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ــر  ــت ظواه ــد أصبح ــر، فق ــها مص ــى رأس ــدان وعل ــن البل ــد م ــه للعدي ــر من ــع ال مف ــة واق ــرات المناخي ــتصبح التغي ــا س ــرعان م س
ــا.  ــة آلثاره ــر عرض ــي األكث ــة ه ــدول النامي ــون ال ــع أن تك ــن المتوق ــًرا، وم ــر توات ــادة أكث ــس الح الطق

وتعتبــر الســياحة أحــد أكثــر القطاعــات تأثــرا بتغيــر المنــاخ ليــس فقــط بســبب المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الحيــاة البحريــة 
والمجتمعــات الســاحلية، ولكــن أيًضــا ألنــه مــن المتوقــع أن تؤثــر التغيــرات فــي درجــات الحــرارة علــى الوجهــات الســياحية 
المفضلــة. ويشــكل ذلــك تحدًيــا بالنســبة لمصــر نظــًرا ألن الســياحة تســاهم بنســبة تصــل إلــى 15٪ مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، 

ــة. ــوى العامل ــن الق ــن 10٪ م ــر م ــف أكث ــاد وتوظ ــي الب ــي ف ــد األجنب ــية للنق ــادر الرئيس ــد المص ــر أح وتعتب

يقــدم هــذا الموجــز أربــع توصيــات مختلفــة للتكيــف وتخفيــف آثــار تغيــر المنــاخ علــى قطــاع الســياحة فــي مصــر. وقــد تــم صياغــة 
هــذه التوصيــات بعــد عــدة اجتماعــات مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن فــي وزارتــي الســياحة والبيئــة. وتســتند التوصيــات الــواردة 

فــي هــذا الموجــز إلــى برنامــج اإلصــاح المتكامــل لــوزارة الســياحة واالســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ فــى مصــر 2050.

الملخص التنفيذي
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تصــّدر تأثيــر تغيــر المنــاخ الخطــاب العــام وخاصــة مــع تزايــد وتيــرة الظواهــر الجويــة الحــادة فــي جميــع أنحــاء العالــم ومؤتمــر األمــم 
ــادرات  ــتواجه مب ــة س ــا صعب ــراء أوقاًت ــع الخب ــام 2022. ويتوق ــي ع ــر ف ــي مص ــاخ )COP27( ف ــر المن ــي بتغّي ــل المعن ــدة المقب المتح
تغيــر المنــاخ فــي المســتقبل مــع تباطــؤ االقتصــاد العالمــي بســبب جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد كوفيــد-19 وأزمــة الطاقــة 
بســبب حــرب روســيا وأوكرانيــا. وتواجــه مصــر - مــن بيــن األســواق الناشــئة األخــرى - تحديــات اقتصاديــة متزايــدة والتــي تشــمل 
 ،Fortune الضغــوط التضخميــة وانخفــاض إيــرادات النقــد األجنبــي والزيــادات الحــادة فــي الســلع المســتوردة والوقــود. )فورشــن

.)2022

وبشــكل أكثــر تحديــًدا كانــت الســياحة فــي مصــر أحــد أكثــر القطاعــات تضــرًرا بســبب حــرب أوكرانيــا. وتشــير بعــض التقديــرات إلــى 
أن معــدالت اإلشــغال بأفضــل المنتجعــات المصريــة فــي شــرم الشــيخ انخفضــت بنســبة 70٪ )رويتــرز Reuters، 2022(. وتشــير 
التقديــرات إلــى أن الســائحين الــروس واألوكرانييــن يشــكلون حوالــي 30٪ مــن الســائحين القادميــن إلــى المنتجعــات المصريــة. 
ــا تمــر بــه الســياحة، إال أنــه يعنــي أيًضــا زيــادة اســتعداد  ــا عصيًب وعلــى الرغــم مــن أنــه مــن الواضــح أن الوقــت الحالــي يمثــل وقًت

مختلــف أصحــاب المصلحــة لتنفيــذ اســتراتيجيات وبرامــج جديــدة مختلفــة، نظــًرا ألن الوضــع الراهــن قــد تغيــر قســًرا.

الشــكل أدنــاه ورد فــي دراســة حديثــة كمثــال علــى كيفيــة تأثيــر تغيــر المنــاخ علــى الوجهــات الســياحية الرئيســية فــي مصــر، وقــد 
ــز  ــار التركي ــاخ )مس ــر المن ــيناريوهات تغي ــتخدام س ــام 2050 باس ــى ع ــة حت ــي الغردق ــرارة ف ــات الح ــرات لدرج ــاب تقدي ــه حس ــم في ت
النموذجــي 4.5 ومســار التركيــز النموذجــي 8.5(. وُيقصــد بمســارات التركيــز النموذجــي الســيناريوهات المتوقعــة لزيــادة االنبعاثات 
ــيناريو  ــي 4.5 كس ــز النموذج ــار التركي ــاخ مس ــر المن ــة بتغي ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــرى الهيئ ــة، وت ــات متفاوت ــة بدرج العالمي
ــز النموذجــي 8.5 الســيناريو الــذي  معتــدل ســتتمكن البلــدان وفقــا لــه مــن الحــد مــن االنبعاثــات، فــي حيــن يمثــل مســار التركي
ــر -  ــي مص ــياحي ف ــذب الس ــق الج ــل مناط ــن أفض ــدة م ــي واح ــة - وه ــبة للغردق ــاع.  وبالنس ــي االرتف ــات ف ــه االنبعاث ــتمر في تس
فوقًقــا لــكا الســيناريوهين سيســتمر عــدد األشــهر التــي تتمتــع فيهــا بأحــوال جويــة جذابــة فــي االنخفــاض علــى مــدار األعــوام 
مــن 2021 حتــى 2050. وهــو مــا يعنــي باألســاس أن مصــر يجــب أن تســتعد بــاألدوات الماءمــة للتكيــف والتخفيــف لمواجهــة مــا 

ســيعنيه ذلــك بالنســبة لقطــاع الســياحة.
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أظهــرت مصــر مؤخــًرا التزامهــا بالعمــل لمواجهــة تغيــر المنــاخ مــن خــال تشــكيل المجلــس الوطنــي للتغيــرات المناخيــة 
واإلعــان عــن اســتراتيجيتها الوطنيــة لتغيــر المنــاخ 2050 لدعــم اقتصــاد مصــري أقــوى وأكثــر اخضــراًرا. وفــي عــام 2018 أعلنــت وزارة 
الســياحة المصريــة عــن برنامــج إصــاح شــامل يتنــاول: الجوانــب المؤسســية والتشــريعية وتعزيــز العامــة التجاريــة والترويــج 

ــة للســياحة. ــة الســياحية واالتجاهــات الدولي ــة والتنمي ــة التحتي والبني

وتعمــل مصــر فــي شــراكة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي فــي عــدة مشــروعات للســياحة المســتدامة مــن خــال تعميــم 
ــى  ــراء عل ــة خض ــر أول قائم ــت مص ــام 2022 أطلق ــي ع ــة. وف ــع وزارة البيئ ــيق م ــة بالتنس ــياحة المصري ــي الس ــي ف ــوع البيولوج التن
اإلطــاق للترويــج للمنشــأت الســياحية وأفضــل الممارســات والمنتجــات التــي تســهم فــي الحفــاظ علــى التــراث البيئــي والثقافــي.

كمــا أطلقــت مصــر ألول مــرة بوابــة مخصصــة للســياحة المســتدامة تحــت عنــوان البوابــة المصريــة للســياحة المســتدامة وهــي 
ــر  ــي تدابي ــادة تبن ــي زي ــا ف ــاهمة أيًض ــياحة والمس ــراء الس ــة وخب ــال الضياف ــي مج ــن ف ــة للمتخصصي ــة مخصص أول أداة إلكتروني

خضــراء وفعالــة مــن حيــث التكلفــة فــي قطــاع الســياحة. 

إطــاق تطبيــق الهاتــف المحمــول »حــورس مخطــط الســفر« حتــى يتمكــن الــزوار الذيــن يخططــون لزيــارة مصــر الحصــول علــى 
استشــارات وتوصيــات عبــر اإلنترنــت تعــزز تجربــة ســفرهم إلــى مصــر بمــا يقلــل اإلنبعاثــات الضــارة لدعــم الســياحة المســتدامة 

فــي مصــر.

وضــع مبــادئ توجيهيــة إلزاميــة إلعــداد التقاريــر البيئيــة للقائميــن علــى تشــغيل الفنــادق والســياحة فــي مصــر مــن خــال بوابــة 
تحتــوي علــى جميــع مؤشــرات األداء البيئيــة الرئيســية باســتخدام البوابــة المصريــة للســياحة المســتدامة التــي تــم إطاقهــا مؤخًرا.

التوصية األولى: تطبيق الهاتف المحمول: »مخطط السفر حورس«

التوصية الثانية: اإلبالغ اإللزامي عبر اإلنترنت عن مؤشرات األداء الرئيسية البيئية للقائمين 
على تشغيل الفنادق والسياحة

بإيجــاز يمكــن القــول بأنــه علــى الرغــم مــن إطــاق العديــد مــن المبــادرات والبرامــج التــي تقــدم حلــول مســتدامة للســياحة إمــا 
مــن قبــل وزارة الســياحة أو وزارة البيئــة، إال أن الطريــق ال يــزال طويــًا. ولحســن الحــظ يمكــن اعتبــار ذلــك وقــت ذهبــي لصانعــي 
السياســات المهتميــن بالتنميــة المســتدامة لقطــاع الســياحة، نظــًرا لوجــود عوامــل متعــددة تمهــد الطريــق لتنفيــذ السياســة. 

أواًل: شــهدت اإلرادة السياســية للحكومــة المصريــة نمــًوا كبيــًرا فيمــا يتعلــق بالتعامــل مــع آثــار تغيــر المنــاخ فــي جميــع الجوانــب 
وليــس فقــط الســياحة. ويمكــن اســتنتاج ذلــك بســهولة مــن خــال البرامــج المذكــورة ســابًقا التــي تهــدف إلــى إعــادة هيكلــة 
وزارة الســياحة والشــراكات الجديــدة مــع برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي، باإلضافــة أيًضــا إلــى اســتضافة مصــر لمؤتمــر األمــم 

المتحــدة المعنــي بتغّيــر المنــاخ )COP27( فــي نوفمبــر 2022 ممــا دفــع بمناقشــات تغيــر المنــاخ إلــى طليعــة الخطــاب العــام.

الجهود األخرية في مجال مكافحة تغري المناخ لقطاع السياحة في مرص:

التوصيات: 

استعراض بيئة السياسات الحالية: مرص ترحب بسياسات التنمية 
المستدامة في مجال السياحة
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خاتمة

ــاخ خاصــة فــي ظــل برنامــج اإلصــاح الــذي تطبقــه  ــر المن ــا للعمــل لمواجهــة تغي توفــر برامــج السياســات الحاليــة أساًســا متيًن
وزارة الســياحة وشــهادة النجمــة الخضــراء  وشــراكات برنامــج األمــم المتحــدة اإلنمائــي. ومــع ذلــك تظهــر الحاجــة إلــى سياســات 
ــا ورد  ــاً. وكم ــر نفع ــج أكث ــاع نه ــل اتب ــن أج ــاص م ــاع الخ ــي القط ــن ف ــة المتعددي ــاب المصلح ــراك أصح ــذ إلش ــة للتنفي ــر قابلي أكث
أعــاه مصــر هــي واحــدة مــن البلــدان المعرضــة لخطــر التعــرض لآلثــار الســلبية لتغيــر المنــاخ بمــا قــد يــؤدي إلــى تراجــع الســياحة، 
ولذلــك ينبغــي أن تبــدأ فــي إجــراءات التخفيــف والتكيــف. ويقــدم هــذا الموجــز أربعــة بدائــل سياســات مختلفــة تســاهم جميعهــا 
فــي الجهــود القائمــة بالفعــل لدعــم صناعــة الســياحة المصريــة. ويمكــن أيًضــا اعتبــار هــذه التوصيــات أساســا لمزيــد مــن البحــث 

فــي البرامــج التــي يمكــن أن تعالــج آثــار تغيــر المنــاخ فــي مصــر.     

ــتخدامه  ــون واس ــاز الكرب ــات احتج ــتخدام إمكاني ــرص اس ــاف ف ــث الستكش ــن البح ــد م ــى مزي ــة إل ــاك حاج ــك هن ــى ذل ــاوة عل ع
وتخزينــه، فضــا عــن احتماليــة وإمكانيــة بــدء ســوق ألرصــدة الكربــون فــي مصــر. الموضوعــات األخــرى المطروحــة لمزيــد مــن 
البحــث تشــمل استكشــاف إمكانــات اســتخدام أنــواع الوقــود األخــرى مثــل الغــاز الطبيعــي للســيارات والســفن فــي المناطــق 

ــة. ــات الكهربائي ــات والدراج ــتخدام الدراج ــياح باس ــكان والس ــي للس ــر اآلل ــل غي ــز النق ــي وتعزي ــكل تجريب ــياحية بش الس

شكل )2( مثال لصورة تحت الماء آلثار تغير المناخ على الشعاب المرجانية في الغردقة
)تصوير أحمد العدوي 2021(

تشــجيع القائميــن علــى الســياحة وغيرهــم مــن أصحــاب المصلحــة مــن خــال القوانيــن والحوافــز الضريبيــة وقوانيــن النفايــات 
الغذائيــة التــي تفــرض متطلبــات تنظيميــة لتقليــل هــدر الغــذاء ووضــع أطــر لتحقيــق الربــح مــن خــال تحويلــه إلــى أســمدة.

تشــجيع الســياحة العاجيــة فــي مصــر مــن خــال وضــع اســتراتيجية تنمويــة يتــم فيهــا تحقيــق تكامــل جميــع الجوانــب وإنشــاء 
منصــة للحوكمــة مــع الجهــات المعنيــة وتطويــر منتجــات الســياحة العاجيــة ووضــع إطــار لوائــح التأميــن.
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