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� س��م، ح�ث ي��ادل الناس من مختلف
هذا المنتدى، قمنا ب��شاء مخ�م �� �

��
أنحاء العالم ومن مختلف الخلف�ات التعل�م�ة األف�ار حول الممارسات 

� �مكن أن �ساعد ���ة اإل�داع�ة ال��شاف اإلم�انات الفرد�ة والجماع�ة ال�� ال��
� بناء مستق�ل مستدام. سوف يركز ا��شاف إم�انات الفرد من أجل 

��
� التنم�ة المجتمع�ة من خالل

مستق�ل أفضل ع� تع��ز الذات للمشاركة ��
� مت�امل – ح�ث ندرج التعل�م ع� مختلف المست��ات  نهج اجتما�� ف��

، التدر�ب ع� المهارات، وممارسة التنم�ة  ، التعل�م العا�� (التعل�م النظا��
� مح�ط الب�ئات

� تكشف اإلم�انات �� الذات�ة)، فضً� عن األ�شطة ال��
  . االقتصاد�ة والزراع�ة والثقاف�ة

وس�عقد  المنتدي  ورش عمل ومناقشات مفتوحة وتجارب فن�ة ت�يح 
� المستق�ل من أجل تغي��

���ة �� للجميع ت�ادل األف�ار حول الممارسات ال��
. مجتم��
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ما هو التعل�م الذي �حتاجه أطفال اليوم والغد؟

� التعل�م
اليوم األول: ال�شف عن اإلم�انات ��

الرس��
(SIF) المض�فون: حل�� أبو الع�ش (س��م)، وجوان س��

فلور�ان أوسوالد
� جوث�انوم

��ة �� المدير المشارك لقسم ال��

ال�لمات الرئ�س�ة �المنتدى

 بوصف رودولف شتاي�� للب�ئة االقتصاد�ة واالجتماع�ة الصح�ة، سوف يتم
�
استلهاما

مناقشة طرق ممارسة األعمال �ش�ل مختلف لتغي�� عمل�ة ر�ادة األعمال الحال�ة إ� عمل�ة 
. أخالق�ة شاملة

� جوث�انيوم و�رت�ط �جميع
�وي هو جزء من �ل�ة العلوم الروح�ة �� �عت�� القسم ال��

و�وسوف�ا.  وتتلخص مهام القسم � تعمل ع� أساس  علم األن�� المرا�ز التعل�م�ة ال��
و�وسوف�ا. ومن أهم ��ة المستوحاة من األن�� � ال�حوث التعل�م�ة ودعم ال��

�وي �� ال��
أهداف القسم ال�شجيع ع�� تجد�د التعل�م �استمرار من مصادرە األصل�ة وذلك لدعم  

ها من المؤسسات التا�عة لفالدورف ورودلف � ر�اض األطفال والمدارس وغ��
�� � المعلم��

. � جميع أنحاء العالم
شتاي�� ��

Florian Osswald

http://www.goetheanum.ch/


رودولف شتاي��

�
"�جب أن �كون هدفنا األسا�� هو تط��ر أناس قادر�ن �أنفسهم ع� التمسك بهدفهم ��

الح�اة. و�ذلك �كون الحاجة إ� الخ�ال والشعور �الحق�قة واإلحساس �المسؤول�ة - هم 
القوى الثالثة لعصب التعل�م".

مارغ��ت راسف�لد
 المؤسس المشارك لم�ادرة شول إم

� وش - برل�� أوف��

� مرحلة التحول
التعل�م من أجل االستدامة – المدارس ��

يواجه العالم تحد�ات هائلة تتطلب حلوً� عالم�ة. ح�ث إن التغي�� ال��ــــع ط��ل األمد �غ�� 
نا وتعاملنا � ط��قة تفك��

�� 
�
ا� جذر�ا ب�ئة كوكبنا �ط��قة غ�� مسبوقة. و يتطلب ذلك تغي��

� ك�ف�ة ارت�اطنا ب�عضنا ال�عض وك�ف�ة تفاعلنا مع
مع األمور -  من ح�ث إعادة التفك�� ��

، �جب أن
ً
 واستدامة

�
� تدعم ح�اتنا. ولخلق عالم أ��� عدً� وسالما النظم اإل�كولوج�ة ال��

� �المعرفة والمهارات والق�م، فضً� عن  ن��
�
�كون جميع األفراد والمجتمعات مجه��ن وممك

. وهذا هو الم�ان الذي �ضطلع ف�ه التعل�م �دور حاسم. إن  غرس الو�� لدفع هذا التغي��
التعل�م من أجل التنم�ة المستدامة هو �شك�ل غد أفضل للجميع - و�جب أن ي�دأ  التغي�� 

اليوم.

وش" لدعم المدارس لتغي��  أسست مارغ��ت راسف�لد الم�ادرة الوطن�ة "شول إم أوف��
الثقافة. و�ان الهدف من ذلك هو أن تركز المدارس ع� تنم�ة اإلم�انات الفرد�ة 

والشخص�ة ل�ل فرد ح�� يتمكن الش�اب من تنم�ة إم�اناتهم للمشاركة كصان�� تغي��
 . لتأس�س مجتمعات إ�سان�ة وعادلة و��كولوج�ة وشاملة

 Margret Rasfeld



ي � ش�� بنجام��
� ومدرب  م�سق منتدى والدورف �الص��

 � للمعلم��

و�وسوف�ا بوا�ة لتنم�ة إم�انات األفراد األن��

� األما�ن المختلفة ، ندرك أن �ل �اب يؤدي إ� توافق 
من خالل  تجارب الح�اة العد�دة ��

�ة، وذلك عن ط��ق  و�وسوف�ا لل��� � ترسمها األن�� � الثقافات من خالل الصورة ال�� ب��
� هذە الصورة فإنها 

� تم خلقها من أجلها. وعندما ت�عث الح�اة �� الفنون والعمل�ات ال��
�ة  � لل���

ف �التن�ع الالنها�� ا� متجددا� للثقافة المض�فة. ومن هنا نتعلم أن نع�� تصبح تعب��
� �ذرة  اف �التن�ع والتم�� . و�صبح هذا االع��

�
� جميع أنحاء العالم والذي �عد ف��دا� وعالم�ا

��
.

�
� ومتعاطف حقا

سالم �مكن أن �ع�ش فيها مجتمع إ�سا��

� مناطق 
� الممل�ة المتحدة وق�� معظم ح�اته ال�الغة ��

ي وترع�ع �� � ش�� ولد بنجام��
ي وسافر إ� أورو�ا وآس�ا  � الماض�ة، عمل ش�� � السنوات الخمس��

مختلفة من العالم. ��
. � القارات األر�عة

وأف��ق�ا وأم���ا الشمال�ة ، وقام ب��ارة المدارس والمرا�ز والتدر�س ��

� رحلة �حثه عن السالم والحصول ع� إجا�ات للقضا�ا االجتماع�ة والثقاف�ة والب�ئ�ة 
و��

� في�نام أثناء الحرب العد�د من قادة الت�ارات 
�� �

الضخمة، قا�ل �صفته معلم وصح��
� مدرسة لألطفال 

 وجد أعمال رودولف شتاي�� ��
�
� عاما � وأر�ع�� الروح�ة. ومنذ اثن��

ال�ا، ح�ث �ان  �عمل  � أس��
� تأس�س مدرسة والدورف ��

ا. ثم شارك �� � ان�ل��
�� � المحروم��

. خالل السنوات اإلحدى 
�
� المدرسة الثان��ة لمدة �سعة ع�� عاما

مدرس صف و�عدها ��
ة  � أجزاء كث��

� المدارس والمرا�ز التعل�م�ة ��
�ن الماض�ة، �ان �قوم �عمل دورات �� والع��

� وال�ا�ان وكور�ا الجن���ة وتايوان وتا�الند. وقد أ�د من  ق آس�ا، وخاصة الص�� من ��
ورة التجد�د المجتم�� من خالل صورة إ�سان�ة  خالل جميع أ�شطته ورحالته ع�� ��

." و�وسوف�ا � العلوم الروح�ة "األن��
أعرب عنها ��

Benjamin Cherry



� التعل�م المستمر
: ال�شف عن اإلم�انات �� �

اليوم الثا��

أونغاس جوردن
� م�ل الند تراست  مؤسس روسك��

وم�ادرات أخرى

(SEKEM) ��وأمينة الشم (SIF) و المض�فان: جوان �ات��

�
من أجل تط��ر الفعل الوا�� المولد ذات�ا

� مع  للتفك�� فيها. �استخدام وس�لة من الط��
ً
ا ال ُتمنح قدراتنا االجتماع�ة فرصة � كث��

سلسلة من المحادثات المصاح�ة ، س�كون من الممكن مراق�ة ت�فات المرء ونوا�ا 
� ال �مكن أن �كذب ، خاصة ف�ما يتعلق �الفكرة  اإلرادة المختلفة ، ألن الط��

. � الفخار�ة ن�ا�ة عن �عضها ال�عض
االجتماع�ة ل��ف�ة �شك�ل األوا��

� سنة ١٩٨٢ ل�� يؤسس ما �س� اآلن
ا ق�ل ما �ستقر �� � سافر أونغاس جوردن كث��

شاير. أونغاس هو � جلوس��
� م�ل للفنون والحرف، �جانب ن�لزورث �� مركز روسك��

� م�ل تراست،  كة روسك�� � م�ل الند تراست والرئ�س التنف�ذي ل�� مؤسس روسك��
� تأس�س �ل�ة

وكذلك أسس الدورة التدر���ة (األرض الح�ة) سنة ١٩٨٤، وشارك ��
� تأس�س صندوق المخاد للق�ائل ال�دو�ة

ود عام ١٩٩٩، وشارك �� � س��
والدورف ��

. � س�ناء والت�ت سنة ٢٠٠٣
�� 

ً
المهددة �االنقراض خاصة

Aonghus Gordon



أ . د. عثمان ع� �ا��
GEN Africa & REDES رئ�س

� منطقة الساحل
�� REDES م�ادرات مجتمعات

سوف �ستكشف الخطاب الم�ادرات المجتمع�ة الناشئة للتغلب ع� التحد�ات 
� السنغال وجنوب

االجتماع�ة واالقتصاد�ة المتعددة الناتجة عن األزمة الب�ئ�ة ��
مور�تان�ا. و�دافع من مؤسسة REDES، تعمل الو�االت الحكوم�ة وال�لد�ات 
� والفقر الجما�� والهجرة. والمجتمعات ع� خلق تآزر لمحار�ة التدهور البي��

� األدب، والعمدة السابق ل�لدة غ�دي شانت��
الدكتور عثمان �ا�� هو أستاذ جام�� ��

. وهو �صمم و��سق  الصدقة للب�ئة، ورئ�س GEN Africa وقائد لمجتمع إقل���
� السنغال. الدكتور �ا�� هو

� القرى الصد�قة للب�ئة ��
امج األ�اد�م�ة الدول�ة �� ال��
. REDES مؤسس ورئ�س

"كنت أتم�� أن تجسد هذە الم�ادرة نفسها �مجتمع �ستطيع ف�ه الناس من 
جميع منا�� الح�اة ومن جميع األمم والثقافات ومن جميع المهن والفئات 

ا وأن يتعلموا من �عضهم ال�عض و�ساعدوا �عضهم  العم��ة أن �عملوا مع�
" � س�مفون�ة ا�سجام وسالم.

 واحدا� ��
�
ال�عض، ح�� �ص�حوا نغما

إبراه�م أبو الع�ش

Ousmane Aly Pame



� تو ها ف��
� فن الحركة ومس�شار

أخصا��
السعادة الوطن�ة الشاملة

: من التحول الداخ�� إ� االبت�ار االجتما��
GNH والنظام االجتما�� ذو الثالثة أ�عاد

�ة ع� عت�ة مرحلة جد�دة، وتنهار األنظمة القد�مة ونحن نواجه تحد�ات لم  تقف ال���
� عن تطور ال�وكب و�ل � الذي أص�حنا ف�ه مسؤول�� و�وس�� � ع� األن��

�سبق لها مث�ل ��

�
أش�ال الح�اة. ال �مكن أن �حدث التغي�� للنظام المستدام إال من خالل تحول جذري ��

� بوتان وفي�نام وأورو�ا ، سأوضح �عض العنا� المحتملة
�� � . بناًء ع� تج���� الو��

. � توفر وجهات نظر لمستق�ل أ��� إ�سان�ة للتحول الداخ�� واله���� ال��

)، ومدرس � (اليور�ث�� � فن الحركة وفن الحركة العال��
� تو هو متخصص �� ها ف��

� س���ا. وهو مدير برنامج
، ومدير سابق لمنتدى �امبه�ل �� � الوالدورف، ومعلم عال��

� اللجنة الدول�ة
سابق لمركز GNH بوتان، ورئ�س سابق لتعلم التدر�ب والتط��ر ��

للصل�ب األحمر، ومؤسس ELI: معهد أوراس�ا التعل��� للسعادة والصحة، ورئ�س مؤسسة 
أوراس�ا – و�� منظمة غ�� حكوم�ة تعمل ع� تط��ر برامج تعل�م�ة لألطفال والش�اب 

ا –، �ن عام� � في�نام لمدة ع��
الذين �عانون من إعاقات، وكذلك تعمل ع� مشار�ــــع ب�ئ�ة ��

� معهد الحضور/
وزم�ل معهد العقل والح�اة�الوال�ات المتحدة األم��ك�ة، وعضو ��

� تطبيق م�ادئ السعادة
�ات الراغ�ة �� الوال�ات المتحدة األم��ك�ة. �عمل مس�شارا� لل��

� مؤسساتهم وهو مؤلف لعدة كتب والعد�د من المقاالت.
الشاملة ��

Ha Vinh To



اليوم الثالث: االقتصاد والب�ئة والثقافة والمجتمع

(SIF) وم�لينا كوار�ك  (SEKEM) المض�فان: نانا وو

س�مون ه�لم��
� أ�اد�م�ة

�احثة وعضوة تنف�ذ�ة ��
د�مي��

� داخلنا
أعماق قل��نا - طرق التعلم إل�قاظ المستق�ل �� �

��

� وطالب – تح��ك إدرا�نا؟ �م مرة تظهر  ك�ف نتعلم ط�ح األسئلة؟ ك�ف نتعلم – �معلم��
� تع��ز ب�ئة � الفصول الدراس�ة لدينا؟ ك�ف �مكن للمدرس��

الدهشة والفضول والم�ادرة ��
ا ���ة الحال�ة، نجد أنفسنا غال�� � ممارساتنا ال��

تحول المعرفة إ� نمو والواجب إ� تفاعل؟ ��
� تركز �شدة ع� ال�فاءة والتعلم الرق�� والمعرفة المتخصصة. �غض  � ب�ئات التعلم ال��

��
النظر عن الفئة العم��ة، سواء األطفال أو الش�اب أو ال��ار من جميع األعمار، �مكننا أن 

ف ب��سان�تنا وحاجتنا إ� الفهم � الذي �ع�� نالحظ تحوً� من نموذج التعل�م التج����
. ا�د � الغ��زي، إ� نموذج الحقائق الصع�ة والتج��د الم��

� مع
� علم االجتماع ال����

درست س�مون ه�لم�� ال�س�نة وحصلت ع� درجة الدكتوراە ��
� أ�اد�م�ة د�مي�� ع� تط��ر وق�ادة برامج

� ع� التواصل واالس�شارات. عملت �� ك�� ال��
� ت��ط  التعل�م المستمر ألعضاء الحركة الدينام�ك�ة الحي��ة، ح�ث أغلقت الدائرة ال��

ء. � ع� العمل�ات المختلفة وتجار التجزئة والعمال � والقائم�� المزارع��

 Simone Helmle



ج�مس سل�ه
م ل المدير العا

Camphill Village West Coast

�ة � - العالج من خالل المشاركة ال��� الشمول�ة االقتصاد�ة للمهمش��
المف�دة

وع كة Camphill Village ، و�� م�� ا منصب المدير اإلداري ل�� �شغل ج�مس سل�ه حال��
� جنوب إف��ق�ا تعمل ع� تط��ر إم�انات ذوي اإلعاقات الذهن�ة.

ومؤسسة اجتماع�ة ��
� تح��ل المنظمة من مؤسسة

�� Camphill Village �
ساعد ج�مس سل�ه  من خالل عمله ��

غ�� مستقلة إ� مؤسسة مستقلة ومستدامة ع� مدى السنوات السبع الماض�ة. خالل هذا 
� الذين �عملون هناك ،  � القاطن�� � وال�سع�� التحول حدثت عمل�ة مواز�ة مع أفراد من االثن��

� ح�اة ت�ع�ة،
وال��ار من ذوي اإلعاقات الذهن�ة، فكث�� منهم تمكنوا من التحول من الع�ش ��

. فقد �ان
�
� والشعور �أنهم جزء من إ�شاء واستمرار�ة منظمة مكتف�ة ذات�ا

إ� اال�تفاء الذا��

�
 لعمل�ة االنتقال إ� االستدامة الذات�ة. ق�ل العمل ��

�
ال�ث�� منهم �ش�ل فردي انع�اسا

ا ع� إدارة و�الة �س��ق  Camphill Village ، عمل ج�مس سل�ه لمدة ثمان�ة ع�� عام�
و�عالن ناجحة، و�ان لد�ه ال�ث�� من العمالء �دءا� من منظمة األمم المتحدة إ� أصحاب 
� مركز األعمال

ة. إنه مدرب أسا�� معتمد من �ل�ة الدراسات العل�ا �� المشار�ــــع الصغ��

�
ة تدر���ة متنوعة، وعمل لعدة سنوات �مس�شار عام ومس�شار �� للتدر�ب، ولد�ه خ��

مجال الصدمات.

� يتحد مع  "ال �ستطيع شخص �مفردە مساعدة أحد، �ستطيع فقط ح��
". � الوقت المناسب

�ن �� ال�ث��
-ج. و. فون غوته

 James Sleigh



ال�ساندر ش�فر
Trans4m مؤسس مشارك ل

: (Gene-I-Us) ة� إطالق العنان للجينات ال���
رحلة تحول �املة للتعلم مدى الح�اة

وف�سور أل�ساندر ش�فر هو المؤسس المشارك لـ Trans4m ولنهج "عالم مت�امل. تخ�ج  ال��
 بتدر�س التنم�ة المت�املة والتحول 

�
ش�فر من جامعة سانت غالن �س���ا، و�قوم حال�ا

� تح��ل التعل�م وال�حث العل�� إ� أدوات
. وجد ال�ساندر شغفه �� الشخ�� واالجتما��

� تط��ر نهج
�ة إ� نموذج مت�امل. شارك �� ، ودعم انتقال ال��� � للتغي�� واالبت�ار الشامل��

ا من أجل تحول الفرد والمنظمة  "عالم مت�امل" وهو إطار مبتكر للغا�ة وقا�ل للتك�ف ثقاف��
� جن�ف �س���ا

والمجتمع. نمت منظمته Trans4m إ� حركة عالم�ة محل�ة (مقرها ��
� الذين يؤثرون �ش�ل كب�� ع� وهوتون �فر�سا) تتكون من و�الء التحول المت�امل��

� القضا�ا الحساسة. ُتولد برامج Trans4m المتطورة وعمل�اتها وتدخالتها (�ما
مجتمعاتهم ��

 �القضا�ا 
�
� ذلك برنامج الدكتوراە العال�� حول التنم�ة المت�املة) ردود فعل ذات صلة ثقاف�ا

��
� جميع أنحاء إف��ق�ا (من جنوب إف��ق�ا إ�

الملحة ع� أرض الواقع. تن��� برامجها ��
� آس�ا (��الن�ا،

)، و�� � ق األوسط (م�، األردن، فلسط�� � ال��
�ا)، و�� ز�م�ابوي إ� ن�ج��

از�ل) والوال�ات  الهند)، وأورو�ا (س���ا، ألمان�ا، الممل�ة المتحدة)، وأم���ا الجن���ة (ال��
المتحدة األم��ك�ة.

"�ستطيع أن نح�� ح�اة اجتماع�ة صح�ة فقط عندما �جد المجتمع �له 

�
� مرآة �ل روح، وعندما نرى صدى فض�لة �ل فرد ��

ا �� انع�اس�
". المجتمع �أ�مله

- رودولف شتاي��

 Alexander Schieffer



اليوم الرابع: التحرك نحو المستق�ل المن�ثق

(SEKEM) وحل�� أبو الع�ش  (SIF) المض�فان: جون سل�ه

جوان م���
 Dinero y Conciencia رئ�س مؤسسة 

� أم���ا الالت�ن�ة
والخدمات الم�ف�ة األخالق�ة ��

ال�رامة اإل�سان�ة �أساس القتصاد جد�د

ا" هو أ��� مهمة تعل�م�ة 
�
إن التحول من عقل�ة "ال�قاء لألصلح" إ� "فن ك�ف تصبح إ�سان

� تثق�ف الفرد ل�س �دافع الخوف، �ل �دافع الق�م، والتأ��د ع�: الثقة
اليوم. �جب أن ن�دأ ��

� الح�اة، وغرس "عقل�ة النمو"، ح�ث أن تط��ر
والتعاون، و�دراك شغف الشخص وهدفه ��

إم�انات الفرد هو مهمو �س� لتحق�قها مدى الح�اة. األهم من ذلك، نحن �حاجة إ� أن 
� �متل�ها ام، مع �ل القدرات ال�� � ام؛ امتالك الشجاعة لالل�� � ندرك أن مفتاح أي س�� هو االل��

. المرء لنوظفها لمساعدة العالم نحو التغي��

جوان م��� هو رئ�س مؤسسة Fundación Dinero y Conciencia ، إ� جانب عمله 
� مجال الق�م واألخالق�ات. �قوم �ق�ادة التك��ن الرائد للبنك

�محا�� ومس�شار ومدرب ��
. Triodos المجلس االس�شاري لبنك �

� أم���ا الالت�ن�ة ، وهو عضو ��
� وتط��رە ��

األخال��

 Joan Melé



 ورش عمل المهارات
 أدوات عمل�ة لمواجهة التحد�ات المتنوعة اليوم

١٢-١٤ د�سم��  - ١١٫٣٠-١٫٠٠

�ة: ورشة عمل تفاعل�ة حول  أل�ساندر ش�فر (س���ا) - إطالق العنان للجينات ال���

صناع العالم المت�امل

� مادير (س���ا) - نموذج غرا�س للتنم�ة الت�امل�ة الدكتور �ل�م��

و�وسوف�ا الدكتور برونو ساندكوهلر (ألمان�ا / م�) - اإلسالم واألن��

وع   � المدارس العامة الم��ة م��
محمد أنور (م�) - التعل�م من أجل التنم�ة المستدامة ��

EduCamp

(CESD) د. عمر رمزي (م�) - مركز التعل�م من أجل التنم�ة المستدامة

وع جامعة األطفال مؤمن غانم (م�) - التعل�م من أجل المستق�ل م��

: السعادة الوطن�ة الشاملة  � ذو (في�نام) - من التحول الداخ�� إ� االبت�ار االجتما�� ها ف��

د والنظام االجتما�� ذو الثالثة أ�عا

بي�� غوتنهوفر (ألمان�ا) - ما الذي �جب تعلمه خالل مرحلة الطفولة هذە األ�ام ل�� نكون 

؟ � عام ٢٠٥٠
مستعدين للتحد�ات ��

� جسورا� من خالل الموس��� � ، لنب��
� إ�قاع نلت��

هانز بي�� س�غر (ألمان�ا) - لن�دأ اإل�قاع - ��

وفن الرقص والثقافة

� التعل�م
�� �

دا�سو�� أونو�� (ال�ا�ان) - التن�ع االجتما�� والثقا��

بي�� هولواي (جنوب أف��ق�ا) – ر�ادة األعمال األخالق�ة كجزء ال يتجزأ من النظام 

� األ�عاد - نظام اقتصادي شامل
االجتما�� الثال��

� عالم مضطرب �عمق
و�وسوف�ا ك�اب نحو السالم �� ) - األن�� � ي و�خ�ه �شان (الص�� بن ش��

؟ فلور�ان أوزوالد (س���ا) - ما التعل�م الذي �حتاجه أطفال اليوم والغد
� �اء التمك�� � ي سف�� (س���ا) ف�� ه��



جوان سل�ه  (جنوب أف��ق�ا) فهم الطفل كفرد ف��د من نوعه 

� - العالج من خالل المشاركة  ج�مس سل�ه (جنوب أف��ق�ا) - الشمول�ة االقتصاد�ة للمهمش��

ة �ة المف�د ال���
ف�ل�ب جا���سن (س���ا) - المزاج - مفتاح لفهم طب�عة ال���

آن دي وا�لد وك��س بورغ (ألمان�ا) - فن االستماع – عمل سل�� 
� س (م�) - االبت�ار والتعل�م والتوظ�ف: ك�ف �حفز رواد األعمال االجتماعي�� إ�مان بي��

( � ع�� من د�سم��
� الثا��

عمل�ة خلق فرص العمل (فقط ��

ق األوسط � ال��
: التحد�ات �� �

ف�ح السقاف (م�) - نهج مبتكر نحو تعل�م أخال��

 ورش عمل فن�ة
تنم�ة اإلحساس االجتما�� من خالل األ�شطة الفن�ة

١٢-١٤ د�سم��  - ٣٫٣٠-٤٫٣٠

ء � - الفضا
م�� أبو الع�ش (م�) - لقاء - ��

! دوروث�ا وال�� (ألمان�ا) - ت�لم والهم اآلخ��ن

� فينولو (أوروجواي) وف��ق جامعة هلي��ول�س للفنون ف�لي��

از�ل) الم�ح: فن التغي�� والتحول � (ال��
ج�دو �اسكوالي��

نانا وو و�شوى أحمد (م�) – معمل س��م لفن الحركة االجتما��

از�ل) - فن ال�اب��را وروح هذە الحق�ة ن�لسون أف�ال (ال��

: االرتجال � العمل الجما��
س�مون دي بي�شيوتو (ألمان�ا) - قوة المجتمع والتن�ع ��

� ، غناء الجوقة و��قاع الجسم
الموس���

�
أونغاس جوردن (م�) – من أجل تنم�ة فعل وا�� مولد ذات�ا

ء � - الفضا
م�� أبو الع�ش (م�) - لقاء - ��

! دوروث�ا وال�� (ألمان�ا) - ت�لم والهم اآلخ��ن

� فينولو (أوروجواي) وف��ق جامعة هلي��ول�س للفنون ف�لي��

از�ل) الم�ح: فن التغي�� والتحول � (ال��
ج�دو �اسكوالي��



؟ : ك�ف �مكننا تغي�� حق�قة واقعة از�ل) الفن االجتما�� أوت�ه ك��مر (ال��

� ال�ا) - الفرد والموطن: التحرك نحو االحساس البي�� �اولو أبوستول�دس (أس��

ق�ة �ف مصط�� (م�) - إ�قاعات �� ��

ناثان�ل و�ل�امز (الوال�ات المتحدة األم��ك�ة) – فن تح��ك العرا�س وممارسة التمحور عن 

ءات ط��ق اال�ما

ب�ن�� (جنوب أف��ق�ا) - رقصة أف��ق�ة

ساحة الثقافة
مق� عال�� للتفاعل، موس��� ، م�ادرات حرة

١٢-١٤ د�سم��  - ٢٫٠٠-٣٫١٥

� سلسلة من الحوارات والعروض
�مكن هنا للجميع من ش�� الثقافات واألف�ار الدخول ��

والمعارض إلثراء المنطقة �مجموعة متنوعة من األف�ار والجمال�ات والثقافة.

� : م�ان للقاء اآلخر متحرر من القوم�ات واألد�ان واألصل
المق� العال�� – ت�ادل ثقا��

؟ ا؟ ما �� احت�اجات العالم ، إ� ماذا أنا أس� جاهد� �
العر��

� جميع أنحاء العالم ، �س� جاهدة
سوق- م�ادرات عالم�ة : م�ادرات ملهمة جار�ة ��

ا إ� جنب مع التفك��  ا جن�� لرعا�ة اآلخر وال�وكب �أ�ە ، ك�ف �مكنك العمل محل��

؟ �ط��قة عالم�ة

� - حفلة من أجل التغي�� االجتما�� � الم���� � �الموس�قي��
المل�ة القطب�ة الشمال�ة تلت��

� للدكتورة راجن�لد ن�لسون،  "المل�ة القطب�ة" هو االسم الف��
و�ــــج ، �شتهر � ال��

تعت�� األم الروح�ة للتدر�ب التنف�ذي ��

�
� مجال األعمال ��

ل�ونها �ات�ة وملحنة ومغن�ة ورائدة ��
� مجلس أمناء

 عن عملها كعضو ��
ً

�ات ، فض� خمس ��
جامعة هلي��ول�س. 



SIF Brazil 2017 
 آمال وأحالم م�شاركة

�
ت�ادل ثقا��

SIF Goetheanum 
2018 

 فرد�ة أخالق�ة
تح��ل الفرد والمجتمع

SIF India 2016 
 كوكب نظ�ف

 جسد ص�
 مجتمع ص�
لغز العالقات

SIF Japan 2018 
 معرفة النفس من خالل

 اآلخ��ن
التعاطف ط��ق �� إتجاە

مجتمع عادي وأخوي

المنظمون

منتدى الم�ادرة االجتماع�ة- ج����انوم حول العالم.

وع منتدى الم�ادرة االجتماع�ة � س���ا، �عت�� م��
� ج����انوم �دورناخ ��

مقرە ��

�
 لقسم العلوم االجتماع�ة ح�ث يهدف إ� دعم المنظمات االجتماع�ة ��

�
 تا�عا

�
وعا م��

- ول�ن ل�س ح�ي -�استخدام نهج  � تعمل �ش�ل أسا�� جميع انحاء العالم ال��

و�وسوف�ا وهذا من خالل توف�� منتد�ات و�رامج تدر���ة للتنم�ة الذات�ة و�ناء األن��

وع �استمرار ع� دراسات و�حوث تهدف إ� تعميق فهمهم  المجتمع. �عمل ف��ق الم��

� ع�نا –
� �اعت�ارە الس�ب والحل لألزمات االجتماع�ة والمجتمع�ة ��

للتفرد اإل�سا��

و�وسوف�ا: م المنتدى أن يب�� عمله ع� هذا االساس، �ما هو موضح من خالل األن�� � �ع��

� الشعوب ، هو العن� األسا�� للنمو � ما ب��
أن التطور الرو�� والنف�� السل�م ��

الص�� لمجتمع عال�� وتطور ال�وكب. 



س��م م�ادرة للتنم�ة المستدامة

� أر�ــع إتجاهات : الب�ئة واالقتصاد
م�ادرة م��ة مهمتها تع��ز التنم�ة المستدامة �� ��

والح�اة الثقاف�ة والمجتمع�ة. أسسها إبراه�م أبو الع�ش عام ١٩٧٧ تعد الم�ادرة مهدا� 

�ات التجار�ة ومؤسسات الرعا�ة الطب�ة  للمزارع الدينام�ك�ة الحي��ة ، وال��

والمؤسسات التعل�م�ة المتنوعة المستوحاة من تعل�م والدورف، و�شمل مدرسة 

� وأ�شطة تعل�م�ة لل��ار. صنعت  لألطفال ذوي االحت�اجات الخاصة ومركز تدر�ب مه��

�ة الشاملة وال�شف عن  �ل تلك المؤسسات واأل�شطة بهدف دعم التنم�ة ال���

اإلم�انات.



م�ان المنتدى 
جامعة هلي��ول�س للتنم�ة المستدامة 

� ٢٠١٢ تم افتتاح جامعة هلي��ول�س للتنم�ة المستدامة تحت مظلة م�ادرة س��م. 
��

� تقد�م مفاه�م وم�ادئ االستدامة للطالب
والهدف منها هو أن تصبح الرائدة ��

� تواجه � مستوى الح�اة من خالل تقل�ل التهد�دات ال�� والمجتمع الم�ي وذلك لتحس��

أنظمة كوكب األرض الناتجة عن التص�يع واالستهالك. 

اإلقامة 
س��م

ا ا� فقط من القاهرة. وس�تم توف�� حافلة يوم�� � تقع ع� �عد ٦٠ ك�لوم�� مزرعة س��م ال��

ا ب�نما � المزرعة إ� م�ان المنتدى �الجامعة. سنح�� �العشاء مع�
للذين �ق�مون ��

� المساء.
�ستمتع �المحادثات والم�ادرات الحرة ��
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� للم����

الم�ان
جامعة هلي��ول�س للتنم�ة المستدامة – ٣ ط��ق م� �لب�س الصحراوي – مدينة السالم – 

القاهرة 

لل�سج�ل 
www.socialinitiativeforum.org

لم��د من المعلومات
hello@socialinitiativeforum.org

م الرسو
لألجانب

� للقهوة غ�� شامل اإلقامة احت�� 170 يورورسوم المنتدى ووج�ة الغداء واس��

� للقهوة غ�� شامل اإلقامة احت�� 50 يورو تذكرة يوم واحد ووج�ة الغداء واس��

� للقهوة غ�� شامل اإلقامة احت�� ١٧٠٠ جن�ه م�يرسوم المنتدى ووج�ة الغداء واس��

� للقهوة غ�� شامل اإلقامة احت�� ٥٠٠  جن�ه م�يتذكرة يوم واحد ووج�ة الغداء واس��

٦٠٠  جن�ه م�ي رسوم اإلقامة ليوم واحد منتدى شامل اإلفطار واالنتقال إ� م�ان

آخر فعال�اتنا
: لغز العالقات  -الهند ، ٢٠١٦ ، جسد ص�� ، مجتمع ص�� كوكب ص��

از�ل ، ٢٠١٧ � - ال��
كة: ت�ادل ثقا�� أحالم وآمال مش��

معرفة الذات من خالل اآلخ��ن: التعاطف - ط��ق نحو مجتمع عادل متآخ - ال�ا�ان ، ٢٠١٨

: تح��ل الذات والمجتمع - س���ا ، ٢٠١٨ -  ٢٠١٩ �
التفرد األخال��
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