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 منتدى القاهرة للتغير المناخي

   

  

مساء يوم األحد الموافق   والعشرين لسادسةاالنقاشية عقد منتدى القاهرة للتغير المناخي حلقته 

 تحت عنوان: 4102 الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 

 

" السياحة الخضراء رحلة على طريق اإلستدامة"   
 
 

 
في السنوات األخيرة جراء تحديات ضخمة  -رغم فترات اإلزدهار السابقة -تواجه صناعة السياحة في مصر

إنخفاض عدد السياح القادمين إلى مصر في  . وعلى الرغم منألوضاع السياسية واإلقتصاديةعدم إستقرار ا
اليوم ُيعد فرصة  النمو الخجول الذي نلحظه في قطاع السياحة المحلية حادا، إال أن الفترة الماضية انخفاضا

وتعد الشواطئ المصرية الخالبة وشعابها المرجانية القيمة إضافة لصياغة هذه الصناعة بشكل أكثر إستدامة. 
هذا البلد من أجل السياحة،  الزائرينمن أجلها يقصد الكثيرون من  إلى تراثها الثقافي الثري هي األسباب التي

في الحفاظ على تلك المقومات من خالل اتباع نهج أكثر إستدامة.  واضحا عزم الحكومة المصرية لعلنا نجد و
وتوزيعها عبر الشبكات عن طريق القطاع الخاص ومن المتوقع أن تساهم التعريفة الجديدة إلنتاج الطاقة 

سوف يساهم في التحول إلى اإلعتماد على الطاقة  -فيما يعرف بتعريفة تغذية الشبكة من الخارج -الحكومية
ة من المصادر الجديدة والمتجددة، وكذلك خلق منتجات صديقة للبيئة عبر السنوات؛ هذا كله سوف يؤدي المنتج

ومصادر الطاقة اآلخذة في الندرة في مصر؛ مما سيؤدي بدوره إلى الحفاظ  ى الحفاظ على الموارد المائية ،إل
.الطبيعية الخالبة وثرواتها على مناظرها   

 
إلى مساعدة الفنادق في الحد  -على سبيل المثال -في بعض الفنادق المصرية خضراء"وتهدف مبادرة " النجمة ال

التشجيع على اإلعتماد على مصادر الطاقة المتجددة؛ مما  من استهالك الطاقة والمياه؛ كما وإنها تهدف إلى 
اإلستدامة.وغير  يؤدي إلى رفع الوعي لدى السياح والعاملين في قطاع السياحة على حد سواء فيما يخص قضايا

أنه ما يزال أمامنا الكثير للقيام به للتغلب على التحديات العديدة التي تواجه قطاع السياحة المصرية خالل رحلته 
.نحو اإلستدامة الحقيقة بهذا القطاع   

 
وبالتنسيق مع وزارة السياحة المصرية سوف يعمل منتدى القاهرة للتغير المناخي من خالل حلقته النقاشية 

في ورشة عمل  السادسة والعشرين والتي سوف تجمع العديد من الخبراء األجانب والمصريين من المشاركين
من أهم  ن بقاء مصر كواحدعلى مناقشة تلك الموضوعات وإيجاد سبل لضما يعملسابقة على الحلقة، سوف 

.المقاصد السياحية في العالم  
 

 
 
 

وقد أدار الخلقة النقاشية عماد السيد/ عماد حسن، مستشار وزير السياحة المصري للطاقة وقد 
تبعت هذه الحلقة النقاشية السادسة والعشرون لمنتدى القاهرة للتغير المناخي مؤتمرا نظمته 



تمر وزارة السياحة المصرية بالتعاون مع الهيئة الدولية األلمانية للتعاون الدولي، وتناول المؤ
.موضوع السياحة الخضراء   

 
وقد بدء السيد/ هانزيورج هابر، سفير جمهورية ألمانيا اإلتحادية كلمته في إفتتاح الفعالية بتسليط 
الضوء على قوة العالقات السياحية بين مصر وألمانيا، حيث تعد ألمانيا أحد أكبر ثالث دول يفد 

السياح إلى مصر منها .  
لقاهرة على ضرورة ضمان أمن السائحين؛ غير أنه تطرق إلى المشاكل وأكد السفير األلماني با

التي تتسبب فيها السياحة مثل تهديد التنوع البيولوچي واإلسراف في إستهالك المياه والطاقة 
.والغذاء   

 
وقد بدأعمرو على، المدير التنفيذي لجمعية الحفاظ وحماية البيئة بالبحر األحمر"هيبكا" الحديث 

الفنادق يجب أن تأخذ على عاتقها حماية الموارد الطبيعية التي تستخدمها لجذب  بقوله إن
السائحين. وأضاف:" أعتقد أننا قمنا بتدليل قطاع السياحة لسنوات عدة. والزيادة في األسعار 
التي نتحدث عنها لتطبيق إستخدام الطاقة الشمسية في انتاج الكهرباء للفنادق سوف تبلغ فقط 

سنتا لكل سائح." وأوضح عمرو عدلي أن مناقشة استخدام الطاقة الشمسية في  خمسة وعشرين
مصر تدار منذ خمسة عشر عاما وال نلمس أي تحرك. وأضاف أيضاً :" األمر هنا ال يتعلق 
بالسعر أو تقنين السماح باالستخدام، بل إنه يتعلق باإلرادة، ويبدو أننا سوف نستمر في هذا 

.''ر في الطلب من الفنادق حماية الموارد الطبيعيةالنقاش إلى األبد ونستم  

 
وأما الدكتور چيڤري ليبمان، مدير جرين أرث ورئيس المجلس الدولي لشركاء السياحة فقال أنه 
في حين ال ينبغي أن نطلب من الحكومات دفع تكلفة السياحة الخضراء وحدها، ال ينبغي أيضاً 

إلى ديناميكية السوق. وأضاف ليبمان :" أن الحكومات سوف تشارك معا في  أن نترك ذلك فقط
يعرف بصندوق تمويل التغير المناخي وتودع فيه عشرة مليارات دوالر أمريكي لهذا  صندوق

الغرض في مؤتمر باريس العام المقبل." مشيرا في هذا الصدد إلى إتفاقية األمم المتحدة 
اإلطارية بشأن التغير المناخي. غير أن سيادته أضاف إلى ذلك قوله:" اإلتفاقية التي وقعت بين 

تحدة والصين واإلتحاد األوروبي سوف يجعل هذا النوع من األموال متاحة وال الواليات الم
يرغم بلدا كمصر أن تخرجها من إحتياطياتها الوطنية. وإذا إستطلعت مصر إعداد نفسها 

للوصول من تلك األموال سوف تصبح مصر جزءا من اللعبة." وقد بدأت بعض الشركات 
زم لتحقيق تنمية مستدامة خضراء بقليل من الدعم المحلية اإلعتماد على نفسها وعقد الع

.والمساعدة   
 

في صحراء واحة الداخلة   على وبالنسبة للسيد/ أحمد موسى، مدير ومؤسس فندق دزرت لودچ
فقال إنهم هناك ال يركزون فقط على الحفاظ على   والذي يحتوي على إثنتين وثالثين غرفقة

يل إلى المجتمع المحلي من خالل التعليم والمشاركة البيئة، بل يركزون أيضاً على رد الجم
المجتمعية. وقال موسي:" نحن نقوم بتدوير فضالتنا بأنفسنا... لدينا البئر الخاص بنا للشرب منه 
ونحن ال نسمح باستخدام البالستيك، وإن ذلك شيء سهل وبسيط وال يكلف الكثير. كما إننا نقوم 

كما أننا نقوم بتغذية الشبكة العامة بجزء من الكهرباء التي  بإنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية.
.''ينتجها من الطاقة الشمسية  

غير أنه تجدر اإلشارة إلى أن الشركات الصغيرة مثل تلك التي يديرها موسى يكافحون من أجل 
المنافسة مع الفنادق العمالقة وصفقات السوق التي تحرق األسعار. وأضاف موسي:" نحن نولي 
الكنز الذي لدينا عظيم االهتمام ويجب على الحكومة وضع التشريعات والقوانين من أجل ذلك. 



على  لخاوية نريد المزيد من الفنادق العديد من الفنادق اآلن نعاني من نسب إشغال قليلة والألن ا
.''عروشها  

 
وقال فيصل عيسى مؤسس شركة كارم سوالر إلنتاج الطاقة الشمسية إن دعم أسعار الطاقة هى 

  .إحدى العقبات أمام إنتاج شركات مثل شركته للطاقة الجديدة والمتجددة

 

وأضاف :" إننا نحاول سد الفجوة بين أسعار الطاقة المدعومة ونحن هنا ال ننافس على السعر 

الحقيقي للطاقة. ولذا من يقول بأن استخدام أسعار الطاقة الشمسية ستكون أغلى من الطاقة 

يسى المنتجة من المصادر األخرى؟ إنها في الواقع أرخص من تكلفة الطاقة المدعومة. " وقال ع

.إن خطوات الحكومة للتخلص التدريجي من دعم الطاقة تمثل توجها إلى اإلتجاه الصحيح   

 
وفي مشاركته في الحوار ممثال لوجهة نظر منظمي الرحالت السياحية قال فرانك أوتسمان 

مدير اإلتحاد الهولندي لوكالء السفر ومنظمي الرحالت السياحية متفقا مع المتحدين اآلخرين 
مصر يجب أن تركز على حمالت السياحة المرتكزة على النظم البيئية والطبيعية متمثلة على أن 

بدال من التركيز على  العناصر المتواجد لديها كالشمس والرمل واألثار والتراث الثقافي   في
التسويق للفنادق التابعة لشركات عالمية. وقال:" إن الموضوع هنا ال يتعلق فقط بالتسعيرة أو 

رات أو مدى الرفاهية المقدمة، بل يتعلق أيضاً بالقيم الجديدة التي تتبناها الناس وبخاصة الخيا
فيما تقدمه وتفعله.   الشباب ؛ ألنهم يدعمون أن تكون واقعيا ومرتبطا ببيئيتك المحلية وعادال

.''وإذا ما ركزنا توجهنا في اإلتصال معهم بهذه القيم فسوف تكون أمام مصر فرصة أفضل   
 

 نبذة عن منتدى القاهرة للتغير المناخى:
 

هو عبارة عن سلسة من الفعاليات الشهرية التي منتدى القاهرة للتغير المناخى   

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

صانعي القرار السياسي ومجتمع األعمال والمجتمع العلمي وكذا المجتمع المدني. 

بالتعاون بين  1122فى نوفمبر ير المناخي وقد أطلقت مبادرة  منتدى القاهرة للتغ

السفارة األلمانية ووزارة الدولة المصرية لشئون البيئة وجهاز شئون البيئة وهيئة 

األلمانية للتبادل العلمى والوكالة األلمانية للتعاون الدولى واللجنة المصرية األلمانية 

 لبيئة. العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفاعلية الطاقة وحماية ا
 


