
G20 أطلس مخاطر المناخ 
اآلثار، السیاسة، االقتصاد

كیفیة قراءة األطلس: الرسوم البیانیة واأللوان والسیناریوھات.
 https://datacatalog.worldbank.org/search/dataset/0038272 -الخرائط المستخدمة في ھذا األطلس مأخوذة من الحدود الرسمیة للبنك الدولي

https://www.giss.nasa.gov/tools/panoply/credits.html (تم االطالع علیھا في 28 مایو/أیار 2021). بالنسبة لقسم الطاقة، تستند الخرائط إلى عارض بیانات شامل

ویتضمن كل قطاع في ھذا األطلس بیانات ومعلومات حول سیناریوھات مناخیة مختلفة.
عند اإلبالغ عنھا في الرسوم البیانیة، یشیر اللون األسود إلى البیانات والمعلومات التي تشیر إلى الحالة الحالیة أو الماضي أو خط األساس.

عندما یشیر المؤلفون إلى RCP (مسار التركیز التمثیلي)، تشیر األلوان الثالثة المستخدمة عبر بیان الحقائق إلى 3 سیناریوھات، وھي 3 خیارات تطور مختلفة من انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري بمستویات مختلفة، على التوالي انبعاثات منخفضة (خضراء)، وانبعاثات متوسطة (برتقالیة)، وانبعاثات عالیة (حمراء). یتم استخدام نفس رمز 

.(SSP) اللون عندما ترتبط مسارات التركیز التمثیلیة بالمسارات االجتماعیة واالقتصادیة المشتركة
وفي بعض الحاالت، یشیر المؤلفون إلى سیناریوھات االحتباس الحراري. في ھذه الحاالت، تشیر األلوان الـ 3 المستخدمة إلى ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة 

مئویة (أخضر)، و2 درجة مئویة (أخضر داكن) و4 درجات مئویة (أحمر).
عندما یشیر المؤلفون حصریًا إلى المسارات االجتماعیة واالقتصادیة المشتركة - SSPs (السكان المتأثرون بفیضانات األنھار في قسم: "المیاه")، فإن البیانات المتعلقة 
بـ SSP3 - والتي تشمل، من بین أمور أخرى، النمو االقتصادي البطيء، واالستھالك الكثیف للمواد، واستمرار أو تفاقم عدم المساواة - یتم اإلبالغ عنھا في ظل أفتح؛ 
SSP5 - والتي تشیر إلى التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المقترنة بنمط حیاة كثیف الطاقة، واالستغالل الوفیر لموارد الوقود األحفوري - تظھر باستخدام ظل متوسط 

اللون، بینما یتم تمثیل البیانات المتعلقة بالظروف الحالیة بظل غامق. 
www.g20climaterisks.org :مزید من التفاصیل حول السیناریوھات والمنھجیات والقائمة الكاملة للمراجع متوفرة على
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المملكة العربیة السعودیة



الدرجات المئویة / بعد 2020-1991

درجة الحرارة
تماًما  متجانًسا  السعودیة  العربیة  المملكة  في  الحرارة  درجات  نظام  یعتبر 
أنحاء  كل  في  مئویة)  درجة   18  <) الصحراوي  للمناخ  النموذجیة  القیم  مع 
البالد مع وجود حدود قصوى في المناطق الساحلیة الغربیة. الصیف حار جدا 

في جمیع أنحاء البالد.

متوسط 
درجة الحرارة

32 18+

الحرارة  درجات  في  الشذوذ  حاالت  تقییم  تم 
 ECMWF في السنوات األخیرة من إعادة التحلیل
 1990-1961 بالفترة  یتعلق  فیما   ERA5

(القیمة المرجعیة = 25 درجة مئویة / سنة).
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الفترة التاریخیة 

في ظل سیناریو االنبعاثات المنخفضة، ستظل التغیرات المتوقعة في درجات 
الحرارة تحت درجتین مئویتین، بحلول عام 2050 وعام 2100. وفي ظل 
غازات  انبعاثات  في  انخفاض  وجود  عدم  مع  المرتفعة،  االنبعاثات  سیناریو 
الدفیئة، من المتوقع حدوث حاالت شذوذ في درجات الحرارة بشكل أكبر بحلول 

عام 2050 وعام 2100.

تقدیرات لدرجة الحرارة المستقبلیة

التباین المتوقع لدرجة الحرارة 
في سنة 2050

المتوسط السنوي 
لدرجة الحرارة

أعلى درجة حرارة 
ألدفأ شھر

أدنى درجة حرارة 
للشھر األكثر برودة

+1.5°C

+2.3°C

+1.6°C

+1.8°C

+3.0°C

+2.3°C

+1.6°C

+2.6°C

+2.0°C

بالفترة  یتعلق  فیما  الحرارة  درجات  خصائص  بعض  في  االختالف  الي  المؤشرات   تشیر 
المرجعیة 1985-2014 لفترة ثالثین سنة تتمحور حول 2050 (2036-2065)، بما في 
تزید  أن  المتوقع  من  بالمتوسط.  یتعلق  فیما  المعتمدة  المختلفة  المناخیة  النماذج  تقلبات  ذلك 
خصائص درجة الحرارة فوق 2-3 درجة مئویة في 2050. بشكل عام، عند مقارنة السیناریو 

األكثر تفاؤالً بالسیناریو األسوأ، ھناك اختالف بنحو 0.5 درجة مئویة.

نظرة عامة
تشھد المملكة العربیة السعودیة مناًخا صحراویًا شدید الحرارة 
محافظة  باستثناء  لیًال،  الحرارة  درجة  انخفاض  مع  نھاًرا 
جاف  شبھ  بمناخ  تتمیز  والتي  الغربي،  الساحل  على  عسیر 
صیف  مع  ومعتدلة،  رطبة  حرارة  بدرجة  صغیرة  ومنطقة 
طویل في المرتفعات شمال الیمن. یرتبط ھذا االختالف بتأثیر 

نظام الضغط العالي شبھ االستوائي.

المملكة العربیة السعودیة
المناخ



ترسب

15885

یتمیز نظام ھطول األمطار في المملكة العربیة السعودیة بندرة كمیة األمطار 
البحر  طول  على  جنوبًا  الطقس  أنظمة  بعض  تتحرك  الدولة.  أنحاء  كل  في 
األحمر حیث تتواجد األمطار الشتویة في الجنوب و تصل  حتى مكة وأحیانًا 
إلى  تصل  قیًما  األمطار  ھطول  یبلغ  المحددة،  المنطقة  ھذه  في  الیمن.  حتى 
200-250 مم / سنة كما یمكن اكتشافھا من الخریطة التي تشیر إلى التوزیع 

المكاني لھطول األمطار السنوي.
بسبب  تفاقمت  فیضانات  أحداث  المدن  بعض  شھدت  األخیرة،  اآلونة  في 

التحضر المستمر.

متوسط  
مم/سنة / بعد 1991-2020الترسب

في  األمطار  لھطول  السنوي  الشذوذ  حاالت  تقییم  تم 
 ECMWF التحلیل  إعادة  من  األخیرة  السنوات 
(القیمة   1990-1961 بالفترة  یتعلق  فیما   ERA5

المرجعیة = 51 ملم / سنة)

-55%
أقل درجة حرارة

+74%
أعلى درجة حرارة

اتجاه الترسب
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% من المنطقة% من التغیر% من التغیر% من التغیر

تباین المؤشرات المناخیة 
المحددة

وتیرة الجفاف 
الزراعي

وتیرة الجفاف 
الھیدرولوجي

وتیرة الموجة 
الحارة

انخفاض الجریان 
السطحي

+1%

+9%

+2%

+33%

+88%
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+41%

+100%

+69%

+18%

+11%

+9%

% من المنطقة% من الزمن% من الزمن% من الزمن

+5%

+27%

+13%

+18%

+37%

+23%

+11%

+20%

+14%

+284%

+4,242%

+774%

یبین تباین المؤشرات المناخیة آثار تغیر المناخ 
والمیاه.  والصحة  الزراعة  مثل  قطاعات  على 
بدایات   3 االعتبار  في  التحلیل  یأخذ 
درجة   1.5+ الحرارة:  درجة  زیادة  متوسط 
مئویة. درجة   4+ مئویة،  درجة   2+ مئویة، 

النسبة الزمنیة 
للجفاف الزراعي

النسبة الزمنیة للجفاف 
الھیدرولوجي

مدة الموجة 
الحارة 

زیادة الجریان 
السطحي

التباین المتوقع لنزول المطر  
في سنة 2050

بالفترة  یتعلق  فیما  الحرارة  درجات  خصائص  بعض  في  االختالف  الي  المؤشرات   تشیر 
المرجعیة 1985-2014 لفترة ثالثین سنة تتمحور حول 2050 (2036-2065)، بما في 
ذلك تقلبات النماذج المناخیة المختلفة المعتمدة فیما یتعلق بالمتوسط. من المتوقع أن یزداد ھطول 
األمطار السنوي بشكل كبیر في خمسینیات القرن الحالي بعد الفترة التاریخیة. نظًرا لندرة كمیة 

األمطار التي تمیز الفترة التاریخیة فإن التقلب یناسب جمیع السیناریوھات.

إجمالي ھطول 
األمطار السنوي

نسبة ھطول 
األمطار 
في الشھر 
األكثر مطًرا

ھطول األمطار 
في الربع 
األكثر دفئًا

+13.6%

+28.3%

+15.9%

+12.5%

+30.0%

+16.1%

+29.2%

+43.5%

+16.2%

+137.6%
+24.8%
+25.1%

+29.3%
+6.6%
+6.1%

-18.8%

+16.7%

 شذوذ ھطول
األمطار

یُظھر اتجاه ھطول األمطار تباینًا كبیًرا یتعلق أیًضا بالكمیة 
من  التاریخیة.  بالفترة  تتمیز  التي  األمطار  لھطول  النادرة 
المتوقع أن یزداد االتجاه عند القیم في بعض الحاالت أعلى 

أیًضا من 70-80% للسیناریو األقل تفاؤالً.

توقعات الھطول

1985201420502100

الفترة التاریخیة
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الدرجات المئویة / خالل الفترة من 2020-1991

متوسط

متداول

درجة حرارة سطح البحر 

شذوذ درجة 
حرارة سطح 

البحر

نحو  البحر  میاه  لسطح  الھیدروجیني  الرقم  یتغیر 
ظروف أكثر حمضیة في جمیع السیناریوھات، مما 
أكسید  ثاني  تركیزات  ارتفاع  كثب  عن  یعكس 
السیناریو  وفقط  الجوي،  الغالف  في  الكربون 
بحلول  حالة مستقرة  یحدد  الذي  بشدة ھو  المخفف 

سنة 2100.

البحر  میاه  حرارة  درجة  في  التغیرات  تتماشى 
مع تعریفات كل سیناریو، مع قیم قصوى أقل من

+ 3 درجة مئویة في السیناریو غیر المخفف.

التغیرات السنویة المتوقعة داخل المنطقة االقتصادیة الخالصة EEZ ألحدث 
ودرجة  البحر  سطح  میاه  حرارة  درجات  المناخ:  لتغیر  بحریین  مؤشرین 
 2014-1985 بالفترة  تتعلق  التي  الشاذة  الحاالت  حساب  یتم  الحموضة. 

.CMIP6 باستخدام البیانات الموجودة في مخزون

التوقعات المستقبلیة

یبین اتجاه درجة حرارة السطح إلى ارتفاع عام بمقدار 0.3 درجة مئویة لكل 
عقد في الخلیج العربي وحوالي 0.5 درجة مئویة لكل عقد في البحر األحمر.

المتجانسة  االستوائیة  شبھ  المناخیة  الحالة  البحر  سطح  حرارة  درجة  تعكس 
للمنطقة، مع میاه قلیلة البرودة في المناطق الشمالیة.

الظروف الجویة الحالیة

ھي  للبالد  الخالصة   (EEZ) البحریة  االقتصادیة  المنطقة 
بشكل أساسي شبھ استوائیة مع درجات حرارة المیاه الحارة 
وتتواجد بیھا مجموعة واسعة من النظم البیئیة مثل مستنقعات 
المنغروف وأحواض األعشاب البحریة والشعاب المرجانیة. 
إلى منطقتین،  البالد بشكل طبیعي  الساحلیة في  النظم  تنقسم 

الخلیج العربي والبحر األحمر.

شذوذ الرقم 
الھیدروجیني 
لسطح البحر

المحیط في المملكة العربیة السعودیة 

المملكة العربیة السعودیة
المحیط



0.12
mg/m3

200.79
mmol/m3

8.07

27.69°C

mg/m3
0.13
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208.22

8.13

24.64°C

-5 %

-7.5 %

-0.83 %

-2.23 %

-1.59 %

-2.82 %

-0.11

-0.08

-0.14

+1.18 °C

+1.08 °C

+1.48 °C

-15.5 %

+59.69 %

-3.1 %

-3.08 %

-2.43 %

-3.97 %

-0.11

-0.09

-0.15

+1.73 °C

+1.66 °C

+2.15 °C

مؤشرات النظام البیئي في عام 2050 

البحر األحمر الخلیج العربي

تحلیل التفاصیل

البحریة  اإلیكولوجیة  النظم  مؤشرات  في  اإلقلیمیة  التغیرات 
في  المتوقعة  المستقبلیة  السیناریوھات  إطار  في  الرئیسیة 
فیما   (2065-2036) والعشرین  الواحد  القرن  خمسینیات 

یتعلق بالظروف المناخیة الحالیة (2014-1985).

تنظم درجة الحرارة عملیة التمثیل الغذائي للكائنات البحریة 
المفرط  االحترار  أن  واألرجح  المناسبة  بیئاتھا  تحدد  التي 

یؤدي إلى دفع النظم البیئیة إلى ما وراء عتبات التحمل.

البحریة  الحیاة  الستدامة  أساسیًا  عنصًرا  األكسجین  یعد 
البیئیة  النظم  إلى اإلضرار بخدمات  تقلیلھ  أن یؤدي  ویمكن 

الساحلیة، مثل مصاید األسماك وتربیة األحیاء المائیة.

الكلوروفیل ھو مؤشر على الكتلة الحیویة المتوفرة في قاعدة 
شبكة الغذاء البحریة التي تدعم إنتاجیة النظام البیئي بالكامل.

للمیاه  الحمضیة/القاعدیة  الحالة  الھیدروجیني  الرقم  یمثل 
الھیدروجیني تحمض  الرقم  انخفاض  البحریة، حیث یعكس 
أكسید  لثاني  الجوي  الغالف  امتصاص  نتیجة زیادة  المحیط 

الكربون.

إمكانات صید األسماك ھي تقدیر للحد األقصى من صید األسماك الذي یمكن 
وھي  مستدامة  فترة  مدى  على  المتاحة  البحریة  الموارد  إلى  بالنظر  تحقیقھ 
مرتبطة ارتباًطا وثیقًا بمفھوم الحد األقصى من المحصول المستدام، أي الحد 
األقصى من األسماك التي یمكن استخالصھا من النظام دون المخاطرة بانھیار 

أعداد األسماك.

إنھا إحدى سمات النظام الطبیعي، والتي تختلف اختالفًا جوھریًا عن الصید 
المحقق، وھو نتیجة مباشرة لسیاسة مصاید األسماك المعمول بھا.

مع انھ ال تتوفر بیانات محددة عن المنطقة االقتصادیة الخالصة للمملكة العربیة 
السعودیة EZZ، إال أنھ تم توقع حدوث انخفاض في المصید المحتمل بنسبة 
تتراوح بین 20-30% في البحر األحمر وانخفاض بنسبة تتراوح بین 10 

و20% لبحر العربي حتى عام 2050 في ظل ظروف مناخیة غیرُمخففة.

احتمالیة صید األسماك 
تحللت كل مجموعات البیانات من خالل االحتفاظ بالبیانات فقط داخل 
المنطقة االقتصادیة الخالصة EZZ المرتبطة بالبر الرئیسي وباستثناء 
أقالیم ما وراء البحار والجزر المنفصلة وأي مناطق متنازع علیھا أو 
تم  الحالیة،  المناخیة  الظروف  تقییم  في  أخرى.  دول  مع  مشتركة 
الحصول على بیانات درجة حرارة سطح میاه البحر من مالحظات 
المناخ  لتغیر   ESA مبادرة  إطار  في  الموزعة  الصناعیة  األقمار 

.(Good et al.، 2019)
 

یتم تمثیل اإلسقاطات المستقبلیة للمؤشرات البحریة من خالل تحلیل 
المجموعات للنتائج من 15 نموذًجا مختلفًا لنظام األرض المشاركة في 
 .(CMIP6)  6 المرحلة  المقترن،  النموذج  بین  المقارنة  مشروع 
الفیزیائیة  للعملیات  وأفضل  جدید  تمثیل  على  النماذج  ھذه  تشتمل 
للھیئة  السابقة  التقییم  بتقاریر  مقارنة  الحیویة،  البیوجیوكیمیائیة 

الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ.
 

الفني  التقریر  من  األسماك  صید  إمكانیة  بیانات  على  الحصول  تم 
 ،Barange et al. في   4 (الفصل  والزراعة  األغذیة  لمنظمة 
 (RCP2.6) 2018) وتشیر إلى سیناریوھات المناخ المخففة بشدة
وغیر المخففة (RCP8.5) من تقریر التقییم الخامس للھیئة الحكومیة 
الدولیة المعنیة بتغیر المناخ. تخضع ھذه التقدیرات المتوسطة لشكوك 

كبیرة كما تمت مناقشتھا في العمل األصلي.



في كل من الخلیج العربي والبحر األحمر، یمكن للتغیرات في 
الطقس وقوى الریاح أن تغیر مناخ األمواج. في الخلیج العربي، 
المناخ،  تغیر  سیناریوھات  من  مجموعة  ظل  في  أنھ  یبدو 
أھمیة  ذات  المناخ  موجة  في  التغیرات  تكون  أن  المتوقع  من 
سنة  بحلول  تقریبًا   %  9.5 بنسبة  تنخفض  أن  أو  منخفضة، 
2100 بموجب RCP8.5. من ناحیة أخرى، من المتوقع أن 
سنة  بحلول  األمواج  ارتفاع  في  زیادة  األحمر  البحر  یشھد 
2100 بموجب RCP8.5. ومع ذلك، من الواضح أن ارتفاع 
مستوى  أحداث  تكرار  من  أیًضا  سیزید  البحر  سطح  مستوى 

سطح البحر المتطرفة.

في الجزء الشمالي من البحر األحمر، تتواجد الریاح والموجات 
الوسطى  المناطق  تتمیز  بینما  السنة،  مدار  على  الشدة  بنفس 
في  انخفاض  لوحظ  عام،  بشكل  ملحوظة.  بموسمیة  والجنوبیة 
طاقة األمواج في الجزء الجنوبي من البحر األحمر، بینما تغیر 
العربي  الخلیج  أمواج  مناخ  إن  مؤكد.  غیر  والشمال  المركز 
مدفوع بشكل رئیسي بواسطة الریاح القادمة من الربع الشمالي 
والشمال الشرقي، مع تقلبات منخفضة نسبیًا في العقود الماضیة.

العواصف 
المرصودة

العواصف 
المستقبلیة

المتوقع أن ترتفع مستویات  العربیة السعودیة، من  المملكة  المتوسط، في  في 
سطح البحر القصوى (أحداث 1: 100 سنة) من 0.87 متًرا إلى 1.07 متًرا 

.RCP4.5 بحلول سنة 2050 تحت سیناریو

مستویات سطح البحر القصوى 

بحوالي  الماضي،  القرن  في  البحر  سطح  مستوى  في  نسبي  ارتفاع  لوحظ 
العربي  الخلیج  منطقة  في  ملم/سنة  و3.6  األحمر  البحر  في  ملم/سنة   3.88
ومتوسط بلد یبلغ 3.74 ملم/سنة. تشیر أحدث توقعات الھیئة الحكومیة الدولیة 
المعنیة بتغیر المناخ إلى ارتفاع مستوى سطح البحر بین 0.18 م و0.23 م 
بحلول عام 2050 وأكثر من متر واحد بحلول نھایة القرن في ظل تخفیف 

جوھري.

ارتفاع مستوى سطح البحر 

مستویات سطح 
البحر القصوى 

الحالیة والمتوقعة 
في سنة 2050

1.07 م

1.15 م

0.87 م

0.18 م

0.23 م

3.74
ملم/سنة

ارتفاع منسوب 
سطح البحر 

المرصود والمتوقع 
في سنة 2050

مخاطر التغییر المناخي
العواصف  وغمر  التعریة  خاصة  الساحلیة،  لألخطار  یكون  أن  یمكن 
فقدان  مع  الساحلیة،  المناطق  على  قویة  ضارة  آثار  الدائمة،  والفیضانات 
اإلیكولوجیة.  والنظم  التحتیة  والبنیة  بالمستعمرات  الرملیة وضرر  للشواطئ 
تغیر المناخ یمكن أن یؤدي لتفاقم ھذه التأثیرات، باإلضافة إلى زیادة مستویات 
األمواج  تأثیرات  وزیادة  الحراري  باالحتباس   المرتبطة  البحر  سطح 

والعواصف. آثار تغیر المناخ على المنطقة الساحلیة للمملكة العربیة السعودیة 
المحتملة في  والتغیرات  البحر  بارتفاع مستوى سطح  أساسي  بشكل  مدفوعة 
قد  العربي.  البحر األحمر والخلیج  تؤثر على  التي  العواصف واتجاھھا  شدة 
تشمل اآلثار المحتملة الرتفاع مستوى سطح البحر تسرب المیاه المالحة إلى 
المناطق المنخفضة وطبقات المیاه الجوفیة، وتآكل الشواطئ الرملیة، واحتمال 
غمر المناطق المنخفضة، خصوًصا حول منطقة الخلیج العربي، التي تتمیز 
وجھ  على  األحمر.  البحر  بساحل  مقارنة  منخفضة  ساحلیة  رسوبیة  بسھول 
الخصوص، بالغالب تشھد المناطق الحضریة حول الدمام تأثیر ارتفاع مستوى 

سطح البحر.

7,352 كم

-53.5 م

طول الخط 
الساحلي

تراجع السواحل 
الرملیة في 
عام 2050

الجزیرة  شبھ  في  دولة  أكبر  ھي  السعودیة  العربیة  المملكة 
حوالي  سواحلھا  خط  طول  یبلغ  حیث  العربیة، 
البحر األحمر و560 كیلومتًرا  1760 كیلومتًرا على طول 
على طول الخلیج العربي، مع أكثر من 1000 جزیرة، وأكثر 
من 7000 كیلومتر من الخط الساحلي. تحد معظم الشواطئ 
الصحراء العربیة، أو الجبال على الجزء الجنوبي من ساحل 
الرملیة  الشواطئ  بین  الساحلي  الخط  یجمع  األحمر.  البحر 
والشواطئ الصخریة، مع انتشار السھول الساحلیة المنخفضة 

في المنطقة الساحلیة للخلیج العربي.

نظرة عامة

السواحل
المملكة العربیة السعودیة



 0m elevation
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 Mean sea

 0m elevation

 Lowest

 Mean sea

100 عام من  لما یقرب من  نتیجة  الحالي ھو  البحر  ارتفاع مستوى سطح 
ارتفاع مستوى سطح البحر خالل القرن الماضي، مما أدى إلى ارتفاع مستوى 

سطح البحر بحوالي 20 سم

سیناریوھات  على  بناًء  المستقبل  في  البحر  سطح  مستوى  ارتفاع  یُتوقع 
 ،2100 عام  نھایة  بحلول  سم   100 حوالي  عند  الحراري،  االحتباس 

مع ما یترتب على ذلك من غمر أثناء أحداث مستوى سطح البحر المتطرفة

عادةً ما یكون المد المرتفع ھو أعلى مد یتم الوصول إلیھ في 
موقع معین بناًء على سجالت المد والجزر. 

ھبوب العواصف ھي زیادة عرضیة في مستوى سطح البحر 
مدفوعة بدورة المیاه الساحلیة التي تحركھا الریاح والضغط 

الجوي.

یتم تحدید ارتفاع الموجة من خالل تراكم المیاه القریبة من 
الشاطئ عن طریق تكسیر األمواج.

مجموعة  تقریر  في  عنھا  اإلبالغ  تم  التي  القصوى  البحر  مستویات  تستند 
ارتفاع  األمواج +  ارتفاع  العواصف +  100 عام من ھبوب  إلى  العشرین 
مستوى سطح البحر + ارتفاع المد. تستند المعلمتان األولیان (ھبوب العواصف 
+ ارتفاع األمواج) إلى قیمة 100 عام للحدث، وارتفاع مستوى سطح البحر 
ھو القیمة المتوقعة في عام 2050 وارتفاع المد ھو القیمة المطلقة ألعلى مد 

محسوب لمنطقة معینة، التي لن تتأثر بتغیر المناخ.

إن ارتفاع مستوى سطح البحر في الوقت الحاضر والمستقبل 
ھو نتیجة لالحتباس الحراري الناجم عن الكربون، من خالل 

ذوبان الجلید وتوسع المحیطات بسبب تراكم الحرارة.

تأثیر ارتفاع مستوى البحر على مستوى 
البحر المتطرف

 Sea

 Storm

 Sea

 Storm

 Hig Hig

ارتفاع مستوى سطح البحر

ارتفاع الموجة

ارتفاع الموجة

ھبوب العواصف

ارتفاع مستوى سطح البحر

ھبوب العواصف

ارتفاع المدارتفاع المد

مستوى 
سطح البحر 

المتطرف

العربي،  للخلیج  السعودي  الساحل  أكثر على طول  تكون  السكانیة  الكثافة  إن 
حیث المباني الصناعیة والسكنیة والتجاریة والبنیة التحتیة في المناطق الساحلیة 
المنخفضة، مع تقدیرات أن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد قد 

یؤثرعلى ما یقرب من 650 كیلومتر مربع من مساحة األرض.

الساحلي  الفیضان  لمستوى  المعرضین  السكان  عدد  یزداد  أن  المتوقع  من 
بحلول   RCP4.5 بموجب 200000 شخص  إلى  السنوي من 140,000 

سنة 2050.

یمكن أن یتأثر كل من ساحل البحر األحمر والخلیج العربي في 
المملكة العربیة السعودیة من خالل زیادة المخاطر الناجمة عن 
تغیر المناخ. في البحر األحمر، یقاوم الخط الساحلي في الغالب 
المتأصلة  القاسیة  الطبیعة  بسبب  البحر  بمیاه  والغمر  التعریة 
والتضاریس المرتفعة نسبیًا، ومع ذلك، یمكن أن یؤدي التوسع 
الحضري المتزاید إلى خلق مشاكل ما لم یدمج التطویر الجدید 
معاییر التكیف مع المناخ. على سبیل المثال، یمكن أن تعاني 
البحر،  ارتفاع مستوى سطح  آثار  كبیرة من جدة من  أجزاء 

منھا التعریة وتسرب المیاه المالحة.

الھشاشة والمخاطر 

2100

2050

0.14 ملیون

تاریخي
السكان 

المعرضون للخطر

0.20 ملیون

0.20 ملیون

0.21 ملیون

0.25 ملیون

0.24 ملیون

0.31 ملیون



مصدر المیاه السطحیة في السعودیة ھو ھطول األمطار الموسمیة. تحدث أكبر 
كمیة من الجریان السطحي في المنطقة الغربیة، والتي تمثل حوالي 60% من 
إجمالي الجریان السطحي على الرغم من أنھا تغطي 10% فقط من إجمالي 
مساحة البالد. أما نسبة الـ 40% المتبقیة من الجریان السطحي فحدثت في 
أقصى الجنوب من الساحل الغربي حیث تغطي 2% من المساحة اإلجمالیة. 
ویقدر مجموع الجریان السطحي في السعودیة بنحو 2.2 ملیار متر مكعب في 
الواقعة  الضحلة  الجوفیة  المیاه  طبقات  تغذیة  معظمھا إلعادة  ویتسلل  السنة، 

على طول ودیان األنھار وتحت مراوح الطمي والسھول في مناطق مختلفة.

وقد تتأثر التغیرات في الجریان السطحي أیضا بتزاید التحضر والسكان في البلد، 
التصریف  ذروة  وحجم  التحضر  مستوى  بین  قوي  خطي  ارتباط  وجود  مع 
والجریان السطحي. ووفقا للتوقعات على غرار ذلك، فإن زیادة درجة الحرارة 
بمقدار درجة مئویة واحدة و5 درجات مئویة قد تقلل الجریان السطحي بمقدار 
على  سنویا  مكعب  متر  ملیون  و960-600  مكعب  متر  ملیون   184-115
التوالي. وإذا ارتفعت درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئویة و2 درجة مئویة 
و4 درجات مئویة، فمن المرجح أن تشھد 1% و2.1% و9% من مساحة البالد 
زیادة في الجریان السطحي، في حین من المرجح أن تشھد 5% و12.7% و

27% من مساحة البالد انخفاضا في الجریان السطحي على التوالي.

اإلعادة للنقطة الرئیسیة

%6.0-

%42.0-

%1.0+

%9.0+
2050

التغییرات في الجریان 2050
السطحي السنوي

% من المنطقة

زیادة الجریان السطحي
% من المنطقة

یمكن أن یؤثر تغیر المناخ على موارد المیاه من خالل زیادة درجات الحرارة 
إلى  یؤدي  وھذا  األمطار.  ھطول  أنماط  وتغیر  التبخر  معدالت  وارتفاع 
والثلج،  الجلیدي  الغطاء  انخفاض  ذلك  في  بما  المیاه،  دورة  في  تغییرات 
الجفاف  وكذلك حدوث  الجوفیة،  المیاه  وتخزین  السطحي  الجریان  وتغیرات 

والفیضانات.

مخاطر تغیر المناخ 
العقود  في  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المائیة  الموارد  على  الطلب  تزاید 
الماضیة ، مصحوبًا بزیادة كبیرة في عدد السكان ،لیصبح من حوالي 5 مالیین 
في أوائل السبعینیات إلى ما یقرب من 35 ملیونًا في الوقت الحاضر. یعتبر 
ھذا ھو الدافع الرئیسي للمخاطر التي تتعرض لھا موارد المیاه ، والتي ، إلى 
جانب تغیر المناخ في المستقبل ، یمكن أن تؤثر استدامة الموارد المائیة في 

البالد.

وقدر إجمالي المیاه الداخلیة المتجددة ب 2.4 بلیون م3/ بالسنة وكان الطلب 
على المیاه في عام 2009 18.51 بلیون م3 منھا 83.5% للزراعة. وفي 
الفترة من عام 2004 إلى عام 2009، انخفض الطلب على المیاه الزراعیة 
المنزلیة  المیاه  على  الطلب  زاد  حین  في  السنة،  في  المائة  في   2.5 بنسبة 
والصناعیة بنسبة 2.1 في المائة في السنة و 2.2 في المائة في السنة على 
التوالي. وبین عامي 1999 و2008، زاد عدد المشتركین في المیاه المحلیة 
بنسبة 22.7 في المائة، في حین تضاعف االستھالك السنوي للمیاه المحلیة 
ثالث مرات. وزادت الطلبات على المیاه الصناعیة من 56 إلى 713 ملیون 

متر في السنة بین عامي 1980 و 2009.

فإن موارد  العام،  مدار  األمطار على  ومع محدودیة ھطول 
وتوزع  نسبیا،  نادرة  السعودیة  العربیة  المملكة  في  المیاه 
من   %50) البحر  میاه  تحلیة  بین  البالد  في  المیاه  إمدادات 
المتجددة  المیاه الجوفیة غیر  إمدادات میاه الشرب)، وتعدین 
الجبلي  البالد  غرب  جنوب  من  السطحیة  والمیاه   ،(%40)

 .(%10)

وال یوجد في السعودیة أي أنھار دائمة، ولكن لدیھا العدید من 
میاه  توجھ  التي  األنھار  التي ھي مجاري  (الودیان)  الودیان 
الفیضانات من حین آلخر، في حین أن طبقات المیاه الجوفیة 
العربیة  المملكة  تخزن  معظمھا.  في  جفت  قد  التاریخیة 
أكثر من  في  المیاه  150 متر3 من  یقرب من  ما  السعودیة 
بیشة ووادي جیزان ووادي  200 سد عثر علیھا في وادي 

فاطمة ونجران وغیرھا.

نظرة عامة
 2
بلیون م3

موارد المیاه العذبة 
الداخلیة المتجددة

73
م3

موارد المیاه العذبة 
الداخلیة المتجددة للفرد 

الواحد

الماء 
السعودیة العربیة  المملكة 

A2T

A4T

B2

C2T



ویعتبر مستوى اإلجھاد المائي في المملكة العربیة السعودیة مرتفعا للغایة في 
الماضي القریب (متوسط الفترة 1960-2014)، ومن المتوقع أن یزداد في 

المستقبل القریب (2030-2050) استنادا إلى توقعات تغیر المناخ.

یلخص مؤشر اإلجھاد المائي نقاط الضعف والمخاطر الحالیة والمستقبلیة 
لقطاع الموارد المائیة على المستوى العالمي. تعتمد درجاتھ على نسبة إجمالي 
عملیات سحب المیاه، بما في ذلك الزراعة واالستھالك الصناعي والبشري، 

إلى إمدادات المیاه السطحیة والجوفیة المتجددة المتاحة.

مؤشرات المخاطر 

قدر احتیاطي المیاه الجوفیة غیر المتجددة في المملكة العربیة السعودیة بما یتراوح بین 
متر  ملیون   886 تبلغ  فعالة  سنویة  تغذیة  مع  مكعب  متر  ملیار  و760.6   259.1
مكعب. ویتم تلبیة 80% من الطلب على إمدادات المیاه من خالل المیاه الجوفیة. وفي 
إلى  لیصل  السعودیة،  في  الجوفیة  المیاه  استغالل  ازداد  الماضیة،  الثالثة  العقود 
17 بلیون متر3 في السنة. یعتبر صافي التغذیة السنویة للمیاه الجوفیة منخفًضا جًدا 
مقارنة بمعدل السحب، مع انخفاض مستویات المیاه الجوفیة التي تؤثر أیًضا على جودة 
المیاه.  سیؤثر االحترار العالمي على ھطول األمطار ودرجة الحرارة، مما قد یكون لھ 
تأثیرات على احتیاطیات المیاه الجوفیة. وفي المستقبل القریب، سیكون ھناك قدر أقل 
من المیاه الجوفیة في السعودیة بسبب تأثیر تغیر المناخ وزیادة درجة الحرارة السنویة. 
فعلى سبیل المثال، بحلول عام RCP4.5/2050 سیكون ھناك انخفاض محتمل في 
ھطول األمطار بنحو 20 في المئة في المناطق الشمالیة حیث تتركز معظم احتیاطیات 

المیاه الجوفیة، مع ما یترتب على ذلك من آثار على قدرتھا على التغذیة. على مستوى 
الدولة، من المتوقع حدوث تغییر بنسبة -0.4% و -5.1% و -29.3% من التغذیة 
السنویة للمیاه الجوفیة للفترة 2045-2055 مقارنة باإلطار الزمني 2025-2015 

.RCP8. 5 و RCP4.5 و RCP2.6 على التوالي بموجب سیناریوھات

یحدث الجفاف في المملكة العربیة السعودیة في الغالب بسبب نقص األمطار في 
موسم الجفاف (یونیو إلى سبتمبر). تأثرت العقود الماضیة بتغیر المناخ، حیث 
انخفض معدل ھطول األمطار السنوي عن المعدل الطبیعي لمدة 25 عاًما من 
أصل 40 عاًما، مع حدوث حاالت جفاف شدیدة بنسبة 28% من السنوات بین 

عامي 1978 و 2017. 

وسیؤثر تغیر المناخ على ھطول األمطار وبالتالي حاالت الجفاف في المملكة 
العربیة السعودیة. وتشیر التقدیرات إلى أن ھطول األمطار في الجزء الشمالي 
من البلد سینخفض بمعدل 10 ملم سنویا، مما یؤدي إلى تفاقم ظروف الجفاف 
القائمة. وبدال من ذلك، قد یزداد ھطول األمطار في المناطق الوسطى والجنوبیة 
بحلول عام 2050. وعلى الرغم من زیادة ھطول األمطار في بعض المناطق، 
من المتوقع أیضا أن یزداد التبخر خالل نفس الوقت، وأن أقل من نصف المیاه 
المفقودة بسبب التبخر سوف تتجدد بسبب ھطول األمطار، مما یترك موارد 

المیاه السطحیة محدودة.

النقطة الرئیسیة للجفاف

النقطة الرئیسیة للمیاه الجوفیة

اإلجھاد المائي

إعادة تغذیة 
المیاه الجوفیة

%21.4+

%29.3-
2050

زیادة احتمالیة 
الجفاف الشدید

%27.7+

%49.0+

تواتر الجفاف 
الھیدرولوجي

%9.0+

%11.0+
2050

2050

% من التغیر

% من التغیر

% من التغیر

المفاجئة  الفیضانات  ولكن  نادرة،  السعودیة  العربیة  المملكة  في  الفیضانات 
الخطرة تسببت في أضرار واسعة النطاق وخسائر في األرواح في الماضي في 
العدید من المناطق الحضریة. تعرضت مدینة الریاض الصحراویة، عاصمة 
المملكة ویقطنھا 7.6 مالیین نسمة إلى أكثر من عشرة فیضانات مفاجئة خالل 
المراكز  الماضیة، مما أدى إلى مقتل أكثر من 160 شخًصا.  الثالثین عاًما 
الحضریة الصحراویة أكثر عرضة للخطر في غیاب األنھار ومنافذ الصرف 
إلى البحر، ومع النمو السكاني السریع والتحضر وتحویل مساحات واسعة من 

الصحراء الرملیة إلى الخرسانة وزیادة سرعة الجریان السطحي وحجمھ.

ھذا  منتصف  بحلول  الشدید  الیومي  األمطار  ھطول  یتغیر  أن  المتوقع  ومن 
القرن 2050، مع زیادة على األجزاء الغربیة من السعودیة في آب/أغسطس، 
المحیطة بجبال عسیر،  البحر األحمر والمناطق  وال سیما على طول ساحل 
وانخفاض في نفس المنطقة تقریبا في تشرین الثاني/نوفمبر. ومن المتوقع أن 

النقاط المھمة للفیضانات

133,741

138,159

42,717

2050 التنمیة التي تعمل بالوقود األحفوري 3

الیوم

2050 التنمیة التي تعمل بالوقود األحفوري 5

السكان المتضررون من فیضانات األنھار

االتجاھات  ولكن  الغزیرة،  األمطار  في ھطول  تغیرات  أخرى  مناطق  تشھد 
تختلف في جمیع أنحاء البالد.

أفراد

أفراد

أفراد

E2

F2

d2

I2

I3



2018

2000

2018

2000

2018

2000

ملیون دوالر أمریكي
12,032

ملیون دوالر أمریكي
17,416

3.3 %

2.6 %

ألف ھكتار
3,785

ألف ھكتار
3,629

ألف ھكتار
1,616

ألف ھكتار
1,620

منطقة مجھزة 
للري

حصة الزراعة من القیمة 
المضافة في إجمالي 

الناتج المحلي
القیمة المضافة للزراعة 
والحراجة وصید السمك

أرض 
زراعیة

1.4 ملیون طن 
تمور

0.5 ملیون طن
قمح

0.5 ملیون طن
شعیر

 
 

 
 

0.7 ملیون طن 
فواكھ طازجة

جاف  وشبھ  جاف  بطقس  السعودیة  العربیة  المملكة  تتمیز 
بسبب قلة األمطار ودرجات الحرارة المرتفعة جًدا. الزراعة 

تساھم فقط بجزء صغیر من الناتج المحلي اإلجمالي.

أقل من 2 % من أراضي الدولة صالحة للزراعة، نصفھا زراعة بعلیة جافة 
(أغلبھا بعسیر) وخمسھا مستخدمة للمحاصیل الشجریة والبقیة بشكل مكثف 
للزراعة المرویة في عدة مناطق مثل الریاض والقسیم والجوف وقریبة من 
األحساء. المملكة العربیة السعودیة ھي أكبر منتج ومصدر للتمور، في المرتبة 
الثانیة بعد مصر. الحبوب الرئیسیة المزروعة ھي القمح، الذي یُغطي إنتاجھ 
والذرة  الشعیر  تشمل  الثانیة  المزروعة  المحاصیل  المحلي.  الذاتي  االكتفاء 
العویجة والذرة والخضروات والفواكھ. تستھلك الزراعة أكثر من 80 % من 

إجمالي المیاه المسحوبة، ومعظمھا من موارد المیاه الجوفیة.

نظرة عامة

الزراعة 
المملكة العربیة السعودیة

ارتفاع 
درجات الحرارة

زیادة التواتر 
بموجة الجفاف 
والقحط

زیادة شدة الظواھر 
الجویة القصوى

تقلب في 
درجة الحرارة

 
اآلثار المتوقعة 

على اإلنتاج الزراعي
السنوي  األمطار  ھطول  متوسط  وانخفاض  الحرارة  درجات  ارتفاع  إن 
وتكثیف الظواھر المتطرفة مثل موجات الحرارة والجفاف یؤثر على تقلبات 
اإلنتاج ویمیل لتقلیل المحصول لكثیر من أنواع المزروعات مع انخفاض 
مع  الحرارة  بدرجات  للزیادة  المحاصیل  تستجیب  الطعام.  لجودة  محتمل 
الفونولوجیة  للظواھر  المبكر  والظھور  النمو  موسم  مدة  في  التغیرات 
واالرتفاعات  العرض  نحو خطوط  الزراعیة  للمناطق  الممكنة  والتحوالت 
األعلى من أجل ظروف أفضل للنمو. إال أن التأثیرات تختلف بشكل كبیر 

اعتماًدا على المنطقة الجغرافیة والمحاصیل المحددة المعنیة.

التغییرات 
في أنماط 

الترسب



مناخیًا  مناسبًا  السعودیة  العربیة  المملكة  مساحة  من   % 95 تقریبا  سیتبقى 
في  كبیر  انخفاض  حدوث  المتوقع  من  ذلك،  من  وبدالً  التمر.  نخیل  لزراعة 
المالءمة المناخیة لزراعة نخیل التمر بحلول نھایة القرن. ستؤثر زیادة درجة 
الحرارة بشدة على محصول القمح والشعیر والذرة العویجة خاصة في المناطق 

األكثر دفئًا وفي المرتفعات المنخفضة. یتأثر إنتاج المحاصیل بشكل خاص 

المناخیة  المخاطر  الحبوب.  المیاه في مرحلة نضج  الحرارة وتوفر  بدرجات 
على إنتاجیة القمح واستقرار الغلة تعتبر محدودة مقارنة بأصناف القمح الذي 
ینضج مبكًرا أواالنواع المزروعة في مواعید مبكرة ألنھا قد تتجنب اإلجھاد 
30 درجة مئویة) عند اإلزھار. من  العالیة (>  الحرارة  الناتج عن درجات 

المتوقع أن تؤدي زراعة البطاطس إلى زیادة طفیفة في اإلنتاجیة (%8-5).

تغیر الطلب على المیاه 

تغییر في الذرةتغییر في القمح

والمحاصیل  المیاه  استخدام  كفاءة  تعزیز  الضروري  من  سیكون 
میاه  واستخدام  المیاه  على  المنخفض  الطلب  ذات  واألصناف 
الصرف الصحي المعالج في أنظمة ري المحاصیل المسموح بھا.

 

 

المحاصیل  إنتاج  الكریمة لصالح  السعودیة اإلعانات  العربیة  المملكة  عززت 
الغذائیة المحلیة عن طریق تطویر الري. إنتاج الحبوب یعتمد كلیًا على الري 
عام  بشكل  المستقبل  في  الحرارة  درجات  ارتفاع  المتوفرة.  المائیة  والموارد 
تأتي من  المسحوبة  المیاه  للزراعة. معظم  المیاه  الطلب على  سیتطلب زیادة 
موارد المیاه الجوفیة ویصعب تجدیدھا خالل فترة زمنیة قصیرة، مما یسبب 

التكیف في الزراعة والموارد المائیة
بتعزیز  متزاید  اعتراف  ھناك  الجوفیة.  المیاه  طبقات  في  للمیاه  كبیر  استنفاد 
االستخدامات المستدامة للمیاه التي یمكن أن تؤمن موارد مائیة محدودة على 

المدى الطویل.

% من التغیر

الطلب على المیاه 
للزراعة

+34.2%

+31.8%

2050

تمثل إنتاجیة المحاصیل الغلة المحصودة من محصول لكل وحدة من مساحة 
األرض. تتأثر بشدة بالمناخ وعوامل بیئیة/ إداریة أخرى.

 
من المتوقع أن یؤثر المناخ على إنتاجیة الكثیر من المحاصیل الرئیسیة والتي 
أكسید  ثاني  ارتفاع  عن  ینتج  الذي  التسمید  بتأثیر  جزئیًا  تعویضھا  یمكن 

الكربون.

یتم تقدیرھا عن طریق مجموعة من توقعات النماذج القائمة على سیناریوھات 
بیانات  مجموعة  من   (rcp6.0و  rcp2.6) المنخفضة-المرتفعة  االنبعاثات 
متوسط  بین  المئویة  النسبة  في  كتغییرات  عنھا  اإلبالغ  ویتم   ISI-MIP

30 عاًما حوالي عام 2050 والفترة التاریخیة.

إنتاجیة المحاصیل

 

  

 
طن/ ھكتار

-5.5 (-9.8)%

-5.1 (-8.1)% 5.9

ذرة 
طن/ ھكتار

-1.5 (-10.2)%

-2 (-7)% 6.2

شعیر
طن/ ھكتار

-0.9 (-13.2)%

-1.6 (-7.8)% 5.7

طن/ ھكتار
قمح

2050

+ _=+ _=

الكربون.  أكسید  ثاني  تخصیب  تأثیر  (بدون)  أو  مع  اإلنتاجیة  تتغیر 
تفترض التقدیرات وجود إمدادات كافیة من المیاه والمغذیات، وال تشمل 

آثار اآلفات أو األمراض أو الظواھر المتطرفة.

+ _=



 

المملكــة العربیــة الســعودیة شــبھ غائبــة فــي المملكــة العربیــة 
تعتبــر  التــي  المانغــروف،  أشــجار  باســتثناء  الســعودیة، 

وتسمى "الكربون األزرق".

ــوي،  ــالف الج ــن الغ ــون م ــروف الكرب ــجار المانغ ــص أش ــع، تمت ــي الواق وف
ــة ورواســب  ــة الحی ــة الحیوی ــي الكتل ــھ ف ــى تخزین ــر إل ــھ األم ــي ب ــذي ینتھ ال
المناطــق الســاحلیة، المســماة "الكربــون األزرق".  یمكــن اعتبــار أشــجار 
المنغــروف أھــم النظــم اإلیكولوجیــة للغابــات فــي المملكــة العربیــة الســعودیة. 
وتوزیعھــا غیــر منتظــم ومجــزأ وال یشــكل مجموعــات ســكانیة مســتمرة. وھــي 
تقتصــر عمومــا علــى الخلجــان والقنــوات الضیقــة والوجــوه الداخلیــة للجــزر 
البحریــة. فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، فــي العقــود القلیلــة الماضیــة، تتزایــد 
التغطیــة اإلجمالیــة لغابــات المنغــروف فــي البحــر األحمــر (أكبــر مــن غابــات 
ــة  ــر الصالح ــر الظــروف غی ــي أكث ــات ف ــذه الغاب ــو ھ ــي). تنم ــج العرب الخلی
ــن  ــى م ــد األدن ــودة، الح ــر موج ــار غی ــة، أنھ ــة عالی ــم ملوح ــتزراع (قی لالس
ــدیدة  ــا ش ــا یجعلھ ــة)، مم ــل التغذی ــر قلی ــي وبح ــاع قاس ــار، ق ــول األمط ھط
التأثــر.  وتســھم التغیــرات فــي اســتخدام األراضــي، وال ســیما تحویلھــا إلــى 
ــات  ــاحلیة، والنفای ــة الس ــكان، والتنمی ــدد الس ــاع ع ــري، وارتف ــزارع للجمب م
ــذا. وعــالوة  ــون ھ ــدان مخــزون الكرب ــي فق ــائلة ف ــات الس ــة، والنفای الصناعی
علــى ذلــك، لــن تتمكــن أشــجار المانغــروف مــن البقــاء علــى قیــد الحیــاة مــع 

االرتفاع السریع الحالي لمستوى سطح البحر. 

الغابات في المملكة العربیة السعودیة

 
انبعاثات حرائق الزراعة تساھم 

بنسبة 50% من إجمالي انبعاثات 
الكربون الناري

0.015 تیراجرامات 
الكربون سنویا

انبعاث
2.9 ألف ھكتار

حرائق

خالل العقدین الماضیین، بلغ إجمالي مساحة األراضي المتضررة من الحریق 
حوالي 2880 ھكتارا

الحرائق في المملكة العربیة السعودیة

انبعاثات الحرائق في المستقبل
وفي ظل سیناریوھات االنبعاثات المنخفضة والمتوسطة على حد سواء، ال 

یتوقع حدوث تغییرات شاملة في انبعاثات حرائق الغابات.

غابات
المملكــة العربیــة الســعودیة 

المنطقة الحرجیة ومخزون الكربون

2050

81-

124-
كم2 بالسنة

المنطقة المحروقة

دراسة حالة: حرائق البریة
في أكتوبر/تشرین األول 2020، ھدد حریق ھائل في منطقة 

عسیر غابات العرعر ذات القیمة العالیة. تختلف تأثیرات 
حرائق الغابات على الغطاء النباتي باختالف أنواع األشجار، 
مما یؤثر على التعافي والخدمات التي تقدمھا. كشف التحلیل 

الذي تم إجراؤه في غرب المملكة العربیة السعودیة بعد 
حرائق الغابات أن األنواع مثل األكاسیا تتعافى بشكل أفضل 

بكثیر من العرعر واألولیس. لذلك، یجب مراعاة تأثیرات 
تغیر المناخ على أنظمة الحرائق من أجل حمایة الخدمات التي 

تقدمھا أنواع معینة من الغابات مثل القیمة الثقافیة والسیاحیة 
لغابات العرعر.

 

 

الزیادة في المناطق المحروقة لسیناریو انبعاثات متوسطة في 
عام 2050

االنخفاض في المناطق المحترقة لسیناریو انبعاثات متوسطة في 
عام 2050

2020

1990

51 طن/ھكتار

مخزون الكربون
طن من الكربون للھكتار الواحد

1 ملیون ھكتار

منطقة حرجیة
ملیون ھكتار

51 طن/ھكتار

مخزون الكربون
طن من الكربون للھكتار الواحد

1 ملیون ھكتار

منطقة حرجیة
ملیون ھكتار



%284+

%4,242+

%774+ مدة موجة 
الحر

% من الزمن

%40.8+

%99.6+

%68.7+
% من التغیر

% من التغیر

تردد موجة 
الحرارة

أیام درجة 
التبرید

2050

2050

2050

%15.9+

%51.4+

%21.7+

29,255,576

34,142,975

%84.3

%90.4

نظرة عامة
فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، یعیــش 80% من الســكان في 
المناطق الحضریة، وھو رقم زاد بنسبة 170% منذ عام 1960. 
ومــع ذلــك، فــإن معــدالت النمــو تتباطــأ، حیــث مــن المتوقــع أن 

یبلغ معدل التحضر 90% في عام 2050.

ــي التجمــع  ــة ف یعیــش 25% مــن ســكان المناطــق الحضری
ــن  ــر م ــن أكث ــكانھ ع ــدد س ــد ع ــذي یزی ــد ال ــكاني الوحی الس
5 مالییــن نســمة، العاصمــة الریــاض. ومــن المتوقــع أن 
تحقــق المــدن نمــوا فــي المســتقبل، حیــث تصــل جــدة عتبــة 

5 مالیین نسمة بحلول عام 2035.

تغطــي المناطــق المبنیــة 0.32% فقــط مــن مســاحة المملكــة 
العربیة السعودیة (6,175.21 كیلومتر مربع).

 

نظرة عامة على 
اآلثار المناخیة الرئیسیة في المناطق الحضریة

المــدن الســعودیة معرضــة بشــكل رئیســي آلثــار موجــات الحــر والفیضانــات 
ــادرة لھطــول األمطــار الغزیــرة وارتفــاع مســتوى  فــي أعقــاب األحــداث الن

سطح البحر.

موجات الحر واإلجھاد الحراري
ــى  ــك أیضــا إل ــدن الســعودیة، ویرجــع ذل ــي الم ــد درجــات الحــرارة ف تتزای
المرتبطــة  الصحیــة  اآلثــار  وتتفاقــم  الحضریــة.  المورفولوجیــا  تحــول 
بالحــرارة الناجمــة عــن ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي المــدن بســبب ارتفــاع 

مستویات تلوث الھواء.

فــي عــام 2017، ســجلت جمیــع المناطــق الحضریــة في المملكــة العربیة الســعودیة 
مستویات غیر آمنة لمؤشر تلوث الھواء PM 2.5. في عام 2015، كانت تركیزات 
PM 2.5 (106·2 میكروغــرام/م3) ثانــي أعلــى تركیــز فــي العالــم بعــد قطــر. إن 

تلوث الھواء یؤدي إلى تقصیر متوسط العمر في الدولة بمقدار 1.5 سنة.
 

ومــن المتوقــع زیــادة متوســط درجــات الحــرارة فــي الصیــف، ومــدة موجــات 
الحــر فــي البلــد بأكملــھ. فــي ظــل ســیناریو ارتفــاع درجــة الحــرارة 4 درجات 

مئویة، یمكن أن تزید مدة موجات الحرارة بأكثر من %4000.

وقــد تكــون تواتــر وشــدة ومــدة موجــات الحــر أعلــى مــن ذلــك بالنســبة 
ــاط  ــي التق ــاذج الواســعة النطــاق ف ــات النم ــة بســبب صعوب للمناطــق الحضری
الجغرافیــا الحضریــة المحــددة وتمثیــل تأثیــر الجــزر الحراریــة الحضریــة فــي 

جمیع السیناریوھات المدروسة.  

السكان في المناطق 
الحضریة

معدل التحضر

2050

2020

2050

2020

ــرة  ــدة، دائ ــم المتح ــن األم ــة م ــات المقدم ــى البیان ــة إل ــوم البیانی ــیر الرس تش
الشؤون االقتصادیة واالجتماعیة، قسم السكان (2018). التحضر العالمي

الحضریة
المملكــة العربیــة الســعودیة



%16.2 السكان الذین یعیشون 
في العشوائیات

%4.6
سكان الحضر الذین 
یعیشون في المناطق 

التي یقل فیھا 
االرتفاع عن 5 أمتار

إن التوســع غیــر المخطــط للمــدن والتوســع الحضــري فــي المناطــق المعرضــة 
ــاحلیة  ــق الس ــان) والمناط ــة (الودی ــة المؤقت ــاري المائی ــل المج ــات مث للفیضان

المنخفضة، یزید من تعرض الممتلكات الحضریة لألحداث المتطرفة. 

ووفقــا لبیانــات البنــك الدولــي، فــي عــام 2018، كان 16% مــن ســكان الحضــر 
یعیشون في مساكن عشوائیة.

التحضر غیر المنضبط

ــم ھطــول األمطــار، تتعــرض المــدن  ــاض متوســط قی ــى الرغــم مــن انخف عل
ــرة فــي  ــات الناجمــة عــن ھطــول األمطــار الغزی الســعودیة لمخاطــر الفیضان
بعــض األحیــان. وتســبب فیضــان ســریع ضــرب مدینــة جــدة فــي عــام 
2009 فــي وقــوع أكثــر مــن 100 ضحیــة وتدمیــر مســاكن بأكملھــا. تمركــز 
الضحایــا بشــكل أساســي فــي مناطــق التوســع غیــر المخطــط لھــا فــي المدینــة، 
والتــي تتزامــن مــع الودیــان ومجریــات المیــاه المؤقتــة (األودیــة) التــي تنقــل 

كمیات إضافیة من المیاه على شكل جریان سطحي من الجبال. 

ــادات  ــتقبل زی ــي المس ــار ف ــول األمط ــاط ھط ــة بأنم ــات المتعلق ــر التوقع وتُظھ
طفیفــة نســبیا فــي المتوســط الســنوي، مقابــل زیــادات كبیــرة فــي القیــم المتوســطة 
ــداث  ــى أح ــتحوذ عل ــطة أن تس ــم المتوس ــذه القی ــن لھ ــئ. وال یمك ــم الداف للموس
ھطــول األمطــار المكثفــة علــى المــدى القصیــر مثــل تلــك الموصوفــة فــي جــدة، 
والتــي مــن المتوقــع أن تصبــح أكثــر تواتــرا ویمكــن أن تســبب أضــرارا كبیــرة، 

ال سیما في المناطق المكشوفة وغیر المخطط لھا حول المدن.

الفیضانات

2018

النسبة المئویة لسكان الحضر2010

النسبة المئویة من مجموع السكان

%1+

%9+

%2+
زیادة جریان 

المیاه
% من المنطقة

2050

توفــر المــدن الســعودیة التقلیدیــة ذات الشــوارع الضیقــة، الحمایــة مــن درجــات 
ــا  ــل، مم ــالل اللی ــد خ ــى التبری ــاعد عل ــار وتس ــاء النھ ــرارة القصــوى أثن الح
یــؤدي إلــى درجــات حــرارة أقــل مــن المناطــق الصحراویــة المحیطــة. اعتمــد 
ــة  ــاذج حضری ــة الســعودیة نم ــة العربی ــي المملك ــل ف التوســع الحضــري الھائ

غربیة ذات شوارع معبدة وواسعة. 

ونتیجــة لذلــك، اســتمرت درجــات الحــرارة الســطحیة فــي معظــم المناطــق 
الحضریــة فــي الریــاض في االرتفاع بین عامــي 1985 و2015، لتقترب من القیم 
الصحراویــة. ویــؤدي ارتفــاع درجــات الحــرارة فــي المناطــق الحضریــة إلــى تفاقــم 
أثــر ارتفــاع مســتویات تلــوث الھــواء. وفــي عــام 2017، تعــرض جمیــع الســكان 

لمستویات تلوث أعلى من الحدود القصوى لمنظمة الصحة العالمیة.

التحضر السریع

یعیش أقل من 5% من سكان المدن في مناطق یقل ارتفاعھا عن 5 أمتار فوق 
مســتوى ســطح البحــر. تقــع العدیــد مــن المــدن الكبــرى علــى طــول ســواحل 
ــي  ــة ف ــر مدین ــي أكب ــا، جــدة، ثان ــن بینھ ــر، م ــي والبحــر األحم ــج العرب الخلی
البــالد. وینمــو التطویــر علــى طــول الســاحل بوتیــرة 1% ســنویا، ممــا 

یعرض المزید من الممتلكات للخطر بسبب الفیضانات الساحلیة. 

الفیضانات الساحلیة

0.38 م

0.77 م

0.18 م

0.23 م

ارتفاع مستوى سطح 
البحر المتوقع

2100

2050

%100.0 السكان المعرضون 
لتلوث الھواء

2017

إغالق السطح 
والفیضانات

ھطــول األمطــار الغزیــرة فــي المدن ھو إشــكالیة بســبب ارتفاع مســتوى األســطح المغلقــة. ویزید ســد التربة من 
الجریــان ویقلــل مــن كمیــة المیــاه التي تمتصھــا التربة. وحیثمــا توجد كمیات كبیــرة من الغطاء األرضــي المنیع، 
یمكــن أن تــؤدي أحــداث ھطــول األمطــار الغزیــرة القصیــرة األجل إلى زیــادة الفیضانــات، حتى أنھــا تؤدي إلى 

مفاجئة. فیضانات 



سیناریو  ظل  في   %12.3 بنسبة  العمالة  إجمالي  ینخفض  أن  المتوقع  ومن 
االنبعاثات المنخفضة، وبنسبة 22.1% في ظل سیناریو االنبعاثات المتوسطة. 
البیئیة. ویؤثر االحتباس  الظروف  بالتغیرات في  العمل بشكل مباشر  ویتأثر 
الحراري على عدد ساعات العمل (تورید العمالة) وعلى إنتاجیة العمال خالل 
ساعات عملھم (إنتاجیة العمل). ومن المتوقع أن ینخفض كًال من تورید الید 
العاملة وإنتاجیة العمل في ظل تغیر المناخ في المستقبل في معظم أنحاء العالم، 

وال سیما في المناطق االستوائیة.

إن أجزاء من أفریقیا في جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسیا وجنوب شرق 
آسیا ھي األكثر عرضة للخطر في ظل سیناریوھات االحتباس الحراري في 
المستقبل. سیؤدي تغیر المناخ في المستقبل إلى خفض إجمالي العمالة العالمیة 
في القطاعات المنخفضة التعرض بمقدار 18 نقطة مئویة وبنسبة 24.8 نقطة 
مئویة في القطاعات عالیة التعرض في ظل سیناریو االحتباس الحراري بمقدار 

3.0 درجة مئویة

سیناریو  ظل  في   %12.3 بنسبة  العمالة  إجمالي  ینخفض  أن  المتوقع  ومن 
االنبعاثات المنخفضة، وبنسبة 22.1% في ظل سیناریو االنبعاثات المتوسطة.

اآلثار على العمل

ازداد االنزعاج الحراري في معظم أنحاء المملكة العربیة السعودیة من عام 
1990 إلى عام 2018. في عام 2018، كانت ھناك زیادة بنسبة 89% في 
الوفیات المرتبطة بالحرارة في المملكة العربیة السعودیة مقارنة بخط األساس 

من 2000 إلى 2004.

الوفیات المرتبطة بالحرارة 

2080
%22.1-

2050

%12.3-

النسبة المئویة للتغییر فیما یتعلق بخطوط األساس للفترة 2005-1986
التأثیر على إجمالي العمالة

2018

%89+

النسبة المئویة للتغییر فیما یتعلق بالفترة 2004-2000
الوفیات المرتبطة بالحرارة

ارتفعت درجة حرارة المملكة العربیة السعودیة بمعدل %50 
أعلى من بقیة الیابسة في نصف الكرة الشمالي. ومن المرجح 
أن تحدث أھم اآلثار الصحیة المرتبطة بھذا التغییر من الوفیات 
المرتبطة بالحرارة، بالنظر إلى الزیادات المتوقعة في درجات 

الحرارة العالیة.

نظرة عامة
زیادة  إلى  الحرارة  درجات  ارتفاع  یؤدي  أن  المرجح  ومن 
التي تؤدي إلى  الشدیدة  الضغوط الحراریة وكوارث الطقس 
زیادة الوفیات. ومن المتوقع أیًضا أن یؤدي ارتفاع درجات 
اإلصابة  حاالت  زیادة  إلى  المحیطة  والرطوبة  الحرارة 

باألمراض المنقولة بالنواقل مثل المالریا.

الصحة
المملكة العربیة السعودیة

A1

BT

ET



انتقال  من  الحد  من  تمكنت  السعودیة  العربیة  المملكة  أن  من  الرغم  وعلى 
سكان  من   %3.4 زیادة.  إلى  المناخ  تغیر  یؤدي  أن  المتوقع  فمن  المالریا، 
المملكة العربیة السعودیة سیكونون معرضین لخطر اإلصابة بالمالریا في ظل 
سیناریو االنبعاثات المنخفضة في عام 2050، في حین أن 5.6% سیكونون 

معرضین للخطر في ظل سیناریو االنبعاثات العالیة.

تغیر المناخ والمالریا

في عام 2017، قدرت الوفیات السنویة المنسوبة إلى PM2.5 بـ 8,536، 
وھو ما یمثل 9% من إجمالي الوفیات السنویة في المملكة العربیة السعودیة. 

.PM2.5 تُعزى 315.200 من سنوات العمر المعدلة حسب اإلعاقة إلى

التلوث والوفیات المبكرة

انتشر فیروس زیكا في ما ال یقل عن 49 بلد وإقلیم منذ عام 2013. وقد زادت 
آثار تغیر المناخ على خطر مالءمة انتقال العدوى على مر السنین، وقد یواجھ 
االحتباس الحراري أكثر من 1.3 ملیار شخص إضافي درجات حرارة مناسبة 

النتقال العدوى لفیروس زیكا بحلول عام 2050.

تغیر المناخ وزیكا

سیكون جمیع سكان المملكة العربیة السعودیة تقریبًا معرضین لخطر متوسط 
درجة الحرارة المناسبة النتقال حمى الضنك وزیكا بحلول عام 2050 في ظل 

سیناریوھات االنبعاثات المتوسطة والعالیة على حد سواء.

حمى الضنك وزیكا: السكان المعرضون للخطر

%3.4

%5.6
2050

النسبة المئویة للسكان المعرضین للخطر
مالءمة المالریا

2050
%100.0

%100.0

النسبة المئویة للسكان المعرضین للخطر
مالءمة حمى الضنك

2050
%100

%100

النسبة المئویة للسكان المعرضین للخطر
مالءمة زیكا

وقد انتشرت حمى الضنك في جمیع أنحاء العالم االستوائي على مدى السنوات 
وعلى  العالم.  سكان  نصف  من  أكثر  على  اآلن  تؤثر  وھي  الماضیة،  الستین 
 A. aegypti) الصعید العالمي، ظلت القدرة االتجاھیة لكال ناقالت حمى الضنك
و A. albopictus) في ارتفاع ثابت منذ الثمانینات، حیث حدثت تسع من أعلى 

عشر سنوات منذ عام 2000.

وحاالت  الحالي  للتوزیع  المھمة  المحركات  أحد  المناخیة  الضغوطات  تعتبر 
اإلصابة بحمى الضنك. من المرجح أن یؤدي تغیر المناخ إلى توسیع التوزیع 
الجغرافي ومالءمة العدید من األمراض المعدیة التي تنقلھا ناقالت األمراض 
بسبب  الضنك  انتقال حمى  ویزداد خطر  الضنك.  ذلك حمى  في  بما  البشریة 
كبیر  بشكل  وتطوره  البعوض  نمو  یتأثر  حیث  المناخ،  حرارة  درجة  ارتفاع 

بدرجة الحرارة وھطول األمطار والرطوبة.

تغیر المناخ وحمى الضنك

FT

GT

CT

HT



الطلب على الطاقة 

إمدادات الطاقة

ارتفاع درجات الحرارة

النفط والغاز

تغیر المناخ الیوم

نظام الطاقة باختصار

الطاقة
المملكة العربیة السعودیة

تمتلــك المملكــة العربیــة الســعودیة 17.2% مــن احتیاطیــات 
النفــط العالمیــة. حیــث أن النفــط ھــو محــور اقتصادھــا 
والمصــدر الرئیســي للثــروة، ویھیمــن علــى الصــادرات 
ــام  ــي ع ــة ف ــاج الطاق ــغ إنت ــة. بل ــة الداخلی ــتخدام الطاق واس

2018 3 أضعاف إجمالي إمدادات الطاقة األولیة. 

تــدرك الحكومــة الســعودیة الحاجــة إلــى التنویــع بعیــدا عــن 
النفط في عالم إزالة الكربون: ففي مارس 2021، أعلنت عن 
ھــدف تولیــد 50% مــن طاقتھــا مــن مصادر الطاقــة المتجددة 
بحلول عام 2030، واالســتثمار بشــكل كبیر في تولید الطاقة 

الشمسیة.

فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، یتــم تصدیــر 84% من الطاقــة المنتجة. وعلى 
الصعیــد المحلــي، یمثــل النفــط (62.7% فــي عــام 2018) وإلى حــد أقل الغاز 
الطبیعي (37.2%) إجمالي إمدادات الطاقة تقریبًا، مما یترك نسبة ضئیلة بنسبة
التجریبیــة  الشمســیة  الطاقــة  المتجــددة (غالبــا مشــاریع  للطاقــة   %0.01

والوقود الحیوي). ال یوجد أي أھمیة لتولید الطاقة الكھرومائیة في البالد.

فــي  الصیــف  فــي  الحــرارة  درجــات  ارتفعــت 
الریاض بنسبة 2.65-3.07 درجة مئویة بین عامي 
طاقــة  ذلــك  اســتدعى  وقــد   .2020 و   1980
ــد،  ــب المتزای ــع الطل ــل م ــة للتعام ــة إضافی كھربائی
وفي عام 2015 تمت إضافة حوالي 1.2 جیجاوات 

من الكھرباء لكل زیادة قدرھا 1 درجة مئویة.

ــى  ــط والغــاز حت ــة للنف ــى التحتی ــد أظھــرت البن وق
اآلن اعتمــادا ملحوظــا علــى درجــات الحــرارة 

القصوى.

ــل  ــن قب ــي م ــكل رئیس ــة بش ــتخدم الطاق ــعودیة، تس ــة الس ــة العربی ــي المملك ف
القطاعات الصناعیة (53% من إجمالي االستھالك النھائي في عام 2018، بما في 
ذلك االســتخدامات غیر المتعلقة بالطاقة والتي تمثل 20% من إجمالي الطلب)، 
والنقــل (31% مــن الطلــب النھائــي)، والطلــب الســكني (9%) والقطــاع الثالث 
(7.4%) في حین أن الزراعة لدیھا حصة ضئیلة بنسبة 0.8%. مساھمة تكییف 
الھواء في الطلب على الكھرباء السكنیة مرتفعة للغایة (72% في عام 2017).

كیلــو طن نفط مكافئ/دوالر أمریكي 
0.14

Energy
intensity

%72.0
حصة التیار 
المتردد في 

استھالك الكھرباء



اآلثار المتوقعة 
لتغیر المناخ

إمدادات الطاقة 
في المستقبل

احتیاجات نظام التدفئة

احتیاجات نظام التبرید

365-0 أیام درجة التدفئة

280800 أیام درجة التبرید

2050

الطلب المستقبلي على الطاقة
صافي التغیر في الطلب على 

الطاقة بسبب التغیرات في 
درجة التدفئة الیومیة/درجة 

التبرید الیومیة

تشــیر تقدیــرات دراســة حدیثــة إلــى أن الطلــب اإلجمالــي المتوقــع فــي المملكــة 
ــى  ــل إل ــد، لیص ــات التبری ــادة احتیاج ــبب زی ــیزداد بس ــعودیة س ــة الس العربی
حوالــي PJ 853 (237 ملیــار كیلــووات ســاعة) بحلــول عــام 2050 بموجب 

RCP 4.5 SSP2

ومــن المتوقــع حــدوث زیــادات كبیــرة فــي 
احتیاجــات التبریــد فــي جمیــع أنحــاء البلــد، وال 
ــذوذ  ــى للش ــد األدن ــوب. إن الح ــي الجن ــیما ف س
أعلــى  ھــو   (CCD  280) المتوقــع 
ــذوذ  ــى للش ــد األقص ــن الح بـــ CCDs 66 م

بالنسبة أللمانیا.

ــي  ــدل ف ــاض معت ــدوث انخف ــع ح ــن المتوق وم
الشــمال  فــي  الصلبــة  األقــراص  محــركات 
وعلــى المــدى الســاحلي للبحــر األحمــر (منطقــة 
عســیر، مــع مدینــة أبھــا، التــي تســتضیف أكثــر 
شــعبیة  ووجھــة  بقلیــل،  نســمة  ملیــون  مــن 

للسیاحة الداخلیة).
تغییرات ال تذكر في بقیة البالد.

مــن المرجــح أن یتحــدد التكویــن المســتقبلي لمزیــج الطاقــة فــي المملكــة 
ــي  ــة فــي البــالد، وبالتال ــة الســعودیة مــن خــالل تطــور سیاســات الطاق العربی

فھو خارج نطاق ھذا التقریر. 

أظھــرت المملكــة العربیــة الســعودیة تاریخیــاً القلیــل مــن االھتمــام بإزالــة 
الكربــون، لكــن الھــدف األخیــر بشــأن مصــادر الطاقــة المتجــددة قــد ینطــوي 
علــى بعــض التنویــع المھــم، وإن كان ال یــزال طفیفًــا، بعیــًدا عــن الوقــود 

األحفوري الستخدامات الطاقة الداخلیة. 

ــوري  ــود األحف ــة الوق ــى أھمی ــاظ عل ــى الحف ــك إل ــؤدي ذل ــن المرجــح أن ی وم
(ونقــاط ضعفــھ) خــالل العقدیــن المقبلیــن، فــي حیــن أن المصــادر الخالیــة مــن 
ــاًرا مــن عــام  ــة اعتب الكربــون ونقــاط ضعفھــا مــن المحتمــل أن تكتســب أھمی

2030 في النصف الثاني من القرن.

ــر  ــار تغی ــد حــول آث ــكل بل ــا، ال توجــد دراســات خاصــة ب ــى حــد علمن وعل
ــكل  ــح أن تش ــن المرج ــعودیة. وم ــة الس ــة للطاق ــة التحتی ــى البنی ــاخ عل المن
زیــادة وتیــرة الفیضانــات المفاجئــة الناجمــة عــن ھطــول األمطــار الغزیــرة، 
ــة - وكلھــا  ــرة العواصــف الرملی ــادة وتی وھبــوب العواصــف الســاحلیة، وزی
ظواھــر متوقعــة للمملكــة العربیــة الســعودیة فــي ظــل منــاخ متغیــر - 

تھدیدات لھذه الھیاكل األساسیة.

237.09 +



اقتصاد 
المملكة العربیة السعودیة
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خسارة الناتج المحلي اإلجمالي
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نظرة عامة
وتحتــل المملكــة العربیة الســعودیة المرتبة 17 من حیث الناتج 
المحلي اإلجمالي في مجموعة العشرین. كان ألزمة كوفید 19 
ــي  ــج المحل ــض النات ــث انخف ــى االقتصــاد حی ــر شــدید عل تأثی
اإلجمالــي الحقیقــي في عام 2020 بنســبة 4.1%. وقد انعكس 
ھــذا االتجــاه ونمــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقیقــي فــي عــام 

2021 بنسبة 2.9 في المائة.

التأثیرات على الناتج المحلي اإلجمالي
ھنــاك درجــة عالیــة مــن التبایــن عبــر تقدیــرات االقتصــاد الكلــي للتأثیــر 

االقتصادي العام لتغیر المناخ على المملكة العربیة السعودیة. 

وھــي تتــراوح بیــن زیــادة نصیب الفرد مــن الناتج المحلــي اإلجمالي (0.26 في 
المائــة) فــي إطــار RCP2.6 فــي عــام 2030 إلــى خســارة فــي الناتــج المحلي 

اإلجمالي أكبر من 3.35 في المائة في عام 2050 في أسوأ السیناریوھات.

اآلثار االقتصادیة القطاعیة
اآلثار على الصناعة والبنیة التحتیة

ــرا  ــدا كبی ــاع مســتوى ســطح البحــر تھدی ــات وارتف ــن أن تشــكل الفیضان ویمك
لھیــاكل البنیــة التحتیــة الواقعــة علــى الســاحل. وقــد یكــون ذلــك إشــكالیا بشــكل 
خــاص بالنســبة للبنــى التحتیــة الســاحلیة التــي تعتبــر أساســیة فــي أنشــطة 
االســتیراد والتصدیــر فــي المملكــة العربیــة الســعودیة، مثــل المرافــئ ومحطــات 

الوقود األحفوري والمصافي.

ــة  ــة الســاحلیة الرئیســیة لالقتصــاد والمجتمــع الســعودي ھــي تحلی ــة التحتی البنی
المیــاه: 50% مــن الطلــب الوطنــي علــى المیــاه یتم تلبیتــھ بالمیاه المحــالة. تمتلك 
المملكة العربیة السعودیة 15% من طاقة تحلیة المیاه في العالم. وعادة ما تعتبر 
ــر  ــاه الناجــم عــن تغی ــص المی ــف لمعالجــة نق ــاه أداة للتكی ــة المی محطــات تحلی
المنــاخ. ومــع ذلــك، إذا لــم یتــم معالجــة المحلــول الملحــي المملــح الناتــج عــن 
ــم  ــي یت ــاه البحــر الت ــوث شــدید لمی ــى تل ــؤدي إل ــد ی ــة بشــكل مســتدام، فق العملی

تصریفھا فیھا، وبالتالي یؤدي إلى سوء التكیف. 

محلــول المــاء الملحــي لــھ قیمــة اقتصادیــة جوھریــة كمصــدر للملــح والمعــادن، 
ومــع ذلــك، یتــم تفریــغ 80% من محلــول ملحي الملح من النباتات الســاحلیة مرة 
أخــرى فــي البحــر. ومــن الســمات المثیــرة لالھتمــام لمحطــة تحلیــة المیــاه أنھ في 
المناطــق ذات المســتوى العالــي مــن التشــمیس، یمكــن تشــغیلھا باســتخدام الطاقــة 
الشمســیة بــدال مــن الوقــود األحفــوري. وھــذا یوفــر للبلــدان االســتوائیة الغنیــة 
ــرة لالھتمــام  ــة الســعودیة فرصــة مثی ــل المملكــة العربی ــوري مث ــود األحف بالوق

لتعزیز إزالة الكربون بشكل أسرع.

أضرار الفیضانات 
ویمكــن أن تنجــم الفیضانــات أیضــا عــن ھطــول األمطــار المفاجــئ والمكثــف 

في جمیع أنحاء البلد وتلحق أضرارا كبیرة.

تســببت فیضانــات جــدة فــي عــام 2009، الناجمة عن ھطول األمطــار الغزیرة 
وتفاقمــت بســبب عــدم كفــاءة نظــام الصــرف الصحــي، فــي وفــاة 150 شــخًصا 
وخســائر اقتصادیــة عالیــة ولكــن غیــر مؤكــدة فــي الممتلــكات الخاصــة والبنیــة 

التحتیة للنقل ووسائل النقل.



اآلثار على الزراعة 
وعلــى الرغــم مــن انتشــار المنــاخ الصحــراوي أو الحــار والجــاف جــدا، إال أن 
اإلنتــاج الزراعــي یتــم فــي المملكــة العربیــة الســعودیة فــي المناطــق المناســبة 
ویمثل 2.2% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2019. وال توجد إسقاطات 
ــى ھــذا القطــاع، وال یمكــن اســتخالص  ــة عل ــار االقتصادی متاحــة بشــأن اآلث

سوى استنتاجات نوعیة من الدراسات الزراعیة.

وعمومــا، بحلــول نھایــة القــرن، ســتنخفض غلــة أشــجار الفاكھــة والمحاصیــل 
بنســبة 5 إلــى أكثــر مــن 25 في المائــة. تُعتبر التمور محصــوالً مھًما للغایة في 
ــي  ــام الغذائ ــي النظ ــي ف ــر رئیس ــواء كعنص ــعودیة، س ــة الس ــة العربی المملك
المحلــي أو كمحصــول نقــدي للتصدیــر: فــي عــام 2019 كانــت المملكــة 
العربیــة الســعودیة ثانــي منتــج عالمــي للتمــر، مــع أكثــر مــن 1.5 ملیــون طــن 
فــي عــام 2019، ورابــع مصدر في العالم مع ما یقرب من 230 ملیون دوالر 

أمریكي من الصادرات.

أظھــرت دراســة حدیثــة أنــھ بحلــول عــام 2050، ســتظل معظــم األراضــي 
الصالحــة حالیـًـا لزراعة نخیل التمــر (95%) قادرة على دعم ھذا المحصول، 
بحلــول عــام 2100، قــد تتقلــص األرض المناســبة للزراعــة بشــكل كبیر، إلى 
25% - 15% مــن مداھــا الحالــي، ومــن المرجــح أن یحــول ذلــك المملكــة 
ــة  العربیــة الســعودیة إلــى مســتورد صــاف للتمــور - مــع خســارة شــبھ كامل

في اإلیرادات من صادرات ھذا المحصول.

التأثیرات على الطاقة 
ــبكات  ــإن ش ــرى، ف ــة األخ ــات االقتصادی ــع القطاع ــع جمی ــال م ــو الح ــا ھ كم
إمــدادات الطاقــة والطاقــة فــي المملكــة العربیــة الســعودیة ســتخضع لضغــوط 
القاســیة، وال ســیما تزایــد حــدوث  أكثــر حــدة بســبب الظواھــر الجویــة 
العواصــف الرملیــة، وارتفــاع مســتوى ســطح البحــر لمحطــات النفــط والغــاز 

الساحلیة والمصافي.

ومــن الصعــب التنبــؤ باآلثــار االقتصادیــة للتحــوالت فــي الطلــب علــى الطاقــة 
لــدى األســر والشــركات (انظــر الفصــل المتعلــق بالطاقــة) وســتعني فــي 
معظمھــا آثــار إعــادة التوزیــع. وفــي حالــة المملكــة العربیــة الســعودیة، ســوف 
ــى  ــا ســیؤدي إل ــر، مم ــد المنتشــرة بالفعــل بشــكل أكب ــزداد احتیاجــات التبری ت

زیادة كبیرة محتملة في فواتیر الطاقة.

اآلثار على السیاحة
إن قطــاع الســیاحة، الــذي یمثــل حوالــي 7% (1.6% مــن حیــث اإلیــرادات 
ــعودیة  ــة الس ــة العربی ــي للمملك ــي اإلجمال ــج المحل ــن النات ــط) م ــرة فق المباش

یمكن أن یتأثر من حیث المبدأ بتغیر المناخ. 

ــة  ــر الســمات المناخی ــر تغی ــن خــالل تأثی ــن أن یحــدث مباشــرة، م ــذا یمك وھ
علــى الراحــة الحراریــة للســیاح. وبشــكل غیــر مباشــر مــن خــالل تأثیــر زیــادة 
فــرص األحــداث المتطرفــة أو تدھــور ظــروف النظــام اإلیكولوجــي، وبالتالــي 
علــى جاذبیــة الوجھــة. فــي بلــد حــار مثــل المملكــة العربیــة الســعودیة الظــروف 
ــق مــن وجھــة نظــر الراحــة البشــریة ھــي بالفعــل  ــي الھــواء الطل ــة ف المناخی

دون المستوى األمثل، ومن المتوقع أن تتفاقم بشكل كبیر في المستقبل. 

ومــع ذلــك، فــإن الدافــع الغالــب إلــى حــد كبیــر لزیــارة المملكــة العربیــة 
الســعودیة دینــي ألن وجھــات الحــج اإلســالمي التقلیــدي، تقــع فــي ھــذا البلــد. 
وبنــاء علــى ذلــك، مــن غیــر المتوقــع أن یختلــف عــدد الــزوار اختالفــا كبیــرا 
بســبب تغیــر المنــاخ. ومــع ذلــك، مــن المتوقــع أن تــزداد المشــكالت الصحیــة 
 2040 عــام  فــي  ســیما  ال  الحــرارة،  درجــات  ارتفــاع  بســبب 

عندما یتم الحج خالل أشھر الصیف.



تُظھــر بیانــات OECD DAC حــول التنمیــة المتعلقــة بالمنــاخ أن المملكــة العربیــة الســعودیة قدمــت 56 ملیــون دوالر في 
2017-2018. ویخصص ھذا المبلغ بالكامل للمؤسسات المتعددة األطراف ویتناول المبادرات الشاملة

المناخ الدولي 
المساعدة المالیة

سیاسة المناخ 
التسلسل الزمني لاللتزامات 

صادقــت المملكــة العربیــة الســعودیة علــى اتفاقیــة باریس في عــام 2016. وفقا 
لمســاھماتھا المحــددة وطنیــا، تلتــزم المملكــة العربیــة الســعودیة بخفــض 
انبعاثاتھــا الســنویة بمقــدار 130 طنـًـا متریًا من مكافئ ثاني أكســید الكربون بین 

عامي 2021 و2030

ال یوجد تحدیث
 

تخفیــض ســنوي قــدره 130 طنـًـا متریًا مــن مكافئ ثاني 
أكسید الكربون بین عامي 2021 و 2030

2016

ال یوجد ھدف
2005

20181990

ــة  ــة الســعودیة الدول ــة العربی ــت المملك ــي عــام 2018، كان ف
ــات،  ــدر االنبعاث ــي تص ــدول ال20 الت ــن ال ــرة بی ــة عش الثالث
ــن  ــرد م ــب الف ــث نصی ــن حی ــة م ــة الثالث ــت الدول ــا كان لكنھ
االنبعاثــات. ازدادت انبعاثــات المملكــة العربیــة الســعودیة 
ــام  ــذ ع ــك، من ــة. ومــع ذل ــي العقــود الماضی ــر ف بشــكل كبی

2016، بدأت االنبعاثات في االنخفاض ببطء

نظرة عامة

191
MtCO2eq

638
MtCO2eq

انبعاثات غازات االحتباس الحراري

سیاسة 
المملكــة العربیــة الســعودیة

االلتزامات الدولیة

اتفاقیة باریس - المساھمات المحدثة المحددة وطنیاً

ً اتفاقیة باریس - المساھمات األولى المحددة وطنیا

بروتوكول كیوتو - الفترة األولى



المبادرات عبر الوطنیة
مبادرة الشرق األوسط الخضراء

وتھدف المبادرة إلى زراعة 50 ملیار شجرة في جمیع أنحاء الشرق األوسط.

المبادرات الوطنیة
المبادرة الخضراء السعودیة

وھــي مبــادرة وطنیــة تھــدف إلــى زیــادة الغطــاء النباتــي، والحــد مــن انبعاثــات 
الكربــون، ومكافحــة التلــوث وتدھــور األراضــي، والحفــاظ علــى الحیــاة 
البحریــة. ومــن بیــن أھدافھــا زراعــة 10 ملیــارات شــجرة فــي المملكــة العربیة 
الســعودیة وزیــادة المناطــق المحمیــة إلــى أكثــر مــن 30% (بمــا في ذلــك النظم 

اإلیكولوجیة البحریة والساحلیة)
مركز التمیز ألبحاث التغیر المناخي

تأســس مركــز التمیز ألبحاث تغیــر المناخ في عام 2010 بوالیة إلجراء أحدث 
األبحاث في مجال الطقس والمناخ وتغیر المناخ.

المبادرات دون الوطنیة
مشروع البیضاء

ــى  ــاظ عل ــر، والحف ــدة الفق ــف ح ــي، وتخفی ــتعادة األراض ــج الس ــو برنام وھ
التراث، یقوم على مبادئ تصمیم الزراعة الدائمة والھیدرولوجي.

مشروع الریاض الخضراء 
وسیســاھم مشــروع الریــاض الخضــراء فــي زیــادة نصیــب الفــرد مــن المســاحة 
الخضــراء، ورفــع إجمالــي المســاحات الخضــراء مــن خــالل زراعــة األشــجار 
ــع محافظاتھــا. وســیتم  ــك فــي جمی ــة وكذل ــق المدین ــم ومراف ــع معال حــول جمی

ري جمیع التخضیر عن طریق المیاه المعاد تدویرھا من شبكة الري. 

ــد  ــاء تحــت أي بُع ــون والكھرب ــة الكرب ــى أســاس إزال ــة عل ــال الطاق إن الســعي النشــط النتق
ــن  ــدان م ــیمكن البل ــم - س ــى التعلی ــة إل ــن الصح ــم، وم ــى التنظی ــة إل ــن السیاس ــل - م محتم
ــع  ــاخ لضمــان التوزی ــر المن ــي تغی االســتفادة القصــوى مــن الفــرص المســتقبلیة والتحكــم ف

العادل للثروة.
تم تطویر مؤشرات انتقال الطاقة من قبل مؤسسة Enel بالتعاون مع SACE، وتوفر تحلیًال 

بأثر رجعي استناًدا إلى البیانات التاریخیة.

ــة  ــة العربی ــي المملك ــة ف ــال الطاق ــى مســار انتق ــط عل ــي رئیســي للنف ــج عالم ــا كمنت ــر وضعھ ویؤث
الســعودیة. لــم تدخــل الدولــة بعــد فــي عملیــة واضحــة لتحویــل قطــاع الطاقــة فیھــا، كمــا یتضــح مــن 
موقعھــا فــي الجــزء الســفلي مــن الترتیــب. وعلــى وجــھ التحدیــد، تتأثــر العــروض الســعودیة للبــالد 

سلبا بالدور الغالب للوقود األحفوري، وال سیما النفط. 

وتنعكــس ھــذه العــروض فــي مســاھمة مصــادر الطاقــة المتجــددة التــي ال تــزال محــدودة للغایــة فــي 
ــى المنتجــات  ــاد عل ــة واالعتم ــؤدي األنشــطة االســتخراجیة الضخم ــاء. ت ــة والكھرب خلطــات الطاق
ــذي  ــات، وھــو المجــال ال ــي مؤشــر االنبعاث ــى أداء ســلبي ف ــة إل ــة كمدخــالت رئیســیة للطاق النفطی

یكون أداء المملكة العربیة السعودیة فیھ أسوأ من متوسط مجموعة العشرین. 

ــد فــي مجــال الكھربــة أعلــى قلیــال مــن  بــل علــى العكــس مــن ذلــك، فــإن النتائــج التــي حققھــا البل
متوســط المجموعــة، وذلــك بفضــل توافــر الطاقة/المــوارد األحفوریــة المســتخدمة لتولیــد الكھربــاء، 
ــة).  ــا للغای ــتقر (وإن كان ملوث ــي ومس ــاق عالم ــى نط ــاء عل ــى الكھرب ــول عل ــن الحص ــا یضم مم
وبالمثــل، فــإن األداء الســعودي الالئــق فیمــا یتعلــق بمؤشــر الكفــاءة، ھــو نتیجــة القتصــاد یعتمــد إلــى 
ــل  ــة كمدخ ــف للطاق ــتخدام المكث ــس االس ــة، ولی ــاع الطاق ــن قط ــي م ــع المال ــى الری ــر عل ــد كبی ح

اقتصادي وصناعي.

مصادر الطاقة 
المتجددة

19.7

0.0

الكفاءة

84.9

85.5

الوقود األحفوري

45.3

22.9
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مجال الطاقة

58.7
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المتوسط

الدولة

G20كھربة
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سیاسة نشطةالسیاسة غیر المعمول بھا 

الخطة المخصصة للتكیف

استراتیجیة مخصصة للتكیف

السیاسة المتكاملة للتكیف والتخفیف

إدراج التكیف في المساھمات المحددة 
وطنیا

خطط تكیف دون الوطنیة

خطط تكیف القطاعات

أدرجــت المملكــة العربیــة الســعودیة التكیــف فــي المســاھمات المحــددة وطنیــا. 
تبنــت الدولــة مؤخــًرا سیاســة متكاملــة للتخفیــف والتكیــف. ال یتوقــع ھــذا 

اإلطار القانوني خطط التكیف القطاعیة أو دون الوطنیة المحددة

نفقات االنتعاش االقتصادي إجمالي الصرف
بلیون دوالر

4.21
بلیون دوالر
62.13

بلغ إجمالي االستثمارات العامة للمملكة العربیة السعودیة في سنة 2020 أكثر 
ــن  ــالغ ع ــم اإلب ــي. ت ــاش العالم ــد االنتع ــا لمرص ــار دوالر، وفقً ــن 62 ملی م
ــا. ال  ــروس كورون ــي فی ــد تفش ــي بع ــتثمارات للتعاف ــار دوالر كاس 4.21 ملی

توجد موارد مخصصة بشكل صریح للتعافي المستدام

التحول في مجال الطاقة

سیاسة التكیف 
الداخلي

سیاسة التكیف 
الثانویة

سیاسة التكیف الداخلي

أبرز نقاط سیاسة التكیف سیاسة االسترداد المستدامة




