
 
 Vulnerability)تقدير هشاشة الموارد المائية  

Assessment) واالثار االقتصادية واالجتماعية  للتغيرات ،

  المناخية في المنطقة العربية
  

 ايهاب جناد. د

ihjnad@yahoo.com 

 المركز العربي لدراسات المناطق الجافه و األراضي القاحلة

(ACSAD) 



 الدراسههدف 

تحديد المناطق االكثر حساسية للتغيرات •

  العربيه المنطقهفي  المناخيه
 



 مكونات الهشاشة

voulnabirity component “ 

 الحساسية التعرض

لتأثير المحتملا على  القدرة 

 التكيف

 االهشاشه



 منهجية الدراسة

 المدروسهتحديد القطاعات •

 المختلفهتحديد المؤشرات لمكونات الهشاشة •

 جمع البيانات•

 المطلوبهالتجميع و تحضير الخرائط •

 التقييم•



 المدروسهالقطاعات 

 : المدروسهالقطاعات 
 .قطاع المياه•
 .قطاع الزراعة•
 .قطاع البيئة والتنوع الحيوي•
 .قطاع البنى التحتية•
 .قطاع الموارد البشرية•
 



 اختيار المؤشرات

 األعتباربعين  التاليهتم اختيار المؤشرات بعد اخذ العوامل •

 عالقة المؤشر بالقطاع –

 توفر البيانات–

 المتاحهجودة البيانات –



  اختيار المؤشرات



 اختيار المؤشرات

• Once indicators are identified, sources 
which can quantify these indicators have 
to be selected.  



Identifying and Selecting 
Indicators  

 



 



 



 مؤشرات التعرض

• The data for exposure indicators were 
mainly developed as one output of 
RICCAR: 



 الحساسيهمؤشرات 

عالمياه و تلك  المتاحهتم جمع البيانات من قواعد البيانات •

 عن اكساد المتوفره



Data sources 
• ACSAD   

– Degradation of vegetation cover 

– Groundwater  

• Digital Soil Map of the World “ FAO-
UNESCO  

http://www.fao.org/geonetowrk 
/srv/en/metadata.show 

• World Bank  
http://data.worldbank.org/indicator/EN.POP.DNST 

• World Health Organization 
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• FAO Aquastat 
 http://www.fao.org/nr/water/aquastat/dams/index.stm 

• FAO Global Land Cover Share 
 (GLC-SHARE)  

• Population density 
http://sedac.ciesin.columbia.edu/data/set/
grump-v1-population-count/data-
download 
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 الالزمهتحضير الخرائط 



Soil Map 

Scale 
=1/5000000 







 المناطق التي يمكن أن تتعرض لفيضانات



 تصنيف البيانات



 تصنيف البيانات
 

 1تحويل جميع البيانات الى قيم من •

(  1)القيمة تمثل ، بحيث 10الى 

المناطق األقل حساسية، والقيمة 

المناطق األعلى حساسية ( 10)

 للتغيرات المناخية



 تصنيف خريطة تدهور الغطاء النباتي



 تصنيف خريطة االمطار

 



Evaluating Indicators Based 
on Expert Opinion 



 خرائط مؤشرات التعرض بعد تصنيفها



 المطريهالتغير في الهطوالت 



 الحرارهالتغير في درجات 



 التغير في الجريان السطحي



 نتح-التبخر



 بعد تصنيفها الحساسيهخرائط مؤشرات 



 تدهور الغطاء النباتي



 الجوفيهالمياه 



 المواشي –االغنام  –الماعز )خارطة توزع الثروة الحيوانية 



 بالفيضان المتأثرهالمناطق 



 استخدامات األراضي



على التكيف بعد تصنيفها القدرهخرائط   



 .المناطق المجهزة للري



GDP per capita 



 بالسدود المخدمةخارطة المناطق 



 طريقة التجميع

Aggregation Methodology 



 التجميع  

Aggregation 

 .طريقة التجميع الهندسي•



 طريقة التجميع

 



 و التعرض الحساسيهتجميع مكون 

 



Aggregation approach for 
vulnerability 



 تثقيل المؤشرات

•Weights indicate the relative 
contribution of each indicator 
to the composite index score 



 المختلفهاستبيان لوضع االوزان للمؤشرات 







 الحساسيهخرائط  النتاجالعمل ما زال مستمرا •




