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“Little girls with dreams become women with vision” has been my motto since a young age 

because I come from a disadvantaged town but I have big dreams. Hello everyone, this is 

Asma Rouabhia I had the chance to be part of the MEPI Student Leaders program in 2017. 

Since coming back to Tunisia, my community engagement has increased as I became more 

conscious and passionate to make a change and impact others. My efforts were all geared 

towards social entrepreneurship since it reduces social issues by creating economic value and 

empowering individuals. In 2017, I started developing an innovative social enterprise called 

ARTISUN to provide decent work for unemployed women and contribute to protecting the 

environment as well as boost the local tourism and the Tunisian handicrafts sector. I did not 

stop here and I wanted to include kids in the change process; that is why I collaborated with 

NGOs to train kids of underserved communities on social innovation and design solutions for 

their communities. This initiative made kids aware and engaged and they surprised us with 

their brilliant ideas that can make a truly positive impact. The training and speeches that I 

delivered impacted +100 children, +300 youth and +50 parents to make them proactive and 

change agents. I have been involved in this since 2015, as I started by attending workshops 

and conferences to learn about social entrepreneurship and its implementation at the local, 

regional, and global levels. My journey evolved from being an attendee to becoming a trainer, 

jury member, and speaker that informs and inspires despite my young age. Being shortlisted 

for MEPI Alumni of the Year Award is a fruit of my dedication and efforts towards Tunisia and 

the MENA region, and joining the winners would drive me to impact the lives of more people 

to pursue their dreams too. My aspiration for the upcoming years is to be a decision-maker to 

make the voices of the less privileged heard. 
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دلي أ حالم كبرية.  اكنت لكن هممشةمن مدينة قدمت  " شعاري منذ صغري ل نينفتيات اليوم قادة الغدلقد اكن شعار "

 . 2017س نة يف  القادةللطالب  MEPIمرحبًا ابمجليع، هذه أ سامء روابية أ تيحت يل الفرصة ل كون جزًءا من برانمج 

ىل تونس، ازدادت مشاركيت اجملمتعية حيث أ صبحت أ كرث وعيًا وشغفًا لإحداث التغيري والتأ ثري عىل الآخرين.  منذ عوديت اإ

الرايدة الاجامتعية ل هنا تقلل من القضااي الاجامتعية من خالل خلق القمية الاقتصادية ومتكني اكنت لك هجودي موهجة حنو  

، بدأ ت يف تأ سيس مؤسسة اجامتعية مبتكرة تسمى أ رتزيون لتوفري معل لئق للنساء املعطالت عن 2017ال فراد. يف عام  

رشاك العمل واملسامهة يف حامية البيئة وكذكل تعزيز الس ياحة احمللية و  قطاع احلرف اليدوية التونيس. مل أ توقف هنا وأ ردت اإ

 تصممي عىل املهمشةال طفال يف معلية التغيري؛ ولهذا السبب تعاونت مع املنظامت غري احلكومية لتدريب أ طفال اجملمتعات 

جملمتعاهتم. لقد زودت هذه املبادرة ال طفال ابلوعي واملشاركة وفاجأ وان بأ فاكرمه الرائعة اليت ميكن   حلول الابتاكر الاجامتعي

جيايب حقًا. التدريب واخلطب اليت أ لقيهتا أ ثرت عىل أ كرث من   من  50شاب و أ كرث    300طفل و    100أ ن يكون لها تأ ثري اإ

حيث بدأ ت بضور ورش العمل واملؤمترات   2015س نة    ال منذالوادلين جلعلهم مبادرين ودعاة للتغيري. أ شارك يف هذا اجمل

قلميية والعاملية. وقد تطورت من أ ن أ كون   ملعرفة املزيد عن رايدة ال عامل الاجامتعية وتنفيذها عىل املس توايت احمللية والإ

عد ترش يحي للقامئة . يعىل الرمغ من صغر س ين. ملهمة ة يف هيئة حتكمي ومتحدثةوعضو ة مدرب كوين جمرد مشاركة اىل

فريقيا ومن شأ ن انضاميم    للس نة  MEPIخلرجيي    الاولية  كمثرة لتفانيي وهجودي جتاه تونس ومنطقة الرشق ال وسط وشامل اإ

ىل الفائزين أ ن يدفعين للتأ ثري عىل حياة املزيد من الناس ملتابعة أ حالهمم أ يًضا. طمويح للس نوات القادمة هو أ ن أ كون  اإ

 اً.صانع قرار لإيصال أ صوات ال قل حظ

 

 

 

 


