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 للمناقشةمسودة  – ملحق

 مشروع دراسة تأثير التغيرات المناخية على الموارد المائية  في المنطقة العربية

RICCAR 

فه  والبيئه   المنهاي تغير المناخ أمرا حتميا تدل عليه  سهت ت الرصهد  أصبحت مسألة إستمرار

التحديات الرئيسية الت  توات  التنمية المستدامة ف   أهم من تغير المناخ واحدا   عدي  و ،ميتلف أنحاء العالم

، مثهل انياها  ةقتصهادياالالعديهد مهن القطاعهات على  سالبةحيث سيكون ل  انعكاسات . ةالمنطقة العربي

والنقص ف  القهدرة علهى تهأمين الغه اء  ،وفقدان التنوع الحيوي ، اإلنتاج الزراع  وتراتع الغطاء النبات 

 .والماء

البيئههة والمههوارد الطبيعيههة، والههنام االقتصههادية  فهه العديههد مههن  ثههار تغيههر المنههاخ  يمكههن تتنهه  

والتاههاف عههن طريههق اتيهها   ، باالسههتعداد إلدارة ميههاطر التغيههرات المناييههةو لهه  ، القائمههة والزراعيههة

 . إتراءات رصد وتقييم التأثر، والقيام بإتراءات التكيف لمتابهة المياطر المحتملة

واش رلذ هاشعربذ ههوبةشتعذةواه ذاهاكدذلوا   (SIDA)روعهبت ويذ ه ذاهاشولةشذلهاشدذويليلهشيتن يذلهينفذ هذذ اهاش  ذ
(هSMHI)هاش عهلهاشدويليهشالرصةلهوهاشهيلروشوجية و(هاش نظ لهاشعةش يلهشالرصةلهاشجويل)هWMOوهه(الدةل)
هو نظ ةتهأخرىهGIZوه

عيىهاش وارلهاش ةئيلهف هاش نطقلهاشعرب هذةهتقييمهاثرههتحليلهاشتغيراتهاش نةخيههاش دتقبييههو يهلفهاش  روعهاشىه
ه اهخال هتنفي هاشخطواتهاشتةشيل

 Regional climate)لرادلهاشتغيراتهاش نةخيلهف هاش نطقلهاشعربيلهبةدتخلامهن ة جه نةخيلهاقيي يله .1

model) هوذةته ختيفههشالنبعةثةتهاشغة يليوفقهدينةره(global emission scenarioه) 

ثيرهذ ههاشتغيراتهاش نةخيههعيىهاش صةلرهاش ةئيلهف هاش نطقلهاشعربيلهبةدتخلامهن ة جهلرادلهتأ .2
 (hydrological model)هريةضيلهذيلروشوجيه

هاضةفلهاشىهاثةرذةاش نطقلهاشعربيلههف (هVulnerability Assessment)اش وارلهاش ةئيله  تقييمهحدةديل .3
 اكقتصةليلهوهاكجت ةعيلههشيتغيراتهاش نةخيه

بةدتخلامهنظةمه(ههشيهلفياهاشثةن هوهاشثةشث)ه(Integrated Mapping)  تحضيرهخرائطهاشحدةديه .4
 ف هاش نطقلهاشعربيهه(األلثرهحدةديه)اش عيو ةتهاشجغراف هو اهثمهتحليلهاش نةطقهاشدةخنهه

 

 :يأت يمكن تلييص أهم نتائج ه ه الدراسة بما 
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المطرية التغيرات المستقبلية المتوقعة في الهطوالت  

 

 

متتمنماتجا ننلذا يتت ن%ن41ستن نننRCP4.5دلت نتاتج اننلاذتتجلمننلذاجأنت نفتتت نلسيتجرنل اتناجدل ننلذ اتت  ن

نلحجلينلااجقصنستينما ستاننله ت  ننلذ ترسننلاتا سنلاترنل ننبتنمنتهجل ننلير ننل ربن نساا رضنبح   ن

نله تت  اننلذ رلتت ننماتت ننلتتانةلتتجدينستتينقتتنونما ستتان%ن12متتوبنبناذتتجنستتاا رضنتاتت  نن461متتونلنن41

متمننلذاتجا ننماذجلنت نستج ن%ن64فمجننلذاتجا ننلذا ينت نلنلاتينت  ت ن.نم ون411لنن41نلاا ل نتارنل نبنمن

ن.ل نسنك  نطفنفجنا نرننلنم  لمجرننلاغنرنسينقنوننله   اننلذ ر

هت نمجج اند نان نبغترضنتاتهنعنعترضننلااتج انلماجق تاهجن ذتجننع يتونتيانوننلذا ي ننل ربن نإلان

ن:4م ضحنسيننل كعننل كعن

ن

ن
ننلذجج اننلر نا نسيننلذا ي ننل ربن :ن4نل كعن

ن

مجال القرن 

 األفريقي

جنوب مجال 

 موريتانيا

مجال جنوب 

شرق شبه 

 الجزيره العربيه
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ن

ن

ن

ن

هت ن ذتجنلسيتجنل اتناجدل هجاننلذلا فت نللذكمنت ضنحننلاغنرنسيننله   اننلذ رل نستيننهتوننلذاتجط ن

 :لأتيم نمنسيننلج ل نلنل كعننلاجلننمن

 المنطقة الجغرافية

 التغيرات المتوقعة في الهطوالت المطرية

)%( 

وفق سيناريو التغيرات التغيرات 

 RCP 4.5المناخية المعتدل 
ناريو التغيرات وفق سيالتغيرات 

 RCP 8.5 المناخية المرتفع

 القرننهاية  منتصف القرن نهاية القرن متصف القرن

نن41.1-نن..2-نن4.6-نن1.2+ شرق البحر األبيض المتوسط مجال

نن41.2-نن1.1-نن2.1-نن1.1ن- جنوب البحر األبيض المتوسط مجال

نن11.6-نن41.1-نن1.1ن-نن41.1ن- جبال األطلس مجال

نن41.21-نن4.1+نن2.3+نن6.1+ أعالي نهري دجلة والفرات مجال

 ن1.12-نن4.1-نن1.1-نن2.6- أعالي نهر النيل مجال
ن11.1+ن46.3+ن3.2+ن41.1+ جنوب موريتانيا مجال

ن24.2+نن46.2+ن11.1+نن41.6+ن القرن األفريقي مجال

ن1.1+ن42.3+نن42.3+نن1.1- مجال جنوب شرق شبه الجزيره العربيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1806، مقارنة بالهطوالت المسجلة خالل الفترة 2100-2001خالل الفترة ( شهر/مم)التغيرات المتوقعة في قيم الهطوالت : 2الشكل 

 RCP8.5، وفق السيناريو المرتفع 2002
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 التغيرات المستقبلية المتوقعة في درجات الحرارة

 

نلذا يت نن جمتعننستيستيندداتجاننلحترندينننع تانندتفتجمنما قت نب كعنعجمندل نتاج اننلاذجلمننلذاجأن ن

ددات ننن4.31لننن4.11نلينذانمن نRCP4.5لل   نما سانهذننن دتفجمنبجلاا  نل اناجدل ننلذ ا  نن بنل ربن

بنن RCP 8.5مئ ل نأال نسارتيننمااصفننلير نلتهجل ننلير نع اننلا نليبنفمجنبجلاا  نل اتناجدل ننلذرتفت ن

رتتيننمااصتفننليتر نددا نمئ ل نأال نسان1.12لنن1.42سن نما ساننلزلجدينسيندداجاننلحرندينسن   نن

هت نم تنمنستيننلجت ل ننلذكمنت ضنحننلاغنرنسيندداجاننلحرندينسينفهوننلذاجط ن ذتجن.لتهجلا نع اننلا نلي

ن:لنل كعننآلتننم

 المنطقة الجغرافية

 درجات الحرارةالتغيرات المتوقعة في 

 (درجة مئوية)

 التغيرات 

وفق سيناريو التغيرات المناخية 

 RCP 4.5المعتدل 

 التغيرات 

وفق سيناريو التغيرات المناخية 

 RCP 8.5المرتفعة 
 نهاية القرن منتصف القرن نهاية القرن تصف القرننم

ن2.11ن+ننن4.14ن+ننن4.62ن+ننن4.21ن+نن  شرق البحر األبيض المتوسط مجال

ن2.12ن+ننن4.14ن+ننن4.61ن+ننن4.11ن+نن جنوب البحر األبيض المتوسط مجال

ن2.31ن+ننن1.41ن+ننن4.1ن+ننن4.21ن+نن جبال األطلس مجال

ن1.14ن+ننن1.11ن+ننن4.31ن+ننن4.23ن+نن أعالي نهري دجلة والفرات مجال

 1.12ن+ننن1.46ن+ننن1.11ن+ننن4.64ن+نن أعالي نهر النيل مجال
ن1.33+نن4.23+نن4.16+نن4.41+ن مجال القرن األفريقي
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، مقارنة بالهطوالت المسجلة خالل الفترة 2100-2001خالل الفترة ( درجة مئوية)التغيرات المتوقعة في قيم درجات الحرارة : 2الشكل 

 RCP8.5، وفق السيناريو المرتفع 1806-2002

 

الجريان السطحيالتغيرات المستقبلية المتوقعة في   

 

بننلجغرنستيننلذ قت ناات ااتجقصننلنفلازنلت ننلنانت نمتمنقتنوننلجرلتج ننلات حينسيننلاغنرنقنوننأا ف 

بنننلذا ستاننألبتن نستيننلجرلجتتجاننلات حن نستيناترحننل حترنسار زاننلذا ي ننلاينسنحصعنسنهتجننتلفتجض

بناذتجن.نلفعجلينتهرننلانعبنلس ا  نا ج ننألط ت،بنلنلج تعننألأ ترنستينلن نتجنلا ضتينتهترسننلفترنانلدا ت 

زنلتت نستتيننلجرلتتج ننلاتت حينستتينااتت نننلجزن تترنلااتت ننم دلاجتنتتجبنلنتار تتزننلذا يتت ننلاتتينسنحصتتعنسنهتتجنت

بنلنلاتتف  ننلجا بنتت نلج تتج ن(ان تت تينلنلصتت مج )لااتت نناتترحناتت  ننلجزلتتريننل ربنتت بنلنليتتر ننمسرليتتين

ن:سينفهوننلذاجط ن ذجنلأتيننلاغنرناننلذااي  ن ننلذا ق  نسيننلذ نددننلذج ن لذكمنت ضنحنل.ننألط ،

 ةالمنطقة الجغرافي

 الموارد المائيةالتغيرات المتوقعة في 

 (سنة/ مم)

وفق سيناريو التغيرات المناخية التغير 

 RCP 4.5المعتدل 
وفق سيناريو التغيرات التغير 

 RCP 8.5المناخية المرتفعة 

 نهاية القرن منتصف القرن نهاية القرن متصف القرن

نن11-نن41.1-نن4.31ن-نن1.2+ن  شرق البحر األبيض المتوسط مجال
نن4.1-نن1.4+نن2.6+ننن4.2+ن جنوب البحر األبيض المتوسط مجال

نن21.6-نن11.2-ن41.1-ن42- جبال األطلس مجال

نن42.4-نن1.2-نن2.6+ننن41.1+ن أعالي نهري دجلة والفرات مجال
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ن1.2+نن2.4-نن11.4ن-نن11- أعالي نهر النيل مجال

ن46.1+ن6.1+ن42.1+ن1.1+ن مجال القرن االفريقي

ن1.2+ن2.1+نن41.4+نن4.1+ن مجال جنوب شرق شبه الجزيره العربيه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، مقارنة بالموارد المائية المسجلة خالل الفترة 2100-2001 الفترةخالل ( سنة/مم)التغيرات المتوقعة في الموارد المائية : 2الشكل 

هRCP8.5، وفق السيناريو المرتفع 1806-2002


