
 
ا" من موقعي هذا: "استخدمت طابعة ثالثية األبعاد لطباعة واقي وجه لحماية أختي من فيروس الكورون  

 
الغربية.    26  عاطف،  ارند محافظة  الكبرى،  المحلة  من  كهربائية  مهندسة  "روبوت   يه  عاطفسنة،  مؤسسي  أحد 

أنشطة   المهارات ينظم  لتنمية  المحلة مبادئ عن    تعليملأكاديمي" وهو مركز  الروبوتات واإللكترونيات. شغفها  أطفال 
 استخدام طابعة ثالثية األبعاد مصنوعة محليا    ا إلىألهم  كوروناسنان من فيروس  األباالبتكار وسعيها لحماية أختها طبيبة  

اآلن إمكانية   تبحثفإنها  الشخصية،معدات الوقائية الالطلب المحلي المتزايد على  إلى ونظرا. هاواقي وجه لحمايت لصنع
 .للخطر في مجتمعها األكثر عرضة دلحماية األفراللوجه  أوقيةإنتاج 

 

 
عاطف   ارند  :واقي الوجه الذي انتجته ألختها. صورة   تضععاطف وهي  ارند  

  
 

انضممت إلى    هناك،بدأ شغفي بالهندسة في سن مبكرة للغاية وقادني إلى قسم الهندسة الكهربائية في جامعة المنصورة.  " 
مفتوح حيث يمكنك دائًما االبتكار باستخدام أي مواد   مجالناد يسمى "ألفا" وزاد من شغفي بالروبوتات واإللكترونيات. إنه 

 . أو أدوات متاحة لك بتكلفة منخفضة
 

بتعليق أنشطته منذ  م مركزي  هائل على حياتي وحياة المقربين مني. قاوتأثير سلبي  فيروس كورونا  كان ألزمة    الحظ،وء  لس
 األزمة جاءت في  هو أن  ما زاد األمر سوءاً و ألنه مكان يجتمع فيه العديد من األطفال في نفس الوقت. ،2020مارس  14

ً نا  بداية فصل الصيف وهذا هو أكثر أوقات ً المدارسأجازه األطفال من  يتزامن مع    إنهحيث  في العام    نشاطا   . اضطررت أيضا
اإلنترنت. أعلمهم ]األطفال[ أساسيات   عبر  لألطفال  األنشطة  تيسيرلكنني تحولت إلى    اإليجار  تكلفةلتوفير  إلى إغالق المركز  

 .هدفي هو تعريفهم بلغات المستقبل ]لغات البرمجة[و البرمجة
 

مصر ليست منتشرة في    الطابعات  بعض األنشطة لألطفال باستخدام طابعة ثالثية األبعاد. هذه  تنظيمعلى    المركزاعتدنا في  
ً  تم صناعتها األبعاد ةثالثي تيخاصة اآلن. طابعشعبية يوماً بعد يوم تكتسب  اولكنه  . محليا

 



ً   صحتها،لى  كنت قلقة ع   أسنان، وبما أن أختي طبيبة    ،فيروس الكورونا  ظهورمع   في معدات الحماية    خاصة أن هناك نقصا
أقنعة    الشخصية، لطباعة  األبعاد  ثالثية  طابعتي  استخدام  في  فكرت  عبر    لها.وجه    قيةأوولذلك  على تصميمات  عثرت 

 . ألختي الستخدامها كحل مؤقت وأعطيتهااإلنترنت وطبعتها 
 

ً بعض األشخاص في مجالها قد  وأنها مفيدة    أختي  تعتقد لكنني لم أتقدم بطلب للحصول على    منها،   طلبوا مني بالفعل بعضا
  الوجه ألنها توفر طبقةً   أوقية. أعتقد أنني سأركز جهودي على  الطلبات برفق  أرفضلذلك    اآلن،نتاجها حتى  إلالموافقة  

  ." مجاالت مختلفة. كما يمكن استخدامها في المختصة الجهاتإضافية من الحماية وتتطلب اختبارات وموافقات أقل من 
 
 

هي واحدة من ماليين النساء في مصر اللواتي يتأقلمن بشكل    سنة،  26  عاطف،ا  رند

من أهداف   الثالثالهدف  في    عمل رندة . يساهم  1فيروس كورونا ألزمة    ويستجبنمبتكر  
الجيدة والرفاه" المستدامة: "الصحة  إلى    التنمية  إلى تحسين الوصول  حيث تسعى 

: "الصناعة واالبتكار  التاسعالهدف  كذلك  و  مجتمعها،معدات الحماية الشخصية ألفراد  
حيث تسعى إلى االبتكار وتطوير القدرات التكنولوجية المحلية   ،هياكل األساسية"وال

أزمة الكورونا    تأثيرئة األمم المتحدة للمرأة إلى عاطف لمعرفة المزيد حول  وزيادة اهتمام األطفال بالتكنولوجيا. تحدثت هي 
بشكل وثيق  وحياتها وحياة مجتمعها.    على للمرأة  المتحدة  األمم  والمجتمع    يةمصرالحكومة  الشراكة مع  بالتعمل هيئة 

 . في جميع جوانب األزمةعتبارات النوع االجتماعي المراعية ال ةالمدني والقطاع الخاص لضمان االستجاب
 
 
 

 
علمت هيئة األمم المتحدة للمرأة ألول مرة عن رندا عاطف عبر مقال للصحفي المصري محمود عبد الوارث نشر  في صحيفة المصري  اليوم    1

معها. مقابلة منفصلةواجراء  اوقد ساعد السيد/محمود عبد الوارث هيئة األمم المتحدة للمرأة في الوصول إلى رند  
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