
أعضاء الهٌئة اإلدارٌة ٌقدمون مبادراتهم
هاجر :التاٌٌر فً تونس
نوفل:
رشا نجدي free lancer :

مبادرة في عيتا الشعب

مبادرة االعتصام بسبب ما يحصل في غزة ،كنا في الشارع في االعتصام ،وبدأنا بالبحث عن أماكن لتجمس فييا
الناس الياربة من القصف ،ومن ىنا كبرت المبادرة ،وبدأنا بالبحث عن موارد ليذه الحممة من خالل اإلعالم،
المدارس ،الحاجيات ،المتطوعين ،الفريق الطبي.

أيضا العمل نع األطفال المذين يعانون من تعب نفسي بسبب التيجير ،فشكمنا فريق لمعمل مع األطفال ،وطالت

الفترة.وتوقفت الحرب  ،فحاولنا دعم عودة الناس إلى الجنوب  ،وتقديم إغاثة في الجنوب .
الفكرة انو لم يكن لدينا تخطيط مسبق.بعد فترة بدأنا نحدد ما ىو العمل الذي يجب أن يتم في ىذه
المنطقة؟؟وتقدمن بمشروع لنسي .مجموعة متطوعين بقيت في اإلغاثة  /في األعمار.ولمذين مازالوا متحمسين
لمعمل  ،ومن ىنا كانت فكرة المشروع.

مجموعة " أنا حدا ...مش مع حدا" من إننا مجموعة ال نريد أن يتم تصنيفنا تحت أي مجموعة.
الناس في بيروت تفتقد  ،أنا الناس نوعي ؟إما مصنف أو مش موجود.
الحكومة تعد مؤتمر " باريس ."3

وفقد بورقة إصالحية مجحفة بحق اإلنسان ،ىدفيا األساسي ألخذ وجمع الضرائب .

نحاول حاليا تقديم ورقة إصالحية في الطريقة التي نراىا نحن.
عبد الرحمن :المعيقات التي كانت تواجيكم.
غير القصف ،موقف الحكومة السياسي ،الجية الرسمية كانت تستمم التمويل وبعدىا ال تعرف عنيم شيء مع
أنيم مرسمين عمى اسم صامدون.

واحدة من المحالت التي كانت تعمل فييا صامدون ،ىي جنية الضياع وىي مكان مفتوح ،وفي الضغط التي

عاشت فييا الناس لم يكونوا قادرين عمى التحمل.

عمى مستوى عمل الشباب ،أقسمت صامدون ،ولكن ىذا ليس بالضرورة أن يكون شيء سمبي ،الن المؤسسة
حين تكبر تصبح مثل الفيل ،بطيئة جدا وتقميدية.
فمن االنقسام يعطي تنوع ومن ثم تنبثق  19مبادرات عن المبادرة األصمية  ،وىذا ايجابي.
ابو جورج :أريد أن أتحدث عن مبادرة  ،لست أنا أساسيا ،بل التحقت بيا.

كنت بعد تخرجي اشتغمت في مركز دراسات نسائية  ،الرجال حسدوني والنسوان قالوا حرام.

مؤسسة تامر  :من أعدتيا منير وسيرين ،فكر التربويين في فكرة خالقة إلنقاذ الوضع التعميمي في فمسطين في
الوقت الذي أغمقت فييا المدارس ،فجاءت فكرة تشجيع القراءة  ،فمن يستطيع أحد منعنا من القراءة حتى أغمقوا
المدارس  ،ومنيا جاءت فكرة " جواز سفر" لمقراءة  ،فييا تأشيرات لعدد الكتب ب  7ألوان مختمفة  147 ،قصة

في النياية.

الفكرة أن الناس قد تتبنى مبادرات أن تبدأ بيا ،وأصبحت بعض المؤسسات في فمسطين تطبع جوازات سفر
لمقراءة ،دون احتكار وفي لبنان أيضا.
عمقت ىذه التجربة عندي ،وكيف تساىم مع اآلخرين لخمق جو لمتعمم في المواقع المختمفة ،بدون وصفات جاىزة
" دليل تدريبي " في المدرسة ىناك منياج ال يتغير.

كيف تحول الطالب من متمقين لممعمومة  ،إلى أن يكونوا ىمو جزء من المعمومة.

غيرت ىذه التجربة في كثي ار.
لم يكن االىتمام بشكل كبير في النتائ  ،كان االىتمام في الحوار والنقاش.
أفكر في التعمم الذي ال يرتبط بسياق حياتنا ،لذا أنت المعمومة ،وال استيمكيا.

استفدت أيضا حين تخرج المجموعة كميا برأي واحد ،إذن ىناك مشكمة ،فنحن مختمفين أيضا تعممت حول أىمية

الروح في العمل الذي أقوم بو.
فتاة كتبت قصة حول عينيا " جفنيا نازل" ،مشيئة اهلل ،الناس في المدرسة كانوا يحكوا عنيا.
ودرست طب عيون في ألمانيا.
سرٌن  :مشروع أزكى دنٌا
المشروع عبارة عن تصمٌم ،رؤٌا ،قٌم
سيرين :حول تجربة جواز سفر القراءة في لبنان.

في المخيمات ىناك تعامل بالممكية مع العائالت والشباب.

فحين زرتيم لمحديث عن حممة القراءة وجواز السفر ،فأصبح األطفال يفرض التنافس ،يجمعوا اكبر تأشيرات

مختمفة من مؤسسات مختمفة.
وبيذا وبأنيم كميم نفس الحممة ،اضطرت المؤسسات لكسر الحاجز بينيم ÷ ،وبذلك كانت ىذه بداية التشبيك
والتعاون مع المؤسسات المختمفة.
عبد العظٌم
عبد العظيم :كان الموضوع الالفت لنا كطمبة جامعة ،األطفال المشردين المذين يعممون في الجامعة  ،بدا زميمي
يطمب منيم مساعدتو في العمل  ،مع أن شعارات المؤسسات كميا " ال لعمالة األطفال".

بدأنا نطور الفكرة إلدارة حوار مع األطفال.
ىناك آخرين كانوا يعممون مع األطفال ،وىم متحيزين لمفيوم األسرة.

ومن ثم قرننا العمل مع األطفال في الشوارع أو المنازل.
مجموعة سودانية لحقوق األطفال.
تجارب من  ....حول العمل مع األطفال فً الشارع استفدنا منها وطورناها  .تدرٌب مجموعات من الشباب
للعمل مع األطفال ( فً األغلب خدم فً المنازل) ،لتطوٌر قدراته لمواجهة الحٌاة بشكل أفضل.
عالء :نقطة التسامح الدٌنً – محافظة عدن  ،مزٌج من األجناس من ثقافات مختلفة – فً هنود  ،صومال
،اثٌوبٌن ،وٌمنٌن  ،ومجموعة من الدٌانات المختلفة  :هندوس  /وثنٌن  ،مسٌحٌٌن و مسلمٌن – بدأت تختفً
مفاهٌم التسامح الدٌنً – عن كنٌسة رأس مربض  ،كانت تقدم معونات طبٌة  ،كنت راٌح أتعلم اللغة اإلنجلٌزٌة
هناك  ،وتأثرت ألرى ناس من دول مثل استرالٌا  ،تركوا بلدانهم لٌقدموا لنا خدمات فقررت أتطوع معهم بدعوة
من األب.
كنت أتوقع أن المجتمع سٌعارضننا و ٌقاضٌنا ،وٌعتبر عملهم تبشٌري ،لكن انا لم ٌعرضوا علً الٌن المسٌحً ،
والمجتمع كان فً منه تشجٌع وشباب كثٌرٌن عرضوا المساعدة.
الفكرة الثانٌة  ...أنا خرٌج  ،computer scienceأنا ومجموعة من زمالئً فكرنا كٌف ممكن نخدم المجتمع
باستخدام التكنولوجٌا .فكرنا لمدة سنتٌن ،نرسم رؤٌا ،statutes ،وننتقً أشخاص ممكن ٌستمروا فترة
طوٌلة.بعد سنتٌن أسسنا الجمعٌة وكانت أول جمعٌة شبابٌة فً عدن.فً كثٌر جمعٌات تسوٌة ما عندها موقع
الكترونً .قلنا لهم انتو عندكم الخبرة وإحنا عنا ال  ، technologyقلنا لهم ممكن نعمل لكم دورة تدرٌبٌة عن
استخدام " محرك البحث" للبحث عن مؤسسات أجنبٌة لتموٌل عملكم وتفتحوا الباب لهم لدخول الٌمن مع .GTZ
" الفكر الحجري " – فئة قلٌلة لكن لما عرفوا عملنا ،ومجموعة من الشباب أشركناهم معنا.
أحمد :عدن مجتمع مدنً منفتح ومتمٌز بالسالم االجتماعً ولكن هذا ال ٌنطبق على بقٌة الٌمن.
فً إشكالٌات فً الشمال مع الطائفة الٌهودٌة  ،فً نظرة دونٌة  ،والناس ال ٌفرقون بٌن الٌهودي و الصهٌونً
كما قال نوفل.
عالء :خالً متزوج من ٌهودٌة.
أحمد الٌمنً  :النظرة الدونٌة موجودة حتى بٌن المسلمٌن.
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 . 1ما هو مفهوم المبادرة
 . 9هل المبادرة فردٌة أو جماعٌة
 . 3ما الفرق بٌن البدء بمبادرة أو البناء على مبادرة قائمة.
 . 4لماذا نبادر
 . 5ما هً القٌم
 . 6ما هو تأثٌر المبادرة
 . 7مشارٌع مستنسخة ومبادرات نابعة من هم ذاتً /مجتمعً ( مستلهمه وملهمة).
عالء ،عبد الرحمن ،بشرى ،أسماء ،حسٌن ،سرٌن
عالء :المبادرة نابعة من حاجة
أسماء :المبادرة طموح ،وقد ال تبعد عن الحاجة ،كمن وضع شًء فً مكان وتأثرت ،عندي طموح أن أبادر و
أغٌر
عبد الرحمن :المبادرة بالنسبة لً هً متعة ؟والمتعة ال تنتهً قد تتغٌر وتتجدد وهً دافع لالستمرارٌة.
بشرى :المبادرة واجب إذا كنت أرٌد اإلصالح والتطور ،هً حق لآلخرٌن الزم ٌسوده لهم.
أسماء :أي شًء جدٌد وما نعملت وبعٌد عن آراء الناس مش مهم رد فعل العالم علٌهم شًء مش متكرر
حسٌن :الواجب كأنه من خارج الشخص ولٌس رغبة أو حب.
سرٌن :فكرة "ثقافة المبادرة "

حسٌن :بعد اإلصالح فً البحرٌن زادت المؤسسات وقل التنوع وقل الحراك.
 9997/1/91الٌوم الثالث
يونس :عمان  ،دولة خالية من المؤسسات و الجمعيات ماعدا جمعية المرأة العمانية والتي ىي تابعة لمحكومة .
أيضا الشباب في عمان غير ميتمين بالعمل التطوعي ،ولذلك ليس ىناك زخم.
بدأت مشاركتي في معسكر في مصر  ،ومن ثم مع شباب العين الثالثة ، ،بعدىا تم تأسيس شبكة تكامل الشبابية
العربية في الوطن العربي  ،كان في شباب ىناك لقاءات تعريفية.
ياسر :فاجئني الشباب السعودي  ،عمان تفتقد إلى الخدمات االجتماعية  ،السياسية  ،حصر الشباب العماني عن
الخارج وفصل الشباب عن بعضيم.
لإلعالم في سمطنة عمان يدفع القنوات إلى عدم اطالع ما يحدث في الواقع العماني.
قبل فترة حدث رمي أمريكا نفايات نووية عمى الحدود العمانية  ،ولكن لم تغطى أبدا في اإلعالم العماني  ،أو

العربي  ،ماعدا الجزيرة منقولة عن قناة يابانية .

مبادرتي ىي عمل ممتقى ثقافي في الجامعة التي كنت اعمل بيا  ،وحين نظمنا ممتقى  ،ورفضتو الحكومة ،
وقالت انو تابع لو ازرة التعميم العالي وىي معنية بمثل ىذه الممتقيات.
أيضا بدأنا رابطة لكتاب القصة و فوجئنا بالحكومة تحل الرابطة و تأسس مثميا حكومية.

منتديات صيفية لتعيمم المغات و الدين  ،بعد فترة تم إيقافيا و تم استجواب الشباب القائمين عمييا.
عممنا مسرح سياسي  ،مسرحيات عن الواقع العماني  ،فواجيتنا الحكومة بمنع عرض ىذه المسرحيات.
ضحى :منسقة اإلعالم لمجنة الفمسطينية ومن لممؤسسين لجمعية إغاثة أطفال فمسطين و أخرى.
تجربتي مختمفة  ،إذ نعمل في بمد غير بمد عشان بمدنا  ،نحن فرقة متطوعين إلبراز صورة حموة لفمسطين غير ما
يظيره اإلعالم  ،فالعالم يتناول فمسطين الئحة من الغطاء السياسي فقط ال غير .

اجتمعنا بعد أحداث  ،9999بالنسبة لنا نعمل في كل شيء ،إال العمل الخيري وجمع التبرعات.
لدينا كل سنة مجموعة من األنشطة الثقافية الفنية ،في الجالية الفمسطينية ،وفي اإلمارات.
تنظيم فعاليات  /يوم األرض  /جاءنا زوار من مختمف أقطار العالم  ،بيتنا جدار بأبعاده
ميرجان الحرية

قدمنا دورات  ، NCPلغة انجميزية ،أيضا دعوة فرقة الفنون الشعبية الفمسطينية  ،وفرقة ألكمنجاتي  ،وأيضا
عرض مسرحية قصص فوق االحتالل.
عالقة المبادرة بالمكان

ىل ترتبط المبادرة بالشخص ،بالمؤسسة
ىل القيادة جماعية.
بشرى  :أكثر التجارب التي أثرت بي ىي تجربة عمان ألنيا قاسية و متعبة.
بدأت العمل التطوعي في عمر  8سنوات ،الياجس األساسي لو عالقة قوية بالدين ،أقدم عمل لممجتمع.

العمل التطوعي في البحرين قديم ،ولكن كان بعض الشيء لبرالي ،بينما المؤسسات اإلسالمية و النسائي كان
مغيب.
في سنة  9999أصبح ىناك جمعيات نسائية ،أردنا أن نوضح لمناس أن العمل اإلسالمي ليس فقط مقصور عمى
العمل الديني ،وبدأنا نشجع المرأة عمى االنخراط في العمل المجتمعي ،وواجينا صعوبات كثيرة منيا معارضة

الحكومة.
كنت اصغر مؤسسي المؤسسة  ،لذا كمفت بمجنة الشابات التي أصبحت من أنشط المجان  ،بينما كانت أوضاع
المؤسسات قبل في فييا ديناصورات ينظمون الفعاليات و يحضرونيا منذ تأسيس المؤسسة إلى ابد اآلبدين.

كنا نجتمع أسبوعيا  ،نثقف أنفسنا حول قضية المجتمع المدني  ،نظمنا سمسمة عمى مدى سنين ،وحين تأسست
الييئة اإلدارية الجديدة  ،كانت معظميا شباب  ،وعممنا مع الشباب و األطفال لتشجيع التطوع .
وعممنا أول اعتصام أطفال لمبحرين ،واتبنينى طفمة موىوبة في كتابة األطفال.
ا لمشكمة أن الموم أكثر  ،ألننا الجمعية الوحيدة  ،والطمب من الناس كبير  ،نحتاج إلى جمعيات أخرى.
كمبادرة شخصية  ،أسست فريق لمكافحة المخدرات .
في البحرين أنشطة و ازرة الداخمية موسمية و قميمة .
عممنا عمى توعية المجتمع حول المخدرات  ،وجمعنا تجارب المدمنين.
مبادرة شخصية أخرى :تجميع أرقام و مواىب أشخاص أصحاب مواىب ( لدي قائمة) لمتشبيك فيا بينيم.
إنني كاتبة  ،كانت عندي مبادرة شخصية لمشاركة المرأة السياسية.

