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.العربیةالمنطقةفيأصالً الھشةالبیئیةوالنظمالمائیةالموارد

ة البد إن فھم اآلثار المحتملة للتغیرات المناخیة بات یمثل ضرور•
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الھدف
ة العربیة تقییم أثر تغیر المناخ على موارد المیاه العذبة في المنطق•

د مواطن من خالل مبادرة إقلیمیة استشاریة ومتكاملة تسعى إلى تحدی
المناخ الضعف االجتماعیة واالقتصادیة والبیئیة الناجمة عن تغیر

.على الموارد المائیة وفقا للخصائص اإلقلیمیة
ة آثار وتھدف المبادرة االقلیمیة إلى توفري منصة مشتركة لمعالج•

ستعمل تغیر المناخ على موارد المیاه العذبة في المنطقة العربیة ت
ف مع كأساس للحوار وتحدید االولویات وصیاغة السیاسات للتكی

.  تغیر المناخ
مركز المعرفة اإلقلیمي•

للعملإقلیمیةأِعّدت المنھجیة والنتائج النھائیة بواسطة خبراء اجتمعوا في مجموعات*



.إطار التنفیذ



نموذج التقییم المتكامل-اإلطار المنھجي 



ةالرئیسیالمراحل 
یة اقلیمیة نماذج مناخدراسة التغیرات المناخیة في المنطقة العربیة باستخدام •

)Regional climate model ( لالنبعاثات مختلفھوفق سیناریوھات
الغازیة 

ة العربیة على المصادر المائیة في المنطقالمناخیھدراسة تأثیر ھذه التغیرات •
)hydrological model(نماذج ریاضیة ھیدرولوجیھ باستخدام 

في ) Vulnerability Assessment(الموارد المائیة تقییم حساسیة•
رات للتغیاثارھا االقتصادیة و االجتماعیة  المنطقة العربیة اضافة الى 

المناخیھ
باستخدام نظام ) Integrated Mapping(ةالحساسیتحضیر خرائط •

في )ھاألكثر حساسی(ةالساخنالمعلومات الجغرافي ومن ثم تحدید المناطق 
ةالعربیالمنطقة 



ساسیة، التعرض، والح، من خالل ثالثة مكونات ھي )الھشاشة(قابلیة التأثر تقییم•
.مؤشراتُوصف كل مكون من مكونات قابلیة التأثر عبر جملة من الوقابلیة التكیف

نموذج 
تقییم 

.التأثر



ع  إعداد المجال بالتشاور م
: العدید من المنظمات

...و أكساد اىسكوا  یونیسك

النطاق 
العربي

م شمل النطاق العربي مناطق خارج الوطن العربي لیض
منابع االنھار الرئسھ



/ تدفق داخل 
خارج الخلیة 

الشبكة

منسوب المیاه 
الجوفیة، تغذیة 
المیاه الجوفیة، 



المناخیھالنمذجھ
Climate Modeling



Global"للمناخةالعالمیالنماذج Climate Models".وھى
المناخىفللتغیرةتفصیلیتوقعاتبعملتقومالتىالوحیدة

.كبیرةةثقتوقعاتھانالتوقدالمستقبلى



االنبعاثات الغازیھسیناریوھات 
Representative   Concentration Pathways

الذي تظھر ”    RCP8.5“  أحد سیناریوھات التغیر المناخي
لمحیط فیھ مستویات مرتفعة من ثاني أكسید الكربون في ا

الجوي

ةسیناریو االنبعاثات الغازیة المرتفع :   RCP8.5
RCP4.5   :سیناریو االنبعاثات الغازیة المتوسطة 



النماذج المناخیة اإلقلیمیة 
)Regional Climate Model (RCM

ة النموذج المناخي االقلیمي عبارة عن نموذج مناخي ذو دقة مكانی•
یتم تطبیقھ على منطقة محددة و) كم50التباعد عادة اقل من (عالیة 

إن . ابتدائیة ومحیطیةكشروط  GCMsالـیستخدم مخرجات 
طبوغرافیة النماذج المناخیة اإلقلیمیة تأخذ بعین االعتبار التغیرات ال

.ةواستخدامات األراضي بدقة أفضل من النماذج  المناخیة العالمی



المناخیةالنمذجةنتائج 

ع في نتائج النماذج المناخیة للتغیر  المتوقاستعراض تم •
خالل ةالحرارودرجات متوسط الھطول المطري السنوي 

فترتي 
)  2065-2046(منتصف القرن –
)  2100-2081( نھایة القرن –

 2005–1986مقارنة مع فترة األساس 



الحرارهالتغیر في درجات 
Change in Temperature



2005–1986مقارنة مع فترة األساس )2065-2046(فترة منتصف القرن 

الحرارهالتغیر في متوسط درجات 
RCP 4.5وفقاً للسیناریو 

مئویھدرجة 2.1و 1تتراوح التغیرات في درجة الحرارة بین 

2.1°C



الحرارهالتغیر في متوسط درجات 
RCP 4.5وفقاً للسیناریو 

2005–1986مقارنة مع فترة األساس )2100-2081(فترة نھایة القرن 

مئویھدرجة 2.5و 1.5تتراوح التغیرات في درجة الحرارة بین 

2.5°C



الحرارهالتغیر في متوسط درجات 
RCP 8.5وفقاً للسیناریو 

2005–1986مقارنة مع فترة األساس )2065-2046(فترة منتصف القرن 

مئویھدرجة 2.8و 1.5تتراوح التغیرات في درجة الحرارة بین 

2.8°C



التغیر في متوسط درجات الحرارة
RCP 8.5وفقاً للسیناریو 

2005–1986مقارنة مع فترة األساس )2100-2081(فترة نھایة القرن 

5°C

مئویھدرجة 5و 3تتراوح التغیرات في درجة الحرارة بین 







ل في متوسط الھطول السنوي  خالالمتوقع التغیر  
مقارنة مع فترة األساس 2065-2046الفترة  
RCP 4.5وفقاً للسیناریو  2005–1986

يالتغیر في متوسط الھطول المطري السنو
RCP 4.5وفقاً للسیناریو 

فترة  التغیر المتوقع  في متوسط الھطول السنوي  خالل ال
–1986مقارنة مع فترة األساس 2081-2100

RCP 4.5وفقاً للسیناریو 2005



ل في متوسط الھطول السنوي  خالالمتوقع التغیر  
مقارنة مع فترة األساس 2065-2046الفترة  
RCP 8.5وفقاً للسیناریو  2005–1986

يالتغیر في متوسط الھطول المطري السنو
RCP 8.5وفقاً للسیناریو 

فترة  التغیر المتوقع  في متوسط الھطول السنوي  خالل ال
–1986مقارنة مع فترة األساس 2081-2100

RCP 8.5وفقاً للسیناریو 2005



نويالتغیر في متوسط الھطول المطري الس



الھیدرولوجیةالنمذجة نتائج
hydrological modeling



ةالمستخدمةالھیدرولوجیالنماذج 

HYPE)Hydrologicalالھیدرولوجيالنموذج•
Predictions for the Environment(:ھذاتطویرتم

والھیدرولوجیاالجویةاألرصادمعھدفي2008عامالتموذج
،)SMHI(السویدي

VIC)Variableالھیدرولوجيالنموذج• Infiltration
Capacity Macroscale Hydrologic Model(

:HEC-HMSالھیدرولوجيالنموذج•

2100النتح لغایة عام-لتقدیر التغیر في الجریان السطحي والتبخرVICوHYPEاُستعمل النموذجان الھیدرولوجیان 



الھیدرولوجیھمعاییر اختیار النماذج 

ذات المساحات ) watershed(المائیة أن یكون النموذج قابال للتطبیق على االحواض •
.الكبیرة والصغیرة

أن یكون النموذج قد استخدم من قبل في دراسات الموازنة المائیة•
العملیات الھیدرولوجیة ) simulation(ان یكون ذو درجة تعقید مقبولة من حیث محاكاة •

)  runoff(االساسیة مثل محاكاة العالقة ما بین الھطوالت المطریة والجریان السطحي 
والعالقة ما بین المیاه السطحیة والجوفیة وحساب التبخر نتح الفعلي 

)Evapotranspiration.(
ان یحتاج ألقل عدد من المدخالت والتي من الممكن الحصول علیھا بسھولة•
)daily time interval(ان یكون قادرا على توفیر مخرجات بتباعد زمني یومي •
لتربة، بیانات البیانات المناخیة، بیانات ا(ان یكون قابال للربط مع قواعد البیانات العالمیة •

)الخ...استعماالت األراضي
) .Public domain(ان یكون متاحا بشكل مجاني •
•



الھیدرولوجیھالنماذجمعایرة 

نھر النیل

نھر الفرات

بينھر الكبیر الجنو

سلطنة عمان-وادي ضیقھ

وادي مجرده



الھیدرولوجیھالنمذجھنتائج 



التغیر في متوسط الجریان السطحي
RCP 4.5وفقاً للسیناریو 

خالل التغیر في متوسط الجریان السطحي  السنوي
مقارنة مع فترة األساس 2065-2046الفترة  
RCP 4.5وفقا للسیناریو  2005–1986

التغیر في متوسط الجریان السطحي  السنوي
مقارنة مع فترة 2100-2081خالل الفترة  

وفقا للسیناریو 2005–1986األساس 
RCP 4.5



التغیر في متوسط الجریان السطحي
RCP 8.5وفقاً للسیناریو 

ل التغیر في متوسط الجریان السطحي  السنوي  خال
مقارنة مع فترة األساس 2065-2046الفترة  
RCP 8.5وفقا للسیناریو  2005–1986

ل التغیر في متوسط الجریان السطحي  السنوي  خال
مقارنة مع فترة األساس 2100-2081الفترة  
RCP 8.5وفقا للسیناریو  2005–1986





بعض ة فيالرئیسیعلى تصاریف االنھار ةالمناخیتأثیر التغیرات 
األحواض المشتركة  في المنطقة العربیة  

Joel Dahne , Hydrologist , Swedish Meteorological and Hydrological Inst. ( SMHI) Sweden.



یكون التأثیر على الجریان 
السطحي وتصریف األنھار 
أكثر وضوحا في سیناریو 

اإلنبعاث المرفعة  
RCP 8.5.

غالبا ما تكون أوجھ عدم
عدم الیبقین  في 
اكبر  RCP8.5

RCP4.5

تتأثر األنھار المشتركة بتغیر
المناخ في المنطقة العربیة



التغیر في تصریف النیل االزرق



التغیر في تصریف نھر السنغال





:فةدراسة أثر التغیرات المناخیة في حدوث الظواھر المناخیة المتطر

ت ھدف المشروع الى تقییم أثر التغیرا•
الُمناخیة في تكرار الظواھر المناخیة 

المتطرفة، مثل الجفاف والفیضان 
ھي من المنطقة العربیة، وأماكنفي ثالث 

حوض وادي ضیقة في سلطنة ُعمان، 
تونس وحوض وادي مجردة بین

والجزائر، وحوض نھر الكبیر الجنوبي
وشارك في بین سوریة ولبنان، 

، )SMHI(، )االسكوا(أكساد،:تنفیذه 
)WMO( ،)GIZ( ا ،)SIDA.(

The objective of this study is
to provide insights to
extreme events over the
coming decades due to
climate change in three
hydrological basins in the
Arab region.





:اآلتیةاألعمالانجازتم
اتلسیناریوھ،2100-1986للفترةالمناخیةالنماذجنتائجمااستخد•

عالمیةمؤشراتعشرةلتقییم،RCP8.5وRCP4.5االنبعاثات
تتعلقمؤشرات5(الجویةلألرصادالعالمیةالمنظمةأعدتھا

.)المطريبالھطولتتعلقمؤشرات5والحرارة،بدرجات

نموذجالباستخدامالفترةلنفسالھیدرولوجیةالمؤشراتتقییم•
)HEC-HMS(.



Changes in Temperature Indices
• Warm spell duration indicator : Annual count 

of days with at least 6 consecutive days when 
maximum temperature>90th percentile

• Cold spell duration indicator : Annual count of 
days with at least 6 consecutive days when 
minimum temperature <10th percentile

• Tropical nights : Annual count when daily 
minimum temperature>20ºC

• Number of hot days> Annual number of days 
when Tmax >35ºC

• Number of very hot days> Annual number of 
days when Tmax >40ºC المجموع السنوي لألیام حیث درجة 

40الحرارة تزید عن 

المجموع السنوي لألیام حیث درجة 
35الحرارة تزید عن 

العد السنوي عند الحد األدنى من 
20درجة الحرارة الیومیة یزید عن 



Changes in Precipitation Indices
• Consecutive dry days : Maximum 

number of consecutive days with 
precipitation<1mm

• Consecutive wet days : Maximum 
number of consecutive days with 
precipitation >=1mm

• Heavy precipitation days : Annual 
count of days when 
precipitation>=10mm

• Very Heavy precipitation days : 
Annual count of days when 
precipitation>=20mm

• Simple daily intensity index : 
Annual total precipitation divided 
by the number of wet days 
(defined as PRCP>=1.0mm) in 
the year

•

أقصىى  عدد ألیام المتتالیة  حیث األمطار تقل عن 
مم 1

مم 1أقصىى  عدد ألیام المتتالیة  حیث األمطار تزید  عن 

مم 10المجموع السنوي لألیام حیث األمطار تزید  عن 

مم 20المجموع السنوي لألیام حیث األمطار تزید  عن 

إجمالي ھطول األمطار السنوي مقسوما على عدد األیام 
.الممطرة 



Changes in hydro extreme 
indices
• Change in Drought events
• Number of extreme flood exceed 90th

percentile of maximum daily value
• Mean ensemble change values for 100-

year return period flood



، أشارتمجردةواديبالنسبة لحوض •
زیادة فينتائج الدراسة إلى أن ھناك 

نیة خالل الفترة الزمالحرارة القصوى 
ج توقع بینما تظھر النتائ. المستقبلیة

زیادة غزارة الھطول األمطار مع 
، زیادة أیام الجفاف المتعاقبة

،الجنوبيالكبیرنھرحوضفي•
فيادةلزیالُمناختغیرتأثیرسیؤدي

مدةمثلالحرارة،درجاتمؤشرات
الحارة،األیاموعددالحارة،الموجة
يفزیادةھناكیكونأنكذلكویتوقع
الجفافأیامزیادةمعاألمطار،غزارة

المتعاقبة

تغیر درجات الحرارة



الفیضان
في حوض مجردة ، من -

المتوقع أن ینخفض عدد 
.الفیضانات المتطرفة

اً إلى تشیر نتائج الدراسة أیض-
من المحتمل أن یشھد أنھ

حوض نھر الكبیر الجنوبي
زیادة في حجم تدفق 

ل خالالفیضانات، وتواترھا 
ي القرن الحادي والعشرین، ف
ظل سیناریوھات االنبعاثات

المرتفعة والمتوسطة 
.  لالنبعاثات الغازیة

1986-2005 2046-2065 2081-2100
RCP4.5 126 136 128
RCP8.5 126 131 149

Mean ensemble change values for 
100-year return period flood

Nahr el Kabir Al-Junoubi basin



 :الجفاف 
الغازیةتاالنبعاثااتسیناریوھوفقالثالثةاألحواضفيالجفافعلىالمناخیةالتغیراتأثردراسة-

RPC4.5وRPC8.5،الھطولمؤشرقیمُحسبت،2100–1970للفترةالشھریةاألمطارباستخدام
SPIالقیاسيالمطري (Standardized Precipitation Index)،أشھر6زمنیتینفترتینعلى

الثالثة،الدراسةمناطقفيشھراً 12و
وحالةلشدة،امتوسطإلىخفیفمنالجفافوحالةالرطبة،الحالةھيمستویات،ألربعةالجفافتصنیفتم-

.جداً الجفافالشدیدوحالةالشدید،الجفاف

End-Century Period (2081-2100)Mid-Century Period (2046-2065)Reference Period (1986-2005)

Nahr el Kabir Al-Junoubi

(Drought) SPI 12 month Scale –RPC8.5



1986خالل المئة سنة القادمة بالمقارنة مع الفترة المرجعیة SPIالتغیر في المنحى العام لمؤشر الجفاف 
شھر تبدأ بشھر تشرین األول12على المقیاس الزمني RCP8.5، وRCP4.5للسیناریو ھین 2005–

WADI MEDJERDA

فتراتتواترعددانتبین
سوفومدتھاالجفافحدوث
نھایةمنباالقترابیزداد
حوضفيوخاصةالقرن

ة

ادراستھتمتالتيالمناطق
الجفافلحدوثعرضةأكثر

اإلنبعثاتسیناریوحسب
منھاRCP8.5الغازیة
RCPالسیناریةحسب 4.5



:توصلت ھذه الدراسة إلى أن-

حوض وادي ضیقة یتجھ نحو ظروف أكثر رطوبة مع •
حدوث أحداث جفاف بتواتر وشدة أقل، 

بینما یتجھ حوض مجردة نحو ظروف أكثر جفافاً طوال•
القرن الحادي والعشرین، مع حدوث جفاف أكثر شدة 

وتواتراً، 

وفي حوض نھر الكبیر الجنوبي یوجد نزوع نحو ظروف•
.أكثر جفافا ً، إال أنھا لیست أحداثاً شدیدة





خالصھ
رجات ارتفاع متوقع في ددلَّت نتائج النماذج المناخیة بشكل عام على •

من ومع إتباع نظم جیدة للتخفیف،العربیةكامل المنطقة الحرارة  في
من المتوقع أن تبلغ ، RCP 4.5وفقاً للسیناریو المتوسط االنبعاثات الغازیة 

ي درجة مئویة في فترة منتصف القرن، وف1.48الزیادة في درجة الحرارة 
.  درجة مئویة مع نھایة ھذا القرن1.90حدود 

ثر مما ھو والتي ال تُتخذ فیھا تدابیر وإجراءات أكفي أسوأ السیناریوھات•
فاع درجة المتوقع أن یصل ارتمن ،الغازیةاإلنبعاثاتجاٍر حالیاَ لتقلیل 

درجة مئویة خالل فترة منتصف القرن، وأربع درجات2.5الحرارة إلى 
.مئویة مع نھایة ھذا القرن



خالصھ
:دلت نتائج النماذج المناخیة أنھ 

العربیةالمنطقةمساحةمن%17نحوسیتعرضالقرنمنتصففترةفي•
منھ%16نسبةستتعرضبینما،السنويالمطريالھطولمتوسطفيلتناقص

والتيیةالمتبقالمساحةأما.السنویةالمطریةالھطوالتمتوسطقیمفيزیادةإلى
الھطوالتقیمفيالتغیرفإناإلجمالیة،المساحةمن%68بحدودنسبتھاتبلغ

ً سیكونالمطریة ً أوجداً طفیفا .معدوما

الھطولمتوسطفيلتناقصتتعرضالتيالمساحةستُحافظالقرننھایةفترةفي•
زیادةإلىمنھا%24نسبةستتعرضبینماالنسبةنفسعلىالسنويالمطري

تبلغوالتيالمتبقیةالمساحةأما.السنویةالمطریةالھطوالتمتوسطقیمفي
الھطوالتقیمفيالتغیرفإناإلجمالیة،المساحةمن%61بحدودنسبتھا

ً أوجداً طفیفاسیكونالمطریة .معدوما



:خالصھ
لسیحصالتيالمناطقتتركز•

الھطوالتفيانخفاضفیھا
وجنوبشرقفيالمطریة

رقشوالمتوسطاألبیضالبحر
النیلنھروأعالياالحمرالبحر

ووسطاألطلسجبالوسلسلة
.العربیةالجزیرةشبھ

لسیحصالتيالمناطقوتتركز•
المطريالھطولفيتزایدفیھا
وجنوبموریتانیاجنوبفي

العربیةالجزیرةشبھشرق
جیبوتي(اإلفریقيوالقرن

فياألحجاروجبال)والصومال
سرتوجنوبالجزائرجنوب

.لیبیافي



خالصھ
الجریانفيانخفاضفیھاسیحصلالتيالمناطقتتركز•

الیمنوجبالالمتوسطاألبیضالبحرشرقفيالسطحي
جبلوالاألطلسجبالوسلسلةالنیلنھروأعاليوعسیر

.لیبیافياألخضر
جریانالفيتزایدفیھاسیحصلالتيالمناطقتتركز•

شبھشرقوجنوبموریتانیاجنوبفيالسطحي
)ومالوالصجیبوتي(اإلفریقيوالقرنالعربیةالجزیرة
یةالجنوبوالسفوحالجزائرجنوبفياألحجاروجبال
.االطلسلجبال



الدراسھاھمیة ھذه 

نعتفصیلیھمعلوماتتتوفراالولىللمرة•
تباعدبةالعربیةالمنطقفيةالمناخیالتغیرات
.كم50قدرهجغرافي



والنمذج��ة تقییم متكام��ل یش��مل التنب��ؤات بتغی��ر المن��اخ،وألول م��رة، ت��م تط��ویر
. ةالھیدرولوجیة، والضعف االجتماعي واالقتصادي في المنطقة العربی

كییفھا تحققت أعمال مماثلة سابقة باستخدام بیانات من مناطق أخرى، وتلقد -
صة فیھا جمع وتحلیل البیانات الخاتمھذه المرة األولى التي .للمجال العربي

.  بالمنطقة العربیة على وجھ التحدید

المتوقعنمالحاسوبیة،النماذجمخرجاتعلىواستناداالمائیة،المواردعلىالمناختغیرتأثیر
أأسو(والعشرینالحاديالقرنبنھایةمعتدالً تأثیراالعربیةالمنطقةمعظمتشھدأن

تبارقدراتھماالعبعیناألخذومعبلد،لكلالضعفتقییمإلىننظرعندماولكن.)السیناریوھات
فيمرتفعإلىمعتدلمنینتقلالتأثیرفإنالمیاه،إدارةنظاممرونةتمثلالتيالتكیف،على
المائیةواردهمإدارةعلىبلدكلبقدرةالضعفمواطنتقییمویتصل.والیمنالسودانمثلبلدان

.اساتالسیلواضعيبالنسبةالحاسمةالتدخلمجاالتعلىالضوءویسلطفعالة،بطریقة



ات المناخیة تنمیة القدرات العربیة في مجال التكیف مع آثار التغیریأتي مشروع •
رات ، لالستفادة من مخرجاتھ في التكیف مع التغیRICCARكخطوة تلي مشروع 

ربیة، الُمناخیة، باستخدام أدوات االدارة المتكاملة للموارد المائیة بالمنطقة الع
.ضمن عدٍد من القطاعات، ومنھا الزراعة

للظروفالمالئمةالمائیةللمواردالمتكاملةاإلدارةأدواتمنمجموعةتوفیر•
یمكنالتي،الُمناخيالتغیرمعالتكیفإجراءاتلدعم،العربیةالمنطقةفيالسائدة

والبیئة،ة،االقتصادیوالتنمیةالزراعة،:ھيرئیسیةقطاعاتخمسةفيتُتخذأن
خاللمنوذلكالبشریة،والمستوطناتوالصحة،

كزالمرُكلفوقدالمذكورة،القطاعاتمنقطاعٍ كلفيتدریبيدلیلإعداد-
الدلیلبإعداد،GIZالدوليللتعاوناأللمانیةالوكالةمعبالتعاونأكساد،–العربي

الدلیلاحتوىوقد.األسماكوصیدوالغاباتالزراعةبقطاعالمتعلقالتدریبي
طاعالقفيالمناخیةالتغیراتمعالتكیفوطرائقألدواتشاملعرٍض على

وانیةوحیوحراجیة،نباتیةوثروةوتربة،میاه،منالمختلفةبنواحیھالزراعي
.وسمكیة



،  RICCARالخطوات التالیة لمشروع

د أن مشروعالمؤكحیث ومن  .على النشریتم التركیز حالیا ب الكثیر من الخبرة، ااكتسبعد -
RICCAR  ّة مصدر جدید للمعلومات عن تغیر المناخ والموارد المائیة في المنطقیعد

.العربیة

تطویره وقعأول بلد طلب تطویر النموذج على المستوى الوطني، حیث أن النموذج ،لبنان -
.حتى اآلن إقلیمیا،

تغیرات والتكیف من اللتطویر التدریب على النمذجةعربیة تلقى طلبات من بلدان تم -
. .....قابلیة التأثر وتقییم المناخیة 

ق األصغرالمرحلة الثانیة من المشروع، والتي ستشمل التركیز على المناطامكانیة تنفیذ -
وعلى قضایا محددة، على سبیل المثال موارد المیاه الجوفیةجغرافیا



.  التحدیات

 ّا في العدید ل دائما تحدیجمع البیانات الالزمة لتحدیث النماذج والتقییمات یشك
. من دول منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا

 وھو المشروع في تحقیق ھدفھ، أالمن الصعب أیضا القول ما إذا كان سینجح 
احل رفع مستوى الوعي وتعزیز المتانة المؤسسیة، والذي سیكون محور المر

القادمة من مشروع

اقشات كأساس للمنون ھذه المشاریع  اال یوجد ضمان بأن السیاسیون سیعتمد
.المستقبلیة



شكرا لحسن استماعكم
Thanks

https://www.unescwa.org/publications/riccar-arab-climate-change-
assessment-report
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