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تسلم مصر رئاسة الدورة السابعة والعشرٌن 

من مإتمر الدول األطراف باتفالٌة األمم 

 المتحدة اإلطارٌة لتغٌر المناخ 

 ( 2022شرم الشٌخ ) 



أعلى هٌئة لصنع هو  األطشافيئرًش 

األمم المتحدة  رفبلٛخاالمرار فً 

 انًُبؿاإلطبسٚخ ثشؤٌ رغٛش 

 ماذا ٌعنى مإتمر األطراف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟* 
 ومن هم األطراف ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟* 

 ماهو السبب وراء عمد هذة المإتمرات  ؟؟؟؟؟؟

 (التغٌرات المناخٌة ) 



 ؟؟؟؟؟؟؟التغٌر المناخىماذا ٌعنى 

  الرٌـاح وأنمـاط كـالحرارة المعتـادة المناخٌـة العناصر فـً اخـتالل هو

  إلـى الطوٌل المدى على االختالل هذا إديٌ حٌث ، بؤنواعه التسالطو

 أحداث إلى ضافةباإل ، الطبٌعٌة الحٌوٌة األنظمة على هائلـة تـؤثٌرات

 والتصادٌة واجتماعٌـة بٌئٌـة عوالـب إلـى إديت ؛ محتملة غٌر مناخٌة

 التعافى ٌتطلب ولد ، علٌها السٌطرة أو تولعها مكنٌ   ال التؤثٌر واسعة

 . خارجٌا دعما منها

 ما هو سبب اإلختالل ؟؟؟؟؟؟؟

  الماضـٌة عـام المائــة خـالل األرض سـطح حـرارة ةدرجــ ارتفاع

 الثورة لبل علٌه كانت ما عن مئوٌــة درجــة 7,0 – 5,0  حوالى

 االحتباس غــازات انبعاثــات نتٌجة ؛1900 عام الصناعٌة

 . والتكنولوجٌــة الصــناعٌة الثــورة بسبب الحراري



 

 يب ْٗ غبصاد االؽزجبط انؾشاسٖ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 البشرٌة األنشطة بسبب اإلحفورى الولود حرق نتٌجة الدفٌئة الغازات هذة تنبعث

 ارتفاع إلى الجوى الغالف فى الغازات هذه تركٌز زٌادة أدى حٌث ، والصناعٌة

 إلى الداخلة الشمس ألشعة الغازات هذة امتصاص نتٌجة ، عالمٌا الحرارة درجات

   زائدة حرارة لدرجات الجوى الغالف اكتساب فى ساعد الذى ،األمر الجوى الغالف

 الرئٌسٌة فى  االحتباس الحراريغازات وتتمثل 

   (CH2) المٌثان - 2              (CO2)لكربونا أكسٌد ثانى - 1

  (SF6)الكبرٌت فلورٌد سادس - 4                    (N2O)النٌتروز أكسٌد - 3

   (HFCs)هٌدروفلوروكربون) الغازات من مجموعتٌن - 5  

  PFCs)) بٌرفلوروكربون) بالفلور المشبعة الهٌدروكربونات -6



 طبٌعٌة بصورة موجودة الدفٌئة الغازات أن بالذكر الجدٌر     

 الولود استخدام ان إال ، تدفئته أجل من الجوى الغالف فى

 والتالع ، الحجرى والفحم البترول فى المتمثل اإلحفورى

 أدى الذى األمر الغازات هذه تركٌز زٌادة فى ساهم الغابات

  وال ، األرض سطح على الحرارة درجات معدالت ارتفاع إلى

 علـى مـإثرة كونهـا بمـدر تلـوث مصـادر الغـازات تلـن تشـكل

  بشـكل الغابـات إزالـة أدى حٌث ، العـالمً االحتـرار ظـاهرة

 . امتصاصها عدم إلى واسـع



 يبرا فؼهذ انذٔل يٍ أعم يٕاعٓخ ْزح انظبْشح

 ػمذد انؼذٚذ يٍ يئرًشاد األطشاف
جالسكوا  COP  ( ( Conference OF the Parties  26الـ مؤتمر األطراف •

 2021أسكتلندا    نوفمبر  –

أسبانيا    –مدريد  COP  ( ( Conference OF the Partiesمؤتمر األطراف •

 2019ديسمبر 

  –كانوفينشى  COP  ( ( Conference OF the Parties  مؤتمر األطراف •
 2018بولندا    ديسمبر 

المانيا     –بون  COP  ( ( Conference OF the Partiesمؤتمر األطراف •

 2017نوفمبر 

المغرب    –مراكش  COP  ( ( Conference OF the Partiesمؤتمر األطراف •

 2016نوفمبر 

فرنسا     –باريس  COP  ( ( Conference OF the Partiesمؤتمر األطراف •

 2015نوفمبر 



 يبْٗ يٓبو يئرًش األطشاف ؟؟؟

 الممدمة االنبعاثات وإحصاء الوطنٌة اإلفصاحات استعراض - 1

 . األطراف من

  . الضارة االنبعاثات تخفٌض فً والتمدم والتدابٌر اآلثار تمٌٌم - 2

 رئاسته المإتمر كل عام وٌتم التناوب على ٌجتمع  

 الخمسمناطك األمم المتحدة بٌن 

 

 متى تم عمد أول مإتمر ؟؟؟
 .1995 مارس فً بؤلمانٌا برلٌن فً COP لـ اجتماع أول عمد تم 



 الكً  وتواصل دول األطراف جهودها

  1.5ارتفاع حرارة العالم ٌتجاوز 

 المرنحتى نهاٌة  مئوٌةدرجة 

 ٌسمووفك ما ،  الجاري

 س بارٌ اتفاقإلٌه 

 2015نوفمبر 



 2021أسكتلندا    نوفمبر  –جالسكوا  COP26يبْٗ أْذاف  آخش يئرًش 

 ثـــ األطشافانذٔسح انغبدعخ ٔانؼششٌٔ نًئرًش ارّغًذ 
 انؼبنًٙ انظؼٛذ ػهٗ انًُبؿ رغّٛش ٔطؤح يٍ انزخفٛف ٚخض يب فٙ االنزضايبد صٚبدح -1

 طرفًا 193 عددها والبالغ بارٌس اتفاق المولّعة األطراف من طرفًا 156 أودع ثؤٌ

  . العالم فً الدفٌئة غازاتال انبعاثات من % 83 تغطً محددة مساهمات

 

 عن الصادرة الصافٌة الدفٌئة غازاتال انبعاثات بخفض األوروبً االتحاد التزم - 2

 الكربون انبعاثات أثر وبتحٌٌد 2030 عام بحلول األلل على % 55 بنسبة بلدانه

  . 2050 عام بحلول

 

 رفع إلى ٌرمً المناخ تغٌّر وطؤة من للتخفٌف عمل برنامج األطراف الدول ست عد   - 3

 . به المتعلمة التدابٌر تطبٌك وتٌرة وتسرٌع المناخً الطموح مستوى

 

 استعمال من والتخفٌف األحفورٌة الطالات ذكر على األطراف الدول توافم - 4

  تغٌّر بشؤن اإلطارٌة المتحدة األمم باتفالٌة خاصة وثٌمة فً األولى للمّرة الفحم

 . المناخ
 



  كذلن ، وتداعٌاته المناخ تغٌّر مع التكٌف إلى الرامٌة التدابٌر المإتمر أعتمد – 5

 .البشري النشاط عن الناتج المناخ تغٌّر على المترتبة واألضرار الخسائر تموٌل

 

 النامٌة البلدان فً المناخ تغٌّر مع للتكٌّف المخصصة التموٌالت مضاعفة -6

   . 2019  عام مستوٌات مع ممارنة  2025 عام بحلول

 

 عاَمً بٌن الفترة فً للمناخ األخضر الصندوق فً مساهماتها فرنسا ضاعفت -7
 . ٌورو ملٌار 1,5 وبلغت 2023و 2020

 
 الكربون سوق إلامة ٌخص فٌما بارٌس، اتفاق تطبٌك لواعد صٌاغة تم – 8

 األطراف الدول أحرزتها التً اإلنجازات ٌستعرض مشترن تمرٌر وإعداد الدولٌة

 . بارٌس اتفاق فً

 COP26تابع أهداف  مإتمر 



 COP26تابع أهداف  مإتمر 

 سٌاق فً ،البٌولوجً التنّوع وفمدان المناخ تغٌّر بٌن الرابط تؤكٌد - 9

 التابع الطبٌعة لحفظ العالمً المإتمر إبّان ل طعت التً االلتزامات مواصلة

 ،2021 سبتمبر فى مارسٌلٌا فً ع مد الذي الطبٌعة لصون الدولً لالتحاد

 . الغابات لحفظ مخصصة دوالر ملٌار 12 بمٌمة مساهمات بتمدٌم والتعّهد

 

 فً تجاهله ٌمكن ال موضوًعا باعتبارها المحٌطات شإون إلى التطرق - 10

 . بشؤنها سنوٌة حوارات وعمد األطراف مإتمرات

 

 الدعم بشؤن إعالن لتولٌع آخر بلًدا عشرٌن زهاء إلى فرنسا انضّمت  - 11

 عام دعم أي ولف على ٌموم النظٌفة، الطالات استخدام إلى لالنتمال الدولً

 نهاٌة بحلول الخارج فً األحفورٌة بالطالات ت عنى لمشارٌع جدٌد مباشر

   .  2022  عام



 الحراري االحتباس غازات انبعاثات فً التخفٌضات تزال ال

  ، للعٌش صالح مناخ على للحفاظ تكون أن ٌجب حٌث عن بعٌدة

ً  األكثر للبلدان الممدم الدعم ٌزال وال  آثار من والمتضررة ضعفا

ً  المناخ تغٌر  . للغاٌة ضعٌفا

 

 لبنات أنتجت األطراف لمإتمر والعشرٌن السادسة الدورة أنّ  إال

 التً اإلجراءات خالل من بارٌس اتفاق تنفٌذ لتعزٌز جدٌدة بناء

 إنتاجا وألل استدامة أكثر مسار فً العالم تضع أن مكنٌ  

   . للكربون

 لكـــــن؟؟؟؟؟؟



 يب فىق و2o ؽٕانٗ عُذ انًُبخ حغيش يسخىي حزبيج عهً انعبنى صعًبء احفك نزا    

 يُبغً انهذف هزا إنً ونهىصىل ، انصُبعيت انزىسة لبم انحشاسة دسجت عهيه كبَج

 إٌ أَه حيذ ، 2100 عبو لبم انصفش يسخىي إنً انعبنًيت انكشبىٌ اَبعبربث خفض

 أٌ انًحخًم يٍ فبَه ، انحشاسي االحخببس غبصاث اَبعبربث إلبطبء خطىاث حُخخز نى

 . يشاد صالس االَجؼبصبد يسخىيبث حخضبعف

 إطبس فً (األٔل انًشفك دٔل ػهٛٓب طهكٚ   انزٗ) انصُبعيت انذول وافمج رى ويٍ     

 انذفيئت نهغبصاث انكهً االَبعبد خفض عهً و1997 كيىحى بشوحىكىل احفبليت

 .1990 بعبو يمبسَت ٪5.2بُحى

 2008 عبو ًف بذأث يحذدة صيُيه فخشة خالل انخخفيض هزا يجشي أٌ عهً    

 Cleanانُظٛفخ انزًُٛخ آنٛخ حُفيز خالل يٍ ورنك2012 عبو حخً وأسخًشث
Development Mechanism CDM  ويٍ انبيئت صذيمت انخكُىنىجيّبث حهك 

 انطبلت يصبدس يٍ أكبش بشكم االسخفبدة كيىحى احفبليت حبُخهب انخً االسخشاحيجيبث أهى

 رنك عٛمهم ؽٛش ، انشيبح وطبلت انشًسيت انطبلت يزم انكشثٌٕ يُخفضخ انًخجذدة

 . اإلَجؼبصبد يٍ %18 ؽٕانٗ





 األيى فٙ األػضبء انذٔل عًٛغ اػزًذد فمذ    

 انًغزذايخ انزًُٛخ أْذاف 2015 ػبو فٙ انًزؾذح

 انفمش آَبء ػهٗ نهؼًم ػبنًٛخ دػٕح ثبػزجبسْب

 انُبط عًٛغ رًزغ ٔضًبٌ انكٕكت ٔؽًبٚخ

 وجائت ، 2030 ػبو ثؾهٕل ٔاالصدْبس ثبنغالو

 تلن من عشر الثالث الهدف المناخٌة التغٌرات

 . األهداف

     



 2030 يظش سإٚخ عبئذ كًب

 انزًُٛخ أْذاف يغ يزغمخ

 أًْٛخ ؼطٗر   ؽٛش ، انًغزذايخ

 ػهٗ انًزشرجخ اٜصبس ًٕاعٓخن

 انٓذف) انًُبخٛخ انزغٛشاد

 َظبو ٔعٕد خالل يٍ (انخبيظ

 ٚؼضص ٔيغزذاو يزكبيم ثٛئٙ

 يٕاعٓخ ػهٗ ٔانمذسح انًشَٔخ

 . انطجٛؼٛخ انًخبطش



 ؟؟؟؟ المناخى التغٌر عن الناتجة األخطار هى ما

الى اختالل إدي سٌمتوسط درجة حرارة الغالف الجوي زٌادة  

 .المتمثل فى النظام الحٌوي للكرة األرضٌة بوجه عام 

 (والمحٌطات البحار أسطح مستوى ارتفاع) المطبٌن ذوبان  - 1

 مخزون على السلبً والتؤثٌر ، والدلتاوات الجزرٌة الدول غرق

 . األراضً وجودة السواحل من المرٌبة الجوفٌة المٌاه

 وزٌادة الزراعٌة األراضً إنتاجٌة على السلبً التؤثٌر - 2

 فى تحول وحدوث التبخر، نسب ارتفاع بسبب ؛ المائٌة احتٌاجاتها

 فى تغٌٌر حدوث علٌه سٌترتب مما الزراعٌة الدورات تولٌتات

 درجة تإثر كما ، والممح األرز مثل المحاصٌل بعض إنتاج أنظمة

 . الموالح فً التزهٌر فترة على الحرارة



 فً االٌكولوجٌة األنظمة تغٌر نتٌجة السمكً اإلنتاج تؤثر – 3

 البحار مٌاه حرارة درجة ارتفاع بسبب الساحلٌة المناطك

 . والمحٌطات

 تغٌـر نتٌجـة السـٌاحة مـن النـاتج المـومً الـدخل انخفـاض – 4

 . المناخٌـة الظـروف

 الحر موجات معدالت زٌادة إلى الحرارة درجات ارتفاع سٌإدى - 5

ً  األمطـار سـموط معـدل وتذبـذب ، الوطؤة شدٌدة والبرد ً  كمٌا  ومكانٌـا

 (أفرٌمٌا) األماكن بعض فً والجفاف التصحر معدالت وزٌادة ،

 . ( الشمالً الكرة ونصف آسٌا) والفٌضانات



 ( البٌولوجً التنوع تؤثر) الحٌة الكائنات من أنواع بعض اختفاء - 6

 مثل الوبائٌة األمراض وانتمال العامة الصحة على السلبً التؤثٌر - 7

 من ناتجة وأخرى ، التغذٌة سوء عن الناتجة األمراض بعض انتشار

 . كالمالرٌا الحرارة ارتفاع

 مالئمة عدم نتٌجة الغذائٌة الموارد نمص عن الناتج التهدٌد – 8

 . المحاصٌل بعض النتاج الحرارة درجة ارتفاع

 



  ٌةالمناخ اتالتغٌرمواجهة سبل آلٌات و 
 ةالدفٌئالبد من الحد من انبعاثات الغازات 
 على مستوى الحكومات

 كٕٛرٕ ثشٔرٕكٕل رُفٛز آنٛبد اؽذٖ ْٔٗ : انُظٛفخ انزًُٛخ آنٛخ ارجبع  - 1

 ششاء طشٚك ػٍ االَجؼبصبد ثخفض انزضايبرٓب رؾمٛك انظُبػٛخ نهذٔل ٚزٛؼ ٔانزٖ

  ،(انخضشاء انغُذاد) انُبيٛخ انذٔل فٗ رخفٛضٓب رى انزٗ االَجؼبصبد يٍ ؽظخ

 ٚؼشف فًٛب ، انجٛئخ ػهٗ انؾفبظ يغ ثهذآَب فٗ انزًُٛخ انُبيٛخ انذٔل رؾمك ٔثزنك

 . انذٔنٛخ انكشثٌٕ ثغٕق

  انؾٕٖٛ انٕلٕد يضم : األؽفٕسٖ نهٕلٕد ثذائم اَزبط فٗ االعزضًبس – 2

 ؽٛش انغبرشٔفب َجبد ثزٔس يضم انُجبرٛخ انضٕٚد خالل يٍ ػهّٛ انؾظٕل ًٚكٍ انزٖ

 . انشٚبػ ٔ انشًغٛخ انطبلخ يؾطبد اَشبء أٔ ، انؾٕٖٛ ثبنجُضٍٚ ٚؼشف







 انشغٛشٚخ انغبثبد صساػخ فٗ ٔاالعزضًبس (شغشح اصسع) ؽًهخ اطالق – 3

 . انغٕٖ انغالف يٍ  انكشثٌٕ ايزظبص ػهٗ ر غبػذ انزٗ

  . انؾشاسٖ نإلؽزجبط انًغججّ ٔخبطخ اإلَجؼبصبد نشطذ ثشَبيظ ٔضغ – 4

 . يُٓب انؾذ ٔطشق ٔأعجبثٓب انًُبخٛخ ثبنزغٛشاد نهزٕػٛخ ثشايظ ٔضغ – 5

 انؾشاسح ٔدسعخ انًهٕؽخ رزؾًم انًؾبطٛم يٍ عذٚذح عالالد اعزُجبط – 6

 . يُخفضخ يبئٛخ ٔيخظظبد ، انًشرفؼخ

 ٔرؾغٍٛ انزٕٓٚخ ٔعٛذح اإلضبءح عٛذح ركٌٕ ثؾٛش انًجبَٗ رظًٛى – 7

   انطبلخ اعزخذاو يٍ ٚمهم يًب ٔانغذساٌ ٔاألعمف نهُٕافز انؾشاسٖ انؼضل



 على مستوى األفراد 

 الـدراجات واسـتخدام العـام النمـل لوسـائل اآلمـن االسـتخدام تعزٌـز -1

 . الخاصة المركبـات اسـتخدام من بدال ، المشـً أو الهوائٌـة

 . الدفٌئة للغازات انبعاثا ألل نمل وسائل استخدام – 2

 . بالكهرباء تعمل أو حدٌثة بؤخرى المدٌمة السٌارات استبدال – 3

 من لمجموعة واحدة بسٌارة للعمل للذهاب مجموعات تنظٌم – 4

 . األصدلاء

 . االستحمام حوض من بدال الدش استخدام – 5

 . النباتات رى فى الستخدامها األمطار مٌاه جمع – 6

 . الماء غلى عند الوعاء على غطاء وضع – 7



 التهوٌة على واإلعتماد الضرورة عند التكٌٌف أجهزة استخدام – 8

 . الطبٌعٌة واإلضاءة

 غاز عنها وٌتولد بالمدافن تتراكم ال حتى المنبع من المخلفات فصل – 9

 . المٌثان

 . للطالة موفرة لمبات شراء – 10

 . العمر طوٌلة الجودة والعالٌة والبٌئٌة العضوٌة المنتجات شراء – 11

 وسحب ، اإلستخدام عدم عند الكهربائٌة األجهزة تشغٌل اٌماف – 12

 ما وهو" مهدرة كهربائٌة طالة إلستهالكه الكهرباء ممبس من الفٌشة

 "االستعداد وضع ٌسمى

 . الضرورة عند األوراق طباعة – 13

 . والمٌاه للطالة الموفرة التمنٌات استخدام – 14



 اَجؼبصبد رخفٛض أٌ انٗ انزمذٚشاد ٔرشٛش

 يضم يظبدس يٍ انؼًش لظٛشح انًُبخٛخ انًهٕصبد

 ، ٔانظُبػخ ٔانضساػخ انطٓٗ ٔيٕالذ انغٛبساد

كٍ  0,5 ثضْبء انؼبنًٙ االؽزشاس يؼذل ٚ مهم أٌ ًٚ 

 . 2050 ػبو ثؾهٕل يئٕٚخ دسعخ



  بشدبة والغاز البترول) األحفهرية الظاقة مرادر عمى مرر تعتسد -
 غازات انبعاثات زيادة فى ساهم مسا الكهريائية الظاقة النتاج (91%

 . الحرارى  االحتباس
 حدب الدول قائسة من 28 السركز فى مرر تقع ذلك من وبالرغم -

 . مترى  طن 158,237 بحهالى الكربهن  أكديد ثانى انبعاثات
 الظاقة استخدامات فى التهسع سياسات حاليا الدولة تتبشى لذا -

 يٍ 2030 مرر رؤية مع يتهافق ما وهه االنبعاثات من لمحد الستجددة

 ػهٗ ٔانمذسح انًشَٔخ ٚؼضص ٔيغزذاو يزكبيم ثٛئٙ َظبو ٔعٕد خالل

 الدبعة األهداف مع لتتدق جائت والتى ، انطجٛؼٛخ انًخبطش يٕاعٓخ
 السدتهى  عمى 2017 الستحدة لألمم العامة الجسعية تبشتها التى عذر

    .  العالسى

 هل تساهم مصر فى انبعاثات الكربون ؟؟؟؟



 بشهعيها الذسدية الظاقةو  الرياح محظات مذروعات ساهست فقد
 وخفض ، مكافئ نفط طن مميهن  4.3 تهفير إلى والحرارية الزهئية

 . الكربهن  أكديد ثانى انبعاثات من طن مميهن  11.4 حهالى

 السذروعات تمك تداهم سهف 2027 عام بحمهل السشتظر من أنه إال
  اتنبعاثل ا من والحد سشهيا مكافئ بترول طن مميهن  3 حهالى تهفير فى
 . الكربهن  أكديد ثانى طن مميهن  7.7 حهالىب



مكن الحرارة درجات ارتفاع  النشاط فً تراجع إلى ٌإّدي أن ٌـ 

 المطلة البلدان ٌشمل تهدٌد وهو ، البلدان من العدٌد فً السٌاحً

 والمحٌط الكارٌبى مثل ، أخرى ومناطك المتوسط البحر على

 . والهند آسٌا وجنوب الهادي

 مع مناخٌة كوارث إلى المبهج المتوسط البحر صٌف ٌتحول ولد

 درجات تإدي كما ، بها التنبإ ٌمكن ال وجفاف حر موجات

 ٌإدي مما للزوار، مواتٌة غٌر ظروف خلك إلى المرتفعة الحرارة

  . اللٌل أثناء حتى الراحة بعدم الشعور إلى

 ماهى المخاطر التى سٌتعرض

 لها لطاع السٌاحة  



 ٌــإدى ســوف ســم 59 إلــى 18 مــن البحر سـطح مسـتوى ارتفـاع - 1

 على األنهار دلتاوات مثل المنخفضــة الســاحلٌة المنــاطك غــرق إلــى

  ، العالم فى الشواطئ نحر معدالت زٌادةو ، النٌــل نهــر دلتــا المثال سبٌل

 عن فضال ، الشواطئ على الموجودة السٌاحٌة المنشؤت غرق إلى سٌإدى

 بالمحٌط سلٌمان جزر مثل بالمحٌطات الموجودة الجزر بعض اختفاء

 المرى من العدٌد تدمٌر إلى أدى الذى األمر ، مرجانٌة جزر وهى الهادى

 التى الهندى المحٌط فى المالدٌف جزر كذلن ، للجزٌرة التابعة السٌاحٌة

 جنوب فى وفٌجى باالو وجزر ، 2100 عام بحلول بالكامل ستغرق

 ، ألفرٌمٌا الشرلٌة السواحل لبالة تمع التى سٌشٌل وجزر ، الهادى المحٌط

 مثل اإلستجمامٌة المنتجعات من العدٌد تضم التى الفرنسٌة بولٌنزٌا جزر

 بحلول ستغرق حزرها من %30 بؤن الدراسات تنبؤت فمد ، وتاهٌتى بورا

 . المرن هذا نهاٌة



 جزر المالدٌف



 جزر سٌشٌل



 بولٌنٌزٌا الفرنسٌة جزر 



 مشاهدة سٌاحة على تعتمد التى المرجانٌة والشواطئ الجزر كل تؤثر - 2

 الحرارة درجة ارتفاع نتٌجة لإلبٌضاض ستتعرض حٌث المرجانٌة الشعاب

 والطحالب البحر لنادٌل وانتشار ، بها تعٌش التى البحرٌة الكائنات واختفاء
 . للسائحٌن ازعاج ٌسبب مما الشواطئ على



 الموارب ورحالت والغطس الغوص مثل رٌاضات تختفى فمد - 3

 المرجانٌة الشعاب بمشاهدة لالستمتاع الزجاجً الماع ذات

 من نوع 1000 من بؤكثر الغنٌة البحرٌة والحٌاة المحمٌة

 .األسمان

 الســواحل مــن المرٌبــة الجوفٌــة المٌــاه مخــزون تــؤثر - 4

 الحٌاه  على التؤثٌر الى سٌإدى ابه الملوحة نسبة وارتفاع

 تعتمد التى العذبة المٌاه فرص ستمل حٌث ، السـٌاحة المناطكب

 . المنشآت تلن علٌها



 جذب أماكن تؤثر إلى الثلجٌة الجبال ولمم الجلٌدٌة المشرة ذوبان سٌإدى – 5

 أن المحتمل من الشتوٌة الرٌاضات أن إلى الخبراء ٌ شٌر حٌث ، جالتزل سٌاحة

 مئوٌة واحدة درجة زٌادة أن إلى الدرسات وتشٌر ، المستمبل فى أكثر تعانى

 موسم" أن مضٌفةً  متراً، 150 بممدار ألعلى الثلوج خط تدفع أن شؤنها من
 ."أشهر 3 بحوالى موعده لبل وٌنتهى شهر لحوالى ٌتؤخر لد التزلج



 فراشة مثل (البٌولوجى التنوع ) الحٌة الكائنات من أنواع بعض اختفاء - 6

 أثبتت حٌث ؛ الزعتر نبات زهور على تتغذى التى الزرلاء المزمة سٌناء

 الوالعة الضغوط من زادت الحرارة درجات فى السنوٌة التغٌرات أن الدراسات

 زعتر لنبات اإلزهار معدل إنخفاض إلً أدي مما الجبلٌة البرٌة النباتات علً

 تتغذى والذى الماضٌة الجفاف سنوات خالل أكثر أو %40بنحو سٌناء

 براعمه على (العالم فً فراشة أصغر) المزمة الزرلاء سٌناء فراشة ٌرلات

  كذلن ، سٌناء زعتر زهرة رحٌك على الناضجة الفراشات تتغذى حٌن فى

 . البرٌة والحٌوانات والزواحف الطٌور بعض اختفاء

نتٌجة انعدام أو انخفاض كمٌة األمطار  سوف ٌإدى ذلن إلى التؤثٌر على  - 7
 النظم األٌكولوجٌة والمناظر الطبٌعٌة التى تستهدف لطاع كبٌر من السائحٌن 

 تؤثر لطاع السٌاحة البٌئٌة 



 االلتصادٌة واالجتماعٌة المترتبة على  ثاراآل

 من الظواهر السابمةكل 

 ثبنًُبطك انؼبيهٍٛ كم رٓغٛش عٛزى أَّ انٗ انذساعبد رشٛش -1

 ؼًـمان فشص يٍ انؼذٚذ ٔضـٛبع انغٛبؽخ ثمطبع انؼبيهٍٛ انشبطئٛخ

 غشق فٗ انًزًضهخ ادذٔالسان يالٍٚٛ ٔاْذاس ، انغٛبؽٗ ثبنُشبط

 .ٔانًًزهكبد انًُشآد

 انجؾشٍٚ يٛبِ يُغٕة اسرفبع ٚئد٘ عٕف انًضبل عجٛم فؼهٗ – 3

 انًششٔػبد ػهٙ انغهجٛخ انزذاػٛبد يٍ ػذد انٗ ٔانًزٕعظ األؽًش

 ، ػبنًٙ ٔفُذق عٛبؽٙ يُزغغ ٦٠٠ ػهٙ رضٚذ ٔانزٙ انغٛبؽٛخ

 ٔصٚبدح نالسرٛـبد انظـبنؾخ انشـٕاطئ َمـض أٌ انـٗ ثبإلضـبفخ

 . انجطبنخ يؼذالد



 شكرا لحسن االستماع 

 إذا وفمت فمن هللا وإذا أخطؤت فمن نفسى


