
ندوة »DRIVING THE HUMAN«: سبعة نماذج أولية للتجديد االجتماعي والبيئي
 دعوة مفتوحة لتقديم مقترحات

 
تدعو ندوة »Driving the Human«، التي ُتعقد عقد في الفترة من 10 فبراير إلى 9 أبريل 2021، المصممين والفنانين 
والعلماء والمبادرات والوكالء في أي ميدان آخر من الخبرة ومن أي مكان حول العالم لالنضمام إلينا في تشكيل مستقبل 
مستدام وجماعي يجمع بين العلم والتكنولوجيا والفنون في نهج تعاوني ومتعدد التخصصات. نقدم دعوة مفتوحة لعرض 

مقترحات تتعامل جدًيا مع الحاضر وتقترح بدائل للتطورات واالضطرابات الحالية، وتتأمل فيما يجعلنا بشًرا، وتعيد النظر 
في عالقتنا مع المجتمع والكوكب والحياة نفسها.

قد ترتبط المقترحات بقضايا أكبر مثل األثر االجتماعي لتغير المناخ، ودورات الطاقة والتسارع التكنولوجي الحالي، 
وانعكاس المحيط الحيوي على المجال التقني، والعمليات المعاصرة لتبادل القيم والممتلكات، و/أو أثر اتخاذ القرارات 

الجماعية. وترحب ندوة »Driving the Human« بالمقترحات التي تتبنى مفاهيم االنفتاح الملّح والجذري بقدر ما ترحب 
بحب المعرفة والترابط واألساليب الجديدة للتعاون على مختلف المستويات. ونشجع أيًضا المقترحات التي تطرح أسئلة 

أساسية بشأن الروايات السائدة التي نتبادلها بشأن العالم ودورنا فيه.

بعد سلسلة من األزمات، من األزمة االقتصادية إلى الجائحة، يتضح أن البشرية وطريقة عيشها على كوكب األرض 
معرضتان للخطر. وال بد من التفكير في المسائل األساسية المتعلقة بعدة قضايا مثل االستهالك الجماعي، والمزارع 

الصناعية، والسياحة الجماعية. ونرحب بالمنظومات الجديدة للعمل والتفكير مًعا وربط المعارف المتنوعة والتخصصات 
المتنوعة.

 Driving« ستتم دعوة نخبة من المتقدمين للتفاعل من ذوي الخبرة والدراية متعددة التخصصات للمؤسسات الشريكة لندوة
acatech »the Human - األكاديمية الوطنية للعلوم والهندسة؛ والبرنامج التوجيهي »Forecast«؛ وجامعة كارلسروه 
للفنون والتصميم؛ وZKM ومركز الفنون واإلعالم في كارلسروه - من أجل تطوير مفاهيم مستقبلية ووضعها في حيز 
التطبيق كنماذج أولية. وتحويل عملية ونتائج ندوة »Driving the Human » في نهاية المطاف إلى أدوات تمكننا من 

رؤية عالم جديد، وتفتح الباب أمام سبل بديلة للتعايش.

 الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو يوم الجمعة الموافق 9 أبريل 2021 في الساعة 11:59 مساًء بتوقيت وسط أوروبا.
 يجب تقديم الطلبات باللغة اإلنجليزية.

 Terms( واألحكام والشروط )Application Guidelines( ُيرجى االطالع على المبادئ التوجيهية لتقديم الطلبات 
 and Conditions( واألسئلة المتكررة )FAQ( للحصول على المزيد من المعلومات.
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