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 حمتوامل الكتاب
 9   .امل خل

 11  .الاحتااس احلرا ي لا  را امل الكتيف الفصل اءالل:

 11 .را  را امل املواهجئ  لالتكيف( حت امل ظاهرة الاحتااس احلرا ي 1:1

 11 .حت امل ظاهرة الاحتااس احلرا ي يف العامل دد أاللا 

 16 .حت امل ظاهرة الاحتااس احلرا ي يف الوطن العريب دد اثنياا 

 23  .لا  را امل املواهجئ لالتكيف حت امل الت هو  الامليئ 2:1

 23 .حت امل الت هو  الامليئ د أاللا 

 28 ا  را امل املواهجئ لالتكيف. د اثنياا 

 35 .ن  ة امليا  لظاهرة اجلفافالفصل الثاين: 

 35 . ة امليا  لزادة املتطباامل املائيئحت امل ن  1:2

 35 .ن  ة امليا  لزادة املتطباامل املائيئ يف العاملحت امل أاللا د 

 42 .ن  ة امليا  لزادة املتطباامل املائيئ يف الوطن العريبحت امل اثنياا د 

 50 .لا  را امل التخفيف من أاتا ها حت امل ظاهرة اجلفاف 2:2

 50 .تاكمةل ملواهجئ ظاهرة اجلفافال دا ة امل أاللا د 

 54 .ا  را امل التخفيف من أاتا  اجلفافاثنياا د 

 60 .المنو القاكين لمتطباامل الغذا الفصل الثالث: 

 60 .حت امل المنو القاكين لمتطباامل الغذا  1:3

 60 .حت امل المنو القاكين العاملي لاملتطباامل الغذائيئأاللا د 

 71 .و القاكين يف الوطن العريب لاملتطباامل الغذائيئحت امل المناثنياا د 

 78 مؤرشامل اجلوع يف دلل العامل.اثلثاا د 

 81 .لالاقتصاد اءاخرض حت امل الاصمئ املائيئ لالايئيئ الكربونيئ 2:3

 81 .الاصمئ املائيئحت امل أاللا د 

 85 الاصمئ الايئيئ الكربونيئ.حت امل اثنياا د 

 90 مل التحول ا ىل الاقتصاد اءاخرض.د ا  را ااثلثاا 
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 97 التغريامل املناخيئ لاسةت امئ الرتبئ امليا . الفصل الرابع:

 97 .لال دا ة املتاكمةل  بموا د املائيئ ئحت امل التغريامل املناخيئ العاملي 1:4

 97 حت امل ال دا ة املتاكمةل  بموا د املائيئ.أاللا د 

 102 املتاكمةل ملا  الرشب لاملرافق الصحيئ.حت امل ال دا ة  اثنياا د

 109 .لسةت امئ امليا  حت امل التطو  العبمي لالتكنولويجاثلثاا د 

 113 . حت امل اسةت امئ املوا د املائيئ لخصوبئ الرتبئ 2:4

 113 حت امل اسةت امئ املوا د املائيئ.أاللا د 

 119 .حت امل اسةت امئ خصوبئ الرتبئاثنياا د 

 124 .: ت لير النفاامل لاخل مامل الادليئاخلامس الفصل

 124 .حت امل النفاامل لاخملبفامل لأاخطا ها عىل الصحئ العامئ لالامليئ 1:5

 124 .حت امل نفاامل الرعايئ الصحيئ لأاخطا ها عىل الصحئ العامئ لالامليئأاللا د 

 132 .طا ها عىل الصحئ العامئ لالامليئحت امل النفاامل الصبائ الادليئ لاخملبفامل الصناعيئ لأاخاثنياا د 

نشا  شةااكمل اجملا ي العامئ لاملزنليئ 2:5  138 .حت امل ا 

نشا  اجملا ي العامئ  بتخبص من ميا  الرصفأاللا د   138 .حت امل ا 

نشا  اجملا ي املزنليئ  بتخبص من ميا  الرصفاثنياا د   145 .حت امل ا 

 152 .لمتويلت لير امليا  لادلمع لاالفصل القادس: 

 152 .حت امل ت لير ميا  الرصف الصحي لالز اعي لاسةتخ اماهتا 1:6

 152 .حت امل ت لير ميا  الرصف اخملتبفئ لاسةتخ اماهتا يف العاملأاللا د 

 157 .حت امل ت لير ميا  الرصف اخملتبفئ لاسةتخ اماهتا يف الوطن العريباثنياا د 

 161 .ملرشلعامل امليا  لالتمنيئ املقةت امئ لال قبمييئ لالمتويلحت امل ادلمع  بمنظاممل ادللليئ  2:6

 161 .حت امل ادلمع لالمتويل  بمنظاممل ادللليئأاللا د 

 167 .حت امل ادلمع لالمتويل  بمنظاممل ال قبمييئاثنياا د 

 170 حت امل الاستامث  يف التمنيئ املقةت امئ.اثلثاا د 

 175   .اخلالصئ

 181 .املرا ع العربيئ

 182 .املرا ع اءا نايئ

 183 .مبخص الكتاب ابل نلكزييئ
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 لحئئ اجل الل

 مق 

 اجل لل
 الايان

 مق 

 الصفحئ

1 
لحقدب مقددا  الرت ددزي  2005د  1986التغدري املنددا  يف الدوطن العددريب تاعداا ا ىل فذةددئ الفدرتة 

 16 . 8.0  لاملقا  4.5المتثييل 

 18 لتأاثريها عىل امليا  لالز اعئ يف الوطن العريب.سملنا يوهامل مقةتللبيئ لتغري املناخ  2
 التأاثريامل القبايئ  بتغريامل املناخيئ عىل اللطاعامل الرئملقئ يف الوطن العريب.  3

19 

 43 جحم امليا  املتاحئ من املصاد  التلبي يئ يف ادللل العربيئ. 4
 45 .2050د  2020توقعامل ا  اميل املتطباامل املائيئ يف ادللل العربيئ يف الفرتة  5
 61 .2100 -2015الزادة القاكنيئ يف العامل  بفرتة  6

 66 .2050أامه حت امل اللطاع الز اعي لا  را امل املواهجئ حىت عام  7
 72 .2050د  2020الزادة بع د القاكن يف بعض ادللل العربيئ  بفرتة  8

 75 .2050د  2020توقعامل متطباامل امليا   بز اعئ يف ادللل العربيئ  بفرتة  9
 79 .2018مؤرش اجلوع العاملي يف دلل العامل الثالث لالنايم عام  10
 88 .أامهيئ التصممي الهن يس احل يث لمواد الانا  الص يلئ  بامليئ لالتجهزيامل يف توفري الطاقئ 11
 94 املااد امل الوطنيئ اخملتا ة يف الاقتصاد اءاخرض. 12
 105 .2050د  2020مليا  يف بعض ادللل العربيئ يف الفرتة توقعامل متطباامل الفرد من ا 13
 107 أاسةااب ضعف قطاع امليا  لاخملاطر يف الوطن العريب لخيا امل التكيف. 14
 120 أافاط ت هو  اءا ايض لتصنيفها لا  را امل احل  مهنا. 15
 140 اخملتبفئ.الصيانئ ادلل يئ ملنافذ ميا  املطر يف الشوا ع العامئ تاعاا ا ىل املوامس  16
 142 أامه مكوانمل خمبفامل ميا  الرصف الصحي لمعاجلهتا. 17
 Septicتصممي لمواصفامل حفرة الترسيب د احلفرة الامتصاصيئ د لخزان التعفن لخزان التحبيل  18

tank. 149 

 153 خصائص لمعايري ميا  الرصف املعاجلئ املراد اسةتخ اهما يف الري. 19
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 حئئ اءاشاكلل
 مق 

 شلكال 
 الايان

 مق 

 الصفحئ

 12 هل التغري املنا  خرافئ؟  1

2 
د  2081لالفدرتة  2065د  2046التغيري يف متوسط د ةئ احلرا ة القةنويئ يف الدوطن العدريب  بفدرتة 

 17 .8.5  لاملقا  4.5لحقب مقا  الرت زي المتثييل  2005د  1986تاعاا ا ىل فذةئ الفرتة  2100

3 

لالفدرتة  2065د  2046 ة اللصوى ملوةدامل اجلفداف يف الدوطن العدريب  بفدرتة التغيري يف متوسط امل

  لاملقدا  4.5لحقب مقدا  الرت دزي المتثدييل  2005د  1986تاعاا ا ىل فذةئ الفرتة  2100د  2081

8.5. 
21 

4 

لالفدرتة  2065د  2046التغيري يف متوسط مع ل هطول اءامطا  القةنوي يف الدوطن العدريب  بفدرتة 

  لاملقدا  4.5لحقب مقدا  الرت دزي المتثدييل  2005د  1986تاعاا ا ىل فذةئ الفرتة  2100 د 2081

8.5. 
22 

 40 .2050التأاثريامل القبايئ  بتغري املنا  د ن  ة امليا  د عىل ا  اميل الناجت احمليل يف العامل عام  5

 56 نه.الهيلك التنظميي لفريق العمل املعين خبطئ التأاهب  بجفاف لالتخفيف م  6

 65 التح امل اليت تواةه نظام الغذا  العاملي. 7

 74 ادللل العربيئ اءا رث ع داا ابلقاكن يف ادللل العربيئ. 8

 82 احتقاب الاصمئ املائيئ الوطنيئ. 9
رمتثدل ادللاردر الز قدا   2005 -1996امليا  الافرتاضيئ القةنويئ يف معظدم الدادلان العربيدئ يف الفدرتة  10

 83 مل الصافيئ  لادللارر امحلرا  الصاد امل الصافيئ(.  املقةتو دا

 84 .2015صايف التجا ة  بميا  الافرتاضيئ بني دلل الرشق اءالسط لشاميل أافريليا لدلل العامل عام  11

12 
احلومكئ لحدوافز املدوا د املائيدئ لتلد م خد مامل امليدا  لخملفيدف اخملداطر يف منطلدئ الرشدق اءالسدط 

 101 لشاميل أافريليا.

 115 الربامج التشا كيئ لتحليق اءامن املايئ لالغذايئ لالطاقئ لاءاه اف املشرت ئ. 13

 125 .خمطط مبقط ملرم  التخبص من النفاامل الصحيئ 14

 126 طرق التعرض  بمخاطر اليت يقبهبا الطرح املفتوح  بنفاامل. 15

 127 لرعايئ الصحيئ.اخلطوامل اءاساس يف برانمج احل  اءادىن ل دا ة نفاامل ا 16

دا ة نفاامل املقتشفى 17  130 .هيلك ا 

18 
النقةائ املئويدئ  بميدا  العادمدئ ادري املعاجلدئ لاملعاجلدئ لاملعداد اسدةتخ اهما يف الدري يف منطلدئ الرشدق 

 اءالسط لشاميل أافريليا.
159 
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 لامل خ

ن التغدريامل املناخيدئ العامليدئ أا ددرمل سدبااا يف الظدرلف املناخيدئ لالهطددولمل ابخدتالف مواقدع ادللل اجلغرافيددئ  ا 

فادللل الاا دة أاصاحت أا رث دفياا لزادمل الهطولمل لالفيضاانمل لادللل احلا ة أاصاحت أاش  حرا ة لاحنبقدت 

ز اعيددئ كاددرية مددن حددزي الاسددةتخ ام  أادى ا ىل خددرلم مقدداحاملممددا   اجلفدداف لالشددا املددايئ فددزاد الهطددولمل

نتام الز اعي لزادمل مع لمل الاطاةل لنلص الغذا  لالفلدر. للدملس سدهالا احلد   فاخنفضت مع لمل الز اعي ال 

  لكن ميكن التكيف معها لالقعي لاللزتام ابلتفاقيدامل ال طا يدئ ادللليدئ خلفدض نقدب الاناعدااثمل اءاتا  من

فاخليدا امل   الامليئ اذلي يتطبدب علدوداا  ثدرية لملقدةتعي  النظدام الاملديئ عافيتده الت هو  لمنع الغازيئ يف املقةتللل

 . كارية التح امل الايئيئحم لدة ل 

يف املرشدلعامل التمنويدئ لحيداة النداس املعملشدةيئ خاصدئ املتعبدق مهندا  سدبااا  التح امل الايئيئ املقةتللبيئ سةتؤ ر

مل اجلفداف لالشدا املدايئ لتد هو  خصدوبئ الرتبدئ لسدو  ابمليا  العنرص احليوي يف حيداة الاكئندامل احليدئ اوةدا

نتدام الغدذايئ لالتقدبب ابلفلدر  سدةتؤدي  اسةتخ ام امليدا  لال دا ة ادري العلالنيدئ  بميدا  ىل ترا دع معد لمل ال  ا 

 لاجلوع. 

 الديت ترصدف يف لاخملبفدامل اخملتبفدئ ادري املعاجلدئ النفداامل زادة جحدم فضالا عىل التبوث الاملديئ لاملدايئ بقدبب

اجملا ي املائيئ فتقبب خرلم مكيامل كارية من امليا  من حدزي الاسدةتخ ام البرشدي لبعد م ل دود خطدط فعداةل 

 لاسةتخ اهما زاد الشا املايئ لأا ر سبااا يف تبايئ احلاةامل املائيئ  بقاكن.  الرماديئ ل عادة ت لير امليا 

ن مواهجددئ أاتا هددا الاقتصدداديئ لل   ة عددىلاددري قددادل  مقددةتللبيئ كاددرية بيئيددئ حتدد امل تواةهسددة  ادللل الفلددرية ا 

 لل ب  مدن تلد م املقداع امل ادللليدئ مدن أامدوالالتكيف معها بقبب ضعف موا دها املاليئ لخرباهتا الوطنيئ  

التمنيدئ مرشدلعامل  مواهجئ اءاتا  لالتكيدف معهدا لصديانئ مرشدلعاهتا املائيدئ احليويدئ لمتويدل لمتكيهنا لخربامل

 فصول مبحال   ئملقئ لبنود فرعيئ:      ئتأالف ادل اسئ من سةت. ت لالشامةل املقةت امئ

الفصددل اءالل رالاحتادداس احلددرا ي لا  ددرا امل التكيددف( :ددث يف حمددو ين: احملددو  اءالل رحتدد امل ظدداهرة 

الاحتااس احلدرا ي د ا  درا امل املواهجدئ  لالتكيدف( يشدمل بند ين: حتد امل ظداهرة الاحتاداس احلدرا ي يف 

ة الاحتادداس احلددرا ي يف الددوطن العددريب. لاحملددو  الثدداين رحتدد امل التدد هو  الاملدديئ العددامل  لحتدد امل ظدداهر 

 لا  را امل املواهجئ لالتكيف( يشمل بن ين: حت امل الت هو  الامليئ  لا  را امل املواهجئ لالتكيف.

دة املتطبادامل ين: احملو  اءالل رحت امل ن  ة امليا  لزا الفصل الثاين رن  ة امليا  لظاهرة اجلفاف( :ث يف حمو 

املائيددئ( يشددمل بندد ين: حتدد امل ندد  ة امليددا  لزادة املتطباددامل املائيددئ يف العددامل  لحتدد امل ندد  ة امليددا  لزادة 
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املتطباامل املائيئ يف الوطن العريب. لاحملو  الثاين رحت امل ظاهرة اجلفداف لا  درا امل التخفيدف مدن أاتا هدا( 

 اهرة اجلفاف  لا  را امل التخفيف من أاتا  اجلفاف.ليشمل بن ين: ال دا ة املتاكمةل ملواهجئ ظ

الفصددل الثالددث رالمنددو القدداكين لمتطباددامل الغددذا ( :ددث يف حمددو ين: احملددو  اءالل رحتدد امل المنددو القدداكين 

لمتطباامل الغذا ( يشمل بن ين: حت امل المنو القاكين العاملي لاملتطباامل الغذائيئ  لحت امل المنو القداكين يف 

يب لاملتطباددامل الغذائيددئ. لاحملددو  الثدداين رحتدد امل الاصددمئ املائيددئ لالايئيددئ الكربونيددئ لالاقتصدداد الددوطن العددر

ىل ي اءاخرض(  شمل ثالثئ بنود: حت امل الاصمئ املائيئ  لحت امل الاصمئ الايئيئ الكربونيئ  لا  را امل التحدول ا 

 الاقتصاد اءاخرض.

ئ لامليدا ( :دث يف حمدو ين: احملدو  اءالل رحتد امل التغدريامل الفصل الرابع رالتغدريامل املناخيدئ لاسدةت امئ الرتبد

املناخيئ العامليئ لال دا ة املتاكمةل  بمدوا د املائيدئ( يشدمل ثالثدئ بندود: حتد امل ال دا ة املدتاكمةل  بمدوا د املائيدئ  

لسةت امئ امليدا .  لحت امل ال دا ة املتاكمةل ملا  الرشب لاملرافق الصحيئ  لحت امل التطو  العبمي لالتكنولويج

لاحملو  الثاين رحت امل اسةت امئ املوا د املائيئ لخصوبئ الرتبئ( يشمل بن ين: حتد امل اسدةت امئ املدوا د املائيدئ  

 لحت امل اسةت امئ خصوبئ الرتبئ.

ر النفاامل لاخل مامل الادليئ( :ث يف حمو ين: احملو  اءالل رحت امل النفاامل لاخملبفدامل يالفصل اخلامس رت ل 

لأاخطا ها عىل الصحئ العامئ لالامليئ( يشدمل بند ين: حتد امل نفداامل الرعايدئ الصدحيئ لأاخطا هدا عدىل الصدحئ 

العامئ لالامليئ  لحتد امل النفداامل الصدبائ الادليدئ لاخملبفدامل الصدناعيئ لأاخطا هدا عدىل الصدحئ العامدئ لالامليدئ. 

نشا  شةااكمل اجملدا ي العامدئ لاملزنليدئ نشدا  اجملدا ي العامدئ لاحملو  الثاين رحت امل ا  ( يشدمل بند ين: حتد امل ا 

نشا  اجملا ي املزنليئ  بتخبص من ميا  الرصف.   بتخبص من ميا  الرصف  لحت امل ا 

الفصل القادس رت لير امليدا  لادلمع لالمتويدل( :دث يف حمدو ين: احملدو  اءالل رحتد امل تد لير ميدا  الرصدف 

 امل تد لير ميدا  الرصدف اخملتبفدئ لاسدةتخ اماهتا يف العدامل  الصحي لالز اعي لاسةتخ اماهتا( يشمل بن ين: حت

لاحملدو  الثداين رحتد امل ادلمع  بمدنظاممل  لحت امل ت لير امليا  الرصف اخملتبفئ لاسةتخ اماهتا يف الوطن العريب.

قبمييددئ لالمتويددل ملرشددلعامل امليددا  لالتمنيددئ املقددةت امئ( يشددمل ثالثددئ بنددود: حتدد امل ادلمع لا لمتويددل ادللليددئ لال 

قبمييئ  لحت امل الاستامث  يف التمنيئ املقةت امئ. لأاخدرياا   بمنظاممل ادللليئ  لحت امل ادلمع لالمتويل  بمنظاممل ال 

 اخلالصئ  لاملرا ع العربيئ لاءا نايئ.    
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 (الاحتااس احلرا ي لا  را امل الكتيف: راءالل الفصل

 حت امل ظاهرة الاحتااس احلرا ي

 لالتكيف( را  را امل املواهجئ 

 
 أاللاد حت امل ظاهرة الاحتااس احلرا ي يف العامل:

عنددام متنوعددئ لبنقددب متوازنددئ مددن اءالكقددجني لالنرتلةددني لاثين  يتكددون الغددالف اجلددوي مددن

ىل اخلبدل مندذ الثدو ة الصدناعيئ  أالكقةي  الكربون ... لاريها منذ ماليني القدةنملني لكهندا تعرضدت ا 

مل الغازيئ املرضة ابلامليئ فزادمل بعض نقدب العندام عدىل حندو بقبب النقب العاليئ من الاناعااث

 كاري ة اا مهنا نقةائ ااز اثين أالكقةي  الكربون لاري  من الغازامل املقبلئ لالحتااس احلرا ي.

لاختل النظام الاملديئ عدىل حندو كادري لزادمل د ةدامل حدرا ة الديت أادمل ا ىل للابن اجلبيد  اللطد  

ااينت الظرلف املناخيئ الطايعيئ لأا رمل سبااا بتدوزع اءامطدا  مقةتوى ميا  سطا الاحر لت  علا تف

يدرادا نتدام الز اعدي  ممدا تطبدب  مللمكياهتا لتواتر موةامل اجلفاف لاخنفاض ال  املائيدئ لأاادا  لال 

 :        1ا  را  تلياميا  بتغريامل املناخيئ القبايئ القابلئ لالتوقعامل املقةتللبيئ مهنا

 .2012د  1880د ةئ ميويئ يف الفرتة  0.85ة اءا ض حنو د ا تفاع متوسط د ةئ حرا  1

 د ا تفاع د ةئ احلرا ة أادى ا ىل للابن اجلبي  اللط  فزاد مقةتوى ميا  سطا الاحر.2

سةنتميرت لزادة مقداحاهتا بقدبب ا تفداع  19ا تفاع متوسط مقةتوى ميا  سطا احمليطامل حنو د 3

لترا عددت مقدداحامل اجلبيدد  الاحددري  2010 د 1901د ةددامل احلددرا ة لللابن اجلبيدد  يف الفددرتة 

 كيبومرت مربعاا من اجلبي  للك عل . 106 × 1.07حنو  1979 بلطب الشاميل منذ عام 

د ةدئ ميويدئ  0.15حندو  1976د بقبب اسةمترا  الاناعااثمل الغازيئ اخنفضت د ةدئ احلدرا ة عدام 4

ا تفعدت د ةدئ  1990ذ عدام حتت الصفر د ل يوةد  تفقدرياا عبميداا لخنفداض د ةدئ احلدرا ة د لمند

د ةدئ ميويدئ عدام  ندت عبيده قلدل  2.5د  1.5د ةئ ميويئ د أاي ما يدرتالح بدني  2د  1احلرا ة حنو 

 د ةئ ميويئ.  0.78ا تفعت د ةئ احلرا ة حنو  2018الثو ة الصناعيئ د ل:بول عام 

                                                           
 . 2014 -4 -13تلرير التليمي اخلامس لأامم املتح ة حول التغريامل املناخيئ العامليئ ات خي  1
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ط مقةتوى ميا  سطا لمع اسةمترا  الاحرتا  العاملي سةيذلب مزي اا من اجلبي  اللط  لريتفع متوس

لستقدةمتر  2100سدةنتميرت :بدول عدام  63د  40لحندو  2065سدةنتميرتاا عدام  30د  24الاحر حنو 

ىل ميامل اللرلن حىت مع اخنفاض الاناعااثمل الغازيئ  بح لد ادلنيدا رالشدلك  خماطر التغري املنا  ا 

 (. 1 مق 

مل اءامازلن الاسدةتوائيئ املطدرية د سملقةمتر ت هو  معظم النظم الايئيئ عىل حنو   يث خاصئ اااب5

لااابمل التن  ا يف اللطب الشاميل بقبب ا تفاع د ةامل احلرا ة لاجلفاف  لسدتنخفض مقداحامل 

م ادامل امليا  لأا يال اللادمئ.  اءااا  اجلبي يئ اجلابيئ عىل حنو كاري لسةيؤ ر سبااا يف ا 

 1الشلك  مق 

 هل التغري املنا  خرافئ؟

 

 .2018د 8د 2اليوم اءاخلا ي ات خي املص  : موقع  لسةيا 

ىل اجلدو لمدا  تتحمل ادللل الصناعيئ املقؤلليئ الكربى عن زادة الاناعااثمل الغازيدئ مدن مصدانعها ا 

تقةابت من تغريامل مناخيئ سبايئ أاتمل ابللطاعامل الايئيئ لالاقتصاديئ لالز اعيئ فاحلل الوحي  

ىل التفاقيامل ال طا يدئ ادللليدئ املالمئ لوقف الت هو  املنا  خفض نقب الاناعااث مل الغازيئ تاعاا ا 

عد اد خطدط طموحدئ  محلايئ الامليئ لبتوقيتامل زمنيئ حم دة  لابرشمل فعبياا بعض ادللل الصدناعيئ اب 

 خلفض الاناعااثمل الغازيئ مبا يزي  عىل تعه اهتا ادللليئ.       
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مدن املئدئ  20احلدرا ي حندو  تعه مل دلل الاحتاد اءال ليب خفضاا عاماا لنقب اازامل الاحتاداس"

سدكتبن ا خبطدئ  1990عدام  ن عبيده عدام  2020:بول عدام  لالزتمدت   مدن املمبكدئ املتحد ة لا 

 80  لحندو 2020من املئئ عىل التوايل :بول عدام  42من املئئ ل 34طموحئ خلفض ما نقبته حنو 

عدادة النظدر يف نظدام للضامن جناح نقب التخفديض لبد  مدن  2050من املئئ لالكهام :بول عام  ا 

نتام الغذايئ اذلي يقامه بزادة اازامل الاحتااس احلرا ي"  .2ال 

ن التغريامل املناخيئ الناجتئ مدن ظداهرة الاحتاداس احلدرا ي مازالدت مقدةمترة  زت   الالزتامدا  ملا 

جيي ادللليئ يف املؤمترامل العامليئ ال طا يئ اليت أاقرمل خفض نقب الاناعااثمل الغازيئ د عىل حنو تد   

 د املؤ رة سبااا يف طالئ اءالزلن لاملقبلئ ل تفاع د ةامل حرا ة اءا ض. 

 2 -1.5فاملقعى ادلليل الرئملس اخملال ا  درا امل صدا مئ ملندع جتدالز الدزادة بد  ةامل احلدرا ة حندو 

د ةئ ميويئ يف العلود اللادمئ لتجنب الكوا ث احملمتةل مهندا نلدص امليدا  لاحناداس اءامطدا  لترا دع 

ىل مناطق ةافئ  مما يزي  الهجرة لنقب الفلر لاجملاعئ.     املقا  حامل الز اعيئ لحتولها ا 

ىل اخدتالل  2020ا تفاع د ةئ احلرا ة حنو د ةئ ميويئ لاح ة :بول عام  من املتوقع" مما سةيؤدي ا 

سرتتفع د ةئ احلرا ة ا ىل حندو ثدالث د ةدامل ل   من املئئ 10 -5 لنقةهبا حنو أافاط سلوط اءامطا 

لبقددبب  مددن املئددئ 30 ددد10 لتددنخفض نقددةائ سددلوط اءامطددا  ا ىل حنددو 2050:بددول عددام ويددئ مي

لتدد هو  خصددوبئ اءا ايض لاخنفدداض  ليزيدد  اجلفدداف  التغددريامل املناخيددئ احملددمتةل سددةتلل اءامطددا 

مددوا دمه الاقتصدداديئ خاصددئ يف املندداطق  بددني املددزا عني لتتدد هو  نقددةائ الفلددر هتددا فزتيدد تا ين ا  

 . 3القاحبيئ"

لاين التأاثري القب   بتغريامل املناخيئ العامليئ بني قا امل العامل اثالا سملشه   نويب رشق أ سدةيا د يت 

عىل حنو خاص د احنااساا ابءامطا  عىل حندو متوسدط أال شد ي  ممدا يعدرض مقداحامل لاسدعئ مدن 

ىل اجلفاف لتلل فرص حصول القاكن عىل مدا  الرشدب فزتيد  معد لمل الفلدر  اءا اِض الز اعيئ ا 

ىل موةددامل ل  اجلددوع لالهجددرة  ليف امللابددل سددتتعرض املندداطق القدداحبيئ مددن اللددا ة اءال لبيددئ ا 

                                                           
ص  2011مكتب احلومكئ  بعبوم "مقةتللل الغذا  لالز اعئ د التح امل لالاختيا امل من أاةدل الاسدةت امئ العامليدئ" لند ن  2

29. 
الاقتصاديئ ءافريليدا "الصدناعئ لالاقتصداد اءاخرضد يف أافريليدا الشدامليئ د التحد امل لاملام سدامل  تلرير اءامم املتح ة د ا بجنئ 3

 .14ص  2016لالعرب املقةتخبصئ" أاديس أااباب 
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فيضاانمل شةتويئ قاسدةيئ تقدبب أاتا اا ابلغدئ  بقداكن لاملمدتعاكمل مدع ا تفداع د ةدامل احلدرا ة يف 

 مناطق أاخرى لاحنااس اءامطا  لاجلفاف.    

ىل احنادداس اءامطددا   سددتتعرض اءاحددواض املائيددئ يف  نددويب رشق أ سددةيا د عددىل حنددو" خدداص د ا 

ىل فيضاانمل شةتويئ لا تفاع نقة  ب  ةامل احلرا ة لتدواتر  لاجلفاف لاملناطق القاحبيئ يف أال لاب ا 

 .4"2020موةامل اجلفاف يف مناطق أاخرى :بول عام 

ن ا تفاع د ةامل احلرا ة سةيكون متفالاتا بني املناطق اجلغرافيئ يف العامل فا ن ا تفعت د ةئ احلرا ة  ا 

ىل اخنفاض نقب الهطولمل عىل حنو كاري د مثل منطلئ يف  املناطق اجلافئ لشةاه اللاحةل سةتؤدي ا 

الرشق اءالسط لشاميل أافريليا د لكن يف مناطق  غرافيئ أاخدرى سدةيكون ا تفداع د ةدامل احلدرا ة 

جيابياا يف حتقني الظرلف املناخيئ الاا دة د حت ي اا د يف شداميل أال لاب سدةتكون أا درث دفيداا ل  تزيد  ا 

 نقةائ الهطولمل مما جيعبها صاحل  بز اعامل اخملتبفئ لالقكن عىل حنو أا رب. 

سةتكون خماطر التغريامل املناخيئ أا رث ش ة يف ادللل الناميئ اليت تلع يف املنداطق اجلغرافيدئ اجلافدئ 

جلوفيدئ لشةاه اللاحةل لحنااس اءامطا  يف منابع اءااا  لالاحريامل فتلبل التغذيئ املائيدئ  بخدزاانمل ا

 بقاكن لاملرشلعامل التمنويئ اخملتبفئ  مما يزي  التنافس عدىل  عىل حنو كاري ملابل الاسةهتالك العايل

 امليا  الشحيحئ.

ن التغريامل املناخيئ العامليئ املتوقعئ عام  مبيدون نقدمئ  44د  16سةتؤ ر سبااا يف حياة حنو  2070ا 

ءالسدط لشداميل أافريليدا د بقدبب كدوا ث يف لسط أال لاب ل نوهبا لرشقها د فضالا عدىل الرشدق ا

يرادامل ميا  اءاادا  د خاصدئ يف الصديف د ا ىل حندو  مدن املئدئ عدن  80اجلفاف احملمتةل حيث تلل ا 

مبيددا  دلل  أامريكيدداا  ذل   100د  80معدد لهتا اءاصددبيئ فتقددبب خقددارراا اقتصدداديئ تلدد   حنددو 

ملواهجددئ  2050د  2020 يف الفددرتة مبيدا  دلل  أامريكيداا  20د  15يتطبدب خملصيصدامل ماليددئ حندو 

 كوا ث الفيضاانمل احملمتةل لحش امليا .

          

                                                           
ات خي  Vol. L. No 12013اءامم املتح ة "التعدالن يف ادال امليدا  ملواهجدئ حتد امل اللدرن احلدادي لالعرشدين"  مق الوثيلدئ  4

 .2ص  2013أا توبر 
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د ةئ ميويئ يف مناطق مقةتجمعامل امليا  يف الرشدق  3.5 -2د ةئ احلرا ة حنو  ا تفاع "من املتوقع

 مددن املئددئ 35 -25 حنددو نقددةائ الهطددولمل فتددنخفض 2070اءالسددط لشدداميل أافريليددا :بددول عددام 

 .5"ناايت عىل حنو كاريال  غطا لسملت هو  ال

ىل اجلفداف لنلدص حداد مبوا دهدا املائيدئ يف العلدود اققدئ اللادمدئ  ستتعرض اللا ة اءافريليئ عامئ ا 

ىل الهجددرة لفلدد ان ملومددامل الز اعددئ ل  لاجلددوع  نقددب الفلددر  زادةلسةيضددطر ماليددني القدداكن ا 

ىل موقع اللا ة اءافريليئ اجلغرايف املمت  عىل ةان لابلنظر   خط الاسةتوا  املتقم ب  ةامل احلدرا ة ا 

ىل ا تفداع د ةدامل احلدرا ة ملقدةتوامل ادري مقدةاوقئ  ن التغريامل املناخيئ العاليئ سةتؤدي ا  العاليئ فا 

  .ال نقان  لاحليوان  لالناامل مثل للملس سهالا حتمبها من الاكئنامل احليئ

ىل ادللل اءال لبيئ اري املتدأا رة  ابجلفداف ممدا يقدبب ضدغطاا كادرياا ذل  يتوقع حصول جهرامل كارية ا 

  عىل املوا د الطايعيئ لا تظاظاا ابلقاكن لالاطاةل لتنافس عىل فرص العمل اللبيةل.  

مبيدوانا نقدمئ يف أافريليدا  250دد 75يتوقع الفريق احلكويم ادلليل أان التغري املنا  سةيعرض حندو "

مدن نلدص شد ي  ابمليدا  ليزيد     لسةيعاين ساكن اءاحدواض املائيدئ2020ا ىل حش مايئ :بول عام 

    .6"2077اجلفاف يف املناطق اجلافئ لشةاه اللاحةل من العامل :بول عام 

ىل ا تفداع  تشري بياانمل الرص  املنا  خالل اققني سةنئ املاضيئ ملنطلئ حوض الاحر املتوسط ا 

ي عدىل حندو د ةامل احلرا ة بقدبب التغدريامل املناخيدئ العامليدئ لاخنفداض يف نقدب الهطدول املطدر 

متفالمل يف دلل احلوض ابخدتالف مواقعهدا اجلغرافيدئ حيدث تعرضدت بعدض مناطلهدا ا ىل  فداف 

متوسط أال  فاف ش ي   ليصنف املوقع اجلغرايف حلوض الاحر املتوسط مضن املنداطق اجلغرافيدئ 

 العاملي اءا رث ترض اا من التغريامل املناخيئ العامليئ.    

ىل ا تفاع تشري الاياانمل اققني سةنئ امل"  د ةامل احلرا ة الاحدر اءابديض املتوسدطمتوسط اضيئ ا 

 .7"من املئئ 20د ةئ ميويئ لاخنفاض نقةائ الهطول املطري حنو  2حنو 

 

                                                           
أافضدل  د لالشةاكئ املتوسطيئ  بامليئ "ااهبئ حت امل ند  ة امليدا  يف ظدل ظدرلف تغدري املنداخ( رةزي منظمئ التعالن اءاملاين 5

 .6 ص 2016" تلرير عام املام سامل لالابتاك امل حتت التجربئ
 .2بق ص سا اءامم املتح ة "التعالن يف اال امليا  ملواهجئ حت امل اللرن احلادي لالعرشين" مص   6
 . بترصف رالااحث د الربيعي(.4ص  املص   القابق 7
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 اثنيااد حت امل ظاهرة الاحتااس احلرا ي يف الوطن العريب:

ن   بدلك توقعاهتدا برامج المنذةئ املتنوعئ املقةتخ مئ لسترشاف التغريامل املناخيئ املقةتللبيئ تؤ د ا 

املتفائةل لاملتشامئئ هناك تغريامل مناخيدئ  وهريدئ سدةتح ث يف اللدرن احلدادي لالعرشدين تاعداا ا ىل 

لأان الدوطن العدريب أاحد  منداطق  2005دد 1986مقا امل الرت زي اخملتبفئ املعمت ة يف فذةدئ الفدرتة 

ا  سطا الاحا  مما سدةيغرق العامل اليت ستنال نصيهبا من التغري املنا  خاصئ يف ا تفاع مقةتوى مي

مناطق ساحبيئ  ثرية لم انا تلدع عند  مصداابمل اءاادا  يف الاحدا . لمدن املتوقدع أان يرتفدع متوسدط 

د ةامل حرا ة سطا الرتبئ فزيي   فافهدا لحش امليدا  لخدرلم مقداحامل ز اعيدئ لاسدعئ مدن حدزي 

ىل  اليت مع تااين الظرلف املناخيئ ئالاسةتخ ام الز اعي خاص ز اعئ حماصديل معيندئ أال ل تصبا ا 

نتاهجا سةيكون مت نياا لتلل ةد لاها الاقتصداديئ  لملزيد  مدن ال يضداح حدول المنذةدئ لالتغدريامل  ا 

   املناخيئ املتوقعئ نو د اجل لل أادان .     

ىل فذةئ الفرتة  يف الوطن العريب ياني التغري املنا  1 اجل لل  مق لحقب مقا  الرت دزي  2005د  1986تاعاا ا 

 . 8.0  لاملقا  4.5متثييل ال 

مقا   الاا امرت املنا 

 الرت زي

 اءاعوام

  2046 2065 2081 2100 

متوسط ا تفاع مقةتوى ميا  

 سطا الاحر رسةنتميرت(

4.5 

8.0 

26 

30 

 30د  19

 38د  22

47 

63 

 63د  32

 82د  45

متوسط الا تفاع دل ةئ حرا ة 

 سطا اءا ض رد ةئ ميويئ(

4.5 

8.0 

1.4 

2.0 

 2.0د  0.9

 2.6د  1.4

1.8 

3.7 

 2.6د  1.1

 4.8د  2.6

املص  : ا بجنئ الاقتصاديئ لالا امتعيدئ د ال سدكوا "تطدوير قد  امل الدادلان العربيدئ  بتكيدف مدع تغدري املنداخ 

 .8ص  2017ابسةتخ ام أادلامل ال دا ة املتاكمةل  بموا د املائيئ" منشو امل ال سكوا  بريلمل 

ىل فذةدئ الفدرتة من اجل لل أاعال  يتبني أانه تاع أان متوسدط  4.5ملقدا  الرت دزي  2005د  1986اا ا 

  26( سةيكون حنو ]2100  2081  2065  2046ا تفاع مقةتوى ميا  سطا الاحر يف أاعوام ر

لأاعدوام نفقدها سدريتفع  8.0عىل التوايل. ليف مقا  الرت زي  اا سةينمترت  [(63د 32  ر47(  30-19ر

 عىل التوايل. اا ([ سةينمترت 82د 45  ر63(  38د 22  ر30متوسط مقةتوى ميا  سطا الاحر حنو ]

لأاعدوام لاهتدا  4.5يف حني أان متوسدط الا تفداع دل ةدئ حدرا ة سدطا اءا ض يف مقدا  الرت دزي 

([ د ةددئ ميويددئ عددىل التددوايل  ليف مقددا  2.6ددد 1.1  ر1.8(  2.0ددد 0.9  ر1.4سددةتكون حنددو ]
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(  2.6دد 1.4ر  2.0ا ة سدطا اءا ض حندو ]لأاعوام لاهتا سريتفع متوسدط د ةدئ حدر  8.0الرت زي 

 ([ د ةئ ميويئ عىل التوايل.4.8د 2.6  ر3.7

سريتفع متوسط مقةتوى ميا  سطا  2005د  1986نقةتنتج مما سةاق أان التوقعامل تاعاا ا ىل فذةئ 

ىل تاعداا  2100د 2046الاحر مبقةتوامل متااينئ يف الفرتة  ل دذ  مدن  8.0  ل4.5مقدا  الرت دزي ا 

د  2046 بفدرتة  8.0  ل4.5ملقدا ين ا حقدب تفاع متوسدط د ةدئ حدرا ة سدطا اءا ضاملتوقع ا  

  ثيدئ عدىل الز اعدئ  كونسدةت جئهدالبذ  ستشه  املنطلئ العربيئ تغريامل مناخيئ هامئ لنتا 2100

 . (2رالشلك  مق  لالقاكن لالظرلف املناخيئ لغرق امل ن القاحبيئ

 2الشلك  مق 

  2100د  2081لالفرتة  2065د  2046ة القةنويئ يف الوطن العريب  بفرتة التغيري يف متوسط د ةئ احلرا  

 .8.5  لاملقا  4.5لحقب مقا  الرت زي المتثييل  2005د  1986تاعاا ا ىل فذةئ الفرتة 

 

 .2017املص  :  ياك  

مل بأافداط سدلوط اءامطدا  لمكياهتدا لمواوهدا لا تفداع د ةدا سدبااا  ئالتغريامل املناخيدئ العامليد أا رمل

مما زاد من تواتر موةامل اجلفاف عىل حنو كاري خالل العل ين اء خرين يف  الوطن العريب احلرا ة يف

د اجلزارر  لاملغدرب  لالصدومال  لسدو ا  لتدونس د لبد ل   زاد مدن حش امليدا  لاجلفداف لترا دع 
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ةل لتدأاثري التغدري خصوبئ الرتبئ لالنظم ال يكولو يئ لالتصحر  للايان القملنا يوهامل املقدةتللبيئ احملدمت

 املنا  عىل امليا  لالز اعئ يف الوطن العريب نو د اجل لل أادان .

 ياني سملنا يوهامل مقةتللبيئ لتغري املناخ لتأاثريها عىل امليا  لالز اعئ يف الوطن العريب. 2اجل لل  مق 
 تأا رةاملناطق امل  ايئ لالغذايئ  بقاكنعىل اءامن امل القب  التأاثري نوع التغري القملنا يو

نقاانا  مبيا  1.6 -1يتأا ر حنو  ا تفاع حرا ة اءا ض د  تني ميويتني امليا   أافريليا  لرشق اءالسط بشا امليا   ا 

د ةدددامل  ثددالثا تفدداع حددراة اءا ض  

 ميويئ

سريتفع ع د القاكن اذلين يعانون مدن حش امليدا  مدن 

نقان 600ا ىل  155  مبيون ا 

 شاميل أافريليا

موةددامل اجلفدداف يقددبب كددوا ث اقتصدداديئ تكددرا   تغري املناخ  

 لسةياسةيئ 

مو يتانيا  لالقودان  

 لالصومال

مرص  لاءا دن  للانان   اخنفاض مع ل هطول اءامطا  تغري املناخ 

 لفبقطني

ساحل اخلبيج يف شةاه  فيضاانمل ش ي ة يف امل ن القاحبيئ ا تفاع منقوب الاحر 

 اجلزيرة العربيئ

 سو ا من امليا  املتج دة من املئئ 50اخنفاض نقةائ  تغري املناخ 

 لانان من املئئ 15اخنفاض تواتر امليا  نقةائ  د ةئ ميويئ 1.2ا تفاع حرا ة اءا ض  

ا تفددداع حدددرا ة اءا ض د ةدددئ ميويدددئ  

 لاح ة

اخنفدداض  ددران ميددا  اءامطددا  يف مقددةتجمع كوبراددا 

 من املئئ 10قةائ ن 

 املغرب

 المين حش مايئ ش ي  تغري املناخ 

 ار النيل من املئئ 60د  40اخنفاض ت فق امليا  نقةائ  غري املناخت 

 اللاهرة ازداد خماطر الفيضاانمل القاحبيئ د ةامل ميويئ 3ا تفاع حرا ة اءا ض  

ا تفاع حرا ة املنداطق الاسدةتوائيئ حندو  الز اعئ

 د ةئ ميويئ 3د  2

نتام احملاصيل نقةائ  من املئدئ مدع  35د  25اخنفاض ا 

مدن املئدئ  20د  15ين ضعيف  لنقةائ خملصملب كربو

 مع خملصملب كربوين قوي

غريب أافريليا  لادللل العربيئ 

 يف شاميل أافريليا

ا تفدداع حددرا ة اءا ض ثددالث د ةددامل  

 ميويئ

نتا يئ الز اعيئ لاحملاصيل اري املقةت امئ  شاميل أافريليا اخنفاض ال 

 القودان ركردفامل الشامليئ( من املئئ 70الرسغوم نقةائ حماصيل  ز اعئ اخنفاض د ةئ ميويئ 1.5ا تفاع حرا ة اءا ض  

غراق أا اِض  تغري املناخ  مبيدا   2مك 4500مقداحهتا حندو  ئز اعي ا 

نقانالفيضاانمل لنزلح حنو سةتئ ماليني   ا 

 مرص

دا ة مقةت   التلرير الثالث . اقتااس من2009املص  : اءامم املتح ة  منشدو امل املنتد ى   امئ ملو د متنداقص"بمنت ى العريب  بامليئ لالتمنيئ "امليا  د ا 

 . 18ص  2010 العريب  بريلمل

من اجل لل أاعال  يتبني التوقعامل املقةتللبيئ لتدأاثري التغدري املندا  عدىل امليدا  لالز اعدئ يف الدوطن 

العريب فعىل مقةتوى التأاثري املاارش عىل امليا  را تفاع د ةامل احلرا ة عىل حنو متفدالمل يف اءاقدالمي 

ا تفداع د ةدئ ل   ئ لاحملبيئ  لا تفاع منقوب ميا  الاحا   لتأاثري التغري املنا  عدىل الز اعدئاجلغرافي

ىل اءاقالمي اجلغرافيئ لاحملبيئ(.   حرا ة اءا ض عىل حنو متفالمل تاعاا ا 



19 
 

لعىل مقةتوى التأاثري القب  عىل اءامن املايئ  بقاكن رمعاانة القداكن مدن الشدا املدايئ  لتكدرا  

يدرادامل املائيدئ   موةامل اجلفاف  لالفيضاانمل الش ي ة  لاخنفاض نقدةائ امليدا  املتجد دة  لقدةل ال 

لاحنااس اءامطا (. لعدىل مقدةتوى التدأاثري القدب  عدىل اءامدن الغدذايئ  بقداكن راخنفداض نقدةائ 

نتددام الز اعددي  لاخنفدداض نقددةائ ز اعددئ حماصدديل الرسددغوم  لغددرق أا اِض ز اعيددئ كاددرية مبيددا   ال 

املددزا عني( لمددن أامه ادللل العربيددئ املتددأا رة ابلتغددريامل املناخيددئ مو يتانيددا  الفيضدداانمل  لنددزلح 

 لالقودان  لالصومال  لفبقطني  مرص  لاءا دن  لدلل اخلبيج العريب  لالمين.

نقةتنتج من التحبيل القابق أان مناطق  ثرية من الدوطن العدريب سدتتأا ر ابلتغدريامل املناخيدئ عدىل 

 3د  2  اءامن ملايئ لالغذايئ  بقاكن  لأان ا تفاع د ةئ احلرا ة حنو مقةتوى امليا  لالز اعئ فيترض 

ىل املوقددع اجلغددرايف لاحملدديل سددةيخفض نقددةائ  طوبددئ الرتبددئ ل عددئ  فافهددا.  د ةددامل ميويددئ تاعدداا ا 

لابحنااس اءامطا  م ة طويةل لع م ل ود ميا   فيئ  بدري سدةتخرم مقداحامل ز اعيدئ كادرية مدن 

نتام الز اعي عن مع لتده املت نيدئ احلاليدئ لسدةيؤ ر حزي الاستامث  الز اعي  لم ن مث سملنخفض ال 

 (. 3سبااا يف اءامن املايئ لالغذايئ  بمواطن رالشلك  مق 

سبااا يف اللطاعامل التمنويئ الرئملقئ يف الوطن العريب خاصدئ مهندا  التغريامل املناخيئ العامليئ سةتؤ رل 

ن الشدا املدايئ قطاع امليا  لالامليئ لالنظم ال يكولو يئ لالقاك ن  لمبا أان املنطلئ معرضئ  بجفاف فا 

سملقبب جعراا ابملتطباامل الرضل يئ  بلطاعامل التمنويئ. لمن احملمتل ح لث الفيضداانمل يف املنداطق 

القاحبيئ لادلاخبيئ لسةتغمر مقاحامل لاسدعئ مدن اءا اِض الز اعيدئ لتد مر املنشدأ مل احليويدئ يف 

ي كولو يدئ لالتندوع الايولدويج لحتصدل جهدرة لاسدعئ  بقداكن  املناطق القاحبيئ لتترض  النظم ال 

   لملزي  من ال يضاح نو د اجل لل أادان . 

 ياني التأاثريامل القبايئ  بتغريامل املناخيئ عىل اللطاعامل الرئملقئ يف الوطن العريب.  3اجل لل  مق 

 اء اث  القبايئ  بتغريامل املناخيئ  اللطاعامل الرئملقئ

 نلص امليا  امليا 

 اخنفاض املقاحامل الغابيئ لتنوع الايولويجا

 اخنفاض مقاحئ اءا اِض الرطائ راءاهوا ( النظم ال يكولو يئ

 زادة املقاحامل املعرضئ  بفيضاانمل يف املنطلئ القاحبيئ الهيأ  الرئملقئ

 زادة املقاحامل املعرضئ  بفيضاانمل يف املنطلئ ادلاخبيئ املقةتوطنامل البرشيئ

مكيامل ما  الشفئ املتاحئ  لت هو  الصحئ العامئ بقبب ا تفاع د ةامل احلرا ة  اخنفاض  القاكين

 لاخنفاض أاع اد العامبني يف اللطاع الز اعي

 .2017املص  : مذكرة املهنجيئ اخلاصئ بتليمي قاببيئ التأا ر مضن ا طا  ملاد ة  ياك  
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عدريب سدةتؤ ر سدبااا يف قطاعدامل من اجل لل أاعال  يتبني أان التغريامل املناخيئ العامليدئ يف الدوطن ال

أاساسةيئ أامهها رامليا   لالتنوع الايولويج  لالنظم ال يكولو يدئ  لالهيدأ  الرئملقدئ  لاملقدةتوطنامل 

 البرشيئ  لالقاكين(. 

ممددا يتقددبب يف رنلددص امليددا   لاخنفدداض املقدداحامل الغابيددئ لاءا اِض الرطاددئ  لزادة املقدداحامل 

لاخنفداض مكيدامل مدا  الشدفئ املتاحدئ  لتد هو  الصدحئ بيدئ  املعرضئ  بفيضداانمل القداحبيئ لادلاخ 

 ( عىل التوايل.العامئ بقبب ا تفاع د ةامل احلرا ة  لاخنفاض أاع اد العامبني يف اللطاع الز اعي

نقةتنتج مما سةاق أان املوقع اجلغرايف  بوطن العريب سملتأا ر سدبااا ابلتغدريامل املناخيدئ العامليدئ خاصدئ 

ن املنطلدئ أاساسداا تعداين مدن اجلفداف لنقدةائ كادرية د نقدبياا د مدن مقداحاهتا املتعبق مهنا ابمليا  كو

ىل الت هو  أال تعاين من ضعف بنملهتا التحتيئ ممدا ميهد  ا ىل ظداهرة  حصا ي أال تعرض نظمها الايئيئ ا 

التصحر  بذ  سدةيعاين القداكن مدن عد م تدوافر حاةداهتم الرضدل يئ  بعدملت أال سدةتغمر منداطق 

 مل لتت هو  الصحئ العامئ.  سكنامه مبيا  الفيضاان

ن التغريامل املناخيدئ العامليدئ القدبايئ سدريافلها تغدريامل يف الظدرلف املناخيدئ القدائ ة يف الدوطن  ا 

العريب  لستشه  املنطلدئ ظدواهر مناخيدئ متطرفدئ لمتاايندئ بتأاثرياهتدا لشد هتا لمناطلهدا اجلغرافيدئ 

لالفيضداانمل د عدىل حندو أا درث يف القدةنئ أال فميكن أان تزي  تواتر بعض الظواهر املناخيئ د اجلفاف 

ىل املنطلدئ لاملدومس ليف املنداطق القداحبيئ تلل.  ليرافلها ا تفاع د ةامل احلرا ة أال اخنفاضدها تاعداا ا 

سزتي  تواتر العواصف املطريئ لش هتا أال تتغري موامس سلوط اءامطا  لش هتا عىل حنو يؤ ر سدبااا 

 : 8هر املناخيئ املتطرفئ لمواصفاهتا املتوقعئ يف الوطن العريبيف الز اعامل اخملتبفئ  لمن أامه الظوا

د الظواهر املتطرفئ مدن حيدث تواترهدا: تتدواتر مدرامل  ثدرية يف القدةنئ لتصداحهبا موةدامل احلدر 1

 الش ي  لالتغري يف م ة موةامل احلر لالربد لش ة اجلفاف لالفيضاانمل حيث: 

 35أاام احلدر لد ةدئ احلدرا ة تدني تصدل ا ىل حندو أا د ترتاط موةامل احلر الش ي  د  زئياا د بعد د 

د ةئ ميويئ تعرف بدأاام احلدر الشد ي  تاعداا  40د ةئ ميويئ تعرف بأاام احلر لعن  زادهتا ا ىل حنو 

ىل الفرتة املر عيئ.    ا 

                                                           
ا بجنئ الاقتصاديئ لالا امتعيئ لغرب أ سةيا د ال سكوا" تطدوير قد  امل الدادلان العربيدئ  بتكيدف مدع تغدري املنداخ ابسدةتخ ام  8

 .18  17ص  2017أادلامل ال دا ة املتاكمةل  بموا د املائيئ" منشو امل ال سكوا  بريلمل 
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 3الشلك  مق 

  2100د  2081ة لالفرت  2065د  2046التغيري يف متوسط امل ة اللصوى ملوةامل اجلفاف يف الوطن العريب  بفرتة 

 .8.5  لاملقا  4.5لحقب مقا  الرت زي المتثييل  2005د  1986تاعاا ا ىل فذةئ الفرتة 

 

 

 .2017املص  :  ياك  

ب د يددرتاط تددواتر موةددامل اجلفدداف ابلتغددري يف املدد ة اللصددوى ملوةددامل اجلفدداف  ليف اجتاهددامل 

ملع ل هطول أامطا  اليت تلدل عدن لاحد  التغريامل املقةتللبيئ املتوقعئ لع د اءاام اللصوى املتتاليئ 

ىل الفرتة املر عئ رالشلك  مق   (.4مبميرتاا تاعاا ا 

مل د يرتاط زادة احامتل ح لث الفيضاانمل ابمل ة اللصوى لع د اءاام املتتاليدئ لقدلوط اءامطدا   

ا  الديت ليف اجتاهامل التغريامل املقةتللبيئ املتوقعئ لع د اءاام اللصوى املتتاليدئ ملعد ل هطدول أامطد

 تزي  عىل حنو لاح  مبميرتاا تاعاا  بفرتة املر عيئ.
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د الظواهر املتطرفئ من حيث ح هتا: يعّ  ا تفاع د ةئ احلرا ة عىل حنو أاعىل من املع ل الوسدطي 2

يف املنطلئ العربيئ مؤرشاا ا ىل ح لث موةامل متطرفئ من احلر أال الدربد  ليف املقدةتللل اجتاهدامل 

ىل الفرتة املر عيئ حيث:   موةامل احلر أال الربد سةت  كون أا رث تطرفاا تاعاا ا 

لقدةنئ أال ابأا د تُعرف موةئ احلر: أاادا د ةدئ احلدرا ة اليوميدئ اللصدوى يف اءاقدل سدةتئ أاام متتاليدئ 

 فرتة املر عيئ. بمن املئئ من انفذة اختاا يئ م هتا مخقئ أاام تاعاا  90تزي  نقبهتا عىل حنو ل  املومس

 4الشلك  مق 

  2100د  2081لالفرتة  2065د  2046يف متوسط مع ل هطول اءامطا  القةنوي يف الوطن العريب  بفرتة  التغيري

 .8.5  لاملقا  4.5لحقب مقا  الرت زي المتثييل  2005د  1986تاعاا ا ىل فذةئ الفرتة 

 

 .2017املص  :  ياك  

قدل سدةتئ أاام متتاليدئ يف القدةنئ ب د تُعرف موةئ الربد: أااا د ةئ احلرا ة اليوميئ اللصوى د يف اءا 

ىل الفدرتة  10أال املومس د تلل نقبهتا عن حنو  من املئئ مدن انفدذة اختاا يدئ مد هتا مخقدئ أاام تاعداا ا 

 املر عيئ.

عصدا اا مدرة لاحد ة يف القدةنئ لتريتده 3 د الظواهر املتطرفدئ لأاعاصدري مدن حيدث لتريهتدا:  د ث ا 

 شةاه اجلزيرة العربيئ.املتقا عئ تقبب أاتا اا متفالتئ يف  نويب 


