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دى تؤديي تترؤؤرح ت اؤت الاترؤؤرات ال ااشرؤل اللؤؤاممل  مؤ  ال ؤؤ

  الطويل إل  تؤثيررات االمؤل  مؤ  ال اا ،ؤاتا م ؤا يؤديي إلؤ

اؤ،ب  واقب برئرل تاجا ا رؤل تاقااؤاييل تاةؤ،ل الاؤثيرر ي

.الاابد بها

إيارح الاكرؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  مؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤؤ  

الاترؤؤؤؤؤؤؤؤرات ال ااشرؤؤؤؤؤؤؤؤل 

لمحؤؤؤؤؤؤؤد مؤؤؤؤؤؤؤ  م ؤؤؤؤؤؤؤا ر 

الكوارث

ر الاؤا يلهد ال،الت شالل الساوات األشررح اشااللًا تاضؤًحا يؤا الوؤرتل ال ااشرؤل ال ،اؤايح اؤالحرارح تأل ؤاح الريؤا  تاألمطؤا

لؤاممل تاو ما يطمق  مره ظاارح الاتررات ال ااشرلا تتديي تتررح ت اؤت الاترؤرات ال ااشرؤل ال. ت رز ال ماطقل  م  األرض

 مؤؤ  ال ؤؤدى الطويؤؤل إلؤؤ  تؤؤثيررات االمؤؤل  مؤؤ  ال اا ،ؤؤاتا ا ؤؤا ةؤؤاديي يرجؤؤات الحؤؤرارح ال ازايؤؤدح إلؤؤ  تترؤؤر  يؤؤا الطقؤؤ 

اثل اح الريا  تا رل األمطار تألوا هاا  إضؤايل إلؤ  ايؤايح ا ا الرؤل  ؤدتث لوبؤات الطقؤ  الاامحؤلد م ؤا يؤديي إلؤ   واقؤب

ثيررات برئرؤؤل تاجا ا رؤؤل تاقااؤؤاييل تاةؤؤ،ل الاؤؤثيرر ياؤؤ،ب الاابؤؤد بهؤؤاا يوؤؤاارح اال ابؤؤان الحؤؤراري  ال رؤؤل تلكاهؤؤا  ات تؤؤ

اؤويا محمرلا تتك   شطورتها يا اشاالل الاوام الحروي لمكرح األرضرل بوجه  اما مؤ  ايؤايح ماوةؤر يرجؤل  ؤرارح التؤالل ال

غؤؤؤرل الؤؤؤدتل الازريؤؤؤل تالؤؤؤدلااا تاشؤؤؤاالل أل ؤؤؤاح( ارتفؤؤؤاس مسؤؤؤاوى أةؤؤؤطو البحؤؤؤار تال حرطؤؤؤات)ت تبؤؤؤال الامرؤؤؤد يؤؤؤا القطبؤؤؤر  

ل تالاؤؤحل ا تالاؤثيرر السؤمبا  مؤؤ  إلااجرؤل األراضؤؤا الزرا رؤل تايؤايح ا اراجاتهؤؤا ال الرؤ(لوبؤات مؤؤ  الفر ؤال تالافؤؤال)األمطؤار

مؤ  السؤرا ل ال،امل تالاقال األمراض الوبالرل تالثؤرتح السؤ كرل تابر ؤاض اللؤ،ام ال رجالرؤلا ي ؤًما  ؤ  اسيؤار السؤمبرل  

.تاسيار

هؤؤر الارؤؤلا ت،ؤؤد ماؤؤر مؤؤ  أاثؤؤر الؤؤدتل تؤؤثيًرا بؤؤالاتررات ال ااشرؤؤلد ت لؤؤا لما،ؤؤداي السؤؤكالا الكبرؤؤر تاثايؤؤل تواي،ؤؤه  مؤؤ  ماؤؤرى ل

اؤؤتا تال فؤؤاض ةؤؤطو الؤؤدلاا م ؤؤا يا،ؤؤل ارتفؤؤاس 3500ت ؤؤول السؤؤوا ل  مؤؤ  البحؤؤري  ال اوةؤؤر تاأل  ؤؤر تالاؤؤا تاؤؤل إلؤؤ  

مؤ  ال رؤاح % 95ا باإلضايل إل   دم تاؤوس ماؤاير ال رؤاحا  رؤ  إل (الترلا الا موا إلخ)ةطو البحر م  أاثر ال،وامل شطورح 

رؤاح تثت  م  لهر الارل تاو م  ال ااير ال،ابرح لمحدتيا تاو ما يُلكل شطؤًرا  مؤ  األمؤ  ال ؤالاا يؤا ظؤل لؤدرح األمطؤار تال 

.الاويرل غرر ال ااديح

يرجؤات أتضحت لاالج الدراةات ال ااشرل يا ما و ل محطات رصد  م  ياؤرات امارؤل  ويمؤل تؤثيرر الاترؤرات ال ااشرؤل  مؤ 

:الحرارح ال،و   تالاترىا تاذلا ا رات األمطار  م  ج هوريل مار ال،ربرلا تالاا اتس ت باستا

ارتفاس ممحوظ يا يرجات الحرارح ال،و   ت ؤدي ال وجؤات الحؤارح الاؤا تا،ؤرض لهؤا الؤبالي مؤ   رؤ  مؤرات الاكؤرار ت ؤول ▪

.ال وجل تيرجات الحرارح  م  مساوى الا هوريل

حؤا  ال فاض يا يرجات الحرارح الاترىا تاذا يا  دي األيام ال  طرح مؤ  تبؤاي  ابرؤر يؤا ا رؤات األمطؤار  مؤ  ب،ؤ  أل▪

.الا هوريل

دارة ، عضة  الجنةة  العجيةا إوكيل المخابرات العامة  الاةاب 

األزمةةةةةةات وال ةةةةةة ارل، والجنةةةةةةة  العجيةةةةةةا لج ةةةةةة ار  الة و ةةةةةة  

صةل زميل أكاد مي  ناصر العا ر   العجيةا، ااواإشعاعي ، 

.عجى وسام النمه ر  

محمد عبد المقصود. اللواء

رلؤؤؤؤر  قطؤؤؤؤاس إيارح األامؤؤؤؤات 
.تالكوارث تالحد م  ال  ا ر
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إل ارتفؤؤاس تلؤذاا قؤد يكؤول لاترؤر ال اؤاي تؤثيررات ةؤمبرل  مؤ  ماؤرا تةؤاكول الاؤثيررات أاثؤر تضؤوً ا  مؤ  قطؤاس الزرا ؤلا  رؤ 

رؤل لم،ديؤد ماسوم ةطو البحر يُ ك  أل يهدي ةوا مها اللؤ الرل شاصؤل ماطقؤل الؤدلااا تبالاؤالا ال فؤاض اإللااجرؤل الزرا 

ا ال اؤبل م  ألواس ال حاصرلا تالااحر يا ال اا ق الل الرل التربرل تال اا ق الل الرل مؤ  ةؤراا ا ي ؤًما  ؤ  األراضؤ

ألمطؤارا ل ار ال،مرا تالدلاا تتا ات الاحرا  التربرؤلا ا ؤا أل تترؤرات ماسؤوم مرؤاح الارؤل لاراؤل لماترؤر يؤا ل ؤر اطؤول ا

،امؤلا تمؤ  يؤت تتداور الااوس البرولوجاا تالاثيرر  م  ال اا ق السرا رل ت مؤ  السؤرا ل بلؤكل  ؤاما تالاؤثيرر  مؤ  الاؤحل ال

.تثير االقاااي ال اري بلكل  ام

( احاألرض تال رؤ)تي،د قطؤاس الزرا ؤل  ا  ساةؤرل شاصؤل لماترؤرات ال ااشرؤلا إ  ي،ا ؤد اؤذا القطؤاس  مؤ  ال ؤواري الطبر،رؤل 

 اؤؤاي تحؤؤت ظؤؤرتل ماؤؤاي م،ؤؤر  تأصؤؤاال لباترؤؤل م،راؤؤل تج ر،هؤؤا تلؤؤكل الاؤؤاتج الاهؤؤالا لم حاؤؤولا لؤؤذاا يؤؤ ل أي تترؤؤر يؤؤا ال

رؤق األمؤ  ةول يدير بطريق مباشر أت غرر مباشر  م  باقا ال،وامؤل الاؤا تؤدير يؤا الاهايؤل  مؤ  قؤدرح قطؤاس الزرا ؤل يؤا تحق

  الا ؤو التذالا تتويرر التذا  اسم  صؤحًراا تاؤذا الاؤثيرر  مؤ  الاؤاا ات القال ؤل  مؤ  اؤذا القطؤاس تالؤذي يؤا،ك  بؤدترح  مؤ

.االقااايي تالاا رل ال سادامل يا مار

: تيا اذا اإل ار يُ ك  توصر  الاثيررات ال حا مل لماتررات ال ااشرل  م  قطاس الزرا ل  م  الاحو الاالا

حاسيار ال باشر

(.بسبب ارتفاس يرجات الحرارح ا اوةر  ام)لقص ال واري ال الرل تايايح ا اراجات ال حاصرل لم راح ▪

(.لارال ايايح مساوى ال مو ل تتداور تالحالل ال ايح ال، ويل)تداور إلااجرل األرض الزرا رل ▪

مؤراض ايايح الالار األمراض تاسياتا إمؤا بسؤبب ضؤ،  الاباتؤاتا أت  ؤدم مااةؤبل ال اؤاي ال اترؤر لاوؤام مكايحؤل األ▪

.تاسيات

(.  لااموبسبب لقص إمدايات ال راحا شاصل يا يال الار  أت بسبب توالا موجات الطق  ا)ايايح رق،ل الااحر ▪

(.لايايح ت مو أراضا ش ال الدلاا لارال ارتفاس مساوى ال ا  األرضا تا   ال راح ال الح)غرل ماا ق ةا مرل ▪

ل قؤؤد ياؤؤاج  ؤؤ  تفؤؤاقت ملؤؤكم

  الاترر ال ااشا تال تر  م

ال ؤؤؤؤؤؤؤؤواريا ايؤؤؤؤؤؤؤؤايح ا ا الرؤؤؤؤؤؤؤؤل 

للؤؤؤوم الاؤؤؤرا ات تاألامؤؤؤات 

.اإللسالرل ال ثةاتيل
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رحاسيار غرر ال باش

.ارتفاس أة،ار التذا  تال فاض جويح ال اااات التذالرل▪

.ايايح  ات االةارراي لاتطرل ا اراجات ةد الفاوح التذالرل م  ال حاصرل االةاراترارل▪

. دتث ارتباك يا ةول ال اااات الزرا رل▪

.ايايح م،دل الفقر لارال لقص اإلمدايات التذالرل▪

.الاثيررات السمبرل  م  الاوا ا الاحرل تاالجا ا رل تاالقاااييل▪

ال وجؤؤؤؤؤات شؤؤؤؤؤديدح▪

الحرارح

تقمبات الحرارح▪

ال،واص ▪

السرول▪

موجات الاقر ▪

"البري"ارات الثمج ▪

األتبئل تالاوالو▪

: لتتل( لوبات الطق  الاامحل)الاقمبات ال ااشرل الاامحل 

ت مؤؤ  تبؤؤالاور إلؤؤ  ال  ؤؤا ر الاؤؤا ت ثمهؤؤا الاترؤؤرات ال ااشرؤؤل  مؤؤ  قطؤؤاس الزرا ؤؤلا ي ؤؤ  األا رؤؤل بمؤؤورح اةؤؤاراترارل الاؤؤثقم

تلؤؤؤل الاترؤؤؤرات ال ااشرؤؤؤل لمحفؤؤؤاظ  مؤؤؤ  قؤؤؤوح الؤؤؤدي  اإلياابرؤؤؤل لماا رؤؤؤل الزرا رؤؤؤل ال سؤؤؤادامل باةؤؤؤا دام ةراةؤؤؤات  ات مر 

القطؤؤاس الزرا ؤؤا تتطبرقؤؤات تكاولوجرؤؤل  ديثؤؤل لاقمرؤؤل األيؤؤر السؤؤمبا لماترؤؤرات ال ااشرؤؤل ال سؤؤاقبمرلا تمؤؤ  ي ؤؤت  ي ؤؤت قؤؤدرات

اج الزرا ؤا بالسراةات تالاكاولوجرا تالد ت ال دةسا إليارح األامات ال اوق،ل تالااج ؤل  ؤ  الاترؤرات ال ااشرؤل  مؤ  اإللاؤ

.تال اا   الريفاا تب ا ي    الحد م  م ا ر الاتررات ال ااشرل  م  القطاس الزرا ا تاألم  التذالا القوما

–الاؤؤوم الزرا رؤؤؤل–الؤؤدلاا الاديؤؤدح )إيمؤؤاج الاترؤؤرات ال ااشرؤؤل يؤؤا تاؤؤؤ رت تت طؤؤرر ال لؤؤرت ات الزرا رؤؤل الكبؤؤؤرى ▪

(.تالداجااملرت ات اإللااج الحروالا –االةازراس الس كا 

ح ي ؤت تقارؤؤات م،الاؤؤل مرؤؤا– اؤؤاي مرؤؤاح األمطؤار يؤؤا ال واةؤؤت ال طرؤؤرح )ايؤايح االةؤؤاث ارات يؤؤا إيارح تت ؤزي  ال رؤؤاح ▪

(.الارل

لاا ر،ؤؤات ا–تطؤؤوير تتحؤؤدي  ماوومؤؤل الؤؤري –تبطؤؤر  الاؤؤرس )تطؤؤوير البارؤؤل الاحارؤؤل تال دةسؤؤرل لم اا ،ؤؤات الريفرؤؤل ▪

(.الزرا ل الا،اقديل–الزرا رل 

(.الاوصرات الزرا رل ال ااشرل الدياامركرل  م  مدار السا ل)تطوير برامج اإلرشاي تالاو رل الزرا رل ▪

.تحسر  تتض  السراةات تالبرامج الاا تهدل إل  الحد م  م ا ر تترر ال ااي▪

.ايايح م ااات ال،موم الزرا رل الاطبرقرل تالاكاولوجرا يا مااالت الاكر  م  تترر ال ااي▪

إللؤؤا  )الاوةؤؤ  يؤؤا اةؤؤااباح األصؤؤاال ال اح مؤؤل لمافؤؤال تال مو ؤؤل تقاؤؤررح ال، ؤؤر ت ات اال اراجؤؤات ال الرؤؤل األقؤؤل▪

(.باوك الاقاتي تالبذتر

 ا محاتر الاكر  م  الاتررات ال ااشرل يا القطاس الزرا
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قؤوم بؤه ا ا ي،د قطاس السرا ل م  أات القطا ات الاا تاثير بواارح الاتررات ال ااشرلد ت لا بسبب الدتر ال حوري الذي ت

ل لُ حبؤا الثرتات الطبر،رل  م   ول ةوا ل البحر األ  ر تالبحر ال اوةر يا شدمل تتتذيؤل اؤذا القطؤاسا الةؤر ا بالاسؤب

إال أل ال،ديؤؤؤؤد مؤؤؤؤ  . م ارةؤؤؤؤل األللؤؤؤؤطل ال الرؤؤؤؤلا أت االةؤؤؤؤا ااس ب لؤؤؤؤاادح اللؤؤؤؤ،ام ال رجالرؤؤؤؤل تالحرؤؤؤؤاح البحريؤؤؤؤل التارؤؤؤؤل

ال باشؤؤرح الُ ؤؤؤا اار  يؤؤا يراةؤؤل البرئؤؤل البحريؤؤل تال اؤؤايا أ ربؤؤوا  ؤؤ  قمقهؤؤت بلؤؤثل الاؤؤدا رات تاالل،كاةؤؤات السؤؤمبرل ت

حرؤؤاح ألامؤؤل اال ابؤؤان الحؤؤراري تمؤؤا ياؤؤاج  اهؤؤا مؤؤ  تقمبؤؤات مااشرؤؤلا  مؤؤ  مسؤؤاقبل قطؤؤاس السؤؤرا لا تمؤؤ  ال اوقؤؤ  ت،ؤؤرض ال

 رؤؤ  البحريؤل تشاصؤل اللؤ،ام ال رجالرؤؤل لم،ديؤد مؤ  الاهديؤؤداتا تتاؤدر اإلشؤارح ااؤا إلؤؤ  أل ماؤر تحاؤل ال رتبؤؤل األتلؤ  مؤ 

ا ماؤر اؤا الدتل األ م  يا قوالت السرا ل القال ل  م  الل،ام ال رجالرلد  ر  تُ،دُّ صاا ل ةرا ل الل،ام ال رجالرل يؤ

ا قبؤؤل الؤؤدالس جالحؤؤل 2019ممرؤؤارات يتالر أمريكؤؤا مؤؤ  اإليؤؤرايات يؤؤا  ؤؤام 7األابؤؤر يؤؤا ال،ؤؤالتا يقؤؤد  ققؤؤت تمؤؤا الاؤؤاا ل لحؤؤو 

بمؤد آشؤر يؤا ا تيًقا لاقرير لاال رير،ل ال ساوى لالقاااي ال سادام لم حرطاتا تاذح القر ؤل تُ،ؤد األابؤر مؤ  أي"19-اويرد"

ام تيُؤؤذار أيً ؤؤا أل ايؤؤارات اللؤؤ،. ال،ؤؤالت ا يهؤؤا أاثؤؤر مؤؤ  ضؤؤ،  اإليؤؤرايات الاؤؤا  اؤؤمت  مرهؤؤا إلدتلرسؤؤرا شؤؤالل ال،ؤؤام  اتؤؤه

 ر  شؤكمت الزيؤارات السؤا مرل )2017ال رجالرل أةه ت بلكل مباشر يا لحو لا  السرا ل السا مرل يا مار يا  ام 

(.م  إج الا الالاح السرا ا يا مار% 44لحو 

لؤ،ام تم  الاطور السرا اا تالذي تسبب يا أضرار  م   ول ةا ل البحر األ  را ال ي ك  ت،وي  ال سالر يؤا غطؤا  ال

 تةؤوا ل رممرؤل. ال رجالرل
ر

ل لؤت برؤد أل الدتلؤ. يقد شؤردت ب،ؤ  ال دةسؤات يؤول اللؤ،ام ال رجالرؤلا تتؤت إللؤا  مؤران

ممرؤول يتالر  ؤام 34تق  مكاويل األيدي بل ات ذت  بر تاارح البرئل إجرا ات يا اذا اللثلد ماهؤا يؤرض غرامؤل مالرؤل قؤدراا 

بسؤبب الؤا مص ال ز ؤوم مؤ  مؤواي الباؤا  غرؤر ال الل ؤل (ODE)ا شرال أتراةؤكوم لماا رؤل يؤا ماؤر الاولل م  مطور  2021

.تال ارح يا ال اطقلا  م  الرغت م  أل اللرال  ارضت اذا االي ا 

،ؤل الحؤال تم  لا رل أشرىا قد تا،رض الوجهات السرا رل ال  امفل تاللؤوا   ل طؤر الفر ؤالات تالسؤرولا مؤا يؤدير بطبر

اا،ؤات تاق،ؤل  م  البارل الاحارلا تيديي إلؤ  تؤدمرر ال،ديؤد مؤ  االةؤاث ارات السؤرا رل الاؤا تااؤوس مؤا بؤر  قؤرى تياؤايل تما

. م   ول السوا ل ال اريل البحريل تتقدر قر اها ب مرارات الدتالرات

ناعة نحك  تُعدُّ صناعة سياحة الشعاب المرجانية في مصر هي األكبر في العالم، فقد حققت تلك  الصك

، وفقًكا لققريكر لةنكة "19-ك فيكد"، قبك  انكدالج جاةحكة 2019مليارات دوالر أمريكي مك  اييكرادات فكي عكا  7

ي العكالم، رفيعة المسق ى لالققصاد المسقدا  للمحيطات، وهذه القيمة تُعد األكبر م  أي بلد آخر فك

ن زيكارات ويُكذكر أيًًكا أ. فهي أكثر م  ضعف اييرادات القي حصكلت عليهكا دندونيسكيا خكالع العكا   اتك 

2017ا  الشعاب المرجانية أسهمت بشك  مباشر في نح  نصف السياحة الساحلية في مصر فكي عك

(.م  دجمالي النشاط السياحي في مصر% 44حيث شكلت الزيارات الساحلية نح  )



 ا الرؤل تيا إشارح إل  األا رل ال حوريل لماترر ال ااشا تال تر  م  ال واريا تما قد يااج    تفاقت ال لكمل مؤ  ايؤايح ا

يؤا تقريؤر ةؤابق لهؤا ب،اؤوال بؤؤ ( G7)للوم الارا ات تاألامات اإللسالرل ال ثةاتيلا يقد أتضحت ما و ؤل الؤدتل السؤب  

:أل اااك ةب،ل م ا ر رلرسل تا ثل يا استا" ات ا  إجرا ات بلثل م ا ر ال ااي تالهلاشل: مااي جديد لمسالم"

:ماايسل ال واري ال حمرل1.

:ال،دام األم  ال ،رلا تالهارح2.

:أ داث تاوارث الطق  ال اطريل3.

:تقمب أة،ار ال واي التذالرل تتويرراا.    4

:إيارح ال راح ال،ابرح لمحدتي.     5

:ارتفاس مساوى ةطو البحر تتداور السوا ل.    6

:اسيار غرر ال قاويح لسراةات ال ااي.     7
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مزرا ؤؤلا يا ثؤؤل اؤؤذا ال طؤؤر يؤؤا الااؤؤاي   مؤؤ  الوصؤؤول إلؤؤ  ال ؤؤواري الطبر،رؤؤل األةاةؤؤرل مثؤؤلا ال رؤؤاح تاألراضؤؤا الاؤؤالحل ل

.اس ال،ار تالذي ةركول مقرًدا يا ب،  ال اا ق بسبب الاترر ال ااشاا تي ك  أل يديي إل   دم االةاقرار ت ا  الار 

رحا م  ال رجو أل يديي تزايد ال،دام األم  لدى األش اص الؤذي  ي،ا ؤدتل  مؤ  ال ؤواري الطبر،رؤل يؤا م،رلؤاهت إلؤ  الهاؤ

ل جؤؤؤرا  تؤؤؤدا رات الاترؤؤؤر ال اؤؤؤاشا ال دييؤؤؤل إلؤؤؤ  تقمرؤؤؤل أراضؤؤؤا الر ؤؤؤاا تتافرؤؤؤ  ماؤؤؤاير ال رؤؤؤاحا تتهديؤؤؤد الوظؤؤؤال  ال رتبطؤؤؤ

.بالقطا ات االقاااييل الحساةل لم اايا م ا قد يدي  األيراي أيً ا إل  الماو  إل  مااير الدشل غرر القالولرل

. واصؤ موجات الحر تالفر ؤالات تالافؤال تال،: يديي الاترر ال ااشا إل  ايايح تواتر تشدح الوواار الاويل ال اطريلد مثل

.األمر الذي ياا به أ داث تاوارث مااشرل شديدح

 ؤؤا مؤؤ  ال اوقؤؤ  أل تؤؤديي تؤؤثيررات الاترؤؤر ال اؤؤاشا إلؤؤ  ال فؤؤاض التؤؤالت تت،طرؤؤل إلاؤؤاج التؤؤذا  يؤؤا ال،ديؤؤد مؤؤ  ال اؤؤاالتا م

لاراؤؤل لؤؤذلاا مؤؤ  ال ؤؤرجو أل تؤؤزياي م ؤؤا ر االضؤؤطرابات ال،امؤؤلا . يؤؤديي إلؤؤ  ايؤؤايح أةؤؤ،ار ال ؤؤواي التذالرؤؤل تتقمؤؤب السؤؤول

.تالاراس األاما تال حماا ال ةر ا يا ال اا ق الفقررح

مؤؤ  ال ؤؤرجو أل تؤؤديي ال اايسؤؤل  مؤؤ  اةؤؤا دام ال رؤؤاح إلؤؤ  ايؤؤايح ال ؤؤتر  مؤؤ  اركؤؤل الحوا ؤؤلد  رؤؤ  يؤؤات تقاةؤؤت إيارح 

برؤرح تق  ال،ديد م  أ واض ال راح ال،ابرح لمحدتي يؤا ماؤا ق لهؤا تؤاريخ مؤ  الاؤزاس ال سؤمو تالاؤوترات الك. إمدايات ال راح

.بر  الدتل

ل ال ؤؤواري يلؤؤكل ارتفؤؤاس مسؤؤاوى ةؤؤطو البحؤؤر تهديؤؤًدا لماؤؤدتى االقااؤؤاييل تال اييؤؤل لم اؤؤا ق ال ا ف ؤؤلد  رؤؤ  يؤؤات يقؤؤدا

البحريؤل ي ك  أل يديي  لا إل  اضطرام اجا ا ا تلزت  تاارحا ي ًما    شاليؤات  ؤول الحؤدتي. البريل تالسا مرل تدريارًّا

.تمواري ال حرر

ال بؤر  قد تحدث  واقب غرر مقاويح م  ةراةؤات الاكرؤ  مؤ  ال اؤاي تالا فرؤ  مؤ   دتؤه إ ا تؤت تافرؤذاا يتل تاسؤرق اؤ

م األمؤ  تتلؤ ل ال،واقؤب ال حا مؤل غرؤر ال قاؤويح ايؤايح ال،ؤدا. القطا اتا أت بسؤبب االياقؤار إلؤ  الاافرؤذ ال را ؤا لماؤزاس

.يا  رااح األراضاا تته رش ما و ات األقمراتا تايايح الاداور البرئا تيقدال الااوس البرولوجا
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موجؤؤؤؤات الحؤؤؤؤر : يؤؤؤؤديي الاترؤؤؤؤر ال اؤؤؤؤاشا إلؤؤؤؤ  ايؤؤؤؤايح تؤؤؤؤواتر تشؤؤؤؤدح الوؤؤؤؤواار الاويؤؤؤؤل ال اطريؤؤؤؤلد مثؤؤؤؤل
.األمر الذي ياا به أ داث تاوارث مااشرل شديدح. تالفر الات تالافال تال،واص 

اللكل 

ات ؤؤؤا  إجؤؤؤرا ات بلؤؤؤثل م ؤؤؤا ر ال اؤؤؤاي : ماؤؤؤاي جديؤؤؤد مؤؤؤ  أجؤؤؤل السؤؤؤالم"رةؤؤؤت برؤؤؤالا مؤؤؤ  يراةؤؤؤل 

" الاشؤل ال اؤاي"ا يحؤدي ةؤب،ل م ؤا ر ( (G7ا الاؤايرح  ؤ  ما و ؤل الؤدتل السؤب "تالهلاشؤل

.الاا تلكل تهديدات شطررح لالةاقرار ال،ال ا يا ال،قوي ال قبمل

1

تزايد الضغوط العالمية: أوالً

الاترر ال ااشاالاداور البرئا

الطمب ال ازايد

لالزيايح السكالر

ر الاا رؤؤؤؤؤل االقااؤؤؤؤؤاييل غرؤؤؤؤؤ
احال اكايئل ت دم ال سات

الاح ر

التغير المناخي من أشد وأقصى التهديدات: اثانيً

منافسة الم ارد 
المحلية

انعدا  األم 
المعيشي والهةرة

أحداث وك ارث 
الطقس المقطرفة

تقلب أسعار الم اد 
الغذاةية وت فيرها

ددارة المياه العابرة 
للحدود 

ارتفاج مسق ى سطح 
البحر وتده ر الس اح 

اآلثار غير المقص دة 
لسياسات المناخ
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كل تالشؤؤاا يؤؤ ل ااا ؤؤام الدتلؤؤل بق ؤؤرل الاترؤؤر ال اؤؤاشا  مؤؤ  اؤؤل ال سؤؤاويات بدايؤؤل مؤؤ  ال ؤؤزارس ت اؤؤ  ما ؤؤذ القؤؤرار يلؤؤ

مسؤا ات شطوح مه ل لمحد م  م ا ر الاتررات ال ااشرل تتثيرراتها السمبرلا تب ؤا ياطمؤب ضؤرترح الاوةؤ  األيقؤا يؤا

رؤؤل الاحارؤؤل األراضؤؤا تالاؤؤا ت،ا ؤؤد  مؤؤ  الاكاولوجرؤؤا الحديثؤؤل يؤؤا الزرا ؤؤلا الةؤؤر ا مؤؤ  اتاؤؤاح الدتلؤؤل ال اؤؤريل لاحؤؤدي  البا

ي ا تاتبؤؤاس ال ؤؤاهج ال،م ؤؤا تال دةسؤؤا يؤؤا إ ؤؤدا(ملؤؤرت ات تطؤؤوير تتحؤؤدي  الؤؤري–تبطؤؤر  الاؤؤرس )بال اؤؤا ق الزرا رؤؤل 

ا شرؤؤارات االةؤؤاراترارل الو ارؤؤل لماترؤؤرات ال ااشرؤؤلا إل ؤؤايح الاوؤؤر يؤؤا تاؤؤوس ال اؤؤاالت الزرا رؤؤل الاؤؤا ي كؤؤ  ال، ؤؤل بهؤؤا يؤؤ

.الاكر  تالاثقمت

وايؤ  إل الا طرر ل واجهل لوبات الطق  الاامحل ياطمب ت اير ج ر  الاهوي تملارال ج رؤ  الاهؤات الو ارؤل تالا

بؤؤر  الارؤؤد لم هؤؤام تاأليتار تال ااب،ؤؤل لااؤؤالج الا طؤؤرر تتحؤؤدي  ال طؤؤر ام ؤؤا أمكؤؤ   لؤؤاا تمؤؤ  ال هؤؤت ت،زيؤؤز الااسؤؤرق

سؤا د يؤا الاهات ال  امفل لالةافايح م  اإلمكالات ال اوايرح لدى تما الاهات ةوا  أاالؤت بلؤريل أم ماييؤلا بحرؤ  ت

.الا فر  م  م ا ر لوبات الطق  الاامحل

ات الطقؤؤ  ي ؤؤًما  ؤؤ  ضؤؤرترح ت،زيؤؤز الباؤؤ  الاحارؤؤل الحرويؤؤل الاديؤؤدح تالقال ؤؤل لااح ؤؤل ال ؤؤتوح اإلضؤؤايرل بسؤؤبب لوبؤؤ

رؤ  الاامحلا  ر  تاطمب مواجهل لوبات الطق  الاامحؤل ضؤرترح االرتقؤا  ب سؤاوى الا،امؤل مؤ  اؤذح الكؤوارث تالا ف

:لام  تثيرراتها السمبرلا تت،زيز جاازيل الاهات الحكومرل لمحد م  م ا ر الاتررات ال ااشرلا ت لا م  شالل الاا

ي
ت الرأ

ال
قؤؤؤؤؤؤؤؤا

م

6

تاطمب مواجهل لوبؤات الطقؤ  الاامحؤل

ت ؤؤؤاير ج رؤؤؤ  الاهؤؤؤوي تملؤؤؤارال ج رؤؤؤ  

م الاهؤؤات الو ارؤؤل تالاوايؤؤ  الارؤؤد لم هؤؤا

تاأليتار تال ااب،ؤؤؤؤؤؤؤؤل لااؤؤؤؤؤؤؤؤالج الا طؤؤؤؤؤؤؤؤرر 

تتحؤؤدي  ال طؤؤر ام ؤؤا أمكؤؤ   لؤؤاا تمؤؤ  

ال هؤؤؤؤؤت ت،زيؤؤؤؤؤز الااسؤؤؤؤؤرق بؤؤؤؤؤر  الاهؤؤؤؤؤات 

ال  امفؤؤؤؤؤؤل لالةؤؤؤؤؤؤافايح مؤؤؤؤؤؤ  اإلمكالؤؤؤؤؤؤات 

ت ال اوايرح لؤدى تمؤا الاهؤات ةؤوا  أاالؤ

.بلريل أم ماييل

ريؤؤؤ  الؤؤؤو ا بق ؤؤؤرل الاترؤؤؤرات ال ااشرؤؤؤل لكؤؤؤل يئؤؤؤات ال اا ؤؤؤ  مؤؤؤ  شؤؤؤالل الاؤؤؤدتات تاإل ؤؤؤالم 

.تال اااج الا،مر رل

اسؤرق تو رد الاهوي ال بذتلل م  الاهات الحكومرل م  شالل لقطل تواصل ت ارل تقوم بالا

.يا ج ر  ال لرت ات ال،اممل يا اذا ال اال

قؤل  مؤ  إ داي يراةات تفارمرل    الاثيررات الااج ل  ؤ  تافرؤذ ال لؤرت ات القومرؤل ال، ال

.ال ااي تمدى تثيراا بالاتررات ال ااشرل

01

02

03
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