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إن المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم أثــر تغّيــر المنــاخ علــى المــوارد المائيــة وقابليــة تأُثــر القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة 
)ريــكار( مبــادرة مشــتركة بيــن األمــم المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة أطلقــت فــي عــام 2010. 

ــذ ريكارعبــر شــراكة قائمــة علــى التعــاون بيــن 11 منظمــة إقليميــة ومتخصصــة هــي لجنــة األمــم المتحــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة لغربــي  وتنفَّ
آســيا )اإلســكوا(، والمركــز العربــي لدراســات المناطــق الجافــة واألراضــي القاحلــة )أكســاد(، ومنظمــة األغذيــة والزراعــة لألمــم المتحــدة )فــاو(، 
والوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي فــي مجــال التنميــة، وجامعــة الــدول العربيــة، والمعهــد الســويدي لألرصــاد الجويــة والهيدرولوجيــة، وبرنامــج 
األمــم المتحــدة للبيئــة، ومكتــب منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة و العلــم و الثقافــة )اليونســكو( فــي القاهــرة، ومكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن 
مخاطــر الكــوارث، ومعهــد جامعــة األمــم المتحــدة للميــاه والبيئــة والصحــة، والمنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة. وتتولــى اإلســكوا تنســيق 

المبــادرة اإلقليميــة. وقدمــت تمويَلهــا الحكومــة الســويدية وحكومــة جمهوريــة ألمانيــا االتحاديــة.

ــذ ريــكار برعايــة المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه وتســتمد أهدافهــا مــن القــرارات التــي اعتمدهــا هــذا المجلــس، كمــا مــن مجلــس الــوزراء  وتنفَّ
العــرب المســؤولين عــن شــؤون البيئــة، واللجنــة العربيــة الدائمــة لألرصــاد الجويــة، والــدورة الوزاريــة الخامســة والعشــرين لإلســكوا.

وغطت الحكومة السويدية تكاليف إعداد هذا التقرير عن طريق الوكالة السويدية للتعاون الدولي في مجال التنمية.
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يشــكل التقريــر العربــي حــول تقييــم تغّيــر المنــاخ ثمــرة لألعمــال التــي 
تــم االضطــاع بهــا فــي إطــار المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم أثــر تغّيــر 
المنــاخ علــى المــوارد المائيــة وقابليــة تأثــر القطاعــات االجتماعيــة 
فــي  شــاركت  التــي  )ريــكار(  العربيــة  المنطقــة  فــي  واالقتصاديــة 
إطاقهــا جامعــة الــدول العربيــة ومنظمــات تابعــة لألمــم المتحــدة 
بعــد اإلعــان العربــي األول حــول تغيــر المنــاخ الصــادر فــي كانــون 

.2007 األول/ديســمبر 

ويشــكل هــذا التقريــر أول تقييــم إقليمــي شــامل لتأثيــر تغّيــر المنــاخ 
علــى المــوارد المائيــة فــي المنطقــة العربيــة كوحــدة جغرافيــة مكانيــة 
واحــدة، وذلــك مــن خــال توليــد مجموعــات مــن اإلســقاطات فــي 
عــام 2100.  إقليميــة مناخيــة وهيدرولوجيــة حتــى  نمذجــة  إطــار 
وهــو األول مــن نوعــه مــن حيــث تقييمــه المتكامــل آلثــار تغّيــر المنــاخ 
هــذه بســبب وقعهــا علــى قابليــة التأثــر االقتصاديــة واالجتماعيــة 
الــدول العربيــة. والتحليــات الســابقة لتغّيــر المنــاخ  والبيئيــة فــي 
فــي المنطقــة العربيــة اســُتمدت مــن التقييمــات العالميــة التــي تقســم 
الــدول العربيــة إمــا بيــن قارتــي آســيا وأفريقيــا أو نطاقــات فرعيــة 
علــى  دراســات  أو  بذاتهــا؛  قائمــة  نمذجــة  كمخرجــات  أو  مختلفــة؛ 
ــى إعطــاء صــورة تمثــل المناطــق، علــى  المســتوى القطــري تهــدف إل

الرغــم مــن اختــاف االفتراضــات والســيناريوهات والمنهجيــات.

ــى  ــواردة فــي هــذا التقريــر تســد هــذا النقــص وتســتند إل ــج ال والنتائ
كلهــا،  العربيــة  المنطقــة  علــى  يســري  موحــد  واحــد  منهجــي  إطــار 
المعلومــات  وتبــادل  اإلقليمــي  الصعيــد  علــى  بالحــوار  يســمح  ممــا 
بيــن مجموعــات الجهــات العربيــة المعنيــة، ســواء أكانــت تقــع علــى 
المحيــط األطلســي أو بحــر ُعمــان. واســُتحدث هــذا اإلطــار ضمــن 
العربيــة  الــدول  مــن خــال شــراكة تعاونيــة ضمــت جامعــة  ريــكار 
وذلــك  متخصصــة،  ووكاالت  المتحــدة  لألمــم  تابعــة  ومنظمــات 
مــن خــال إشــراك علمــاء وأصحــاب مصلحــة فــي تقييــم متكامــل 

بالجغرافيــا  تتعلــق  إقليميــة خاصــة  االعتبــار مؤشــرات  فــي  يأخــذ 
علميــة.  أســاليب  إلــى  وتســتند  التأثــر،  وقابليــة  والميــاه   والمنــاخ 
مــع  ُأرســيت  التــي  للشــراكة  نتيجــة  أيضــًا  هــي  الخاصــات  وهــذه 
مشــروع التكّيــف مــع تغّيــر المنــاخ فــي قطــاع الميــاه فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا )اكــوام( الــذي ســاهم إلــى حــد بعيــد 

فــي التقييــم المتكامــل لقابليــة التأثــر المشــمول بهــذا التقريــر.

وقــد ســاهم إعــداد هــذا التقريــر ونتائجــه علــى حــد ســواء فــي إثــراء 
حــوار السياســات بشــأن تغيــر المنــاخ علــى مســتوى المنطقــة العربيــة. 
علــى  المدنــي  والمجتمــع  والخبــراء  الحكومــات  قــدرة  عــزز  وقــد 
االســتفادة مــن علــوم المنــاخ إلرشــاد عمليــات صنــع القــرار، وذلــك 
عبــر تزويدهــم بالمعلومــات والتفاعــل معهــم بانتظــام خــال المرحلــة 
التحضيريــة، عــن طريــق الــدورات الحكوميــة الدوليــة، ومجموعــات 
الخبــراء، والمنتديــات االستشــارية، وحلقــات العمــل، والمجموعــات 
وشــمل  المســتوى.  الرفيعــة  واالجتماعــات  العمــل،  وفــرق  العاملــة، 
ذلــك المــداوالت التــي جــرت برعايــة المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه، 
العربيــة  والمجموعــة  الجويــة،  لألرصــاد  الدائمــة  العربيــة  واللجنــة 
مجلــس  أمــام  المســؤولة  المنــاخ  تغّيــر  بشــأن  العــرب  للمفاوضيــن 

الــوزراء العــرب المســؤولين عــن شــؤون البيئــة.

للمبــادرة  المانحــة  والجهــات  التنفيذييــن  الشــركاء  يســر  وبــذا، 
اإلقليميــة لتقييــم أثــر تغّيــر المنــاخ علــى المــوارد المائيــة وقابليــة 
تأثــر القطاعــات االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي المنطقــة العربيــة أن 
يقدمــوا إليكــم – أنتــم أصحــاب المصلحــة والزمــاء – هــذا التقريــر 
العربــي حــول تقييــم تغّيــر المنــاخ وذلــك بعــد 10 ســنوات مــن صــدور 
اإلعــان العربــي األول حــول تغّيــر المنــاخ. ويؤمــل أن يســتمر هــذا 
التقريــر فــي إثــراء الحــوار اإلقليمــي وتحديــد األولويــات والمواقــف 
مــن مســألة تغّيــر المنــاخ فــي المنطقــة العربيــة، علــى النحــو المتوخــى 

فــي إطــار هــذا الجهــد اإلقليمــي التعاونــي. 

تمهيد
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 الرموز والمختصرات

مشروع التكّيف مع تغّير المناخ في قطاع 
المياه في منطقة الشرق األوسط وشمال 

أفريقيا )اكوام(

ACCWaM

المركز العربي لدراسات المناطق الجافة 
واألراضي القاحلة )أكساد(

ACSAD

الفترة الزمنية من نيسان إلى أيلول APR-SEP

المنتدى العربي لتوقعات المناخ ArabCOF

نظام المعلومات الجغرافية ArcGIS

تقرير التقييم الرابع )للهيئة الحكومية الدولية 
المعنية بتغير المناخ(

AR4

الطول األقصى لفترات الجفاف CDD

المركز الوطني ألبحاث األرصاد الجوية - 
النموذج المناخي 5

CNRM-CM5

التجربة اإلقليمية المنسقة لتقليص قياس 
النموذج المناخي اإلقليمي

CORDEX

الطول األقصى لفترات المطر CWD

)محاصيل( ثالثية الكربون C3 (crops)

إنقاذ البيانات المناخية DARE

الطريقة القائمة على التوزيع لتصحيح اإلنحياز DBS

نموذج نظام األرض القائم على أنظمة نماذج 
المركز األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة 

المدى

EC-Earth

المرتفعات اإلثيوبية )منابع النيل األزرق( EH

لجنة األمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية 
لغربي آسيا )اإلسكوا(

ESCWA

فرقة الخبراء المعنية بكشف تغّير المناخ 
ومؤشراته

ETCCDI

حوض الفرات األعلى )منابع نهر الفرات( EU

منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة )فاو( FAO

نموذج مناخي عالمي أو نموذج دوران عالمي GCM

نموذج نظام األرض 2 الذي وضعه مختبر 
ديناميكيات السوائل الجيوفيزيائية

GFDL-ESM2M

الوكالة األلمانية للتعاون الدولي في مجال 
التنمية

GIZ

نموذج نظام وضع النماذج الهيدرولوجية 
)نموذج هيدرولوجي(

HEC-HMS

 نموذج التنبؤات الهيدرولوجية للبيئة 
)نموذج هيدرولوجي(

HYPE

رسم خرائط متكاملة IM

الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغّير المناخ IPCC

نقطة اإللتقاء المدارية ITCZ

نهر األردن JR

ساحل البحر األبيض المتوسط MD

المرتفعات المغربية MH

ميلمتر mm

نهر مجردة MR

ظاهرة التذبذب في شمال المحيط األطلسي NAO

الفترة الزمنية من تشرين األول إلى آذار OCT-MAR

نموذج مركز روسبي اإلقليمي للغالف الجوي RCA4

النمذجة المناخية اإلقليمية RCM

مسار التركيز النموذجي RCP

النماذج الهيدرولوجية اإلقليمية RHM

المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغّير المناخ 
على الموارد المائية وقابلية تأثر القطاعات 

اإلجتماعية واإلقتصادية في المنطقة العربية 
)ريكار(

RICCAR

العدد السنوي لأليام التي يتجاوز فيها معّدل 
التساقطات 10 ملم )أيام التساقطات الغزيرة(

R10

العدد السنوي لأليام التي يتجاوز فيها معّدل 
التساقطات 20 ملم )أيام التساقطات الغزيرة 

جدًا(

R20

مؤشر الشدة اليومية البسيط SDII

الوكالة السويدية للتعاون الدولي من اجل 
التنمية )سيدا(

Sida

المعهد السويدي لألرصاد الجوية 
والهيدرولوجية

SMHI

الرقم القیاسي المعیاري للهطول SPI

منابع نهر السنغال SR

عدد أيام الصيف SU

عدد األيام الحارة SU35

عدد األيام الحارة جدًا SU40

عدد الليالي اإلستوائية TR

حوض دجلة األعلى )منابع نهر دجلة( TU

برنامج األمم المتحدة للبيئة UN Environment

منظمة األمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة 
)اليونسكو(

UNESCO

مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 
الكوارث

UNISDR

معهد جامعة األمم المتحدة للمياه والبيئة 
والصحة

UNU-INWEH

تقييم قابلية التأّثر VA

نموذج قدرة التسرب المتغيرة )نموذج 
هيدرولوجي(

VIC

البرنامج العالمي للبحوث المناخية WCRP

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية WMO

في المائة %

درجة مئوية ºC
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يتضّمــن التقريــر العربــي حــول تقييــم تغّيــر المنــاخ إســقاطات مبنيــة 
الهيدرولوجيــة  والنمذجــة  اإلقليميــة  المناخيــة  النمذجــة  علــى 
اإلقليميــة فــي المنطقــة العربيــة حتــى العــام 2100، اســتنادًا إلــى 
الســيناريوهات المناخيــة التــي اعتمدتهــا الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بتغّيــر المنــاخ )IPCC( فــي تقريــر التقييــم الخامــس الصــادر 
عنهــا. ويبحــث التقريــر أيضــًا فــي أثــر تغيــر المنــاخ علــى المــوارد المائيــة 
ــة  ــم اإليكولوجي ــة والنظ ــاه والزراع ــر المي ــة تأث ــي قابلي ــتركة، وف المش
والمســتوطنات البشــرية واالنســان بتغيــر المنــاخ فــي المنطقــة العربيــة، 
كذلــك،  بهــا.  المرتبطــة  الفرعيــة  القطاعــات  مــع  جنــب  إلــى  جنبــا 
ــدوث  ــر ح ــأن توات ــّدت بش ــة أع ــات حال ــتنتاجات دراس ــر اس ــن التقري يتضّم

ملخص النتائج والخالصات الرئيسية

الفيضانــات، وموجــات الجفــاف، وإنتاجيــة المحاصيــل، وصحــة اإلنســان، 
الميــاه فــي  المناخيــة وبيانــات  البيانــات  إلــى بحــوث عــن   إضافــة 

المنطقة العربية.

ويشــير التقريــر إلــى أن المنطقــة العربيــة ستشــهد إرتفــاع بدرجــات الحرارة 
وســتعاني مــن آثــار تغيــر المنــاخ علــى مــوارد الميــاه العذبــة فيهــا طيلــة 
ــى  ــات عل ــرات ســتكون لهــا تداعي ــى أّن هــذه التغي القــرن الحالــي، وإل
قابليــة التأثــر االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة فــي الــدول العربيــة، وإن 
كان ذلــك بدرجــات متفاوتــة. وتلخــص االســتنتاجات الخمســة عشــر التالية 

بعــض النتائــج الرئيســية الــواردة فــي التقريــر.

درجة الحرارة في المنطقة العربية تتزايد ومن المتوقع    .1 
أن تستمر في االزدياد حتى نهاية القرن.

للســيناريو  الحــرارة  درجــات  فــي  التغيــر  متوســط  معــّدل   ُيظهــر 
RCP 4.5 زيــادة مســقطة تتــراوح بيــن 1.2 و1.9 درجــة مئويــة فــي 
منتصــف القــرن، وبيــن 1.5 و2.3 درجــة مئويــة مــع نهايتــه. وبالنســبة 
للســيناريو RCP 8.5، ترتفــع هــذه الزيــادة لتتــراوح بيــن1.7 و2.6 درجــة 
مئويــة فــي منتصــف القــرن و بيــن 3.2 و4.8 درجــة مئويــة مــع نهايتــه. 
ومــع نهايــة القــرن، يمكــن أن تشــهد بعــض أنحــاء المنطقــة العربيــة 
ارتفاعــًا فــي درجــات الحــرارة يصــل إلــى 5 درجــات مئويــة مقارنــة 

بالفتــرة المرجعيــة )1985-2005( .

ومــن المســقط أن تشــهد المناطــق غيــر الســاحلية أعلــى الزيــادات فــي 
متوســط درجــات الحــرارة فــي المنطقــة العربيــة، بمــا فــي ذلــك المغــرب 
العربــي، وأعالــي وادي نهــر النيــل، والمناطــق الوســطى والغربيــة لشــبه 
الجزيــرة العربيــة.  وستشــهد بلــدان المغــرب ارتفاعــاٍت فــي معــدل 
درجــات الحــرارة فــي منتصــف القــرن قدرهــا 1.4 و 2.5 درجــة مئويــة 
في ظل السيناريوَهين RCP 4.5 و RCP 8.5 على التوالي، وارتفاعات 
ــغ 1.8 و 4.1 درجــة  فــي معــدل درجــات الحــرارة فــي نهايــة القــرن تبل
مئويــة فــي ظــل الســيناريوَهين RCP 4.5 و RCP 8.5 علــى التوالــي. 
وفــي الوقــت نفســه، مــن المســقط أن تشــهد أعالــي وادي نهــر النيــل 
ارتفاعــات فــي متوســط درجــات الحــرارة تبلــغ 1.5 و 2.0 درجــة مئويــة 
فــي منتصــف القــرن فــي ظــل الســيناريوَهين RCP 4.5 و RCP 8.5 على 
التوالــي، وارتفاعــًا قــدره 1.8 إلــى 3.6 درجــة مئويــة مــع نهايــة القــرن.  
وستشــهد األنحــاء الداخليــة الغربيــة مــن المنطقــة المحيطــة بحــوض 

تنــدوف أعلــى زيــادة فــي درجــات الحــرارة بحلــول نهايــة القــرن.

2. تنحو اتجاهات التساقطات إلى حد كبير نحو االنخفاض  
في المنطقة العربية حتى نهاية القرن، على الرغم من أن  

بعض المناطق المحدودة يتوقع أن تشهد زيادة في كثافة  
التساقطات وكميتها. 

ستشــهد اتجاهــات التســاقطات انخفاضــًا  فــي معظــم أنحــاء المنطقــة 
العربيــة قرابــة منتصــف القــرن، مــع تراجــع قــدره 90 ملــم فــي معــّدل 
الســيناريو  إطــار  فــي  األطلــس  جبــال  فــي  الســنوية   التســاقطات 
انخفــاض  الســيناريوهين  كا  ُيظهــر  القــرن،  نهايــة  ومــع   .RCP 8.5
بمعــدل التســاقطات الســنوية يتــراوح بيــن 90 و120 ملــم فــي الســنة 
فــي المناطــق الســاحلية. ومــن المســقط حــدوث ذلــك علــى الغالــب 

فــي جبــال األطلــس وفــي أعالــي أحــواض نهــري دجلــة والفــرات. 

ومــع ذلــك، تظهــر بعــض المناطــق األخــرى اتجاهــات متصاعــدة فــي 
لشــبه  الشــرقية  الجنوبيــة  المنطقــة  فيهــا  بمــا  التســاقطات،  معــّدل 
الجزيــرة العربيــة وبعــض أنحــاء منطقــة الســاحل األفريقــي، األمــر 
ــر دراســة مؤشــرات الظواهــر  ــذي يمكــن تفســيره بشــكل أفضــل عب ال
المناخيــة المتطرفــة ونتائــج النطاقــات الفرعيــة. وعلــى ســبيل المثال، 
ــى ارتفــاع فــي  تشــير النتائــج المتعّلقــة بــوادي الضيقــة فــي ُعمــان إل
ــى جنــب مــع  ــًا إل ــام التســاقطات الغزيــرة، جنب شــّدة التســاقطات وأي

.Stephan Schneiderbauer :امرأة تنقل المياه، دارفور، السودان، 1994. المصدر
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ارتفــاع عــدد أيــام الجفــاف المتتاليــة لفتــرات مســتقبلية فــي إطــار 
كا ســيناريوَهي المنــاخ. كذلــك يتبــع الجريــان الســطحي والتبخــر 
اتجاهــات  نفــس  المنطقــة  أنحــاء  فــي جميــع  عــام  بشــكل  النتحــي 
التســاقطات، مــع اإلشــارة إلــى أن عمليــة التبخــر النتحــي محكومــة 

بعوامــل نــدرة الميــاه فــي بعــض المناطــق.

توّفر مؤشرات الظواهر المناخية المتطرفة واإلسقاطات     .3
الموسمية رؤى قيمة عن آثار تغير المناخ، ال سّيما حين يتم  

إجراء التحليل على نطاقات أضيق.

لدرجــات  الســنوّي  المتوســط  علــى  االعتمــاد  يمكــن  ال  عــام،  بشــكل 
المنــاخ علــى  تغّيــر  أثــر  لتقييــم  الحــرارة والتســاقطات بشــكل كاٍف 
المنطقــة العربيــة، ولــذا فــإّن االســتعانة بمؤشــرات الظواهــر المناخيــة 
المتطرفــة وذروتهــا الموســمية يمكــن أن توّفــر رؤيــة أكثــر وضوحــًا 
بشــأن تداعيــات الحــرارة والتســاقطات فــي مختلــف المناطــق دون 
االقليميــة. ويمكــن أن يســاعد ذلــك أيضــًا فــي تعزيــز الفهــم والعمــل مــن 
أجــل الحــد مــن مخاطــر الكــوارث علــى نطاقــات أضيــق مــن التحليــل.

فيهــا  تربــو  التــي  جــدًا  الحــارة  األيــام  عــدد  أن  االســقاطات  وتظهــر 
درجــات الحــرارة علــى 40 درجــة مئويــة، ســيرتفع بشــكل ملحــوظ 
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة حتــى نهايــة القــرن الحالــي. كذلــك، 
ســيزداد عــدد أيــام الجفــاف المتتاليــة لكــن بشــكل أكثــر اعتــدااًل، أمــا 
العــدد الســنوي لأليــام التــي يزيــد فيهــا معــّدل التســاقطات علــى 20 ملم 
فســتكون محــدودة، نظــرًا الحتســاب المتوّســطات فــي جميــع أنحــاء 
المنطقــة. وعليــه، يمكــن إلجــراء التحليــل علــى نطاقــات أضيــق تقديــم 
رؤيــة أكثــر عمقــًا لاتجاهــات المتعلقــة بالظواهــر المناخيــة المتطرفــة 

فــي مناطــق محــددة. 

يمكن أن يستفيد تحليل آثار تغّير المناخ على الموارد    .4
المائية المشتركة من التقييمات على الصعيد اإلقليمي 

وعلى مستوى األحواض. 

ســتؤدي آثــار تغيــر المنــاخ وقابليــة التأّثــر تجاهــه إلــى زيــادة تعقيــد 
الهيدرولوجيــة  للنمــاذج  ويمكــن  المشــتركة.  المائيــة  المــوارد  إدارة 
اإلقليميــة أن تقــّدم اتجاهــات عاّمــة إلثــراء الفهــم اإلقليمــي آلثــار تغّيــر 
المنــاخ فــي ســياق عابــر للحــدود، اســتناًدا إلــى نطاقــات أصغــر تغطــي 

أجــزاء مــن األحــواض المدرجــة فــي نطــاق إقليمــي. وفــي حيــن يمكــن 
للنمــاذج اإلقليميــة أن توفــر تحليــًا ســنويًا وموســميًا قد ُيثــري التعاون 
اإلقليمــي، ُيعــّد التحليــل علــى مســتوى األحــواض ضرورًيــا للســماح 
بتمثيــل أكبــر لديناميــات األحــواض المائيــة وتطبيــق نمــاذج خاصــة 
باألحــواض تركــز علــى القضايــا التــي تهــم البلــدان المشــاطئة. ويمكــن 
بالتالــي متابعــة التقييمــات التكميليــة عنــد دراســة آثــار تغيــر المنــاخ 
علــى المــوارد المائيــة المشــتركة فــي المنطقــة، تبًعــا لشــكل وحجــم 

التحليــل المطلــوب. 

تساعد دراسات الحالة بحسب القطاع إلى تعزيز فهم    .5
تبعات تغّير المناخ.

يمكــن أن تســاعد نتائــج واســتنتاجات النمذجــة المناخيــة اإلقليميــة 
والنمذجــة الهيدرولوجيــة اإلقليميــة وتقييــم قابليــة التأثــر فــي إثــراء 
تحليــات إضافيــة علــى مســتوى القطــاع، كمــا ثُبت من دراســات الحالة 
حــول القطــاع الزراعــي وصحــة اإلنســان. وتكشــف دراســات الحالــة 
ــى متوســط  ــاخ ال ينبغــي أن تقتصــر عل ــر المن ــر تغّي هــذه أن دراســة أث
التغيــرات فــي اتجاهــات المنــاخ، بــل أن تتنــاول أيضــًا تبعــات الظواهــر 
المناخيــة القصــوى والدنيــا والظواهــر المناخيــة المتطرفــة، فضــًا عــن 

التغيــرات عبــر المواســم.

وتظهــر النتائــج المتعّلقــة بالقطــاع الزراعــي بوضــوح كيفّيــة مســاهمة 
التغيــرات فــي درجــات الحــرارة والتســاقطات والتبخــر النتحــي فــي 
نــدرة الميــاه وتأثيرهــا علــى القطاعــات الخضــراء فــي المنطقــة العربيــة. 
إلــى أن  الحالــة الصحيــة  المتعلقــة بدراســات  وتشــير االســتنتاجات 
الزيــادات فــي درجــات الحــرارة فــي المناطــق الشــمالية تخلــق تحديــات 
صحيــة جديــدة للمنطقــة العربية، بما فيها االحتــرار، والرطوبة، وبعض 

أمــراض المناطــق المداريــة المهملــة.

قابلية التأّثر المتوّقعة تتراوح إلى حّد بعيد بين معتدلة    .6
ومرتفعة، وتتزايد تدريجيًا بشكل عام من الشمال إلى   

الجنوب في جميع أنحاء المنطقة العربية. 

تظهــر جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة ومختلــف القطاعــات والقطاعــات 
الفرعيــة فيهــا قابليــة للتأّثر بتغيرالمناخ تتــراوح بين معتدلة ومرتفعة، 
وتزداد هذه عموًما بمرور الزمن في إطار كا ســيناريوَهي االنبعاثات.

نهر الفرات، العراق، 2017. المصدر: ناجي جحا.
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وغالبــا مــا تســّجل قابليــة التأثــر أدنــى مســتوياتها فــي منطقــة المغــرب 
العربــي، وبــاد الشــام، وإلــى حــد مــا فــي جبــال زاغــروس الواقعــة فــي 
أعالــي حــوض نهــري دجلــة والفــرات. وعلــى نحــو معاكــس، ُيظهر الثلث 
الجنوبــي مــن المنطقــة العربيــة، الــذي يضــم منطقــة الســاحل األفريقــي، 
وجنوبي الصحراء الكبرى، والمنطقة الجنوبية الغربية لشــبه الجزيرة 
العربيــة، والقــرن األفريقــي، أعلــى مســتوى مســقط مــن قابليــة التأثــر 
فــي المنطقــة. وتشــير المناطــق الواقعــة بيــن المنطقتيــن الرئيســيتين 

اآلنفتي الذكر إلى قابلية تأثر معتدلة. 

من الهاّم دراسة كال مكّوني األثر المحتمل عند إجراء     .7
تقييمات قابلية التأثر. 

يســتند التعــرض إلــى مجموعــة مختــارة مــن المؤشــرات المختلفة التي 
يمكــن تصنيفهــا بشــكل عــام فــي فئتيــن، وهمــا فئــة البارامتــرات القائمة 

علــى التســاقطات وفئــة البارامتــرات القائمــة على الحــرارة. 

تشــير نتائــج تقييــم قابليــة التأثــر إلــى وجــود ترابــط بيــن قابليــة التأثــر 
والتغيــر فــي معــدل التســاقطات أقــوى مــن الترابــط بيــن قابليــة التأثــر 
والتغيــر فــي درجــات الحــرارة. وهــذا التقييم منطقي، نظــًرا إلى اعتماد 

العديــد مــن القطاعــات الفرعيــة علــى توفــر الميــاه.

ترتبــط الحساســية بالكثافــة الســكانية، مــا يجعــل المناطــق التــي تتمّيــز 
بمســتويات أعلــى مــن الحساســية محصــورة بشــكل عــام فــي المناطــق 
الســاحلية الحضريــة والمنطقــة الســفلى لــوادي نهــر النيــل؛ أمــا المناطــق 
المتبقيــة، والتــي تشــمل غالبيــة المنطقــة العربيــة، َفُتســجل حساســية 
منخفضــة. وياحــظ أّنــه، وفــي أكثر من نصــف القطاعات الفرعية التي 
شــملتها الدراســة، تــم التركيــز فــي الترجيــح علــى البعــد الســكاني أكثــر 
مــن البعديــن اآلخريــن للحساســية. وعــدا عــن مؤشــر الكثافة الســكانية، 
تســتند المؤشــرات ضمــن هــذا البعــد إلــى البيانــات الوطنيــة، وبالتالــي، 
فــإن هــذا البعــد يتمّيــز بتفاوتــات مكانيــة طفيفــة على المســتويات دون 

الوطنية.

وعلــى الرغــم مــن عــدم التشــديد علــى الجانــب الســكاني فــي إطــار 
القطاعــات الفرعيــة األخــرى، فهــي ُتبــرز بعــض المؤشــرات المرتبطــة 
المعرضــة  والمناطــق  المواشــي  كثافــة  مثــل  الســكانية،  بالكثافــة 
ــى  ــر بالتنميــة الريفيــة والتوّســع الحضــري عل ــات، والتــي تتأث للفيضان

التوالــي.

8. من بين المكّونات الثالثة للتقييم المتكامل لقابلية التأّثر، 
ُيرّجح أن تكون القدرة على التكيف األكثر تأثيرًا في قابلية 

التأثر، ما يوحي بأن قدرة االنسان على التأثير في المستقبل 
أقوى مقارنة بقدرة تغير المناخ وعوامل اإلجهاد البيئية. 

فــي حيــن تــم ترجيــح مســاهمات األثــر المحتمــل )النتيجــة المجمعــة 
فــي  التكيــف بشــكل متســاٍو  للتعــرض والحساســية( والقــدرة علــى 
التقييــم، غالبــًا مــا تظهــر القــدرة علــى التكيــف ترابطــًا أقــوى بقابليــة 
التأثــر. ويعــود ذلــك بشــكل جزئــي إلــى أن الحساســية منخفضــة عمومــًا 
فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة وتحديــدًا فــي المناطــق المأهولــة 

بأعــداد أقــل مــن الســكان، والتــي تشــكل أكثــر مــن ثاثــة أربــاع مســاحة 
المنطقــة العربيــة، مــا يــؤدي بــدوره إلى تقليــص األثر المحتمل المترتب 

عــن الجمــع بيــن الحساســية والتعــرض. 

وتكشــف النتائــج أيضــًا أنــه مــن المســقط أن تشــهد مناطــق واســعة مــن 
بعض البلدان األقل نموًا في المنطقة العربية زيادات في التســاقطات 
وأن يكــون متوســط الزيــادات فــي درجــات الحــرارة معتــداًل مقارنــة 
بأنحــاء أخــرى مــن المنطقــة علــى مــدار القــرن الحالــي، ولكــن هــذه 
االتجاهــات غيــر كافيــة لتعويــض مســتوياتها المنخفضــة مــن القــدرة 
علــى التكيــف. ولذلــك، فاالنخفــاض المســقط فــي التعــرض لتغيرالمناخ 

غيــر كاف لمقاومــة تأثيــر االنخفــاض فــي القــدرة علــى التكّيــف. 

9. بشكل عام، تتواجد المناطق األكثر قابلية للتأثر، وتعرف 
أيضًا بالمناطق الشديدة التأثر، في القرن األفريقي ومنطقة 

الساحل والمنطقة الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية، 
وذلك بصرف النظر عن القطاع والقطاع الفرعي وعن سيناريو 

المناخ الذي تتم دراسته. 

لقــد ُحــّددت المناطــق الشــديدة التأثــر )hotspots( علــى أنهــا المناطــق 
التــي تحتــوي علــى نســبة 10 فــي المائــة األعلــى مــن مجمــوع قيــم 
قابليــة التأثــر، تصاحبهــا المناطــق التــي تتســم أعلــى 20 و30 فــي المائة 

مــن هــذا المجمــوع كمناطــق احتياطيــة.

وُتظهــر جميــع المناطــق الشــديدة التأثــر قــدرة منخفضــة علــى التكّيــف، 
رغــم تســجيلها مســتويات متباينــة مــن التعــرض لتغيــر المنــاخ. وتكثــر 
المناطــق الشــديدة التأثــر عمومــًا فــي المنطقــة الممتــدة مــن منطقــة 
والمنطقــة  الكبــرى،  الصحــراء  باتجــاه  شــمااًل  األفريقــي  الســاحل 
الجنوبيــة الغربيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة علــى طــول البحــر األحمــر، 

والقــرن األفريقــي.

األفريقــي  القــرن  مناطــق  غالبيــة  تشــهد  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
تعرضــًا يتــراوح بيــن منخفــض ومعتــدل، بســبب زيــادة التســاقطات 
ــك،  ــى ذل واالرتفاعــات الطفيفــة فــي درجــات الحــرارة. وباإلضافــة إل
تكــون الحساســية فــي هــذه المنطقــة منخفضــة بشــكل عــام، وبالتالــي 
يتــراوح األثــر المحتمــل بيــن منخفــض ومعتــدل إلــى حــد كبيــر. ومــع 
ذلــك، ال يكفــي هــذا األثــر المحتمــل البســيط لمقاومــة تأثيــر القــدرة 

المنخفضــة علــى التكيــف فــي تلــك المنطقــة المحــددة.

10. رغم انخفاض معدل التساقطات، تتضّمن المناطق 
األقل قابلية للتأثر على مستوى المنطقة العربية غربي 

البحر األبيض المتوسط، والمنطقة الساحلية لبلدان المغرب، 
والمنطقة الساحلية لبالد الشام، وذلك بسبب المستويات 

المرتفعة للقدرة على التكيف في هذه المناطق تحديدًا 
مقارنة بأنحاء أخرى من المنطقة العربية. 

والجريــان  التســاقطات  فــي  نســبيًا  الكبيــرة  االنخفاضــات  تــؤدي 
درجــات  فــي  الطفيفــة  الزيــادات  مــع  جنــب  إلــى  جنبــًا  الســطحي، 
الحــرارة، إلــى تعــّرض متبايــن يتــراوح بيــن منخفض ومرتفع، اســتنادًا 
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إلــى القطــاع أو القطــاع الفرعــي والســيناريو الــذي تتــم دراســته.
المناطــق  معظــم  فــي  عمومــًا  منخفضــة  بأنهــا  الحساســية  وتتمّيــز 
باســتثناء المناطــق المكتظــة بالســكان التــي تقــع بمحــاذاة الســاحل 
وتشــهد مســتويات حساســية أكثــر ارتفاعــًا، مثــل الكثيــر مــن المناطــق 
الســاحلية لبــاد الشــام وبعــض المناطــق المختــارة في المغــرب العربي. 
أمــا القــدرة علــى التكيــف، َفتتمّيــز بأنهــا معتدلــة عمومــًا، مــا يعــّوض عن 
تأثيــرات األثــر المحتمــل األكثــر ارتفاعــًا فــي بعــض المناطــق. وتتــراوح 

قابليــة التأثــر فــي المحّصلــة بيــن منخفضــة ومعتدلــة. 

11. رغم أن المنطقة الوسطى من ساحل البحر األبيض 
المتوسط ومنطقة الجبال الخضراء معرضتان الحترار شديد 

للغاية، تظهر هاتان المنطقتان قابلية تأثر معتدلة بسبب 
قدرتهما األعلى نسبيًا على التكّيف، مقارنة مع أجزاء أخرى 

من المنطقة العربية. 

يســّجل التعــرض نســبًا متباينــة علــى امتــداد الخــط الســاحلي للبحــر 
األبيــض المتوســط، نظــرًا للزيــادات الطفيفــة فــي درجــات الحــرارة 
ومــن  قليــا.  انخفاضــه  أو  حالــه  علــى  التســاقطات  معــدل  وثبــاث 
ناحيــة أخــرى، ُيتوقــع أن تشــهد المؤشــرات، بمــا فيهــا عــدد األيــام التي 
تربــو الحــرارة فيهــا علــى 35 درجــة مئويــة، ارتفاعــًا ملحوظــًا. كذلــك 
تتمّيــز الحساســية بنســب متباينــة، ولكنهــا تســجل أعلــى مســتوياتها 
غالبــًا فــي المناطــق المحاذيــة للخــط الســاحلي التــي تشــهد معــدالت 
للكثافــة الســكانية أكثــر ارتفاعــًا. وأخيــرا، تتمّيــز القــدرة علــى التكيــف 
فــي هــذه المنطقــة بأنهــا معتدلــة بشــكل عــام. وتتماشــى هــذه النتائــج 
مــع تلــك التــي تــم التوصــل إليهــا بالنســبة إلــى أنحــاء أخــرى مــن 
المنطقــة العربيــة، والتــي تخضــع فيهــا جوانــب قابليــة التأثــر إلــى 
حــد بعيــد لتأثيــر قــدرة المناطــق المختلفــة علــى التكيــف اســتجابة 

ــاخ. لتغيــرات المن

12. على الرغم من الظروف البيئية واالقتصادية واالجتماعية 
الحرجة التي تعاني منها المنطقة السفلى لحوض نهر النيل، 

من المسقط أن تظهر هذه المنطقة قابلية تأثر معتدلة بسبب 
القدرة المرتفعة على التكيف مقارنة بأنحاء أخرى من المنطقة. 

تســّجل المنطقــة الســفلى لحــوض نهــر النيــل الواقعــة بمحــاذاة البحــر 
األبيــض المتوســط كثافــة ســكانية هــي األعلــى فــي المنطقــة العربيــة، 
ومــن المســقط بالتالــي أن تشــهد حساســية مرتفعــة. ويتمّيــز التعــرض 
فــي هــذه المنطقــة بأنــه متبايــن، إذ ترتبــط معدالتــه بســيناريو المنــاخ 
ــكل قطــاع فرعــي.  ــارة ل المســتخدم فــي الدراســة والمؤشــرات المخت
وتكــون القــدرة علــى التكيــف مرتفعــة فــي بعــض مناطــق الحــوض، مــا 

يشــكل عامــل تعويــض عــن االرتفــاع فــي األثــر المحتمــل.

13. علــى الرغم مــن أن منطقة نهري دجلة والفرات تواجه 
 تحديات بســبب تأثيرات الضغوط الديموغرافية، وطور 

البنيــة التحتية الهيدرولوجيــة، وتدهور نوعية المياه، تتميز 
قابليــة تأثر القطاعــات االجتماعية واالقتصادية في تلك 

المنطقــة بتغيــر المناخ بأنهــا معتدلة مقارنة بأنحاء أخرى من 
العربية.  المنطقة 

يســّجل التعــرض لتغيــر المنــاخ فــي منطقــة نهــَري دجلــة والفــرات 
وينخفــض  العربيــة.  المنطقــة  مــن  أخــرى  بأنحــاء  مقارنــة  تباينــًا 
معــّدل التســاقطات عمومــًا فــي أعالــي الحــوض، فــي حيــن أنــه يرتفــع 
فــي المنطقــة الســفلى منــه. غيــر أن هــذه المعــدالت تخضــع للّتغيــر 
تبعــًا للفتــرة الزمنيــة والســيناريو المناخــي المعتمديــن فــي الدراســة. 
ــز الحساســية  وتشــهد درجــات الحــرارة زيــادات طفيفــة، بينمــا تتمّي
بأنهــا منخفضــة بشــكل عــام وذلــك رغــم الكثافــة الســكانية المرتفعــة 
تدهــور  نحــو  المرتفــع  واالتجــاه  لبغــداد،  المحاذيــة  المناطــق  فــي 
القــدرة علــى  المنطقــة عمومــًا. وتشــهد  هــذه  فــي  النباتــي  الغطــاء 
بشــكل  معتدلــة  بأنهــا  وتّتســم  تباينــًا  المنطقــة  هــذه  فــي  التكيــف 
 عــام. وتشــير النتيجــة اإلجماليــة الصافيــة إلــى قابليــة تأثــر معتدلــة 

بشكل عام.

14. علــى الرغــم مــن أنها ال تزال مــن المناطق األكثر 
ســخونة فــي المنطقــة العربيــة، وأنها تســّجل ارتفاعًا في 

درجــات الحــرارة، من المســقط أن تشــهد منطقــة الخليج 
 العربــي عمومــًا قابلية تأّثــر معتدلة 

بتغيــر المناخ. 

الوســطى  المنطقــة  تشــهد  بأســرها،  العربيــة  المنطقــة  غــرار  علــى 
أكثــر  حــرارة  درجــات  العربيــة  الجزيــرة  لشــبه  والشــرقية 
منخفــض  بيــن  المنطقــة  هــذه  فــي  التعــّرض  ويتــراوح  ارتفاعــًا. 
الحــرارة  درجــات  فــي  المســقطة  الزيــادات  ألن  نظــًرا  ومعتــدل، 
تكــون معتدلــة مقارنــًة بمنطقتــي الســاحل األفريقــي والصحــراء 
معــدل  يحافــظ  أن  المســقط  مــن  ذلــك،  وبمــوازاة  الكبــرى. 
النســبي مقارنــة  المنطقــة علــى اســتقراره  التســاقطات فــي هــذه 
علــى  الواقعــة  المنطقــة  باســتثناء  وذلــك  المرجعيــة،  بالفتــرة 
لها.وتتــراوح  المحاذيــة  الجبــال  وسلســلة  ُعمــان  خليــج  امتــداد 
العربــي  للخليــج  الوســطى  المنطقــة  فــي  اإلجماليــة  الحساســية 
التكيــف  علــى  القــدرة  تبقــى  بينمــا  ومعتدلــة،  منخفضــة  بيــن 
بأنهــا  المنــاخ  التأثــر بتغيــر  لذلــك، تتمّيــز قابليــة  ونتيجــة  معتدلــة. 
معتدلــة فــي المناطــق الوســطی والشــرقية للخليــج العربــي مقارنــة 

العربيــة. أنحاءالمنطقــة  بســائر 

15. يمكــن االســتناد إلــى التقييمــات المتكاملــة لقابلية 
التأثــر حســب المنطقــة إلثــراء التعــاون اإلقليمي، كما 

يمكــن االســتفادة مــن التحليالت على مســتوى األحواض 
وعلــى المســتويات القطريــة والقطاعيــة، لتعزيــز الفهم 

واتخــاذ إجراءات جماعية بشــأن تغيــر المناخ. 

الــوزراء  ومجلــس  للميــاه،  العربــي  الــوزاري  المجلــس  حــّدد 
العــرب المســؤولين عــن شــؤون البيئــة، واللجنــة العربيــة الدائمــة 
عــن  المســؤولة  الدوليــة  الحكوميــة  واآلليــات  الجويــة،  لألرصــاد 
ــًا ينبغــي مواجهتــه  ــاخ بوصفــه تحّدي ــر المن الزراعــة والصحــة، تغّي
لتحقيــق  المبذولــة  والوطنيــة  اإلقليميــة  الجهــود  ســياق  فــي 
األعضــاء  العربيــة  الــدول  اســتفادت  وقــد  المســتدامة.  التنميــة 
مــن نتائــج تقييــم األثــر والتقييــم المتكامــل لقابليــة التأثــر الــذي 

المنــاخ. تغيــر  بشــأن  عملهــا  إلثــراء  ريــكار،  بــه  قامــت 
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واالقتصاديــة  الجيوسياســية  بظروفهــا  العربيــة  المنطقــة  تواجــه 
واالجتماعيــة الفريــدة والمعقــدة تحديــات كبيــرة تؤثــر علــى قــدرة 
الــدول العربيــة علــى ضمــان إدارة مواردهــا المائيــة بطريقــة مســتدامة 
وتوفيــر خدمــات الميــاه للجميــع. وأدت عوامــل شــّح الميــاه العذبــة 
أنمــاط  وتغّيــر  والصراعــات  الحضــري  والتوســع  الســكاني  والنمــو 
الهجــرة إلــى اشــتداد الضغــوط علــى المســتوطنات البشــرية والنظــم 
اإليكولوجيــة، وهــي تؤثــر علــى صحــة وخيــر الشــعوب، نســاء ورجــااًل 
ذلــك  الهشــة منهــم. ويحــدث  الفئــات  وأطفــااًل ومســنين، وال ســيما 
علــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة علــى الصعــد اإلقليميــة والوطنيــة 
المســتدامة  للتنميــة  المتحــدة  األمــم  أهــداف  لتحقيــق  والمحليــة 

بطريقــة متكاملــة ال تســتثني أحــدًا.

ويأتــي تغّيــر المنــاخ وتقلــب المناخ ليفرضا ضغوطًا إضافية، فيخلفان 
تداعيــات ســلبية تظهــر علــى نطــاق واســع علــى كميــة مــوارد الميــاه 
العذبــة ونوعيتهــا، وعلــى قــدرة المنطقــة علــى ضمــان أمنهــا الغذائــي، 
المناطــق  فــي  العيــش  الطاقــة، وإدامــة ســبل  علــى  الطلــب  وتلبيــة 

الريفيــة، وحمايــة صحــة اإلنســان وصــون النظــم اإليكولوجيــة. 

كذلــك شــهد العديــد مــن الــدول العربيــة فيضانــات أكثــر تواتــرًا وشــّدة، 
هــذه  أثــرت  وقــد  متطرفــة.  مناخيــة  وظواهــر  جفــاف  وموجــات 
الهشــة، والنظــم  المبنيــة، والمــوارد األرضيــة  البيئــة  الكــوارث علــى 
اإليكولوجيــة الطبيعيــة، ممــا جعــل حــال الفئــات الهشــة أصــًا أكثــر 
ترّديــًا، وتســبب بخســائر اقتصاديــة جمــة وتفــكك اجتماعــي وتدهــور 

بيئــي وحــاالت نــزوح فــي عــدة أنحــاء مــن المنطقــة.

وقــد خلصــت الدراســات التــي أجريــت منــذ أوائــل القــرن العشــرين 
إلــى أن المنــاخ يتغّيــر فعــًا. وعــاوة علــى ذلــك، يشــير تقريــر التقييــم 
إلــى  المنــاخ  بتغّيــر  المعنيــة  الدوليــة  الحكوميــة  للهيئــة  الخامــس 
 أّنــه ُيتوّقــع أن يــزداد متوســط درجــة حــرارة ســطح األرض عالميــًا 

مقدمة
بمقــدار 1.1 درجــة مئويــة علــى األقــل بحلــول نهايــة القــرن الحــادي 
والعشرين في ظل سيناريو االنبعاثات المعتدل، أو بما يصل إلى 4.8 
 درجــة مئويــة فــي ظــّل الســيناريو األســوأ، مقارنــة بالفتــرة المرجعيــة 
ظاهــرة  أن  المذكــور  التقريــر  يؤكــد  ذلــك،  وبمــوازاة   .1986-2005
درجــات الحــرارة الدافئــة المتطرفــة ســتغدو أكثــر تواتــرًا فــي معظــم 
األراضــي بقــدر مــا يرتفــع متوســط درجــة حرارة ســطح األرض عالميًا. 
ويشــرح التقريــر بالتفصيــل مــدى اتســاع وحــّدة المخاطــر االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والبيئيــة التــي تعــزى إلــى تغّيــر المنــاخ، ال ســيما مــع 
إرتفــاع درجــات الحــرارة بمــا يتجــاوز 1.5 درجــة مئويــة ودرجتيــن 

مئويتيــن قياســًا بمــا قبــل الثــورة الصناعيــة.

ومــع أن هــذه التقييمــات الدوليــة توفــر معلومــات مهمــة عــن التغّيــرات 
العالميــة واألخطــار التــي تهــدد النظــم العالميــة، مــن األهميــة بمــكان 
إدراك مــا يعنيــه ذلــك بالنســبة للمنطقــة العربيــة التــي تعانــي أصــًا 
مــن الحــرارة المرتفعــة والقحولــة وشــح الميــاه. وإلدراك ذلــك، يتعيــن 
تقييــم هــذه التغّيــرات فــي درجــات الحــرارة عالميــًا انطاقــًا مــن زاويــة 

إقليميــة تميــز الخصائــص والظــروف والمعوقــات اإلقليميــة.
 

وفــي ضــوء هــذه االعتبــارات، واســتجابًة لتفويــض مشــترك مــن األمــم 
المتحــدة وجامعــة الــدول العربيــة، عملــت ريــكار بجــّد علــى معالجــة 
عــن  السياســات،  و  العلــوم  بيــن  التفاعــل  وتحســين  القضيــة  هــذه 
ــى المــوارد المائيــة، وتداعيــات  ــاخ عل ــر المن طريــق دراســة تأثيــر تغّي
ذلــك علــى قابليــة تأّثــر الشــعوب والنظــم اإليكولوجيــة فــي جميــع 
منهجيــة  إلــى  اســتنادًا  بذلــك  ريــكار  قامــت  وقــد  المنطقــة.  أنحــاء 
األثــر  بتقييــم  المتعلقــة  االســقاطات  بيــن  تجمــع  متكامــل  تقييــم 
 وتقييــم قابليــة التأّثــر، مــن أجــل الكشــف عــن المناطــق الشــديدة التأثــر 
)hotspots( علــى المســتوى اإلقليمــي وتحديــد األولويــات التــي يتــم 
اإلســتناد إليهــا للتحــرك بشــكل منســق بغيــة التكيــف مــع تغيــر المنــاخ 

فــي المنطقــة العربيــة.

بيروت، لبنان، 2015. المصدر: كارول شوشاني شرفان.
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صحراء ليوا، أبو ظبي، 2012. المصدر: خاجاك نظاريان.

ُتعــّد المبــادرة اإلقليميــة لتقييــم أثــر تغّيــر المنــاخ علــى المــوارد المائيــة 
وقابليــة تأثــر القطاعــات اإلجتماعيــة واإلقتصادية في المنطقة العربية 
المنــاخ  العربــي األول حــول تغيــر  الــوزاري  )ريــكار( نتيجــة لإلعــان 
)2007( الــذي أدرك اآلثــار المحتملــة لتغّيــر المنــاخ علــى التنميــة فــي 
المنطقــة العربيــة. وقــد دعــا هــذا اإلعــان إلــى إجراء تقييم شــامل لآلثار 
المحتملــة لتغيــر المنــاخ علــى أكثــر البلــدان الناميــة هشاشــة، بمــا فيهــا 
الــدول العربيــة، فضــًا عــن ضــرورة تحديــد األولويــات وتنفيــذ برامــج 
التكيــف مــع تغيــر المنــاخ والتخفيف من آثاره على المســتويين الوطني 

واإلقليمــي.

وقــد تلــت هــذا اإلعــان سلســلة مــن القــرارات المتعاقبــة، بمــا فيهــا القــرار 
الــذي اعتمدتــه الــدورة الوزاريــة الخامســة والعشــرين لإلســكوا والــذي 
دعــا إلــى إعــداد تقييــم لقابلّيــة التأّثــر االجتماعيــة واالقتصاديــة الناجمة 
عــن آثــار تغيــر المنــاخ علــى المــوارد المائيــة )صنعــاء، أيار/مايــو 2008(. 
كمــا وافقــت القمــة العربيــة للتنميــة االقتصاديــة واالجتماعيــة علــى 
مشــروع لدراســة آثــار تغيــر المنــاخ علــى المــوارد المائيــة فــي المنطقــة 

العربيــة )الكويــت، 2009(.

وقــد أّدت هــذه األحــداث إلــى إطــاق ريــكار عــام 2009، والتــي اعتمدهــا 
إقليميــة تســاهم  للميــاه بوصفهــا مبــادرة  العربــي  الــوزاري  المجلــس 
فــي تنفيــذ االســتراتيجية العربيــة لألمــن المائــي فــي المنطقــة العربيــة 
المســتدامة  للتنميــة  المســتقبلية  والمتطلبــات  التحديــات   لمواجهــة 

.2010-2030

ــذ ريــكار مــن خــال شــراكة قائمــة علــى التعــاون بيــن 11 منظمــة  وتنفَّ
شــريكة، و هــي اإلســكوا، و المركــز العربــي لدراســات المناطــق الجافــة 
لألمــم  والزراعــة  األغذيــة  ومنظمــة  )أكســاد(،  القاحلــة  واألراضــي 
المتحــدة )فــاو(، والوكالــة األلمانيــة للتعــاون الدولــي فــي مجــال التنمية، 
وأمانــة جامعــة الــدول العربيــة، والمعهــد الســويدي لألرصــاد الجويــة 
والهيدرولوجيــة، ومكتــب منظمــة األمــم المتحــدة للتربيــة و العلــم و 
الثقافــة )اليونســكو( فــي القاهــرة، وبرنامــج األمــم المتحــدة للبيئــة، 
ومكتــب األمــم المتحــدة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث، ومعهــد جامعــة 
األمــم المتحــدة للميــاه والبيئــة والصحــة، والمنظمــة العالميــة لألرصــاد 

الجويــة.

وباإلضافة إلى الموارد التي تقّدمها المنظمات الشــريكة، تقوم بتمويل 
هــذه المبــادرة الوكالــة الســويدية للتعــاون الدولــي مــن اجــل التنميــة 
)ســيدا(، والــوزارة اإلتحاديــة األلمانيــة للتعاون االقتصادي والتنمية عن 
طريــق الدعــم المالــي المقــدم لمشــروع “التكّيــف مــع تغّيــر المنــاخ فــي 

قطــاع الميــاه فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا” )اكــوام(.

واستشــيرت ثاثــة مراكــز تجــري أبحاثــًا عن المناخ وذلك بشــأن العنصر 
مــن المبــادرة الخــاص بالنمذجــة المناخيــة اإلقليميــة، وهــي مركــز التميــز 
ألبحــاث التغّيــر المناخــي فــي جامعة الملك عبــد العزيز )المملكة العربية 

خلفية عن ريكار
التفويضات والشراكات

األهداف وإطار التنفيذ

الســعودية(، وجامعــة الملــك عبــد اهلل للعلوم والتقنية )المملكة العربية 
الســعودية( ومركــز الخدمــات المناخيــة )ألمانيــا(. واستشــير أيضًا معهد 
قبــرص )قبــرص( والمركــز الدولــي للزراعــة الملحيــة )اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة( أثنــاء المراجعــة الفنيــة للجزء المخصص للنطــاق العربي في 
ريــكار الــذي اعتمــد الحقــا تحــت مســمى نطــاق الشــرق األوســط وشــمال 
المنســقة  اإلقليميــة  )التجربــة   CORDEX برنامــج بواســطة  أفريقيــا 
النمــوذج المناخــي اإلقليمــي( المشــمول بالبرنامــج  لتقليــص قيــاس 

.)WCRP( العالمــي للبحــوث المناخيــة

وجســدت الــدول العربيــة التزامهــا بالمبــادرة ودعمهــا لهــا مــن خــال 
القــرارات الاحقــة التــي اعتمدهــا المجلــس الــوزاري العربــي للميــاه 
واللجنــة العربيــة الدائمــة لألرصــاد الجويــة ومجلــس الــوزراء العــرب 
المســؤولين عــن شــؤون البيئــة. كذلــك، اســتمر مجلــس إدارة أكســاد 
المكــّون مــن وزراء الزراعــة العــرب، ولجنــة المــوارد المائيــة التابعــة 
لإلســكوا بمنــح التفويــض للعمــل الــذي يقــام فــي ســياق ريــكار. ويشــار 
العربيــة  االســتراتيجية  فــي  اإلقليميــة  المبــادرة  هــذه  إلــى  كذلــك 
لألمــن المائــي فــي المنطقــة العربيــة لمواجهــة التحديــات والمتطلبــات 
المســتقبلية لتحقيــق التنميــة المســتدامة 2030-2010 وخطــة العمــل 
الخاصــة بهــا، وخطــة العمــل اإلطاريــة العربيــة للتعامــل مــع قضايــا تغّيــر 
المنــاخ، واالســتراتيجية العربيــة للحــد مــن مخاطــر الكــوارث 2020 

وخطــة تنفيذهــا.

تهــدف هــذه المبــادرة اإلقليميــة إلــى تقييــم آثــار تغيــر المنــاخ علــى 
مــوارد الميــاه العذبــة فــي المنطقــة العربيــة، ودراســة تداعيــات هــذه 
اآلثــار علــى قابليــة التأّثــر االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة، اســتناًدا 
إلى الخصائص اإلقليمية. وتقوم بذلك عبر تطبيق األساليب العلمية 
وعمليــات التشــاور التــي ترتكــز بشــدة علــى مبــدأ تعزيــز الوصــول إلــى 
المعرفــة وبنــاء القــدرات وتعزيــز المؤسســات لتقييــم تغّيــر المنــاخ فــي 
المنطقــة العربيــة. ومــن خــال عملهــا، توفــر المبــادرة منصــة مشــتركة 
بتغيــر  المتعلقــة  اإلقليميــة  التحديــات  وتحديــد  ومعالجــة  لتقييــم 
المنــاخ، والتــي تهــدف بدورهــا إلــى إثــراء الحــوار وتحديــد األولويــات 
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تقييم قابلّية التأّثرتقييم األثر

منهجية التقييم المتكامل
ــر المنــاخ صــورة شــاملة عــن  يقــّدم التقريــر العربــي حــول تقييــم تغّي
األثــر الُمتوّقــع لتغّيــر المنــاخ علــى مــوارد الميــاه العذبــة فــي المنطقــة 
العربيــة، وبالتالــي علــى قابليــة تأثــر المــوارد المائيــة والزراعــة والنظــم 
اإليكولوجيــة الطبيعيــة والمســتوطنات البشــرية واإلنســان ، حتــى 
المتكامــل  التقييــم  حصيلــة  علــى  النتائــج  وتعتمــد  القــرن.  نهايــة 
لمنطقــة بعينهــا يســتند إلــى اســقاطات النمــاذج المناخيــة اإلقليميــة 
ولنطاقــات  العربيــة  للمنطقــة  اإلقليميــة  الهيدرولوجيــة  والنمــاذج 
فرعيــة مختــارة، بمــا فــي ذلــك أبــرز األحــواض المائيــة الســطحية 
المشــتركة فــي المنطقــة. ومــن ثــم ُتســتخدم هــذه المخرجــات إلثــراء 
تقييــم متكامــل لقابليــة التأثــر الــذي ينظــر إلــى كيفيــة تأثيــر التعــرض 
لتغّيــر المنــاخ مــع مــرور الزمــن علــى قابليــة تأثــر خمســة قطاعــات 
رئيســية وتســعة قطاعــات فرعيــة فــي المنطقــة العربيــة، فــي غيــاب 

تدابيــر التكّيــف معــه أو أي تدابيــر للتخفيــف مــن تداعياتــه.

كذلــك تــم التوّصــل إلــى تطويــر وتطبيــق اإلطــار المنهجــي لمبــادرة 
والخبــراء  العربيــة  الــدول  مــع  المتكــررة  المشــاورات  عبــر  ريــكار 
الدولييــن، وتعييــن نقــاط إتصــال وطنيــة للمســائل الهيدرولوجيــة، 
وإجــراء مشــاورات إقليميــة تبلــورت مــن خــال اجتماعــات ألفرقــة 
خبــراء وحلقــات العمــل واألفرقــة العاملــة وفــرق العمــل المتخصصــة. 
وتــم االتفــاق علــى خمــس مراحــل للتحليــل بحســب مــا هــو وارد فــي 

الشــكل 2.

وباإلضافــة إلــى ذلــك، تقــدم دراســات تقييــم األثــر التــي تركــز علــى 
اإلنســان  وصحــة  الزراعــة  وقطــاع  المتطرفــة  المناخيــة  الظواهــر 
معلومــات إضافيــة عــن األثــر المســقط أن يخلفهــا تغّيــر المنــاخ علــى 

الــدول العربيــة. 

المركز اإلقليمي للمعرفة

التوعية ونشر المعلومات

بناء القدرات وتعزيز العمل 
المؤسسي

تقييم متكامل

تقييم أثر تغير 
المناخ

مسار التركيز 
 النموذجي

)RCP(

اختيار مسارات التركيز النموذجية العتماد النماذج المناخية    الخطوة 1.  
العالمية )GCMs( المتاحة ومراجعتها.  

توليد مجموعات من اسقاطات النمذجة المناخية    الخطوة 2.  
اإلقليمية )RCM( في نطاق عربي محّدد.  

ربط النماذج الهيدرولوجية اإلقليمية )RHM( بمخرجات  الخطوة 3.  
النماذج المناخية اإلقليمية لتحليل آثار تغّير المناخ على     

الموارد المائية.  

إجراء تقييم لقابلية التأّثر )VA( إستنادًا إلى نتائج تقييم    الخطوة 4.  
األثر في كل المنطقة العربية ضمن قطاعات وقطاعات     

فرعية مستهدفة.  

استكمال رسم الخرائط المتكاملة )IM( للتقييم بغية تسهيل    الخطوة 5.  
تحليل السياسات والحوار على الصعيد اإلقليمي.  

الشكل 1: اإلطار التنفيذي لريكار 

الشكل 2: منهجية التقييم المتكامل المتبعة في ريكار

تقييم قابلية 
التأثر بتغير المناخ

IM VA RHM GCM

المنطقة العربية

RCM

وصياغــة السياســات وتعزيــز االســتجابات المتعلقــة بتغيــر المناخ على 
المســتوى اإلقليمــي العربــي. 

ويتمحــور إطــار تنفيــذ مبــادرة ريــكار حــول أربعــة ركائــز )الشــكل 1(، 
للمعرفــة؛  إقليمــي  مركــز  وإقامــة  المرجعيــة  البيانــات  بحــث  وهــي: 
وأخــرى  األثــر  لتقييــم  عناصــر  مــن  يتكــّون  متكامــل  تقييــم  إجــراء 
لتقييــم قابلّيــة التأّثــر؛ التوعيــة ونشــر المعلومــات ؛ وبنــاء القــدرات 
وتعزيــز العمــل المؤّسســي. وقــد اضطلعــت اإلســكوا بتنســيق هــذه 
المبــادرة اإلقلیمیــة، وهــي تقــوم برفــع تقاریــر دوريــة إلــی المجلــس 
الــوزاري العربــي للميــاه واللجنــة العربيــة الدائمــة لألرصــاد الجويــة 

بالمبــادرة. المتعلقــة  بشــأن األنشــطة 

وقــد ســاهمت المبــادرة أيًضــا فــي إنشــاء المنتــدى العربــي لتوقعــات 
المنــاخ )ArabCOF( ومركــز إقليمــي للمعرفــة، اللذيــن يواصــان دعــم 

الركائــز األربــع لمبــادرة ريــكار والســعي إلــى العمــل علــى تحقيقهــا.
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إلى جانب الهدف الرئيسي المتمثل في إجراء تقييم متكامل 
وشامل للمناخ في المنطقة، قامت ريكار بعمل هاّم لدعم الدول 

 ،)DARE العربية على مستوى جمع وإنقاذ البيانات المناخية )مشروع
وتطوير قواعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث من أجل دعم 

تحليل تغّير المناخ.

 جمع البيانات المتعّلقة بالظواهر المناخية المتطرفة
واهتمام المتخصصين العرب باألرصاد الجوية في تحسين التحليل 

اإلقليمي لمؤشرات الظواهر المناخية المتطرفة كان جليًا في ورشة 
عمل ريكار اإلقليمية التي تناولت مسألة التنبؤات وإسقاطات تغّير 

المناخ ومؤشرات الظواهر المناخية المتطرفة في المنطقة العربية، 
ونظمتها المنظمة العالمية لألرصاد الجوية واإلسكوا، بالتعاون مع 

المديرية الوطنية لألرصاد الجوية المغربية )الدار البيضاء، 2012(. 
وقد عملت ورشة العمل هذه على جمع ورصد جودة بيانات يومية 

عن المناخ مستقاة من عدد كبير من محطات األرصاد الجوية في 
المنطقة. وقد أتاحت النتائج التي تم التوّصل إليها تحديد اتجاهات 

كمية التساقطات اليومية القصوى السنوية ، كما وّفرت معلومات 
جديدة عن الظواهر المناخية المتطرفة في المنطقة العربية، 

باستخدام رصدات تاريخية تم توثيقها في مقال خاضع إلستعراض 
األقران ومنشور في مجلة متخصصة ، شارك في تأليفها خبراء من 

المنظمة العالمية لألرصاد الجوية وممثلون عن خدمات األرصاد 
الجویة العربیة.

Donat, M.G., Peterson, T.C., Brunet, M., King, A.D., et al. 
2014.Changes in Extreme Temperature and Precipitation 
in the Arab Region: Long-term Trends and Variability 
Related to ENSO and NAO. International Journal of 
Climatology, 34)3(: p. 581-592.

 إنقاذ البيانات المناخية
تشتمل السجالت السابقة لنظام المناخ على معلومات أساسية 

 )vulnerability hotspots( وبذلك، يحدد التقرير المناطق الشديدة التأثر
والقطاعــات القابلــة للتأثــر فــي المنطقــة العربيــة كلهــا، ويوضــح كيفيــة 
المجتمعــات  بهــا  تتمتــع  التــي  الصمــود  علــى  النســبية  القــدرة  تأثــر 
العربيــة والقطاعــات االســتراتيجية مــا لــم ُتتخــذ إجــراءات جماعيــة 
ومتســقة ومنســقة لمعالجــة األســباب الجذريــة الكامنــة وراء قابليــة 

التأثــر وللتكيــف مــع تغّيــر المنــاخ.

الطويلــة  والمائيــة  المناخيــة  البيانــات  توافــر  لمحدوديــة  ونظــًرا 
العربيــة، تمحــورت جهــود  المنطقــة  فــي  الجــودة  المــدى والعاليــة 
لــدى  الوطنيــة،  الرصــد  محطــات  بيانــات  اســتخدام  حــول  ريــكار 
أو  إقليميــة  مصــادر  مــن  بيانــات  مــع  جنــب  إلــى  جنبــًا  توفرهــا، 
عالميــة، لضمــان اســتخدام مجموعــات بيانــات مّتســقة وموثوقــة 
ويــرد  بينهــا.  المقارنــة  إجــراء  يمكــن  العربيــة  بالــدول  صلــة  ذات 
الجويــة  األرصــاد  لبيانــات  مفصــل  وصــف  الرئيســي  التقريــر  فــي 
والبيانــات  الطوبوغرافيــا  و  المائيــة  بالمــوارد  المتعلقــة  والبيانــات 
األرضيــة األخــرى، باإلضافــة إلــى مجموعــات البيانــات االجتماعيــة 
والنظــام  المنــاخ  تقييمــات  إلثــراء  المســتخدمة  واالقتصاديــة 

التأّثــر. وقابليــة  الهيدرولوجــي 

واســتخدمت سلســلة مختــارة مــن المتغيــرات المناخيــة األساســية، 
ومؤشــرات الظواهــر المناخيــة المتطرفــة، والبارامتــرات االقتصاديــة 
واالجتماعيــة والبيئيــة لعــرض نتائــج التقييــم المتكامــل وتوضيحهــا . 

وقد تم اختيار ثاث فترات زمنية لعرض النتائج، وهي:

الفترة المرجعية )1986-2005(   •
فترة منتصف القرن )2046-2065(   •

فترة نهاية القرن )2081-2100(.  •

واستند التحليل إلى مساري تركيز نموذجيين )RCPs(، وهما:

مسار التركيز النموذجي RCP 4.5 – يصف بشكل عام    •
سيناريو انبعاثات معتدلة  

مسار التركيز النموذجي RCP 8.5 –  يصف بشكل عام     •
سيناريو انبعاثات مرتفعة أو سيناريو “بقاء األمور على حالها”.  

اإلقليميــة  الهيدرولوجيــة  والنمــاذج  اإلقليميــة  المناخيــة  والنمــاذج 
بمســاحة  شــبكة  أســاس  علــى  ُأعــدت  التقريــر  هــذا  فــي   الــواردة 
إجــراء  أخــرى عنــد  اعُتمــدت قياســات تحليــل  بينمــا  كلــم،   50x50
بعــض دراســات الحــاالت التــي تتعلــق بتقييــم األثــر وأثنــاء إعــداد 

التأثــر. لقابليــة  المتكامــل  التقييــم 

ويمّثــل التقريــر العربــي حــول تقييــم تغّيــر المنــاخ وُمرفقــه التقنــي 
والمخرجــات  األســاليب  مفّصــل  بشــكل  يوّصــف  هامــًا  مرجعــًا 
والخاصــات الناتجــة عــن التقييــم. كذلــك ورد ذكــر اإلطــار المنهجــي 
بشــكل موّســع فــي سلســلة مــن المنشــورات التــي تركــز علــى عناصــر 

المتكامــل. للتقييــم  مختلفــة 

وُيتوقــع أن يقــّدم هــذا التقريــر العلمــي تقييمــًا إقليمّيــًا وقائمــًا علــى 
إلــى  اســتنادًا  بــه  التأثــر  وقابليــة  المنــاخ  تغّيــر  آلثــار  علميــة  أســس 
مجموعــات بيانــات وافتراضــات موّحــدة ومتناســقة، مــن شــأنها أن 
تســهم فــي إثــراء بحــوث جديــدة حــول تغيــر المنــاخ، وتعزيــز الحــوار 
بيــن الــدول العربيــة بشــأن القضايــا ذات األولويــة والتحديات والفرص 
المتاحــة التخــاذ إجــراءات جماعيــة. وفــي النهايــة، يقــّدم التقريــر أيضا 
إقليميــة ومخرجــات  بيانــات  إقليميــًا ومجموعــات  أساســًا مرجعيــًا 
تقييــم يمكــن اســتخدامها أيضــًا إلثــراء وإعــداد تقييمــات علــى نطــاق 

أضيــق وعلــى المســتويات دون اإلقليميــة، والوطنيــة، والمحليــة. 

اإلطار 1: مساهمات ريكار في تعزيز توافر البيانات المناخية للوصول إلى تحليل مناخي فعال في المنطقة العربّية

*عنوان المرجع بالكامل:
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تمّكن من إجراء تقييمات مناخية شاملة وموثوقة، ولكّن غالبًا ما 
يكون ِقسم كبير من هذه السجالت محدودًا من الناحية المكانية 

والزمانية، ويعاني من انعدام التجانس في معايير الجودة. وقد 
أفضت الحاجة الرئيسية والملحة إلنقاذ الرصدات التاريخية المتعلقة 

باألحوال الجوية، التي كان يتم االحتفاظ بها في وسائط إعالم قابلة 
للتلف، إلى خلق وعي متزايد في أوساط الهيئات الدولية والمجتمع 

العلمي، ما أدى إلى إطالق مبادرات هامة إلنقاذ البيانات.

وكجزء من اجتماعات ريكار، وعماًل بتوصيات المشاركين فيها حول 
ضرورة اتخاذ إجراءات متابعة بشأن تبادل البيانات المناخية بين دوائر 
األرصاد الجوية في المنطقة وإنقاذ هذه البيانات، نظمت اإلسكوا 

في عام 2013 و برعاية ريكار، ورشة عمل تدريبية دون إقليمية حول 
إنقاذ البيانات المناخية ورقمنتها. و هدفت إلى تقديم التدريب على 

 )DARE( الجوانب النظرية والعملية لمبادرة إنقاذ البيانات المناخية
ورقمنتها ، بما في ذلك مناقشة طرق نقل وسيلة المصدر، وتحويل 

البيانات إلى سجالت رقمية، وتحديد البيانات الفوقية المطلوبة، 
وممارسات التخزين والمساندة، فضاًل عن مراقبة جودة البيانات 

والتجانس بينها. وأدت ورشة العمل هذه، التي شارك فيها ممّثلون 
عن مراكز األرصاد الجوية في المنطقة، إلى تمهيد الطريق أمام 

 تحقيق فرص التعاون وإلى إطالق مبادرات جديدة إلنقاذ 
البيانات المناخية.

 وقد تمثلت إحدى نتائج ورشة العمل في وضع خطة تنفيذية إلنقاذ 
البيانات المناخية لصالح دائرة األرصاد الجوية األردنية وهيئة األرصاد 

الجوية الفلسطينية، عبر مشروع مشترك بين اإلسكوا والمنظمة 
العالمية لألرصاد الجوية. وقد تضّمن المشروع تدريب موظفي دائرة 
األرصاد الجوية األردنية حول كيفية إنقاذ البيانات ورقمنة السجالت 

المناخية؛ ووضع قائمة جرد لسجالت البيانات المناخية التي تم 
االحتفاظ بها في شكل ورقي، من أجل استردادها ورقمنتها؛ 

والتأّكد من خزن وأرشفة البيانات المناخية بشكل آمن ومنّظم للغاية 
بمشاركة السلطات المحلية؛ ووضع خطة تنفيذية الستعادة ورقمنة 

جميع المحفوظات التي تم جردها، بما في ذلك تحديد المهل الزمنية 
التقريبية التي يتطلبها إنجاز كل مرحلة من مراحل الخطة. وكنتيجة 

لذلك، تم جرد حوالي 98 في المائة من البيانات الورقية لدى دائرة 
األرصاد الجوية األردنية، ومراقبة جودتها وإدخالها في نظام البيانات 

المناخية األردني.

كذلك أنشئت في دائرة األرصاد الجوية األردنية بعثة مشتركة بين 
دائرة األرصاد الجوية األردنية وهيئة األرصاد الجوية الفلسطينية 

 إلنقاذ البيانات المناخية الخاصة بمحطات األرصاد الجوية في 
الضفة الغربية، كما تم إنجاز مشروع مشترك إلنقاذ البيانات المناخية 

الخاصة بعشر محطات رصد تعود إلى خمسينيات وستينيات القرن 
الماضي، بدعم من اإلسكوا والوكالة السويدية للتعاون الدولي من 

اجل التنمية.

 قواعد بيانات الخسائر الناجمة عن الكوارث
إّن تطوير قواعد بيانات وطنية للكوارث يمّثل استراتيجية منخفضة 

التكلفة وشديدة الفعالية لشرح وتعليل الخسائر الناجمة عن الكوارث 
بطريقة منهجية. ويعّد ذلك بمثابة الخطوة األولى الحاسمة لتوليد 

المعرفة الالزمة لتقييم المخاطر بشكل دقيق، والتكيف مع تغير 
المناخ، والحد من مخاطر الكوارث.

وفي سبيل تعزيز عملية حساب الخسائر الناجمة عن الكوارث على 
المستوى العالمي، أطلق مكتب األمم المتحدة للحد من مخاطر 

الكوارث المبادرة العالمية لجمع قواعد بيانات لخسائر الكوارث، التي 
صممت للمساعدة في إنشاء قواعد بيانات وطنية للخسائر الناجمة 
عن الكوارث في جميع أنحاء العالم، باّتباع منهجية تم وضعها في 

.”Desinventar إطار مشروع “ديس إنفنتر

وإدراًكا منها ألهمية االستعانة بقواعد بيانات موثوقة للخسائر 
واألضرار الناجمة عن الكوارث من أجل استخدامها كمعلومات 
للتنمية والحد من مخاطر الكوارث بطريقة فعالة، أعربت الدول 
العربية مؤّخرا عن اهتمامها بإنشاء قواعد بيانات مماثلة. ومن 
هذا المنطلق، دعمت ريكار مشاريع إلنشاء قواعد بيانات خاصة 

بالخسائر الناجمة عن الكوارث في ست دول عربية، وهي األردن 
وتونس ودولة فلسطين ولبنان والمغرب واليمن، وذلك باالستناد 
إلى المنهجية واألدوات التي وضعها مكتب األمم المتحدة للحد 
من مخاطر الكوارث. وقد نتج عن ذلك وضع تحليل شامل للكوارث 

المرتبطة باألحوال الجوية والعوامل الجيولوجية، كما آلثارها 
االجتماعية واالقتصادية والبيئية خالل فترة 30 عاًما.

 وباالستناد إلى سّجالت البيانات التي تّم جمعها، تظهر نتائج 
 هذا التقرير بشكل واضح تفّوق األخطار المتصلة بالمناخ بوصفها 

 سببًا لغالبية األضرار، مقارنة مع المخاطر الجيولوجية. كذلك، 
 أظهرت األخطار المتصلة بالمناخ اتجاهات تصاعدية بشكل واضح 

جدًا في المنطقة. وقد تبّين أيضًا أن تواتر هذه األخطار والوفيات 
 والخسائر االقتصادية الناجمة عنها ترتفع بشكل مّطرد، ال سيما 

 فيما يتعلق بالكوارث على النطاَقين الضّيق والمتوّسط 
)أو ما يعرف بالكوارث الممتّدة(.

ولذا، فإن تطوير قواعد بيانات بشأن الخسائر الناجمة عن الكوارث 
يساعد في تحديد المناطق الشديدة التأثر “hotspots”، وبالتالي في 
تحديد أهّم اإلجراءات التي ينبغي اّتخاذها باالستناد إلى األدلة، كما 

يوّفر مبررًا قيمًا لإلستثمار في التكّيف مع تغّير المناخ والحد من 
مخاطر الكوارث. وبالنسبة للدول العربية التي ُبحثت أوضاعها، فإن 

المعدل المرتفع لخسائرها السنوية ُيملي بشكل قاطع االستثمار في 
برامج الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغّير المناخ.

 كل التفاصيل والنتائج المتعلقة بهذه 
 الدراسة ترد في تقرير ريكار التقني المعنون: 

”Disaster Loss Data and Linkage to Climate  
Change Impacts for the Arab Region )2017(“. 

TECHNICAL REPORT

Disaster Loss Data and Linkage to  
Climate Change Impacts for the Arab Region

Regional Initiative for the Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources and Socio-Economic Vulnerability in the Arab Region
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لمحة عامة

 ، المنــاخ  تغّيــر  تقييــم  حــول  العربــي  التقريــر  هيــكل  مــع  انســجامًا 
أقســام. أربعــة  مــن  التنفيــذي  الملخــص  هــذا  يتأّلــف 

لمحــة عامــة، ويليــه جزئــان يحاكيــان  القســم األول علــى  يشــتمل 
العناصــر الرئيســية لمنهجيــة التقييــم المتكامــل، وهمــا تقييــم األثــر 
الثانــي(. ويبــدأ كل  )الجــزء  التأّثــر  قابلّيــة  )الجــزء األول( وتقييــم 
جــزء بملخــص عــن المنهجيــة المناســبة التــي تــم تطبيقهــا، ثــم نبــذة 
عــن تفاصيــل عــرض النتائــج فــي هــذا التقريــر. ويلــي ذلــك ملّخــص 

عــن النتائــج الرئيســية واالســتنتاجات والخاصــات لــكل جــزء.

النمذجــة  اســقاطات  األثــر(  )تقييــم  األول  الجــزء  ويســتعرض 
بالنســبة  الهيدرولوجيــة اإلقليميــة  المناخيــة اإلقليميــة والنمذجــة  
علــى  التركيــز  مــع  مختــارة،  فرعيــة  ولنطاقــات  العربــي  للنطــاق 
بعــض أحــواض الميــاه الســطحية الرئيســية المشــتركة فــي المنطقــة 
العربيــة، كمــا يشــتمل علــى دراســات حــاالت بشــأن تقييــم أثــر الظواهر 
المناخيــة المتطرفــة ودراســات حــاالت قائمــة علــى قطاعــات محــددة، 
والنمذجــة  اإلقليميــة  المناخيــة  النمذجــة  مخرجــات  إلــى  اســتنادًا 

اإلقليميــة. الهيدرولوجيــة 

التأّثــر(  لقابلّيــة  المتكامــل  )التقييــم  الثانــي  الجــزء  ويســتعرض 
المخرجــات المنبثقــة مــن التقييــم المتكامــل لقابلّيــة التأّثــر، َفيقــّدم 

ملّخًصــا عــن نتائــج كل قطــاع مــن القطاعــات الخمســة وكل قطــاع 
فرعــي مــن القطاعــات الفرعيــة التســعة التي اشــتملت عليها الدراســة، 
ويلــي ذلــك النتائــج واالســتنتاجات الرئيســية الخاصــة بهــذا الجــزء.
المقدمــة  الحالــة  ودراســات  المتكامــل  التقييــم  مخرجــات  وجميــع 
جديــدة وأعــدت فــي إطــار المبــادرة اإلقليميــة، وتبنــي علــى مخرجات 
النمذجــة المناخيــة اإلقليميــة تبــع التقليــص الديناميكــي للنطــاق التــي 

تــّم اســتعراضها فــي الجــزء األول.

إلــى  المقبلــة”(  “الخطــوات  )المعنــون  الختامــي  الجــزء  ويهــدف 
استكشــاف إمكانيــات االســتفادة مــن هــذا التقريــر  إلثــراء عمليــة 
كمــا  مســتقبلية،  إجــراءات  واتخــاذ  اإلقليميــة  السياســات  صنــع 
والمــوارد  بهــا،  القيــام  يمكــن  التــي  المقبلــة  الخطــوات  يســتعرض 

ريــكار. مــن  المنبثقــة  اإلضافيــة 

ويشــتمل التقريــر العربــي حــول تغّيــر المنــاخ ومرفقــه التقنــي علــى 
التفاصيــل الكاملــة للمخرجــات المســتمدة مــن التقييــم. كذلــك تــم 
التوّســع فــي شــرح اإلطــار المنهجــي فــي سلســلة مــن المنشــورات 

التــي ترّكــز علــى العناصــر المختلفــة للتقييــم المتكامــل.

)تقريــر  ريــكار  منشــورات سلســلة  أحــد  مراجعــة  إلــى  اإلشــارة  تــم 
القســم ذي صلــة  تقنــي، أو مذكــرة تقنيــة، أو مــواد تدريبيــة( فــي 
 فــي هــذا الملخــص التنفيــذي، متــى كان ذلــك مفيــدًا للتوّســع فــي 

نتائج محددة.

.Julien Harneis :بئر في صنعاء، اليمن، 2014. المصدر

هيكل التقرير
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 CORDEX الشكل 3: نطاق الشرق األوسط وشمال أفريقيا المشمول ببرنامج

النطاق الكامل )SMHI-RCA4(النطاق الفاعل

المناخيــة  النمذجــة  اســتخدام  علــى  األثــر  تقييــم  منهجيــة  تقــوم 
اســقاطات  لتوليــد  اإلقليميــة  الهيدرولوجيــة  والنمذجــة  اإلقليميــة 

مناخيــة.

وقــد تــّم تطبيــق نهــج النمذجــة المناخيــة اإلقليميــة مــن أجــل تقليــص 
إلــى  ديناميكــي  بشــكل  العالميــة  المناخيــة  النمذجــة  نتائــج  نطــاق 
المســتوى اإلقليمــي. ومــن هــذا المنطلــق، تــم إنشــاء النطــاق العربــي 
المناخيــة  النمذجــة  لتطبيــق  المناســبة  األطــر  لوضــع   )3 )الشــكل 
برنامــج  وضعهــا  التــي  التوجيهيــة  المبــادئ  بحســب   اإلقليميــة 
النمــوذج  لتقليــص قيــاس  المنســقة  اإلقليميــة  )التجربــة   CORDEX
المناخــي اإلقليمــي( المشــمول بالبرنامــج العالمــي للبحــوث المناخيــة 

.)WCRP(

والهيدرولوجيــة  الجويــة  لألرصــاد  الســويدي  المعهــد  اســتمّد  وقــد 
مركــز  نمــوذج  باســتخدام  اإلقليميــة  المناخيــة  النمذجــة  مخرجــات 
روســبي اإلقليمــي للغــاف الجــوي )RCA4( مدفوعــًة حتــى حدودهــا 
 EC-Earth عبــر ثاثــة نمــاذج مناخيــة عالميــة شــديدة التطــور هــي
و CNRM-CM5 و GFDL-ESM2M. وُحســب المتوســط لمخرجــات 
بالنســبة   RCP 8.5 و   RCP 4.5لـــ )“المجموعــة”(  الثاثــة  النمــاذج 
لمختلــف المتغيــرات المناخيــة حتــى نهايــة القــرن الحــادي والعشــرين 

باســتبانة أفقيــة تســاوي 50×50 كلــم.

اســتبانة  علــى  القائمــة  بالنتائــج  مقارنــة  عمليــات  أجريــت   وقــد 
25 كلــم فــي إطــار اســقاطات الســيناريو RCP 8.5، مــع اإلشــارة إلــى 

لــم  ولذلــك  هــذه  الدقــة  درجــة  علــى  يتوفــران  فقــط  اســقاطين  أن 
يوَضعــا ســوية كمجموعــة. وقــام تحليلهمــا بمعظمــه علــى مقارنــات مــع 
االســقاطات  التــي تتميــز باســتبانة  50 كلــم والمســتمدة مــن النمــوذج 

.)EC-Earth,GFDL-ESM2M( نفســه  العالمــي  المناخــي 

محــاكاة  عمليــات  نتائــج  جميــع  فــي  اإلنحيــاز  تصحيــح  تــم  وقــد 
 النمذجــة المناخيــة اإلقليمية باســتخدام الطريقــة القائمة على التوزيع 
)distribution-based scaling“ DBS”( بغيــة تجنــب اإلنحيــازات 
ك أو عــن النمــوذج  الناجمــة إمــا عــن النمــوذج المناخــي العالمــي المحــرِّ
المناخــي اإلقليمــي المســتخدم لتقليــص النطــاق. وبالنســبة للنتائــج، 
ــى أن أهــم أوجــه عــدم اليقيــن تتصــل باالســقاطات  تجــدر اإلشــارة إل
المتعلقــة بالتســاقطات ال بالحــرارة، حيــث إن اإلشــارة علــى التغّيــر فــي 
ك  التســاقطات أكثــر حساســية إزاء النمــوذج المناخــي العالمــي المحــرِّ

منــه إزاء ســيناريو االنبعاثــات. 

تــم وضــع النمذجــة الهيدرولوجيــة اإلقليميــة اســتنادًا إلــى نموذجيــن 
هيدرولوجييــن رئيســيين باســتخدام النتائــج المصححــة مــن اإلنحيــاز 
للتســاقطات والحــرارة بطريقــة DBS كمعلومــات. واســُتخدم نمــوذج 
التســرب  قــدرة  ونمــوذج   )HYPE( للبيئــة  الهيدرولوجيــة  التنبــؤات 
اإلقليميــة  الهيدرولوجيــة  النمذجــة  نتائــج  إلعــداد   )VIC( المتغيــرة 
فــي مجمــل المنطقــة العربيــة. واســُتخدم نمــوذج نظــام وضــع النمــاذج 
الهيدرولوجيــة )HEC-HMS( فقــط للتحقــق ممــا يتركــه التغيــر فــي 
الظواهــر المناخيــة المتطرفــة مــن تبعــات علــى الحالــة الهيدرولوجيــة 

فــي مســتويات محليــة مختــارة. 

لمحة عامة عن المنهجية

Figure 3
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الوحدة المطلقة/ وحدة الفروقمتغيرات المخرجاتمصدر النمذجة

النمذجة المناخية اإلقليمية

الحرارة )متوسط الحرارة، الحرارة القصوى، 
درجة مئويةالحرارة الدنيا(

ملمالتساقطات

ملمالجريان السطحيالنمذجة الهيدرولوجية اإلقليمية

تتصل بالنتائج المتعلقة بالمنطقة العربية وساحل البحر 
األبيض المتوسط والمرتفعات المغربية

ملمالتبخر النتحي

ملمالجريان السطحيالنمذجة الهيدرولوجية اإلقليمية

تتصل بعرض النتائج المتعلقة بأحواض المياه السطحية 
المشتركة

)HYPE تصريف النهر )فقط

متوسط التصريف  -
تدفق مرتفع  -

تدفق منخفض  -

م3/بالثانية
م3/بالثانية

م3/بالثانية أو عدد األيام

TECHNICAL NOTE

Regional Climate Modelling and 
Regional Hydrological Modelling 
Applications in the Arab Region

Regional Initiative for the Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources and Socio-Economic Vulnerability in the Arab Region

الجدول 1: متغيرات مخرجات النمذجة المناخية اإلقليمية والنمذجة الهيدرولوجية اإلقليمية

الحالــة  رصــدات  مــن  المســتمدة  البيانــات  حجــم  محدوديــة  إّن 
مخرجــات  بشــأن  اليقيــن  عــدم  مــن  جوانــب  توّلــد  الهيدرولوجيــة 
ســبيل  علــى  الجريــان،  فاســقاطات  الهيدرولوجيــة.  النمذجــة 
بالتســاقطات،  المتعلقــة  المخرجــات  علــى  قائمــة  أنهــا  بمــا  المثــال، 
النموذجيــن  فــي ســياق  اليقيــن  مــن عــدم   ُتظهــر مســتويات عاليــة 

  .VICو HYPE

النتائــج  فــي  تــزداد  الجوانــب  هــذه  أن  إلــى  أيضــًا  اإلشــارة  وتجــدر 
كلمــا اشــتد تأثيــر اإلنســان فــي نظــام األنهــار )البنــى التحتيــة للتحكــم 
بالميــاه، والــري، وغيرهمــا(  قياســًا بحجــم النهــر. وينبغــي مراعــاة هــذه 

ــة بتصريــف الميــاه. المســألة عنــد شــرح وتحليــل النتائــج المتصل

ولــذا، تجــدر اإلشــارة إلــى أّن وضــع النمذجــة الهيدرولوجيــة اإلقليميــة 
ال ُيلغــي الحاجــة إلــى إجــراء دراســات محليــة تعالــج مســألة إدارة 
المــوارد المائيــة بمزيــد مــن التفصيــل، لكنــه يســاعد علــى تحديــد أبــرز 

المناطــق التــي يمكــن أن تجــري بشــأنها دراســات أكثــر تفصيــا.

وثمة معلومات إضافية عن تصحيح اإلنحياز وتعيير النماذج 
والتصديق على نموذجي HYPE  و VIC وأدائهما، واردة في مذكرة 

ريكار التقنية التي يمكن مراجعتها. وثمة معلومات أخرى إضافية 
 عن تطبيق HEC-HMS واردة في تقرير ريكار التقني المعنون 

  ”Impact of Climate Change on Extreme Events in 
  Selected Basins in the Arab Region )2017(“. 

ويشــتمل الجــدول 1 علــى قائمــة المتغّيــرات المحــّددة التــي تّمــت 
ــر عــن النتائــج مــن حيــث  دراســتها مــن كل مصــدر للنمذجــة ، ويعبَّ

المرجعيــة. بالفتــرة  مقارنــة  تشــهدها  التــي  التغيــرات 

وعلــى الرغــم مــن أن متوســط التغيــرات فــي المنــاخ المســتقبلي ذو 
أهميــة للعديــد مــن التطبيقــات، فــإن التغيــرات فــي األحــوال الجويــة 
ــًا بســبب عواقبهــا الوخيمــة علــى  المتطرفــة تكــون أكثــر أهميــة أحيان

النقــل  الطبيعيــة وقطــاع  التحتيــة والبيئــة  صحــة اإلنســان والبنــى 
واالقتصــاد بشــكل عــام.

وعليــه، قامــت ريــكار بدراســة ســبعة مؤشــرات، تــم اختيارها من قائمة 
مــن 27 مؤّشــرًا وضعتهــا فرقــة الخبــراء التابعــة للمنظمــة العالميــة 
 .)ETCCDI( لألرصــاد الجويــة المعنيــة بكشــف تغّيــر المنــاخ ومؤشــراته

بالمنطقــة  يــن  خاصَّ إضافييــن  إقليمييــن  مؤشــرين  دراســة  وتمــت 
المنطقــة  فــي  الحــرارة  لبحــث حــدود درجــات  أهميــة  أكثــر  اعُتبــرا 
العربيــة الحــارة أصــًا، أي العــدد الســنوي لأليــام التــي تربــو فيهــا درجــة 
الحــرارة القصــوى اليوميــة علــى 35 درجــة مئويــة )SU35( والعــدد 
الســنوي لأليــام التــي تربــو فيهــا درجــة الحــرارة القصــوى اليوميــة علــى 

40 درجــة مئويــة )SU40(، بحســب مــا هــو مبيــن فــي الجــدول 2.

وإضافــة إلــى تقديــم نتائــج تقييــم األثــر بالنســبة للنطــاق العربــي، تــّم 
أيًضــا اختيــار نطاقــات فرعيــة محــددة لتوفيــر معلومــات إرشــادية 
أكثــر وضوحــًا بالنســبة لمناطــق معينــة ذات اهتمــام، من بينهــا أحواض 

الميــاه الســطحية المشــتركة )الشــكل 4(.

ويرد المزيد من المعلومات بشأن المنهجية المطبقة بالنسبة لجانب 
تقييم األثر في مذكرة ريكار التقنية والمعنونة:

”Regional Climate Modelling and Regional Hydrological 
Modelling Applications in the Arab Region )2017(“.
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SR

MH

MR

MD

JR

EU TU

EH

التعريفاالسم الكاملالمؤشر

مؤشرات الحرارة المتطرفة
SUالعدد السنوي لأليام التي تكون فيها الحرارة القصوى اليومية< 25 درجة مئويةعدد أيام الصيف

SU35العدد السنوي لأليام التي تكون فيها الحرارة القصوى اليومية< 35 درجة مئويةعدد األيام الحارة

SU40العدد السنوي لأليام التي تكون فيها الحرارة القصوى اليومية< 40 درجة مئويةعدد األيام الحارة جدًا

TRالعدد السنوي لأليام التي تكون فيها الحرارة الدنيا اليومية< 20 درجة مئويةعدد الليالي اإلستوائية
مؤشرات التساقطات المتطرفة

CDDالعدد السنوي األقصى لأليام المتتالية التي تكون فيها التساقطات اليومية > 1.0 ملمالطول األقصى لفترات الجفاف

CWDالعدد السنوي األقصى لأليام المتتالية التي تكون فيها التساقطات اليومية ≤ 1.0 ملمالطول األقصى لفترات المطر

R10
العدد السنوي لأليام التي تبلغ فيها التساقطات 

العدد السنوي لأليام التي تكون فيها التساقطات اليومية ≤ 10 ملم10 ملم

R20
العدد السنوي لأليام التي تبلغ فيها التساقطات 

العدد السنوي لأليام التي تكون فيها التساقطات اليومية ≤ 20 ملم20 ملم

SDIIنسبة مجموع التساقطات السنوية إلى عدد أيام المطر مؤشر شدة التساقطات البسيط
)عندما تكون فيها التساقطات ≤ 1.0 ملم(

إحداثياتاسم النطاق الفرعيرمز التعريفالنطاقات الفرعية

نطاقات فرعّية مختارة
MH9المرتفعات المغربيةW 1W 30N 35N

MD15ساحل البحر األبيض المتوسطE 31E 28N 33N

أحواض األنهار المشتركة

EH)34المرتفعات اإلثيوبية )منابع النيل األزرقE 40E 7N 15N

TU)40حوض دجلة األعلى )منابع نهر دجلةE 44E 37N 39N

EU)37حوض الفرات األعلى )منابع نهر الفراتE 44E 39N 40N

MR15نهر مجردةE 31E 28N 33N

JR35نهر األردنE 37E 32N 34N

SR12منابع نهر السنغالW 7W 10N 15N

الجدول 2: مؤشرات الظواهر المناخية المتطرفة موضوع الدراسة

الشكل 4: موقع النطاقات الفرعية المختارة للتحليل 
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النتائج والخالصات الرئيسية
ُتســتعرض النتائــج والخاصــات الرئيســية المنبثقــة مــن تقييــم األثــر 
للتغيــر  الجغرافــي  النطــاق  الخرائــط  وُتبّيــن  التاليــة.  األقســام  فــي 
الُمســقط فــي المنطقــة العربيــة كمتوســط لمجموعــة العناصــر الثاثــة، 
وذلــك لفتــرة منتصــف القــرن و/أو فتــرة نهايــة القــرن مقارنــًة بالفتــرة 
النموذجيــة  التركيــز  مســارات  ســيناريوهي  مراعــاة  مــع  المرجعيــة، 

 .)RCP 8.5 و/أو RCP 4.5( لانبعاثــات

1. درجة الحرارة في المنطقة العربية تتزايد ومن المتوقع أن 
تستمر في االزدياد حتى نهاية القرن.

تشــير جميــع اإلســقاطات إلــى أن درجــات الحــرارة ستشــهد ارتفاعــًا 
فــي المنطقــة العربيــة خــال القــرن الحالــي )الشــكان 5 و 6(. وُيظهــر 
 RCP 4.5 معــّدل متوســط التغيــر فــي درجــات الحــرارة للســيناريو
زيــادة ُمســقطة تتــراوح بيــن  1.2 و1.9 درجــة مئويــة فــي منتصــف 
القرن، وبين  1.5 و2.3 درجة مئوية مع نهايته. وبالنســبة للســيناريو 
RCP 8.5، ترتفــع هــذه الزيــادة لتتــراوح بيــن1.7 و2.6 درجــة مئويــة 

فــي منتصــف القــرن و بيــن  3.2 و4.8 درجــة مئويــة مــع نهايتــه.
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وتشــهد المناطــق الداخليــة اإلرتفــاع األكبــر فــي درجــات الحــرارة فــي 
منتصــف القــرن، ومــن الُمســقط أن تحــدث التغّيــرات األكثــر وضوَحــًا 

فــي درجــات الحــرارة فــي الصحــراء الكبــرى.  

الشكل 5: التغير في متوسط درجات الحرارة )درجة مئوية( مع مرور 
الزمن في النطاق العربي بمتوسط متحرك لفترة 30 سنة بالنسبة 

لستة اسقاطات مناخية

 الشكل 6: متوسط التغير في درجات الحرارة السنوية )درجة مئوية( في منتصف القرن ونهايته لمجموعة ثالثة اسقاطات 
RCP 4.5 و RCP 8.5 مقارنة بالفترة المرجعية 
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و مــع نهايــة القــرن، يصبــح التغّيــر المتصاعــد فــي درجــات الحــرارة 
أكثــر وضوَحــًا فــي جميــع أنحــاء النطــاق العربــي، حيــث يمكــن أن 
تشــهد بعــض أنحــاء المنطقــة العربيــة ارتفاعــًا فــي درجــات الحــرارة 

يصــل إلــى 5 درجــات مئويــة مقارنــة بالفتــرة المرجعيــة.

وبشــكل عــام، مــن الُمســقط  أن تشــهد المناطــق غيــر الســاحلية أعلــى 
الزيــادات فــي متوســط درجــات الحــرارة فــي المنطقــة العربيــة، بمــا 
فــي ذلــك المغــرب العربــي، وأعالــي وادي نهــر النيــل، ومنابــع نهــري 
الجزيــرة  لشــبه  والغربيــة  الوســطى  والمناطــق  والفــرات،  دجلــة 

العربيــة. 

ويختلــف مــدى التغيــر فــي درجــات الحــرارة تبعــًا الختــاف النطاقــات 
الفرعيــة، ولكــن جميــع هــذه النطاقــات تظهــر درجــات حــرارة ترتفــع 
 RCP 8.5 مــع نهايــة القــرن، وتكــون أكثــر تطرفــًا بالنســبة للســيناريو

.RCP 4.5 مقارنــة بالســيناريو

وعلــى ســبيل المثــال، ستشــهد المرتفعــات المغربيــة ارتفاعــات فــي 
معــدل درجــات الحــرارة فــي منتصــف القــرن قدرهــا 1.4 و 2.2 درجــة 
مئويــة فــي ظــل الســيناريوَهين RCP 4.5 و RCP 8.5 علــى التوالــي، 
وارتفاعــات فــي معــدل درجــات الحــرارة فــي نهايــة القــرن تبلــغ 1.8 
 RCP 8.5 و RCP 4.5 و 4.1 درجــة مئويــة فــي ظــل الســيناريوَهين

علــى التوالــي.

وفــي الوقــت نفســه، مــن الُمســقط أن تشــهد أعالــي وادي نهــر النيــل 
درجــة   2.0 و   1.5 تبلــغ  الحــرارة  درجــات  فــي متوســط  ارتفاعــات 
و   RCP 4.5 الســيناريوَهين  ظــل  فــي  القــرن  منتصــف  فــي   مئويــة 
ــى 3.6 درجــة مئويــة  ــي، وارتفاعــًا قــدره 1.8 إل ــى التوال RCP 8.5 عل

مــع نهايــة القــرن.

وتشــهد منابــع نهــَري دجلــة والفــرات تغيــرًا ملحوظــًا فــي متوســط 
درجــات الحــرارة أيضــًا، نظــرًا لاتجــاه المتصاعــد الُمســقط مــع حلــول 
نهايــة القــرن، حيــث يرّجــح أن تســّجل التغيرات في متوّســط درجات 
الحــرارة لســيناريو الحالــة األكثــر ســوًءا ارتفاعــات قدرهــا 4.5 و 4.8 

درجــة مئويــة لمنابــع نهــر دجلــة ومنابــع نهــر الفــرات، علــى التوالــي.

أمــا بالنســبة للتغيــرات الموســمية، فقــد أظهــرت النتائــج أن درجــات 
الحــرارة ال تتجــه نحــو االرتفــاع بشــكل واضــح فــي موســم معيــن مــن 
الســنة، بــل يكــون االحتــرار موزًعــا بالتســاوي علــى جميــع الفصــول. و 
مــن الُمســقط  أن تســّجل بعــض المناطــق )مثــل منابــع نهرالســنغال( 
ارتفاعــًا أكبــر فــي درجــات الحــرارة أثنــاء موســم الشــتاء، بينمــا يظهــر 
أن تســّجل مناطــق أخــرى ارتفاعــًا أكبــر فــي درجــات الحــرارة فــي 
موســم الصيــف )مثــل منابــع نهــر دجلــة(. ومــع ذلــك، يبــدو واضًحــا 
أن الزيــادة فــي درجــات الحــرارة بالنســبة لمعظــم البلــدان المتاخمــة 
للبحــر األبيــض المتوســط ســتكون أكبــر فــي موســم الصيــف منهــا فــي 

فصــل الشــتاء.

.Heribert Rustige :جبال األطلس، المغرب، 2015. المصدر
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 الشكل 7: متوسط التغير في معدل التساقطات السنوية )ملم/بالشهر( في منتصف القرن ونهايته لمجموعة ثالثة اسقاطات 
RCP 4.5 و RCP 8.5 مقارنة بالفترة المرجعية 
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2. تنحو اتجاهات التساقطات إلى حد كبير نحو االنخفاض  
في المنطقة العربية حتى نهاية القرن، على الرغم من أن 

بعض المناطق المحدودة يتوقع أن تشهد زيادة في كثافة 
التساقطات وكميتها.

بيــن  بعيــد  حــد  إلــى  التســاقطات  معــدل  تغيــر  اســقاطات  تتفــاوت 
منطقــة وأخــرى فــي النطــاق العربــي، وال يوجــد اتجــاه واحــد لنتائجــه 
الســنوية وال علــى مســتوى الفصــول. وفــي الوســع ماحظــة اتجاهــات 
نحــو انخفاضــه فــي القســم األكبــر مــن المنطقــة العربيــة فــي منتصــف 
حــدوث  المســقط  مــن  التحديــد،  وجــه  وعلــى   .)7 )الشــكل  القــرن 
انخفــاض قــدره 90 ملــم فــي معــدل التســاقطات الســنوية فــي جبــال 
األطلــس فــي إطــار الســيناريو RCP 8.5. ومــع نهايــة القــرن، ُيظهــر كا 
الســيناريوهين انخفــاض بمعــدل التســاقطات الســنوية يتــراوح بيــن 
90 و 120 ملــم فــي الســنة فــي المناطــق الســاحلية. ومــن الُمســقط  
حــدوث ذلــك علــى الغالــب فــي جبــال األطلــس وفــي أعالــي أحــواض 

ــة والفــرات. نهــري دجل

وتتوافــق اســقاطات النمــاذج بشــكل واضــح علــى جهــة انخفــاض فــي 
معــدل التســاقطات فــي منطقــة جبــال األطلــس، يصــل إلــى أقصــاه فــي 
الغالــب فــي منتصــف القــرن )لــكا الســيناريوهين(، وفــي نهايــة القــرن 

  .RCP 8.5 فــي إطــار الســيناريو

وبالنســبة للســيناريو RCP 8.5 فــي نهايــة القــرن، تجمــع اســقاطات 
النمــاذج علــى حــدوث تراجــع فــي معــدل التســاقطات فــي المنطقــة 
الســاحلية لشــبه  المناطــق  المشــرق، وكذلــك فــي  لبلــدان  الســاحلية 

الجزيــرة العربيــة علــى امتــداد البحــر األحمــر.

ومــع ذلــك، تظهــر النتائــج بالنســبة لبعــض المناطــق، بمــا فيهــا المنطقــة 
العربيــة وبعــض أنحــاء منطقــة  الشــرقية لشــبه الجزيــرة  الجنوبيــة 
ــًا فــي النمــاذج بشــأن االتجاهــات المرتفعــة  الســاحل األفريقــي، توافق
للتســاقطات، ويحتمــل أن يكــون هــذا المنحــى ناجمــًا عــن انزيــاح نقطــة 
 )intertropical convergence zone )ITCZ( المداريــة  اإللتقــاء 
نحــو الشــمال، مــا يــؤدي إلــى مثــل هــذه االتجاهــات المرتفعــة فــي 

معــدالت التســاقطات. 

سد الملك طالل، األردن، 2017. المصدر: كارول شوشاني شرفان.
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 الشكل 8: متوسط التغير في معدل التساقطات حسب الموسم )ملم/بالشهر( في نهاية القرن لمجموعة ثالثة اسقاطات 
RCP 4.5 و RCP 8.5 مقارنة بالفترة المرجعية
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وتشهد المرتفعات المغربية، إلى جانب االنخفاض الملحوظ في 
معدل التساقطات فيها، انخفاضًا هاّما في الجريان السطحي. ورغم 

وجود بعض االختالفات في شّدة التغير بين منطقة وأخرى ضمن 
المنطقة العربية، تكون نتائج الجريان السطحي المستمّدة من 

مجموعة العناصر الهيدرولوجية الثالثة متوافقة عمومًا مع النموذجين 
الهيدرولوجيين المستخدمين.

كذلك، تبّين أن التبخر النتحي يشهد انخفاضًا بشكل عام مع مرور الزمن، 
نظرًا لتناقص كميات المياه الالزمة لحدوث عملّيتي الّتبخر واالرتشاح 

في المنطقة العربية القاحلة أصاًل، التي غالبًا ما تشّكل فيها ندرة 
المياه عاماًل مقّيدًا. وبالتالي، يتبع نمط التغيير الخاص بالتبخر النتحي 

إلى حد بعيد ذات منحى نمط التغيير الخاص بالجريان السطحي. 
وبالنسبة لألحواض التي يوجد فيها كميات معقولة نسبّيا من المياه، 
ترتفع معدالت التبخر النتحي مع مرور الزمن، ما يساهم في انخفاض 

الجريان السطحي في تلك المناطق. ومن أفضل األمثلة على ذلك، 
منابع نهر دجلة والفرات خالل فصل الشتاء. 

بالنسبة للمتغيرات الهيدرولوجية، وبشكل عام، تتبع نتائج التغيرات 
في الجريان السطحي والتبخر النتحي التي تّم تقييمها بواسطة كال 

النموذجين HYPE و VIC ذات اتجاهات التساقطات في مختلف 
أنحاء المنطقة.

ويمكن فهم االتجاهات المذكورة بشــكل أفضل عبر دراســة مؤشــرات 
الظواهــر المناخيــة المتطرفــة ونتائــج النطاقات الفرعية. وعلى ســبيل 
المثــال، تشــير النتائــج المتعلقــة بــوادي الضيقــة فــي ُعمــان إلــى ارتفــاع 
فــي شــدة التســاقطات وأيامهــا الغزيــرة )أي العــدد الســنوي لأليــام التي 
تكــون فيهــا التســاقطات اليوميــة ≤ 10 ملــم (، جنبــًا إلــى جنــب مــع 
العــدد المتزايــد مــن أيــام الجفــاف المتتاليــة )CDD( لفتــرات مســتقبلية 

فــي إطــار كا الســيناريوَهين.

وعلــى مســتوى الفصــول )الشــكل 8(، مــن الُمســقط أن يكــون تغيــر 
معــدالت التســاقطات علــى أشــده أثنــاء أشــهر الشــتاء فــي بلــدان البحر 
األبيــض المتوســط وســيكون ســلبيًا مــع إنخفــاض يصــل إلــى %40 فــي 
أســوأ الحــاالت فــي مرتفعــات المغرب حســب االســقاطات لنهاية القرن 

ول- RCP 8.5. وبالنســبة لهــذه المرتفعــات، أكــدت عــدد مــن الدراســات 
التأثيــر الحــاد للتذبــذب فــي شــمالي المحيــط األطلســي )NAO( علــى 

تقلبيــة معــدالت التســاقطات فــي المغــرب. 

ومــن ناحيــة أخــرى، تظهــر منابــع نهــر الســنغال ارتفاعــًا مســقطًا فــي 
معدل التساقطات أثناء فصل الشتاء في نهاية القرن في إطار أسوأ 
الســيناريوهات، بينمــا تشــهد منابــع نهــر النيــل األزرق فــي المرتفعــات 
ــة. وتشــهد كا  اإلثيوبيــة انخفاًضــا بنســبة %7 فــي إطــار نفــس الحال
منابــع نهــري دجلــة والفــرات انخفــاض فــي معــدل التســاقطات خــال 
فصــل الشــتاء فــي مقابــل ارتفاعــه خــال فصــل الصيــف. ومــع ذلــك، 
مــن المســقط حــدوث ارتفــاع فــي التســاقطات فــي هذيــن الحوضيــن 

.RCP 4.5 حتــى فــي فصــل الشــتاء فــي إطــار الســيناريو

نهر دجلة، العراق، 2015. المصدر: إيهاب جناد.

اإلطار 2: التغيرات الُمسقطة في الجريان السطحي والتبخر النتحي في مختلف أنحاء المنطقة العربية
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3. توّفر مؤشرات الظواهر المناخية المتطرفة واإلسقاطات 
الموسمية رؤى قيمة عن آثار تغير المناخ، ال سّيما حين يتم 

إجراء التحليل على نطاقات أضيق.

الســنوّي لدرجــات  المتوســط  بشــكل عــام، ال يمكــن االعتمــاد علــى 
الحــرارة والتســاقطات بشــكل كاٍف لتقييــم أثــر تغّيــر المنــاخ علــى 
المنطقــة العربيــة، ولــذا فــإّن االســتعانة بمؤشــرات الظواهــر المناخيــة 
المتطرفــة و ذروتهــا  الموســمية يمكــن أن توّفــر رؤيــة أكثــر وضوحــًا  
بشــأن تداعيــات الحــرارة والتســاقطات فــي مختلــف المناطــق دون 
االقليميــة. ويمكــن أن يســاعد ذلــك أيضــًا  فــي تعزيــز الفهــم والعمــل 
مــن  أضيــق  نطاقــات  علــى  الكــوارث  مــن مخاطــر  الحــد  أجــل  مــن 

التحليــل.

عنــد إلقــاء نظــرة اجماليــة علــى ظواهــر درجــات الحــرارة المتطرفــة، 
منحــى  ثمــة  أن  الحــارة  باأليــام  الصلــة  ذات  المؤشــرات  كل  تبّيــن 
نحــو ارتفاعهــا مــع مــرور الزمــن. وبالنســبة لهــذه المؤشــرات، يتميــز 
حــادًا  تغيــرًا  بإظهــاره  القــرن  بنهايــة  المتعلــق   RCP 8.5 الســيناريو 

للغايــة فــي األحــوال المعيشــية. 

 )SU40( وعلــى ســبيل المثــال، يبّيــن تغيــر عــدد األيــام الحــارة جــدًا
احتــرارًا كبيــرًا ُمســقطًا فــي جميــع أنحــاء المنطقــة، وتحديــدًا فــي 
الجزيــرة  لشــبه  الوســطى  والمناطــق  الكبــرى  الصحــراء  مناطــق 
العربيــة للســيناريو RCP 8.5 )الشــكل 9(. وهــذا مــا يشــير إلــى أن 
االرتفــاع فــي درجــات الحــرارة المتطرفــة فــي المناطــق الســاحلية 
ســيكون أقــل مــن مثيلــه فــي األنحــاء الداخليــة للمنطقــة العربيــة فــي 

الســيناريوهين. كا  إطــار 

وبالنســبة للفتــرة المرجعيــة، يبيــن مؤشــر عــدد الليالــي االســتوائية 
أيضــًا منحــى نحــو احتــرار هــام مــع مــرور الزمــن، إذ مــن المســقط 
ارتفــاع درجــات الحــرارة بشــكل أساســي فــي وســط أفريقيــا وجنوبــي 
 RCP 8.5 الســيناريو  إطــار  فــي  والســيما  العربيــة،  الجزيــرة  شــبه 
الزراعيــة،  النظــم  تبعــات هامــة علــى  المؤشــر  )الشــكل 10(. ولهــذا 
ألن بعــض المزروعــات تقتضــي درجــات حــرارة شــديدة التبايــن بيــن 

النهــار والليــل. إضافــة إلــى ذلــك، يمكــن الرتفــاع درجــة الحــرارة ليــًا 
أن يؤثــر فــي صحــة اإلنســان والحيــوان ألن مــن األصعــب لمكوناتهمــا 
العضويــة اســتعادة وضعهــا الطبيعــي بعــد يــوم شــديد الحــرارة أو 

ــى ســبيل المثــال(.  ــام الحــارة )كموجــات الحــر، عل فتــرة مــن األي

تتفــاوت معــدالت ظواهــر التســاقطات المتطرفــة تفاوتــًا هامــُا مــن 
مــكان إلــى آخــر فــي المنطقــة. وتشــير اإلســقاطات المتعلقــة بالطــول 
مزيــد  نحــو  منحــى  وجــود  إلــى   )CDD(الجفــاف لفتــرات  األقصــى 
مــن الجفــاف وخصوصــًا بالنســبة لمنطقــة البحــر األبيــض المتوســط 
واألنحــاء الغربيــة والشــمالية لشــبه الجزيــرة العربيــة مــع نهايــة القــرن 

)الشــكل 11(.

إطــار  فــي  هــام  بشــكل   CDD مؤشــر  يــزداد  أن  الُمســقط  ومــن 
الســيناريو RCP 8.5 ومــع حلــول نهايــة القــرن، ويمكــن أن يكــون ذلــك 
مؤشــرًا علــى أن يرجــح أن يطــول فصــل الصيــف الجــاف والســيما 
فــي المناطــق اآلنفــة الذكــر. ومــع ذلــك، ُتظهــر بعــض المناطــق فــي 
وســط وشــرقي شــمال أفريقيــا انخفاضــًا فــي مؤشــر CDD. وفــي كل 
الحــاالت، يتعيــن إكمــال نتائــج هــذا المؤشــر بمعلومــات إضافيــة ألن 
أي إشــارة إلــى فتــرة جفــاف أقصــر ال تســتبعد ارتفــاع مســتوى تواتــر 

الجفــاف فــي الوقــت نفســه.

معــدل  فيهــا  يزيــد  التــي  لأليــام  الســنوي  العــدد  مؤشــر  وُيبــرز 
التســاقطات اليوميــة علــى 20 ملــم أو “أيــام التســاقطات الغزيــرة 
جــًدا” )R20( فــي نهايــة القــرن )الشــكل 12( نتائــج مشــابهة لمؤشــر 
العــدد الســنوي لأليــام التــي يزيــد فيهــا معــدل التســاقطات اليوميــة 
ُمســقط  بانخفــاض  المؤشــرين  كا  ويوحــي   ،)R10( ملــم   10 علــى 
فــي عــدد األيــام الماطــرة بهــذه الغــزارة فــي المنطقــة. ولــدى دراســة 
التغيــرات علــى مســتوى األحــواض، أظهــر مؤشــر R20 تغّيــرًا طفيفــًا 
مــع مــرور الزمــن، مــا خــا مناطــق منابــع نهــر الفــرات ونهــر الســنغال، 
حيــث تظهــر جميــع اإلســقاطات منحــى نحــو االرتفــاع فــي معــدل 
التســاقطات. وعليــه، يمكــن إلجــراء التحليــل علــى نطاقــات أضيــق 
تقديــم رؤيــة أكثــر عمقــًا لاتجاهــات المتعلقــة بالظواهــر المناخيــة 

المتطرفــة فــي مناطــق محــددة.

Alhasan Sweirju/Oxfam-flickr.com :فيضانات في غزة بعد إعصار أليكسا، دولة فلسطين، 2011. المصدر
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 الشكل 9: متوسط التغير في عدد األيام الحارة جدًا )SU40( )األيام/ بالسنة( في منتصف القرن ونهايته لمجموعة ثالثة اسقاطات 
RCP 4.5  و RCP 8.5 مقارنة بالفترة المرجعية

 الشكل 10: متوسط التغير في عدد الليالي االستوائية )TR( )األيام/ بالسنة( في منتصف القرن ونهايته لمجموعة ثالثة اسقاطات 
RCP 4.5 و RCP 8.5  مقارنة بالفترة المرجعية 
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الشكل 11: متوسط التغير في الطول األقصى لفترات الجفاف )CDD()األيام/ بالسنة( في منتصف القرن ونهايته لمجموعة ثالثة اسقاطات 
RCP 4.5 و RCP 8.5 مقارنة بالفترة المرجعية

الشكل 12: متوسط التغير في العدد السنوي لأليام التي تكون فيها التساقطات ≤ 20 ملم )R20( )األيام/ بالسنة( في منتصف القرن 
ونهايته لمجموعة ثالثة اسقاطات RCP 4.5 و RCP 8.5 مقارنة بالفترة المرجعية 



2727

التقرير العربي حول تقييم تغير المناخ – الملخص التنفيذي

TECHNICAL REPORT

Impact of Climate Change on 
Extreme Events in Selected Basins 
in the Arab Region

Regional Initiative for the Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources and Socio-Economic Vulnerability in the Arab Region

رّكزت إحدى دراسات الحالة على مسألة آثار تغير المناخ وتحديدًا  
الظواهر المناخية المتطرفة في ثالثة أحواض نهرية في المنطقة 

العربية، وهي حوض النهر الكبير المشترك بين لبنان والجمهورية 
العربية السورية، وحوض نهر وادي ضيقة في ُعمان، وحوض 

نهر مجردة المشترك بين الجزائر وتونس. وتم بالنسبة لكل حوض 
تحليل التغيرات في المؤشرات التالية: مؤشرات ظواهر الحرارة 

 والتساقطات المتطرفة؛ وحاالت الجفاف المتطرف )إستناًدا 
 إلى الرقم القياسي المعياري للهطول )SPI(*؛ وحاالت 

الفيضانات المتطرفة.

وقد أظهرت النتائج أّنه من المسقط أن تشهد األحواض الثالثة 
ارتفاعًا في ظواهر درجات الحرارة المتطرفة مع نهاية القرن وفي 

إطار كال سيناريوهي االنبعاثات. وبالنسبة لإلسقاطات بشأن 
ظواهر التساقطات المتطرفة، فقد تبّين أنها أكثر تقّلبًا، مع وجود 

منحى عام نحو تزايد في مؤشر CDD في الغالب بالنسبة لألحواض 
 R20 المختارة، جنبًا إلى جنب مع منحى نحو االرتفاع في مؤشر

مع نهاية القرن بالنسبة لجميع األحواض الثالثة باستثناء نهر مجردة.

وفيما يتعلق بحاالت الجفاف والفيضانات، ُسّجلت النتائج التالية:

بالنسبة لحوض النهر الكبير، ثمة اتجاه نحو أحوال أكثر جفافًا مع 
نهاية القرن، مع ارتفاع حاالت الجفاف المعتدل خاصًة في إطار 
RCP 8.5 لكن دون حدوث مسقط لحاالت من الجفاف الحاد أو 
المتطرف. ويرّجح أن يشهد الحوض في القرن الحادي والعشرين 

زيادة في مستوى التدفق في ذروته وفي تواتر الفيضانات. 

وبالنسبة لحوض وادي الضيقة، ما من إشارة إلى حاالت من 
الجفاف الحاد أو المتطرف في القرن الحادي والعشرين وفقًا 
للفترة المرجعية، بينما ما زال من المسقط حدوث حاالت من 

الجفاف المعتدل مع تغيرات طفيفة على الغالب مقارنة بالفترة 
المرجعية. ومن المرجح أن يشهد الحوض ارتفاعًا في مستوى 

 التدفق في ذروته مع نهاية القرن، وتدل اإلسقاطات على 
انخفاض في عدد أيام الفيضانات المتطرفة في منتصف القرن 

يتبعه ارتفاع مع نهايته.

أما بالنسبة لحوض مجردة، ثمة اتجاه نحو أحوال أكثر جفافًا 
للغاية مع اسقاطات لحاالت من الجفاف الحاد والمتطرف مع 

مرور الزمن، إضافة إلى حاالت من الجفاف المعتدل في منتصف 
القرن ومع نهايته في سياق سيناريوهي االنبعاثات كليهما. وفي 

إطار سيناريو االنبعاثات المعتدلة، من المسقط أن يشهد الحوض 
إرتفاعًا في مستوى التدفق في ذروته إلى جانب تناقصًا في 

عدد الفيضانات المتطرفة. ولكّن من المسقط أن ينخفض متوّسط 
مستوى التدفق في ذروته مع مرور الزمن في سياق سيناريو 

االنبعاثات المرتفعة.

اإلطار 3: تقييم أثر الظواهر المناخية المتطرفة في أحواض نهرية مختارة

النهر الكبير، الجمهورية العربية السورية، 2007. المصدر: إيهاب جناد.

خزان سد وادي الضيقة، ُعمان، 2011. المصدر: إيهاب جناد.

سد سيدي سالم، نهر مجردة، تونس، 2015. المصدر: العربي عالء الدين.

و ترد كل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية المتبعة ونتائج وتحليالت 
إضافية في تقرير ريكار التقني المعنون:

”Impact of Climate Change on Extreme Events in Selected 
Basins in the Arab Region )2017(“.

Standardized Precipitation Index *
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4. يمكن أن يستفيد تحليل آثار تغّير المناخ على الموارد المائية 
المشتركة من التقييمات على الصعيد اإلقليمي وعلى 

مستوى األحواض.

والجوفيــة  الســطحية  المائيــة  المــوارد  علــى  الشــديد  االعتمــاد  إّن 
المشــتركة فــي المنطقــة يجعــل هــذه الموارد ذات أهمية اســتراتيجية 
األنهــر  بعــض  تجــاوز  مــع  وخاصــة  المســتدامة،  التنميــة  لتحقيــق 
حــدود بلــدان غيــر عربيــة. ولذلــك، فــإن ترابــط المــوارد المائيــة التــي 
تتشــاركها البلــدان المشــاطئة، و التــي يســعى كل منهــا إلــى تحقيــق 
العتمــاد  المبذولــة  السياســية  الجهــود  يعّقــد  التنمويــة،  أهدافــه 
السياســات الوطنيــة فــي كل القطاعــات المعتمــدة علــى الميــاه. ومــن 
المتوقــع أن تزيــد آثــار تغيــر المنــاخ وتقلبــه مــن تعّقــد جهــود إدارة 
المــوارد المائيــة المشــتركة. ويمكــن للنمــاذج الهيدرولوجيــة اإلقليميــة 
أن تقــّدم اّتجاهــات عاّمــة إلثــراء الفهــم اإلقليمــي آلثــار تغّيــر المنــاخ 
فــي ســياق عابــر للحــدود، اســتناًدا إلــى نطاقــات أصغــر تغطــي أجــزاء 

مــن األحــواض المدرجــة فــي نطــاق إقليمــي.

ومــن هــذا المنطلــق، تــم فحــص أحــواض نهريــة مشــتركة مختــارة 
مــن خــال نطاقــات فرعيــة محــددة شــملت بشــكل رئيســي مناطــق 
المنابــع لنهــر النيــل، ولنهــري دجلــة والفــرات، ولنهــر مجــردة، ولنهــر 
المتغيــرات  مــن  دراســة مجموعــة  وتمــت  الســنغال.  ولنهــر  األردن، 
اســُتمّدت منهــا النتائــج الخاصــة بالجريــان الســطحي والتصريــف، 
ــكل نطــاق فرعــي  ــى نمــوذج HYPE ل التــي تــم توليدهــا باالســتناد إل

والتــي تــرد فــي الشــكل 13. وتتمّثــل قيمــة مخرجــات النمذجــة هــذه 
فــي أنهــا توّفــر منحــى مّتســقا الســتحداث المعلومــات عــن المتغيــرات 
المرتبطــة بالحالــة الهيدرولوجيــة، مــع مســتوى مماثــل مــن التفصيــل 

بالنســبة إلــى المنطقــة بأســرها.

فالنتائــج اإلقليميــة مــن العناصــر الثاثــة للمجموعــة الهيدرولوجيــة 
تتفــق عمومــًا بيــن النموذجيــن الهيدرولوجييــن المســتخدمين، علــى 
الرغــم مــن بعــض الفــروق فــي مســتوى التغيــرات. وُتظهــر العناصــر 
الفرديــة للمجموعــة تباينــًا واســعًا فيمــا بينهــا بشــأن منابــع نهــر النيــل 
األزرق فــي المرتفعــات اإلثيوبيــة، إال أن متوســط التغيــرات يظهــر 
انخفــاض الجريــان الســطحي فــي هــذه المنطقــة مــع مــرور الزمــن. 

والفــرات  نهــري دجلــة  مــن  لــكل  المنابــع  تظهــر  أخــرى،  ومــن جهــة 
ارتفاعــًا طفيفــًا فــي جريانهمــا الســطحي فــي فصــل الشــتاء، حتــى 
عندمــا يكــون تغيــر معــدالت التســاقطات ســلبيًا. ومــن األرجــح أن 
يعــود ذلــك إلــى تخزيــن الثلــوج بكميــات أقــل فــي فصــول الشــتاء 
األكثــر دفًئــا مــع مــرور الزمــن مقارنــة بالفتــرة المرجعيــة، وبالتالــي إلــى 
ارتفــاع الجريــان الســطحي خــال هــذا الفصــل. ويتبــع ذلــك انخفــاض 
الجريــان الســطحي فــي فصــل الصيــف، بســبب تقلــص ذوبــان الثلــوج، 
فــي  الحوضيــن  لهذيــن  الســطحي  الجريــان  نمــط  فــي  يتبــدى  كمــا 

فصــل الصيــف. 

وُيظهــر حــوض نهــر مجــردة نتائــج مماثلــة لنتائج المرتفعــات المغربية 
مــن حيــث متوســط تغيــر الجريــان الســطحي وهــو إنخفــاض مــع 

مــرور الزمــن لكــن ليــس بالحــدة نفســها. 

وبالنســبة لحــوض نهــر األردن، ال يمكــن تحديــد أي اتجــاه للجريــان 
ــم.  الســطحي نظــًرا لشــّدة التنــوع مــن حيــث القَي

إن منابــع نهــر الســنغال الــذي تشــهد عمومــًا ارتفاعــًا فــي الجريــان 
الســطحي، تظهــر انخفاضــًا طفيفــا فــي معــدل الجريــان الســطحي 
مــع نهايــة القــرن الحالــي فــي إطــار الســيناريوRCP 4.5، علــى الرغــم 
المرجــح  والتفســير  ارتفاعــًا.  تبّيــن  التســاقطات  معــدالت  أن  مــن 
ارتفــاع مســتوى  التســاقطات يقابلهــا   لهــذا األمــر هــو أن معــدالت 

التبخــر النتحي.

وعلــى نحــو مــا يمكــن اســتنتاجه، فــإن شــّدة التنــوع مــن حيــث القَيــم 
حــول المتوّســط ال تســمح غالبــًا باســتخاص اتجاهــات نهائيــة علــى 
مســتوى حــوض النهــر. وهكــذا، فــي حيــن يمكــن للنمــاذج اإلقليميــة 
أن توفــر تحليــًا ســنويًا وموســميًا قــد ُيثــري التعــاون اإلقليمــي، ُيعــّد 
التحليــل علــى مســتوى األحــواض ضرورًيــا للســماح بتمثيــل أكبــر 
لديناميــات األحــواض المائيــة وتطبيــق نمــاذج خاصــة باألحــواض 
تركــز علــى القضايــا التــي تهــم البلــدان المشــاطئة. ويمكــن بالتالــي 
متابعــة التقييمــات التكميليــة عنــد دراســة آثــار تغيــر المنــاخ علــى 
وحجــم  لشــكل  تبًعــا  المنطقــة،  فــي  المشــتركة  المائيــة   المــوارد 

التحليل المطلوب. 

نهر النيل، مصر، 2015. المصدر: كارول شوشاني شرفان.
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التقرير العربي حول تقييم تغير المناخ – الملخص التنفيذي
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 الشكل 13: متوسط التغير في الجريان السطحي والتصريف )باستخدام نموذج HYPE(* مع مرور الزمن، لمجموعة ثالثة اسقاطات 
RCP 4.5 و RCP 8.5  لألنهر المشتركة التي تتم دراستها

* تمت دراسة التغيرات في الجريان السطحي أيضًا باستخدام نموذج VIC )الدراسة متوفرة في التقرير الرئيسي والمرفق التقني(

التصريف
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TECHNICAL REPORT

Climate Change and Adaptation  
Solutions for the Green Sectors  
in the Arab Region

Regional Initiative for the Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources and Socio-Economic Vulnerability in the Arab Region

 5. تساعد دراسات الحالة بحسب القطاع إلى تعزيز فهم 
تبعات تغّير المناخ.

اإلقليميــة  المناخيــة  النمذجــة  واســتنتاجات  نتائــج  تســاعد  قــد 
والنمذجــة  الهيدرولوجيــة اإلقليميــة وتقييــم قابليــة التأثــر فــي إثــراء 

القطــاع. تحليــات إضافيــة علــى مســتوى 

باالســتناد إلــى اســقاطات ريــكار المناخيــة، تــم تقييــم آثــار تغيــر المنــاخ 
بالنســبة إلــى قطاعــات خضــراء رئيســية فــي المنطقــة. وتظهــر النتائــج 
ــل أحــد اآلثــار الرئيســية  بوضــوح كيــف الزيــادة فــي نــدرة الميــاه تمّث
لتغّيــر المنــاخ علــى هــذه القطاعــات، وأن جوانــب قابليــة التأثــر تصبــح 

.RCP 8.5 أشــد مــع نهايــة القــرن وفــي إطــار الســيناريو

وقــد تبّيــن أّن أكثــر مــن 50 فــي المئــة مــن أبــرز المســاحات المزروعــة 
فــي المنطقــة العربيــة )بمــا فيهــا تلــك المزروعــة بالقمــح والــذرة والــذرة 
تحــت  تنــدرج  والزيتــون(  والخضــار  والبطاطــا  )الســرغم(  الرفيعــة 
الفئتيــن األعلــى قابليــًة للتأثــر إزاء تغيــر المنــاخ. وأشــد مســتويات 
نهــري  وحــوض  النيــل،  نهــر  وادي  فــي  تقييمهــا  تــم  التأثــر  قابليــة 
دجلــة والفــرات، والمنطقــة الجنوبيــة الغربيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة، 
واألنحــاء الغربيــة مــن شــمال أفريقيــا. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإّن أثــر 
ثانــي أكســيد الكربــون علــى مختلــف المحاصيــل يتفــاوت وفقــًا لنظــام 
تســتفيد  أن  ُيظهرعموًمــا  المثــال،  ســبيل  وعلــى  الضوئــي.  تمثيلهــا 
 )C3 الكربــون  ثاثيــة  محاصيــل  )وهــي  والقطــن  القمــح  محاصيــل 
ــز ثانــي  المروّيــة بكميــات غيــر محــدودة مــن الميــاه مــن ارتفــاع تركُّ
أكســيد الكربــون فــي الجــو. ولــذا، تغــدو كفــاءة إدارة الميــاه تدبيــرًا 
جوهريًا للتكيف تســمح بإســتغال هذا النوع من المحاصيل لتحويل 
ــز ثانــي أكســيد الكربــون إلــى كميــات أكبــر مــن المحاصيــل. ارتفــاع تركُّ

المواشــي،  علــى  أيضــًا  ســلبًا  تؤثــر  التــي  الرئيســية  العوامــل  ومــن 
تقلــص  كمــا  المســتقبل  فــي  المحتملــة  المائيــة  المــوارد  محدوديــة 
المراعــي  الجفــاف وتدهــور  تكــرر حــاالت  الغذائيــة بســبب  المــوارد 
والتصحــر. وهــذه العوامــل تجعــل المواشــي التــي تتــم تربيتهــا علــى 

مــراٍع بريــة أكثــر عرضــة لقابليــة التأثــر إزاء تغيــر المنــاخ مــن تلــك التــي 
تتــم تربيتهــا وفقــا لنظــم مختلطــة. وقــد تبّيــن أن مناطــق الماشــية 
األكثــر قابليــًة للتأثــر تقــع فــي معظمهــا علــى طــول وادي نهرالنيــل 
والقــرن األفريقــي والمنطقــة الجنوبيــة الغربية لشــبه الجزيــرة العربية، 
تليهــا مناطــق الهــال الخصيــب وشــمال أفريقيــا، مــع اإلشــارة إلــى أن 

األبقــار هــي األكثــر فئــات الماشــية تضــّررًا.

أّمــا بالنســبة إلــى قطــاع الغابــات الهــّش أصــًا بســبب تصحــر المنطقــة 
وارتفــاع معــدالت إزالــة الغابــات ، ستشــمل أبــرز عوامــل األثــر الضغــوط 
المســقطة علــى الميــاه )فــي الســنوات الجافة والحــارة(، بما فيها تعرية 
الغابــات وتســريع شــيخوختها وتقليــص قدرتهــا علــى التجــدد وارتفــاع 
مســتوى حساســيتها إزاء اآلفــات. وبشــكل عــام، مــن المحتمــل أن 
تنخفــض إنتاجيــة الغابــات وأن تحــدث تحــوالت فــي أنــواع األجنــاس 

الموجــودة فيهــا، باإلضافــة إلــى اشــتداد تأثرهــا بأنشــطة اإلنســان.

ومــن ناحيــة أخــرى، تبيــن أن قطــاع مصائــد األســماك وتربيتهــا يتأثــر 
إلــى حــد بعيــد بدرجــات الحــرارة المرتفعــة والجفــاف والفيضانــات. 
وإذا مــا أضيــف إليهــا إفــراط اإلنســان فــي اســتغال هــذا القطــاع، فــإن 

تغيــر المنــاخ يجــوز أن يــؤدي إلــى هــاك أجنــاس معينــة منهــا.

أرض مروية مزروعة بالقطن في دير الزور، الجمهورية العربية السورية، 2007. المصدر: إيهاب جناد.

وكل التفاصيل المتعلقة بالمنهجية المتبعة ونتائج وتحليالت إضافية 
ترد في تقرير ريكار التقني المعنون:

”Climate Change and Adaptation Solutions for the Green 
Sectors in the Arab Region )2017(“.
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إّن تغيــر المنــاخ فــي المنطقــة العربيــة لديــه القــدرة أيضــًا علــى تهديــد 
المثــال،  ســبيل  علــى  الحــراري،  فاإلجهــاد  ورفاهــه.  اإلنســان  صحــة 
يمكــن أن يــؤدي إلــى آثــار ضــارة علــى صحــة اإلنســان بســبب ارتفــاع 
ــًا مــا يشــكل ســببًا هامــًا  درجــات الحــرارة المتطرفــة والرطوبــة، وغالب
للوفيــات. وقــد أشــارت دراســة حــول قابليــة التأثــر لإلجهــاد الحــراري 
فــي المنطقــة العربيــة إلــى أن منطقــة الســاحل األفريقــي علــى المحيــط 
األطلســي ومنطقــة الخليــج الوســطى همــا مــن بين أشــد المناطــق تأثرًا 

باإلجهــاد الحــراري.

حــدوث  أنمــاط  تغييــر  إلــى  المنــاخ  تغّيــر  يــؤدي  أن  ُيحتمــل  كذلــك 
األمــراض المعديــة وغيــر المعديــة فــي المنطقــة عبــر مجموعــة مــن 
الســبل المباشــرة وغيــر المباشــرة. وفــي هــذا اإلطــار، درســت ريــكار أثــر 
تغّيــر المنــاخ علــى تفّشــي داء الليشــمانيا وداء البلهارســيا فــي مناطــق 
محــّددة فــي شــمال أفريقيــا. ويعــّد هــذان الــداءان البارزان مــن أمراض 
المناطــق المداريــة المهملــة المتوطنــة فــي المنطقــة العربيــة والمتأثــرة 

بتغيرالظــروف المناخيــة.

وبالنســبة لــداء الليشــمانيا فــي غــرب شــمال أفريقيــا، تشــير النتائــج 
إلــى أن ارتفــاع درجــات الحــرارة المســقطة خــال أشــهر فصــل الشــتاء 

يمكــن أن تطيــل فتــرة الظــروف المناســبة النتقــال الوبــاء.

أمــا فيمــا يتعلــق بــداء البلهارســيا فــي مصــر، فقــد أظهــرت النتائــج أنــه 
ورغــم أن كان انتقــال عــدوى هــذا المــرض محــدود فــي األشــهر األكثــر 
بــرودة تاريخيــًا، ســيؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة إلــى خلــق ظــروف 
تزيــد مــن خطــر اإلصابــة بالعــدوى خــال أشــهر الشــتاء. ومــن المســقط 
أن تحــدث هــذه التغيــرات فــي التعــّرض للــداء فــي بعــض المناطــق 
التــي يعانــي فيهــا الســكان مــن مســتويات عاليــة مــن التأّثــر وعــدم 

القــدرة علــى التكيــف.

وعلــى وجــه الخصــوص، تبّيــن أن داء الليشــمانيا يمّثــل خطــرًا أكبــر 
وتربيــة  الزراعــة  قطــاع  فــي  العامــات  النســاء  علــى صحــة  ســواء 
الحيــوان، أو علــى وضعهــن االقتصــادي واالجتماعــي. فهــّن معّرضــات 
ِلَلســعات ذبــاب الرمــل، يضــاف إلــى ذلــك محدوديــة حصولهــّن علــى 
المــوارد الماليــة، مــا يقّلــص فــرص حصولهــن علــى الرعايــة الصحيــة 

لمعالجــة المــرض. 

يمكــن أن يخلــف ذلــك أيضــًا عواقــب نفســية ضــارة علــى النســاء وعلــى 
بتقّرحــات  المرتبــط  االجتماعــي  وصمهــن  بســبب  حياتهــن  نوعيــة 
هة قد يســببها داء الليشــمانيا الجلدي. وفي ســياق مماثل، تّتسم  مشــوِّ
البلهارســيا  الملّوثــة مثــل داء  بالميــاه  المرتبطــة  تأثيــرات األمــراض 
بعامــل قابليــة التأثــر علــى أســاس الجنــس فــي المناطــق التــي تتحمــل 

فيهــا النســاء واألطفــال عــبء المهــام المنزليــة المرتبطــة بالميــاه.

إن فهــم جوانــب الضعــف آنفــة الذكــر أمــر بالــغ األهميــة لصنــاع القــرار 
علــى  االهتمــام  تركيــز  فــي  يســاعد  إذ  العامــة،  الصحــة  فــي مجــال 
الفئــات المهمشــة والحــد مــن االختــال فــي آثــار تغيــر المنــاخ علــى 

المــرض. عــبء 

وهكــذا ُتظهــر النتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا مــن دراســات حالــة 
لتغيــر  المســقطة  التأثيــرات  أن  اإلنســان  وصحــة  الزراعــي  القطــاع 
المنــاخ تخلــق تحديــات جديــدة تســتحق التوقــف عندها على مســتوى 
تلــك  للتعامــل مــع  المنطقــة، مــن أجــل وضــع اســتراتيجيات فعالــة 

التأثيــرات.

ــر  واألهــم مــن ذلــك أن هــذه النتائــج تكشــف أيضــا أن دراســة أثــر تغّي
المنــاخ ال ينبغــي أن تقتصــر علــى متوســط التغيــرات فــي اتجاهــات 
القصــوى  المناخيــة  الظواهــر  تبعــات  أيضــا  تتنــاول  أن  بــل  المنــاخ، 
والدنيــا والظواهــر  المناخيــة المتطرفــة، فضــًا عــن التغيــرات عبــر 

المواســم. 

.carloszgz·flickr.com :ساحل الدار البيضاء، المغرب، 2005. المصدر
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كل التفاصيل المتعلقة بالدراسة ترد في تقرير ريكار التقني المعنون:

”Climate Change Impacts on Health in the Arab Region: A Case 
Study on Neglected Tropical Diseases  )2017(“.



3232

التقرير العربي حول تقييم تغير المناخ – الملخص التنفيذي



3333

 التقييم المتكامل
لقابلية التأثر

الجزء الثاني





 المناخ الحالي والمستقبلي 
)بما في ذلك نتائج النماذج المناخية 

اإلقليمية والنماذج الهيدرولوجية 
اإلقليمية( 

3535

التقرير العربي حول تقييم تغير المناخ – الملخص التنفيذي

التعّرض الحساسّية

القدرة على 
األثر المحتملالتكّيف

قابلية التأثر

تســتند المنهجيــة المتكاملــة لتقييــم قابليــة التأثــر التــي اّتبعتهــا ريــكار 
علــى فهــم قابليــة التأّثــر علــى أنهــا داّلــة فــي نظــام التعــرض لتغيــر 
المنــاخ، والحساســية إزاءه، والقــدرة علــى التكّيــف مــع آثــاره. وهــذا 
الفهــم يتوافــق مــع النهــج ذي الصلــة الــذي اّتبعتــه الهيئــة الحكوميــة 
الدوليــة المعنيــة بتغيــر المنــاخ فــي تقريــر التقييــم الرابــع الــذي أصدرته 
تــم تطويــر  وقــد  الشــكل 14.  فــي  هــو موضــح  مــا  )AR4( بحســب 
مــن  خبــراء  مــع  وتشــاركية  تشــاورية  عمليــة  عبــر  المنهجيــة   هــذه 

المنطقة العربية.

وبهدف إجراء تقييم شــامل يمكن أن يشــّكل أساســًا للحوار والتشــاور 
بشــأن قضايــا تغيــر المنــاخ بيــن جميــع الــدول األعضــاء فــي المنطقــة 
العربيــة، يجمــع التقييــم المتكامــل لقابليــة التأثــر بيــن سلســلة مــن 
تقييمــات قابليــة التأّثــر الفرديــة بالنســبة للعديــد مــن آثــار تغيــر المنــاخ 

المرتبطــة بالميــاه علــى قطاعــات مختلفــة فــي المنطقــة.

ويقــّدم هــذا النــوع مــن التقييــم فهمًا متكامًا ومشــتركًا بيــن القطاعات 
لجوانــب قابليــة تأّثــر المنطقــة إزاء اآلثــار المحتملــة لتغيــر المنــاخ. 
وعلــى هــذا النحــو، تتضّمــن قابليــة تأثرالمنطقــة العربيــة ككل، قابليــة 
تأّثــر القطاعــات المختلفــة باآلثــار الرئيســية المختلفــة لتغيــر المنــاخ 
 التــي تــم تحديدهــا، وتتضّمــن هــذه القطاعــات واحــدًا أو أكثــر مــن 

القطاعات الفرعية.

وباالســتناد إلــى نتائــج المشــاورات التــي أجريــت فــي إطــار ريــكار، لمحة عامة عن المنهجية
جنــب  إلــى  جنبــًا  للدراســة  رئيســية  قطاعــات  خمســة  إخضــاع  تــم 
مــع القطاعــات الفرعيــة المنبثقــة منهــا )الشــكل 15(. وتتضّمــن هــذه 
القطاعــات: )1( الميــاه، وترّكــز الدراســة فــي هــذا القطــاع علــى كميــات 
الميــاه المتوفــرة؛ )2( التنــوع البيولوجــي والنظــم اإليكولوجية، بما في 
ذلــك )أ( الغابــات، و )ب( األراضــي الرطبــة؛ )3( الزراعــة ، بمــا فــي ذلــك 
)أ( الميــاه المتوفــرة لــرّي المحاصيــل الزراعيــة، و )ب( الميــاه المتوفــرة 
إلرواء المواشــي؛ )4( البنيــة التحتيــة والمســتوطنات البشــرية، وترّكــز 
الدراســة فــي هــذا القطــاع علــى الفيضانــات الداخليــة؛ )5( اإلنســان، بمــا 
فــي ذلــك )أ( الميــاه المتوفــرة للشــرب، )ب( األحــوال الصحيــة الناجمــة 

عــن اإلجهــاد الحــراري، و )ج( معــدل العمالــة فــي القطــاع الزراعــي.

وتجمع المنهجيــة المتكاملة لوضــع الخرائط بين مؤشرات تســاهم في 
تحديــد الخصائــص المتعلقــة بمكّونــات وأبعــاد قابليــة التأّثــر بمــا فيهــا 
إزاء  التكّيف  على  والقدرة  المحتمل،  واألثر  والتعرض،  الحساسية، 
تغيــر المناخ، كمــا هــو موّضــح في سلسلة األثر )الشكل 14(. وتســتند 
هــذه المنهجيــة إلــى المؤشــرات اإلقليميــة المناســبة والمتاحــة وتطبــق 
اإلحصائــي،  التحليــل  مــن  )مســتمدة  مؤشــر  كل  علــى  ترجيحــات 
واألدبيــات القائمــة، ومعلومــات الجهــات المعنيــة، وآراء الخبــراء(، تــم 
تطويرهــا اســتنادًا إلــى المشــاورات اإلقليميــة وآراء الخبــراء. وُيصــار 
مــن ثــم إلــى إبــراز األبعــاد التــي تــم ترجيحهــا فــي طريقــة تجميــع 
هندســية ُتســتخدم للجمــع بيــن هــذه المكّونــات لتحديــد قابلّيــة التأثــر 

تجــاه تغيــر المنــاخ.

الشكل 14: مكّونات قابلية التأثر وهيكل سلسلة األثر

 البيئة الطبيعية أو المادية 
)بما في ذلك كثافة السكان، 

واستغالل األراضي/الغطاء النباتي(

 البيئة المجتمعية 
)بما في ذلك الناتج المحلي 
اإلجمالي/الدخل، والمستوى 
التعليمي، وحسن اإلدارة( 
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التقييم المتكامل لقابلية التأثر

Training Manual on the Integrated 
Vulnerability Assessment Methodology

Regional Initiative for the Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources and Socio-Economic Vulnerability in the Arab Region

Integrated Vulnerability Assessment:  
Arab Regional Application

TECHNICAL NOTE

Regional Initiative for the Assessment of Climate Change Impacts on Water Resources and Socio-Economic Vulnerability in the Arab Region

الخطوة األولى: إعداد سالسل األثر
الخطوة الثانية: تحديد المؤشرات واختيارها

الخطوة الثالثة: االستحواذ على البيانات
الخطوة الرابعة: تطبيع بيانات المؤشرات وتصنيفها

الخطوة الخامسة: ترجيح وتجميع المؤشرات 
الخطوة السادسة: تجميع مكّونات قابلّية التأثر

الخطوة السابعة: عرض النتائج على شكل خرائط لقابلّية التأثر

وقــد تــم تنفيــذ هــذه اآلليــة باســتخدام برمجيــة نظــام المعلومــات 
الجغرافيــة ArcGIS، التــي تمّكــن مــن إنتــاج خرائــط لقابليــة التأثــر 
ُتســّلط الضــوء علــى جوانــب قابليــة التأثــر الحاليــة والمســتقبلية إزاء 

ــر المنــاخ مــن خــال عمليــة متعــددة المراحــل )الشــكل 16(.  تغّي

المناخيــة  النمذجــة  مــن مخرجــات  التعــرض  مؤشــرات  واســتمدت 
نتائــج  )باســتخدام  اإلقليميــة  الهيدرولوجيــة  والنمذجــة  اإلقليميــة 
النمــوذج الهيدرولوجــي VIC بالنســبة لألخيــرة(، وهــي تعــّد بمثابــة 
مجموعــات البيانــات الديناميكيــة الوحيــدة المســتخدمة فــي التقييــم. 
وتــم تطبيــق هــذه المؤشــرات بالنســبة لثــاث فتــرات زمنيــة مختلفــة 
)وهــي الفتــرة المرجعيــة، وفتــرة منتصــف القــرن، وفتــرة نهايــة القــرن( 
ولســيناريوَهين مناخييــن مختلفيــن )RCP 8.5، RCP 4.5( لــكل منهــا. 
وبالنســبة لمؤشــرات الحساســية والقــدرة علــى التكيــف، فقــد تمــت 
اســتعادتها مــن قواعــد البيانــات اإلحصائيــة المتوفــرة، أو إنشــاؤها 
وتوليفهــا مــن مجموعــات البيانــات المتعــددة المشــتقة مــن مصــدر 

واحــد أو أكثــر.

وقــد تــم تقديــم نتائــج تقييــم قابليــة التأّثــر فــي نهايــة المطــاف علــى 
اإلنســان  فيهــا  يتعــّرض  التــي  المواقــع  بدّقــة  شــكل خرائــط تصــف 
والبيئــة والمــوارد الطبيعيــة لخطــٍر محــدق. وتجــدر الماحظــة أنــه، 
وعوضــًا عــن إبــراز نتائــج تشــمل المنطقــة بأســرها، ترّكــز الخرائــط 
بشــكل حصــري علــى مجــال اهتمــام محــدد بالنســبة لقطــاع أو قطــاع 
فرعــي محــدد. وتقــوم مجــاالت االهتمــام هــذه علــى مؤشــر واحــد 
أو أكثــر. وعلــى ســبيل المثــال، ُتظهــر الخرائــط المتعلقــة بجميــع آثــار 
تغّيــر المنــاخ التــي تمــت دراســتها تحــت قطــاع اإلنســان، المناطــق 
المأهولــة بالســكان فقــط. وتســاعد هــذه الطريقــة فــي تركيــز النقاشــات 
علــى مجــال االهتمــام المحــدد موضــوع الدراســة، كمــا تتيــح تقديــم 
عــرض متّســق حــول المنطقــة العربيــة. وللمزيــد مــن الدقــة، تــّم تظليــل 
المناطــق التــي تقــع خــارج إطــار مجــاالت االهتمــام المحــددة والتــي 
تشــّكل مــع ذلــك جــزءًا مــن المنطقــة العربيــة، باللــون الرمــادي الفاتــح.

ومــن الضــروري أيضــًا اإلشــارة إلــى أنــه نظــرًا لمحدوديــة البيانــات، 
فقــد تــّم اســتخدام العديــد مــن مؤشــرات القــدرة علــى التكيــف نفســها 
ــى  ــة إل ــدو النتائــج متماثل ــذا، تب ــاخ. ول ــر المن ــار تغي بالنســبة لجميــع آث
حــد بعيــد. وبشــكل عــام، تتمّيــز المناطــق الشــمالية لبلــدان المغــرب 
وبــاد الشــام بقــدرة أكبــر علــى التكّيــف، وفــي المقابــل، تظهــر المناطــق 
الجنوبيــة لمنطقــة المغــرب العربــي ومناطــق قريبــة مــن خليــج عــدن 
ــف، بينمــا تظهــر مناطــق أخــرى محــّددة قــدرة  ــى التكّي قــدرة أقــل عل
نفســها ال  المؤشــرات  أن  مــن  الرغــم  التكيــف. وعلــى  علــى  معتدلــة 
تنطبــق بالضــرورة علــى أثــر لتغيــر المنــاخ بعينــه، إال أنه يمكــن اعتبارها 

مؤشــرات غيــر مباشــرة لألبعــاد التــي تمثلهــا.

كذلــك، حــددت مخرجــات تقييــم قابليــة التأثــر المناطــق الشــديدة 
تبــرز  أن  المســقط  مــن  التــي  المناطــق  وهــي   ،”hotspots“ التأثــر 
ــى ريــكار، تــم تعريفهــا  أعلــى مســتوى مــن قابليــة التأثــر. وبالنســبة إل
ــى  ــة األعل ــى نســبة 10 فــي المائ ــى أنهــا المناطــق التــي تحتــوي عل عل
مــن مجمــوع قيــم قابليــة التأثــر، باإلضافــة إلــى المناطــق التــي تتســم 
 أعلــى 20 و30 فــي المائــة مــن هــذا المجمــوع كمناطــق احتياطيــة. 

الشكل 15: القطاعات والقطاعات الفرعية المختارة لتقييم قابلية 
التأثر في المنطقة العربية

الشكل 16: الخطوات المّتبعة في منهجية التقييم المتكامل 
لقابلية التأثر

القطاعات

المياه

التنوع البيولوجي 
والنظم اإليكولوجية

توفر المياه

 مناطق مكسوة بالغابات 
مناطق تغطيها األراضي الرطبة

المياه المتوفرة لرّي المحاصيل الزراعية
المياه المتوفرة إلرواء المواشي

 المياه المتوفرة للشرب 
األحوال الصحية الناجمة عن اإلجهاد الحراري 

معدل العمالة في القطاع الزراعي

مناطق فيضانات داخلية
البنية التحتية 

والمستوطنات 
البشرية

الزراعة

اإلنسان

القطاعات الفرعية

تِرد إرشادات مفّصلة بشأن المنهجية المطبقة على هذا الجانب، 
إضافة إلى معلومات دقيقة حول كل خطوة ُمّتخذة، في تقرير 

ريكار التقني المعنون:

ثمة معلومات إضافية ترد أيضًا في الدليل التدريبي الذي ُأعّد في 
إطار الدعم المقدم لريكار من برنامج اكوام، والمعنون:

”Integrated Vulnerability Assessment: Arab Regional 
Application )2017(“.

”Training Manual on the Integrated Vulnerability Assessment 
Methodology )2017(“.
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التقرير العربي حول تقييم تغير المناخ – الملخص التنفيذي

المدن الرئيسيةاألنهارالبحيرات

منطقة تقع خارج مجال االهتمام بالنسبة للقطاعاألنهار المتقطعةالخزانات

المناطق الشديدة التأثر

أعلى 30 % أعلى 20 % أعلى 10 %

مفتاح الرموز والمصطلحات المستخدمة في الخرائط

Low Potential Impact
أثر محتمل منخفض

Low Adaptive Capacity
قدرة على التكيف منخفضة

Low Vulnerability
قابلية تأثر منخفضة

High Potential Impact
أثر محتمل مرتفع 

High Adaptive Capacity
قدرة على التكيف مرتفعة

High Vulnerability
قابلية تأثر مرتفعة

القطاعــات  لجميــع  بالنســبة  معالمهــا  تحديــد  مــن  الرغــم  وعلــى 
ــن  ــاخ الُمســقطة، تبّي والقطاعــات الفرعيــة ولجميــع ســيناريوهات المن
أنــه ال يمكــن فــي الغالــب تمييــز المناطــق الشــديدة التأثــر بوضــوح 
عنــد عرضهــا فــي خريطــة إقليميــة. ومــع ذلــك، أمكــن تمييــز المناطــق 
 RCP 8.5 الشــديدة التأثــر علــى مســتوى القطــاع فــي إطــار الســيناريو
مــع نهايــة القــرن فــي نطــاق إقليمــي، وتــم تضمينهــا بالتالــي فــي هــذا 
التقريــر.  وال شــّك أن هــذا األســلوب يخــدم أهــداف تقييــم قابليــة 
التأثــر علــى مســتوى إقليمــي مــن أجــل تســليط الضــوء علــى التحديات 
ــه ال يوفــر أرضّيــة مناســبة  المشــتركة الناجمــة عــن تغيــر المنــاخ. ولكّن
علــى  ملمــوس  بشــكل  المنــاخ  تغيــر  مــع  التكيــف  تدابيــر  لتخطيــط 
المســتوى المحلــي. ولــذا، نوصــي باعتبــار المناطــق الشــديدة التأثــر 
التــي حددهــا التقريــر علــى المســتوى اإلقليمــي كنقطــة انطــاق نحــو 
إجــراء المزيــد مــن الدراســات الشــاملة علــى المســتويات الوطنيــة أو 
المحليــة بغيــة تحديــد المناطــق التــي تتطلــب تدخــات بشــأن التكيف. 

ويجــري بالفعــل العمــل علــى تنفيــذ مثــل هــذه التطبيقــات.

مكّثفــة،  بأنهــا  التأثــر  لقابليــة  المتكامــل  التقييــم  مخرجــات  تّتســم 
وتليهــا قائمــة طويلــة مــن النتائــج المتعلقــة بــكل قطــاع وقطــاع فرعــي 
ومكــّون لقابليــة التأثــر، تمــت دراســة كل منهــا فــي إطــار فتــرات زمنيــة 

وســيناريوهات انبعاثــات مختلفــة.

وعلــى هــذا األســاس، تــم أّواًل تلخيــص النتائــج المعروضــة فــي هــذا 
التقريــر بالنســبة لــكل قطــاع، بمــا فــي ذلــك قابليــة التأثــر اإلجماليــة 
لــكل فتــرة زمنيــة وســيناريو مناخــي، فضــًا عــن تحديــد المناطــق 
الشــديدة التأثــر )hotspots( بالنســبة لذلــك القطــاع. وبعــد ذلــك، تــم 
جمــع االســتنتاجات الشــاملة لتقييــم قابليــة التأثــر فــي قائمــة مــن 
عشــر خاصــات توجــز القضايــا الرئيســية التــي انبثقــت مــن التقييــم. 

النتائج والخالصات الرئيسية

بيــن  تتفــاوت  المســقطة  التأّثــر  قابلّيــة  أن  إلــى  اإلشــارة  وتجــدر 
ذات  للمؤشــرات  تبعــًا  المختلفــة،  الفرعيــة  والقطاعــات  القطاعــات 
بعــض  ظهــور  يمنــع  لــم  ذلــك  ولكــن  اختيارهــا.  تــم  التــي  الصلــة 
االتجاهــات المشــتركة بيــن مكّونــات قابليــة التأثــر )بمــا فيهــا التعّرض، 
اإلقليمــي.  المســتوى  علــى  التكيــف(  علــى  والقــدرة  والحساســّية، 

ــز درجــة قابليــة التأثــر بأنهــا ثابتــة عمومــًا  ــك، تتمّي ــى ذل باإلضافــة إل
فــي مناطــق محــددة بالنســبة لســيناريو مناخــي معيــن، بصــرف النظــر 

عــن القطــاع أوالقطــاع الفرعــي موضــوع البحــث.

وتجــدر اإلشــارة أيضًا إلــى أنه، وعلــى الرغــم مــن أن بعــض المناطــق 
فإن  ســواها،  من  أقل  تأثــر  قابليــة  اســقاطات  تظهــر  قــد  المحــددة 
ــي فــإن  نتائــج هــذا التقريــر تتعلق بالمنطقة العربية تحديــدًا، وبالتال
درجــة قابليــة التأثــر قــد ترتفــع بشــكل ملحــوظ إذا ما قورنت مــع 

العالميــة. المســتويات 

علــى ســبيل المثــال، مــن المســقط أن تســجل  جميــع أنحــاء المنطقــة 
العربيــة زيــادة فــي درجــات الحــرارة، كمــا أن تشــهد 94 فــي المائــة 
مــن المنطقــة علــى األقــل زيــادة مســقطة فــي عــدد األيــام الحــارة 
جــدًا )SU40(. وترّجــح هــذه التغييــرات فرضّيــة اإلصابــة باإلجهــاد 
الحــراري وغيــره مــن المخاطــر المرتبطــة بالحــرارة. وكذلــك، يمّثــل 
انخفــاض معــّدل التســاقطات والجريــان الســطحي شــواغل مقلقــة 
بالنســبة لمنطقــة تعانــي أصــًا مــن الشــّح فــي مــوارد الميــاه. ويســاهم 
فــي مفاقمــة هــذه التغيــرات المناخيــة تكاثر عوامــل الضغط الطبيعية 

والماديــة، ناهيــك عــن محدوديــة القــدرة علــى التكيــف.

ملخص النتائج حسب القطاع
يــرد فــي الصفحــات التاليــة ملّخــص عن نتائج قابليــة التأثر اإلجمالية 
بالنســبة لــكل قطــاع. ويمكــن االطــاع علــى المخرجــات ذات الصلــة 
بقطاعــات فرعيــة وفتــرات زمنيــة وســيناريوهات انبعاثــات محــددة 

فــي التقريــر الرئيســي والمرفــق التقنــي الخــاص بــه.



3838

التقييم المتكامل لقابلية التأثر

قطاع المياه

2046-2065

2046-2065

2081-2100

2081-2100

قابلية التأثر اإلجمالية

ملخص

RCP 4.5

RCP 8.5

القطاع والقطاع 
الفرعي

السيناريو
 النسبة المئوية من إجمالي منطقة 

موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر

النسبة المئوية من 
 المنطقة العربية 
موضوع الدراسة

منطقة موضوع الدراسة 
المحددة

المياه

توفر المياه

مرتفعةمعتدلةمنخفضة

49%

مناطق الغابات  •
مناطق األراضي الرطبة  •

المناطق الزراعية البعلية  •
المناطق الزراعية المروية  •

مناطق تربية المواشي )أكثر من 10      •
رؤوس في الكيلومتر المربع(  

الكثافة السكانية )أكثر من نسمتين    •
في الكيلومتر المربع(  

منتصف القرن
RCP 4.50%57%43%

RCP 8.50%48%52%

نهاية القرن
RCP 4.50%52%48%

RCP 8.50%43%57%
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تكــون قابليــة التأثــر فــي فترتي منتصف القرن ونهايته متســاوية تقريبًا 
بين المناطق ذات قابلية التأثر المعتدلة والمرتفعة، ولكنها ترتفع نســبة 
المناطــق ذات قابليــة التأثــر المرتفعــة قليــًا بحلــول فتــرة نهايــة القــرن. 
وتشمل المناطق ذات قابلية التأثر المرتفعة المنطقة العلوية لوادي نهر 
النيل والمنطقة الجنوبية الغربية لشــبه الجزيرة العربية وشــمالي القرن 
األفريقــي، ويعــود ذلــك إلــى خفضــة قدرتهــا علــى التكيــف. أّمــا المناطــق 
ذات قابليــة التأثــر الضعيفــة نســبّيًا، فتشــمل حوض نهري دجلــة والفرات 
والمنطقــة الســفلية لــوادي النيــل، بمــا فيهــا منطقــة دلتــا النيــل. ويشــير 
تحليــل االتجاهــات إلــى أن أكبــر الزيــادات فــي قابلية التأّثر ســتظهر على 
طــول الخــط الســاحلي فــي حــوض الحمــادة الحمــراء وشــرقي حــوض 
مــرزق، فــي الفتــرة مــن منتصــف القــرن إلــى نهايتــه، ويعــود ذلــك جزئيــًا 
إلــى طفــرة فــي الطــول األقصــى لفتــرات الجفــاف. وعلــى عكــس ذلــك، 
تترّكــز أكبــر االنخفاضــات فــي قابليــة التأّثــر فــي القــرن األفريقــي، ويعــزى  
ذلــك جزئيــًا  إلــى ارتفــاع معــدل التســاقطات والجريــان الســطحي. كذلــك 
مــن المســقط أن يكــون الرعــاة والماشــية أكثــر مســتخدمي الميــاه قابليــًة 

للتأثــر، وذلــك علــى نحــو مشــابه لحالــة الفتــرة المرجعيــة. 

مــن  المائــة  فــي  إلــى 14  مــا يصــل  التأثــر  الشــديدة  المناطــق  تمثــل 
المنطقــة موضــوع الدراســة لهــذا القطــاع، وتتضّمــن مناطــق مختــارة 
بمــا فيهــا جنوبــي هضبــة جبــل أبيــض وصحــراء النوبــة، والمنطقــة 
 الجنوبيــة الغربيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة، وشــمالي القــرن األفريقــي. 

قابلية التأثر اإلجمالية الُمسقطة

)hotspots( المناطق الشديدة التأثر

وتتأثــر هــذه المناطــق بشــكل رئيســي بخفضــة القــدرة علــى التكيــف 
نظــرًا إلــى أن األثــر المحتمــل المســقط فيهــا يتــراوح بيــن منخفــض 
ومعتــدل. ومــن االســتثناءات علــى ذلــك منطقــة الهضــاب الجبليــة فــي 
محافظــة ذمــار الواقعــة فــي المنطقــة الجنوبيــة الغربيــة لشــبه الجزيــرة 
العربيــة، والتــي تظهــر أثــرًا محتمــًا مرتفعــًا نســبيًا، و ذلــك جزئيــًا مــن 
جــراء ارتفــاع الكثافــة الســكانية فيهــا وانخفــاض إجمالــي مــوارد الميــاه 
المتجــددة المتاحــة فيهــا. وتقــع جميــع المناطــق الشــديدة التأثــر فــي 
أمكنــة تعيــش فيهــا مجتمعــات ترتبــط ســبل عيشــها بتربيــة الماشــية. 
ومــن األمكنــة التــي تتواجــد فيهــا أعــداد كبيــرة بشــكل معتــدل مــن 
قطعــان المواشــي المناطــق المتاخمــة لنهــري النيــل األبيــض والنيــل 
األزرق جنوبــي مدينــة الخرطــوم. كذلــك تتواجــد أعــداد كبيــرة مــن 
قطعــان الماعــز جنوبــي مدينــة الخرطــوم وفــي بعــض المناطــق ضمــن 
منطقــة الهضــاب الجبليــة لمحافظــة ذمــار. وأخيــرًا، يعيــش عــدد كبيــر 
نســبيًا مــن اإلبــل فــي القــرن األفريقــي. وتتواجــد أعــداد قليلــة نوعــًا 
مــا مــن األغنــام فــي جميــع المناطــق الشــديدة التأثــر. وتشــتمل معظــم 
المناطــق الشــديدة التأثــر الواقعــة فــي مناطــق جنوبــي هضبــة جبــل 
أبيــض وصحــراء النوبــة ومنطقــة الســهول المحيطــة بهضــاب محافظة 
ذمــار، علــى أراٍض زراعيــة. وتشــتهر معظم هــذه المناطق بالزراعــات 
البعليــة، إذ ُتــزرع فيهــا الذرة الرفيعــة )الســرغم(، والحبوب، وغيرهــا من 
المحاصيل. كمــا تشــتمل المناطــق الشــديدة التأثــر علــى مناطــق مرويــة 
ولكــن بدرجــة محــدودة. وســيؤدي كل مــن الجفــاف وتقلبــات هطــول 
األمطــار إلــى تقليــص المحاصيــل الزراعيــة، مــا ســيؤثر علــى األمــن 
الغذائــي الــذي يمّثــل مشــكلة تعانــي منهــا هــذه المناطــق أصــًا. يشــتمل 
الشــكل 17 علــى خارطــة المناطــق الشــديدة التأثــر التــي تــم اعدادهــا 
لهــذا القطــاع، وهــي تمثــل ســيناريو أســوأ الحــاالت لفتــرة نهايــة القــرن. 

 RCP 8.5  الشكل 17: قطاع المياه – المناطق الشديدة التأثر – فترة نهاية القرن في إطار السيناريو



4040

التقييم المتكامل لقابلية التأثر

قطاع التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية

قابلية التأثر اإلجمالية

ملخص

2046-2065

2046-2065

2081-2100

2081-2100

RCP 4.5

RCP 8.5

القطاع والقطاع 
النسبة المئوية من إجمالي منطقة موضوع السيناريوالفرعي

الدراسة التي تظهر قابلية تأثر
النسبة المئوية من المنطقة 

العربية موضوع الدراسة
منطقة موضوع الدراسة 

المحددة

 التنوع 
البيولوجي 

والنظم 
االيكولوجية

مرتفعةمعتدلةمنخفضة

7%
مناطق الغابات  •

مناطق األراضي الرطبة  •
منتصف القرن

RCP 4.51%98%1%

RCP 8.50%99%1%

نهاية القرن
RCP 4.51%99%0%
RCP 8.50%98%2%

مناطق مكسوة 
بالغابات

منتصف القرن
RCP 4.50%59%41%

مناطق الغابات5%  •
RCP 8.50%42%58%

نهاية القرن
RCP 4.50%50%50%
RCP 8.50%36%64%

مناطق تغطيها 
األراضي الرطبة

منتصف القرن
RCP 4.55%94%1%

مناطق األراضي الرطبة2%  •
RCP 8.51%97%2%

نهاية القرن
RCP 4.56%93%1%
RCP 8.51%97%2%
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أو  األرضيــة  الغطــاءات  تغّيــر  لخطــر  اإليكولوجيــة  النظــم  تتعــّرض 
االندثــار بســبب آثــار تغّيــر المنــاخ. ومــن المســقط  أن تظهــر المنطقــة 
قابليــة  األقــل(  علــى  منهــا  المائــة  فــي   98( تقريبــًا  بأكملهــا  العربيــة 
للتأثــر معتدلــة لــكل مــن فترتــي منتصــف القــرن ونهايتــه فــي إطــار 
ســيناريوَهي االنبعاثــات. ومــع ذلــك، وعلــى غــرار االتجاهــات التــي تــم 
الكشــف عنهــا بالنســبة إلــى القطــاع الفرعــي المعنــون “مناطــق مكســوة 
األراضــي  تغطيهــا  “مناطــق  المعنــون  الفرعــي  والقطــاع  بالغابــات” 
الرطبــة”، تظهــر معظــم النظــم اإليكولوجيــة داخــل المنطقــة موضــوع 
إطــار  فــي  ومرتفعــة  ثابتــة  بيــن  تتــراوح  للتأثــر  قابليــة  الدراســة 
إلــى نهايتــه.  الســيناريو RCP 4.5 فــي الفتــرة مــن منتصــف القــرن 
الجنوبيــة  الزاويــة  منطقَتــي  ذلــك  علــى  االســتثناءات  وتتضّمــن 
الغربيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة وجنوبــي القــرن األفريقــي، اللتيــن 

تظهــران قابليــة للتأثــر تتــراوح بيــن ثابتــة ومنخفضــة.

الســيناريو  إطــار  فــي  مشــابهة  اتجاهــات  عــن  الكشــف  تــم   وقــد 
RCP 8.5، رغــم أن بعــض المناطــق الواقعــة شــرقي منطقــة الســاحل 
األفريقــي ُتظهــر قابليــة للتأثــر تتــراوح بيــن ثابتــة ومنخفضــة، وبعــض 
ــا، ُتظهــر قابليــة  المناطــق األخــرى بمــا فيهــا دلتــا نهــَري شــبيلي وجوب

للتأثــر تتــراوح بيــن ثابتــة و مرتفعــة.

المســتقبلية  الســيناريوهات  تظهــر  المرجعيــة،  الفتــرة  غــرار  وعلــى 
ترابطــًا قوّيــًا مــع القطاع الفرعي المســمى “مناطق مكســوة بالغابات”. 

تشــتمل المناطــق الشــديدة التأثــر التــي تــم تحديدهــا علــى الغابــات 
واألراضــي الرطبــة األكثــر قابليــة للتأثــر فــي المنطقــة العربيــة، وهــي 
تشــكل نســبة ٪2 مــن مســاحة المنطقــة موضــوع الدراســة، وتتضّمــن 
النظــم اإليكولوجيــة للغابــات واألراضــي الرطبــة فــي أفريقيــا جنوبــي 
الجزيــرة  لشــبه  الغربيــة  الجنوبيــة  والمنطقــة  الكبــرى  الصحــراء 

العربيــة.

وعلــى وجــه الخصــوص، ُتظهــر األراضــي الرطبــة فــي محافظــة تعــز، 
الســاحل  طــول  علــى  والجــزر  للمــد  المعّرضــة  الرطبــة  واألراضــي 
أهــوار  وبعــض  جوليــس،  جبــال  وغابــات  عــدن،  لخليــج  الجنوبــي 
جوبــا  ِلنهــَري  المشــاطئة  المناطــق  فــي  المختــارة  العذبــة  الميــاه 
وشــبيلي، أعلــى مســتويات قابليــة التأثــر علــى اإلطــاق فــي المنطقــة 

العربيــة.

ويشــتمل الشــكل 18 علــى المناطــق الشــديدة التأثــر لهــذا القطــاع 
.RCP 8.5 فــي نهايــة القــرن فــي إطــار الســيناريو

قابلية التأثر اإلجمالية الُمسقطة

)hotspots( المناطق الشديدة التأثر

إلــى  التحريــج  التحريــج وإعــادة  يــؤدي تعزيــز جهــود  أن  وُيتوقــع 
زيــادة التنــوع البيولوجــي والنظــم اإليكولوجيــة فــي المنطقــة ككل.

RCP 8.5 الشكل 18: قطاع التنوع البيولوجي والنظم االيكولوجية – المناطق الشديدة التأثر – فترة نهاية القرن في إطار السيناريو
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2046-2065

2046-2065

2081-2100

2081-2100

RCP 4.5

RCP 8.5

قطاع الزراعة

قابلية التأثر اإلجمالية

ملخص

القطاع والقطاع 
النسبة المئوية من إجمالي منطقة السيناريوالفرعي

موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر
النسبة المئوية من المنطقة 

العربية موضوع الدراسة
منطقة موضوع الدراسة 

المحددة

الزراعة

مرتفعةمعتدلةمنخفضة

37%

المناطق الزراعية البعلية  •
المناطق الزراعية المروية  •
مناطق تربية المواشي   • 

)أكثر من 10 رؤوس في    
الكيلومتر المربع(  

منتصف القرن
RCP 4.50%57%43%

RCP 8.50%51%49%

نهاية القرن
RCP 4.50%54%46%

RCP 8.50%42%58%

المياه المتوفرة 
لري المحاصيل 

الزراعية

منتصف القرن
RCP 4.50%50%50%

22%
المناطق الزراعية البعلية  •

المناطق الزراعية المروية  •
RCP 8.50%33%67%

نهاية القرن
RCP 4.50%43%57%
RCP 8.50%16%84%

المياه المتوفرة 
إلرواء المواشي 

منتصف القرن
RCP 4.50%67%33%

33%
مناطق تربية المواشي   • 

)أكثر من 10 رؤوس في    
الكيلومتر المربع(  

RCP 8.50%55%45%

نهاية القرن
RCP 4.50%58%42%
RCP 8.50%46%54%
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كذلــك تظهــر بلــدان المغــرب قابليــة تأثــر مرتفعــة فــي إطــار الســيناريو 
RCP 8.5 ولكــن بدرجــة أقــل. ومــع ذلــك، لوحــظ وجــود اتجــاه عكســي 
بالنســبة لــكل مــن غربــي منطقــة الســاحل وجبــال الحجــر فــي إطــار 
الســيناريو RCP 8.5. وأخيرًا، ُتظهر المناطق الزراعية في أعالي شــرق 
منطقــة الســاحل، والمنطقــة الوســطى فــي الصحراء الكبــرى، والمنطقة 
الجنوبيــة الغربيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة، قابليــة تأثــر مرتفعــة بشــكل 

.RCP 8.5 عــام فــي إطــار الســيناريو

علــى نحــو مشــابه للفتــرة المرجعيــة، تتــوّزع قابليــة التأّثــر المســتقبلية 
بالتســاوي تقريبــًا بيــن معتدلــة ومرتفعــة. ففــي فتــرة منتصــف القــرن، 
تســجل نســبة 43 فــي المائــة )فــي إطــار الســيناريو RCP 4.5( إلــى 
49 فــي المائــة )فــي إطــار الســيناريو RCP 8.5( مــن إجمالــي المنطقــة 
موضــوع الدراســة قابليــة تأّثــر مرتفعــة، وســترتفع هــذه القابلّيــة بشــكل 
المائــة )فــي إطــار الســيناريو RCP 4.5( وإلــى  إلــى 46 فــي  طفيــف 
58 فــي المائــة )فــي إطــار الســيناريو RCP 8.5( مــن إجمالــي المنطقــة 
موضــوع الدراســة مــع نهايــة القــرن. ومــا مــن مؤشــرات علــى أن أي 
جــزء مــن المنطقــة موضــوع الدراســة ســيظهر قابليــة للتأثــر ضعيفــة. 
وتشــمل المناطــق التــي ُتظهــر قابليــة تأثــر أقــل نســبيًا مــن ســواها 
المناطــق الســاحلية فــي بلــدان المغــرب، والمناطــق الزراعية في منطقة 
العــرق الغربــي الكبيــر، والمناطــق الصحراويــة الوســطى لشــبه الجزيــرة 
العربيــة، والمناطــق الواقعــة شــرقي البحــر الميــت، والحــوض الســفلي 

ــة والفــرات. لنهــَري دجل

وعلــى الرغــم مــن أن اتجاهــات قابليــة التأثــر خــال الفتــرة مــن منتصف 
القــرن إلــى نهايتــه تعــّد ثابتــة نوعــًا مــا، تظهــر بعــض المناطــق تباينــات 
واضحــة. وعلــى ســبيل المثــال، بالنســبة للســيناريو RCP 4.5، تبــدو 
قابليــة التأثــر المرتفعــة أكثــر وضوحــًا فــي منطقــة المغــرب العربــي  
بســبب انخفاض معدل التســاقطات والجريان الســطحي، وفي منطقة 
الســاحل الغربــي بســبب تزايــد عــدد األيــام الحــارة واأليــام الحــارة جــدًا. 

ويشــار إلــى أن جبــال الحجــر تظهــر انخفاضــًا فــي قابليــة التأثــر.

تضــم المناطــق الشــديدة التأثــر المناطــق الزراعيــة التي ُيرجــح أن تظهر 
قابليــة تأثــر مرتفعــة نتيجــة قلــة الميــاه المتوفــرة للقطــاع، وهــي تمثــل 
ــة مــن مســاحة المنطقــة موضــوع الدراســة.  ــى 9 فــي المائ مــا يصــل إل
وتنتشــر المناطــق الشــديدة التأثــر فــي جميــع أنحــاء حــوض تنــدوف، 
وشــرقي أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكبــرى، والمنطقة الجنوبية الغربية 
لشــبه الجزيــرة العربيــة. وتشــير االحصائيــات إلــى أن هــذه المناطــق 
تســتخدم قرابــة 94 فــي المائــة مــن المياه المتاحة فــي الزراعة، ما يعني 
أن قابليــة التأثــر الشــديدة للغايــة علــى مســتوى توفــر الميــاه ألغــراض 
الزراعــة قــد تــؤدي إلــى انهيــار القطــاع الزراعــي، مــا لــم يتــم اتخــاذ تدابير 

صارمــة لزيــادة القــدرة علــى التكيــف مــن أجــل اســتمراره.

ويشــتمل الشــكل 19 علــى خارطــة المناطــق الشــديدة التأثــر في القطاع 
الزراعــي فــي نهايــة القــرن فــي ســيناريو أســوأ الحاالت.

قابلية التأثر اإلجمالية الُمسقطة

)hotspots( المناطق الشديدة التأثر

RCP 8.5 الشكل 19: قطاع الزراعة – المناطق الشديدة التأثر – فترة نهاية القرن في إطار السيناريو
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قطاع البنية التحتية والمستوطنات البشرية

قابلية التأثر اإلجمالية

ملخص

القطاع والقطاع 
النسبة المئوية من إجمالي منطقة السيناريوالفرعي

موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر
النسبة المئوية من المنطقة 

العربية موضوع الدراسة
منطقة موضوع الدراسة 

المحددة

البنية التحتية 
والمستوطنات 

البشرية
مناطق فيضانات 

داخلية

مرتفعةمعتدلةمنخفضة

32%
إمكانية تعرض ضعيفة أو   • 

قوية للفيضانات  
منتصف القرن

RCP 4.52%94%4%

RCP 8.53%93%4%

نهاية القرن
RCP 4.52%94%4%

RCP 8.54%89%7%

2046-2065

2046-2065

2081-2100

2081-2100

RCP 4.5

RCP 8.5
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التأّثــر فــي المنطقــة وال ســيما فــي المناطــق  يتوقــع ارتفــاع قابليــة 
الحضريــة، وذلــك فــي حــال لــم يطــرأ تحّســن يذكــر علــى الحــّد مــن الفقــر 
والتخطيــط اســتعدادًا للكــوارث ومعايير ســامة البنــاء. وعلى افتراض 
ــف،  ــى التكّي عــدم حــدوث أيــة تغييــرات فــي الحساســية أو القــدرة عل
تشــير معظــم مناطــق الدراســة علــى وجــود قابليــة تأثــر معتدلــة لجميــع 
الســيناريوهات. وتظهــر جميــع المناطــق المتبقيــة قابليــة تأثــر تتــراوح 
بيــن ضعيفــة ومرتفعــة. وتشــير قابليــة التأثــر إلى معــدل انحــدار متزايد 
بشــكل عــام مــن الشــمال إلــى الجنــوب، حيــث تظهــر المناطــق الســاحلية 
قابليــة تأثــر منخفضــة نســبًيا، بينمــا تظهــر منطقــة إفريقيــا جنــوب 
الصحــراء الكبــرى قابليــة تأثــر أعلــى بشــكل عــام. وتشــير اتجاهــات 
قابليــة التأثــر مــن فتــرة منتصــف القــرن إلــى فتــرة نهايتــه إلــى حــدوث 
تغّيــر محــدود فــي إطــار الســيناريو RCP 4.5، وتغّيــر ضئيــل أيضــًا فــي 
إطــار الســيناريو RCP 8.5، على الرغم من أن أفريقيا جنوب الصحراء 
الكبرى وشــرقي صحراء شــبه الجزيــرة العربيــة تظهــران زيادة طفيفة 
في قابلّيــة التأّثــر. وياحــظ حــدوث انخفاضــات طفيفــة فــي قابليــة 
التأثــر فــي منطقــة ســاحل البحــر األبيــض المتوســط وجبــال زاغــروس.

تشــّكل المناطــق الشــديدة التأثــر مــا يصــل إلــى 8 فــي المائــة مــن 
مســاحة منطقــة الفيضانــات الداخليــة موضــوع الدراســة. وتوجــد 

قابلية التأثر اإلجمالية الُمسقطة

)hotspots( المناطق الشديدة التأثر

RCP 8.5 الشكل 20: قطاع البنية التحتية والمستوطنات البشرية – المناطق الشديدة التأثر – فترة نهاية القرن في إطار السيناريو

الســاحل  منطقــة  وغربــي  شــرقي  مــن  كل  فــي  المناطــق  هــذه 
األفريقــي، والقــرن األفريقــي )وال ســيما الســهول الفيضيــة لنهــَري 
مــن جنوبــي شــبه  فــي مناطــق معزولــة  جوبــا وشــبيلي(، وكذلــك 
الشــديدة  المناطــق  علــى   20 الشــكل  ويشــتمل  العربيــة.  الجزيــرة 
التأثــر لهــذا القطــاع فــي فتــرة نهايــة القــرن فــي إطــار الســيناريو 

.RCP 8.5

ولقــد أدت الفيضانــات فــي غربــي منطقــة الســاحل األفريقــي عــام 
فــي  والماشــية  بالمحاصيــل  جســيمة  أضــرار  إلحــاق  إلــى   2013
إمــدادات  وتلويــث  التحتيــة،  البنيــة  وتدميــر  الزراعيــة،  المناطــق 
وُتعــّد  نواكشــوط.  ذلــك  فــي  بمــا  الحضريــة  المناطــق  فــي  الميــاه 
الفيضانــات الداخليــة شــرقي منطقــة الســاحل األفريقــي أمــرًا شــائعًا، 
وال ســيما بالقــرب مــن نقطــة التقــاء نهــَري النيــل األبيــض والنيــل 
األزرق، وهــو مــا دفــع الســكان فــي هــذه المنطقــة إلــى بنــاء جــدران 
ميــاه  فيضــان  مــن  الزراعيــة  المناطــق  حمايــة  إلــى  تهــدف  دعــم 
األنهــار. كذلــك تعرضــت الســهول الفيضيــة لنهــَري جوبــا وشــبيلي 
وأيــار/ ونيســان/أبريل   ،2010 )نيســان/أبريل  متكــررة  لفيضانــات 
قابليــة  مــن  الحــد  إلــى  الراميــة  الخطــوات  وتشــمل   .)2013 مايــو 
التأثــر فــي هــذه المنطقــة تطويــر نظــام إدارة معلومــات للحــّد مــن 
مخاطــر الفيضانــات واالســتجابة لهــا بفعاليــة، بهــدف تعزيــز التأهــب 

للطــوارئ. والتخطيــط  الفيضانــات  لمواجهــة 
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2046-2065

2046-2065

2081-2100

2081-2100

RCP 4.5

RCP 8.5

قطاع االنسان

ملخص

القطاع والقطاع 
النسبة المئوية من إجمالي منطقة السيناريوالفرعي

موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر
النسبة المئوية من المنطقة 

العربية موضوع الدراسة
منطقة موضوع الدراسة 

المحددة

االنسان

مرتفعةمعتدلةمنخفضة

44%

الكثافة السكانية   •
)أكثر من نسمتين في    

الكيلومتر المربع(  
منتصف القرن

RCP 4.50%100%0%

RCP 8.50%100%0%

نهاية القرن
RCP 4.50%100%0%
RCP 8.50%98%2%

المياه المتوفرة 
للشرب

منتصف القرن
RCP 4.50%100%0%

44%
الكثافة السكانية  •

)أكثر من نسمتين في    
الكيلومتر المربع(  

RCP 8.50%99%1%

نهاية القرن
RCP 4.50%99%1%
RCP 8.50%98%2%

األحوال الصحية 
الناجمة عن 

اإلجهاد الحراري

منتصف القرن
RCP 4.545%55%0%

44%
الكثافة السكانية  •

)أكثر من نسمتين في    
الكيلومتر المربع(  

RCP 8.530%70%0%

نهاية القرن
RCP 4.537%63%0%
RCP 8.54%95%1%

معّدل العمالة في 
القطاع الزراعي

منتصف القرن
RCP 4.50%39%61%

44%
الكثافة السكانية  •

)أكثر من نسمتين في    
الكيلومتر المربع(  

RCP 8.50%28%72%

نهاية القرن
RCP 4.50%35%65%

RCP 8.50%2%77%

قابلية التأثر  اإلجمالية
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التقرير العربي حول تقييم تغير المناخ – الملخص التنفيذي

علــى نحــو مشــابه للفتــرة المرجعيــة، مــن المســقط أن يظهــر قطــاع 
ــة إلــى حــد بعيــد، وذلــك يشــمل المنطقــة  االنســان قابليــة تأثــر معتدل
بأكملهــا لجميــع الســيناريوهات باســتثناء الســيناريو RCP 8.5 لفتــرة 
ــة بالنســبة  نهايــة القــرن، إذ يظهــر هــذا الســيناريو قابليــة تأثــر معتدل
تأثــر  وقابليــة  الدراســة  منطقــة  إجمالــي  مــن  المائــة  فــي   98 إلــى 

مرتفعــة للمناطــق المتبقيــة.

وتســّجل قابليــة التأثــر بشــكل عــام معــّدل انحــدار يتــراوح بيــن أدنــى 
وأعلــى مــن الشــمال إلــى الجنــوب. وتقــع المناطــق األقــل قابليــة للتأثــر 
علــى اإلطــاق شــرقي منطقــة سلســلة جبــال األطلــس التلــي وبــاد 
الشــام. ويكشــف تحليــل االتجاهــات مــن منتصــف القــرن إلــى نهايتــه 
لــكا  بيــن ســاكنة ومرتفعــة  تتــراوح  تأّثــر  قابليــة  عــن  عــام  بشــكل 
الســيناريوهين. وبالنسبة للســيناريو RCP 4.5، تضــم المناطــق ذات 

قابليــة التأثــر المرتفعــة الصحــراء الكبــرى وجبال األطلس.

تأثــر  قابليــة  األفريقــي  القــرن  جنوبــي  منطقــة  ُتظهــر  ذلــك،  ومــع 
 ،RCP 8.5 تتــراوح بيــن ســاكنة ومنخفضــة. وبالنســبة إلــى الســيناريو

قابلية التأثر اإلجمالية الُمسقطة

)hotspots( المناطق الشديدة التأثر

 RCP 8.5 الشكل 21: قطاع االنسان – المناطق الشديدة التأثر – فترة نهاية القرن في إطار السيناريو

تشــتمل المناطــق الشــديدة التأثــر علــى المناطــق األكثــر قابليــة للتأثــر 
فــي قطــاع االنســان وتشــّكل مــا يصــل إلــى 3 فــي المائــة مــن إجمالــي 
المنطقــة موضــوع الدراســة. وتتضّمــن المناطــق الشــديدة التأثــر مواقع 
فــي جنــوب الصحــراء الكبــرى ومنطقــة الســاحل األفريقــي، والمنطقــة 
الجنوبيــة الغربيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة، والقــرن األفريقــي، وتمتــّد 
تأثيراتها إلى نحو 28 مليون شخص )استناداً إلى تقديرات العام 2014(.

ذات  التأثــر  الشــديدة  المناطــق  علــى خارطــة  الشــكل 21  ويشــتمل 
 الصلــة بهــذا القطــاع فــي نهايــة القــرن، وتمثــل هــذه الخارطــة ســيناريو 

أسوأ الحاالت.

تســجل مناطــق ســاحلية عديــدة قابليــة تأثــر مرتفعــة، ومنهــا الســهول 
والســاحل  األحمــر،  البحــر  وجنوبــي  األطلــس،  لجبــال  الســاحلية 

الجنوبــي لخليــج عــدن.
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 الخالصات العامة 
للتقييم المتكامل لقابلية التأّثر

جميــع  إلــى  باالســتناد  التاليــة  االســتنتاجات  إلــى  التوصــل  تــم 
المخرجــات المنبثقــة مــن التقييــم المتكامــل لقابليــة التأّثــر. وتتبــع 
التــي  هــذه االســتنتاجات الترتيــب المنطقــي للخاصــات الرئيســية 

األثــر.   بتقييــم  المتعلــق  الجــزء  فــي  التقريــر  أوردهــا 

6. قابلية التأّثر المتوّقعة تتراوح إلى حّد بعيد بين معتدلة 
ومرتفعة، وتتزايد تدريجيًا بشكل عام من الشمال إلى الجنوب 

في جميع أنحاء المنطقة العربية. 

7. من الهاّم دراسة كال مكّوني األثر المحتمل عند إجراء 
تقییمات قابلية التأثر.

8. من بين المكّونات الثالثة للتقييم المتكامل لقابلية التأّثر، 
ُيرّجح أن تكون القدرة على التكيف األكثر تأثيرًا في قابلية 

التأثر، ما يوحي بأن قدرة االنسان على التأثير في المستقبل 
أقوى مقارنة بقدرة تغير المناخ وعوامل اإلجهاد البيئية.

القطاعــات  ومختلــف  العربيــة  المنطقــة  أنحــاء  جميــع  تظهــر 
ــر بتغيــر المنــاخ تتــراوح بيــن  والقطاعــات الفرعيــة فيهــا قابليــة للتأّث
معتدلــة ومرتفعــة، وتــزداد هــذه عموًمــا مــع مــرور الزمــن فــي إطــار كا 

االنبعاثــات. ســيناريوَهي 

وتظهــر قابليــة التأثــر المتوقعــة معــدل انحــدار يرتفــع بشــكل عــام مــن 
الشــمال إلــى الجنــوب فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة )باســتثناء 
القطــاع الفرعــي المســّمى “األحــوال الصحيــة الناجمــة عــن اإلجهــاد 
الحــراري”، وذلــك بســبب المســتوى المنخفــض مــن التعــرض نتيجــة 

إعتمــاد مؤشــرات تقــوم حصــرًا علــى الحــرارة(.

وغالبــًا مــا تســّجل قابليــة التأثــر أدنــى مســتوياتها فــي منطقــة المغرب 
العربــي، وبــاد الشــام، وإلــى حــد مــا فــي جبــال زاغــروس الواقعــة فــي 
أعالــي حــوض نهــري دجلــة والفــرات. وعلــى نحــو معاكــس، ُيظهــر 
الثلــث الجنوبــي مــن المنطقــة العربيــة، الــذي يضــم منطقــة الســاحل 
األفريقــي، وجنوبــي الصحــراء الكبــرى، والمنطقــة الجنوبيــة الغربيــة 
لشــبه الجزيــرة العربيــة، والقــرن األفريقــي، أعلــى مســتوى مســقط مــن 
قابليــة التأثــر فــي المنطقــة. وتشــير المناطــق الواقعــة بيــن المنطقتيــن 

الرئيسيتين اآلنفتي الذكر إلى قابلية تأثر معتدلة. 

يســتند التعــرض إلــى مجموعــة مختــارة مــن المؤشــرات المختلفــة التي 
يمكــن تصنيفهــا بشــكل عــام فــي فئتيــن، وهمــا فئــة البارامتــرات القائمــة 
علــى التســاقطات وفئــة البارامتــرات القائمــة علــى الحــرارة. وبحســب  
المؤشــرات القائمــة علــى معــدل التســاقطات، والتــي تشــمل الجريــان 
الســطحي والتبخــر النتحــي ، يتوقــع ارتفــاع معــدل التســاقطات فــي 
بعــض المناطــق، مقابــل انخفاضــه فــي مناطــق أخــرى. وتشــير المناطــق 
التــي تشــهد انخفاضــًا فــي معــدل التســاقطات إلــى مســتوى أعلــى مــن 
التعــرض فــي معظــم القطاعــات الفرعيــة )مــا خــا حالــة القطــاع الفرعي 

“ مناطــق فيضانــات داخليــة”(. 

وعلــى عكــس ذلــك، تشــير المناطــق التي يرتفع فيها معدل التســاقطات 
إلــى أنهــا ستشــهد مســتوى تعــرض أكثــر انخفاضــًا؛ فــي حيــن تشــير 

فــي حيــن تــم ترجيــح مســاهمات األثــر المحتمــل )النتيجــة المجمعــة 
فــي  بشــكل متســاٍو  التكيــف  علــى  والقــدرة  والحساســية(  للتعــرض 
التقييــم، غالبــًا مــا تظهــر القــدرة علــى التكيــف ترابطــا أقــوى بقابليــة 
التأثــر. ويعــود ذلــك بشــكل جزئــي إلــى أن الحساســية منخفضــة عمومــًا 
ــة  فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة وتحديــدًا فــي المناطــق المأهول
بأعــداد أقــل مــن الســكان، والتــي تشــكل أكثــر مــن ثاثــة أربــاع مســاحة 
المنطقــة العربيــة، مــا يــؤدي بــدوره إلــى تقليص األثــر المحتمل المترتب 

عــن الجمــع بيــن الحساســية والتعــرض. 

وتكشــف النتائــج أيضــًا أنــه مــن المســقط أن تشــهد مناطــق واســعة مــن 
بعــض البلــدان األقــل نمــوًا في المنطقة العربية زيادات في التســاقطات 

المناطــق التــي تحافــظ فيهــا التســاقطات علــى معّدلهــا الثابــت إلــى 
مســتوى تعرض معتدل. ولكن، من المســقط أن ترتفع درجات الحرارة 
ل الســيناريو RCP 8.5 وفي  فــي جميــع أنحــاء المنطقــة العربيــة، وُيســجِّ
نهايــة القــرن الزيــادات األكثــر ارتفاعــًا  مقارنــة بالســيناريوهات األخــرى. 
منخفضــًا  الحــرارة  درجــات  علــى  القائــم  التعــرض  يكــون  وبالتالــي، 
 بشــكل عــام، باســتثناء الحالــة المتعلقــة بفتــرة نهايــة القــرن فــي إطــار 

.RCP 8.5 السيناريو

وبمــا أن معــدل التســاقطات يســجل مســتوى أعلــى مــن التبايــن علــى 
الصعيديــن المكانــي والزمانــي، تشــير نتائــج تقييــم قابليــة التأثــر إلــى 
وجــود ترابــط  بيــن قابليــة التأثــر والتغيــر فــي معــدل التســاقطات أقــوى 
ــر فــي درجــات الحــرارة. وهــذا  ــر والتغي ــة التأث ــط بيــن قابلي مــن التراب
التقييــم منطقــي، نظــًرا إلــى اعتمــاد العديــد من القطاعــات الفرعية على 

توفــر الميــاه.

ترتبــط الحساســية بالكثافــة الســكانية، مــا يجعــل المناطــق التــي تتمّيــز 
بمســتويات أعلــى مــن الحساســية محصــورة بشــكل عــام فــي المناطــق 
الســاحلية الحضريــة والمنطقــة الســفلى لــوادي نهــر النيــل؛ أمــا المناطــق 
المتبقيــة، والتــي تشــمل غالبيــة المنطقــة العربيــة، َفُتســجل حساســية 
منخفضــة. وياحــظ أّنــه، وفــي أكثــر من نصف القطاعــات الفرعية التي 
شــملتها الدراســة، تــم التركيــز فــي الترجيــح علــى البعــد الســكاني أكثــر 
مــن البعديــن اآلخريــن للحساســية. وعــدا عــن مؤشــر الكثافــة الســكانية، 
تســتند المؤشــرات ضمــن هــذا البعــد إلــى البيانــات الوطنيــة، وبالتالــي، 
 فــإن هــذا البعــد يتمّيــز بتفاوتــات مكانيــة طفيفــة علــى المســتويات 

دون الوطنية.

وعلــى الرغــم مــن عــدم التشــديد علــى الجانــب الســكاني فــي إطــار 
القطاعــات الفرعيــة األخــرى، فهــي ُتبــرز بعــض المؤشــرات المرتبطــة 
المعرضــة  والمناطــق  المواشــي  كثافــة  مثــل  الســكانية،  بالكثافــة 
الحضــري  والتوّســع  الريفيــة  بالتنميــة  تتأثــر  والتــي   للفيضانــات، 

على التوالي.
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9. بشكل عام، تتواجد المناطق األكثر قابلية للتأثر، وتعرف 
أيضًا بالمناطق الشديدة التأثر، في القرن األفريقي ومنطقة 

الساحل والمنطقة الجنوبية الغربية لشبه الجزيرة العربية، 
وذلك بصرف النظر عن القطاع والقطاع الفرعي وعن سيناريو 

المناخ الذي تتم دراسته. 

وأن يكــون متوســط الزيــادات فــي درجــات الحــرارة معتــداًل مقارنــة 
بأنحــاء أخــرى مــن المنطقــة علــى مــدار القــرن الحالــي، ولكــن هــذه 
االتجاهــات غيــر كافيــة لتعويــض مســتوياتها المنخفضــة مــن القــدرة 
علــى التكيــف. ولذلــك، فاالنخفــاض المســقط فــي التعرض لتغيــر المناخ 

غيــر كاف لمقاومــة تأثيــر االنخفــاض فــي القــدرة علــى التكّيــف. 

وفــي مــا يلــي )الشــكل 22( مقارنــات بيــن خرائــط القــدرة علــى التكيــف 
 )RCP 8.5 وقابليــة التأّثــر )لفتــرة نهايــة القــرن فــي إطــار الســيناريو
القطاعــات  لجميــع  بالنســبة  العربيــة،  المنطقــة  أنحــاء  جميــع   فــي 

والقطاعات الفرعية.

األفريقــي  القــرن  مناطــق  غالبيــة  تشــهد  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
تعرضــًا يتــراوح بيــن منخفــض ومعتــدل، بســبب زيــادة التســاقطات 
ــك،  ــى ذل واالرتفاعــات الطفيفــة فــي درجــات الحــرارة. وباإلضافــة إل
تكــون الحساســية فــي هــذه المنطقــة منخفضــة بشــكل عــام، وبالتالــي 
يتــراوح األثــر المحتمــل بيــن منخفــض ومعتــدل إلــى حــد كبيــر. ومــع 
ذلــك، ال يكفــي هــذا األثــر المحتمــل البســيط لمقاومــة تأثيــر القــدرة 

المنخفضــة علــى التكيــف فــي تلــك المنطقــة المحــددة.

لقــد ُحــّددت المناطــق الشــديدة التأثــر )hotspots( علــى أنهــا المناطــق 
التــي تحتــوي علــى نســبة 10 فــي المائــة األعلــى مــن مجمــوع قيــم 
قابليــة التأثــر، تصاحبهــا المناطــق التــي تتســم أعلــى 20 و30 فــي 

ــة مــن هــذا المجمــوع كمناطــق احتياطيــة. المائ

وُتظهــر جميــع المناطــق الشــديدة التأثــر قدرة منخفضــة على التكّيف، 
رغــم تســجيلها مســتويات متباينــة مــن التعــرض لتغيــر المنــاخ. وتكثــر 
المناطــق الشــديدة التأثــر عمومــًا فــي المنطقــة الممتــدة مــن منطقــة 
والمنطقــة  الكبــرى،  الصحــراء  باتجــاه  شــمااًل  األفريقــي  الســاحل 
الجنوبيــة الغربيــة لشــبه الجزيــرة العربيــة علــى طــول البحــر األحمــر، 

والقــرن األفريقــي.

.UN Photo/Fred Noy :منطقة نياال، السودان، 2006. المصدر

10. رغم انخفاض معدل التساقطات، تتضّمن المناطق 
األقل قابلية للتأثر على مستوى المنطقة العربية غربي 

البحر األبيض المتوسط، والمنطقة الساحلية لبلدان المغرب، 
والمنطقة الساحلية لبالد الشام، وذلك بسبب المستويات 

المرتفعة للقدرة على التكيف في هذه المناطق تحديدًا 
مقارنة بأنحاء أخرى من المنطقة العربية.

والجريــان  التســاقطات  فــي  نســبيا  الكبيــرة  االنخفاضــات  تــؤدي 
درجــات  فــي  الطفيفــة  الزيــادات  مــع  جنــب  إلــى  جنبــًا  الســطحي، 
الحــرارة، إلــى تعــّرض متبايــن، يتــراوح بيــن منخفض ومرتفع، اســتنادًا 

الــذي تتــم دراســته. إلــى القطــاع أو القطــاع الفرعــي والســيناريو 

المناطــق  معظــم  فــي  عمومــًا  منخفضــة  بأنهــا  الحساســية  وتتمّيــز 
باســتثناء المناطــق المكتظــة بالســكان التــي تقــع بمحــاذاة الســاحل 
مــن  الكثيــر  مثــل  ارتفاعــًا،  أكثــر  حساســية  مســتويات  وتشــهد 
فــي  المختــارة  المناطــق  وبعــض  الشــام  لبــاد  الســاحلية  المناطــق 
بأنهــا معتدلــة  َفتتمّيــز  التكيــف،  القــدرة علــى  أمــا  العربــي.  المغــرب 
ارتفاعــًا  األكثــر  المحتمــل  األثــر  تأثيــرات  عــن  يعــّوض  مــا  عمومــًا، 
بيــن  المحّصلــة  فــي  التأثــر  قابليــة  وتتــراوح  المناطــق.  بعــض   فــي 

منخفضة ومعتدلة. 
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الشكل 22: القدرة على التكّيف وقابلية التأثر بالنسبة للقطاعات والقطاعات الفرعية المختلفة في جميع أنحاء المنطقة العربية

قابلية التأثر– فترة نهاية القرن RCP 8.5القدرة على التكّيف
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قابلية التأثر– فترة نهاية القرن RCP 8.5القدرة على التكّيف
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12. على الرغم من الظروف البيئية واالقتصادية واالجتماعية 
الحرجة التي تعاني منها المنطقة السفلى لحوض نهر النيل، 

من المسقط أن تظهر هذه المنطقة قابلية تأثر معتدلة 
بسبب القدرة المرتفعة على التكيف مقارنة بأنحاء أخرى من 

المنطقة.

13. على الرغم من أن منطقة نهري دجلة والفرات تواجه 
تحديات بسبب تأثيرات الضغوط الديموغرافية، وطور البنية 

التحتية الهيدرولوجية، وتدهور نوعية المياه، تتميز قابلية تأثر 
القطاعات االجتماعية واالقتصادية في تلك المنطقة بتغير 

المناخ بأنها معتدلة مقارنة بأنحاء أخرى من المنطقة العربية.

14. على الرغم من أنها ال تزال من المناطق األكثر سخونة 
في المنطقة العربية، وأنها تسّجل ارتفاعًا في درجات الحرارة، 

من المسقط أن تشهد منطقة الخليج العربي عمومًا قابلية 
تأّثر معتدلة بتغير المناخ. 

تســّجل المنطقــة الســفلى لحــوض نهــر النيــل الواقعــة بمحــاذاة البحــر 
األبيــض المتوســط كثافــة ســكانية هــي األعلــى فــي المنطقــة العربيــة، 
ومــن المســقط بالتالــي أن تشــهد حساســية مرتفعــة. ويتمّيــز التعــرض 
فــي هــذه المنطقــة بأنــه متبايــن، إذ ترتبــط معدالتــه بســيناريو المنــاخ 
المســتخدم فــي الدراســة والمؤشــرات المختــارة لــكل قطــاع فرعــي. 
وتكــون القــدرة علــى التكيــف مرتفعــة فــي بعــض مناطــق الحــوض، مــا 

يشــكل عامــل تعويــض عــن االرتفــاع فــي األثــر المحتمــل.

يســّجل التعــرض لتغيــر المنــاخ فــي منطقــة نهــَري دجلــة والفــرات 
تباينــًا مقارنــة بأنحــاء أخــرى مــن المنطقــة العربيــة. وينخفــض معــّدل 
التســاقطات عمومــًا فــي أعالــي حــوض نهــَري دجلــة والفــرات بمحــاذاة 
جبــال زاغــروس، فــي حيــن أنــه يرتفــع قليــًا فــي المنطقــة الســفلى 
منــه. غيــر أن هــذه المعــدالت تخضــع للّتغيــر تبعــًا للفتــرة الزمنيــة 
درجــات  وتشــهد  الدراســة.  فــي  المعتمديــن  المناخــي  والســيناريو 
الحــرارة زيــادات طفيفــة، بينمــا تتمّيــز الحساســية بأنهــا منخفضــة 
بشــكل عــام وذلــك رغــم الكثافــة الســكانية المرتفعــة فــي المناطــق 

الوســطى  المنطقــة  تشــهد  بأســرها،  العربيــة  المنطقــة  غــرار  علــى 
ارتفاعــًا.  أكثــر  حــرارة  درجــات  العربيــة  الجزيــرة  لشــبه  والشــرقية 
ومعتــدل،  منخفــض  بيــن  المنطقــة  هــذه  فــي  التعــّرض  ويتــراوح 
ــة  ــادات المســقطة فــي درجــات الحــرارة تكــون معتدل ــأن الزي نظــًرا ب
ــًة بمنطقتــي الســاحل األفريقــي والصحــراء الكبــرى. وبمــوازاة  مقارن
ذلــك، مــن المســقط أن يحافــظ معــدل التســاقطات فــي هــذه المنطقــة 
علــى اســتقراره النســبي مقارنــة بالفتــرة المرجعيــة، وذلــك باســتثناء 
الجبــال  وسلســلة  ُعمــان  خليــج  امتــداد  علــى  الواقعــة  المنطقــة 

المحاذيــة لهــا.

للخليــج  الوســطى  المنطقــة  فــي  اإلجماليــة  الحساســية  وتتــراوح 
ــى التكيــف  ــة، بينمــا تبقــى القــدرة عل ــي بيــن منخفضــة ومعتدل العرب
بأنهــا  المنــاخ  بتغيــر  التأثــر  لذلــك، تتمّيــز قابليــة  معتدلــة. ونتيجــة 
معتدلــة فــي المناطــق الوســطی والشــرقية للخليــج العربــي مقارنــة 

بســائر أنحــاء المنطقــة العربيــة.

11. رغم أن المنطقة الوسطى من ساحل البحر األبيض 
المتوسط ومنطقة الجبال الخضراء معرضتان الحترار شديد 

للغاية، تظهر هاتان المنطقتان قابلية تأثر معتدلة بسبب 
قدرتهما األعلى نسبيًا على التكّيف، مقارنة مع أجزاء أخرى 

من المنطقة العربية.

يســّجل التعــرض نســبًا متباينــة علــى امتــداد الخــط الســاحلي للبحــر 
األبيــض المتوســط، نظــرًا للزيــادات الطفيفــة فــي درجــات الحــرارة 
ومــن  قليــا.  انخفاضــه  أو  حالــه  علــى  التســاقطات  معــدل  وثبــات 
ناحيــة أخــرى، ُيتوقــع أن تشــهد المؤشــرات، بمــا فيهــا عــدد األيــام التي 
تربــو الحــرارة فيهــا علــى 35 درجــة مئويــة، ارتفاعــا ملحوظــًا. كذلــك، 
تتمّيــز الحساســية بنســب متباينــة، ولكنهــا تســجل أعلــى مســتوياتها 
غالبــًا فــي المناطــق المحاذيــة للخــط الســاحلي التــي تشــهد معــدالت 
للكثافــة الســكانية أكثــر ارتفاعــًا. وأخيــرا، تتمّيــز القــدرة علــى التكيــف 
فــي هــذه المنطقــة بأنهــا معتدلــة بشــكل عــام. وتتماشــى هــذه النتائــج 
مــع تلــك التــي تــم التوصــل إليهــا بالنســبة إلــى أنحــاء أخــرى مــن 
المنطقــة العربيــة، والتــي تخضــع فيهــا جوانــب قابليــة التأثــر إلــى 
حــد بعيــد لتأثيــر قــدرة المناطــق المختلفــة علــى التكيــف اســتجابة 

ــاخ. لتغيــرات المن

المحاذيــة لبغــداد، واالتجــاه المرتفــع نحــو تدهــور الغطــاء النباتــي 
فــي هــذه المنطقــة عمومــًا. وتشــهد القــدرة علــى التكيــف فــي هــذه 
المنطقــة تباينــًا، وتّتســم بأنهــا معتدلــة إلــى حــد كبيــر، غيــر أنهــا تكــون 
أعلــى نســبيًا بالقــرب مــن مدينــة بغــداد مقارنــة بأماكــن أخــرى ضمــن 
إلــى  هــذه المنطقــة الفرعيــة. وتشــير النتيجــة اإلجماليــة الصافيــة 

قابليــة تأثــر معتدلــة بشــكل عــام.

أشجار النخيل في مراكش، المغرب، 2016. المصدر: كارول شوشاني شرفان.
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15. يمكن االستناد إلى التقييمات المتكاملة لقابلية 
التأثر حسب المنطقة إلثراء التعاون اإلقليمي، كما يمكن 

االستفادة من التحليالت على مستوى األحواض وعلى 
المستويات القطرية والقطاعية، لتعزيز الفهم واتخاذ إجراءات 

جماعية بشأن تغير المناخ.

العــرب  الــوزراء  للميــاه ومجلــس  العربــي  الــوزاري  المجلــس  حــّدد 
المســؤولين عــن شــؤون البيئــة واللجنــة العربيــة الدائمــة لألرصــاد 
الزراعــة  عــن  المســؤولة  الدوليــة  الحكوميــة  واآلليــات  الجويــة 
والصحــة، تغّيــر المنــاخ بوصفــه تحّديــًا ينبغــي مواجهتــه فــي ســياق 
الجهــود اإلقليميــة والوطنيــة المبذولــة لتحقيــق التنميــة المســتدامة. 

الــدول العربيــة األعضــاء مــن نتائــج تقييــم األثــر  وقــد اســتفادت 
والتقييــم المتكامــل لقابليــة التأثــر الــذي قامــت بــه ريــكار، إلثــراء 

عملهــا بشــأن تغيــر المنــاخ.

تماشيًا مع إحدى ركائزها التي تقوم على خدمة نشر المعرفة وإثراء 
المزيد من األبحاث بشأن تقييمات المناخ في المنطقة العربية، تم 
استخدام مخرجات ريكار في مشاريع قائمة ذات صلة بتقييم موارد 

المياه في المنطقة العربية.

ومن األمثلة على ذلك، البرنامج التعاوني لنهري الفرات ودجلة 
)CPET( الذي يقوده المركز الدولي للزراعة الملحية )ICBA( والمعهد 
السويدي لألرصاد الجوية والهيدرولوجية )SMHI( ومعهد ستوكهولم 

الدولي للمياه )SIWI(، الذي يهدف إلى تحسين الحوار والتعاون 
بين دول الحوض فيما يتعلق بإدارة المياه في منطقة نهَري الفرات 

ودجلة. وبناء على نتائج ريكار، من حيث صلتها بالنمذجة المناخية 
الهيدرولوجية، تم استخدام مخطط نموذج HYPE كأساس لوضع 

نموذج هيدرولوجي محّسن على مستوى الحوض، وكذلك بوصفه 
يشتمل على اسقاطات مناخية من أجل محاكاة سلوك األنهار في 

 ظل خيارات مختلفة ذات صلة بإدارة المياه، في إطار مناخ 
مستقبلي متغير. 

كذلك يتضمن التقرير الوطني الثالث للبنان، الذي قدمته وزارة البيئة 
اللبنانية في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 كجزء من إطار اإلبالغ 

الوطني بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ، 
نتائج مبادرة ريكار. وقد ادرجت في هذا التقرير النتائج المتعلقة 

بالتغييرات المسقطة حدوثها في المستقبل في درجات الحرارة 
ومعدل التساقطات في لبنان، إضافة إلى بعض المؤشرات المناخية 

المتطرفة المختارة، كجزء من الفصل المتعلق بقابلية تأثر لبنان بتغير 
المناخ في هذا التقرير.

كذلك يعمل المركز العربي لدراسات المناطق الجافة واألراضي 
القاحلة )أكساد(، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية، إلجراء تقييم 

متكامل لقابلية تأثر القطاع الزراعي على المستوى القطري، بدعم 
من مشروع التكّيف مع تغّير المناخ في قطاع المياه في منطقة 
الشرق األوسط وشمال أفريقيا )أكوام(. وتهدف النتائج إلى إثراء 

العمل في مجال تغير المناخ، كما أنها تدعم اآلليات االستشارية التي 
ترمي إلى صياغة السياسات والمواقف والمشاريع المستقبلية.

اإلطار 4: استخدام مخرجات ريكار إلثراء البحوث المتعلقة باألحواض والتطبيقات على المستوى الُقطري 

عامالت زراعيات في دبل، لبنان، 2006. المصدر: كارول شوشاني شرفان.

قطيع أبقار في والية البراكنة، موريتانيا، 2010. المصدر: إيهاب جناد.
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الخطوات المقبلة

الموارد اإلضافيةالخطوات المقبلة
ســيقوم شــركاء ريــكار بتقديــم الدعــم المســتمر لمســاعدة الجهــات 
المعنيــة اإلقليميــة فــي االســتفادة مــن التقييــم اإلقليمــي ودراســات 
الحالــة ذات الصلــة، مــا ســيؤدي إلــى إثــراء المزيــد مــن المبــادرات 
المنطقــة  فــي  بــه  التأثــر  وقابليــة  المنــاخ  تغيــر  أثــر  تقييــم  بشــأن 
العربيــة، وتحديــدًا بالنســبة للمــوارد المائيــة. وتتضّمــن هــذه الجهــود 
العمــل علــى بنــاء القــدرات إلجــراء تحليــات إضافيــة وتقديــم الدعــم 

التقنــي للــدول العربيــة األعضــاء والجهــات المعنيــة اإلقليميــة.

التقييــم  إليهــا  توصــل  التــي  االســتنتاجات  علــى  االّطــاع  ويمكــن 
وعلــى مجموعــات البيانــات المرتبطــة بهــا عــن طريــق مركــز ريــكار 

 .)RICCAR Regional Knowledge Hub( للمعرفــة  اإلقليمــي 

مقــاالت  إعــداد  علــى  التشــجيع  أجــل  مــن  الجهــود  كذلــك، ســُتبذل 
ومخرجــات  مدخــات  إلــى  تســتند  األقــران،  إلســتعراض  خاضعــة 
فــي  قّيمــة يمكــن االعتمــاد عليهــا  التقييــم، بحيــث تشــّكل مراجــع 
ــة التــي ســتصدرها الهيئــة الحكوميــة الدوليــة  إعــداد التقاريــر المقبل

المنــاخ. بتغّيــر  المعنيــة 

نطــاق  علــى  تحليــات  إجــراء  تشــجيع  ســيتم  مــواز،  ســياق  وفــي 
أضيــق تســتند إلــى قاعــدة بيانــات ريــكار، لدعــم التوصــل إلــى المزيــد 
والبلــدان  األحــواض  مســتوى  علــى  المنــاخ  تغيــر  آلثــار  الفهــم  مــن 
بغيــة  نطاقــًا  أوســع  بتقييمــات  القيــام  يمكــن  كذلــك  والقطاعــات. 
إيضــاح حالــة المنطقــة العربيــة مقارنــًة ببقيــة العالــم مــن حيــث قابليــة 

التأثــر إزاء تغيــر المنــاخ. 

وقــد تــم البــدء فعــًا بإجــراء مثــل هــذه التحليــات التــي ســتدعم 
التوصــل إلــى مزيــد مــن الفهــم والعمــل بشــأن تغير المناخ فــي المنطقة 
والنمذجــة  اإلقليميــة  المناخيــة  النمذجــة  إلــى  اســتناًدا  العربيــة، 
الهيدرولوجيــة اإلقليميــة والتقييــم المتكامــل لقابليــة التأّثــر، وهــي 
األدوات التــي تــم تطويرهــا وتطبيقهــا فــي إطــار مبــادرة ريــكار مــن 
التــي تدعمهــا هــذه  خــال الشــراكات اإلقليميــة واألطــر التعاونيــة 

المبــادرة.

سلسلة منشورات ريكار
التقريــر  فــي  الــواردة  والنتائــج  المعلومــات  التقريــر  هــذا  يلخــص 
العربــي حــول تقييــم تغّيــر المنــاخ. ويكّملــه مرفــق تقنــي يظهــر أكثــر 
عــن  إضافيــة  معلومــات  علــى  تشــتمل  وشــكل  خريطــة   400 مــن 
المؤشــرات والنتائــج التــي تــم الحصــول عليهــا أثنــاء تطبيــق التقييــم 

المســتوى اإلقليمــي. المتكامــل علــى 

ويعــّد هــذا التقريــر جــزءًا مــن سلســلة مــن المنشــورات، يــرد ذكرهــا 
فــي الصفحــة التاليــة، وتحديــدًا التقاريــر التقنيــة التــي تتوّســع فــي 
الرئيســي،  التقييــم  تقريــر  فــي  الملّخصــة  الحالــة  دراســات  شــرح 
المطبقــة  المنهجيــة  بالتفصيــل  توضــح  التــي  التقنيــة  والمذكــرات 
خــال عمليــة النمذجــة المناخيــة اإلقليميــة والنمذجــة الهيدرولوجيــة 
اإلقليميــة وتقييــم قابليــة التأثــر، التــي تشــّكل المراحــل المختلفــة 

المتكامــل. للتقييــم 

كمــا تــم إصــدار مــواد تدريبيــة يمكــن اســتخدامها فــي إثــراء التدريــب 
علــى المنهجيــات المّتبعــة وتقييــم تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه فــي 
المنطقــة العربيــة، اســتنادًا إلــى العمــل الجــاري فــي إطــار مشــاريع 

وأنشــطة ريــكار.

الموقع اإللكتروني والمركز اإلقليمي للمعرفة 
يمكــن االطــاع علــى جميــع المعلومــات المتعلقــة بريــكار، بمــا فــي 
ذلــك االجتماعــات وورش العمــل والمــواد ذات الصلــة علــى الموقــع 
اإللكترونــي www.riccar.org. ويمكــن االطــاع علــى مجموعــات 
النمذجــة  مخرجــات  الســتحداث  المســتخدمة  والملفــات  البيانــات 
ونتائــج التقييــم المتكامــل عبــر اإلنترنــت، أو عنــد الطلــب مــن خــال 
المركــز اإلقليمــي للمعرفــة، الــذي يشــتمل علــى بوابــة تفاعليــة لتصّفــح 
الخرائــط وملفــات البيانــات وصحائــف الوقائــع. والهــدف مــن هــذه 
المنصــة اإللكترونيــة تشــكيل تتّمــة للنتائــج التــي تــم عرضهــا فــي 
التقريــر الرئيســي والمرفــق التقنــي الخــاص بــه، والبنــاء عليهــا، وعلــى 
سلســلة المنشــورات التــي تفّصــل العمــل الجماعــي الــذي يتــم تنفيــذه 

فــي إطــار ريــكار. 

بحيرة الحبانية، األنبار، العراق، 2011. المصدر: صادق عليوي سليمان.
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