
البحث عن وكالء لتشكیل مستقبل مزرعة سان واربرز سیتي فارم 

        
م مزرعة سان واربرز سیتي فارم (St Werburghs City Farm) دعوتھا إلیك وإلى المجتمع لمساعدتنا على تأسیس  تقدِّ

مجموعة معنیة بوضع اإلستراتیجیة. سوف تتكون ھذه المجموعة من 10 وكالء تقریبًا من مجاالت اھتمام معینة، وسوف یعملون 
بمثابة مجموعة أبحاث تنفیذیة للمزرعة. 

تسعى مزرعة سان واربرز سیتي فارم ألن تصیر مكانًا حفیًّا یرحب بجمیع المجتمعات والثقافات، كما تسعى للتواصل مع السكان 
المحلیین وتفویضھم في عملھا. وقررت مزرعة سان واربرز فارم سیتي، استناًدا إلى تقریر حقوق الملكیة للمزرعة والدروس 

المستفادة خالل عام 2020، إعادة تقییم إستراتیجیتھا نحو المستقبل. 

ستشمل اإلستراتیجیة الجدیدة األصوات المختلفة داخل مجتمعنا المحلي، وستقود المزرعة في تحولھا لمؤسسة أكثر مرونة وأقدر 
على االستجابة للمواقف المستجدة التي نجد أنفسنا بصددھا. 

ھدفنا: 

• إعادة رسم الرؤیة التنظیمیة 
• اإلعالن عن وضع خطة تشغیلیة ثالثیة 

إنشاء آلیة ونموذج للتشاور المستمر والفعال مع أصحاب المصلحة •

ما الذي نبحث عنھ؟ 

سیكون الوكالء العشرة من أفراد المجتمع، ونأمل أن یعملوا بمثابة ممثلین لنا. وفي حین أننا نقّر بأنھ ال یمكن لفرد واحد أن یمثل 
آراء مجموعة بأكملھا، فقد وظفنا مجاالت محوریة لضمان وضع صوت األفراد المھمشین وآرائھم في عین االعتبار في مسار 

عملنا. 

ما دورك؟ 

سیُطلب من كل وكیل التركیز على مصالح مجموعات أصحاب المصلحة المذكورة أدناه. ورغم أن ھذه المجموعات قابلة للتغییر، 
إال أنھا ستتألف من: 

• وكیل لمجتمعات السود واآلسیویین واألقلیات العرقیة 
• وكیل لشئون المناخ والطبیعة والحیاة البریة 

• وكیل للسكان المحلیین 
• وكیل ألفراد الطبقة العاملة، وللمنتمین إلى خلفیات اجتماعیة واقتصادیة أدنى 

• وكیل ألعضاء فریق عمل المزرعة 
• وكیل للصحة النفسیة والعقلیة والعافیة 

• وكیل لإلعاقة وإتاحة الوصول 
• وكیل للشباب (18-25 سنة) 

• وكیل لألطفال (أقل من 18 عاًما: یجوز أن تكون فرًدا من ھذه الفئة العمریة أو مختًصا مھنیًّا یعمل مع ھذه الفئة العمریة) 
• وكیل ألولیاء األمور 

وكیل ألفراد مجتمع LGBTQ+ (مجتمع المیم األوسع) •



سیحصل كل وكیل على بدالت على ھیئة قسائم قیمتھا 50 جنیھًا إسترلینیًا في كل جلسة. ستكون ھذه القسائم لصالح بائع التجزئة  
الذي یختاره كل شخص. 

یُسَمح باالستقالة من تأدیة ھذا الدور، التي ستكون عبر اإلنترنت بسبب فیروس COVID-19، في أي مرحلة. 

ستضمن مزرعة سان واربرز سیتي فارم إتاحة الموارد، والدورات التدریبیة، والتكنولوجیا لجمیع الوكالء الذین یحتاجون إلیھا من 
أجل المشاركة في االجتماعات عبر اإلنترنت. 

من الذین نبحث عنھم؟ 

نبحث عن األفراد المھتمین أو الحریصین على معرفة المزید عن الطبیعة، والزراعة، والبیئة. 

نبحث عن األفراد الذین یظھرون رغبةً في معاملة اآلخرین باحترام ویتطلعون إلى تحقیق الشمول. 

نبحث عن األفراد الراغبین في دعم مزرعة سان واربرز سیتي فارم وإحداث تغییر اجتماعي إیجابي. 

لقد خصصنا أیًضا حصًصا نسبیة لمجموعة الوكالء لضمان حصولنا على أكبر تنوع ممكن من المشاركین. تشمل ھذه الحصص: 

• ٪40 إناث، و40٪ ذكور، ویُسَمح بنسبة انحراف 20٪ للذكور أو اإلناث، أو األفراد الذین یعتبرون غیر قطبیي الجنس. 
ینبغي أال تقل نسبة الوكالء من مجتمعات السود واآلسیویین واألقلیات العرقیة عن %40. •

كیف ستُدار الجلسات؟ 

في البدایة ستعمل د. أدیالین (Adelaine)، من شركة الدرز فور آكشن (Ladders4Action)، على تیسیر الجلسات بمساعدة ذا 
نیتورك بروجیكت (The Network Project)، ولكن مع تطور المجموعة، من المتوقع أن یتولى أعضاؤھا ریادة نشطة متزایدة 

في طرح آرائھم، مما سیؤدي إلى إحداث تغییرات ملموسة في إستراتیجیة سان واربرز سیتي فارم. 

إذا كانت اللغة اإلنجلیزیة ھي لغتك الثانیة وترغب في الحصول على مساعدة من مترجم لتقدیم طلب االنضمام، فیُرجى إرسال برید 
إلكتروني إلى office@swcityfarm.co.uk أو االتصال على الرقم 07545557001 خالل موعد أقصاه یوم االثنین 8 مارس 

وسنرتب لك أمر الترجمة. 

9 يوم الجمعة الموافق 12 مارس، الساعة 5 مساًء
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