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WHAT IS RICCAR?

•  RICCAR assesses the impact of climate change on  
 freshwater resources in the Arab region through a  
 consultative and integrated regional initiative that seeks 
 to identify the socioeconomic and environmental   
 vulnerability caused by climate change impacts on water  
 resources based on regional specificities.

•  RICCAR aims to provide a common platform for 
 assessing, addressing and informing the response to  
 climate change impacts on freshwater resources in the  
 Arab region.

•  RICCAR serves as the basis for dialogue, priority   
 setting and policy formulation on climate change   
 at the regional level.

Calotropis procera indicating desertification, North Kordofan, Sudan, 2004.  
Source: Stefan Schneiderbauer.

ADAPTATION MITIGATION NEGOTIATIONS ARAB CLIMATE 
OUTLOOK FORUM 

(ArabCOF)

ASSESSMENT

ما هي مبادرة ريكار؟

ر المناخ  	 الغاية األساسية من مبادرة ريكار هي تقييم أثر تغيُّ

على موارد المياه العذبة في المنطقة العربية. وريكار هي 

ر  مبادرة إقليمية تشاورية ومتكاملة من أجل تحديد قابلية تأثُّ

ر المناخ  القطاعات االجتماعية واالقتصادية والبيئية بآثار تغيُّ

على الموارد المائية استنادًا إلى الخصائص اإلقليمية.

ر  	 تهدف مبادرة ريكار إلى توفير منبر مشترك لتقييم آثار تغيُّ

المناخ على موارد المياه العذبة في المنطقة العربية ومعالجتها 

وتوجيه االستجابات لها.

تشّكل مبادرة ريكار أساسًا للحوار، ولتحديد األولويات وصياغة  	

ر المناخ على الصعيد اإلقليمي. السياسات المتعلقة بتغيُّ
نبات العشار الباسق يشير إلى التصحر، شمال كردفان، السودان، 2004 .2004.

المصدر: ستيفان شنايدرباور.

المنتدى العربي المفاوضاتالتخفيفالتكُيفالتقييم
لتوقعات المناخ

)ArabCOF(
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النتائج واالستنتاجات الرئيسية
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درجة الحرارة في المنطقة العربية تتزايد ومن المتوقع أن 
تستمر في االزدياد حتى نهاية القرن.

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.

توفر مؤشرات الظواهر المناخية المتطرفة واالسقاطات 
الموسمية رؤى قيمة عن آثار تغّير المناخ، ال سيما عند 

إجراء التحليل على نطاقات أضيق.

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

وعلى مستوى األحواض.

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

قابلية التأثر المتوقعة تتراوح إلى حد بعيد بين معتدلة 
ومرتفعة، وتتزايد تدريجيًا بشكل عام من الشمال إلى 

الجنوب في جميع أنحاء المنطقة العربية.

من الهام دراسة مكوني األثر المحتمل عند إجراء 
تقييمات قابلية التأثر. 

من بين المكونات الثالثة للتقييم المتكامل لقابلية 
التأثر، يرجح أن تكون القدرة على التكّيف األكثر 

تأثيرًا في قابلية التأثر، ما يوحي بأن قدرة اإلنسان 
على التأثير في المستقبل أقوى مقارنة بقدرة تغّير 

المناخ وعوامل اإلجهاد البيئية.

بشكل عام، تتواجد المناطق األكثر قابلية للتأثر، وتعرف 
أيضًا بالمناطق الشديدة التأثر، في القرن اإلفريقي 
ومنطقة الساحل والمنطقة الجنوبية الغربية لشبه 

الجزيرة العربية، وذلك بصرف النظر عن القطاع والقطاع 
الفرعي وعن سيناريو المناخ الذي تتم دراسته.
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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 التكّيف في هذه المناطق تحديدًامقارنة 

بأنحاء أخرى من المنطقة العربية.

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.

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 التكّيف مقارنة بأنحاء أخرى من 

المنطقة.

على الرغم من أن منطقة نهري دجلة والفرات تواجه 
تحديات بسبب تأثيرات الضغوط الديمغرافية، 

والتطورات المتعلقة بالبنية التحتية الهيدرولوجية، 
وتدهور نوعية المياه، تتميز قابلية تأثر القطاعات 

االجتماعية واالقتصادية في تلك المنطقة بتغّير المناخ 
بأنها معتدلة مقارنة بأنحاء أخرى من المنطقة العربية.

على الرغم من أنها ال تزال من المناطق األكثر سخونة 
في المنطقة العربية، وأنها تسجل ارتفاعًا في درجات 
الحرارة، من المسقط أن تشهد منطقة الخليج العربي 

عمومًا قابلية تأثر معتدلة بتغّير المناخ.

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 تغّير المناخ.
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INTEGRATED ASSESSMENT METHODOLOGY

INTEGRATED ASSESSMENT

Regional Climate 
Modelling

IMPACT ASSESSMENT

Regional Hydrological 
Modelling

VULNERABILITY 
ASSESSMENT

GCM: Global Climate Modelling
RCM: Regional Climate Modelling
RHM: Regional Hydrological Modelling

VA: Vulnerability Assessment
IM: Integrated Mapping

GCM
Representative 
Concentration 
Pathway (RCP)

RCM RHM VA IM

THE ARAB REGION

IMPACT  
ASSESSMENT

VULNERABILITY
ASSESSMENT

The Arab Climate Change Assessment Report presents a 
comprehensive picture of the impact that climate change 
is expected to have on the climate and freshwater resource 
availability in the Arab region and how this will affect 
the vulnerability of water resources, natural ecosystems, 
agriculture, human settlements and people until the end of 
the century.

The methodology is grounded on the use of a region-specific 
integrated assessment that generates regional climate 
modelling and hydrological modelling projections for the Arab 
region and for selected subdomains, including some of the 
region’s major shared surface water basins. These outputs 
are then used to inform a vulnerability assessment through 
integrated mapping tools.

The analysis is elaborated based on two representative 
concentration pathways (RCPs):

• RCP 4.5 generally describes a moderate-case scenario,
• RCP 8.5 corresponds to a high-emissions  
 or “business-as-usual” scenario.

Liwa Desert, Abu Dhabi, 2012. Source: Khajag Nazarian.

منهجية التقييم المتكامل

تقييم  متكامل

النمذجة
المناخية  اإلقليمية

تقييم  األثر

النمذجة
الهيدرولوجية  اإلقليمية

تقييم  قابلية التأثر

GCM
مسار التركيز 

RCMRHMVAالنموذجي

تقييم قابلية التأثر
رسم الخرائط المتكاملة

: VA
: IM النمذجة المناخية اإلقليمية : RCM

النمذجة الهيدرولوجية اإلقليمية : RHM

النمذجة المناخية العالمية : GCM

IM

المنطقة العربية

تقييم قابلية التأثر تقييم األثر

صحراء ليوا، أبو ظبي، 2102. المصدر: خاشاغ نازاريان.

ر المناخ" صورة شاملة عن  يقّدم "التقرير العربي حول تقييم تغيُّ
ر المناخ ال سيما على توفر موارد المياه العذبة في  األثر المتوقع لتغيُّ
ر في قابلية تأثر الموارد  المنطقة العربية، وما سيحدثه ذلك من تغيُّ

المائية والُنُظم اإليكولوجية الطبيعية والزراعة والمستوطنات 
البشرية واإلنسان حتى نهاية القرن.

وتستند المنهجية إلى استخدام تقييم متكامل خاص بالمنطقة، يوّلد 
إسقاطات للنمذجة المناخية والهيدرولوجية اإلقليمية بشأن المنطقة 
العربية والنطاقات الفرعية المختارة، بما في ذلك بعض أبرز أحواض 
المياه السطحية المشتركة في المنطقة. ثم ُتستخدم هذه المخرجات 

في تقييم قابلية التأثر من خالل أدوات الخرائط المتكاملة.

ويجري التحليل استنادًا إلى مسارين من مسارات التركيز النموذجية:

يصف مسار التركيز النموذجي RCP 4.5( 4.5(، على العموم،  	
سيناريو االنبعاثات المعتدلة،

ويقابل مسار التركيز النموذجي RCP 8.5( 8.5( سيناريو االنبعاثات  	
المرتفعة، أو "بقاء األمور على ما هي عليه".
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إسقاطات تغّير درجات الحرارة العالمية لسيناريوهات 
 مسارات التركيز النموذجية ضمن المرحلة الخامسة 
من مشروع المقارنة بين النماذج المناخية المتقارنة
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 مالحظة: متوسط التغّير في درجات الحرارة العالمية قياسًا بالفترة 
1986-2005 يرد في شكل خط ملون واالنحراف المعياري عنه يرد في شكل 

ظالل ملونة. وعدد عمليات المحاكاة مذكور بين قوسين.

النطاق العربي
لقد ُطبق نهج النمذجة المناخية اإلقليمية )RCM( لتقليص نتائج النمذجة 
المناخية العالمية )GCM( بشكل دينامي وصواًل إلى نطاقات إقليمية. وتم 

إنشاء النطاق العربي لتأطير عملية تطبيق آليات النماذج المناخية اإلقليمية 
وفقًا للمبادئ التوجيهية التي ُوِضعت في إطار التجربة اإلقليمية المنسقة 

لتقليص قياس النموذج المناخي اإلقليمي )CORDEX( المشمولة بالبرنامج 
العالمي للبحوث المناخية.

وبما أن معظم الموارد المائية في الدول العربية تأتي من خارج المنطقة، فإن 
حدود النطاق العربي تشمل مساحة جغرافية أوسع من تلك التي تغطيها 

أراضي الدول العربية. ولذا، يضم النطاق منابع نهري دجلة والفرات في 
الشمال، ومنبع نهر النيل في الجنوب، وكذلك المحيط الهندي.

اسُتخدمت سلسلة من المتغّيرات المتصلة بالمناخ 

والهيدرولوجيا، فضاًل عن البارامترات االجتماعية 

االقتصادية والبيئية من أجل توليد نتائج التقييم 

المتكامل.

اسُتخدمت ثالث فترات زمنية لعرض النتائج، وهي:

الفترة المرجعية )1986-2005(؛ 	

فترة منتصف القرن )2046-2065(؛ 	

فترة نهاية القرن )2100-2081(. 	

 CORDEX نطاق الشرق األوسط وشمال أفريقيا المشمول ببرنامج
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تقييم األثر
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درجة الحرارة

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

ر السنوي لدرجات الحرارة )بالدرجة المئوية( في منتصف القرن ونهايته لمجموعة ثالثة إسقاطات RCP 4.5 وRCP 8.5 مقارنة  متوسط التغيُّ

بالفترة المرجعية
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التساقطات

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.

ر في معدل التساقطات السنوية )ملم بالشهر( في منتصف القرن ونهايته لمجموعة ثالثة إسقاطات RCP 4.5 وRCP 8.5 مقارنة  متوسط التغيُّ

بالفترة المرجعية
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الظواهر المناخية المتطرفة

توفر مؤشرات الظواهر المناخية المتطرفة واإلسقاطات الموسمية رؤى قيمة عن آثار تغّير المناخ، ال سيما عند إجراء 
التحليل على نطاقات أضيق.

قد تترك األحداث الجوية المتطرفة آثارًا شديدة على صحة اإلنسان، والبنية التحتية المبنية، والبيئة الطبيعية، وقطاع النقل واالقتصاد ككل.

ر المناخ بشكل معّمق. وقد تتيح مؤشرات  في العموم، ال تكفي اتجاهات متوسط درجات الحرارة والتساقطات السنوية لتقييم أثر تغيُّ
الظواهر المناخية المتطرفة وذرواتها الموسمية فهم اآلثار المناخية بشكل أفضل، كما قد تساعد في توجيه اإلجراءات الرامية إلى الحد من 

مخاطر الكوارث على نطاق تحليلي أصغر.

باإلضافة إلى مؤشرات الظواهر المناخية المتطرفة المعتَمدة دوليًا، جرت دراسة مؤشرين خاصين بالمنطقة تحت مبادرة ريكار، حيث اعُتبرا 
أكثر أهمية لدراسة عتبات درجات الحرارة في المنطقة العربية الحاّرة أصاًل، وهما عدد أيام الصيف حيث تزيد درجة الحرارة على 35 درجة 

.)SU40( وعدد أيام الصيف حيث تزيد درجة الحرارة على 40 درجة مئوية )SU35( مئوية

الفيضانات في غزة بعد عاصفة أليكسا، دولة فلسطين، 2011.
.Alhasan Sweirju/Oxfam-flickr.com :المصدر
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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 ملمالطول األقصى لفترات الجفاف

CWDالعدد السنوي األقصى لأليام المتتالية التي تكون فيها التساقطات اليومية ≤ 1 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 ملم(
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 RCP 8.5 و RCP 4.5 األيام/السنة( في منتصف القرن ونهايته لمجموعة ثالثة إسقاطات( )SU40( ر في عدد األيام الحارة جدًا متوسط التغيُّ
مقارنة بالفترة المرجعية

عمومًا، يشير تحليل الحرارة القصوى في المنطقة العربية وفي نطاقات فرعية 
محددة، بما في ذلك أحواض األنهار المشتركة، إلى منحًى عام من االحترار 

الكبير مع مرور الوقت. وبالنسبة لهذه المؤشرات، يبرز سيناريو RCP 8.5 في 
نهاية القرن باعتباره تغييرًا قاسيًا بالنسبة للظروف المعيشية.

رات في عدد األيام الحارة جدًا )SU40( ارتفاعًا  فعلى سبيل المثال، ُتظهر التغيُّ
كبيرًا في درجات الحرارة المسقطة في جميع أنحاء المنطقة، ال سيما في 

.RCP 8.5 مناطق الصحراء الكبرى وشبه الجزيرة العربية الوسطى على مسار

بئر في صنعاء، اليمن، 2014. 
المصدر: جوليان هارنيس.

)SU40( مؤشر درجة الحرارة المتطرفة: أيام حارة جدًا
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متوسط التغير في العدد السنوي لأليام التي تكون فيها التساقطات ≤ 20 ملم )R20( )األيام/السنة( ) في منتصف القرن ونهايته لمجموعة 
ثالثة إسقاطات RCP 4.5 و RCP 8.5 مقارنة بالفترة المرجعية

بالنسبة إلى التساقطات القصوى، يوجد تبايٌن كبير في أنحاء المنطقة على صعيد 
رات المسقطة حتى نهاية القرن؛ لكن تشير االتجاهات العامة إلى ظروف جافة.  التغيُّ

كما تشير النتائج الخاصة بعدد أيام التساقطات الغزيرة جدًا السنوية )R20( في نهاية 
القرن الى انخفاض عام مسقط في األيام الممطرة بهذه الكثافة في جميع أنحاء 

المنطقة.

رات على مستوى الحوض، لم ُيظهر مؤشر R20  )أي عدد األيام في  عند دراسة التغيُّ
السنة حيث تساوي أو تتجاوز التساقطات اليومية 20 ملم( تغييرًا كبيرًا مع مرور 
الوقت، باستثناء منابع نهر الفرات ونهر السنغال حيث أظهرت جميع اإلسقاطات 

اتجاهات متزايدة. وهكذا يمكن لتحليل النطاقات األصغر أن يوفر رؤية أوضح بشأن 
عاصفة في بيروت، لبنان، 2014. المصدر: كارول شوشاني شرفان.االتجاهات المتصلة بالظواهر المناخية المتطرفة في مناطق محددة.

)R20( مؤشر التساقطات المتطرفة: أيام التساقطات الغزيرة جدًا
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الجفاف

التواتر المسقط لحاالت الجفاف في المنطقة متفاوت، إال أن االتجاه العام هو نحو أحوال أكثر جفافًا مع مرور الوقت.
تشير اإلسقاطات الخاصة بأيام الجفاف المتتالية )CDD( عبر المنطقة 

العربية إلى االتجاه نحو ظروف أكثر جفافًا بحلول نهاية القرن. وذلك، وعلى 
وجه التحديد، على طول ساحل البحر األبيض المتوسط الجنوبي، وفي 

الجزأين الغربي والشمالي من شبه الجزيرة العربية. ومن المتوقع أن يكون 
ارتفاع عدد أيام الجفاف المتتالية بارزًا في إطار سيناريو RCP 8.5 وقرب 

نهاية القرن، وقد يؤّشر الى امتداد فترة موسم الصيف الجاف، وبخاصة في 
المناطق المذكورة سابقًا. بيد أن بعض المناطق الواقعة في الجزء األوسط 

والشرقي من شمال أفريقيا تشهد انخفاضًا في أيام الجفاف المتتالية، إال أن 
الميل نحو فترة جفاف أقصر ال يستبعد تزايد تواتر الجفاف.

أظهرت التحاليل الخاصة بالجفاف من خالل مؤشر الرقم القیاسي المعیاري 
للهطول )SPI( في ثالثة أحواض مختارة الى أن حوض النهر الكبير 

المشترك بين لبنان والجمهورية العربية السورية يتجه نحو ظروف أكثر 
 ،RCP 8.5 جفافًا مع ارتفاع حاالت الجفاف المعتدل، وال سيما تحت سيناريو

لكن من غير المتوّقع حدوث حاالت جفاف حاد أو متطرفة حتى نهاية 
القرن. بالنسبة إلى حوض وادي الضيقة في سلطنة ُعمان، ليس ما ُيشير 
ف خالل القرن الحادي والعشرين، لكن ما  إلى حاالت جفاف حاد أو ُمتطِرّ

رات طفيفة مقارنة بالفترة  زالت االسقاطات تشير إلى جفاف معتدل مع تغيُّ
المرجعية.

بالنسبة إلى حوض وادي مجردة المشترك بين الجزائر وتونس، فهو يميل 
نحو مزيد من الجفاف مع نوبات متوقعة من الجفاف الحاد والمتطرف 
باإلضافة إلى الجفاف المعتدل المتوقع للفترات الزمنية وسيناريوهات 

االنبعاثات على حد سواء.

 RCP 4.5 األيام/بالسنة( في منتصف القرن ونهايته لمجموعة ثالثة إسقاطات( )CDD( ر في الطول األقصى لفترات الجفاف  متوسط التغيُّ
و RCP 8.5مقارنة بالفترة المرجعية

)CDD( مؤشر التساقطات المتطرفة: الطول األقصى لفترات الجفاف
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الفيضانات

تشير االسقاطات إلى ارتفاع التدفقات القصوى وحصول فيضانات شديدة بحلول نهاية القرن في األحواض 
الثالثة المختارة التي جرت دراستها.

متوسط عدد أيام التدفق المرتفع ذي المئين التسعين 
لمختلف سيناريوهات االنبعاثات والفترات الزمنية

من المحتمل أن يشهد حوض النهر الكبير  ارتفاعًا 
في مستوى التدفق في ذروته وفي تواتر 
الفيضانات خالل القرن الحادي والعشرين.

من المرجح أن يشهد حوض وادي ضيقة زيادة 
عامة في مستوى التدفق في ذروته بحلول نهاية 
القرن مع تراجع عدد أيام الفيضانات القصوى في 

منتصف القرن على أن تزداد في نهاية القرن.

من المرجح أن يشهد حوض المجردة زيادة في 
 ،RCP 4.5 مستوى التدفق في ذروته تحت سيناريو

إلى جانب انخفاض عدد الفيضانات الشديدة. 
وبالنسبة إلى سيناريو RCP 8.5، ُيتوقع أن ينخفض 

متوسط مستوى التدفق في ذروته بمرور الوقت.
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الموارد المائية المشتركة

ر المناخ على موارد المياه المشتركة من التقييمات اإلقليمية وعلى مستوى األحواض. يمكن أن تستفيد تحاليل آثار تغيُّ

SR

MH

MR

MD

JR

EU TU

EH

إسم النطاق الفرعيرمز التعريف

EH
 المرتفعات اإلثيوبية 

)منابع النيل األزرق(

TU)دجلة العليا )منابع نهر دجلة

EU)الفرات األعلى )منابع نهر الفرات

JRنهر األردن

MRنهر مجردة

SRمنابع نهر السنغال

نهر النيل، مصر، 2015. المصدر: كارول شوشاني شرفان.

نتيجة لالعتماد الكبير على الموارد  المائية السطحية والجوفية المشتركة في 

المنطقة،  باتت لهذه الموارد أهمية استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة، 

خاصة وأن بعض شبكات األنهار تمتد عبر حدود بلدان غير عربية.

ويمكن أن توّفر النماذج الهيدرولوجية اإلقليمية اتجاهات عامة لتعزيز 

ر المناخ في السياق العابر للحدود، استنادًا إلى  الفهم اإلقليمي آلثار تغيُّ

نطاقات أصغر تغطي أجزاء من األحواض الُمدرجة في نطاق إقليمي.

ومع أن النماذج اإلقليمية قد توفر تحاليل سنوية وموسمية يمكنها أن تعزز 

التعاون اإلقليمي، ال بّد من إجراء تحليل على مستوى األحواض لضمان 

تمثيل أفضل لديناميات مستجمعات المياه. ويمكن أن يركز تطبيق النماذج 

الخاصة باألحواض، وباالستناد الى إسقاطات النمذجة المناخية اإلقليمية، 

على قضايا تهّم الدول الضفافية بصفة خاصة.

ر المناخ على  ويمكن بالتالي إجراء تقييمات تكميلية عند دراسة آثار تغيُّ

الموارد المائية المشتركة في المنطقة، تبعًا لشكل التحليل المطلوب ونطاقه.



ريكار

الجريان 
 HYPE
MODEL

التصريف 
 HYPE
MODEL

ر ملحوظ في متوسط درجة الحرارة لكل من منبَعي دجلة والفرات حيث ُيتوّقع أن يرتفع بنهاية القرن مقارنًة بالفترة المرجعية. وتشير إسقاطات  هناك تغيُّ

التساقطات إلى حاالت ارتفاع مع مرور الوقت بالنسبة الى سيناريو RCP 4.5 للنطاقين الفرعيين. أما بالنسبة إلى سيناريو RCP 8.5، فمن المسقط أن تنخفض 

التساقطات عند منابع نهر دجلة فيما ال يظهر أي تغيير كبير في منابع نهر الفرات مقارنًة بالفترة المرجعية.

وتتجه منابع نهَري دجلة والفرات نحو انخفاض كبير في متوسط الجريان السطحي السنوي تحت سيناريو RCP 8.5 ابتداًء من منتصف القرن، مقارنًة 

بسيناريو RCP 4.5. على المستوى الموسمي )غير مبّين(، ُيظهر كال النطاقين الفرعيين حاالت ارتفاع صغيرة في الجريان السطحي الشتوي حتى عندما تكون 

رات في التساقطات سلبية، فضاًل عن انخفاض في الجريان السطحي خالل فصل الصيف. ومن المرجح أن يرجع ذلك إلى تخزين أقل للثلوج خالل  التغيُّ

فصول الشتاء التي ستزداد دفئًا مع مرور الوقت مقارنة بالفترة المرجعية. وبالتالي سيزداد الجريان السطحي خالل هذا الموسم. ويلي ذلك انخفاض في 

الجريان السطحي خالل أشهر الصيف بسبب تراجع ذوبان الثلوج. في العادة، تتبع نتائج التصريف النمط نفسه الذي يتبعه الجريان السطحي.

أحواض نهري دجلة والفرات ومدى 
النطاقات الفرعية

منابع دجلة والفرات

17

Tigris and Euphrates headwaters

Tigris Headwaters Euphrates Headwaters

Mean projected change at end century compared to the reference period

RCP 4.5 RCP 8.5 RCP 4.5 RCP 8.5

Temperature 2.2ºC 4.5ºC 2.3ºC 4.8ºC

Precipitation 1% -4% 3% 0%

Mean change in runoff and discharge over time for ensemble of three RCP 4.5 and RCP 8.5 projections

Tigris and Euphrates river basins and extent  
of subdomains

Source: Arab Climate Change Assessment Report - Main 
Report, 2017.
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FIGURE 131  
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FIGURE 134  

The change in mean temperature is notable for both the Tigris and Euphrates 
headwaters with a projected increasing trend towards end-century compared to the 
reference period. Precipitation projections indicate increases over time for RCP 4.5 
for both subdomains. For RCP 8.5, however, precipitation is projected to decrease 
for the Tigris headwaters while no significant change appears for the Euphrates 
headwaters compared to the reference period.

The Tigris and Euphrates headwaters exhibit considerable decreases in mean annual 
runoff under RCP 8.5 from mid-century on, as compared to RCP 4.5. At the seasonal 
level (not shown), both subdomains show small increases in winter runoff even when 
precipitation changes are negative, and a decrease in runoff during summer. It is 
likely due to less snow storage during the warmer winters over time compared to 
the reference period, and thus increased runoff during this season. This is followed 
by reduced runoff during the summer months due to reduced snowmelt. Results for 
discharge generally follow the same pattern as that of runoff. 
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المصدر: التقرير العربي حول تقييم تغير المناخ- التقرير 
الرئيسي، 2017.
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منابع نهر الفرات

RCP 4.5RCP 8.5

2.34.8الحرارة

%0%3التساقطات

ر المسقط في نهاية القرن   متوسط التغيُّ
مقارنة بالفترة المرجعية

منابع دجلة

RCP 4.5RCP 8.5

2.24.5 الحرارة

%4-%1التساقطات

ر المسقط في نهاية القرن   متوسط التغيُّ
مقارنة بالفترة المرجعية
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CASE STUDIES

Sector case studies enhance understanding of climate change implications.

GREEN SECTORS
Findings for climate change impacts 
on major green sectors clearly 
highlight how the resulting projected 
increase in water scarcity is one of 
the major impacts of climate change 
on these sectors, with more marked 
vulnerabilities towards end-century 
and for RCP 8.5.

Over 50 per cent of the surface area of the Arab region’s 
major cropland systems belong to the two highest 
vulnerability classes.

The livestock sector’s main impacting factors are the 
potentially limited water resources in the future as well 
as the projected decline of the food resource base due 
to recurrent droughts, degradation of rangelands and 
desertification.

For the already vulnerable forestry sector, a reduction 
in forest productivity and shifts in the composition 
of species are potentially expected, in addition to 
exacerbated vulnerabilities due to human activities.

The fishery and aquaculture sector was shown to be 
particularly affected by increasing temperatures, in 
addition to droughts and floods. Coupled with human 
overexploitation, climate change conditions may induce 
the collapse of certain fish stocks.

HUMAN HEALTH
Findings show that an increase in 
temperature towards the north is creating 
new health challenges for the region in 
terms of heat, humidity and transmission 
patterns of certain neglected tropical 
diseases (NTDs), such as leishmaniasis.
Understanding these climate change 
dynamics and relationships is critical for 

public health decision-makers in order reduce the burden of 
disease on vulnerable groups.

RCP 8.5
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Low: 0.01
No exposure
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High: 1
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Low: 0.01
No exposure
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دراسات الحاالت

ر المناخ.  دراسة حاالت قطاعية لتوطيد فهم تداعيات تغيُّ
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القطاعــات الخضراء

ر  يتبيــن مــن النتائــج ذات الصلــة بآثــار تغيُّ
المنــاخ علــى أبــرز القطاعــات الخضراء أن 

االتجــاه نحــو مزيــد مــن نــدرة المياه هو أحد 
ــر المنــاخ على هــذه القطاعات،  أبــرز آثــار تغيُّ

مــع قابليــة تأثــر بــارزة في نهايــة القرن تحت 
.RCP 8.5 ســيناريو

صحة اإلنســان

تبّيــن النتائــج أن ارتفــاع درجــة الحرارة 
نحــو الشــمال يتســبب بتحديــات صحية 

جديــدة للمنطقــة مــن حيــث الحرارة 
والرطوبــة وأنمــاط انتقــال بعض األمراض 
المداريــة المهَملــة، مثــل داء الليشــمانيات. 
ــر المناخ  إن فهــم ديناميــات وعالقــات تغيُّ

أمــر حاســم لصانعــي القــرار في مجال 
الصحــة العامــة مــن أجــل تخفيــف عبء المرض علــى الفئات 

المعرضــة للمخاطر.

TECHNICAL REPORT

Climate Change Impacts on Health  
in the Arab Region:
A Case Study on Neglected Tropical Diseases
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ما يزيد عن 50 في المائة من مساحة األراضي الزراعية الرئيسية 
في المنطقة العربية تنتمي إلى الفئتين األكثر قابلية للتأثر.

أما أبرز العوامل التي تؤثر على قطاع المواشي فهي الموارد 
المائية التي ُيحتمل أن تكون محدودة في المستقبل، فضاًل عن 

االنخفاض المتوقع في قاعدة الموارد الغذائية بسبب حاالت 
الجفاف المتكررة، وتدهور المراعي، والتصّحر.

بالنسبة إلى قطاع الحراجة المتأثر أصاًل، ُيتوقع حصول انخفاض 
في إنتاجية الغابات وتحوالت في تكوين األجناس، فضاًل عن 

تفاقم قابلية التأثر بسبب األنشطة البشرية.

وقد تبين أن قطاع المصايد وتربية األحياء المائية يتأثر بشكل 
خاص من جراء ارتفاع درجات الحرارة، فضاًل عن الجفاف 

ر المناخ التي تترافق مع  والفيضانات. وقد تؤدي ظروف تغيُّ
االستغالل المفرط الذي يمارسه اإلنسان، إلى انهيار بعض 

األرصدة السمكية.

التعــرض التاريخــي والمســقط لــداء الليشــمانيات فــي شــمال أفريقيا 
فــي تشــرين الثاني/نوفمبر.



ريكار

 التقييم المتكامل
لقابلية التأثر
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تقييم قابلية التأثر

ر المناخ، وحساسيته تجاه  تستند منهجية التقييم المتكامل لقابلية التأثر إلى فهم هذه القابلية باعتبارها ترتبط بتعرض نظام ما لتغيُّ
ف لمواجهتها. وُأجريت تقييمات حتى نهاية القرن لقابلية تأثر قطاعات الموارد المائية والزراعة  ر، وقدرته على التكيُّ آثار هذا التغيُّ

والُنُظم اإليكولوجية الطبيعية والمستوطنات البشرية واإلنسان، وللقطاعات الفرعية ذات الصلة.

الحساسّيةالتعّرض

القدرة على 
التكّيف األثر المحتمل

قابلية التأثر

عناصر قابلية التأثر

القطاعات والقطاعات الفرعية المختارة لتقييم قابلية التأثر 
في المنطقة العربية

المياه

التنوع البيولوجي 
والنظم اإليكولوجية

البنية التحتية 
والمستوطنات 

البشرية

الزراعة

اإلنسان

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

القطاعات الفرعيةالقطاعات



ريكار

 التنوع 
 البيولوجي 

ظم  والنُّ
اإليكولوجية

منتصف القرن
RCP 4.51%98%1%

7%
مناطق الغابات  •

مناطق األراضي الرطبة  •
RCP 8.50%99%1%

نهاية القرن
RCP 4.51%99%0%

RCP 8.50%98%2%

القطاع والقطاع 
الفرعي

السيناريو
 النسبة المئوية من إجمالي المنطقة 

موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر

 النسبة المئوية 
 من المنطقة العربية 

موضوع الدراسة
المنطقة موضوع الدراسة

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%

الزراعة

منتصف القرن
RCP 4.50%57%43%

37%

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

)أكثر من 10 رؤوس في     
الكيلومتر المربع(

RCP 8.50%51%49%

نهاية القرن
RCP 4.50%54%46%

RCP 8.50%42%58%

البنية التحتية 
والمستوطنات 

البشرية
مناطق فيضانات 

داخلية

منتصف القرن
RCP 4.52%94%4%

32%
إمكانية تعرض ضعيفة   • 

أو قوية للفيضانات

RCP 8.53%93%4%

نهاية القرن
RCP 4.52%94%4%

RCP 8.54%89%7%

اإلنسان
منتصف القرن

RCP 4.50%100%0%

44%
الكثافة السكانية   •

)أكثر من نسمتين في    
الكيلومتر المربع(  

RCP 8.50%100%0%

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

موجز نتائج تقييم قابلية التأثر حسب القطاعات
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قابلية تأثر توفر المياه

تقاس قابلية التأثر لفترتي منتصف القرن ونهايته على أساس المساحات ذات قابلية التأثر المعتدلة والمرتفعة حيث تتعادل المساحتان إلى 
حد ما، مع اإلشارة إلى أن مساحات المناطق ذات القابلية المرتفعة تزيد بشكل طفيف بحلول نهاية القرن. وتشمل المناطق ذات قابلية التأثر 
ف.  المرتفعة أعالي وادي النيل وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية وشمال القرن األفريقي، وذلك بسبب ضعف قدرة هذه المناطق على التكيُّ

أما المناطق ذات قابلية التأثر المنخفضة نسبيًا، فتشمل حوض دجلة والفرات ووادي النيل األدنى، بما فيه دلتا النيل.

السيناريو
 النسبة المئوية من إجمالي المنطقة 

موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر
 النسبة المئوية من المنطقة العربية 

موضوع الدراسة
المنطقة موضوع الدراسة

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%



ريكار

قابلية تأثر مناطق الفيضانات الداخلية

ف، من المتوّقع أن تكون معظم المساحة المشمولة بالدراسة ذات قابلية  رات في الحساسية أو القدرة على التكيُّ على افتراض عدم وجود تغيُّ
معتدلة للتأثر بالفيضانات الداخلية، وذلك في سيناريوهي مسار التركيز النموذجي. أما قابلية تأثر المناطق المتبقية فهي بين منخفضة 

ومرتفعة. وبشكل عام، تزداد قابلية التأثر بشكل تدريجي من الشمال إلى الجنوب، بحيث تنخفض نسبيًا في المناطق الساحلية، وترتفع في 
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

السيناريو
النسبة المئوية من إجمالي المنطقة موضوع 

الدراسة التي تظهر قابلية تأثر
النسبة المئوية من المنطقة العربية 

موضوع الدراسة
المنطقة موضوع الدراسة

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%
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قابلية تأثر المناطق المكسوة بالغابات 

تشمل الغابات األكثر قابلية للتأثر الغابات الجافة االستوائية، وأراضي الشجيرات القمئية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، والغابات 
الجبلية االستوائية في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية. وتشمل المناطق األقل قابلية للتأثر نسبيًا الغابات الجافة شبه االستوائية في 
منطقة الريف في شمال غرب أفريقيا، وغابات الحديقة الوطنية في “إشكل” وما حولها، بالقرب من الساحل األوسط في شمال أفريقيا.

السيناريو
 النسبة المئوية من إجمالي المنطقة 

موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر
 النسبة المئوية من المنطقة العربية 

موضوع الدراسة
المنطقة موضوع الدراسة

مرتفعةمعتدلةمنخفضة

منتصف 

القر ن

RCP 4.50%59%41%

مناطق الغابات5%
RCP 8.50%42%58%

نهاية القرن
RCP 4.50%50%50%

RCP 8.50%36%64%
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قابلية تأثر المناطق التي تغطيها األراضي الرطبة

من المسقط أن تكون جميع األراضي الرطبة تقريبًا في المنطقة )أكثر من 93 في المائة منها( ذات قابلية معتدلة للتأثر في منتصف القرن 
ونهايته. وتشمل المناطق األقل قابلية للتأثر بالنسبة للمنطقة العربية العديد من األراضي الرطبة في منطقة األطلس الشرقية، كالمنطقة التي 

تشمل شطي الجريد والفجاج، وسبخة سيدي الهاني وسبخة المالح، واألراضي الرطبة في جنوب المغرب العربي بما فيها واحتا تمنطيط 
وسيد أحمد تيمي، وبعض األراضي الرطبة القريبة من الخليج العربي مثل سبخة مطي.

السيناريو
 النسبة المئوية من إجمالي المنطقة 

موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر
 النسبة المئوية من المنطقة العربية 

موضوع الدراسة
المنطقة موضوع الدراسة

مرتفعةمعتدلةمنخفضة

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%



التقرير العربي حول تقييم تغّير المناخ | لمحة عن النتائج الرئيسية

قابلية تأثر المياه المتوفرة لري المحاصيل الزراعية

من المتوّقع أن تكون األراضي الزراعية في جميع أنحاء المنطقة العربية ذات قابلية تأثر معتدلة إلى مرتفعة في المستقبل. وتشكل األراضي 
الزراعية الشديدة التأثر نسبة تصل إلى 6 في المائة من المساحة المشمولة بالدراسة. وهي تشمل األراضي الزراعية في أفريقيا جنوب 

الصحراء الكبرى، والقرن األفريقي، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية. ومن ضمن المساحة المشمولة بالدراسة من المنطقة العربية، تضم 
األراضي الزراعية التي من المسقط أن تكون أقل قابلية نسبيًا للتأثر ساحل البحر األبيض المتوسط في المغرب العربي، وجنوب العرق 

الشرقي الكبير، وأجزاء من بلدان المشرق، وحوض دجلة والفرات، والصحراء العربية الشرقية الوسطى.

النسبة المئوية من إجمالي منطقة السيناريو
موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر

النسبة المئوية من المنطقة 
العربية موضوع الدراسة

منطقة موضوع الدراسة 
المحددة

مرتفعةمعتدلةمنخفضة

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%
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قابلية تأثر المياه المتوفرة إلرواء المواشي 

من المسقط أن يتأثر مدى توفر المياه إلرواء المواشي بدرجة تتراوح بين المعتدلة والمرتفعة. وقد ُصنِّفت نسبة 12 في المائة تقريبًا من 
المساحة المشمولة بالدراسة ضمن المناطق الشديدة التأثر. وتقع المناطق ذات قابلية التأثر المرتفعة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
وبلدان المشرق، وحوض دجلة والفرات العلوي، وجبال الحجر. أما المنطقتان األقل قابلية للتأثر فتقعان في جبال األطلس وسهوله وفي 

وسط الصحراء العربية؛ وُتظهر كلتا المنطقتين قدرة على التكيف أعلى نسبيًا وأثرًا محتماًل أقل. 

النسبة المئوية من إجمالي منطقة السيناريو
موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر

النسبة المئوية من المنطقة 
العربية موضوع الدراسة

منطقة موضوع الدراسة 
المحددة

مرتفعةمعتدلةمنخفضة

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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قابلية تأثر المياه المتوفرة للشرب

تعاني المنطقة المشمولة بالدراسة كلها تقريبًا من قابلية تأثر معتدلة إزاء مياه الشرب، وذلك بسبب عنصر التعرض بشكل رئيسي. وتشكل 
المناطق الشديدة التأثر حوالي 1 في المائة من المنطقة المشمولة بالدراسة، وتتضمن جنوب غرب شبه الجزيرة العربية بالقرب من سواحل 

البحر األحمر وخليج عدن، والساحل الشمالي للقرن األفريقي، ومستجمعات مياه النيل األبيض والنيل األزرق في شرق الساحل األفريقي. 
أما المناطق األقل قابلية للتأثر نسبيًا فيما يتعلق بمياه الشرب فهي حوض دجلة والفرات السفلي، والساحل الشمالي األوسط لخليج عدن، 

ومناطق مختارة في المغرب العربي وحوض تندوف السفلي في غرب الساحل األفريقي.

النسبة المئوية من إجمالي منطقة السيناريو
موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر

النسبة المئوية من المنطقة 
العربية موضوع الدراسة

منطقة موضوع الدراسة 
المحددة

مرتفعةمعتدلةمنخفضة

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%
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قابلية تأثر األحوال الصحية الناجمة عن اإلجهاد الحراري 

تظهر اتجاهات قابلية التأثر ارتفاعًا تدريجيًا من الشمال إلى الجنوب، فتنخفض في الشمال وترتفع إلى مستوى معتدل في الجنوب، وتشتد 
في بلدان المشرق وبالد ما بين النهرين بسبب اإلجهاد الحراري. وتقع المناطق الشديدة التأثر في أقصى األطراف الجنوبية لبعض البلدان 

األقل نموًا في المنطقة، وال سيما في جنوب القرن األفريقي وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية.

النسبة المئوية من إجمالي منطقة السيناريو
موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر

النسبة المئوية من المنطقة 
العربية موضوع الدراسة

منطقة موضوع الدراسة 
المحددة

مرتفعةمعتدلةمنخفضة

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%
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قابلية تأثر معدل العمالة في القطاع الزراعي

ُيتوقع أن تكون قابلية التأثر مرتفعة في معظم المنطقة المشمولة بالدراسة، إذ تمثل المناطق الشديدة التأثر في هذا القطاع الفرعي النسبة 
األكبر من جميع القطاعات الفرعية التي شملتها الدراسة )ما يصل إلى 28 في المائة من مساحة المنطقة المشمولة بالدراسة و12 في المائة 

من المنطقة العربية بأسرها(. وتشمل هذه المناطق حوض تندوف، وأجزاء من حوض تاودني، والمنطقة الشرقية السفلى من الصحراء 
الكبرى، وجنوب غرب شبه الجزيرة العربية، وشمال القرن األفريقي. وتشمل المناطق األقل قابلية للتأثر نسبيًا بعض المناطق الساحلية في 

المغرب العربي، والجزء األدنى من وادي النيل، واألجزاء الوسطى والشرقية من شبه الجزيرة العربية.

النسبة المئوية من إجمالي منطقة السيناريو
موضوع الدراسة التي تظهر قابلية تأثر

النسبة المئوية من المنطقة 
العربية موضوع الدراسة

منطقة موضوع الدراسة 
المحددة

مرتفعةمعتدلةمنخفضة

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%
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 اآلثار الرئيسية
والتدابير المقبلة
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اآلثار الرئيسية

ر المناخ يؤثر بالفعل  	 من الضروري اتخاذ إجراءات فورية ألن تغيُّ
على توفر موارد المياه العذبة وتنميتها في القطاعات الرئيسية.

ر المناخ على مختلف القطاعات عبر المكان  	 تترابط آثار تغيُّ
والزمان، وتظهر اتجاهات متسقة بين بلدان المنطقة من حيث 

ف. تقارب مستويات القدرة على التكيُّ

ر المناخ على موارد المياه المشتركة أهمية استراتيجية  	 آلثار تغيُّ
في تحقيق التنمية المستدامة في ضوء اعتماد الدول العربية 

بشكل كبير على المياه التي تنبع من خارج حدودها.

يمكن االستفادة من نتائج ومنهجيات التقييمات المتكاملة  	
لقابلية التأثر في منطقة معّينة إلثراء التعاون اإلقليمي، 

والتحليالت على مستوى األحواض والبلدان والقطاعات لتعزيز 
ر المناخ. الفهم والعمل الجماعي في مجال تغيُّ

ر المناخ  	 تعتمد الدول العربية على نتائج مبادرة ريكار لتقييم تغيُّ
خالل عمليات التخطيط اإلنمائي الوطنية والقطاعية.

اسُترشد بمبادرة ريكار:

األردن – وزارة المياه والري: صدرت سياسة بناء المنعة  	
ر المناخ على قطاع المياه كجزء من  لمواجهة أثر تغيُّ

استراتيجية األردن الوطنية الجديدة للمياه لعام 2016.

لبنان – وزارة البيئة: في عام 2016، قّدم لبنان البالغ الوطني  	
ر المناخ  الثالث إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغيُّ

لبنان – وزارة الزراعة: أعدت الحكومة اللبنانية باالستناد إلى  	
منهجية ريكار تقييمًا متكاماًل لقابلية تأثر القطاع الزراعي.

دولة فلسطين – سلطة جودة البيئة: في عام 2016، قدمت  	
دولة فلسطين البالغ الوطني األول إلى اتفاقية األمم المتحدة 

ر المناخ. اإلطارية بشأن تغيُّ

تحليالت على مستوى األحواض: يعتمد برنامج التعاون  	
اإلقليمي لحوض نهري دجلة والفرات على نتائج مبادرة ريكار 

في النمذجة المناخية والنمذجة الهيدرولوجية اإلقليمية 
إلجراء تحليالت أكثر تفصياًل على مستوى األحواض.

تنظيم المنتدى العربي لتوقعات المناخ: عزز المنتدى شبكة  	
من خدمات األرصاد الجوية العربية التي تدعم التنبؤات 

المناخية الموسمية، والتوقعات واإلسقاطات المناخية في 
المنطقة العربية.

أشجار النخيل في مراكش، المغرب، 2016. المصدر: كارول شوشاني شرفان.



ريكار

الخطوات المقبلة

بناء القدرات وتقديم المساعدة الفنية للدول العربية والجهات  	
المعنية اإلقليمية إلجراء المزيد من التحليالت.

التشجيع على إعداد مقاالت يراجعها األقران دوليًا تستند إلى  	
مدخالت التقييم ونتائجه، يمكن الرجوع إليها في التقارير 

ر المناخ. المقبلة للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغيُّ

التشجيع على إجراء تحليالت على نطاق أصغر تعتمد على  	
ر المناخ  قاعدة معارف مبادرة ريكار لمزيد من فهم آثار تغيُّ

على مستوى األحواض وعلى المستوى البلدان وعلى مستوى 
القطاعات.

إجراء تقييمات أوسع نطاقًا لتوضيح أداء المنطقة العربية  	
ر  مقارنًة بمناطق العالم األخرى فيما يتعلق بقابلية التأثر بتغيُّ

ر المناخ في المنطقة العربية. المناخ، والتخاذ إجراءات بشأن تغيُّ

مساعدة الجهات المعنية اإلقليمية على الوصول إلى التقييم  	
اإلقليمي واالستفادة منه، إضافة إلى ما يتعلق به من دراسات 
ر المناخ. حالة، من خالل المركز اإلقليمي للمعرفة المتعلق بتغيُّ

33

NEXT STEPS

• Build capacity and providing technical assistance to Arab
 States  and regional stakeholders for further analyses.

• Encourage the preparation of internationally peer-reviewed  
 journal articles based on the assessment input and   
 outputs for reference in future reports of the   
 Intergovernmental Panel on Climate Change.

• Encourage smaller-scale analyses drawing upon the RICCAR  
 knowledge base to support further understanding of the  
 effects of climate change at the basin level, country level  
 and sector level.

• Advance broader assessments to better clarify how the Arab  
 region fares in comparison with the rest of the world in terms  
 of climate change vulnerability and to take action on climate  
 change in the Arab region.

• Assist regional stakeholders to access and draw upon the  
 regional assessment and associated case studies through a  
 RICCAR Regional Knowledge Hub.

REGIONAL KNOWLEDGE HUB (RKH) 

WEBSITE

DATA PORTAL

• Provides access to all RICCAR reports and technical 
 materials prepared by the implementing partners;
• Informs on training tools, activities and events;
• Offers assistance tools for submitting inquires and 
 requests for support.

• Visualization of RICCAR maps;
• Access to RICCAR data repository;
• Search functionality and research tools for generating 
 maps, downloading datasets, and exporting outputs in 
 different formats;
• Links to other databases through a common platform.

LINKED

Agricultural workers in Debel, Lebanon, 2006. Source: Carol Chouchani Cherfane.

Available at: www.riccar.org

الموقع اإللكتروني

بوابة البيانات

يتيح الوصول إلى جميع التقارير والمواد الفنية التي تتعلق  	
ها الشركاء المنِفذون؛ بمبادرة ريكار والتي ُيِعدُّ

يوفر معلومات حول أدوات للتدريب وأنشطة ومناسبات؛  	

يقدم أدوات للمساعدة على تقديم االستفسارات وطلبات  	
الدعم.

معاينة خرائط مبادرة ريكار؛  	

الوصول إلى مستودع بيانات مبادرة ريكار؛ 	

إجراء البحث واالستعانة بأدوات البحوث إلعداد الخرائط،  	
وتحميل مجموعات البيانات، وإصدار النواتج بصيغ  مختلفة؛ 

إتاحة روابط بقواعد بيانات أخرى عبر منصة مشتركة. 	

عاملون في الزراعة، لبنان، 2006.
المصدر: كارول شوشاني شرفان.

المركز اإلقليمي للمعرفة 

مرتبط

www.riccar.org :متوفر على موقع ريكار

http://www.riccar.org
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المنشورات

TECHNICAL REPORT

Climate Change Impacts on Health  
in the Arab Region:
A Case Study on Neglected Tropical Diseases

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

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

تقرير تقني

إتجاهات تغيير المناخ 
في المنطقة العربية

ر المناخ على الموارد المائية وقابلية تأُثر القطاعات االجتماعية واالقتصادية في المنطقة العربية  المبادرة اإلقليمية لتقييم أثر تغيُّ

Integrated Vulnerability Assessment:  
Arab Regional Applications

TECHNICAL NOTE

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

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

المقدمة

تطوير قدرات البلدان العربية للتكّيف مع تغّير المناخ 
باستخدام أدوات اإلدارة المتكاملة للموارد المائية

TECHNICAL REPORT

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

Guidelines for Accessing  
CORDEX Projections

TECHNICAL NOTE

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

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

المذكرات الفنيةالتقرير الرئيسي

التقارير الفنية

ف بات التدريب: التقييم والتكيُّ مقاالت يراجعها األقرانكتيِّ

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

Training Manual on the Integrated 
Vulnerability Assessment Methodology

 متوفرة على موقع ريكار: 
www.riccar.org
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شراكات مبادرة ريكار

الشركاء المنِفذون

نطاق الشرق األوسط وشمال أفريقيا المشمول ببرنامج 
CORDEX مقره في معهد قبرص، ومتوفر على:  

http://mena-cordex.cyi.ac.cy/
SWEDISH INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT COOPERATION 
AGENCY






