
 

 منتدى القاهرة للتغير المناخ

 الحلقة الثانية والخمسون

  ".إكتشاف الماضي وإستدامة المستقبل: المناخ والتراث" 
 

 

بمقر  ٨١٨١أبريل ٨١نظم منتدى القاهرة للتغير المناخي يوم الثالثاء الموافق 
الثانية والخمسين وذلك  الهيئة األلمانية للتبادل العلمي بالزمالك حلقته النقاشية

  ".وإكتشاف الماضي وإستدامة المستقبل: المناخ والتراث" تحت عنوان 
 

يوليوس جيورج لوي، سفير جمهورية ألمانيا / وفي كلمته اإلفتتاحية قدم السفير 
اإلتحادية بالقاهرة الشكر لجميع المشاركين في الحدث والجهات الحكومية 

وأكد السفير في كلمته . ئة المصرية ووزارة اآلثارالمصرية المشاركة كوزارة البي
على أهمية التراث الثقافي ليس فقط لكونه عامل إقتصادي لصناعة السياحة، بل 

اإلجتماعي حيث إنه يربط بين المصريين كشعب ذو  ألنه أيضا رابط للنسيج 



ا أصل مشترك؛ وبذلك فهو يتجاوز اإلنقسامات اإلجتماعية الحديثة التي قد يحدثه
وأضاف . اإلختالف في الدين أو الجنس أو اإلختالفات اإلجتماعية واإلقتصادية

سيادته إلى ذلك قوله إن الهوية لحاجة أساسية للبشر إلى جانب الغذاء والماء 
والصحة واألمن والعدالة، كما سلط الضوء على إلتزام ألمانيا اإلتحادية بالحفاظ 

الم من التهديدات الوشيكة تستوي في ذلك على التراث الثقافي في جميع أنحاء الع
  .كونها ناجمة عن الوقوع في مناطق النزاعات أو ارتباطها بالتغير المناخي

 
وألقى الدكتور شريف عبد الرحيم، رئيس اإلدارة المركزية للتغير المناخي بجهاز 

شؤون البيئة المصري، كلمة نيابة عن السيد وزير البيئة، ورحب خاللها 
وأكد على الجهود المتعددة التي تبذلها الوزارة لتصدي للتغير المناخي بالحضور 

شريف عبد الرحيم على الدور الذي . وأكد د. وأثارة السلبية على التراث الثقافي
ونجح في  ٨١٨٢يضطلع به المجلس القومي للتغير المناخي الذي أنشأ عام 
سات التغير المناخي في اشراك جميع الجهات المعنية في هذا العمل بغية دمج سيا

وتتضمن األجندة أولويات الوزارة للحافظ على . األجندة الوطنية المصرية
اإلسكندرية وتاريخها اليوناني الروماني كواحدة من أكثر المدن تأثراً بالتغير 

ومضى سيادته في اإلشارة إلى اإلستراتيچية الجديدة لمحافظة الجيزة . المناخي
أللمان والتي تساعد على حماية األهرامات ومواقع التراث بالتعاون مع الشركاء ا

  .األخرى
وأكد الدكتور مجدي منصور، المدير العام لصيانة وترميم المواقع األثرية 
:" والمتاحف بالقاهرة الكبرى بوزارة اآلثار، أكد على أهمية هذا الملتقي قائال

وال . ى األجيال القادمةالتراث هو تراثنا عن الماضي وما نعيشه اليوم وننقله إل
يمكننا االستغناء عنه، وخصوصا وأن مواقع التراث هى ملك للبشرية جمعاء 

وأضاف إن خصائص التراث العالمي ستتأثر ". بغض النظر عن مكان تواجدها
التهديدات وتحديد االستجابة  بالتغير المناخي؛ ولذا وجب الحفاظ عليها بإدراك 

  .المناسبة عليها
 

إلسا ستوت، أخصائية البرامج المعنية بالعلوم البيئية وعلوم / يدة وقدمت الس
األرض في اليونسكو، لمحة لجهود منظمة اليونسكو العالمية واإلقليمية والمحلية 

ووصفت سيادتها . المتعددة األوجه للحفاظ على التراث الثقافي وحمايته واستعادته
". ق فعاليةً لتحقيق األهدافروابط النظام البيئي بأنها واحدة من أكثر الطر

يمكن للنظم البيئية أن تقدم لنا بيانات حول تتطور البشر وثقافتهم، كما :" وأضافت
يمكن للعلوم والمعارف التقليدية المحلية أن تقدم لنا بيانات إضافية لزيادة كفاءة 

  ".جهودنا المبذولة بغية التكيف وتخفيف األثار
 



تاحية عقدت الحلقة النقاشية الثانية والخمسين شارك وبعد إلقاء هذه الكلمات االفت
وقامت . فيها ممثلين عن الحكومة المصرية واألوساط األكاديمية والمجتمع المدني
بإدارتها الصحفية العلمية ميرديت براند، وتطرقت إلى مناقشة التحديات 
كنة والمخاطر التي يفرضها التغير المناخي على التراث الثقافي والحلول المم

  .للحفاظ عليها
رودولف كوبر، االستاذ بجامعة كولونيا، / المناقشات بدء الدكتور وفي إطار 

ورائد علم االثآر البيئية، بعرض عام للتغيرات في    رئيس معهد هينريش بارت 
وذلك من خالل بحث . المناخ المصري على مدى العشرة آالف عام الماضية

لماضية ولم يكن نهجه فيه دراسة أثار التغير أجري في مصر خالل الثالثين سنة ا
المناخي على التراث الثقافي، ولكن السؤال عما يمكن للتراث أن يخبرنا بِه عن 

على عكس المعرفة التي حصلت عليها؛ :" كوبر. وأضاف د. كيفية تطور المناخ
ولكننى مهتم بالكشف شئ ما وهو نهج . فأنا غير مهتم بالعثور على شيء بعينه

وعالم االثار ال يجب أن يري في نفسه صائداً ". علم االثار غير المرئي" يهنسم
وقد اكتشف الدكتور كوبر في ". للكنوز او انه أنديانا جونز، لكنه باألحرى محقق

إلى خمسة أالف الماضية كانت الصحراء الكبرى  ٨١بحثه أنه في الفترة ما قبل 
وعندما بدأت هذه . ي الحديثمليئة بالسافانا وتسكنها حضارة العصر الحجر

المنطقة في الجفاف بدء ترحال سكانها الذين عاشوا على تربية الماشية إلى 
" وخلص في بحثه إلى أن . ضفاف نهر النيل ثم تبدل نشاطهم إلى الزراعة

اللغات والسياسات وأديان  الصحراء هى محرك التاريخ األفريقي؛ حيث غيرت 
  ".كذلك تصاعد الحضارة المصريةكما شكلت . السكان في أفريقيا

 
ولدى سؤاله حول الفرق بين التغير المناخي في االزمنة القديمة واآلن، أشار 

السيد عبد الحميد صالح، المؤسس والرئيس التنفيذي لمؤسسة إنقاذ التراث 
. " المصري، أجاب بأن تغير المناخ يحدث اليوم بسرعة أكبر بكثير مما مضى

اخي عملية تحدث على مدى فترة زمنية طويلة وفي الوقت لقد كان التغير المن
الحاضر يمكننا أن نرى تغيراً مناخياً سريعاً يحدث خالل فترة زمنية وجيزة وهو 

  ".األمر الذي يجعل التكيف وتخفيف االثار أكثر صعوبة
 

وأضاف الدكتور غيث فريز ، مدير مكتب اليونسكو اإلقليمي للعلوم بالدول 
ظم هذه التغيرات تحدث بسبب األثار الطبيعية ومع ذلك فان ما العربية أن مع

حدث في اآلونة االخيرة هو إلى حد كبير بسبب النشاط البشري وفى الواقع إساءة 
قوتنا األن أصبحت أكثر وضوحا ونحن . استخدام الوالية البشرية على الطبيعة

ي احترام الطبيعة وأضاف أن أهمية التطور ف. نؤثر على الطبيعة وهو تأثير سلبي
  .بدال من اإلساءة إليها



وأكد الدكتور منصور، أنه يمكن مالحظة التغيرات المناخية في القاهرة الكبرى 
وحسبما قاله ايضا وهو موضوع ساخن . في الطقس والتلوث وحتى في الضوء

وتشمل الحلول الممكنة انشاء خريطة . جدا اآلن وبحاجة الى المزيد من الوعي
وعرض السيد صالح خطر . تحديد أولويات التدابير وإدارة المخاطرأولويات ل

ارتفاع الملوحة باعتبارها واحدة من المخاطر الرئيسية يمكن أن يتأثر بها اكثر 
الن هذه األمالح يمكن أن تغير تركيب الحجر في . ٪ من تراثنا األثري٩٩من 

. لماء والرطوبةأكثر قوة عندما تكون مصحوبة با العديد من المواقع وتصبح 
  ".ونالحظ تلك االثار السلبية في الجمالية والدرب األحمر بالعين المجردة

 
عبد الوهاب عفيفي، عالم البيئة النباتية في اإلدارة المركزية للتنوع / وأكد السيد

البيولوجي الوطني والنقطة الوطنية المركزية للحفاظ على البيئة في جهاز شؤون 
البيئة المصري، على أهمية استخدام المعرفة الثقافية والتقليدية للتكيف مع التغير 

نحن بحاجة إلى حماية المعارف :" وقال. البيولوجيالمناخي والحفاظ على التنوع 
التقليدية للمجتمعات المحلية في البحر األحمر والمناطق األخرى، وهو االمر 

  ".الذي يمكن أن يساعد في الحفاظ على التراث الثقافي
 

وتوافق المشاركون في النقاش على أن هناك حاجة لمزيد من التعاون كما أن 
وهو األمر . حيانا في تأخر االستجابة في مسائل ملحة للغايةالبيروقراطية تسبب أ

كما اقترح عدد من . الذي يدفعنا إلى تحديد أولويات الحفريات وجهود اإلنقاذ
الخبراء المشاركين التعاون المتعدد التخصصات والبرامج التثقيفية للمساعدة في 

إلى اإلشارة إلى كما مضى ممثل اليونسكو . الحفاظ على هذه المواقع وحمايتها
أهمية استخدام العلم والتقدم النكنولوچي في تلك الجهود وكذلك المعارف المحلية 

وحول التعاون بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية أعرب . والتقليدية
المشاركون عن أملهم بأن تتوثق العالقة بين الحكومة وتلك المنظمات وأن ترى 

 . د الحماية واإلنقاذ للتراثالحكومة فيها حليفا في دعم جهو
 
 

 نبذة عن منتدى القاهرة للمناخ:
 

ي هو عبارة عن سلسة من الفعاليات الشهرية التي منتدى القاهرة للتغير المناخ  

ترمي إلي خلق آفاق لتبادل الخبرات ورفع وتنمية الوعي وتشجيع التعاون ما بين 

. صانعي القرار السياسي ومجتمع األعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني

تعاون بين بال 1122فى نوفمبر وقد أطلقت مبادرة  منتدى القاهرة للتغير المناخي 



السفارة األلمانية ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة والهيئة 

األلمانية للتبادل العلمي والوكالة األلمانية للتعاون الدولي واللجنة المصرية 

.األلمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية البيئة  

www.cairoclimatetalks.net 
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