
تتشرف بدعوة حضراتكم لحضور فعاليات الحلقة النقاشية الثالثة والخمسين لمنتدى القاهرة للتغير المناخي.

وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساء يوم 
االحد الموافق 13 مايو 2018 بمقر الهيئة األلمانية للتبادل 

العلمي، شارع الصالح أيوب الزمالك القاهرة.

لتوفير دورات معرفية مجانية وموثقة على شبكة  تمثل منصات  أنها  وكفاءة، كما 
اإلنترنت مما يجعل نتائج العلوم المناخية متاحًة للجميع. 

النقاشية  يرحب في حلقته  أن  المناخي  للتغير  القاهرة  لمن دواعي فخر منتدى  إنه 
الصندوق  مع  بالتعاون  قام  الذي  للمناخ،  األلماني  اإلتحاد  بوفد  والخمسين  الثالثة 
مخاطر  بعنوان«  اإلنترنت  شبكة  على  تدريبية  دورة  بتطوير  البرية  لألحياء  العالمي 
وتحديات التغير المناخي. وهى الدورة التي تم تمويلها من قبل وزارة الخارجية لدولة 
ألمانيا االتحادية ويمكن الوصول إليها عبر اإلنترنت مجانًا في جميع أنحاء العالم. ويقوم 
باحثون ألمان بارزون في مجال المناخ بتقديم معلومات أساسية بصورة موجزة حول 
التغير المناخي؛ وذلك من حيث المسببات والتأثيرات وكيفية التخفيف منها.ويتحدث 
العلماء الضيوف من جميع أنحاء العالم عن المناطق التي تعاني بالفعل من التأثيرات 

الحادة لإلحتباس الحراري العالمي.
وسيقوم عالمان ممن ساهموا في الدورات المفتوحة هذه من خالل الحلقة النقاشية 
الرسائل  على  الضوء  بإلقاء  المناخي   للتغير  القاهرة  لمنتدى  والخمسين   الثالثة 
وسيقدم  الكربون.  من  الخالي  الحديث  اإلقتصاد  وفرص  المناخي  للتغير  الرئيسية 
كما  اإلنترنت.  عبر  التدريبية  الدورة  من  اإلستفادة  لكيفية  شرحًا  المشروع  مصمم 
يشارك في الحلقة النقاشية أيضًا ممثلون عن منظمات المجتمع المدني والجامعات 
المفتوحة   التدريبية  الدورات  تلك   أجل مناقشة كيفية إستخدام منصات مثل  من 

على اإلنترنت بصورة عملية.     

لقد أصبح تأثير التغير المناخي يطال الجميع سواءًا كانوا بلدانًا أو حكومات أو شركات 
وحتى األفراد. لذا سار لزامًا على الجميع ضرورة التعرف على تأثيرات التغير المناخي 

وكيفية التعامل معها. 
خاص  بشكل  فعالة  وسيلة  يوفر  أن  للجميع  والمتاح  المبتكر  للتعليم  ويمكن 
لزيادة الوعي ومكافحة أثار التغير المناخي، كما أن فهم أثار التغير المناخي يساعد 
المجتمعات المختلفة على إتخاذ قرارات واعية بإجراءات التكيف والتخفيف من تلك 
األثار. ويلعب توحيد الناس حول قضايا المناخ وإيصال المعرفة إليهم بشأنها دورًا 
التغير  مخاطر  وتحويل  حلول  إلى  للتوصل  والمبتكرين  الباحثين  دعم  في  مهمًا 

المناخي إلى فرص. 
وقام العلماء من جميع أنحاء العالم على مدى عقود من الزمن بتقديم الكثير من األدلة 
على وجود التغيرات  المناخية  وتواصل زيادة حدتها. إن مسؤوليتنا الجماعية  توجب علينا 
وذلك  القادمة؛  األجيال  مع  وتقاسمها  ونشرها  التغيرات  تلك  حيال  المعرفة  تطوير 
ألن بقاء مجتمعاتنا وسبل عيشها ستتوقف على إذا ما كان العالم سيتخذ إجراءات 
فورية أم ال. وتم إقتراح العديد من الحلول في هذا السياق، وال تزال حلوالً كثيرة لم 
بالبحث  التغيرالمناخي  أثار  من  التخفيف  ويرتبط  إكتشافها.  ويجب  بعد  تكتشف 
التحول  بغية صياغة  وثيقًا  ارتباطًا  للمعرفة  الواسعة  وبالمشاركة   المكثف  العلمي 
اإلنترنت والمعروفة  المفتوحة على  التدريبية  الدورات  إلى مستقبل مستدام. وتعد 
المعرفة على نطاق واسع وبسرعة  لنشر  المبتكرة  الحلول  أحد  إختصارا ب« مووك« 

السادة المتحدثون في الحلقة النقاشية هم:

يدير الحلقة النقاشية عبد الرحمن الجمال، عضو مجلس ادارة يوثينك جرين مصر

د. جرنوت كليبر
نائب مدير التحالف األلماني 

للمناخ، مؤسسة كيل 
لالقتصاد العالمي

أ. ماري لويز بك
مدير ادارة التحالف 

األلماني للمناخ  

د. عمر رمزي
عميد كلية ادارة 

األعمال واالقتصاد، 
جامعة هليوبوليس

نانسي سالم
A2K4D ،باحث خبير

د. تينا ياسكولسكي
مدير مساعد، مركز رايز

د. كريستينا تكستر
مديرة المكتب األلماني 

لتنسيق الهيئة الحكومية 
األلمانية المعنية بتغير المناخ

السيد/ يوليوس جيورج لوي  
سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية بالقاهرة

السيد الدكتور/ خالد فهمي )للتأكيد الحقا(
 وزير البيئة بمصر

ويتفضل بإفتتاح الحلقة النقاشية:

وتختتم الفعالية ببوفيه عشاء وتشبيك

“التعليم المناخي 
الرقمي واتاحة 

المعرفة”

CAIRO CLIMATE TALKS

وزارة البيئة المصرية سفارة جمهورية ألمانيا 
االتحادية بالقاهرة
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