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هنا ــجل  س

مستقبل متجدد للواحات البحرية

    التاريخ     من ١٢ لـ ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢  

  مزرعة سيكم في الواحات البحرية، مصر

المنظمون:
مركز بحوث النظم البيئية بجامعة هليوبوليس ضمن سلسلة فعاليات 

»منتدى المبادرات المجتمعية«

بدعم من:
Commonland, EBDA, SEKEM, Deutsche Entwicklungs-und 
Investitionsgesellschaft

ــة، تنظــم جامعــة هليوبوليــس  ــق مســتقبل متجــدد لمنطقــة الواحــات البحري ــى تحقي وســعيا إل
ــاب  ــن أصح ــع بي ــذي يجم ــر،  ال ــي أكتوب ــة ف ــادرات المجتمعي ــدى للمب ــتدامة منت ــة المس للتنمي
المصلحــة المحلييــن والدولييــن لخلــق رؤيــة مشــتركة ومنصــة للتعــاون والعمــل مــن أجــل 

ــواء. ــد س ــى ح ــة عل ــاس والطبيع ــدم الن ــتقبل يخ مس

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpn7lWpqPTlJA47nI0hKzf3D98XHBIXpvae9UwtiGS6JPMUQ/viewform?usp=pp_url
https://goo.gl/maps/GUvBDWX8ZY81TZvT8
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مستقبل متجدد للواحات البحرية

 استخدام إطار عمل ذو 4 عوائد
 

يربــط إطــار عمــل  الـــ ٤ عوائــد  الــذي طورتــه  بيــن البيئــة وقيــم المجتمــع والــروح 
ــة.  ــى مســتوى المناظــر الطبيعي ــة األجــل عل ــة طويل ــال واالســتدامة االقتصادي ــة واألعم والثقاف
فهــو يســمح للحكومــة والشــركات والمجتمعــات بالمشــاركة فــي إنشــاء وتقديــم رؤيــة مشــتركة 

لمشــهد مــرن: 

ــام،  ــد )اإلله ــق ٤ عوائ ــى تحقي ــة عل ــاب المصلح ــاعدة أصح ــي لمس ــي وعمل ــار مفاهيم ــه إط إن
والعائــدات االجتماعيــة، والعائــدات الطبيعيــة، والعائــدات الماليــة( ؛

• باتباع خمس عمليات )5 عناصر: شراكة المناظر الطبيعية، والتفاهم المشترك، ورؤية 

• المناظر الطبيعية، والتخطيط التعاوني، واتخاذ اإلجراءات، والرصد والتعلم( ؛

• ضمن إطار متعدد الوظائف )3 مناطق: المناطق الطبيعية والمشتركة واالقتصادية( ؛

• مع حدوث هذا التحول على مدى فترة زمنية واقعية )٢٠ سنة كحد أدنى(.



 فهم طريقة التعاون

ــل إال إذا كان  ــل ال يعم ــل األج ــعى طوي ــة مس ــر الطبيعي ــح للمناظ ــامل الناج ــم الش ــد الترمي يع
راســخا ومملــوًكا مــن قبــل النــاس فــي المناظــر الطبيعيــة. إن إيجــاد التــوازن بيــن القــرار مــن 
أعلــى إلــى أســفل والنهــج الشــاملة مــن أســفل إلــى أعلــى الســتعادة النظــام اإليكولوجــي أمــر 

بالــغ األهميــة للنجــاح.
 

مــن األدوات المهمــة لتشــكيل عمليــة تعــاون أصحــاب المصلحــة المتنوعيــن فــي كل المناظــر 
الطبيعيــة طريقــة   التــي طورهــا معهــد  وتقتــرح النظريــة التحــول مــن 
نهــج شــخصي يتمحــور حــول الفــرد إلــى نهــج جماعــي يتمحــور حــول المجموعــة مــن أجــل التحــرك 

نحــو حيــاة أكثــر اســتدامة وصحــة.
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  النتائج المستهدفة

تــم تصميــم الحــدث المخطــط لــه وتصميمــه كرحلــة مــن البــدء المشــترك إلــى وضــع االســتراتيجيات 
المشــتركة. النتائــج الرئيســية المتوخــاة مــن ورشــة العمــل هــي: 

خريطة أصحاب المصلحة

• لمحة عامة عن توافر رأس المال الطبيعي واالجتماعي الرئيسي

• مسودة أولى لرؤية مشتركة لواحة بحرية للسنوات ٢٠ القادمة

• قائمة باألدوار والمسؤوليات واإلجراءات التالية لتنظيم حلقة العمل المقبلة ألصحاب 

• المصلحــة مــع التركيــز علــى »المشــاركة فــي وضــع االســتراتيجيات فــي الجــزء ٢« و »المشــاركة 
فــي اإلنشــاء«
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خدمة االستقبال من القاهرة )سيتم توفير الحافلة(11:00

خدمة االستقبال من الباويطى )سيتم توفير الحافلة(16:00

الوصول إلى مزرعة سيكم الواحات والتسجيل17:00

حفل االفتتاح في المسرح مع الموسيقى والتعريف بالضيوف18:00

موعد العشاء19:00

حافلة للعودة إلى الباويطى لجميع أصحاب المصلحة المحليين21:00
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التــــاريــخ   األربعاء ١٢ - ١٠ -٢٠٢٢جدول األعمال



حافلة الستقبال أصحاب المصلحة في الواحات8:30

موعد اإلفطار9:00

10:00

الجزء ١ )المشاركة في المبادرة(
• خصائص المناظر الطبيعية

• االستماع إلى احتياجات وآمال مختلف أصحاب المصلحة
• فهم السياق والقضايا الملحة

موعد الغداء12:00

13:00
الجزء ٢ )االستشعار المشترك(

• فهم سياق وأسباب القضايا الملحة 
• االستماع إلى مختلف أصحاب المصلحة

استراحة قهوة وموسيقى خفيفة15:00

15:30

الجزء 3 )وضع االستراتيجيات المشتركة(
• تمرين لتصور الرؤية اإلستراتيجية

• تقديم عواصم مختلفة
• عرض لخريطة الواحات البحرية

استراحة قهوة وموسيقى خفيفة17:30

18:00

الجزء 4: جلسة الحصاد
• رسم الخرائط وتصور النتائج

• وضع خريطة ألصحاب المصلحة
• الحفل الختامي

موعد العشاء واالستماع إلي الموسيقي19:00

وصول حافلة إلى الباويطى لجميع أصحاب المصلحة المحليين21:00
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التــــاريــخ   الخميس ١3 - ١٠ -٢٠٢٢جدول األعمال



موعد اإلفطار8:00

جولة في مزرعة سيكم واحات 9:00

صالة الجمعة12:00

موعد الغداء13:00

حافلة العودة إلى القاهرة13:30

التــــاريــخ   الجمعة ١4 - ١٠ -٢٠٢٢جدول األعمال
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