
صناع مستدامون وحرف محلية

يدير الفعالية:
ليلي فون شتاكلبرج
منسق منتدى القاهرة للتغير المناخي

 عمر الصفتي
 المؤسس المشارك والمدير العام
شركة فاب الب إيجيبت وصنعة تك

أرافينث بانش
مؤسس مشارك
SpaceDream Academy

ويتفضل بافتتاح الفعالية
فيليب موباي

رئيس القسم العلمي بالسفارة األلمانية بالقاهرة
د/ يسرية حامد

مدير مشروع البرنامج المصري اإليطالي بجهاز شئون البيئة
وزارة البيئة المصرية

 مايا بغدادي (للتأكيد) 
مدير حاضنة االبتكار االجتماعي
مؤسسة نهضة المحروسة

إينا بيترز
 باحثة في التصنيع المستدام ومراكز التصنيع
المستدام
جامعة برلين التقنية

Zoom بتوقيت القاهرة عبر وذلك في يوم الثالثاء 4 مايو 2021 الساعة 3 مساء
رجاء التسجيل لحضور الفعالية من خالل الرابط

المتحدثون

https://forms.gle/U1UCDtqTJuAHPJTY8
https://forms.gle/U1UCDtqTJuAHPJTY8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfWfVZA-bL81DXY2s5IVp7l76DiATfz-Xf84o-ehobvqsi24w/viewform?usp=sf_link
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CAIRO CLIMATE TALKS

منتدى القاهرة للتغير المناخي يطور وينسق بالتعاون بين السفارة األلمانيةمعلومات عن المنتدى:
ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة األلمانية
للتبادل العلمي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية األلمانية

العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة.
 

facebook.com/cairoclimatetalks

info@cairoclimatetalks.netyoutube.com/cairoclimatetalks

www.cairoclimatetalks.net

 مساحات تعزيز االبتكار، والتفكير خارج الصندوق،
والتعلم الذاتي: كلها مهارات حيوية ليس فقط أثناء
الجائحة، ولكن أيضا من أجل معالجة تغيرالمناخ وإيجاد
حلول للتخفيف والتكيف والتعافي من اآلثار المرتبطة بتغير

المناخ.
 

وُتشجع المختبرات أو الورش  المشتركة -المجهزة غالبا
بمعدات عالية التقنية عادًة غير متاحة لألفراد- المشاركين
على أن يصبحوا مبدعين بطريقة تضامنية، وأن يستخدموا
الموارد بشكل مستدام، وأن يستثمروا في تصميمات
المنتجات الدائرية، وأن يوجدوا أنواع منتجات  صديقة
للبيئة، وأن يقدموا لبيئتهم أكثر مما يأخذون منها.  ويمكن
في بعض األحيان  العثور على هذه الحلول من خالل تبني
الثقافة والحرف المحلية، وبذلك يمكن للنظر إلى الماضي

أن يساعدنا في التوجه نحو المستقبل.
 

ويهدف منتدى القاهرة للتغير المناخي ومن خالل دعوته
جمهور متابعيه والمتخصصين من خالل فعاليته الرابعة
والسبعين، إلى مناقشة اإلمكانات المتطورة واإلبداعية
للمراكز المجتمعية وكيف أن تلك المراكز تدعم تحقيق
أهداف التنمية المستدامة وتمثل حماية أكثر للبيئة. ومنتدى
القاهرة للتغير المناخي ومعهد جوته األلماني بالقاهرة
واللذان إفتتحا للتو مركزا إبداعيا متطورا خاصا بهم في
مكتبة المعهد بالتعاون مع رائد األعمال المصري ومؤسس
المختبر أو الورشة التقنية المتطورة التجهيز "صنعة تك"
عمر الصفتي يقدمون الدعوة من خالل مناقشات الفعالية
للمبدعين والمبتكرين للدفع باألفكار والقضايا اإلجتماعية

إلى حيز التصنيع والتنفيذ.     
 

في أوائل شهر أبريل لعام 2021 وحال اإلعالن عن خاصية
الفاصل الزمني (time lapse)، أعلنت السيدة/ ريبكا مور،
مديرة تطبيق جوجل آرث أنه " يمكننا أن نري بموضوعية
ظاهرة اإلحتباس الحراري بالعين المجردة" وبالنسبة
للعديد من األشخاص في العالم فإن هذا صحيح، حتى بدون

صور الفضاء.
 

فالتغير المناخي أصبح بالفعل حقيقة واقعة ويغير بشكل
متزايد حياة عدد ال يحصى من الناس بطرق معقدة. وتعد
المرونة هي الكلمة الطنانة الجديدة ألنها تصف ضغط

المجتمعات المحلية للتكيف مع بيئاتهم المتغيرة. 
 

ففي حين تسعى المفاوضات الدولية جاهدة لحماية الناس
والتقدم والمناخ، فإن المبادرات الشعبية المحلية الصغيرة
لديها إمكانات كبيرة في إيجاد حلول مجتمعية. واحدة من
األماكن التي تحدث فيها تلك الحلول السحرية هي المراكز
المجتمعية،  حيث توجد مراكز اإلبداع  لذوي الحرف اإللتقاء
بأصحاب المختبرات أو الورش الفنية الصغيرة ذات

التجهيزات الرقمية الحديثة.
 

 وقد تأسست هذة المراكز ألول مرة منذ عقدين من الزمن
كمساحات مفتوحة المصدر ويمكن لعشاق التكنولوجيا
مشاركة مهاراتهم مع اآلخرين بها، وقد خلقت هذه
المساحات بشكل متزايد وعيا اجتماعيا. وتزايد إعتماد
منشؤو تلك المساحات على إتباع مبادئ أهداف التنمية
المستدامة كمصدر إلهام لهم نظرا لما تحتوي عليه من
القدرات والحلول لمعالجة العديد من القضايا األكثر إلحاحا،

وذلك بدعم من المعرفة العالمية.
 
 

http://www.facebook.com/cairoclimatetalks
mailto://info@cairoclimatetalks.net
http://www.youtube.com/cairoclimatetalks
http://www.cairoclimatetalks.net/

