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نشر مشروع                 مؤخًرا تقريرين رئيسيين ناتجان عن ورشة العمل التي تم إجراؤها مع أصحاب 
 المصلحة المحليين والشركاء حول ممتلكات التراث العالمي التالية:

)جمهورية تنزانيا المتحدة( وأطالل كيلوا كيسيواني وأطالل سونغو منارا  -  

)نيجيريا(منظر سوكور الثقافي  -  

   

في العديد من مناطق إفريقيا، يشكل تغير المناخ  

تهديًدا رئيسيًا والعديد من ممتلكات التراث العالمي 

تعاني بالفعل من آثار المخاطر المرتبطة بتغير المناخ. 

في جميع أنحاء إفريقيا، من المتوقع أن تكون 

الضغوطات المرتبطة بارتفاع درجة الحرارة أعلى من 

متوسط الزيادة العالمية. مع اشتداد أزمة المناخ، 

هناك حاجة ملحة لفهم قابلية تأثر جميع أنواع التراث 

 بالمناخ.

يحتاج أولئك الذين يهتمون بالتراث الثقافي االستجابة 

لهذه الضغوطات المناخية نظرا لوجود آثار عميقة على 

مستقبل التراث الثقافي وكذلك التنمية المستدامة 

 للعديد من البلدان 

 

 

 

خالل مشروع                ,كان هناك تركيز قوي على 

بناء القدرات المحلية داخل تنزانيا ونيجيريا ودول أخرى 

 منخفضة ومتوسطة الدخل في إفريقيا.

 

 

 

 

قدم المشروع تدريبًا تأسيسيًا لمجموعة من ستة 

متخصصين أفارقة في مرحلة مبكرة ومتوسطة من 

حياتهم المهنية في مجال التراث في عمليات تقييم 

قابلية التأثر بتغير المناخ لمواقع التراث الثقافي 

باستخدام تقنيات التعلم عن بعد وورش العمل 

العملية. وكانت إحدى النتائج مجموعة من موارد 

التدريب المستدامة عبر اإلنترنت التي تتناول التكيف 

 مع تغير المناخ والتراث الثقافي.

بعد هذا التدريب ، قام المشروع بتسهيل ورشتين 

عمل لتقييم قابلية التأثر بتغير المناخ حيث قام 

المتخصصون في التراث وغيرهم بتطبيق المهارات 

المكتسبة حديًثا في اثنين من ممتلكات التراث 

العالمي . سيكون لتقنيات تقييم قابلية التأثر بتغير 

المناخ للتراث فائدة أوسع داخل إفريقيا وخارجها. كما 

أنشأ المشروع عالقات تعاون وعالقات طويلة األمد 

ومستدامة وذات مغزى ، مع العديد من الشركاء 

الدوليين. 

 

أصبح تغير المناخ من أهم وأسرع ”...
التهديدات نمًوا للناس وتراثهم في جميع 

” أنحاء العالم...   

مشروع

يعتبر كال التقييمين لقابلية التأثر كوثيق الصلة بالعديد 

من المجموعات بما في ذلك مديري مواقع التراث ، 

ووكاالت اإلدارة المسؤولة ، والشركات التي تعتمد 

على الممتلكات والمجتمعات المحلية حول كل 

ممتلكات التراث العالمي ، خاصة وأن مؤشر قابلية 

التأثر بالمناخ يقيّم مدى قدرتها على التكيف بأثار تغير 

 المناخ. 

يزداد االعتراف بـمؤشر قابلية التأثر بالمناخ كطريقة 

منهجية لتقييم آثار تغير المناخ على ممتلكات التراث 

العالمي ، والقدرة التكيفية لهذه اآلثار بطريقة شفافة 

وقابلة للتكرار . 

الذي تم  مؤشر قابلية التأثر بالمناخ 

مؤشر قابلية التأثر بتغير المناخ

تطويره في أستراليا ، هو أداة تقييم سريعة لتقييم 

قابلية التأثر بتغير المناخ بشكل منهجي لجميع أنواع 

ممتلكات التراث العالمي )الثقافية والطبيعية 

والمختلطة(. يستند مؤشر تقييم المخاطر على نهج 

تقييم المخاطر ، ولكنه يختلف عن تقييمات قابلية 

التأثر بتغير المناخ األخرى ألنه يشتمل على نتيجتين 

 مختلفتين: 

قابلية تأثر القيمة العالمية االستثنائية: يقيم القيم  -

التي تشكل القيمة العالمية االستثنائية ، المفهوم 

 المركزي للتراث العالمي و

قابلية تأثر المجتمع: يقيم التبعيات االقتصادية  -

واالجتماعية والثقافية على ممتلكات التراث العالمي ، 

والقدرة على التكيف لهذه للتعامل مع تغير المناخ.  

(ICOMOS, 2017) 



تم تحديد قابلية التأثر بالمناخ للقيمة العالمية 

االستثنائية لكل من أطالل كيلوا كيسيواني وسونغو 

منارا على أنها متوسطة. تم تحديد قابلية التأثر 

بالمناخ للمجتمع على أنها منخفضة. هذا يمثل مثااًل 

جيًدا على كيف يمكن لتدابير التكيف مع المناخ أن 

تحمي القيمة العالمية االستثنائية لخصائص التراث 

العالمي مع دعم المجتمعات المحلية في نفس 

 الوقت.

تم عقد استشارة )تقييم أكثر إيجاًزا وسرعة من 

. قبل 2021أكتوبر  11إلى  11ورشة عمل كاملة( من 

االستشارة ، عقدت ثالث ندوات تحضيرية عبر اإلنترنت 

بمساهمات من خبراء من مجموعة واسعة من 

الخلفيات. شارك في االستشارة مدير الموقع ، وممثل 

من المتحف الوطني لتنزانيا ، ورئيس وأعضاء لجنة 

أطالل الموقع ومترجم. انضم الميسرون وأعضاء فريق 

 المشروع اآلخرون عن ُبعد.

 

أطالل كيلوا كيسيواني وأطالل سونغو 

 منارا )جمهورية تنزانيا المتحدة(

أطالل كيلوا كيسيواني وأطالل سونغو منارا 

 )جمهورية تنزانيا المتحدة(

 

تقع أطالل كيلوا كيسيواني وسونغو منارا على جزيرتين 

كم جنوب  210قريبتين ، قبالة سواحل تنزانيا وحوالي 

 العاصمة التنزانية دار السالم. 

تم إدراج هذه المناطق بشكل جماعي في قائمة 

على أساس المعيار  1111التراث العالمي في عام 

الثقافي الثالث وهي واحدة من سبعة ممتلكات التراث 

 العالمي في تنزانيا.

تشتمل كلتا الجزيرتين على مواقع أثرية ذات أهمية 

قصوى وتقدم مًعا أدلة معمارية وأثرية ووثائقية 

استثنائية لنمو الثقافة السواحيلية وتجارة المحيط 

 الهندي المزدهرة.

كمقياس  2000اختار المشاركون في االستشارة عام 

زمني مستقبلي للتراث العالمي لتقييم قابلية التأثر 

بتغير المناخ وتحديد عوامل اإلجهاد المناخية الثالثة 

 التي تشكل أكبر تهديد للممتلكات:

ظواهر هطول األمطار الشديدة، -  

ارتفاع مستوى سطح البحر و -  

تآكل الساحل. -  

  

 



 منظر سوكور الثقافي )نيجيريا(

يقع منظر سوكور الثقافي في والية أداماوا  في  

كم  210شمال شرق نيجيريا ، على بعد حوالي 

من يوال ، عاصمة والية أداماوا. تقع سوكور في 

سلسلة جبال ماندارا المتاخمة لنيجيريا 

والكاميرون ، وتقع داخل حوض الصرف الصحي 

لبحيرة تشاد ، وهي منطقة معروفة بأنها تأثرت 

 بالمناخ الشديد والتغير البيئي.

 1111تم تسجيل مشهد سوكور الثقافي في عام 

على أساس معايير التراث العالمي الثالث والرابع 

والخامس. تحتوي المنطقة األساسية على قصر 

هايدي )الرئيس( الواقع على تل محاط بالقرى 

والمدرجات الزراعية. يتميز مجمع القصر والقرى 

بهندسة معمارية مبهرة من الحجر الجاف. تتمتع 

المدرجات الواسعة في المنطقة العازلة المحيطة 

بجودة خاصة ألنها موطن للسمات الروحية مثل 

األشجار المقدسة والمداخل المقدسة أو 

 "البوابات" ومهرجانات أو طقوس. 

إلى  11أقيمت ورشة عمل سكور في الفترة من 

وشارك فيها مديرو المواقع  2021سبتمبر  20

واألكاديميون وممثلو المجتمع والمنظمات غير 

الحكومية ووكاالت اإلدارة المسؤولة. كان معظم 

المشاركين في ورشة العمل في الجامعة 

األمريكية بنيجيريا في يوال بينما انضم المشاركون 

اآلخرون إلى ورشة العمل عبر اإلنترنت. 

 منظر سوكور الثقافي )نيجيريا(

 

باعتباره الجدول الزمني  2000اختار المشاركون عام 

المستقبلي للتراث العالمي لتقييم قابلية التأثر 

بتغير المناخ. حددوا الضغوطات المناخية الثالثة التي 

من المحتمل أن يكون لها أكبر تأثير على القيمة 

 العالمية االستثنائية لسوكور على النحو التالي:

جفاف،-  

اتجاه درجة الحرارة و -  

شدة العاصفة ووتيرتها.   

تم تحديد قابلية التأثر بتغير المناخ للقيمة العالمية  

االستثنائية لسوكور على أنها منخفضة ، مما يشير 

إلى أنه من المتوقع حدوث بعض فقدان بعض 

السمات في التراث العالمي ، ومن غير المحتمل أن 

يتسبب في تأثيرات مستمرة أو دائمة على قيم 

 الممتلكات.

تم تقييم قابلية التأثر بتغير المناخ للمجتمع أيًضا 

على أنها منخفضة ، مع االعتراف بالمستوى العالي 

 للقدرة على التكيف داخل المجتمع.

التغييرات التي قد تكون متوقعة على مدى الثالثين  

تقريبًا( قد ال يكون لها  2000عاًما القادمة )سيناريو 

تأثير كبير على القيم التي تنقل القيمة العالمية 

االستثنائية للممتلكات أو على مجتمع سوكور من 

حيث الروابط االقتصادية واالجتماعية والثقافية لتلك 

 القيم.


