
تتشرف بدعوة حضراتكم 
لحضور فعاليات الحلقة النقاشية 

الخمسين لمنتدى القاهرة للتغير 
المناخي.

وذلك يوم األحد الموافق 21 يناير 2018 في تمام 
الساعة السادسة والنصف مساءا بمقر الهيئة 
األلمانية للتبادل العلمى وعنوانه 11  ش الصالح 

أيوب بالزمالك القاهرة.

من  األعمال  رواد  ندعو  أن  الخمسين  نسخته  في  المناخي  للتغير  القاهرة  منتدى 
فإننا  ولذا  للحل.  تصورهم  لتقديم  التحديات  فرط  من  أكثر  يعاني  الذي  الجيل 
نستضيف في إطار الفعالية الخمسين للمنتدى ممثلين عن المجموعات التي أخذت 
زمام المبادرة وتحدت الوضع القائم من خالل محاولتهم إدخال نهج ورؤية جديدتين 
للطاقة والصناعة واألمن الغذائي. فنحن نتبني األفكار الشبابية المبتكرة ألن الحل 

ألزمتنا يكمن في ُلب االبتكار. 
ويمثل تلك الكيانات الناشئة المبتكرة  كل من هابيانا؛ ويقدمون منتجهم البنك 
الشمسي )SunBank(، أكوابا؛ ويستخدمون الطاقة الشمسية في تحلية المياه في 
الدول التي تعاني من فقر المياه والطاقة، هايكرز؛ ويقدمون العديد من المخبوزات 
من  المعاصر  األثاث  يصنعون  والذين  أجرونا؛  المانجو،  بذرة  دقيق  من  المصنوعة 
ويربطه  الطقس  يرصد  الذي  الهاتفي  التطبيق  فيوز؛  وأوربيتال  الزراعية،  النفايات 

بأنظمة الري لتحقيق االستفادة القصوى. 
المناخي  للتغير  القاهرة  منتدى  فعالية  خالل  من  المبتكرين  شباب  وسيحصل 
الحاضرين  جمهور  مع  ومناقشتها  أفكارهم  لعرض  الكافي  الوقت  على  الخمسين 
الحلول  النظر حول كيف يمكن تطبيق هذه  المناقشة تبادل وجهات  وسيتخلخل 
واالبتكارات  الحكومية  للسياسات  يمكن  وكيف  تطويرها  وكذا  محليا  المبتكرة 

العامة أن تكمل بعضها البعض. 

في  السابقة  الست  السنوات  مدى  وعلى  المناخي  للتغير  القاهرة  منتدى  حرص 
والمصري  األلماني  الجانبين  من  والمتخصصين  الخبراء  بين  الجمع   على  فعالياته 
والبيئة  بالمناخ  لة  الصِّ ذات  والموضوعات  القضايا  بمناقشة  المهتمين  وجمهور 
خالل  من  كذلك  المنتدى  ساهم  وقد  والمنطقة.  مصر  في  وتطوراتها  والطاقة 
فعالياته المتواصلة في رفع وإثراء الوعي بتلك القضايا وخلق الروابط والدعم والهام 

الناس من مختلف المجاالت لتضافر جهودهم في مواجهة التغير المناخي. 
وفي مصر البلد المعرّض وبشدة لآلثار السلبية للتغير المناخي فقد  ارتفع المبتكرون 
الشباب إلى مستوى التحدي فيما أطلق عليه« ثورة ريادة األعمال الناشئة«، حيث ظل 
وجاء   .2011 عام  منذ  الناشئة  األعمال  الئحة  في  بلده  ترتيب  يّحسن  المصري  الشباب 
النفايات  وإدارة  المستدام  النقل  بمجاالت  الشركات  من  العديد  في  الشباب  نشاط 

والعديد من ومجاالت االستدامة األخرى. 
آثار  من  للتخفيف  أدوات  إلى  الواقع  في  التكنولوچي  االبتكار  عمليات  تحولت  وقد 
المعني  الدولي  الحكومي  الفريق  بتقرير  جاء  حسبما  السلبية،  المناخي  التغير 
بقضايا التغير المناخي. وباإلضافة إلى ذلك فقد تم تحديد بناء القدرات وإيجاد بيئة 
دافعة  عوامل  بوصفها  الخاص  والقطاع  المحلية  الحكومات  بين  والتعاون  مالئمة 
مهمة لنقل التكنولوچيا النظيفة إلى االقتصادات النامية التي تمر بمرحلة انتقالية. 
في  قررنا  فقد  عصرنا،  في  التحديات  أكبر  أحد  يشكل  المناخي  التغير  ألن  ونظًرا   

السادة المتحدثون في الحلقة النقاشية هم:

وتدير الحلقة  األستاذة/ لويز سارانت، صحفية بيئية 

محمد كفافي
 أجرونا

محمود سعيد
هابيانا

مايكل مارزتسالك
أوربيتال فيوز

رافايل طارق ڤاجنزونر
أكوابا

آية إيهاب
هايكرز

السيد/ يوليوس جيورج لوي  
سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة

السيد الدكتور/ خالد فهمي 
وزير البيئة

ويتفضل بإفتتاح الحلقة النقاشية :

سيتبع الفعالية عشاء للتشبيك ومعرض لالبتكارات

“في مواجهة 
التحدي: ابتكارات 

مناخية”

وزارة البيئة المصرية سفارة جمهورية ألمانيا 
االتحادية بالقاهرة
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