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تﺼﺪيﺮ
الﺠﻮية عﻦ حالة الﻤﻨاخ العالﻤي الﺬي يﺼﺪر سﻨﻮياً .وأنﺸﺊ
ﻓﺮيﻖ خﺒﺮاﺀ مﺘعﺪد الﺘﺨﺼﺼات لﻮضع الﺘقﺮيﺮ واسﺘعﺮاضه
مﻦ خالل عﻤلﯿة تفاعلﯿة.
وخالل عام  ،2019أﺛﺮت عﺪة ﻇﻮاهﺮ شﺪيﺪة الﺘأﺛﯿﺮ على
القارة وارتﺒﻄﺖ بها خﺴائﺮ وأضﺮار لﺤقﺖ بالﺠﻮانﺐ
الﺤﯿﻮية للﻤﺠﺘﻤعات والﺴﻜان ،مﻤا أدى إلى نﺸﻮﺀ قﻀايا
تﺘعلﻖ باﻷمﻦ الغﺬائي ،وتﺸﺮيﺪ الﺴﻜان ،وسالمة الﺴﻜان
وصﺤﺘهﻢ وسﺒﻞ عﯿﺸهﻢ.
ويﺘﻀﺢ مﻦ الﺘﺤلﯿالت الﻤﺨﺘلفة الﻮاردة ﻓي هﺬا الﺘقﺮيﺮ أنه
يﻨﺒغي بﺬل جهﻮد عاجلة لﺘعﺰيﺰ القﺪرة على الﺼﻤﻮد مﻦ
خالل اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات مﻨاسﺒة للﻮقاية وإدارة الﻤﺨاﻃﺮ .ويﺒﯿﻦ
الﺪمار الﺬي خلفه إعﺼار إيﺪاي الﻤﺪاري الﺤاجة الﻤاسة
إلى تعﺰيﺰ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باﻷخﻄار الﻤﺘعﺪدة وتعﺰيﺰ
الﺘﺂزر بﯿﻦ مﺨﺘلﻒ أصﺤاب الﻤﺼلﺤة على الﺼعﯿﺪيﻦ
الﻮﻃﻨي والﺪولي.

على الﺮﻏﻢ مﻦ أن تغﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻇاهﺮة عالﻤﯿة ،ﻓﺈن آﺛاره
مﺤﺴﻮسة على الﺼعﯿﺪيﻦ اإلقلﯿﻤي والﻤﺤلي ،وهﺬيﻦ
الﺼعﯿﺪيﻦ هﻤا اللﺬان يلﺰم ﻓﯿهﻤا اتﺨاذ إجﺮاﺀات للﺘﻜﯿﻒ
معه والﺘﺨفﯿﻒ مﻦ آﺛاره .ولﺬلﻚ ،مﻦ اﻷهﻤﯿة بﻤﻜان أن تﺘاح
للﺤﻜﻮمات واﻷﻓﺮاد إمﻜانﯿة الﻮصﻮل إلى الﻤعارف العلﻤﯿة
الﺘي يﺠﺮي تﺤﺪيﺜها بانﺘﻈام واسﺘقاؤها مﻦ بﯿانات قﻮية .وتعﺘﺰم الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية أن تﺼﺪر هﺬا
الﺘقﺮيﺮ بانﺘﻈام وأن تعﺪ تقاريﺮ مﻤاﺛلة للﻤﻨاﻃﻖ اﻷخﺮى
وتقﺮيﺮ حالة الﻤﻨاخ ﻓي أﻓﺮيقﯿا هﻮ تقﺮيﺮ مﺘعﺪد الﻮكاالت بالﺘعاون مع الﺸﺮكاﺀ الﺮئﯿﺴﯿﯿﻦ.
يﺸﻤﻞ مﻨﻈﻤات دولﯿة وقارية رئﯿﺴﯿة .وهﻮ يقﺪم لﻤﺤة عﻦ
وإني أﻏﺘﻨﻢ هﺬه الفﺮصة ﻷهﻨﺊ الﻤﺆلﻒ الﺮئﯿﺴي والﻤﺆلفﯿﻦ
االتﺠاهات الﻤﻨاخﯿة ،والﻈﻮاهﺮ الﺸﺪيﺪة الﺘأﺛﯿﺮ الﺘي لﻮحﻈﺖ
الﻤﺸاركﯿﻦ ،وأشﻜﺮ جﻤﯿع الﺬيﻦ ساهﻤﻮا ﻓي هﺬا الﺘقﺮيﺮ
وما ارتﺒﻂ بها مﻦ مﺨاﻃﺮ وآﺛار ﻓي القﻄاعات الﺤﺴاسة
بﺘقﺪيﻢ الﺒﯿانات والﺘﺤلﯿالت واالسﺘعﺮاضات.
الﺮئﯿﺴﯿة .ويﻮجه الﺘقﺮيﺮ االنﺘﺒاه إلى الﺪروس الﻤﺴﺘفادة
مﻦ اإلجﺮاﺀات الﻤﺘعلقة بالﻤﻨاخ ﻓي القارة ،بﻤا ﻓي ذلﻚ
مﺠاالت الﺘﺤﺴﯿﻦ .ويﺤﺪد الﺘقﺮيﺮ الﺜغﺮات ﻓي الﺴﯿاسات
الﻤﻨاخﯿة الﺤالﯿة والﺘﺤﺪيات الﺘي تﻮاجه صانعي الﺴﯿاسات
ﻓي جهﻮدهﻢ الﺮامﯿة إلى وضع سﯿاسة مﻨاخﯿة ﻓعالة ومﺘﻜاملة
تﺴهﻢ ﻓي خﻄة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة لعام ،2030
واتفاق باريﺲ ،وجﺪول أعﻤال االتﺤاد اﻷﻓﺮيقي لعام .2063
وقﺪ اسﺘﺨﺪمﺖ مﻨهﺠﯿة مﻮحﺪة لﺘقﯿﯿﻢ الﺠﻮانﺐ الفﯿﺰيائﯿة
للﻨﻈام الﻤﻨاخي اسﺘﻨاداً إلى بﯿان الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد
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)ب .تاالس(

اﻷمﯿﻦ العام

مﻮجﺰ تﻨفﯿﺬي
لقﺪ ارتفعﺖ درجات الﺤﺮارة ﻓي أﻓﺮيقﯿا ﻓي العقﻮد اﻷخﯿﺮة
بﻤعﺪل مﻤاﺛﻞ لﻤعﺪل معﻈﻢ القارات اﻷخﺮى ،وبالﺘالي
أسﺮع إلى حﺪ ما مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﺪرجة حﺮارة
سﻄﺢ اﻷرض ،الﺬي يﺘﻀﻤﻦ عﻨﺼﺮاً كﺒﯿﺮاً مﻦ الﻤﺤﯿﻄات.
وكان عام  2019مﻦ بﯿﻦ الﺴﻨﻮات الﺜالث اﻷكﺜﺮ احﺘﺮاراً
على اإلﻃالق ﻓي القارة.
وأﻇهﺮت اﻷمﻄار الﺴﻨﻮية تﻨاقﻀات جغﺮاﻓﯿة حادة ﻓي عام
 ،2019حﯿﺚ انﺨفﻀﺖ مﺠامﯿعها انﺨفاضاً ملﺤﻮﻇاً عﻦ
الﻤﺘﻮسﻄات الﻄﻮيلة اﻷجﻞ ﻓي الﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي وﻏﺮب
ً
معﺪال ﻓﻮق الﻤﺘﻮسﻂ
جﺒال اﻷﻃلﺲ العالﯿة وسﺠلﺖ اﻷمﻄار
ﻓي مﻨاﻃﻖ أخﺮى ،والسﯿﻤا ﻓي وسﻂ وشﺮق أﻓﺮيقﯿا.
وهﻨاك تﺒايﻦ إقلﯿﻤي كﺒﯿﺮ ﻓي اتﺠاهات مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
ﻓي جﻤﯿع أنﺤاﺀ أﻓﺮيقﯿا .ﻓقﺪ بلغﺖ الﺰيادة ﻓي مﺴﺘﻮى سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ  5مﻢ سﻨﻮياً ﻓي عﺪة مﻨاﻃﻖ مﺤﯿﻄﯿة تﺤﯿﻂ بالقارة،
وتﺠاوزت  5مﻢ سﻨﻮيا ﻓي جﻨﻮب ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي
مﻦ مﺪﻏﺸقﺮ شﺮقا نﺤﻮ مﻮريﺸﯿﻮس وما يﺘﺠاوزها .وهﺬا
أكﺜﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي الرتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
الﺬي تﺮاوح بﯿﻦ  3و 4مﻢ سﻨﻮياً.

وقﺪ اتﺴﻤﺖ حالة الﻤﻨاخ ﻓي أﻓﺮيقﯿا ﻓي عام  ،2019كﻤا هﻮ
مﺒﯿﻦ ﻓي هﺬا الﺘقﺮيﺮ ،باسﺘﻤﺮار درجات الﺤﺮارة الﻤﺮتفعة
وارتفاع مﺴﺘﻮيات سﻄﺢ الﺒﺤﺮ واﻵﺛار الﻤﺮتﺒﻄة بﻈﻮاهﺮ
الﻄقﺲ والﻤﻨاخ الﻤﺘﻄﺮﻓة .وهي تﺸﻜﻞ لﻤﺤة ضﻤﻦ سلﺴلة
مﺘﺼلة مﻦ الﻤﺨاﻃﺮ الﻄﻮيلة اﻷجﻞ ذات الﺼلة بالﻤﻨاخ
الﻤﺮتﺒﻄة باالحﺘﺮار العالﻤي والﺘي تﺮتفع بﺴﺮعة .والﺰراعة
هي العﻤﻮد الفقﺮي القﺘﺼاد أﻓﺮيقﯿا ،وهي تﻤﺜﻞ ﻏالﺒﯿة
مﺼادر الﺮزق ﻓي جﻤﯿع أنﺤاﺀ القارة .ولﺬلﻚ ﻓﺈن أﻓﺮيقﯿا
هي "بﺆرة ساخﻨة" للﺘقلﺒات الﻤﻨاخﯿة وتأﺛﯿﺮات تغﯿﺮ الﻤﻨاخ.
وتﺸﯿﺮ اإلسقاﻃات ﻓي إﻃار مﺴار الﺘﺮكﯿﺰ الﻨﻤﻮذجي
) (RCP 8.5الﺬي وضعﺘه الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة
بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ ) (IPCCإلى أن سﯿﻨاريﻮهات االحﺘﺮار سﺘﻜﻮن
لها تأﺛﯿﺮات مﺪمﺮة على إنﺘاج الﻤﺤاصﯿﻞ واﻷمﻦ الغﺬائي.

وبعﺪ عام  2015أصﺒﺤﺖ الﻤﺴاهﻤات الﻤﺤﺪدة وﻃﻨﯿاً ﻓي
اتفاق باريﺲ اﻷداة الﺮئﯿﺴﯿة لﺘﻮجﯿه اسﺘﺠابات الﺴﯿاسات
العامة لﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ .وقﺪ قﺪمﺖ الﺒلﺪان اﻷﻓﺮيقﯿة أولى
مﺴاهﻤاتها الﻮﻃﻨﯿة الﻤﺤﺪدة وﻃﻨﯿاً ) (NDCsوهي بﺼﺪد
تقﺪيﻢ مﺴاهﻤات وﻃﻨﯿة مﺤﺪدة وﻃﻨﯿاً مﻨقﺤة ﻓي عام .2020
وأﻓﺮيقﯿا والﺪول الﺠﺰرية الﺼغﯿﺮة الﻨامﯿة هي الﻤﻨاﻃﻖ
وقﺪ تعﺮضﺖ أﻓﺮيقﯿا بﺸﺪة لﻈﻮاهﺮ جﻮية ومﻨاخﯿة مﺘﻄﺮﻓة الﺘي تﻮاجه أكﺒﺮ ﻓﺠﻮات ﻓي القﺪرات ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﺨﺪمات
ﻓي عام  ،2019بﻤا ﻓي ذلﻚ إعﺼار إيﺪاي الﻤﺪاري ،الﺬي الﻤﻨاخﯿة  .ولﺪى أﻓﺮيقﯿا أيﻀاً شﺒﻜة الﻤﺮاقﺒة اﻷرضﯿة
كان مﻦ بﯿﻦ أكﺜﺮ اﻷعاصﯿﺮ الﻤﺪارية تﺪمﯿﺮاً الﺘي تﻢ تﺴﺠﯿلها القاعﺪة اﻷقﻞ تﻄﻮراً ﻓي جﻤﯿع القارات.
ﻓي نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرضﯿة الﺠﻨﻮبي .وقﺪ أسفﺮ إعﺼاراً
ويﺘأﺛﺮ الفقﺮاﺀ تأﺛﺮاً شﺪيﺪاً باﻷحﻮال الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة
إيﺪاي وكﯿﻨﯿﺚ الﻤﺪاريان عﻦ آﺛار إنﺴانﯿة شﺪيﺪة ،مﻦ بﯿﻨها
الﻤﺘﻄﺮﻓة ،وكﺜﯿﺮاً ما يﻜﻮن عﺪدهﻢ مفﺮﻃاً بﯿﻦ عﺪد
مﺌات الﻀﺤايا ومﺌات اﻵالف مﻦ الﻨازحﯿﻦ.
اﻷشﺨاص الﻤﺸﺮديﻦ بﺴﺒﺐ هﺬه الﻈﻮاهﺮ .وكان أحﺪ الﻨهﺞ
وكانﺖ الﻤﻨاﻃﻖ اﻷكﺜﺮ تﻀﺮراً مﻦ الﺠفاف ﻓي عام  2019الﻮاعﺪة ﻓي جﻤﯿع أنﺤاﺀ القارة للﺤﺪ مﻦ آﺛار هﺬه الﻈﻮاهﺮ
هي مﻨاﻃﻖ ﻓي الﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي ،وكانﺖ هي أيﻀاً كﺜﺮة هﻮ الﺤﺪ مﻦ الفقﺮ مﻦ خالل تعﺰيﺰ الﻨﻤﻮ االجﺘﻤاعي
مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ نفﺴها الﺘي تﻀﺮرت أيﻀاً مﻦ الﺠفاف الﺬي واالقﺘﺼادي ،وخاصة ﻓي القﻄاع الﺰراعي  .ﻓفي هﺬا
ﻃال أمﺪه ﻓي الفﺘﺮة  .2016-2014وﻓي الﻤقابﻞ ،شهﺪت القﻄاع الﺬي يعﻤﻞ ﻓﯿه  60ﻓي الﻤائة مﻦ سﻜان أﻓﺮيقﯿا،
ً
تﺤﻮال كﺒﯿﺮاً ﻓي اﻷحﻮال ،تفﯿﺪ الﺘقاريﺮ بأن تقﻨﯿات إضاﻓة القﯿﻤة الﺘي تﺴﺘﺨﺪم مﺼادر
مﻨﻄقة القﺮن اﻷﻓﺮيقي الﻜﺒﺮى
مﻦ أحﻮال جاﻓة جﺪاً ﻓي عام  2018ومعﻈﻢ عام  2019إلى ﻃاقة ﻓعالة ونﻈﯿفة هي تقﻨﯿات قادرة على الﺤﺪ مﻦ الفقﺮ
ﻓﯿﻀانات وانهﯿارات أرضﯿة وما ارتﺒﻂ بها مﻦ هﻄﻮل بﻤعﺪل أسﺮع مﻦ الﻨﻤﻮ ﻓي أي قﻄاع آخﺮ بﻤا يﺘﺮاوح بﯿﻦ
اﻷمﻄار بغﺰارة ﻓي أواخﺮ عام  .2019كﻤا أﺛﺮت الفﯿﻀانات مﺮتﯿﻦ وأربع مﺮات .ﻓالﺮي الﺼغﯿﺮ الﺬي يعﻤﻞ بالﻄاقة
على مﻨﻄقة الﺴاحﻞ والﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺤﯿﻄة بها ﻓي الفﺘﺮة مﻦ الﺸﻤﺴﯿة ،على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،يﺰيﺪ مﻦ الﺪخﻞ على مﺴﺘﻮى
الﻤﺰارع بﻤا بﺘﺮاوح بﯿﻦ خﻤﺴة وعﺸﺮة أمﺜال ،ويﺤﺴّ ﻦ
أيار /مايﻮ إلى تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ .2019
الغالت بﻨﺴﺒة تﺼﻞ إلى  300ﻓي الﻤائة ،ويﺤﺪ مﻦ اسﺘﺨﺪام
وإضاﻓة إلى الﻨﺰاعات ،وعﺪم االسﺘقﺮار واﻷزمات الﻤﯿاه بﻨﺴﺒة تﺼﻞ إلى  90ﻓي الﻤائة ،بﯿﻨﻤا يعﻮض ﻓي الﻮقﺖ
االقﺘﺼادية ،ﻓﺈن تقلﺒﯿة الﻤﻨاخ وتغﯿﺮه مﻦ بﯿﻦ العﻮامﻞ نفﺴه عﻦ انﺒعاﺛات الﻜﺮبﻮن مﻦ خالل تﻮلﯿﺪ ما يﺼﻞ إلى
الﺮئﯿﺴﯿة للﺰيادة اﻷخﯿﺮة ﻓي الﺠﻮع ﻓي القارة .وﻓي الﺒلﺪان
 250كﯿلﻮوات مﻦ الﻄاقة الﻨﻈﯿفة.
اﻷﻓﺮيقﯿة الﻮاقعة جﻨﻮب الﺼﺤﺮاﺀ الﻜﺒﺮى والﻤعﺮضة
للﺠفاف ،ارتفع عﺪد اﻷشﺨاص الﺬيﻦ يعانﻮن مﻦ نقﺺ وتﺸﻜﻞ الﻨﺴاﺀ نﺴﺒة مﺌﻮية كﺒﯿﺮة مﻦ ﻓقﺮاﺀ العالﻢ ،وحﻮالي
الﺘغﺬية بﻨﺴﺒة  45.6ﻓي الﻤائة مﻨﺬ عام  2012وﻓقاً لﻤﻨﻈﻤة نﺼﻒ الﻨﺴاﺀ ﻓي العالﻢ يعﻤلﻦ ﻓي الﺰراعة  -ﻓي الﺒلﺪان
الﻨامﯿة ،تﺒلﻎ هﺬه الﻨﺴﺒة  60ﻓي الﻤائة ،وﻓي الﺒلﺪان
اﻷﻏﺬية والﺰراعة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة )الفاو(.
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الﻤﻨﺨفﻀة الﺪخﻞ الﺘي تعاني مﻦ عﺠﺰ ﻏﺬائي ،تﺒلﻎ هﺬه
الﻨﺴﺒة  70ﻓي الﻤائة .ولﺬلﻚ ﻓﺈن الﺤﺪ مﻦ الفقﺮ عﻦ ﻃﺮيﻖ
الﻨﻤﻮ ﻓي القﻄاع الﺰراعي ﻓي أﻓﺮيقﯿا يعﻮد بفائﺪة خاصة
على الﻤﺮأة .كﻤا أن الﻤﺮأة ال تﺘﻤﺘع ﻓي بعﺾ الﺤاالت
بﺈمﻜانﯿة الﺤﺼﻮل على خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ؛ ومﻦ الﻤهﻢ
أن تﺘاح لﺠﻤﯿع اﻷﻓﺮاد إمﻜانﯿة الﺤﺼﻮل على هﺬه الﺨﺪمات
مﻦ أجﻞ تعﺰيﺰ قﺪرتهﻢ الفﺮدية على الﺼﻤﻮد والﺘﻜﯿﻒ.
كﻤا تُﻈهﺮ الﺪروس الﻤﺴﺘفادة الﺘي أبﺮزها بﯿان الﻤﻨﻈﻤة
) (WMOبﺸأن حالة الﻤﻨاخ العالﻤي ﻓي عام  2019أنه
يلﺰم بﺬل الﺠهﻮد لﺒﻨاﺀ القﺪرة على الﺼﻤﻮد ﻓي مﻮاجهة
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الﻈﻮاهﺮ الﺸﺪيﺪة الﺘأﺛﯿﺮ مﻦ خالل نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ
الفعالة باﻷخﻄار الﻤﺘعﺪدة واالسﺘﺮاتﯿﺠﯿات الﻤﻨاسﺒة للﻮقاية
وإدارة الﻤﺨاﻃﺮ .ويﻨﺒغي أن تﺴﺘﻨﺪ هﺬه الﻨﻈﻢ إلى الﻤعﺮﻓة
بالﻤﺨاﻃﺮ ،والﻜﺸﻒ والﺮصﺪ والﺘﻨﺒﺆ ،وإبالغ اإلنﺬارات
القابلة للﺘﻨفﯿﺬ ،والﺘأهﺐ على جﻤﯿع الﻤﺴﺘﻮيات ،ويﻨﺒغي
أن تﻜﻤﻞ أنﺸﻄة الﻮقاية والﺼﻤﻮد اﻷخﺮى الﻄﻮيلة اﻷجﻞ.
ويﻨﺒغي تﺤﺪيﺪ أدوار ومﺴﺆولﯿات أوضﺢ بالﻨﺴﺒة للﻤﺮاﻓﻖ
الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا وﻏﯿﺮها مﻦ
الﻮكاالت الﺤﻜﻮمﯿة الﻤﺴﺆولة عﻦ مﺨﺘلﻒ جﻮانﺐ إدارة
مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث والﺘﺼﺪي لها.

حالة مﺆشﺮات الﻤﻨاخ
درﺟة الﺤﺮارة وھﻄﻮل اﻷمﻄار
درجة الﺤﺮارة وهﻄﻮل اﻷمﻄار هﻤا مﺆشﺮان رئﯿﺴﯿان
على حالة الﻤﻨاخ ﻓي أﻓﺮيقﯿا ويﺆﺛﺮان باسﺘﻤﺮار على
ﻇﺮوف الﻤعﯿﺸة ﻓي الﻤﺠﺘﻤعات اﻷﻓﺮيقﯿة .وتﺘأﺛﺮ الﺰراعة
واﻷمﻦ الغﺬائي ومﻮارد الﻤﯿاه تأﺛﺮاً شﺪيﺪاً بالﺘغﯿﺮات ﻓي
هﺬيﻦ الﻤﺆشﺮيﻦ .وتﺴهﻢ الﺰراعة ﻓي جﺰﺀ كﺒﯿﺮ مﻦ الﻨاتﺞ
الﻤﺤلي اإلجﻤالي للعﺪيﺪ مﻦ الﺪول اﻷﻓﺮيقﯿة ،وتﻮﻓﺮ مﺼﺪراً
رئﯿﺴﯿاً للعﻤالة .وأداﺀ الﻤﺤاصﯿﻞ على وجه الﺨﺼﻮص،
الﺬي يقﻮم ﻓي الغالﺐ على الﺰراعة الﺒعلﯿة ،حﺴاس جﺪاً
لﺘقلﺒات درجات الﺤﺮارة وهﻄﻮل اﻷمﻄار.

الﻤاضﯿة ) (2019-2015أكﺜﺮ دﻓﺌاً مﻦ أي عام قﺒﻞ عام ،2014
وكان الﻤﺘﻮسﻂ على مﺪى العقﺪ الﻤاضي ) (2019-2010هﻮ
أحﺮ مﺘﻮسﻂ عقﺪ على اإلﻃالق .ومﻨﺬ الﺜﻤانﯿﻨﯿات ،كان
كﻞ عقﺪ مﺘﺘالي أكﺜﺮ دﻓﺌاً مﻦ جﻤﯿع العقﻮد الﺴابقة رجﻮعاً
إلى عام  1850على اﻷقﻞ .وشهﺪت مﻨاﻃﻖ الﯿابﺴة العالﻤﯿة
ﺛاني أو ﺛالﺚ )حﺴﺐ مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺨﺪمة( أحﺮ
درجات الﺤﺮارة الﻤﺴﺠلة وهي  0.24 ± 1.78درجة مﺌﻮية
ﻓﻮق مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي ،كﻤا كان ارتفاع
درجة حﺮارة الﯿابﺴة ،ﻓي الﻤﺘﻮسﻂ ،أسﺮع مﻦ ارتفاع
درجة حﺮارة اﻷرض كﻜﻞ.1

كﻤا أن الﺰيادات ﻓي درجات الﺤﺮارة والﺘغﯿﺮات ﻓي أنﻤاط درﺟة الﺤﺮارة فﻮق القارة اﻷفﺮيقﯿة
هﻄﻮل اﻷمﻄار تﺆﺛﺮ بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ على صﺤة الﺴﻜان ﻓي
جﻤﯿع أنﺤاﺀ أﻓﺮيقﯿا .ﻓﺪرجات الﺤﺮارة اﻷكﺜﺮ دﻓﺌاً وارتفاع
معﺪل هﻄﻮل اﻷمﻄار يﺆديان إلى زيادة مالﺀمة الﻤﻮائﻞ
للﺤﺸﺮات العﻀﯿة وانﺘقال اﻷمﺮاض الﻤﻨقﻮلة بالﻨﻮاقﻞ مﺜﻞ
حﻤى الﻀﻨﻚ والﻤالريا والﺤﻤى الﺼفﺮاﺀ .ولﺬلﻚ ﻓﺈن رصﺪ
ً
مﺪخال رئﯿﺴﯿاً لﺘﺤلﯿﻞ
هﺬيﻦ الﻤﺆشﺮيﻦ والﺘﻨﺒﺆ بهﻤا يﺸﻜالن
حالة الﻤﻨاخ اﻷﻓﺮيقي واﻵﺛار الﻤﺮتﺒﻄة به.

درﺟة الﺤﺮارة الﻌالﻤﯿة
مﻦ الﻤﺮجﺢ أن الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﺪرجة الﺤﺮارة الﺴﻄﺤﯿة
ﻓي عام  ،2019الﺬي بلﻎ  0.1 ± 1.1درجة مﺌﻮية ﻓﻮق
مﺘﻮسﻂ ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي ،كان ﺛاني أعلى
مﺘﻮسﻂ على اإلﻃالق )الﺸﻜﻞ  .(1وكانﺖ الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺲ

لقﺪ ارتفعﺖ درجات الﺤﺮارة ﻓي أﻓﺮيقﯿا ﻓي العقﻮد اﻷخﯿﺮة
بﻤعﺪل مﻤاﺛﻞ لﻤعﺪل معﻈﻢ القارات اﻷخﺮى ) الﺸﻜﻞ
 ، (2وبالﺘالي أسﺮع إلى حﺪ ما مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي
لﺪرجة الﺤﺮارة الﺴﻄﺤﯿة ،الﺬي يﺘﻀﻤﻦ عﻨﺼﺮ مﺤﯿﻄات
كﺒﯿﺮاً  .وبﻤﺘﻮسﻂ جﻤﯿع أنﺤاﺀ الﺒﺮ الﺮئﯿﺴي ﻷﻓﺮيقﯿا،
الﺬي يﺘﺮاوح بﯿﻦ  0.56درجة مﺌﻮية و 0.63درجة مﺌﻮية
ﻓﻮق الﻤﺘﻮسﻂ على الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ  ،2010-1981كان عام
 2019على اﻷرجﺢ ﺛالﺚ أحﺮ عام على االﻃالق ،بعﺪ
عامي  2010و .2016كﻤا كان عاما  2010و 2016عامﯿﻦ
حاريّﻦ على الﺼعﯿﺪ العالﻤي نﺘﯿﺠة جﺰئﯿاً ﻷحﻮال الﻨﯿﻨﯿﻮ
1

الﺘقﺮيﺮ الﺨاص للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ
الﻤﻨاخ ) (IPCCتغﯿﺮ الﻤﻨاخ واﻷراضي.
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الﺸﻜﻞ  - 1شﺬوذ
الﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي العالﻤي
لﺪرجة الﺤﺮارة بالﻨﺴﺒة
إلى أحﻮال ما قﺒﻞ العﺼﺮ
الﺼﻨاعي )،1900-1850
درجة مﺌﻮية( .وتﺘﻤاشى
عﻤلﯿﺘا إعادة الﺘﺤلﯿﻞ
) ERA5و (JRA55مع
مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات ﻓي
الﻤﻮقع )HadCRUT
و NOAAGlobalTemp
و (GISTEMPخالل
الفﺘﺮة مﻦ عام  1981إلى
عام .2010
الﻤﺼﺪر :مﻜﺘﺐ اﻷرصاد
الﺠﻮية ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة
لﺒﺮيﻄانﯿا العﻈﻤى
وأيﺮلﻨﺪا الﺸﻤالﯿة.
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ﻓي بﺪاية العام .وكانﺖ هﻨاك اخﺘالﻓات إقلﯿﻤﯿة ﻓي شﺬوذ الﮭﻄﻮل

درجات الﺤﺮارة على نﻄاق دون قاري ﻓي عام
)الﺸﻜﻞ  .(3وسُ ﺠلﺖ درجات حﺮارة أعلى بﻤا يﺘﺠاوز
درجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ مﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  2010-1981ﻓي جﻨﻮب
أﻓﺮيقﯿا ونامﯿﺒﯿا وأجﺰاﺀ مﻦ أنغﻮال .وكانﺖ درجة حﺮارة
مﺴاحات واسعة تﻤﺘﺪ مﻦ جﻨﻮب إلى شﻤال القارة أعلى
أكﺜﺮ مﻦ درجة مﺌﻮية واحﺪة ﻓﻮق الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعي .وكانﺖ
مﻨاﻃﻖ مﺤﺪودة ﻓي الﺸﻤال الغﺮبي ،بﻤا ﻓي ذلﻚ مﻮريﺘانﯿا،
ً
ﻓﻀال عﻦ الﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺤﯿﻄﯿة الﻤﺘاخﻤة لها ،هي اﻷكﺜﺮ
بﺮودة مﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة .2010-1981
2019

2

كانﺖ الﻤﺠامﯿع الﺴﻨﻮية لهﻄﻮل اﻷمﻄار ﻓي عام
أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻄات الﻄﻮيلة اﻷجﻞ ﻓي الﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي،
وشﺮق خلﯿﺞ ﻏﯿﻨﯿا ،وعلى ﻃﻮل الﺴاحﻞ الﺠﻨﻮبي الغﺮبي
لغﺮب أﻓﺮيقﯿا ،وشﻤال ﻏﺮب جﺒال اﻷﻃلﺲ العالﯿة ،وﻓي
جﺰر ماديﺮا والﻜﻨاري ،وﻓي بعﺾ مﻨاﻃﻖ مﺪﻏﺸقﺮ
)الﺸﻜﻞ  .(4وكان هﻄﻮل اﻷمﻄار ﻓﻮق الﻤعﺘاد ﻓي شﻤال
وجﻨﻮب مﺪﻏﺸقﺮ ،وﻓي شﺮق أﻓﺮيقﯿا ،وﻓي جﺰﺀ كﺒﯿﺮ مﻦ

2019

تﺮد مﻨاقﺸة لﺘﻮاﻓﺮ ومﻮﺛﻮقﯿة بﯿانات الهﻄﻮل ﻓي اإلﻃار
الﻮارد أدناه.

الﺸﻜﻞ  - 3شﺬوذ درجة
حﺮارة الهﻮاﺀ الﺴﻨﻮية
الﺴﻄﺤﯿة )بالﺪرجة
الﻤﺌﻮية( لعام  2019ﻓﯿﻤا
يﺘعلﻖ بﻤﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
.2010-1981
الﻤﺼﺪر :بﯿانات الﻤﺮكﺰ
اﻷوروبي للﺘﻨﺒﺆات
الﺠﻮية الﻤﺘﻮسﻄة
الﻤﺪى  ،ERA5خﺪمة
كﻮبﺮنﯿﻜﻮس لﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ
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الﺸﻜﻞ  - 2االتﺠاهات
ﻓي مﺘﻮسﻂ درجة حﺮارة
الهﻮاﺀ الﺴﻄﺤي على
مﺪى أربع ﻓﺘﺮات ﻓﺮعﯿة
باسﺘﺨﺪام مﺠﻤﻮعات
الﺒﯿانات HadCRUT4
و NOAAGlobalTemp
و .GISTEMPوتﺸﯿﺮ
اﻷعﻤﺪة إلى االتﺠاه
الﺴائﺪ ﻓي مﺘﻮسﻂ
مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات
الﺜالث ،وتﺸﯿﺮ الﺨﻄﻮط
الﺴﻮداﺀ إلى الﻨﻄاق بﯿﻦ
أكﺒﺮ وأصغﺮ االتﺠاهات
ﻓي ﻓﺮادى مﺠﻤﻮعات
الﺒﯿانات الﺜالث .
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1

مﻨﻄقة الﺴاحﻞ ،وبﯿﻦ نهﺮي ﻓﻮلﺘا والﻨﯿﺠﺮ ،إلى الﺸﻤال
مﻦ نهﺮ الﻜﻮنغﻮ الﺴفلي ،وﻓي ﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا الﻮسﻄى .
ولﻮحﻈﺖ ﻓي وسﻂ وشﺮق أﻓﺮيقﯿا مﺠامﯿع هﻄﻮل سﻨﻮي
ﻓﻮق الﻤﺘﻮسﻂ )ﻓﻮق الﻤﺌﯿﻦ الﺘﺴعﯿﻦ( .و ُوجﺪت مﺠامﯿع
الهﻄﻮل الﺴﻨﻮية الﻤﻨﺨفﻀة جﺪاً )أقﻞ مﻦ الﻤﺌﯿﻦ العاشﺮ(
ﻓي معﻈﻢ الﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي ،وشﺮق خلﯿﺞ ﻏﯿﻨﯿا ،وشﻤال
ﻏﺮب جﺒال اﻷﻃلﺲ العالﯿة ،وﻓي جﺰر الﻜﻨاري.

اﺳﺘﻤﺮار نقﺺ اﻷمﻄار والﻔﯿﻀانات في الﺠﻨﻮب
اﻷفﺮيقي
كانﺖ كﻤﯿات اﻷمﻄار خالل مﻮسﻢ  2019/2018أقﻞ مﻦ
الﻤعﺘاد ﻓي الﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي ،مﻤا أدى إلى تفاقﻢ حالة
الﺠفاف القائﻤة )انﻈﺮ الﻤﺰيﺪ مﻦ الﺘفاصﯿﻞ ﻓي قﺴﻢ الﻈﻮاهﺮ
الﺸﺪيﺪة الﺘأﺛﯿﺮ ﻓي عام  .(2019وﻓي بعﺾ أجﺰاﺀ الﻤﻨﻄقة،
كان هﺬا آخﺮ مﻮسﻤﯿﻦ أو أكﺜﺮ مﻦ مﻮاسﻢ اﻷمﻄار الﻤﺘﺘالﯿة
الﺘي يقﻞ ﻓﯿها هﻄﻮل اﻷمﻄار عﻦ الﻤعﺘاد .وﻓي وقﺖ الحﻖ
مﻦ عام  ،2019وبعﺪ تأخﺮ بﺪاية هﻄﻮل اﻷمﻄار ،أدت
ﻇﻮاهﺮ هﻄﻮل اﻷمﻄار بغﺰارة إلى حﺪوث ﻓﯿﻀانات ﻓي
بعﺾ الﻤﻨاﻃﻖ  .وكانﺖ آﺛار اﻷمﻄار الغﺰيﺮة الﻨاجﻤة
عﻦ إعﺼار إيﺪاي الﻤﺪاري ،ﻓي آذار/مارس ،واإلعﺼار
الﻤﺪاري كﯿﻨﯿﺚ ،ﻓي نﯿﺴان  /أبﺮيﻞ ،واضﺤة ﻓي شﺬوذ
الهﻄﻮل الﺴﻨﻮي على الﺮﻏﻢ مﻦ مﺠامﯿع هﻄﻮل اﻷمﻄار
اﻷقﻞ مﻦ الﻤعﺘاد ﻓي معﻈﻢ اﻷشهﺮ اﻷخﺮى ﻓي عام .2019

ﺳقﻮط أمﻄار ﻏﯿﺮ مﻨﺘﻈﻤة في ﺷﺮق أفﺮيقﯿا
ﻓي الﺴﻨة العادية ،تﺸهﺪ مﻨﻄقة القﺮن اﻷﻓﺮيقي الﻜﺒﺮى
مﻮسﻤﯿﻦ مﻤﻄﺮيﻦ ،أحﺪهﻤا يﺒلﻎ ذروته مﻦ آذار/مارس
إلى أيار/مايﻮ ،واﻵخﺮ مﻦ تﺸﺮيﻦ اﻷول/أكﺘﻮبﺮ إلى كانﻮن
اﻷول/ديﺴﻤﺒﺮ .وكان هﻄﻮل اﻷمﻄار ﻓي أوائﻞ مﻮسﻢ 2018
أعلى مﻦ الﻤعﺘاد ،ﻓي حﯿﻦ أن مﻮسﻤي اﻷمﻄار الﻤﺘعاقﺒﯿﻦ
ﻓي أواخﺮ عام  2018وأوائﻞ عام  2019كانا أكﺜﺮ جفاﻓاً
مﻦ الﻤعﺘاد .ومع ذلﻚ ،تﺤﻮل هﺬا الﻮضع مﻦ الﺠفاف إلى
حالة ﻓﯿﻀان ،حﯿﺚ جلﺐ الﻤﻮسﻢ الﻤﻄﯿﺮ الﺜاني ﻓي أواخﺮ
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عام  2019زيادة ﻓي هﻄﻮل اﻷمﻄار .وعﻤﻮماً ،امﺘﺪت
أيﻀاً حاالت الهﻄﻮل الﺸاذة ﻓﻮق العادية ﻓي مﻨﻄقة القﺮن
اﻷﻓﺮيقي الﻜﺒﺮى ﻏﺮباً إلى أجﺰاﺀ مﻦ ﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا.

الﺸﻜﻞ  - 4مﺠﻤﻮع
الهﻄﻮل الﺴﻨﻮي لﻺمﻄار
ﻓي عام  ،2019معﺒّﺮاً
عﻨه كﻤﺌﯿﻦ مﻦ الفﺘﺮة
الﻤﺮجعﯿة ،2010-1951
الﺘي كانﺖ ﻓي أكﺜﺮ %20
مﻦ الﺴﻨﻮات جفاﻓاً )الﺒﻨي(
وأكﺜﺮ  %20مﻦ الﺴﻨﻮات
رﻃﻮبة )اﻷخﻀﺮ( خالل
الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة ،مع
ﻇالل أﻏﻤﻖ مﻦ الﺒﻨي
واﻷخﻀﺮ تﺸﯿﺮ إلى نﺴﺒة
الـ  %10اﻷكﺜﺮ جفاﻓاً
واﻷكﺜﺮ رﻃﻮبة ،على
الﺘﻮالي.
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ العالﻤي
لﻤﻨاخﯿات الهﻄﻮل
) ،(GPCCاﻷمﻄار،
دائﺮة اﻷرصاد الﺠﻮية
اﻷلﻤانﯿة ،ألﻤانﯿا.

درﺟات حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ّأﺛﺮت ﻋﻠﻰ ھﻄﻮل
اﻷمﻄار وﻏﯿﺮه مﻦ الﺴﻤات الﻤﻨاﺧﯿة
كانﺖ درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ) (SSTsأعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ
ﻓي مﻨاﻃﻖ واسعة مﻦ العالﻢ ﻓي عام  .2019وقﺪ وصلﺖ
درجات الﺤﺮارة تلﻚ ﻓي مﻨﻄقة الﻤﺤﯿﻂ الهادئ الﻤﺪارية
لفﺘﺮة وجﯿﺰة عﺘﺒة أحﻮال الﻨﯿﻨﯿﻮ ﻓي وقﺖ مﺒﻜﺮ مﻦ العام
ولﻜﻨها عادت إلى اﻷحﻮال الﻤﺤايﺪة بعﺪ ذلﻚ )مﺆشﺮ الﻨﯿﻨﯿﻮ
 ،SST 3.4الﺸﻜﻞ  ،5إلى الﯿﺴار( .وكان عﺪم وجﻮد نﻤﻂ
نﻤﻮذجي يﺸﺒه الﻨﯿﻨﯿﻮ ﻓي هﻄﻮل اﻷمﻄار العالﻤي مﺘﺴقاً مع
إشارة الﻨﯿﻨﯿﻮ  SSTالﻀعﯿفة نﺴﺒﯿاً .ومع ذلﻚ ،ﻓﺈن هﻄﻮل
اﻷمﻄار ﻓﻮق الﻤعﺘاد ﻓي مﻨﻄقة القﺮن اﻷﻓﺮيقي الﻜﺒﺮى
وهﻄﻮل اﻷمﻄار دون الﻤعﺘاد ﻓي الﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي ﻓي
عام  2019يﺘفقان مع أحﻮال الﻨﯿﻨﯿﻮ.
2.5

آﺧر ﻗﯾﻣﺔ أﺳﺑوﻋﯾﺔ = -0.69

الﺸﻜﻞ  - 5قﯿﻢ مﺆشﺮ
الﻨﯿﻨﯿﻮ ) SST 3.4إلى
الﯿﺴار( ومﺆشﺮ القﻄﺒﯿة
الﺜﻨائﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي
)) (IODإلى الﯿﻤﯿﻦ( مﻦ
عام  2016إلى أوائﻞ
عام .2020
الﻤﺼﺪر :الﻤﻜﺘﺐ
االسﺘﺮالي لألرصاد
الﺠﻮية.
2.5

آﺧر ﻗﯾﻣﺔ أﺳﺑوﻋﯾﺔ = -0.46
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اﻹﻃار  - 1مﺪى ﺗﻮافﺮ ﺑﯿانات الﮭﻄﻮل ومﻮﺛﻮﻗﯿﺘﮭا
أساسﯿة مﻦ الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا
) .(NMHSsبﯿﺪ أن هﺬه الﺒﯿانات تﺼﻞ إلى الﻤﺮكﺰ العالﻤي
لﻤﻨاخﯿات الهﻄﻮل ) (GPCCبﺘأخﯿﺮ ﻃﻮيﻞ ،ومﻦ ﺛﻢ ﻓهي
تُﺴﺘﺨﺪم ﻓي مﺠﻤﻮعات بﯿانات ﻏﯿﺮ الﻮقﺖ الﺤقﯿقي وكﺬلﻚ
ﻓي الﻤﺘﻮسﻄات الﻄﻮيلة اﻷجﻞ )شﻜﻞ اإلﻃار ،أعلى الﯿﻤﯿﻦ(،
الﺘي تﻤﺜّﻞ أساس حاالت شﺬوذ الهﻄﻮل الﺸهﺮية .وﻓﯿﻤا
يﺘعلﻖ بالفﺘﺮة  ،1990-1971تلقى الﻤﺮكﺰ العالﻤي لﻤﻨاخﯿات
الهﻄﻮل ) (GPCCبﯿانات شهﺮية مﻦ حﻮالي  4500مﺤﻄة
ومﻦ أكﺜﺮ مﻦ  5000مﺤﻄة كﺤﺪ أقﺼى )شﻜﻞ اإلﻃار،
إلى اﻷسفﻞ( .أما ﻓي الﺴﻨﻮات الﺴابقة والالحقة لﺬلﻚ ،ﻓقﺪ
تلقى الﻤﺮكﺰ ) (GPCCبﯿانات مﻦ عﺪد أقﻞ مﻦ الﻤﺤﻄات.

إن وجﻮد قاعﺪة بﯿانات مﻮﺛﻮقة خاصة بالﺮصﺪات ﻓي
الﻤﻮقع أمﺮ أساسي لﻤﺮاقﺒة الهﻄﻮل وذلﻚ ﻷنها تﻮﻓﺮ الﺤقﯿقة
اﻷساسﯿة للقﯿاسات ﻏﯿﺮ الﻤﺒاشﺮة مﻦ الﺮادار ،وروابﻂ
الﻤﻮجات الﻤﺘﻨاهﯿة الﺼغﺮ ،والﺴﻮاتﻞ .وﻓي مﻨاﻃﻖ مﺜﻞ
أﻓﺮيقﯿا ذات شﺒﻜة بﯿانات الهﻄﻮل القلﯿلة نﺴﺒﯿاً ،قﺪ يﻜﻮن
هﻨاك اخﺘالف كﺒﯿﺮ بﯿﻦ تﺤلﯿالت الهﻄﻮل الﻤﺨﺘلفة.

الﺘﻮزيع الﻤﻜاني للﻤﺘﻮسﻂ
الﺴﻨﻮي لعﺪد مقايﯿﺲ
اﻷمﻄار ﻓي عام 2019
الﻤﺘاح قﺮب الﻮقﺖ
الﺤقﯿقي )تقاريﺮ SYNOP
و (CLIMATوالﺬي
يُﺴﺘﺨﺪم ﻓي مُﻨﺘﺞ الﻤﺮاقﺒة
الﺨاص بالﻤﺮكﺰ العالﻤي
لﻤﻨاخﯿات الهﻄﻮل
) .(GPCCوكلﻤا زاد
اللﻮن ُدكﻨة كلﻤا زاد عﺪد
الﻤﺤﻄات الﻤﺘاحة ﻓي
خلﯿة شﺒﻜة تﺒلﻎ .1° x 1°
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ العالﻤي
لﻤﻨاخﯿات الهﻄﻮل
) ،(GPCCدائﺮة اﻷرصاد
الﺠﻮية اﻷلﻤانﯿة ،ألﻤانﯿا

وتﺒعاً للﺘﻄﺒﯿﻖ الﻤﺴﺘﺨﺪم ،يلﺰم حﺪ أدنى مﻦ عﺪد الﺮصﺪات
الﺘﻤﺜﯿلﯿة لﻜﻞ مﻨﻄقة .ويﺘﻮقﻒ مﺪى تﻮاﻓﺮ الﺒﯿانات أيﻀا على
حُ ﺴﻦ تﻮقﯿﺖ الﺒﯿانات .ﻓعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺒﯿانات
الﻮقﺖ قﺮب الﺤقﯿقي الﻤﺴﺘﻨﺪة إلى تقاريﺮ الﺮصﺪ الﺴﻄﺤي
الﺼادر مﻦ مﺤﻄة أرضﯿة ) ،(SYNOPتﺴﺘﻮﻓي  560مﺤﻄة
تقﺮيﺒاً ﻓي االتﺤاد اإلقلﯿﻤي اﻷول الﺘابع للﻤﻨﻈﻤة )(WMO
)أﻓﺮيقﯿا( معﯿار الﻤﺮكﺰ العالﻤي لﻤﻨاخﯿات الهﻄﻮل ) (GPCCوضﻤاناً السﺘﯿفاﺀ مﺘﻄلﺒات الﺮصﺪ مﻦ أجﻞ الﺘﻨﺒﺆ العﺪدي
وهﻮ تغﻄﯿة بﻨﺴﺒة قﺪرها  %70لألشهﺮ الﺘي تﺘﻮاﻓﺮ عﻨها العالﻤي بالﻄقﺲ وعﻤلﯿات إعادة الﺘﺤلﯿﻞ الﻤﻨاخي على
بﯿانات .وأخﺬاً ﻓي االعﺘﺒار تقاريﺮ الﻤﺘﻮسﻄات والﻤﺠامﯿع نﺤﻮ أكﺜﺮ ﻓعالﯿة ،تُﺴﺘﺤﺪث نُهﺞ جﺪيﺪة تﺴﻤّي وتﺤﺪد شﺒﻜة
الﺸهﺮية الﺼادرة مﻦ مﺤﻄة أرضﯿة ) (CLIMATأيﻀاً ،الﺮصﺪ الﺴﻄﺤي القاعﺪة اﻷساسﯿة على الﺼعﯿﺪ العالﻤي.
يﺮتفع الﻤﺠﻤﻮع إلى حﻮالي  675مﺤﻄة )شﻜﻞ اإلﻃار ،وهﺬه الﺸﺒﻜة هي شﺒﻜة الﺮصﺪ اﻷساسي العالﻤﯿة )(GBON
أعلى الﯿﺴار( .ويﺘألﻒ العﻤﻮد الفقﺮي لقاعﺪة بﯿانات الﻤﺮكﺰ )انﻈﺮ https://www.wmo.int/pages/prog/www/wigos/
العالﻤي لﻤﻨاخﯿات الهﻄﻮل ) (GPCCمﻦ مﺴاهﻤات بﯿانات .(documents/GBON/GBON-exsummary.pdf
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ﻋدد اﻟﻣﺣطﺎت ﻓﻲ ﻛل ﺧﻠﯾﺔ ﺷﺑﻛﺔ

عﺪد الﻤﺤﻄات لﻜﻞ
مﺼﺪر بﯿانات والﺴﻨة
ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ باالتﺤاد
اإلقلﯿﻤي اﻷول الﺘابع
للﻤﻨﻈﻤة )أﻓﺮيقﯿا(
والﻤقﺪار الﺘﺠﻤﯿعي
)اﻷزرق الﺪاكﻦ(.
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ العالﻤي
لﻤﻨاخﯿات الهﻄﻮل
) ،(GPCCدائﺮة اﻷرصاد
الﺠﻮية اﻷلﻤانﯿة ،ألﻤانﯿا

ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﮭطول اﻟﺷﮭري اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣرﻛز اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺎت اﻟﮭطول ) (GPCCﻓﻲ اﻻﺗﺣﺎد اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ اﻷول
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ﻋدد اﻟﻣﺣطﺎت

اﻟﻔﺎو
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الﺸﻜﻞ  - 6حاالت الﺸﺬوذ
ﻓي درجات حﺮارة سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ ) (SSTلعام 2019
)بالﻨﺴﺒة إلى مﺘﻮسﻂ
الفﺘﺮة ،2010-1981
معﺒﺮاً عﻨها بالﺪرجة
الﻤﺌﻮية( مﻦ مﺠﻤﻮعة
بﯿانات HadSST3.1.1.0
الﻤﺼﺪر :مﻜﺘﺐ اﻷرصاد
الﺠﻮية ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة.
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اﺧﺗﻼف اﻟﺷذوذ )ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ(

وقﺪ لعﺒﺖ درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓي الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي
دوراً هاماً ﻓي ﻇﻮاهﺮ عام  2019حﻮل حﻮض الﻤﺤﯿﻂ
الهﻨﺪي .ﻓفي الﻨﺼﻒ اﻷخﯿﺮ مﻦ العام ،ارتﺒﻄﺖ الﻤﯿاه
اﻷكﺜﺮ دﻓﺌاً مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ﻓي ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ودرجات
الﺤﺮارة اﻷكﺜﺮ بﺮودة مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ﻓي شﺮق الﺤﻮض
على ﻃﻮل الﺴاحﻞ الغﺮبي إلنﺪونﯿﺴﯿا  -وهﻮ نﻤﻂ مﻤﯿﺰ
لﻤﺮحلة إيﺠابﯿة قﻮية جﺪاً مﻦ القﻄﺒﯿة الﺜﻨائﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي
)الﺸﻜﻞ  ،5إلى الﯿﻤﯿﻦ(  -أيﻀاً بهﻄﻮل اﻷمﻄار بﻤعﺪل
ﻓﻮق الﻤﺘﻮسﻂ ﻓي أجﺰاﺀ مﻦ شﺮق أﻓﺮيقﯿا مﻦ تﺸﺮيﻦ
اﻷول/أكﺘﻮبﺮ إلى كانﻮن اﻷول/ديﺴﻤﺒﺮ .كﻤا شهﺪ جﻨﻮب
ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي أيﻀاً نﺸاﻃاً لألعاصﯿﺮ الﻤﺪارية
أعلى بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ خالل الﻤﻮسﻢ  .2019/2018وﻓي
هﺬه الﻤﻨﻄقة ،كانﺖ هﻨاك حاالت شاذة إيﺠابﯿة مﻦ درجات
حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،إلى جانﺐ مﺮحلة مﺤايﺪة ولﻜﻨها
إيﺠابﯿة مﻦ الﻨﯿﻨﯿﻮ  -الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي ،والقﻄﺒﯿة الﺜﻨائﯿة
للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي اإليﺠابﯿة .وتﺮتﺒﻂ هﺬه الﺘأﺛﯿﺮات بالﻤﺰيﺪ مﻦ
أنﺸﻄة هﻄﻮل اﻷمﻄار واﻷعاصﯿﺮ ﻓﻮق الﺠانﺐ الغﺮبي
مﻦ حﻮض الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي.
وكانﺖ هﻨاك مﺴاحات مﺤﺪودة مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ اﻷكﺜﺮ بﺮودة
مﻦ مﺘﻮسﻂ درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،بﻤا ﻓي ذلﻚ قﺒالة
ساحﻞ ﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا وعلى ﻃﻮل الﺴاحﻞ الغﺮبي لﺠﻨﻮب

أﻓﺮيقﯿا ونامﯿﺒﯿا )الﺸﻜﻞ  .(6وكانﺖ حاالت الﺸﺬوذ الﺒاردة
قﺒالة ﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا واضﺤة بﺸﻜﻞ خاص خالل ﻓﺘﺮة بﺪاية
الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة وارتﺒﻂ بها تأخﺮ الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة ﻓي
أقﺼى ﻏﺮب مﻨﻄقة الﺴاحﻞ ،والسﯿﻤا الﺴﻨغال وﻏامﺒﯿا.
وكانﺖ درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ أعلى بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ
ً
شﻤاال على ﻃﻮل الﺴاحﻞ مﻦ أنغﻮال إلى ﻏابﻮن ،حﯿﺚ
أشارت درجات الﺤﺮارة الﻤﺮتفعة الﻤﺴﺘﻤﺮة إلى مﻮجة
حﺮ بﺤﺮية "شﺪيﺪة" 3.ودرجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ اﻷقﻞ
مﻦ الﻤﺘﻮسﻄة ﻓي شﻤال الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي الﻤﺪاري ،شﻤال
ً
شﻤاال ،ودرجات حﺮارة
الﻤﻨﻄقة الﻮاقعة حﻮالي  5درجات
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓﻮق الﻤﺘﻮسﻄة جﻨﻮب  5درجات شﻤاال ً،
هي سﻤة مﻦ سﻤات الﻤﺮحلة الﺴلﺒﯿة مﻦ الﺘﺪرج الﺰوالي
لﺪرجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓي الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي الﻤﺪاري
) ،(TAMGالﺬي يﻈهﺮ تﺒايﻨاً كﺒﯿﺮاً مﺘعﺪد العقﻮد )الﺸﻜﻞ .(7
وقﺪ ارتﺒﻂ بالﻤﺮحلة الﺴلﺒﯿة مﻦ الﺘﺪرج الﺰوالي لﺪرجات
حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓي الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي الﻤﺪاري )(TAMG
3

Hobday, A.J., E.C.J. Oliver, A. Sen Gupta, J.A. Benthuysen, M.T. Burrows, M.G. Donat, N.J. Holbrook, P.J.

Moore, M.S. Thomsen, T. Wernberg and D.A. Smale,
2018: Categorizing and naming marine heatwaves.

Oceanography, 31(2):162–173, https://doi.org/10.5670/
.oceanog.2018.205
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الﺘﻨﺒﺆات ﻋﻠﻰ الﻤﺪى القﺮيﺐ لﻠﻔﺘﺮة

2024-2020

إن الﺘﻨﺒﺆات الﻤﻨاخﯿة الﺴﻨﻮية إلى العقﺪية تﺰ ّود صانعي
القﺮارات بﻤعلﻮمات عﻦ الﻤﻨاخ القﺮيﺐ اﻷجﻞ مﻦ خالل
بﺪﺀ الﺘﻨﺒﺆات مﻦ الﺤالة الﻤالحﻈة للﻨﻈام الﻤﻨاخي 5,4.وهﺬه
الﺘﻨﺒﺆات تﺴﺘﻜﻤﻞ سﻨﻮياً مﻦ قﺒﻞ عﺪة مﺮاكﺰ دولﯿة ويقﻮم
بﺠﻤعها الﻤﺮكﺰ الﺮائﺪ للﺘﻨﺒﺆات الﻤﻨاخﯿة الﺴﻨﻮية إلى العقﺪية
) (ADCPالﺘابع للﻤﻨﻈﻤة )https://hadleyserver.) (WMO
 .(metoffice.gov.uk/wmolcونﻈﺮاً لﻮضعها الﺘﺠﺮيﺒي ،مﻦ
الﻤهﻢ رصﺪ الﺘﺤﺪيﺜات الﺴﻨﻮية لهﺬه الﺘﻨﺒﺆات .وكﻤا هﻮ
ا
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الﺸﻜﻞ  - 7سﯿﻄﺮ الﺘﺪرج
الﺰوالي لﺪرجات حﺮارة
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓي الﻤﺤﯿﻂ
اﻷﻃلﺴي الﻤﺪاري )(TAMG
الﺴلﺒي على معﻈﻢ العام،
مﻤا أدى إلى تأخﯿﺮ الﺮياح
الﻤﻮسﻤﯿة على الﺠﺰﺀ الغﺮبي
مﻦ الﺴاحﻞ .وقﺪ ﻇهﺮت
مﺮحلﺘه اإليﺠابﯿة ﻓي وقﺖ
الحﻖ مﻦ آب/أﻏﺴﻄﺲ
وأيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ ،مﻤا كان
مﻮاتﯿاً لهﻄﻮل أمﻄار مﻮسﻤﯿة
نﺸﻄة جﺪا وامﺘﺪادها خالل
تﺸﺮيﻦ اﻷول/أكﺘﻮبﺮ ﻓﻮق
أقﺼى ﻏﺮب مﻨﻄقة الﺴاحﻞ .
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ اﻷﻓﺮيقي
لﺘﻄﺒﯿقات اﻷرصاد الﺠﻮية
ﻷﻏﺮاض الﺘﻨﻤﯿة )(ACMAD

Kushnir, Y., A.A. Scaife, R. Arritt, G. Balsamo, G. Boer,

–1.20

F. Doblas-Reyes, E. Hawkins, M. Kimoto, R.K. Kolli, A.

–1.60

J. Perlwitz, S. Power, M. Raphael, A. Shimpo, D.

Kumar, D. Matei, K. Matthes, W.A. Müller, T. O'Kane,
Smith, M. Tuma and B. Wu, 2019: Towards operational

M A M J J A S O N D J

predictions of the near-term climate. Nature Climate

2018

انﺨفاض الهﻄﻮل ﻓي أجﺰاﺀ مﻦ ﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا .ومع ذلﻚ،
ﻓي عام  ،2019كان مﺆشﺮ الﺘﺪرج الﺰوالي لﺪرجات حﺮارة
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓي الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي الﻤﺪاري ) (TAMGسلﺒﯿاً
بﺸﻜﻞ ﻃفﯿﻒ على مﺪار العام ،حﯿﺚ عﻮضﺖ القﯿﻢ اإليﺠابﯿة
مﻦ آب/أﻏﺴﻄﺲ إلى تﺸﺮيﻦ اﻷول/أكﺘﻮبﺮ بانﺨفاض حاد
ﻓي أواخﺮ العام.

.Change, 9:94–101, doi:10.1038/s41558-018-0359-7
5

Smith, D. M., R. Eade, A. A. Scaife, L.-P. Caron,
G. Danabasoglu, T. M. DelSole, T. Delworth, F. J.

Doblas-Reyes, N. J. Dunstone, L. Hermanson, V.
Kharin, M. Kimoto, W. J. Merryfield, T. Mochizuki,
W. A. Mueller, H. Pohlmann, S. Yeager and X. Yang,
2019: Robust skill of decadal climate predictions, npj

Climate and Atmospheric Science, 2:13, doi:10.1038/

.s41612-019-0071-y

درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﺳطﺣﯾﺔ

اﻟﮭطول

الﺸﻜﻞ  - 8مﺘﻮسﻂ الﺘﻨﺒﺆات
الﻤﺘعﺪدة الﻨﻤاذج لﺪرجات
الﺤﺮارة القﺮيﺒة مﻦ الﺴﻄﺢ
وهﻄﻮل اﻷمﻄار لفﺘﺮة
الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺲ .2024-2020
وتﻈهﺮ اﻷلﻮان حاالت شاذة،
مقارنة بالفﺘﺮة ،2010-1981
بالﻨﺴﺒة لﻤﺘﻮسﻂ العﺪيﺪ
مﻦ الﺘﻨﺒﺆات الﺪولﯿة الﺘي
تﺴاهﻢ ﻓي الﻤﺮكﺰ الﺮائﺪ
للﺘﻨﺒﺆات الﻤﻨاخﯿة الﺴﻨﻮية
إلى العقﺪية ) (ADCPالﺘابع
للﻤﻨﻈﻤة )https://) (WMO
ا

hadleyserver.metoffice.

 .(gov.uk/wmolcوقﺪ
جﺮت تهﯿﺌة الﺘﻮقعات مع
الﻤالحﻈات وتﺒﺪأ ﻓي أو بعﺪ
 1تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮﻓﻤﺒﺮ .2019
الﻤﺼﺪر :مﻜﺘﺐ اﻷرصاد
الﺠﻮية ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة.
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مﺒﯿﻦ ﻓي الﺸﻜﻞ  ،8ﻓﺈن آخﺮ الﺘﻨﺒﺆات ،الﺘي تغﻄي ﻓﺘﺮة
الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺲ مﻦ عام  2020إلى عام  ،2024تﻈهﺮ
اسﺘﻤﺮار االحﺘﺮار على وجه الﺨﺼﻮص ﻓي شﻤال أﻓﺮيقﯿا
والﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي ،مع هﯿﻤﻨة انﺨفاض هﻄﻮل اﻷمﻄار
ﻓي كلﺘا الﻤﻨﻄقﺘﯿﻦ الفﺮعﯿﺘﯿﻦ وزيادة هﻄﻮل اﻷمﻄار على
مﻨﻄقة الﺴاحﻞ .وتﺘﺴﻖ هﺬه الﺘﻨﺒﺆات مع االحﺘﺮار الﻤﺘعاﻇﻢ
على الﯿابﺴة وعلى خﻄﻮط العﺮض الﺸﻤالﯿة العالﯿة الﻤﺘﻮقع
مﻦ زيادة تﺮكﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري ﻓي الغالف
ً
شﻤاال لﻤﻨﻄقة الﺘقارب بﯿﻦ الﻤﻨاﻃﻖ
الﺠﻮي  6والﺘﺤﻮل
الﻤﺪارية اﻷﻃلﺴﯿة الﻤﺘﻮقع مﻦ درجات حﺮارة أكﺜﺮ دﻓﺌاً ﻓي
7
شﻤال الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي مﻨها ﻓي جﻨﻮب الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي.

الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري لﻠﻤﺤﯿﻄات ومﺴﺘﻮيات
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ
الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري لﻠﻤﺤﯿﻄات
على الﻨﻄاقات الﺰمﻨﯿة الﺘي تﺰيﺪ عﻦ سﻨة تقﺮيﺒاً ،ﻓﺈن
الغالﺒﯿة العﻈﻤى )أكﺜﺮ مﻦ  90ﻓي الﻤائة( مﻦ عﺪم تﻮازن
الﻄاقة ﻓي اﻷرض يﺬهﺐ إلى تﺴﺨﯿﻦ الﻤﺤﯿﻄات .والﻤﺤﺘﻮى
الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات ) (OHCهﻮ مقﯿاس لﻜﻤﯿة الﺤﺮارة ﻓي
الﻤﺤﯿﻂ كﻜﻞ وهﻮ مقﯿاس لﻜﻤﯿة الﺤﺮارة ﻓي الﺠﺰﺀ الﺒﺤﺮي
ً
شﻤﻮال مﻦ درجة حﺮارة سﻄﺢ
مﻦ الﻨﻈام الﻤﻨاخي أكﺜﺮ
الﺒﺤﺮ ) .(SSTومع ارتفاع درجة حﺮارة الﻤﺤﯿﻄات ،ﻓﺈنها
تﺘﻮسع ،مﻤا يﺆدي إلى ارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ على
الﺼعﯿﺪيﻦ العالﻤي واإلقلﯿﻤي .وزيادة الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
للﻤﺤﯿﻄات ) (OHCمﺴﺆولة عﻦ حﻮالي  40ﻓي الﻤائة مﻦ

6

Collins, M., R. Knutti, J. Arblaster, J.-L. Dufresne, T.
Fichefet, P. Friedlingstein, X. Gao, W.J. Gutowski,

T. Johns, G. Krinner, M. Shongwe, C. Tebaldi, A.J.
Weaver and M. Wehner, 2013: Long-term Climate

Change: Projections, Commitments and Irreversibility.

In: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
2013: Climate Change 2013: The Physical Science

Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth

الﺰيادة الﻤلﺤﻮﻇة ﻓي مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ على مﺪى
الﺴﻨﻮات الﺴﺘﯿﻦ الﻤاضﯿة.
وقﺪ تﺤﺴﻨﺖ القﺪرة على قﯿاس الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات
) (OHCﻓي الﻄﺒقات العلﯿا مﻦ الﻤﺤﯿﻂ ،والسﯿﻤا أعلى
 700مﺘﺮ ،تﺤﺴﻨاً كﺒﯿﺮاً ﻓي القﺮن الﺤادي والعﺸﺮيﻦ نﺘﯿﺠة
لﻨﺸﺮ مﺼفﻮﻓة عﻮامات الﺮصﺪ اﻷوقﯿانﻮﻏﺮاﻓي للغالف
الﺠﻮي ) ،(Argoالﺘي تﺴﺠﻞ مقاﻃع رأسﯿة مﻨﺘﻈﻤة للﻄﺒقات
العلﯿا مﻦ الﻤﺤﯿﻄات ﻓي معﻈﻢ مﺤﯿﻄات العالﻢ  .ويﺘﯿﺢ
لﻨا تﺘﺒﱡع درجات حﺮارة الﻤﺤﯿﻄات والﺘغﯿﺮات الﻤﺮتﺒﻄة
بها ﻓي الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات ) (OHCأن نﺮصﺪ
االخﺘالﻓات ﻓي اخﺘالل تﻮازن الﻄاقة ﻓي اﻷرض مع
مﺮور الﻮقﺖ.
وقﺪ بلﻎ الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري العالﻤي للﻤﺤﯿﻄات مﺴﺘﻮيات
قﯿاسﯿة جﺪيﺪة ﻓي عام  .2019كﻤا بلﻎ الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
للﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي مﺴﺘﻮيات قﯿاسﯿة ﻓي عام  ،2019وكانﺖ
قﯿﻤة تﺸﺮيﻦ اﻷول/أكﺘﻮبﺮ  -كانﻮن اﻷول/ديﺴﻤﺒﺮ 2019
لﺠﻨﻮب الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي  3.698 x 1022جﻮل ﻓﻮق الفﺘﺮة
الﻤﺮجعﯿة  2006-1955ﻓي مﺠﻤﻮعة بﯿانات اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة
للﻤﺤﯿﻄات والغالف الﺠﻮي/الﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات
الﺒﯿﺌﯿة ) (NOAA/NCEIرقﻤاً قﯿاسﯿاً ﻓﺼلﯿاً .وﻓي الﻤﺤﯿﻂ
الهﻨﺪي ،كان الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري الﺴﻨﻮي للﻤﺤﯿﻄات ﻓي
عام  2019أعلى مﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة 2006-1955
ﻓي كﻞ مﻜان تقﺮيﺒاً ﻓي الﻤﻨﻄقة اﻷﻓﺮيقﯿة ،باسﺘﺜﻨاﺀ مﻨﻄقة
واحﺪة ذات أحﻮال شﺒه مﺘﻮسﻄة تﻤﺘﺪ مﻦ جﻨﻮب مﺪﻏﺸقﺮ
شﺮقاً باتﺠاه مﻮريﺸﯿﻮس .وقﺪ ارتفعﺖ درجة حﺮارة مﻨﻄقة
ذات أحﻮال شﺒه مﺘﻮسﻄة ،كانﺖ مﻮجﻮدة بالقﺮب مﻦ
ساحﻞ شﺮق أﻓﺮيقﯿا االسﺘﻮائﯿة ﻓي عام  ،2018إلى أعلى
مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ بﻜﺜﯿﺮ ﻓي عام .2019

مﺴﺘﻮيات ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ
لقﺪ ارتفع الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ مﻨﺬ أوائﻞ
الﺘﺴعﯿﻨﯿات 8بﻤﺘﻮسﻂ معﺪل قﺪره  3.0 -/+ 2.3مﻢ/سﻨة ومع
تﺴارع قﺪره  0.1مﻢ /سﻨة 2تقﺮيﺒاً .ﻏﯿﺮ أن معﺪل االرتفاع
بعﯿﺪ كﻞ الﺒعﺪ عﻦ االتﺴاق اإلقلﯿﻤي 9.وﻓي بعﺾ مﻨاﻃﻖ
ضعﻒ وﺛالﺛة أمﺜال
الﻤﺤﯿﻄات ،يﺘﺮاوح الﻤعﺪل بﯿﻦ ِ

Assessment Report of the Intergovernmental Panel on

Climate Change (Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner,

8

M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia,
V. Bex and P.M. Midgley, eds.). Cambridge and New

.York, Cambridge University Press
7

ا

Sheen, K. L., D. M. Smith, N. J. Dunstone, R. Eade,
D. P. Rowell and M. Vellinga, 2017: Skilful prediction of
Sahel summer rainfall on inter-annual and multi-year

timescales. Nature Communications, 8:14966, DOI:
.10.1038/ncomms14966

الفﺮيﻖ الﻤعﻨي بالﻤﯿﺰانﯿة العالﻤﯿة لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﺘابع
للﺒﺮنامﺞ العالﻤي للﺒﺤﻮث الﻤﻨاخﯿة ) :2018 ،(WCRPالﻤﯿﺰانﯿة
العالﻤﯿة لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ مﻦ عام  1993حﺘى اﻵنEarth .
https://doi.org/10.5194/ ،Syst. Sci. Data, 10, 1551-1590
.essd-10-1551-2018
Hamlington B. D. et al. , 2020. Understanding of
Contemporary Regional Sea-level Change and the
Implications for the Future. Review of Geophysics, doi:

9

.10.1029/2019RG000672
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)Mean Sea Level Trends (Jan 1993 — Oct 2019

الﺸﻜﻞ  - 9اتﺠاهات
مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
للفﺘﺮة 2019-1993
اسﺘﻨاداً إلى قﯿاسات
االرتفاع الﺴاتلﯿة
الﻤﺼﺪرLaboratoire :
d’Etudes en
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الﺸﻜﻞ  - 10االخﺘالﻓات
ﻓي اتﺠاهات مﺴﺘﻮى
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ بﯿﻦ الﻤﻨﻄقة
الﺴاحلﯿة ) 4 - 0كﻢ(
والﺒﺤﺮ ) 15كﻢ( .وتﺘﻄابﻖ
القﯿﻢ الﺤﻤﺮاﺀ/الﺰرقاﺀ
مع االتﺠاهات الﺴاحلﯿة
اﻷعلى/اﻷقﻞ مﻦ تلﻚ
الﻤﻮجﻮدة ﻓي الﻤﻨاﻃﻖ
الﺒﺤﺮية .ويﺠﺐ مالحﻈة
أنه ﻓي كﺜﯿﺮ مﻦ الﺤاالت
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الﻤﺼﺪر ،LEGOS :ﻓﺮنﺴا
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الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي الﺬي يقاس بﻮاسﻄة قﯿاسات االرتفاع
الﺴاتلﯿة )الﺸﻜﻞ .(9
وهﻨاك تﺒايﻦ إقلﯿﻤي كﺒﯿﺮ ﻓي اتﺠاهات مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
ﻓي جﻤﯿع أنﺤاﺀ أﻓﺮيقﯿا .وﻓي مﻨﻄقة ﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا ،السﯿﻤا
ً
شﻤاال و  10درجات
ﻓي الﻤﻨﻄقة الﻮاقعة بﯿﻦ  10درجات
جﻨﻮباً ،ﻓﺈن معﺪل ارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ أعلى بقلﯿﻞ
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ﺧط اﻟطول

0°

ﺧط اﻟﻌرض

0

مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي ) 4.0-3.5مﻢ/سﻨة( .وتﻈهﺮ بعﺾ
مﻨاﻃﻖ شﺮق أﻓﺮيقﯿا اتﺠاهات أعلى )  5.0-4.0مﻢ/سﻨة(.
وتﺸﻤﻞ هﺬه الﺒلﺪان شﻤال شﺮق أﻓﺮيقﯿا )مﺼﺮ ومﻨﻄقة
دلﺘا الﻨﯿﻞ( وبلﺪاناً على ﻃﻮل الﺒﺤﺮ اﻷحﻤﺮ وخلﯿﺞ عﻤان،
ً
ﻓﻀال عﻦ مﻮزامﺒﯿﻖ وجانﺐ الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي مﻦ جﻨﻮب
أﻓﺮيقﯿا .وقﺪ لﻮحﻈﺖ اتﺠاهات تﺘﺠاوز  5مﻢ/سﻨة ﻓي جﻨﻮب
ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي مﻦ مﺪﻏﺸقﺮ شﺮقاً نﺤﻮ مﻮريﺸﯿﻮس
وما بعﺪها .وهﺬه االتﺠاهات اإلقلﯿﻤﯿة يﺘﺴﺒﺐ ﻓي معﻈﻤها
الﺘﻤﺪد الﺤﺮاري الﻤﺤﯿﻄي ﻏﯿﺮ الﻤﻮحﺪ ،الﺬي يعﻜﺲ
الﺘﺨﺰيﻦ الﺤﺮاري ﻏﯿﺮ الﻤﻮحﺪ ﻓي ﻃﺒقات الﻤﺤﯿﻂ العلﯿا.
وﻓي جﻤﯿع اﻷجﺰاﺀ اﻷخﺮى مﻦ الﻤﻨﻄقة اﻷﻓﺮيقﯿة ،ﻓﺈن
اتﺠاهات مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ هي بﻨفﺲ حﺠﻢ الﻤﺘﻮسﻂ
العالﻤي.

ﺗﺪھﻮر الﺴﻮاحﻞ
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تقﯿﺲ قﯿاسات االرتفاع الﺴاتلﯿة الﺘقلﯿﺪية الﺘغﯿﺮ ﻓي مﺴﺘﻮى
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓي عﺮض الﻤﺤﯿﻄات حﺘى  10كﯿلﻮمﺘﺮات
مﻦ الﺴاحﻞ  .ﻏﯿﺮ أن مﻨهﺠﯿات الﻤعالﺠة الﻤﺨﺼﺼة
الﻤﻄﺒقة على قﯿاسات االرتفاع الﺴاتلﯿة تﺴﻤﺢ بﺘقﺪيﺮ
معﺪل تغﯿﺮ مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ على نﺤﻮ قﺮيﺐ جﺪاً
مﻦ الﺴاحﻞ )ﻓي حﺪود كﯿلﻮمﺘﺮ واحﺪ إلى  4كﯿلﻮمﺘﺮات(.
وتﺸﯿﺮ الﻨﺘائﺞ اﻷخﯿﺮة  10إلى أن معﺪل ارتفاع مﺴﺘﻮى
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓي بعﺾ الﻤﻮاقع الﺴاحلﯿة اﻷﻓﺮيقﯿة
 10مﺸﺮوع مﺒادرة تغﯿﺮ الﻤﻨاخ بﺸأن مﺴﺘﻮى الﺒﺤﺮ الﺴاحلي
).(2022-2019

يﻤﻜﻦ أن يﺨﺘلﻒ عﻦ الﻤعﺪل الﺒﺤﺮي .ويﺘﻀﺢ ذلﻚ ﻓي
الﺸﻜﻞ  ،10الﺬي يﺒﯿﻦ االخﺘالﻓات ﻓي اتﺠاهات مﺴﺘﻮى سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ بﯿﻦ  15كﯿلﻮمﺘﺮاً مﻦ الﺸاﻃﺊ وداخﻞ الﻜﯿلﻮمﺘﺮات
القلﯿلة اﻷولى مﻦ الﺴاحﻞ للفﺘﺮة  .2018-2002وقﺪ يﻨﺘﺞ
ذلﻚ عﻦ مﺠﻤﻮعة مﺘﻨﻮعة مﻦ العﻤلﯿات الﺴاحلﯿة الﺼغﯿﺮة
الﻨﻄاق ،مﺜﻞ الﺘﯿارات الﺴاحلﯿة ،واالتﺠاهات ﻓي اﻷمﻮاج،
وجﺮيان الﻤﯿاه العﺬبة ﻓي مﺼﺒات اﻷنهار ،وما إلى ذلﻚ.
وقﺪ تﺆدي هﺬه العﻤلﯿات الﺴاحلﯿة إما إلى تﻀﺨﯿﻢ أو
تﺨفﯿﻒ االتﺠاهات اإلقلﯿﻤﯿة الﺘي تالحﻆ ﻓي عﺮض الﺒﺤﺮ.
وﻓي حﯿﻦ أن اﻵﺛار العامة الرتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
الﻤﺘﺼﻞ بالﻤﻨاخ معﺮوﻓة جﯿﺪاً ،ﻓﺈن عﺪد الﺪراسات ﻓي
القارة اﻷﻓﺮيقﯿة مﺤﺪود بﺴﺒﺐ عﺪم وجﻮد عﻤلﯿات رصﺪ
ونﻤﺬجة مﻨﺘﻈﻤة ﻓي الﻤﻮقع .وقﺪ أُبلﻎ 11عﻦ أن أجﺰاﺀ مﻦ
سﻮاحﻞ ﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا تﺸهﺪ حالﯿاً تﺪهﻮراً مﺘﺴارعاً ﻓﯿﻤا
يﺘعلﻖ بالفﯿﻀانات الﻤﻄﺮية والﻨهﺮية ،والﺮياح واﻷمﻮاج
العاتﯿة ،وعﺮام العﻮاصﻒ ،واﻷضﺮار الﺘي تلﺤﻖ بالﻨﻈﻢ

11

اإليﻜﻮلﻮجﯿة الﺤﺮجة )أشﺠار الﻤﻨغﺮوف والﻤﻮائﻞ الﺒﺤﺮية(،
والﺘﻨﻤﯿة الﺒﺸﺮية على ﻃﻮل الﺴاحﻞ .ويﻨﺘﺸﺮ تﺂكﻞ الﺴﻮاحﻞ،
وخاصة الﺴﻮاحﻞ الﺮملﯿة والﻄﯿﻨﯿة الﻤﻨﺨفﻀة ،ﻓي هﺬه
الﻤﻨﻄقة ويعﺰى جﺰئﯿاً إلى انﺘقال الﺮواسﺐ على ﻃﻮل
الﺸاﻃﺊ نﺘﯿﺠة للﺘغﯿﺮات ﻓي نﻈام اﻷمﻮاج والﺘﺪخﻞ الﺒﺸﺮي
مﺜﻞ بﻨاﺀ الﺴﺪود الﻨهﺮية والﺘﻮسع الﺤﻀﺮي الﺴاحلي .
ويﺘﺂكﻞ نﺤﻮ  56ﻓي الﻤائة مﻦ الﺴﻮاحﻞ ﻓي بﻨﻦ وتﻮﻏﻮ
12
والﺴﻨغال وكﻮت ديفﻮار بﻤعﺪل مﺘﻮسﻂ قﺪره  1.8م/س.
وﻓي جﻤﯿع الﺒلﺪان ،مﻦ الﻤﺘﻮقع أن تﺰداد تﻜلفة الﺘﺂكﻞ زيادة
كﺒﯿﺮة ﻓي الﻤﺴﺘقﺒﻞ .وﻓي حﯿﻦ أن ارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ
ً
عامال مﺴاهﻤاً مهﯿﻤﻨاً ﻓي تﺂكﻞ الﺴﻮاحﻞ
الﺒﺤﺮ الﯿﻮم لﯿﺲ
ﻓي ﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا ،ﻓﺈن الﺘﺴارع الﻤﺘﻮقع ﻓي معﺪل ارتفاع
مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓي العقﻮد الﻤقﺒلة سﯿﺘﻀاﻓﺮ مع عﻮامﻞ
أخﺮى لﯿﺆدي إلى تفاقﻢ اﻵﺛار الﺴلﺒﯿة للﺘغﯿﺮات الﺒﯿﺌﯿة.

Luijendijk A., Hagenaars G, Ranasinghe R. et al., 2018.
The state of the world beaches, Scientific Reports, 8,
.6641, DOI:10.1038/s41598-018-24630-6
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بﺮنامﺞ إدارة الﻤﻨاﻃﻖ الﺴاحلﯿة ﻓي ﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا ،الﺒﻨﻚ الﺪولي،
.2019
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الﻈﻮاهﺮ الﺸﺪيﺪة الﺘأﺛﯿﺮ ﻓي عام
مﻨﻄقة اﻷعاصﯿﺮ الﻤﺪارية الﺮئﯿﺴﯿة الﺘي تﺆﺛﺮ على أﻓﺮيقﯿا
هي مﻨﻄقة جﻨﻮب ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي )ﻏﺮب  90درجة
شﺮقاً( ،الﺘي تﺸﻤﻞ الﺴاحﻞ الﺸﺮقي للﺒﺮ الﺮئﯿﺴي ﻷﻓﺮيقﯿا
ومﺪﻏﺸقﺮ والﺠﺰر اﻷخﺮى ﻓي جﻨﻮب ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي.
وتﺆﺛﺮ اﻷعاصﯿﺮ الﻤﺪارية ﻓي شﻤال الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي مﻦ
حﯿﻦ ﻵخﺮ على مﻨﻄقة القﺮن اﻷﻓﺮيقي الﻜﺒﺮى ،والسﯿﻤا
الﺼﻮمال .وتﺆﺛﺮ اﻷعاصﯿﺮ ﻓي شﻤال الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي مﻦ
حﯿﻦ ﻵخﺮ على كابﻮ ﻓﯿﺮدي .وعﻤلﯿات وصﻮل اﻷعاصﯿﺮ
إلى الﯿابﺴة ﻓي الﺒﺮ الﺮئﯿﺴي لﺸﻤال أﻓﺮيقﯿا نادرة جﺪاً على
ﻏرب اﻟﻣﺣﯾط
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ﻧﺻف اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ
اﻟﻐرﺑﻲ وأﻓرﯾﻘﯾﺎ

Wea. Rev., 132,

الﺸﻜﻞ  - 12عﺪد
اﻷعاصﯿﺮ والعﻮاصﻒ
الﻤﺪارية ﻓي مﻮسﻢ
 2019-2018ﻓي جﻨﻮب
ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي
)ﻏﺮب  90درجة شﺮقاً(
مقارنة بﻤﺘﻮسﻂ حﺪوث
مﺘﻮسﻄات ﻃﻮيلة اﻷجﻞ
).(2018-1981) (LTM
وﻓي هﺬا الﺸﻜﻞ ،تﻜﻮن
اﻷعاصﯿﺮ الﻤﺪارية نﻈﻤا
تﺼﻞ سﺮعة رياحها
على مﺪى  10دقائﻖ كﺤﺪ
أقﺼى إلى  118كﯿلﻮمﺘﺮا
ﻓي الﺴاعة أو أكﺜﺮ،
أما العﻮاصﻒ الﻤﺪارية
ﻓهي نُﻈﻢ تﺘﺮاوح سﺮعة
رياحها على مﺪى
 10دقائﻖ بﯿﻦ  63و118
كﯿلﻮمﺘﺮاً ﻓي الﺴاعة.
الﻤﺼﺪر :رسﻢ بﯿاني
أنﺸأه الﻤﺮكﺰ اﻷﻓﺮيقي
) (ACMADاسﺘﻨاداً
إلى الﺒﯿانات الﺘي
قﺪمها الﻤﺮكﺰ اإلقلﯿﻤي
الﻤﺘﺨﺼﺺ لألرصاد
الﺠﻮية ﻓي الريﻮنﯿﻮن/
مﺮكﺰ اﻷعاصﯿﺮ
الﻤﺪارية ،مﯿﺘﯿﻮ  -ﻓﺮانﺲ.

7

1

and Prediction. Mon.
.1917-1932

وبﺸﻜﻞ عام ،كان مﻮسﻢ  2019-2018أحﺪ أكﺜﺮ الﻤﻮاسﻢ
نﺸاﻃاً على اإلﻃالق ﻓي مﻨﻄقة جﻨﻮب ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ
الهﻨﺪي .وقﺪ ساهﻢ ﻓي هﺬا الﻨﺸاط ارتفاع درجات حﺮارة
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓي جﻨﻮب ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي وﻇﺮوف
الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي -الﻨﯿﻨﯿﻮ الﻤﺤايﺪة ،كﻤا حﺪﺛﺖ مﺮاحﻞ
قﻮية مﻦ تﺬبﺬب مادن  -جﻮلﯿان ) (MJOالﺬي يﺘﺮكﺰ ﻓي
الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي )الﺸﻜﻞ  (11بالﺘﺰامﻦ مع تﻜﻮيﻦ إعﺼاري
إيﺪاي وكﯿﻨﯿﺚ الﻤﺪاريﯿﻦ.

2

Development of an
Index for Monitoring

الﺮﻏﻢ مﻦ أن تﻜ ﱡﻮن اﻷعاصﯿﺮ ﻓي عﺮض الﺒﺤﺮ له ﻓي
بعﺾ اﻷحﯿان آﺛار ﻏﯿﺮ مﺒاشﺮة على القارة.

3

الﺸﻜﻞ  - 11مﺆشﺮ مادن
جﻮلﯿان للﺘﺬبﺬب )(MJO
خالل الفﺘﺮة مﻦ آذار/
مارس إلى أيار/مايﻮ
 ،2019بعﺪ تﺤﺪيﺪ مﺮاحﻞ
ويلﺮ وهﯿﻨﺪون )(2004
الﻨﺸﻄة ﻓي قﻄاع الﻤﺤﯿﻂ
الهﻨﺪي ﻓي أوائﻞ آذار/
مارس والﻨﺼﻒ الﺜاني
مﻦ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ ،بﻤا
يﺘﻮاﻓﻖ مع ﻓﺘﺮات تﻜﻮيﻦ
اإلعﺼاريﻦ الﻤﺪاريﯿﻦ
إيﺪاي وكﯿﻨﯿﺚ ،على
الﺘﻮالي.
الﻤﺼﺪرWheeler M.C :
and H.H. Hendon,
2004: An All-Season
Real-Time Multivariate

اﻷﻋاﺻﯿﺮ الﻤﺪارية الﻤﺪمﺮة

2019

–3

كان عام  2019عاماً نﺸﻄاً بﺸﻜﻞ اسﺘﺜﻨائي ﻷعاصﯿﺮ جﻨﻮب
ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي )الﺸﻜﻞ  ،(12بﻤا ﻓي ذلﻚ إعﺼاران
مﻦ أقﻮى اﻷعاصﯿﺮ الﻤعﺮوﻓة على الﺴاحﻞ الﺸﺮقي
ﻷﻓﺮيقﯿا ،وكان أحﺪهﻤا مﻦ بﯿﻦ اﻷعاصﯿﺮ الﻤﺪارية اﻷكﺜﺮ
تﺪمﯿﺮاً الﺘي تﻢ تﺴﺠﯿلها ﻓي نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرضﯿة الﺠﻨﻮبي.
وقﺪ وصﻞ إعﺼار إيﺪاي الﻤﺪاري إلى الﯿابﺴة بالقﺮب مﻦ
بﯿﺮا )مﻮزامﺒﯿﻖ( لﯿلة  15-14آذار/مارس مع أقﺼى رياح
مﺘﻮاصلة بلغﺖ  105عقﺪات .وحﺪث دمار واسع الﻨﻄاق
نﺘﯿﺠة للﺮياح وعﺮام العﻮاصﻒ ﻓي مﻮزامﺒﯿﻖ الﺴاحلﯿة،
والسﯿﻤا ﻓي مﺪيﻨة بﯿﺮا وحﻮلها ،وامﺘﺪت الفﯿﻀانات الﺸﺪيﺪة
الﻨاجﻤة عﻦ اﻷمﻄار الغﺰيﺮة ) الﺸﻜﻞ  ،13إلى الﯿﻤﯿﻦ (
إلى الﻤﻨاﻃﻖ الﺪاخلﯿة ﻓي مﻮزامﺒﯿﻖ ومالوي وأجﺰاﺀ مﻦ
زمﺒابﻮي ،والسﯿﻤا ﻓي الﺸﻤال الﺸﺮقي .وقﺪ عُ ﺰي أكﺜﺮ

مﻦ  1 200حالة وﻓاة إلى اإلعﺼار الﺬي ضﺮب مﻮزامﺒﯿﻖ
وزمﺒابﻮي ومالوي ،وهي مﻦ بﯿﻦ أسﻮأ الﺨﺴائﺮ الﻤعﺮوﻓة
الﻨاجﻤة عﻦ إعﺼار ﻓي نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرضﯿة الﺠﻨﻮبي.

الﺠﻔاف يﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ أﺟﺰاﺀ ﻛﺒﯿﺮة مﻦ أفﺮيقﯿا

الﺠفاف هﻮ الﺨﻄﺮ الﻄﺒﯿعي الﺬي ربﻤا يﻜﻮن أكﺜﺮ أهﻤﯿة
على نﻄاق واسع ﻓي أﻓﺮيقﯿا .وقﺪ كانﺖ للﺠفاف ﻓي الﻤاضي،
وقﺪ شهﺪت مﻮزامﺒﯿﻖ ﺛاني وصﻮل رئﯿﺴي إلعﺼار والسﯿﻤا ﻓي الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي تعاني مﻦ شﺪة الﻀعﻒ ،مﺜﻞ
إلى الﯿابﺴة ﻓي  25نﯿﺴان/أبﺮيﻞ ،عﻨﺪما وصﻞ اإلعﺼار الﻤﻨاﻃﻖ شﺒه القاحلة ﻓي القﺮن اﻷﻓﺮيقي ومﻨﻄقة الﺴاحﻞ،
الﻤﺪاري كﯿﻨﯿﺚ إلى الﯿابﺴة ﻓي شﻤال الﺒلﺪ )الﺸﻜﻞ  ،(13آﺛار شﺪيﺪة جﺪاً ،بﻤا ﻓي ذلﻚ اإلسهام بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ ﻓي
بعﺪ أن مﺮ ﻷول مﺮة عﺒﺮ جﺰر القﻤﺮ .وكانﺖ كﺜاﻓة كﯿﻨﯿﺚ الﻤﺠاعة ﻓي بعﺾ الﺤاالت.
عﻨﺪ الﻮصﻮل إلى الﯿابﺴة  120عقﺪة ،مﻤا يﺠعله أكﺜﺮ وقﺪ أﺛﺮ الﺠفاف على عﺪة مﻨاﻃﻖ ﻓي أﻓﺮيقﯿا ﻓي عام .2019
كﺜاﻓة مﻦ إيﺪاي ،لﻜﻨه وصﻞ إلى الﯿابﺴة ﻓي مﻨﻄقة قلﯿلة ومﻦ بﯿﻦ أهﻢ مﻨاﻃﻖ الﺠفاف تلﻚ الﻤﻮجﻮدة ﻓي الﺠﻨﻮب
ً
الﺴﻜان نﺴﺒﯿا .وقﺪ نُﺴﺐ ما مﺠﻤﻮعه  53حالة وﻓاة إلى اﻷﻓﺮيقي ،والسﯿﻤا الﻨﺼﻒ الغﺮبي مﻨه  .و كان هﻄﻮل
كﯿﻨﯿﺚ ،مﻨها  45ﻓي مﻮزامﺒﯿﻖ ،و 8ﻓي جﺰر القﻤﺮ .كﻤا اﻷمﻄار ﻓي مﻮسﻢ اﻷمﻄار الﺠﻨﻮبي  2019-2018قﺮيﺒاً مﻦ
أبلﻎ عﻦ أضﺮار مﻦ كﯿﻨﯿﺚ ﻓي جﻤهﻮرية تﻨﺰانﯿا الﻤﺘﺤﺪة .أو أقﻞ مﻦ  %50مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ﻓي معﻈﻢ الﻨﺼﻒ الغﺮبي
وكان إعﺼار ﺛالﺚ وصﻞ إلى الﯿابﺴة ﻓي مﻮزامﺒﯿﻖ هﻮ مﻦ القارة جﻨﻮب  15درجة جﻨﻮباً ،مﻤا أﺛﺮ بﺸﻜﻞ خاص
ديﺰمﻮنﺪ ،الﺬي وصﻞ إلى الﺒلﺪ كعاصفة مﺪارية ﻓي كانﻮن على نامﯿﺒﯿا وبﻮتﺴﻮانا وﻏﺮب جﻨﻮب أﻓﺮيقﯿا )باسﺘﺜﻨاﺀ
الﺜاني/يﻨايﺮ .وساهﻤﺖ العاصفة الﻤﺪارية ايﻜﯿﺘﺴانﺞ ﻓي أقﺼى الﺠﻨﻮب الغﺮبي( .وامﺘﺪت مﻨﻄقة أخﺮى تقﻞ ﻓﯿها
ً
شﻤاال عﺒﺮ أجﺰاﺀ مﻦ
حﺪوث ﻓﯿﻀانات وانهﯿارات أرضﯿة كﺒﯿﺮة ﻓي مﺪﻏﺸقﺮ اﻷمﻄار مﻦ جﻨﻮب مﻮزامﺒﯿﻖ
ﻓي أواخﺮ كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ ،كﻤا تأﺛﺮ الﺒلﺪ باإلعﺼار زمﺒابﻮي وزامﺒﯿا .كﻤا شهﺪت معﻈﻢ هﺬه الﻤﻨاﻃﻖ بﺪاية
الﻤﺪاري بﯿال ﻓي كانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ .وقﺪ تأﺛﺮت جﺰيﺮة سﯿﺌة لﻤﻮسﻢ اﻷمﻄار  ،2020-2019مع انﺨفاض هﻄﻮل
رودريغﯿﺲ ﻓي مﻮريﺸﯿﻮس بﺜالﺛة أعاصﯿﺮ مﺪارية خالل اﻷمﻄار ﻓي الفﺘﺮة مﻦ تﺸﺮيﻦ اﻷول/أكﺘﻮبﺮ إلى كانﻮن
الﻤﻮسﻢ هي :ﻓﻮناني وجﯿلﯿﻨا ﻓي شﺒاط/ﻓﺒﺮايﺮ وجﻮانﯿﻨها ﻓي اﻷول/ديﺴﻤﺒﺮ .وقﺪ أتى هﺬا الﺠفاف ﻓي أعقاب جفاف ﻃال
آذار/مارس .وكان لﻺعﺼار الﻤﺪاري جﯿلﯿﻨا أكﺒﺮ اﻷﺛﺮ ،أمﺪه أﺛّﺮ على العﺪيﺪ مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ نفﺴها مﻦ عام  2014إلى
عام  .2016وانﺨفﺾ إنﺘاج بﺤﯿﺮة كاريﺒا إلى أقﻞ مﻦ %10
حﯿﺚ لﺤقﺖ أضﺮار كﺒﯿﺮة بﺸﺒﻜة الﻜهﺮباﺀ ﻓي الﺠﺰيﺮة.
مﻦ ﻃاقﺘها ﻓي نهاية العام  13إلى أن أدنى مﺴﺘﻮى لها مﻨﺬ
كﻤا كان مﻮسﻢ اﻷعاصﯿﺮ ﻓي شﻤال الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي لعام  ،1996-1995مﻤا حﺪ بﺸﺪة مﻦ إنﺘاج الﻜهﺮباﺀ وأدى إلى
ً
ً
ً
 2019نﺸﻄا بﺸﻜﻞ اسﺘﺜﻨائي ،ولﻜﻦ إعﺼارا واحﺪا ﻓقﻂ نقﺺ ﻓي زامﺒﯿا وزمﺒابﻮي.
أﺛﺮ على أﻓﺮيقﯿا ،وهﻮ العاصفة الﻤﺪارية باوان ﻓي كانﻮن
اﻷول/ديﺴﻤﺒﺮ .وقﺪ وصلﺖ هﺬه العاصفة إلى الﯿابﺴة ﻓي وقﺪ كانﺖ اﻷمﻄار عﻤﻮماً أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ﻓي مﻨﻄقة
مﻨﻄقة بﻮنﺘالنﺪ ﻓي الﺼﻮمال ،مﻤا أدى إلى تفاقﻢ الفﯿﻀانات القﺮن اﻷﻓﺮيقي الﻜﺒﺮى خالل مﻮسﻢ اﻷمﻄار القﺼﯿﺮ
الﻤﻮجﻮدة وساهﻢ ﻓي ما ال يقﻞ عﻦ سﺖ وﻓﯿات .ولﻢ تﺆﺛﺮ الﻤﻤﺘﺪ مﻦ تﺸﺮيﻦ اﻷول/أكﺘﻮبﺮ إلى كانﻮن اﻷول/ديﺴﻤﺒﺮ
عاصفة مﻦ عﻮاصﻒ شﻤال اﻷﻃلﺴي على أﻓﺮيقﯿاً مﺒاشﺮة  2018ومﻮسﻢ اﻷمﻄار الﻄﻮيﻞ الﻤﻤﺘﺪ مﻦ آذار/مارس إلى
ﻓي عام  2019وإن كان قﺪ تﻢ اإلبالغ عﻦ بعﺾ اﻵﺛار ﻓي
13
ﻏﯿﻨﯿا مﻦ الﺘﻜ ّﻮن الﺒﺤﺮي إلعﺼار لﻮريﻨﺰو ﻏﺮباً.
هﯿﺌة نهﺮ زامﺒﯿﺰيhttp://www.zambezira.org/lake-levels-67 :

ﻣﻼوي
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إﺟﻣﺎﻟﻲ ﺳﻘوط اﻷﻣطﺎر )ﺳم(
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زﻣﺑﺎﺑوي

0

الﺸﻜﻞ ) - 13يﺴاراً(
إعﺼار كﯿﻨﯿﺚ الﻤﺪاري،
قﺒﻞ وقﺖ قﺼﯿﺮ مﻦ
وصﻮله إلى الﯿابﺴة
ﻓي شﻤال مﻮزامﺒﯿﻖ
ﻓي نﯿﺴان/أبﺮيﻞ .2019
)يﻤﯿﻨاً( تﺮاكﻢ هﻄﻮل
اﻷمﻄار مﻦ  13آذار/
مارس إلى  20آذار/
مارس  2019نﺘﯿﺠة
إلعﺼار إيﺪاي الﻤﺪاري.
وقﺪ هﻄلﺖ على كﺜﯿﺮ مﻦ
الﻤﻨاﻃﻖ أمﻄار بلغﺖ
 50سﻢ ) 20بﻮصة( .وهﺬه
الﺒﯿانات هي تقﺪيﺮات
مُﺴﺘﺸعﺮة عﻦ بعﺪ مﺴﺘﻤﺪة
مﻦ عﻤلﯿات االسﺘﺮجاع
الﻤﺘﻜاملة الﻤﺘعﺪدة
الﺴﻮاتﻞ ) ،(IMERGوهﺬه
العﻤلﯿات هي نﺘاج لﺒعﺜة
قﯿاس هﻄﻮل اﻷمﻄار
على الﺼعﯿﺪ العالﻤي
).(GPM

 100ﻛم

الﻤﺼﺪر :اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة
للﻤالحة الﺠﻮية والفﻀاﺀ
)ناسا( ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
اﻷمﺮيﻜﯿة
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الﺸﻜﻞ  - 14خﺮيﻄة
شﺬوذ رﻃﻮبة الﺘﺮبة ﻓي
نﯿﺴان/أبﺮيﻞ  .2019وقﺪ
كانﺖ الﻤﻨاﻃﻖ ذات اللﻮن
اﻷخﻀﺮ أكﺜﺮ رﻃﻮبة
مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ﻓي الﻄﺒقات
العلﯿا مﻦ الﺘﺮبة ﻓي
نﯿﺴان/أبﺮيﻞ ،ﻓي حﯿﻦ
أن الﻤﻨاﻃﻖ ذات اللﻮن
اﻷحﻤﺮ كانﺖ أقﻞ رﻃﻮبة.
الﻤﺼﺪر :مﺮصﺪ اﻷرض
ﻓي ناسا ،الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺳودان

ا ﻟﯾﻣن

اﻟﺻوﻣﺎل

شﺪة مﻦ تلﻚ الﺘي شهﺪتها تلﻚ الﻤﻨﻄقة ﻓي  2017-2016أو
 ،2012-2010لﻜﻦ مﺤﺼﻮل الﺤﺒﻮب الﻤﻮسﻤي ﻓي الﺼﻮمال
كان مع ذلﻚ هﻮ اﻷسﻮأ مﻨﺬ أن بﺪأت الﺴﺠالت ﻓي عام
ً 14
 ،1995مع ﻓﺸﻞ الﻤﺤاصﯿﻞ ﻓي جﻨﻮب شﺮق كﯿﻨﯿا أيﻀا.

إﺛﯾوﺑﯾﺎ

كﻤا كان عام  2019عاماً جاﻓاً ﻓي شﻤال ﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا،
والسﯿﻤا الﻤغﺮب .وكان هﻄﻮل اﻷمﻄار أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ مﻦ كانﻮن اﻷول/ديﺴﻤﺒﺮ  2018ﻓﺼاعﺪاً بعﺪ بﺪاية
رﻃﺒة لﻤﻮسﻢ اﻷمﻄار  2019-2018هﻨاك.

ﺟﻧوب
اﻟﺳودان

ﻛﯾﻧﯾﺎ

أوﻏﻧدا

ﺟﻣﮭورﯾﺔ
اﻟﻛوﻧﻐو
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ

الﺠﻔاف يﺘﺤﻮل إلﻰ فﯿﻀان في مﻨﻄقة القﺮن
اﻷفﺮيقي الﻜﺒﺮى

حﺪث تﺤﻮل كﺒﯿﺮ ﻓي اﻷوضاع ﻓي القﺮن اﻷﻓﺮيقي ﻓي
أواخﺮ عام  ) 2019الﺸﻜﻞ  (15حﯿﺚ ساهﻤﺖ الﻤﺮحلة
اإليﺠابﯿة القﻮية مﻦ القﻄﺒﯿة الﺜﻨائﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ﻓي
هﻄﻮل أمﻄار بﻤعﺪل ﻓﻮق الﻤﺘﻮسﻂ ﻓي جﻤﯿع أنﺤاﺀ الﻤﻨﻄقة.
 250ﻛم
وقﺪ تلقﺖ معﻈﻢ أجﺰاﺀ الﻤﻨﻄقة ،بﻤا ﻓﯿها إﺛﯿﻮبﯿا والﺼﻮمال
ﺷذوذ رطوﺑﺔ اﻟﺗرﺑﺔ )م /3م(3
 –0.06 –0.03وكﯿﻨﯿا ومعﻈﻢ أنﺤاﺀ جﻤهﻮرية تﻨﺰانﯿا الﻤﺘﺤﺪة ،ضعﻒ
0
0.03
0.06
مﺘﻮسﻂ هﻄﻮل اﻷمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة على اﻷقﻞ .وأُبلﻎ عﻦ
أكﺜﺮ مﻦ  400حالة وﻓاة ﻓي جﻤﯿع أنﺤاﺀ الﻤﻨﻄقة بﺴﺒﺐ
الفﯿﻀانات واالنهﯿارات اﻷرضﯿة الﻤﺘﺼلة بهﻄﻮل اﻷمﻄار
أيار/مايﻮ ) 2019الﺸﻜﻞ  .(14وقﺪ أدى هﺬان الﻤﻮسﻤان الغﺰيﺮة ،مﻤا أﺛﺮ على أوﻏﻨﺪا وجﯿﺒﻮتي إضاﻓة إلى الﺒلﺪيﻦ
الﻤﺘعاقﺒان اللﺬان كان سقﻮط اإلمﻄار ﻓﯿهﻤا دون الﻤﺘﻮسﻂ الﻤﺬكﻮريﻦ أعاله .وﻓي حﯿﻦ ساعﺪت اﻷمﻄار الغﺰيﺮة على
إلى حﺪوث عﺠﺰ كﺒﯿﺮ ﻓي هﻄﻮل اﻷمﻄار ﻓي أجﺰاﺀ مﻦ نﻤﻮ الﻤﺤاصﯿﻞ والﻤﺮاعي ﻓي جﻤﯿع أنﺤاﺀ الﻤﻨﻄقة ،ﻓﺈنها
الﻤﻨﻄقة ،حﯿﺚ بلغﺖ الﻤﺠامﯿع خالل اﻷشهﺮ الـ  12الﻤﻨﺘهﯿة
Reliefweb: https://reliefweb.int/report/somalia/somalia-hu- 14
ﻓي حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ  2019حﻮالي  %50مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ﻓي
manitarian-dashboard-august-2019-1-october-2019,
https://reliefweb.int/report/somalia/wfp-seasonal-monأجﺰاﺀ مﻦ الﺼﻮمال وكﯿﻨﯿا .وكانﺖ الﻈﺮوف الﺠاﻓة أقﻞ
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الﺸﻜﻞ  - 15مﺘﻮسﻂ
حاالت شﺬوذ سقﻮط
اﻷمﻄار الﺸهﺮية )ﻓﯿﻤا
يﺘعلﻖ بﻤﻨاخﯿات الفﺘﺮة
 (2000-1951ﻓي عامي
 2018و 2019ﻓي مﻨﻄقة
القﺮن اﻷﻓﺮيقي الﻜﺒﺮى،
الﺬي يﺒﯿّﻦ هﻄﻮل أمﻄار
بﻤعﺪل أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ
ﻓي أواخﺮ عام 2018
وأوائﻞ عام 2019
وهﻄﻮل أمﻄار بﻤعﺪل
ﻓﻮق الﻤﺘﻮسﻂ ﻓي أواخﺮ
عام .2019
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ
العالﻤي لﻤﻨاخﯿات
الهﻄﻮل )،(GPCC
ودائﺮة اﻷرصاد الﺠﻮية
اﻷلﻤانﯿة ،ألﻤانﯿا

itor-east-africa-2019-season-july-2019

ساهﻤﺖ أيﻀاً ﻓي وباﺀ الﺠﺮاد ،الﺬي بﺪأ يﺆﺛﺮ على الﻤﻨﻄقة
ﻓي نهاية عام  2019واسﺘﻤﺮ حﺘى عام .2020

الﻔﯿﻀانات أﺛﺮت ﻋﻠﻰ أﺟﺰاﺀ أﺧﺮى ﻛﺜﯿﺮة
مﻦ أفﺮيقﯿا
لقﺪ أﺛﺮت الفﯿﻀانات على أجﺰاﺀ مﺨﺘلفة مﻦ مﻨﻄقة الﺴاحﻞ
والﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺠاورة خالل الفﺘﺮة مﻦ أيار/مايﻮ إلى تﺸﺮيﻦ
اﻷول/أكﺘﻮبﺮ .وكان الﺴﻮدان مﻦ بﯿﻦ أكﺜﺮ الﺒلﺪان تﻀﺮراً،
حﯿﺚ كان معﺪل هﻄﻮل اﻷمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة ﻓي بعﺾ مﻨاﻃقه
أكﺜﺮ مﻦ ضعﻒ الﻤﺘﻮسﻂ ،وكانﺖ هﻨاك حاالت ﻓﯿﻀانات
مﺘﻜﺮرة بﯿﻦ حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ وأيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ .وأُبلﻎ عﻦ وﻓاة
 78شﺨﺼاً ،مع تﺪمﯿﺮ أو تلﻒ أكﺜﺮ مﻦ  69 000مﻨﺰل .كﻤا
حﺪﺛﺖ ﻓﯿﻀانات كﺒﯿﺮة ﻓي جﻨﻮب الﺴﻮدان وتﺸاد وجﻤهﻮرية
أﻓﺮيقﯿا الﻮسﻄى.
وإلى الغﺮب ،ﻓي حﯿﻦ أن عام  2019لﻢ يﻜﻦ رﻃﺒاً مﺜﻞ بعﺾ
الﺴﻨﻮات اﻷخﯿﺮة ﻓﻮق حﻮض نهﺮ الﻨﯿﺠﺮ ،ﻓﺈن اﻷمﻄار
الﻤﻮسﻤﯿة كانﺖ مع ذلﻚ أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ بﺸﻜﻞ عام ،حﯿﺚ
تﻢ اإلبالغ عﻦ ﻓﯿﻀانات ﻓي أوقات مﺨﺘلفة خالل الﻤﻮسﻢ ﻓي
نﯿﺠﯿﺮيا ومالي والﻨﯿﺠﺮ ،وكﺬلﻚ ﻓي الﺴﻨغال .وﻓي وقﺖ الحﻖ
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مﻦ هﺬا الﻤﻮسﻢ ،أﺛﺮت الفﯿﻀانات أيﻀاً على ﻏانا وكﻮت
ديفﻮار ،ﺛﻢ على بﻨﻦ ﻓي تﺸﺮيﻦ اﻷول/أكﺘﻮبﺮ )الﺸﻜﻞ .(16
الﺤﺮارة  45درجة مﺌﻮية ﻓي أجﺰاﺀ مﻦ جﻨﻮب أﻓﺮيقﯿا
وامﺘﺪ ذلﻚ إلى أﻓﺮيقﯿا الﻮسﻄى ﻓي تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮﻓﻤﺒﺮ،
وزيﻤﺒابﻮي ومﻮزامﺒﯿﻖ .ومﻦ الﺴﻤات اﻷخﺮى الﺠﺪيﺮة
حﯿﺚ ارتﺒﻂ بأسﻮأ ﻓﯿﻀانات خالل عقﺪ مﻦ الﺰمان نﺰوح
بالﺬكﺮ ﻓي عام  2019حﺪوث عﺪد مﻦ نﻮبات الﺤﺮ ﻏﯿﺮ
 28 000شﺨﺺ ﻓي جﻤهﻮرية أﻓﺮيقﯿا الﻮسﻄى وﻓقاً للﻤﻨﻈﻤة
الﻄﺒﯿعﯿة على الﺴاحﻞ الغﺮبي للﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي خالل ﻓﺼﻞ
الﺪولﯿة للهﺠﺮة ).(IOM
الﺸﺘاﺀ ،حﯿﺚ تﺠاوزت درجات الﺤﺮارة  40درجة مﺌﻮية
وقﺪ أﺛﺮت الفﯿﻀانات الﻤﺤلﯿة الﺸﺪيﺪة على مقاﻃعة كﻮازولﻮ مﺤلﯿاً على ساحﻞ نامﯿﺒﯿا وكانﺖ قﺮيﺒة مﻦ  35درجة مﺌﻮية
 ناتال ﻓي شﺮق جﻨﻮب أﻓﺮيقﯿا ﻓي الفﺘﺮة مﻦ  21إلى ﻓي بعﺾ مﻮاقع جﻨﻮب أﻓﺮيقﯿا. 25نﯿﺴان/أبﺮيﻞ بعﺪ سقﻮط أمﻄار بلﻎ مﺠﻤﻮعها أكﺜﺮ مﻦ
وكﻤا هﻮ الﺤال ﻓي معﻈﻢ الﺴﻨﻮات ،كانﺖ أعلى درجات
 150ملﻢ ﻓي  24ساعة ﻓي مﻨﻄقة ديﺮبان .ونُﺴﺐ ما ال يقﻞ
الﺤﺮارة ﻓي الﺴﻨة هي تلﻚ الﺘي شهﺪتها الﺼﺤﺮاﺀ الﻜﺒﺮى.
عﻦ  70حالة وﻓاة إلى الفﯿﻀانات .كﻤا أﺛﺮ الﻄقﺲ القاسي
وكانﺖ أعلى درجة حﺮارة لﻮحﻈﺖ ﻓي عام  2019هي
على أجﺰاﺀ مﻦ جﻨﻮب أﻓﺮيقﯿا ﻓي أواخﺮ العام ،حﯿﺚ
 50.0درجة مﺌﻮية ﻓي  14تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ ﻓي ورقلة )الﺠﺰائﺮ(
تﺴﺒﺐ إعﺼاران كﺒﯿﺮان ﻓي أضﺮار ﻓي كﻮازولﻮ  -ناتال
على الﺮﻏﻢ مﻦ أن هﺬا كان أقﻞ مﻦ الﻈاهﺮتﯿﻦ الﻤﺘﻄﺮﻓﺘﯿﻦ
ﻓي تﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮﻓﻤﺒﺮ ،وحﺪوث ﻓﯿﻀانات خاﻃفة ﻓي
اللﺘﯿﻦ لﻮحﻈﺘا ﻓي الﻤﻨﻄقة ﻓي سﻨﻮات أخﯿﺮة أخﺮى.
مقاﻃعة ﻏﻮتﻨﻎ ﻓي أوائﻞ كانﻮن اﻷول/ديﺴﻤﺒﺮ.
وقﺪ أﺛﺮت مﻮجة بﺮد كﺒﯿﺮة على أجﺰاﺀ مﻦ شﻤال أﻓﺮيقﯿا ﻓي
مﻨﺘﺼﻒ كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ .وﻓي الﺠﺰائﺮ ،وصلﺖ أعﻤاق
الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮفة الﺒارزة اﻷﺧﺮى
الﺜلﻮج إلى  55سﻢ ﻓي سﻮق أهﺮاس ،ﻓي حﯿﻦ انﺨفﻀﺖ
أﺛﺮت الﺤﺮارة الﺸﺪيﺪة على أجﺰاﺀ مﺨﺘلفة مﻦ أﻓﺮيقﯿا ﻓي درجات الﺤﺮارة إلى ما بﯿﻦ  7-و 9-درجات مﺌﻮية ﻓي
بعﺾ اﻷحﯿان خالل عام  .2019وقﺪ حﺪث بعﺾ أهﻢ نﺸاط بعﺾ الﻤﻮاقع .كﻤا تﺴاقﻄﺖ الﺜلﻮج الﻜﺜﯿفة على الﻤﺮتفعات
مﻮجات الﺤﺮ ﻓي الﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي ﻓي أواخﺮ تﺸﺮيﻦ اﻷول /اﻷعلى ﻓي شﻤال ﻏﺮب تﻮنﺲ ﻓي الفﺘﺮة مﻦ  23إلى
أكﺘﻮبﺮ وتﺸﺮيﻦ الﺜاني  /نﻮﻓﻤﺒﺮ ،حﯿﺚ تﺠاوزت درجات  25كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ.
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الﺸﻜﻞ  - 16الﻨﺴﺒة
الﻤﺌﻮية لهﻄﻮل اﻷمﻄار
العادي لﺸهﺮ تﺸﺮيﻦ
اﻷول/أكﺘﻮبﺮ 2019
بالﻨﺴﺒة إلى الفﺘﺮة
الﻤﺮجعﯿة ،2010-1951
وهي تﻈهﺮ ارتفاع
معﺪالت هﻄﻮل اﻷمﻄار
ﻓي جﻤﯿع أنﺤاﺀ أﻓﺮيقﯿا
الﻤﺪارية وانﺨفاض
هﻄﻮل اﻷمﻄار عﺒﺮ
الﻤﻨاﻃﻖ ﻓﻮق الﻤﺪارية.
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ العالﻤي
لﻤﻨاخﯿات الهﻄﻮل
) ،(GPCCدائﺮة اﻷرصاد
الﺠﻮية اﻷلﻤانﯿة ،ألﻤانﯿا
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الﻤﺨاﻃﺮ واﻵﺛار على اﻷمﻦ الغﺬائي والﺴﻜان
ً
ﻓﻀال عﻦ زيادة نﺰوح الﺴﻜان
جﻨﻮب الﺼﺤﺮاﺀ الﻜﺒﺮى،
)الﺸﻜﻞ  (17وتﺰايﺪ انعﺪام اﻷمﻦ الغﺬائي لهﺆالﺀ الﻨازحﯿﻦ.
وكﺜﯿﺮاً ما يقﯿﻢ الالجﺌﻮن ﻓي "بﺆر ساخﻨة" مﻨاخﯿة ،حﯿﺚ
يﺘعﺮضﻮن لﻤﺨاﻃﺮ بﻄﯿﺌة ومفاجﺌة ،ويﺘأﺛﺮون بها ،مﻤا
يﺆدي ﻓي بعﺾ الﺤاالت إلى حاالت تﺸﺮيﺪ ﺛانﯿة.

الﺸﻜﻞ  - 17مﺠﻤﻮع عﺪد
الﻨازحﯿﻦ داخلﯿا
الﻤﺼﺪر :الﺘقﺮيﺮ العالﻤي
عﻦ الﻨﺰوح الﺪاخلي ﻓي
عام  ،2020مﺮكﺰ رصﺪ
الﻨﺰوح الﺪاخلي ).(IDMC

أﻛﺛر

إضاﻓة إلى الﻨﺰاعات ،وعﺪم االسﺘقﺮار ،واﻷزمات
االقﺘﺼادية ،ﻓﺈن تقلﺒﯿة الﻤﻨاخ والﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة
الﻤﺘﻄﺮﻓة مﻦ بﯿﻦ العﻮامﻞ الﺮئﯿﺴﯿة الﻤﺴﺒﺒة للﺰيادة اﻷخﯿﺮة
ﻓي الﺠﻮع ﻓي العالﻢ  .ﻓﺒعﺪ عقﻮد مﻦ الﺘﺪهﻮر ،يﺘﺰايﺪ
انعﺪام اﻷمﻦ الغﺬائي ونقﺺ الﺘغﺬية ﻓي جﻤﯿع الﻤﻨاﻃﻖ
دون اإلقلﯿﻤﯿة تقﺮيﺒاً ﻓي أﻓﺮيقﯿا جﻨﻮب الﺼﺤﺮاﺀ الﻜﺒﺮى.
وﻓي الﺒلﺪان اﻷﻓﺮيقﯿة الﻮاقعة جﻨﻮب الﺼﺤﺮاﺀ الﻜﺒﺮى شﺮق أﻓﺮيقﯿا
الﻤعﺮضة للﺠفاف ،ارتفع عﺪد اﻷشﺨاص الﺬيﻦ يعانﻮن
مﻦ نقﺺ الﺘغﺬية بﻨﺴﺒة  45.6ﻓي الﻤائة مﻨﺬ عام  2012ﻓي عام  ،2019تﺪهﻮر وضع اﻷمﻦ الغﺬائي بﺸﻜﻞ
وﻓقاً لﻤﻨﻈﻤة اﻷﻏﺬية والﺰراعة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة )الفاو( .وقﺪ مﻄﺮد ﻓي عﺪة مﻨاﻃﻖ ﻓي إﺛﯿﻮبﯿا والﺼﻮمال وكﯿﻨﯿا
سﺠﻞ عام  2019تﺪهﻮراً ﻓي حالة اﻷمﻦ الغﺬائي ﻓي أﻓﺮيقﯿا وأوﻏﻨﺪا ،ويﺮجع ذلﻚ بﺸﻜﻞ رئﯿﺴي إلى مﻮسﻢ "اﻷمﻄار

ﻣن 500 000

100 001–500 000
20 001–100 000

 20 000أو أﻗل

إﯾران

180 000

اﻟﺻﯾن

220 000

اﻟﺳودان

272 000

اﻟﻔﻠﺑﯾن

364 000

ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ

143 000

اﻟﮭﻧد

590 000

أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن

1 198 000

إﺛﯾوﺑﯾﺎ
390 000
ﻣﺟﻣوع ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن
ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو
داﺧﻠﯾﺎ ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﻛوارث
اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
ﺟﻧوب اﻟﺳودان
ﻓﻲ  95ﺑﻠدا ً وإﻗﻠﯾﻣﺎ ً ﻓﻲ
168 000
246 000
 31ﻛﺎﻧون اﻷول/
 5.1ﻣﻼﯾﯾن
دﯾﺳﻣﺑر 2019
اﻟﺣدود واﻷﺳﻣﺎء واﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ ھذه اﻟﺧرﯾطﺔ ﻻ ﺗﻌﻧﻲ إﻗرارا ً أو ﻗﺑوﻻً رﺳﻣﯾﺎ ً ﻣن ﻣرﻛز رﺻد اﻟﻧزوح اﻟداﺧﻠﻲ ).(IDMC
اﻟﺑﻠدان واﻷﻗﺎﻟﯾم اﻷﺧرى

اﻟﺑﻠدان واﻷﻗﺎﻟﯾم اﻟﺗﻲ ﯾﻘل ﻋدد اﻟﻧﺎزﺣﯾن ﻓﯾﮭﺎ ﻋن  20 000ﺣﺳب اﻟﺣﺟم:
ﺟزر اﻟﻘﻣر ،ﺑﺎﻛﺳﺗﺎن ،ﻣﺎﻟﯾزﯾﺎ ،أﺳﺗراﻟﯾﺎ ،ﻏﺎﻧﺎ ،ﺑوروﻧدي ،ﺑﺎﺑوا ﻏﯾﻧﯾﺎ اﻟﺟدﯾدة ،ﻓﯾﯾت ﻧﺎم،
ﻛﻧدا ،ﻣﺎﻟﻲ ،ﺑﯾرو ،رواﻧدا ،ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻻو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ  ،ﺳري ﻻﻧﻛﺎ ،ﻏﺎﻣﺑﯾﺎ،
اﻻﺗﺣﺎد اﻟروﺳﻲ ،ﺳورﯾﺎ ،ﺳﯾراﻟﯾون ،ﻛوﺑﺎ ،طﺎﺟﯾﻛﺳﺗﺎن ،ﻓرﻧﺳﺎ ،ﺑوﻟﯾﻔﯾﺎ ،ﻛورﯾﺎ ،ﺷﯾﻠﻲ،
ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،اﻟﺑرازﯾل ،ﻛﯾﻧﯾﺎ ،ﻣدﻏﺷﻘر ،ﻏواﺗﯾﻣﺎﻻ ،ﻛﻣﺑودﯾﺎ ،ﺗﻧزاﻧﯾﺎ ،أﻧﻐوﻻ،
أوﻏﻧدا ،ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻛورﯾﺎ اﻟﺷﻌﺑﯾﺔ اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ  ،ﺟزر اﻟﺑﮭﺎﻣﺎ ،ﻓﯾﺟﻲ ،ﻟﯾﺑرﯾﺎ ،اﻟﺻوﻣﺎل،
ﺗﺎﯾوان ،ﻛوت دﯾﻔوار ،ﻏﯾﻧﯾﺎ  -ﺑﯾﺳﺎو ،ﺗﺎﯾﻠﻧد ،اﻟﯾﻣن ،اﻟﻌراق ،ﻓﻧزوﯾﻼ ،إﻛوادور ،إﺳراﺋﯾل،
ﻟﺑﻧﺎن ،أذرﺑﯾﺟﺎن ،ﺑرﺑﺎدوس ،ﻣورﯾﺷﯾوس ،اﻟﺳﻧﻐﺎل ،ﺗرﻛﯾﺎ ،ﻓﺎﻧواﺗو ،ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،زاﻣﺑﯾﺎ،
ﺑﻧﻣﺎ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺣدة ،ﻧﯾﻛﺎراﻏوا ،اﻟﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟدوﻣﯾﻧﯾﻛﯾﺔ ،ﻏﯾﻧﯾﺎ ،ﺟزر ﻣﺎرﯾﻧﺎ
اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ ،ﻧﯾوزﯾﻠﻧدا ،ﺳﺎﻧت ﻟوﺳﯾﺎ ، ،ﺑورﺗورﯾﻛو ،ﺑوﻟﯾﻧﯾزﯾﺎ اﻟﻔرﻧﺳﯾﺔ ،ﺗرﯾﻧﯾداد وﺗوﺑﺎﻏو.
ﻧﺗﯾﺟﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾب إﻟﻰ أرﻗﺎم ﺻﺣﯾﺣﺔ ،ﻗد ﻻ ﺗﻧطﺑﻖ ﺑﻌض اﻟﻣﺟﺎﻣﯾﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﺻل
ﺟﻣﻊ اﻷرﻗﺎم اﻟﻣﻧﻔﺻﻠﺔ.
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132 000
121 000
107 000
104 000
95 000
88 000
88 000
54 000
52 000
51,000
41 000
37 000
32 000
29 000
28 000
27 000
26 000

ﻣوزاﻣﺑﯾﻖ
اﻟﻧﯾﺟر
اﻟﻛوﻧﻐو
إﻧدوﻧﯾﺳﯾﺎ
ﺟﻣﮭورﯾﺔ أﻓرﯾﻘﯾﺎ اﻟوﺳطﻰ
ﺑﻧﻐﻼدﯾش
اﻟﯾﺎﺑﺎن
ﻣﻼوي
زﻣﺑﺎﺑوي
ھﺎﯾﺗﻲ
ﻣﯾﺎﻧﻣﺎر
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
أﻟﺑﺎﻧﯾﺎ
ﻧﯾﺑﺎل
اﻟﻛﺎﻣﯾرون
ﺗﺷﺎد
ﻣﻧطﻘﺔ أﺑﯾﻲ

 10ﺑﻠدان وأﻗﺎﻟﯾم ﺑﮭﺎ أﻛﺑر ﻋدد ﻣن اﻟﻧﺎزﺣﯾن
داﺧﻠﯾﺎ ً ﻓﻲ  31ﻛﺎﻧون اﻷول/دﯾﺳﻣﺑر 2019

3.8

ﻣﻼﯾﯾن
1 198 000
590 000
390 000
364 000
272 000
246 000
220 000
180 000
168 000
143 000

أﻓﻐﺎﻧﺳﺗﺎن
اﻟﮭﻧد
إﺛﯾوﺑﯾﺎ
اﻟﻔﻠﺑﯾن
اﻟﺳودان
ﺟﻧوب اﻟﺳودان
اﻟﺻﯾن
إﯾران
ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﻛوﻧﻐو اﻟدﯾﻣﻘراطﯾﺔ
ﻧﯾﺟﯾرﯾﺎ

الﻄﻮيلة  ،"Gu /الﺬي جاﺀ ﻓي أعقاب مﻮسﻢ "اﻷمﻄار
القﺼﯿﺮة "Deyr /الﺬي كان أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ،مﻦ شهﺮ
تﺸﺮيﻦ اﻷول  /أكﺘﻮبﺮ إلى كانﻮن اﻷول  /ديﺴﻤﺒﺮ .2018
وتﺸﯿﺮ الﺘقﺪيﺮات إلى أن حﻮالي  12ملﯿﻮن شﺨﺺ ﻓي
إﺛﯿﻮبﯿا وكﯿﻨﯿا والﺼﻮمال ،وكﺜﯿﺮ مﻨهﻢ مﻦ اﻷﻃفال ،كانﻮا
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يعانﻮن مﻦ انعﺪام اﻷمﻦ الغﺬائي بﺸﺪة ﻓي نهاية العام.
وﻓي الﺼﻮمال وكﯿﻨﯿا ،زاد عﺪد اﻷشﺨاص الﻤﺘﻀﺮريﻦ
مﻦ انعﺪام اﻷمﻦ الغﺬائي بﯿﻦ أواخﺮ عام  2018وأواخﺮ
عام  2019مﻦ  1.6إلى  2.1ملﯿﻮن شﺨﺺ ومﻦ  0.7إلى
16
 3.1ماليﯿﻦ شﺨﺺ على الﺘﻮالي.
وتﺴﺒﺒﺖ اﻷمﻄار الغﺰيﺮة الﺘي هﻄلﺖ ﻓي الﻨﺼﻒ الﺜاني
مﻦ العام ،والسﯿﻤا خالل مﻮسﻢ اﻷمﻄار القﺼﯿﺮة/مﻮسﻢ
ديﺮ )  ، (Deyrﻓي حﺪوث ﻓﯿﻀانات واسعة الﻨﻄاق ،مﻤا
أدى إلى خﺴائﺮ ﻓي اﻷرواح ،ونﺰوح ،وإلﺤاق أضﺮار
بالﻤﺤاصﯿﻞ ،وﻓي نفﻮق الﻤاشﯿة ،السﯿﻤا ﻓي وسﻂ وجﻨﻮب
الﺼﻮمال ،وجﻨﻮب شﺮق إﺛﯿﻮبﯿا ،وشﻤال وشﺮق كﯿﻨﯿا،
وجﻨﻮب الﺴﻮدان  .وقﺪ خلقﺖ اﻷمﻄار الغﺰيﺮة ﻇﺮوﻓاً
مﻮاتﯿة لﺘفﺸي الﺠﺮاد الﺼﺤﺮاوي الﺸﺪيﺪ ،وهﻮ اﻷسﻮأ
مﻨﺬ عقﻮد ،وهﻮ ما يﺆﺛﺮ حالﯿاً على الﺼﻮمال وإﺛﯿﻮبﯿا
وكﯿﻨﯿا وأجﺰاﺀ مﻦ إريﺘﺮيا والﺴﻮدان وأوﻏﻨﺪا وجﻤهﻮرية
تﻨﺰانﯿا الﻤﺘﺤﺪة وجﻨﻮب الﺴﻮدان.
ووﻓقاً للﺒﯿانات الﻮاردة مﻦ مﺼفﻮﻓة تﺘﺒع الﻨﺰوح الﺘابعة
للﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة للهﺠﺮة ) (DTMومفﻮضﯿة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦ ،ﻓﺈن  %60مﻦ جﻤﯿع حاالت الﻨﺰوح
الﺪاخلي ﻓي مﻨﻄقة شﺮق أﻓﺮيقﯿا والقﺮن اﻷﻓﺮيقي خالل
عام  2019كانﺖ بﺴﺒﺐ الﻜﻮارث الﻨاجﻤة عﻦ الﻤﻨاخ .
وهﻨاك مﺠﻤﻮعة سﻜانﯿة رئﯿﺴﯿة ،وهي الﺮعاة ،معﺮضة
بﺸﺪة لﻶﺛار الﻤﺸﺘﺮكة للﺠفاف والﺘﻨاﻓﺲ على الﻤﻮارد
والﻨﺰاع .وبﻤا أنهﻢ يﺼﺒﺤﻮن أكﺜﺮ ﻓقﺮاً بعﺪ ﻓﺘﺮات الﺠفاف
الﻤﺘعاقﺒة ،ﻓﺈنهﻢ كﺜﯿﺮاً ما يُﺠﺒﺮون على الﺨﺮوج مﻦ مهﻨة
الﺮعي ،ويﻀﻄﺮون إلى الﺪخﻮل إلى مﺨﯿﻤات الﻤﺸﺮديﻦ
أو الﻤﺮاكﺰ الﺤﻀﺮية للﺤﺼﻮل على الغﺬاﺀ وﻓﺮص
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كﺴﺐ العﯿﺶ.

قﺪ تأﺛﺮوا ﻓي الﻤقام اﻷول بالﻜﻮارث ،ومﻦ بﯿﻦ تلﻚ
الﻜﻮارثُ ،شﺮد نﺤﻮ  131 000شﺨﺺ بﺴﺒﺐ الﺠفاف
و 367 000شﺨﺺ بﺴﺒﺐ الفﯿﻀانات 18.وﻓي الﺼﻮمال ،تﺒﯿﻦ
الﻈﻮاهﺮ الﻤﻨاخﯿة الﻤﺘﻜﺮرة ذات الﺘأﺛﯿﺮ الﺸﺪيﺪ ،والسﯿﻤا
الﺠفاف ،بﻮضﻮح ضعﻒ الﺒلﺪ الﻤﺘﺰايﺪ إزاﺀ تغﯿﺮ الﻤﻨاخ.
واليﺰال الﻨﺰوح الﺪاخلي الﻤﻤﺘﺪ الﻤﺮتﺒﻂ بالﺠفاف الﻄﻮيﻞ
مﻮجﻮداً ،حﯿﺚ اليﺰال الﺒلﺪ يﺘعاﻓى مﻦ الﺠفاف الﺬي
تعﺮض له ﻓي  .2017-2016وقﺪ أﺛﺮت الفﯿﻀانات الﺨاﻃفة
والﻨهﺮية على ﻃﻮل نهﺮي شابﯿلي وجﻮبا على العﺪيﺪ مﻦ
ً
أصال للﺨﻄﺮ بﺴﺒﺐ الﺠفاف
اﻷﻓﺮاد الﺬيﻦ كانﻮا عﺮضة
والﻨﺰاعات ،وشﺮدتهﻢ بالفعﻞ ،والسﯿﻤا ﻓي مقاﻃعﺘي بﯿلﯿﺖ
ويﻦ وجالالقﺴي ﻓي حﯿﺮان ،ومقاﻃعﺘي جﻮهﺮ وبالﻜاد ﻓي
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شابﯿلي الﻮسﻄى ،ومﻨﻄقة بﺮديﻞ ﻓي باي.
وﻓي بﻮرونﺪي ،خالل عام  ،2019أﻇهﺮت الﻤﻨﻈﻤة
الﺪولﯿة للهﺠﺮة أن  31 000شﺨﺺ قﺪ نﺰحﻮا بﺴﺒﺐ
الﻈﻮاهﺮ الﻤﻨاخﯿة  .وتﺴﺒﺒﺖ اﻷمﻄار الغﺰيﺮة والﺮياح
القﻮية واالنهﯿارات اﻷرضﯿة ﻓي نﺰوح  13 856شﺨﺼاً
مﻦ هﺆالﺀ .كﻤا أن اﻷمﻄار الغﺰيﺮة الﺘي هﻄلﺖ خالل عام
 2019قﺪ دمﺮت الﻤﺤاصﯿﻞ وأﺛﺮت سلﺒاً على سﺒﻞ العﯿﺶ.
وﻓي نﯿﺴان/أبﺮيﻞ  ،2019كان  15%مﻦ سﻜان بﻮرونﺪي
يعانﻮن مﻦ انعﺪام اﻷمﻦ الغﺬائي الﺤاد.
وﻓي  31كانﻮن اﻷول/ديﺴﻤﺒﺮ  ،2019كانﺖ مﻨاﻃﻖ شﺮق
أﻓﺮيقﯿا والقﺮن اﻷﻓﺮيقي والﺒﺤﯿﺮات الﻜﺒﺮى تﺴﺘﻀﯿﻒ 4.6
ماليﯿﻦ الجﺊ وﻃالﺐ لﺠﻮﺀ وأكﺜﺮ مﻦ  7.7ماليﯿﻦ نازح
داخلي .وخالل عام  ،2019واجه الالجﺌﻮن تﺨفﯿﻀات ﻓي
الﻤﺴاعﺪات الغﺬائﯿة وﻏﯿﺮ الغﺬائﯿة تﺼﻞ إلى  %30ﻓي
بعﺾ اﻷماكﻦ ﻓي مﻮاقع الالجﺌﯿﻦ الﻤﺨﺘلفة ﻓي الﻤﻨﻄقة
بﺴﺒﺐ نقﺺ الﺘﻤﻮيﻞ .وإضاﻓة إلى ذلﻚ ،اليﺰال ارتفاع
مﺴﺘﻮيات سﻮﺀ الﺘغﺬية بﯿﻦ اﻷﻃفال الﺬيﻦ تﺘﺮاوح أعﻤارهﻢ
ً
شاﻏال رئﯿﺴﯿاً ﻓي إﺛﯿﻮبﯿا
بﯿﻦ  6أشهﺮ و 59شهﺮاً يﺸﻜﻞ
وأوﻏﻨﺪا وجﻨﻮب الﺴﻮدان والﺴﻮدان وكﯿﻨﯿا.

الﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي

وﻓي إﺛﯿﻮبﯿا ،مﻦ بﯿﻦ  1 556 000شﺨﺺ نﺰحﻮا ﻓي الﺒلﺪ
خالل عام  ،2019هﻨاك  504 000شﺨﺺ على اﻷقﻞ )(32.4%

ﻓي الﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي ،ارتفع عﺪد اﻷشﺨاص الﺬيﻦ يﺤﺘاجﻮن
إلى الﻤﺴاعﺪة الغﺬائﯿة إلى  13.8ملﯿﻮن شﺨﺺ ،أي بﺰيادة

 15مﻨﻈﻤة اﻷﻏﺬية والﺰراعة .2019 ،تقﺮيﺮ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بﺸأن
اﻷمﻦ الغﺬائي والﺰراعة )تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ  -كانﻮن اﻷول/
ديﺴﻤﺒﺮ  ،(2019روما
 16مﻨﻈﻤة اﻷﻏﺬية والﺰراعة .2019 ،تﻮقعات الﻤﺤاصﯿﻞ وحالة
اﻷﻏﺬية ،كانﻮن اﻷول/ديﺴﻤﺒﺮ 2019
 17مﺮكﺰ رصﺪ الﻨﺰوح الﺪاخلي ) .2020 ،(IDMCالﺘقﺮيﺮ العالﻤي
عﻦ الﻨﺰوح الﺪاخلي لعام https://www.internal-dis- .2020
placement.org/global-report/grid2020

 18مﺮكﺰ رصﺪ الﻨﺰوح الﺪاخلي ) .2020 ،(IDMCالﺘقﺮيﺮ العالﻤي
عﻦ الﻨﺰوح الﺪاخلي لعام https://www.internal-dis- .2020
/placement.org/global-report/grid2020
 19مﻜﺘﺐ تﻨﺴﯿﻖ الﺸﺆون اإلنﺴانﯿة الﺘابع لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ،لﻤﺤة
خاﻃفة عﻦ اسﺘﺠابة الﺼﻮمال للفﯿﻀانات )ﻓي  5كانﻮن اﻷول/
ديﺴﻤﺒﺮ  ،(2019كانﻮن اﻷول/ديﺴﻤﺒﺮ  .2019وهي مﺘاحة مﻦ
خالل الﺮابﻂ الﺘاليhttps://reliefweb.int/report/somalia/ :
somalia-flood-response-snapshot-5-december-2019
)بالﺮجﻮع إلﯿه ﻓي  3نﯿﺴان/أبﺮيﻞ .(2020

ا

ا
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الﺸﻜﻞ  - 18نقﺺ إنﺘاج
الﺤﺒﻮب بﺴﺒﺐ الﻤﺨاﻃﺮ
الﻄﺒﯿعﯿة أو الﺘي يﺴﺒﺒها
اإلنﺴان خالل عام 2019
ﻓي أﻓﺮيقﯿا .ويﺴﺘﻨﺪ تﻤﺜﯿﻞ
أحﻮال الﻤﺤاصﯿﻞ ﻓي
مﻨاﻃﻖ الﻨﻤﻮ الﺮئﯿﺴﯿة إلى
مﺠﻤﻮعة مﻦ الﻤﺪخالت
بﻤا ﻓي ذلﻚ الﺒﯿانات
الﻤﺴﺘﺸعﺮة عﻦ بعﺪ،
والﻤالحﻈات اﻷرضﯿة،
والﺘقاريﺮ الﻤﯿﺪانﯿة،
والﻤﺪخالت مﻦ الﺨﺒﺮاﺀ
الﻮﻃﻨﯿﯿﻦ واإلقلﯿﻤﯿﯿﻦ ﻓي
 28آذار/مارس .2020
وتﻮضع على الﺨﺮيﻄة
عالمات على الﻤﻨاﻃﻖ
الﺘي قﺪ تﻜﻮن ﻓي أحﻮال
ﻏﯿﺮ مﻮاتﯿة ،مع وضع
رمﺰ يﻤﺜﻞ الﻤﺤاصﯿﻞ
الﻤﺘأﺛﺮة.
الﻤﺼﺪر :مقﺘﺒﺲ بﺘعﺪيﻞ
مﻦ .2020 ،GEOGLAM

أﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻟﯾﻣن :ﺗوﻟﯾف

اﻟﺟﻔﺎف
اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل:

اﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت

اﻟذرة

اﻷﻋﺎﺻﯾر
اﻟﺟراد

اﻟﺳرﻏوم )اﻟذرة اﻟرﻓﯾﻌﺔ(

اﻷﺣوال:

اﻟدُﺧن

اﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ
ﻣواﺗﯾﺔ
ﯾﺟب ﻣراﻗﺑﺗﮭﺎ
ﺳﯾﺋﺔ
إﺧﻔﺎق
ﺧﺎرج اﻟﻣوﺳم
ﻻ ﺗﺗواﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺑﻠدان:
ﺑﻠدان أﻓرﯾﻘﯾﺔ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ إﻧذار ﻣﺑﻛر
ﺑﻠدان أﻓرﯾﻘﯾﺔ ﻻ ﯾوﺟد ﻓﯾﮭﺎ إﻧذار ﻣﺑﻛر

اﻟﻘﻣﺢ
اﻟﺗﯾف
اﻟﻔﺎﺻوﻟﯾﺎ

https://cropmonitor.org/
index.php/cmreports/

earlywarning-report

اﻷرز

حﻮالي ﺛالﺛة ماليﯿﻦ عﻦ عام  .2018وبﺴﺒﺐ العﺠﺰ ﻓي الﻤﻮسﻤﯿة أولﻮية ،بﻤا ﻓي ذلﻚ بﻨاﺀ هﯿاكﻞ اسﺘﺒقاﺀ على
هﻄﻮل اﻷمﻄار ،كان الﻨاتﺞ اإلجﻤالي للﺤﺒﻮب ﻓي الﻤﻨﻄقة جﻮانﺐ الﺘالل وعﻤلﯿات الﺘﺼﺮيﻒ والﻄﺮق والﺠﺴﻮر.
حﻮالي  28.7ملﯿﻮن ﻃﻦ ،أي أقﻞ بﻨﺴﺒة قﺪرها  %7مﻦ
مﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺲ .وقﺪ أُبلﻎ عﻦ أكﺒﺮ انﺨفاض وسﻂ وﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا
سﻨﻮي ﻓي اإلنﺘاج ﻓي جﻨﻮب أﻓﺮيقﯿا وزامﺒﯿا وزمﺒابﻮي
مﻦ بﯿﻦ  5 135 000نازح قﺴﺮاً حﺪدتهﻢ الﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة
ومﻮزامﺒﯿﻖ )الﺸﻜﻞ  .(18وقﺪ ساهﻢ إعﺼارا إيﺪاي وكﯿﻨﯿﺚ
للهﺠﺮة ﻓي سﺘة بلﺪان ﻓي وسﻂ وﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا ،نﺰح
الﻤﺪاريان ﻓي الﺘﺪمﯿﺮ الﻜامﻞ لﻤﺤاصﯿﻞ قﺪرت مﺴاحﺘها
 ،%4أو ما يقﺮب مﻦ  180 700شﺨﺺ ،بﺴﺒﺐ الﻜﻮارث
بـ  480 000هﻜﺘار ﻓي مﻮزامﺒﯿﻖ ،مع حﺪوث خﺴائﺮ
الﻄﺒﯿعﯿة .وﻓي تقﺮيﺮه العالﻤي عﻦ الﻨﺰوح الﺪاخلي لعام
إضاﻓﯿة ،ولﻜﻦ بﺪرجة أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ ،ﻓي مالوي وزمﺒابﻮي،
 ،2020أﻓاد مﺮكﺰ رصﺪ الﻨﺰوح الﺪاخلي ) (IDMCعﻦ حﺪوث
مﻤا يﺰيﺪ مﻦ تقﻮيﺾ حالة اﻷمﻦ الغﺬائي الهﺸة ﻓي
 649 448حالة نﺰوح جﺪيﺪة ناجﻤة عﻦ الﻜﻮارث ﻓي ﻏﺮب
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الﻤﻨﻄقة.
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ووسﻂ أﻓﺮيقﯿا ،ويﺮجع ذلﻚ أساساً إلى الفﯿﻀانات.
وقﺪ أسفﺮ الﻨﺸاط اإلعﺼاري الﻤﻜﺜﻒ عﻦ آﺛار إنﺴانﯿة
وﻓي حﯿﻦ أن الﻨﺰاعات ال تﺰال هي الﻤﺴﺒﺐ الﺮئﯿﺴي
شﺪيﺪة ،حﯿﺚ بلﻎ عﺪد الﻤﺸﺮديﻦ  2.2ملﯿﻮن شﺨﺺ ،وأضﺮ
النعﺪام اﻷمﻦ الغﺬائي ﻓي وسﻂ أﻓﺮيقﯿا ،ﻓﺈن اﻷضﺮار
بﺂالف الالجﺌﯿﻦ الﻀعفاﺀ ﻓي مﻮزامﺒﯿﻖ والﺒلﺪان الﻤﺠاورة.
الﻤﺮتﺒﻄة بالفﯿﻀانات واﻵﻓات زادت مﻦ تفاقﻢ الﺤالة ﻓي
وتﺪخلﺖ مفﻮضﯿة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦ مع
شﺮكاﺀ االسﺘﺠابة اإلنﺴانﯿة لﺤﻤاية اﻷﻓﺮاد الﻤﺘﻀﺮريﻦ،
21
واﻷﻃفال والﻨﺴاﺀ والﻤﺴﻨﯿﻦ ،ونقلهﻢ إلى سﺘة مﻮاقع إلعادة
مفﻮضﯿة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦh t t p s : / / ،
الﺘﻮﻃﯿﻦ  .كﻤا جعلﺖ الﻤفﻮضﯿة الﺘأهﺐ لﻤﻮسﻢ الﺮياح
/w w w . u n h c r . o r g / n e w s / s t o r i e s / 2 0 2 0 / 3
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 20مﻨﻈﻤة اﻷﻏﺬية والﺰراعة .2019 ،تقﺮيﺮ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بﺸأن
اﻷمﻦ الغﺬائي والﺰراعة )تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ  -أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ ،(2019
روما.
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الفﯿﻀانات ﻓي تﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮﻓﻤﺒﺮ  2019ﻓي جﻤهﻮرية أﻓﺮيقﯿا الﻮسﻄى

وإلى نﺰوح الﺴﻜان ﻓي عﺪة بلﺪان .ووﻓقاً للﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة
للهﺠﺮة ،ﻓﺈن  66 800شﺨﺺ قﺪ نﺰحﻮا ﻓي نﯿﺠﯿﺮيا نﺘﯿﺠة
للﻜﻮارث حﺘى كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ  ،2020يﻤﺜلﻮن  %3مﻦ
 2 600 000شﺨﺺ نازح ﻓي الﺒلﺪ.

الﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺘﻀﺮرة .وقﺪ أدت هﺬه العﻮامﻞ إلى تعﻄﯿﻞ
اﻷنﺸﻄة الﺰراعﯿة ،وأدت إلى زيادة أسعار الﻤﻮاد الغﺬائﯿة
اﻷساسﯿة ،مﻤا أﺛﺮ على سﺒﻞ العﯿﺶ وقﯿﱠﺪ إمﻜانﯿة الﺤﺼﻮل
على الغﺬاﺀ ﻓي جﻤﯿع أنﺤاﺀ الﻤﻨﻄقة .وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ
الﻨقﺺ الﻤﺤلي ﻓي اإلنﺘاج بﺴﺒﺐ الفﯿﻀانات واﻵﻓات
والﻨﺰاعات ،كان إجﻤالي اإلنﺘاج اإلقلﯿﻤي مﻦ الﺤﺒﻮب ﻓي شﻤال أﻓﺮيقﯿا
عام  2019قﺮيﺒاً مﻦ مﺘﻮسﻂ الﺨﻤﺲ سﻨﻮات الﺴابقة الﺒالﻎ
ﻓي شﻤال أﻓﺮيقﯿا ،أﺛﺮت اﻷمﻄار الهﺰيلة ﻓي أواخﺮ عام
حﻮالي خﻤﺴة ماليﯿﻦ ﻃﻦ.
 2018وﻓي عام  2019على إنﺘاج الﺤﺒﻮب ﻓي الﻤغﺮب،
كﻤا تعﺮضﺖ مﻨﻄقة ﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا للفﯿﻀانات بﺴﺒﺐ حﯿﺚ كان إنﺘاج القﻤﺢ أقﻞ بﻨﺴﺒة  %30مﻦ مﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮات
هﻄﻮل اﻷمﻄار الغﺰيﺮة ﻓي تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ وآب/أﻏﺴﻄﺲ .الﺨﻤﺲ الﺴابقة ،بﯿﻨﻤا أدت اﻷحﻮال الﻤﻤﻄﺮة الﻤﻮاتﯿة ﻓي
وأدى ذلﻚ إلى خﺴائﺮ مﺤلﯿة ﻓي الﻤﺤاصﯿﻞ والﻤاشﯿة الﺠﺰائﺮ وتﻮنﺲ إلى زيادة ﻏلة الﻤﺤاصﯿﻞ عﻦ الﻤﺘﻮسﻂ.
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تغﯿﺮ الﻤﻨاخ والﺴﯿاسة الﻤﻨاخﯿة
الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ إلى أن مﺴاحات شاسعة مﻦ
اﻹﺳقاﻃات الﻄﻮيﻠة اﻷﺟﻞ
أﻓﺮيقﯿا سﯿﺘﺠاوز االحﺘﺮار ﻓﯿها درجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ مقارنة
تﺸﯿﺮ اإلسقاﻃات الﻮاردة ﻓي الﺴﯿﻨاريﻮهات الﻤﺘﻮسﻄة بالﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي ﻷواخﺮ القﺮن العﺸﺮيﻦ ،وذلﻚ بﺤلﻮل
) (RCP 4.5كﻤا ورد ﻓي تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺨامﺲ للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة العقﺪيﻦ اﻷخﯿﺮيﻦ مﻦ هﺬا القﺮن ،مع بلﻮغ جﻤﯿع أﻓﺮيقﯿا تلﻚ
الﺸﻜﻞ  - 19الﺘغﯿﺮات
الﻤلﺤﻮﻇة والﻤﺘﻮقعة ﻓي
مﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة
الﺴﻨﻮية وهﻄﻮل اﻷمﻄار.
الﻤﺼﺪر :تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ
الﺨامﺲ للفﺮيﻖ العامﻞ
اﻷول الﺘابع للهﯿﺌة
الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة
بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ ،الﻤﺮﻓﻖ
اﻷول

اﻻﺧﺗﻼف ﻋن ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة
) 2005-1986ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ(
أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن

اﻻﺧﺗﻼف ﻋن ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة

أواﺧر اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن

ﯾوﺟد اﺗﻔﺎق
ﻗوي
ﯾوﺟد ﺗﻐﯾر
طﻔﯾف أو ﻻ
ﯾوﺟد أي ﺗﻐﯾّر

اﻟﻧﻘط اﻟﺑﯾﺿﺎء
اﻟﺧطوط اﻟﻣﺎﺋﻠﺔ

اﻟﺗﻐﯾّر اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺣرارة

اﻻﺗﺟﺎه ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
)ﺑﺎﻟدرﺟﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة(

2012-1901

ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن

(%) 2005-1986

اﻟﺗﻐﯾّر اﻟﺳﻧوي ﻓﻲ اﻟﮭطول

اﺗﺟﺎه اﻟﮭطول اﻟﺳﻧوي ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة
ﻣم /ﺳﻧﺔ /ﻓﻲ اﻟﻌﻘد

2010-1951

ﻣﻧﺗﺻف اﻟﻘرن اﻟﺣﺎدي واﻟﻌﺷرﯾن

ﯾوﺟد اﺗﻔﺎق
ﻗوي ﺟدا

ﺗوﺟد ﺗﻐﯾرات
ﻣﺗﺑﺎﯾﻧﺔ

اﻟﻠون اﻟﻣﺻﻣت
اﻟﻠون اﻟرﻣﺎدي

اﻻﺗﺟﺎه ﻟﯾس
ھﺎﻣﺎ ً إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ً

اﻟﺧطوط اﻟﻣﺎﺋﻠﺔ

اﺗﺟﺎه ھﺎم

ﻻ ﺗﺗواﻓر ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯾﺔ

اﻟﻠون اﻟﻣﺻﻣت
اﻷﺑﯾض

اللﻮحة العلﻮية ،إلى الﯿﺴار :خﺮيﻄة مﺘﻮسﻂ الﺘغﯿﺮ الﺴﻨﻮي الﻤالحﻆ ﻓي درجات الﺤﺮارة مﻦ عام  1901إلى عام  2012الﻤﺴﺘﻤﺪ مﻦ اتﺠاه خﻄي )الﺸﻜلﯿﻦ
و 2.21ﻓي تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺨامﺲ للفﺮيﻖ العامﻞ اﻷول ) (WGIالﺘابع للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ( .اللﻮحة الﺴفلﯿة ،إلى الﯿﺴار :خﺮيﻄة مﺘﻮسﻂ الﺘغﯿﺮ
الﺴﻨﻮي الﻤالحﻆ ﻓي درجات الﺤﺮارة مﻦ عام  1951إلى عام  2010الﻤﺴﺘﻤﺪ مﻦ اتﺠاه خﻄي )الﺸﻜلﯿﻦ  SPM.2و 2.29ﻓي تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺨامﺲ للفﺮيﻖ العامﻞ اﻷول
الﺘابع للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ( .وبالﻨﺴﺒة لﺪرجة الﺤﺮارة وهﻄﻮل اﻷمﻄار الﻤالحﻈﯿﻦ ،حُ ﺴﺒﺖ االتﺠاهات حﯿﺚ تﺴﻤﺢ الﺒﯿانات الﻜاﻓﯿة بﺘقﺪيﺮ
مﺘﯿﻦ )أي ﻓقﻂ بالﻨﺴﺒة لﻤﺮبعات الﺸﺒﻜة الﺘي لﺪيها سﺠالت كاملة أكﺒﺮ مﻦ  %70وبﯿانات مﺘاحة أكﺒﺮ مﻦ  %20ﻓي أول وآخﺮ  %10مﻦ الفﺘﺮة الﺰمﻨﯿة( .أما الﻤﻨاﻃﻖ
اﻷخﺮى ﻓهي بﯿﻀاﺀ .وتﺸﯿﺮ اﻷلﻮان الﻤﺼﻤﺘة إلى الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي تﻜﻮن ﻓﯿها االتﺠاهات هامة عﻨﺪ مﺴﺘﻮى  .%10وتﺸﯿﺮ الﺨﻄﻮط الﻤائلة إلى الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي ال تﻜﻮن
ﻓﯿها االتﺠاهات ذات أهﻤﯿة .اللﻮحة العلﻮية والﺴفلى ،إلى الﯿﻤﯿﻦ :مﺘﻮسﻂ اإلسقاﻃات الﻤﺘعﺪدة الﻨﻤاذج  CMIP5للﺘغﯿﺮات الﺴﻨﻮية ﻓي مﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة ومﺘﻮسﻂ
الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية للﺘغﯿﺮات ﻓي الﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي لهﻄﻮل اﻷمﻄار للفﺘﺮة  2065-2046والفﺘﺮة  2100-2081ﻓي إﻃار مﺴار الﺘﺮكﯿﺰ الﻨﻤﻮذجي  RCP2.6ومﺴار الﺘﺮكﯿﺰ
ً
مقارنة بالفﺘﺮة  .2005-1986وتﺸﯿﺮ اﻷلﻮان الﻤﺼﻤﺘة إلى الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي يﻮجﺪ اتفاق قﻮي جﺪاً بﺸأنها ،حﯿﺚ يﻜﻮن مﺘﻮسﻂ الﻨﻤاذج الﻤﺘعﺪدة أكﺒﺮ
الﻨﻤﻮذجي RCP8.5
ضعﻒ الﺘغﯿﺮ اﻷساسي )الﺘغﯿﺮ الﺪاخلي الﻄﺒﯿعي ﻓي مﺘﻮسﻂ  20سﻨة( ويﺘفﻖ ≤ %90مﻦ الﻨﻤاذج على عالمة الﺘغﯿﺮ .وتﺸﯿﺮ اﻷلﻮان ذات الﻨقاط الﺒﯿﻀاﺀ إلى
مﻦ ِ
الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي يﻮجﺪ اتفاق قﻮي بﺸأنها ،حﯿﺚ تﻈهﺮ ≤ %66مﻦ الﻨﻤاذج تغﯿﺮاً أكﺒﺮ مﻦ الﺘغﯿﺮ اﻷساسي ،ولﻜﻦ تﺘفﻖ ≤ %66مﻦ الﻨﻤاذج على عالمة الﺘغﯿﺮ .ويﺸﯿﺮ
اللﻮن الﺮمادي إلى الﻤﻨاﻃﻖ ذات الﺘغﯿﺮات الﻤﺘﺒايﻨة ،حﯿﺚ تﻈهﺮ ≤ %66مﻦ الﻨﻤاذج تغﯿﺮاً أكﺒﺮ مﻦ الﺘغﯿﺮ اﻷساسي ،ولﻜﻦ تﺘفﻖ نﺴﺒة تقﻞ عﻦ  %66على عالمة
ً
قلﯿال أو ال تﺘغﯿﺮ على اإلﻃالق ،حﯿﺚ تﻈهﺮ نﺴﺒة تقﻞ عﻦ  %66مﻦ الﻨﻤاذج تغﯿﺮاً أكﺒﺮ
الﺘغﯿﺮ .وتﺸﯿﺮ اﻷلﻮان ذات الﺨﻄﻮط الﻤائلة إلى الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي ال تﺘغﯿﺮ إال
مﻦ الﺘغﯿﺮ اﻷساسي على الﺮﻏﻢ مﻦ أنه قﺪ يﻜﻮن هﻨاك تغﯿﺮ كﺒﯿﺮ على نﻄاقات زمﻨﯿة أقﺼﺮ ،مﺜﻞ الﻤﻮاسﻢ أو اﻷشهﺮ أو اﻷيام .ويﺴﺘﺨﺪم الﺘﺤلﯿﻞ بﯿانات وأسالﯿﺐ
نﻤﻮذجﯿة تﺴﺘﻨﺪ إلى تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺨامﺲ للفﺮيﻖ العامﻞ اﻷول الﺘابع للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ ،الﺸﻜﻞ .SPM.8
SPM.1
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العﺘﺒة ﻓي ﻇﻞ سﯿﻨاريﻮهات االنﺒعاﺛات العالﯿة )الﺸﻜﻞ
وقﺪ ارتفعﺖ درجة حﺮارة معﻈﻢ أﻓﺮيقﯿا بالفعﻞ بأكﺜﺮ مﻦ
درجة مﺌﻮية واحﺪة مﻨﺬ عام  .1901ووﻓقاً للﺘقﺮيﺮ الﺨاص
للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ بﺸأن إدارة
مﺨاﻃﺮ الﻈﻮاهﺮ والﻜﻮارث الﻤﺘﻄﺮﻓة مﻦ أجﻞ الﻨهﻮض
بالﺘﻜﯿﻒ مع تغﯿﺮ الﻤﻨاخ ) (SREXالﺼادر ﻓي عام ،23 2012
سﺘﺰداد مﻮجات الﺤﺮ ومﺪد الﻨﻮبات الﺪاﻓﺌة ،مﻤا يﺸﯿﺮ إلى
زيادة اسﺘﻤﺮار اﻷيام الﺤارة )الﻤﺌﯿﻦ الﺘﺴعﯿﻦ( قﺮب نهاية
القﺮن .ومﻦ الﻤﺮجﺢ أن يﻜﻮن هﻨاك انﺨفاض ﻓي الهﻄﻮل
قﺒﻞ ذلﻚ على شﻤال أﻓﺮيقﯿا واﻷجﺰاﺀ الﺠﻨﻮبﯿة الغﺮبﯿة مﻦ
جﻨﻮب أﻓﺮيقﯿا بﺤلﻮل نهاية القﺮن .وسﯿﻜﻮن إلسقاط هﺬه
الﻤﺆشﺮات تأﺛﯿﺮ قﻮي على الﺰراعة والﻤﯿاه وصﺤة اإلنﺴان.
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الﺸﻜﻞ  - 20تغﯿﺮات ﻏلة
الﻤﺤاصﯿﻞ ) (%بالﻨﺴﺒة
لغﺮب ووسﻂ أﻓﺮيقﯿا،
وشﻤال أﻓﺮيقﯿا ،وشﺮق
أﻓﺮيقﯿا والﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي
ﻓي إﻃار مﺴار الﺘﺮكﯿﺰ
الﻨﻤﻮذجي (RCP8.5) 8.5
بﺤلﻮل عام .2050
الﻤﺼﺪر :تﻢ إعﺪاده
مﻦ أداة تقﯿﯿﻢ الﺘﻜﯿﻒ
الﻤﻨاخي ﻓي الﺘﻨﻤﯿة
الﺮيفﯿة ) (CARDالﺘابعة
للﺼﻨﺪوق الﺪولي للﺘﻨﻤﯿة
الﺰراعﯿة )(CARD
لﻤﺤاصﯿﻞ الﺤﺒﻮب
الﺨﻤﺴة الﺮئﯿﺴﯿة )مﻦ
حﯿﺚ كﻤﯿة اإلنﺘاج(
الﺘي تﺰرع ﻓي أﻓﺮيقﯿا
وهي :الﺬرة والﺪخﻦ
واﻷرز والﺬرة الﺮﻓﯿعة
)الﺴﺮﻏﻮم( والقﻤﺢ.
وتﻤﺜﻞ الﺨﻄﻮط مﺘﻮسﻂ
الﺘغﯿﺮات ﻓي ﻏلة
الﻤﺤاصﯿﻞ داخﻞ مﻨﻄقة.

الﻤائة ﻓي ﻏﺮب ووسﻂ أﻓﺮيقﯿا ،و 11ﻓي الﻤائة ﻓي شﻤال
أﻓﺮيقﯿا ،و 8ﻓي الﻤائة ﻓي شﺮق أﻓﺮيقﯿا والﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي
)الﺸﻜﻞ  .(20وقﺪ وجﺪ أن الﺪخﻦ والﺬرة الﺮﻓﯿعة )الﺴﺮﻏﻮم(
هﻤا الﻤﺤﺼﻮالن الﻮاعﺪان ،حﯿﺚ أن خﺴارة ﻏلﺘهﻤا بﺤلﻮل
عام  2050لﻦ تﺘﺠاوز  %5و %8على الﺘﻮالي ،وذلﻚ بﺴﺒﺐ
قﺪرتهﻤا اﻷكﺒﺮ على الﺼﻤﻮد ﻓي مﻮاجهة ﻇﺮوف اإلجهاد
الﺤﺮاري ،ﻓي حﯿﻦ مﻦ الﻤﺘﻮقع أن يﻜﻮن اﻷرز والقﻤﺢ
الﻤﺤﺼﻮلﯿﻦ اﻷكﺜﺮ تﻀﺮراً بﺤﯿﺚ سﺘﺒلﻎ نﺴﺒة خﺴارة ﻏلﺘهﻤا
 %12و %21على الﺘﻮالي بﺤلﻮل عام .2050

اﻵﺛار الﺼﺤﯿة

لﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ آﺛار واسعة الﻨﻄاق على صﺤة اإلنﺴان ،مﻤا
يﺆﺛﺮ على الﻤﺤﺪدات الﺒﯿﺌﯿة واالجﺘﻤاعﯿة على حﺪ سﻮاﺀ.
اﻵﺛار الﻤﺘﺮﺗﺒة ﻋﻠﻰ الﺰراﻋة واﻷمﻦ الﻐﺬاﺋي وأﻓﺮيقﯿا معﺮضة بﺸﻜﻞ خاص لﻶﺛار الﺼﺤﯿة لﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ
تﻮاجه أﻓﺮيقﯿا تﺤﺪيات كﺒﯿﺮة ﻓي الﺘﺼﺪي لﻤﺨاﻃﺮ تغﯿﺮ ﻷنها تﺘﺤﻤﻞ أعﺒاﺀ عالﯿة مﻦ اﻷمﺮاض الﺤﺴاسة للﻤﻨاخ،
الﻤﻨاخ ،بﻤا ﻓي ذلﻚ ارتفاع درجات الﺤﺮارة ،وتغﯿﺮ أنﻤاط وقلة االسﺘعﺪاد والقﺪرة على الﺘﻜﯿﻒ واالسﺘﺠابة على
هﻄﻮل اﻷمﻄار ،وارتفاع مﺴﺘﻮيات سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وتﻮاتﺮ الﺼعﯿﺪيﻦ الﻤﺆسﺴي والﻤﺠﺘﻤعي .كﻤا أن الﺰيادات ﻓي
الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة الﻤﺘﻄﺮﻓة .وقﺪ أصﺒﺤﺖ هﺬه درجات الﺤﺮارة والﺘغﯿﺮات ﻓي أنﻤاط هﻄﻮل اﻷمﻄار تﺆﺛﺮ
الﻤﺨاﻃﺮ أكﺜﺮ حﺪة مع ارتفاع درجة حﺮارة الﺒﯿﺌة بﺴﺮعة تأﺛﯿﺮاً كﺒﯿﺮاً على صﺤة الﺴﻜان ﻓي جﻤﯿع أنﺤاﺀ أﻓﺮيقﯿا.
ووجﻮد تأﺛﯿﺮ واضﺢ لها على القﻄاع الﺰراعي .والﺰراعة
هي العﻤﻮد الفقﺮي القﺘﺼاد أﻓﺮيقﯿا ،وهي تﻤﺜﻞ ﻏالﺒﯿة
مﺼادر الﺮزق ﻓي جﻤﯿع أنﺤاﺀ القارة .ولﺬلﻚ ﻓﺈن أﻓﺮيقﯿا
10%
5%
هي "بﺆرة ساخﻨة" للﺘعﺮض ﻵﺛار تقلﺒﯿة الﻤﻨاخ وتغﯿّﺮه.
0%
وتﺸﻤﻞ الﻤﺨاﻃﺮ الﺮئﯿﺴﯿة الﺘي تﻮاجه الﺰراعة انﺨفاض
إنﺘاجﯿة الﻤﺤاصﯿﻞ الﻤﺮتﺒﻄة باإلجهاد الﺤﺮاري واإلجهاد
الﻨاجﻢ عﻦ الﺠفاف وزيادة اﻷضﺮار الﻨاجﻤة عﻦ اﻵﻓات،
واﻷضﺮار الﻨاجﻤة عﻦ اﻷمﺮاض ،وآﺛار الفﯿﻀانات على
الﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة للﻨﻈام الغﺬائي ،مﻤا يﺆدي إلى آﺛار سلﺒﯿة
خﻄﯿﺮة على اﻷمﻦ الغﺬائي وعلى سﺒﻞ عﯿﺶ اﻷسﺮ الﻤعﯿﺸﯿة
على كﻞ مﻦ الﻤﺴﺘﻮى اإلقلﯿﻤي والﻮﻃﻨي والفﺮدي .وقﺪ تﻢ
تﺤﺪيﺪ هﺬه الﻤﺨاﻃﺮ واﻵﺛار الﻤﺘﺮتﺒة علﯿها بـ "ﺛقة عالﯿة"،
وتﻢ تﺤﺪيﺪ مﺴﺘﻮى الﻤﺨاﻃﺮ بأنه "مﺮتفع جﺪاً" إذا ارتفع
الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﺪرجة الﺤﺮارة بﻤقﺪار درجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ
و 4درجات مﺌﻮية ﻓﻮق مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي
24
بﺤلﻮل .2100-2080
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وبﺤلﻮل مﻨﺘﺼﻒ هﺬا القﺮن ،سﺘﺘأﺛﺮ سلﺒاً مﺤاصﯿﻞ الﺤﺒﻮب
الﺮئﯿﺴﯿة الﺘي تﺰرع ﻓي جﻤﯿع أنﺤاﺀ أﻓﺮيقﯿا ،وإن كان
ذلﻚ مع تﺒايﻦ إقلﯿﻤي واخﺘالﻓات بﯿﻦ الﻤﺤاصﯿﻞ  .وﻓي
إﻃار سﯿﻨاريﻮ تغﯿﺮ الﻤﻨاخ حﺴﺐ مﺴار الﺘﺮكﯿﺰ الﻨﻤﻮذجي
 ،8.5يُﺘﻮقع أن يﻜﻮن االنﺨفاض ﻓي مﺘﻮسﻂ العائﺪ  13ﻓي
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 24تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺨامﺲ للفﺮيﻖ العامﻞ الﺜاني الﺘابع للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة
الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ ،الﺠﺪول ) 22-6الﺼفﺤة .(1
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الﺠﺪول  - 1اﻵﺛار الﻄﻮيلة اﻷجﻞ لﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ على الﻨاتﺞ الﻤﺤلي اإلجﻤالي ﻷﻓﺮيقﯿا )الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية للﺘغﯿﺮ/سﻨة( وﻓقا ﻷربعة
سﯿﻨاريﻮهات الرتفاع درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة ﻓي الﻤﻨاﻃﻖ دون اإلقلﯿﻤﯿة الﺨﻤﺲ وأﻓﺮيقﯿا بأسﺮها.

الﻤﻨاﻃﻖ دون اإلقلﯿﻤﯿة

الﻨاتﺞ الﻤﺤلي اإلجﻤالي )الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية
درجﺘان مﺌﻮيﺘان

درجة مﺌﻮية واحﺪة

3

للﺘغﯿﺮ/سﻨة(

درجات مﺌﻮية

4

درجات مﺌﻮية

الﺸﻤال

)(n = 7

–0.16 ± 0.76

–0.36 ± 1.63

–0.61 ± 2.72

–0.97 ± 4.11

الغﺮب

)(n = 15

–0.63 ± 4.46

–1.35 ± 9.79

–2.08 ± 15.62

–2.78 ± 22.09

الﻮسﻂ

)(n = 9

–0.45 ± 1.17

–1.10 ± 2.82

–1.56 ± 5.53

–2.16 ± 9.13

الﺸﺮق

)(n = 14

–0.20 ± 2.01

–0.34 ± 4.51

–0.63 ± 7.55

–0.85 ± 11.16

–±0.64 1.18

–1.54 ± 2.68

–2.56 ± 4.40

–3.75 ± 6.49

–1.52 ± 2.25

–3.30 ± 5.01

–5.12 ± 8.28

–7.04 ± 12.12

الﺠﻨﻮب

)(n = 10

أﻓﺮيقﯿا كلها

)(n = 55

الﻤﺼﺪر :مقﺘﺒﺴة بﺘعﺪيﻞ مﻦ تقﺮيﺮ الﻨﻤﻮ االقﺘﺼادي والﺘﻨﻤﯿة وتغﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻓي أﻓﺮيقﯿا ،الﺼادر عﻦ الﻤﺮكﺰ اﻷﻓﺮيقي للﺴﯿاسات
الﻤﻨاخﯿة ) (ACPCالﺘابع للﺠﻨة االقﺘﺼادية ﻷﻓﺮيقﯿا الﺘابعة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ).(UNECA

وتﺰيﺪ درجات الﺤﺮارة اﻷكﺜﺮ دﻓﺌاً وارتفاع معﺪل هﻄﻮل
اﻷمﻄار مﻦ مالﺀمة الﻤﻮائﻞ للﺤﺸﺮات العﻀﯿة وانﺘقال
اﻷمﺮاض الﻤﻨقﻮلة بالﻨﻮاقﻞ مﺜﻞ حﻤى الﻀﻨﻚ والﻤالريا
والﺤﻤى الﺼفﺮاﺀ .وإضاﻓة إلى ذلﻚ ،تﻈهﺮ أمﺮاض جﺪيﺪة
ﻓي مﻨاﻃﻖ أﻓﺮيقﯿة لﻢ تﻜﻦ مﻮجﻮدة ﻓﯿها مﻦ قﺒﻞ .وﻓي عام
ُ ،2017ق ّﺪر ّ
أن  %93مﻦ الﻮﻓﯿات الﻨاجﻤة عﻦ الﻤالريا ﻓي
25
العالﻢ قﺪ حﺪﺛﺖ ﻓي أﻓﺮيقﯿا ؛ واﻷﻃفال هﻢ اﻷكﺜﺮ عُ ﺮضة
لﻺصابة بهﺬا الﻤﺮض ،وتﻤﺜﻞ الﻨﺴاﺀ الﺤﻮامﻞ ﻓﺌة أخﺮى
معﺮضة لﺨﻄﺮ كﺒﯿﺮ .وكﺜﯿﺮاً ما تﺤﺪث أوبﺌة الﻤالريا بعﺪ
ﻓﺘﺮات هﻄﻮل اﻷمﻄار بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ عادي ،مﺜﻞ تلﻚ الﻤﺮتﺒﻄة
بﻈﻮاهﺮ الﻨﯿﻨﯿﻮ ﻓي أجﺰاﺀ مﻦ شﺮق أﻓﺮيقﯿا .وإضاﻓة إلى
ذلﻚ ،يﺘﯿﺢ االحﺘﺮار ﻓي مﺮتفعات شﺮق أﻓﺮيقﯿا للﺒعﻮض
ووﻓقاً للﻤﺮكﺰ اﻷﻓﺮيقي للﺴﯿاسات الﻤﻨاخﯿة ) ،(ACPCمﻦ
الﺤامﻞ للﻤالريا الﺒقاﺀ على ارتفاعات أعلى ،مﻤا يعﺮّ ض
ً الﻤﺘﻮقع أن يعاني الﻨاتﺞ الﻤﺤلي اإلجﻤالي ﻓي الﻤﻨاﻃﻖ دون
للﺨﻄﺮ الﺴﻜان الﺠﺪد الﺬيﻦ كانﻮا ﻓي الﺴابﻖ أقﻞ تأﺛﺮا
اإلقلﯿﻤﯿة اﻷﻓﺮيقﯿة الﺨﻤﺲ انﺨفاضاً كﺒﯿﺮاً نﺘﯿﺠة لﺰيادة
بالﻤﺮض وهﻢ اﻵن أقﻞ مقاومة له.
درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة )الﺠﺪول  .(1وبالﻨﺴﺒة لﺴﯿﻨاريﻮهات
ارتفاع الﺤﺮارة بﻤا يﺘﺮاوح بﯿﻦ درجة مﺌﻮية واحﺪة
و 4درجات مﺌﻮية مقارنة بﻤﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ عﺼﺮ الﺼﻨاعة،
اﻵﺛار الﻤﺘﺮﺗﺒة ﻋﻠﻰ الﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼادي
مﻦ الﻤﺘﻮقع أن يﻨﺨفﺾ الﻨاتﺞ الﻤﺤلي اإلجﻤالي للقارة
تﺸﯿﺮ نﺸﺮة "الﺘﻮقعات االقﺘﺼادية العالﻤﯿة" الﺼادرة عﻦ 26بﻨﺴﺒة تﺘﺮاوح بﯿﻦ  %2.25و  .%12.12ومﻨاﻃﻖ ﻏﺮب
صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي ﻓي تﺸﺮيﻦ اﻷول/أكﺘﻮبﺮ 2017
ووسﻂ وشﺮق أﻓﺮيقﯿا هي الﺘي تﺒﺪي أﺛﺮاً سلﺒﯿاً أعلى
الﻤﻨاﻃﻖ
إلى أن اﻵﺛار الﺴلﺒﯿة لﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ تﺘﺮكﺰ ﻓي
ً
مقارنة بالﺠﻨﻮب اﻷﻓﺮيقي وشﻤال أﻓﺮيقﯿا.
ذات الﻤﻨاخ الﺤار نﺴﺒﯿاً  ،حﯿﺚ يﻮجﺪ عﺪد كﺒﯿﺮ ﻏﯿﺮ
مﺘﻨاسﺐ مﻦ الﺒلﺪان الﻤﻨﺨفﻀة الﺪخﻞ .وﻓي هﺬه الﺒلﺪان،
ّ
يﺨفﺾ ارتفاع درجة الﺤﺮارة نﺼﯿﺐ الفﺮد مﻦ الﻨاتﺞ

على الﻤﺪيﯿﻦ القﺼﯿﺮ والﻤﺘﻮسﻂ على الﺴﻮاﺀ ،وذلﻚ عﻦ
ﻃﺮيﻖ تﺨفﯿﺾ اإلنﺘاج الﺰراعي ،والﺤﺪ مﻦ إنﺘاجﯿة العﻤال
الﻤعﺮضﯿﻦ للﺤﺮارة ،وتﺒاﻃﺆ االسﺘﺜﻤار ،وإلﺤاق الﻀﺮر
بالﺼﺤة .وﻓي الﺒلﺪان الﺘي تﺮتفع ﻓﯿها درجات الﺤﺮارة،
مﺜﻞ الﺒلﺪان اﻷﻓﺮيقﯿة ،يﺆدي ارتفاع درجة الﺤﺮارة إلى
إضعاف الﻨﺸاط االقﺘﺼادي .وبالﻨﺴﺒة للﺒلﺪ الﺬي يﻨﺘﻤي
إلى الﺸﺮيﺤة الﻤﺘﻮسﻄة ﻓي ﻓﺌة الﺒلﺪان الﻨامﯿة الﻤﻨﺨفﻀة
الﺪخﻞ والﺬي يﺒلﻎ الﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي لﺪرجة الﺤﺮارة ﻓﯿه
 25درجة مﺌﻮية ،ﻓﺈن تأﺛﯿﺮ زيادة درجة الﺤﺮارة بﻤقﺪار
درجة مﺌﻮية واحﺪة هﻮ انﺨفاض ﻓي الﻨﻤﻮ بﻨﺴﺒة قﺪرها
27
 1.2ﻓي الﻤائة.

 25مﺮصﺪ الﺼﺤة العالﻤي الﺘابع لﻤﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة،
https://www.who.int/gho/malaria/epidemic/deaths/en
26

صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي .2017 .الﺴعي إلى تﺤقﯿﻖ الﻨﻤﻮ الﻤﺴﺘﺪام:

االنﺘعاش على الﻤﺪى القﺼﯿﺮ ،والﺘﺤﺪيات ﻃﻮيلة
واشﻨﻄﻦ العاصﻤة ،تﺸﺮيﻦ اﻷول/أكﺘﻮبﺮ.
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اﻷجﻞ.

 27اﻷرض الﻄﺒﯿعﯿة/https://www.naturalearthdata.com :؛
تﻮقعات اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة بﺸأن سﻜان العالﻢ :تﻨقﯿﺢ عام :2015
https://population.un.org/wpp/Publications/Files/

WPP2015_Methodology.pdf؛ ووحﺪة رسﻢ الﺨﺮائﻂ الﺘابعة
لﻤﺠﻤﻮعة الﺒﻨﻚ الﺪولي؛ وحﺴابات خﺒﺮاﺀ صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي.

اسﺘﺨﺪام اﻷراضي ،والﺤﺮاجة ،والﺼﺤة ،والﻤﻨاﻃﻖ
الﺴﯿاﺳة الﻤﻨاﺧﯿة اﻷفﺮيقﯿة :الﺜﻐﺮات
الﺤﻀﺮية ،والﻤﯿاه .ويﺘأﺛﺮ العﺪيﺪ مﻦ هﺬه القﻄاعات أيﻀاً
والﻔﺮص
ﻓي إجﺮاﺀات الﺘﺨفﯿﻒ الﻤقﺘﺮحة ﻓي الﻤﺴاهﻤات الﻤﺤﺪدة
وﻃﻨﯿاً اﻷﻓﺮيقﯿة .ومعﻈﻢ إجﺮاﺀات الﺘﺨفﯿﻒ هي ﻓي مﺠاالت
القﯿﻮد في الﻤﺴاھﻤات الﻤﺤﺪدة وﻃﻨﯿاً في اﺗﻔاق
الﻄاقة والﻨقﻞ والﺼﻨاعة )بﻤا ﻓي ذلﻚ الﺘعﺪيﻦ( والﺒﻨاﺀ
ﺑاريﺲ
)بﻤا ﻓي ذلﻚ قﻄاعات الﻨفايات( .ﻏﯿﺮ أن قﻄاعي الﺰراعة
إن جﺪول أعﻤال أﻓﺮيقﯿا لعام  ،2063الﺬي تﻢ االتفاق والﺤﺮاجة يﺤﺘالن مﻜانة بارزة ﻓي إجﺮاﺀات الﺘﺨفﯿﻒ،
ً
31
علﯿه ﻓي عام  ،2013يعﺘﺮف بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ بﻮصفه تﺤﺪيا نﻈﺮاً ﻷن معﻈﻢ االنﺒعاﺛات تﻜﻮن مﻦ اسﺘﺨﺪام اﻷراضي.
رئﯿﺴﯿاً لﺘﻨﻤﯿة القارة .وتﺸﻤﻞ أولﻮيات الهﺪف  7مﻦ بﺮنامﺞ
الﻄﻤﻮح  1مﻦ جﺪول أعﻤال عام  ،2063ﻓي جﻤلة أمﻮر ،ويعاني الﺠﯿﻞ اﻷول مﻦ الﻤﺴاهﻤات الﻤﺤﺪدة وﻃﻨﯿاً اﻷﻓﺮيقﯿة
القﺪرة على الﺼﻤﻮد ﻓي مﻮاجهة الﻤﻨاخ والﺘأهﺐ للﻜﻮارث مﻦ بعﺾ مﻮاﻃﻦ الﻀعﻒ الﺮئﯿﺴﯿة ،ويﺮجع ذلﻚ إلى
الﻄﺒﯿعﯿة والﻮقاية مﻨها ،والﻄاقة الﻤﺘﺠﺪدة . 28ومع ذلﻚ ،ﻓﺈن حﺪ كﺒﯿﺮ إلى أن هﺬه الﻤﺴاهﻤات قﺪ ُوضعﺖ على عﺠﻞ،
تغﯿﺮ الﻤﻨاخ يﺆﺛﺮ بالفعﻞ سلﺒاً على قﺪرة العﺪيﺪ مﻦ الﺒلﺪان باسﺘﺨﺪام معلﻮمات مﺤﺪودة ،وتﺸاور قﻄاعي مﺤﺪود أو
اﻷﻓﺮيقﯿة على تﺤقﯿﻖ أي مﻦ أهﺪاف اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺘﻨﻤﯿة معﺪوم ،بﻞ وتﺸاور أقﻞ مع أصﺤاب الﻤﺼلﺤة اﻵخﺮيﻦ مﺜﻞ
الﻤﺴﺘﺪامة أو تﻄلعات جﺪول أعﻤال عام  .2063وتﻜﻤﻦ القﻄاع الﺨاص والعﻤال والﻤﺠﺘﻤعات الﻤﺤلﯿة ،واﻓﺘﺮض
33,32
إلى حﺪ كﺒﯿﺮ تﻮاﻓﺮ الﺘﻤﻮيﻞ الﺪولي لﺘﻨفﯿﺬها
أسﺒاب ذلﻚ ﻓﯿﻤا يلي:
أ(

آﺛار تغﯿﺮ الﻤﻨاخ على الﻨاتﺞ الﻤﺤلي اإلجﻤالي؛ ﻗﯿﻮد القﺪرات

ب( آﺛار الﻈﻮاهﺮ الﻤﻨاخﯿة على الﻤﯿﺰانﯿات الﻮﻃﻨﯿة؛ إن الﻤﻮارد )الﺒﺸﺮية والﻤالﯿة( الﻤﺤﺪودة ،ونقﺺ الﺨﺒﺮات
ج( اﻵﺛار الﻤﻨاخﯿة على سﺒﻞ العﯿﺶ والﻤﺠﺘﻤعات والﻤهارات ذات الﺼلة ،واﻷولﻮيات الﻤﺘﻨاﻓﺴة تﺤﺪ مﻦ
قﺪرة معﻈﻢ الﺤﻜﻮمات اﻷﻓﺮيقﯿة على وضع وتﻨفﯿﺬ سﯿاسات
الﻤﺤلﯿة؛
واسﺘﺮاتﯿﺠﯿات مﺘﻜاملة تﻤاماً ﻓي مﺠال الﻤﻨاخ .ويﺘفاقﻢ هﺬا
د( اﻵﺛار الﻤﻨاخﯿة على الﺒﻨى الﺘﺤﺘﯿة؛
الﻮضع بﺴﺒﺐ الﺘعقﯿﺪ الﻤﺘﺰايﺪ للعﻤﻞ الﺬي يﻨﻄﻮي علﯿه
تﺼﻤﯿﻢ وتﻨفﯿﺬ سﯿاسات إزالة الﻜﺮبﻮن على الﺼعﯿﺪيﻦ
هـ( اﻵﺛار الﻤﻨاخﯿة على الﺘﻤﻮيﻞ؛
القﻄاعي والﻤﺘعﺪد القﻄاعات وتﺤقﯿﻖ القﺪرة على الﺼﻤﻮد.
وهﺬه الﺘﺤﺪيات أكﺜﺮ حﺪة على الﻤﺴﺘﻮيات دون الﻮﻃﻨﯿة.
تﻜالﯿﻒ الﺘﻜﯿﻒ.
و(
كﻤا أن الﺜغﺮات الﺤاسﻤة ﻓي الﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة باﻷحﻮال
ً
ومﻨﺬ عام  ،2015أصﺒﺤﺖ الﻤﺴاهﻤات الﻤﺤﺪدة وﻃﻨﯿا ﻓي الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة تعﻮق وضع سﯿاسات مﺘﺴقة .ويﺘعﯿﻦ
اتفاق باريﺲ اﻷداة الﺮئﯿﺴﯿة لﺘﻮجﯿه اسﺘﺠابات الﺴﯿاسات معالﺠة الﺜغﺮات ﻓي القﺪرات الﻤﺘعلقة بﺘﻮﻓﯿﺮ الﺨﺪمات
العامة لﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ .وقﺪ قﺪم اﺛﻨان
وخﻤﺴﻮن ) (52مﻦ 29الﻤﻨاخﯿة ﻓي أﻓﺮيقﯿا وﻓي الﺪول الﺠﺰرية الﺼغﯿﺮة الﻨامﯿة
ً
)(NDCs
وﻃﻨﯿا
الﻤﺤﺪدة
الﺒلﺪان اﻷﻓﺮيقﯿة أولى مﺴاهﻤاتها
ﻓي أقﺮب وقﺖ مﻤﻜﻦ 34.ولﻢ تﻀع الﺪول الﺠﺰرية الﺼغﯿﺮة
ً
وهي اﻵن بﺼﺪد تقﺪيﻢ مﺴاهﻤات مﺤﺪدة وﻃﻨﯿا مﻨقﺤة ﻓي الﻨامﯿة اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات شاملة للﺘﻤﻮيﻞ الﻤﻨاخي مﻦ أجﻞ
عام .2020
تﺤﺪيﺪ تﺨﺼﯿﺺ الﻤﻮارد لﺪعﻢ تﺪابﯿﺮ االسﺘﺠابة للﻤﻨاخ،
والﻤﺴاهﻤات الﻤﺤﺪدة وﻃﻨﯿاً الﻤقﺪمة مﻦ الﺒلﺪان اﻷﻓﺮيقﯿة
تﺮكﺰ ﻓي الغالﺐ على الﺘﻜﯿﻒ وإن كان معﻈﻤها يﺸﻤﻞ أيﻀاً
إجﺮاﺀات الﺘﺨفﯿﻒ .وتﺸﻤﻞ إجﺮاﺀات الﺘﻜﯿﻒ الﻤقﺘﺮحة ﻃﯿفاً
قﻄاعﯿاً واسعاً 30يﺸﻤﻞ الﺰراعة ،وإدارة مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
) ،(DRMوالﻄاقة ،والﺒﯿﺌة ،والﺘﻨﻤﯿة االجﺘﻤاعﯿة ،والﻤﯿاه 31 ،مﻨﻈﻤة اﻷﻏﺬية والﺰراعة ) .(2017تﺤلﯿﻞ إقلﯿﻤي للﻤﺴاهﻤات
الﻤﺤﺪدة وﻃﻨﯿاً لﺸﺮق أﻓﺮيقﯿاhttp://www.fao.org/3/a-i8165e.pdf :
والﻤﻨاﻃﻖ الﺴاحلﯿة ،والﻨقﻞ ،واسﺘﺨﺪام اﻷراضي ،وتغﯿﯿﺮ
 28االتﺤاد اﻷﻓﺮيقي :اﻷهﺪاف ومﺠاالت اﻷولﻮية ﻓي جﺪول أعﻤال
عام https://au.int/en/agenda2063 2063
 29سﺠﻞ الﻤﺴاهﻤات الﻤﺤﺪدة وﻃﻨﯿاً https://www4.unfccc.int/ -
sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx
30

https://www.climatewatchdata.org/ndcs/country/ZWE

 32تقﺮيﺮ تﺤلﯿﻞ الفﺠﻮة :الﻤﺴاهﻤات الﻤﺤﺪدة وﻃﻨﯿاً اﻷﻓﺮيقﯿة،
مﺼﺮف الﺘﻨﻤﯿة اﻷﻓﺮيقي.
 33الﻤﺮكﺰ اﻷﻓﺮيقي للﺴﯿاسات الﻤﻨاخﯿة ،اللﺠﻨة االقﺘﺼادية ﻷﻓﺮيقﯿا
الﺘابعة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة.
 34الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية :2019 ،حالة الﺨﺪمات
الﻤﻨاخﯿة ﻓي عام  :2019الﺰراعة واﻷمﻦ الغﺬائيhttps:// ،
library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10089
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ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻲ اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ )ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾﻛﻲ(

الﺸﻜﻞ  - 21الﻨاتﺞ
الﻤﺤلي اإلجﻤالي كﺪالة
لالنﺒعاﺛات بالﻨﺴﺒة ﻷنﻮاع
االقﺘﺼادات الﺜالﺛة:
العادي ،واﻷخﻀﺮ ،وذي
الﻜﺜاﻓة الﻜﺮبﻮنﯿة
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ
اﻷﻓﺮيقي للﺴﯿاسات
الﻤﻨاخﯿة ).(ACPC

0

ﻧﺻﯾب اﻟﻔرد ﻣن اﻻﻧﺑﻌﺎﺛﺎت )ﺑﺎﻟطن ﻣن ﻣﻛﺎﻓﺊ ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون(

مﻤا يقﯿّﺪ قﺪرتها على جﺬب اسﺘﺜﻤارات ووضع مقﺘﺮحات اﻻﺳﺘﻔادة مﻦ الﺘﺤﻮل نﺤﻮ اﻗﺘﺼادات ﻗادرة ﻋﻠﻰ
35
لﺘﻤﻮيﻞ الﻤﺸاريع.
الﺼﻤﻮد في مﻮاﺟﮭة الﻤﻨاخ والﻨﻤﻮ
وال تﺰال هﻨاك ﺛغﺮات معﺮﻓﯿة كﺒﯿﺮة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺤﺪوث
الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة الﻤاضﯿة ،وبالﺘالي ال يﻮجﺪ تقﯿﯿﻢ دقﯿﻖ
للﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺮتﺒﻄة بها ،بﺴﺒﺐ مﺤﺪودية تﻮاﻓﺮ الﺒﯿانات
الﺘاريﺨﯿة )انﻈﺮ اإلﻃار  ،(2والسﯿﻤا الﺒﯿانات الﯿﻮمﯿة عﻦ
درجات الﺤﺮارة وهﻄﻮل اﻷمﻄار ،وهي بﯿانات حﯿﻮية
لﺘقﯿﯿﻢ الﺘﻄﺮﻓات .وﻓي بعﺾ الﺤاالت ،يﺮجع هﺬا الﻨقﺺ
ﻓي الﻤعﺮﻓة إلى عﺪم إبﺪاﺀ الﻤالحﻈات قﻂ ،ولﻜﻦ العﺪيﺪ
مﻦ الﻤالحﻈات ال تﻮجﺪ إال على الﻮرق وال تﺘﻮﻓﺮ ﻓعلﯿاً
لﻤﺰيﺪ مﻦ االسﺘﺨﺪام .وتﺴعى عﺪة مﺸاريع إلنقاذ الﺒﯿانات
إلى معالﺠة هﺬه الﻤﺴألة وتﺤﺮز بعﺾ الﺘقﺪم ،ولﻜﻦ
اليﺰال يﺘعﯿﻦ اسﺘﺮجاع الﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤعلﻮمات .وهﻨاك أيﻀاً
تﺒادل مﺤﺪود للﺒﯿانات الﻤالحﻈة ﻷسﺒاب تﺸﻤﻞ قﯿﻮد نﻈﻢ
ً
ﻓﻀال عﻦ قﻀايا سﯿاسات
االتﺼاالت وإدارة الﺒﯿانات،
الﺒﯿانات ﻓي بعﺾ الﺒلﺪان.

لقﺪ بﺬلﺖ أﻓﺮيقﯿا جهﻮداً كﺒﯿﺮة ﻓي دﻓع جﺪول اﻷعﻤال
الﻤﻨاخي العالﻤي .ويﺘﺠلى ذلﻚ ﻓي الﻤﺴﺘﻮيات العالﯿة جﺪاً
للﺘﺼﺪيﻖ على اتفاقﯿة باريﺲ – أكﺜﺮ مﻦ  90ﻓي الﻤائة –
والﻤﻮاﻓقة االسﺘﺜﻨائﯿة على أهﺪاف االتفاقﯿة مﻦ ِقﺒَﻞ الﺒلﺪان
اﻷﻓﺮيقﯿة .وقﺪ الﺘﺰمﺖ دول أﻓﺮيقﯿة عﺪيﺪة باالنﺘقال إلى
الﻄاقة الﺨﻀﺮاﺀ ﻓي ﻏﻀﻮن ﻓﺘﺮة زمﻨﯿة قﺼﯿﺮة نﺴﺒﯿاً .ﻓعلى
سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،تﺤﻈى الﻄاقة الﻨﻈﯿفة والﺰراعة باﻷولﻮية
ﻓي أكﺜﺮ مﻦ  70ﻓي الﻤائة مﻦ الﻤﺴاهﻤات الﻤﺤﺪدة وﻃﻨﯿاً
اﻷﻓﺮيقﯿة .ويﻨﺒغي أن يﻜﻮن هﺬا الﻄﻤﻮح جﺰﺀاً ال يﺘﺠﺰأ
مﻦ تﺤﺪيﺪ أولﻮيات الﺘﻨﻤﯿة االقﺘﺼادية للقارة  .ويﻨﺒغي
تﺼﻮر العﻤﻞ الﻤﻨاخي وتﺤﻮل االقﺘﺼاد كفﺮص لالسﺘﺜﻤار
والﻤﺸاريع وكﻤﺴﺮّ عات للﻨﻤﻮ االجﺘﻤاعي واالقﺘﺼادي
وذلﻚ إدراكاً لﻜﻮن أﻓﺮيقﯿا معﺮضة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ مﺘﻨاسﺐ
لﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ بﺴﺒﺐ قاعﺪتها االجﺘﻤاعﯿة واالقﺘﺼادية
الﻤﻨﺨفﻀة للغاية ﻓي حﯿﻦ أنها مﺼﺪر انﺒعاﺛات ال يُﺬكﺮ
36
لﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن.

ﻓالﺒلﺪان الﺘي حققﺖ نﺼﯿﺒاً للفﺮاد مﻦ الﻨاتﺞ الﻤﺤلي اإلجﻤالي
 Hansen , J., J. Furlow , L. Goddard et al., 2019. 35عالﯿاً لﺪيها مﺴﺘﻮيات عالﯿة مﻦ كﺜاﻓة الﻜﺮبﻮن ،ﻓي حﯿﻦ
  " Scaling Climate Services to Enable Effecأن الﺒلﺪان ذات الﻨاتﺞ الﻤﺤلي اإلجﻤالي الﻤﻨﺨفﺾ للفﺮد " .t i v e A d a p t a t i o n A c t i o nروتﺮدام وواشﻨﻄﻦ
العاصﻤة  .وهﻮ مﺘاح عﺒﺮ اإلنﺘﺮنﺖ ﻓي الﻤﻮقع الﺸﺒﻜي
www.gca.org
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).(ACPC

(Credit: Leo Toreton (IOM/CAR

تﺴﺒﺒﺖ الفﯿﻀانات ﻓي تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮﻓﻤﺒﺮ  2019ﻓي نﺰوح أكﺜﺮ مﻦ  28000شﺨﺺ ﻓي
جﻤهﻮرية أﻓﺮيقﯿا الﻮسﻄى.

لﺪيها أيﻀاً انﺒعاﺛات مﻨﺨفﻀة للفﺮد )الﺸﻜﻞ  .(21ﻓﻤعﻈﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤار في الﻄاﻗة الﻨﻈﯿﻔة مﻦ أﺟﻞ ﺗﻨﻤﯿة الﺰراﻋة
اقﺘﺼادات أﻓﺮيقﯿا جﻨﻮب الﺼﺤﺮاﺀ الﻜﺒﺮى ،باسﺘﺜﻨاﺀ الﻤﺴﺘﺪامة والﻤﻨﺘﺠة

جﻨﻮب أﻓﺮيقﯿا ،تﺤﺘﻞ الﻤﺮتﺒة اﻷدنى ﻓي نﺼﯿﺐ الفﺮد مﻦ
الﻨاتﺞ الﻤﺤلي اإلجﻤالي وكﺬلﻚ ﻓي االنﺒعاﺛات الفﺮدية .كﻤا
أن انﺨفاض مﺴﺘﻮيات الﺘﻨﻤﯿة االقﺘﺼادية هﻮ الﺬي يفﺴﺮ
زيادة تعﺮض أﻓﺮيقﯿا لﺘقلﺒﯿة الﻤﻨاخ وتغﯿﺮه .ومﻦ أجﻞ الﺤﺪ
مﻦ هﺬا الﻀعﻒ والﺘﻜﯿﻒ مع تغﯿﺮ الﻤﻨاخ ،يﺘعﯿﻦ على
القارة أن تﻮاصﻞ اتﺒاع سﯿاسات إنﻤائﯿة تﺤﻮلﯿة .ويﻨﺒغي
تعﺰيﺰ الﻨﻤﻮ االقﺘﺼادي كﺠﺰﺀ مﻦ مﺴار الﻨﻤﻮ اﻷخﻀﺮ،
وضﻤان زيادة نﺼﯿﺐ الفﺮد مﻦ الﻨاتﺞ الﻤﺤلي اإلجﻤالي
مﻦ أجﻞ تﺤقﯿﻖ أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة ﻓي القارة ،مع
تﺠﻨﺐ الﺰيادات ﻏﯿﺮ الﻤﺴﺘﺪامة ﻓي االنﺒعاﺛات.

إن الﻄاقة الﻨﻈﯿفة والﺰراعة الﻤﺴﺘﺪامة هﻤا أولﻮيﺘان
لﺪﻓع العﻤﻞ الﻤﻨاخي . 37وهﺬان قﻄاعان شامالن اقﺘﺼادياً
يﺪﻓعان الﺘﺨفﯿﻒ والﺘﻜﯿﻒ على حﺪ سﻮاﺀ ،وبالﺘالي يﻮﻓﺮان
للقارة أقﺼﺮ ﻃﺮيﻖ لﺘﺴﺮيع الﻨﻤﻮ االجﺘﻤاعي واالقﺘﺼادي
لﺒﻨاﺀ القﺪرة الﺬاتﯿة على الﺼﻤﻮد .ووﻓقاً لﻤﻨﻈﻤة اﻷﻏﺬية
والﺰراعة ،تفﯿﺪ الﺘقاريﺮ بأن زيادة اإلنﺘاجﯿة ﻓي قﻄاع
الﺰراعة ،الﺬي يعﻤﻞ ﻓﯿه أكﺜﺮ مﻦ  60ﻓي الﻤائة مﻦ
سﻜان أﻓﺮيقﯿا ،مﻦ خالل زيادة القﯿﻤة ،قادرة على الﺤﺪ
مﻦ الفقﺮ بﻤعﺪل أسﺮع مﻦ الﻨﻤﻮ ﻓي أي قﻄاع آخﺮ بﻤا
يﺘﺮاوح بﯿﻦ مﺮتﯿﻦ وأربع مﺮات .ويﺆدي اسﺘﺨﺪام الﺮي
 37مﻨﻈﻤة اﻷﻏﺬية والﺰراعة .2019 .الﻄاقة ﻓي ومﻦ الﺰراعة ﻓي
الﻤﺴاهﻤات الﻤﺤﺪدة وﻃﻨﯿاً اﻷﻓﺮيقﯿة ) - (NDCsاسﺘعﺮاض.
روماhttp://www.fao.org/3/ca6359en/ca6359en.pdf :
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إن أﻓﺮيقﯿا والﺪول الﺠﺰرية الﺼغﯿﺮة الﻨامﯿة هﻤا الﻤﻨﻄقﺘان
اللﺘان تﻮاجهان أكﺒﺮ الفﺠﻮات ﻓي القﺪرات ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ
بالﺨﺪمات الﻤﻨاخﯿة وﻓقا لﺘقﺮيﺮ حالة الﺨﺪمات الﻤﻨاخﯿة
لعام  1.2019وتق ّﺪم  41ﻓي الﻤائة مﻦ الﺒلﺪان ﻓي أﻓﺮيقﯿا
خﺪمات على مﺴﺘﻮيات القﺪرة الﻤﺼﻨفة على أنها "أساسﯿة"
أو "أقﻞ مﻦ أساسﯿة".
وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن أﻓﺮيقﯿا تغﻄي ُخﻤﺲ مﺴاحة اﻷرض
اإلجﻤالﯿة ﻓي العالﻢ ،إال أن لﺪيها أقﻞ شﺒﻜات الﺮصﺪ
اﻷرضﯿة نﻤﻮاً ﻓي جﻤﯿع القارات ،وشﺒﻜة رصﺪ أرضﯿة
القاعﺪة ﻓي حالة تﺪهﻮر ،ال تﺘﺠاوز ﺛُﻤﻦ الﺤﺪ اﻷدنى للﻜﺜاﻓة
الﺘي تﻄلﺒها الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية ،حﯿﺚ ال
تفي سﻮى  22ﻓي الﻤائة مﻦ الﻤﺤﻄات بﻤﺘﻄلﺒات اإلبالغ
عﻦ الﻨﻈام العالﻤي لﺮصﺪ الﻤﻨاخ )) (GCOSبعﺪ أن كانﺖ
2
تلﻚ الﻨﺴﺒة  57ﻓي الﻤائة ﻓي عام .(2011
وتﻮاجه الﻤﻨﻄقة تﺤﺪيات مﺘﺰايﺪة ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻜﺜاﻓة شﺒﻜة
الﺮصﺪ وتﻮاتﺮ عﻤلﯿات اإلبالغ عﻦ الﺮصﺪات الﺘي تعﺘﺒﺮ
ضﺮورية لﺘﻮلﯿﺪ الﻤﻨﺘﺠات والﺒﯿانات الالزمة للﺘﻜﯿﻒ ﻓي
القﻄاعات الﺤﺴاسة للﻤﻨاخ .ﻓالﻨﻈﻢ اﻷساسﯿة ،بﻤا ﻓي ذلﻚ
الﺒﯿانات وإدارة الﺒﯿانات ،مﺘﺨلفة كﺜﯿﺮا مقارنة بالﻤﺘﻮسﻂ
العالﻤي .ورﻏﻢ وجﻮد ﺛغﺮات ﻓي عﺪة مﻨاﻃﻖ ،ﻓﺈن أﻓﺮيقﯿا
لﺪيها أعلى نﺴﺒة مﺌﻮية مﻦ الﻤﺤﻄات الﻤﻨﺸأة لﺘقﺪيﻢ الﺒﯿانات
ﻓي الﻮقﺖ الﻤﻨاسﺐ إلى مﺮاكﺰ الﻨﻤﺬجة العالﻤﯿة الﺘي ال
تقﺪم تقاريﺮ؛ وهﺬا هﻮ الﺤال حﺘى بالﻨﺴﺒة لﺒﯿانات اﻷرصاد
الﺠﻮية اﻷساسﯿة مﺜﻞ درجة الﺤﺮارة والﻀغﻂ وهﻄﻮل
3
اﻷمﻄار.

1

الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية :2019 ،حالة الﺨﺪمات
الﻤﻨاخﯿة :الﺰراعة واﻷمﻦ الغﺬائي ﻓي عام ) 2019مﻄﺒﻮع
الﻤﻨﻈﻤة رقﻢ  .(1242جﻨﯿﻒhttps://library.wmo.int/doc_num. ،
php?explnum_id=10089

2
3
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وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن أﻓﺮيقﯿا هي إحﺪى الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي تﺘلقى
أكﺒﺮ حﺼة مﻦ الﺘﻤﻮيﻞ الﻤﺨﺼﺺ للﺘﻜﯿﻒ مع تغﯿﱡﺮ الﻤﻨاخ،
ال تﺰال هﻨاك ﺛغﺮات ﻓي مﺨﺘلﻒ عﻨاصﺮ سلﺴلة القﯿﻤة
ﻓي مﺠال الﻤعلﻮمات والﺨﺪمات الﻤﺘعلقة بالﻤﻨاخ .ويلﺰم
تقﺪيﻢ دعﻢ مالي مﻨاسﺐ للغﺮض يﻤﻜﻦ أن يﺴاعﺪ على
تعﺰيﺰ نﻈام اﻷرصاد الﺠﻮية الﻤائﯿة الﺘﺸغﯿلي على كﻞ مﻦ
الﺼعﯿﺪ العالﻤي واإلقلﯿﻤي والﻮﻃﻨي لﺪعﻢ تقﺪيﻢ الﺨﺪمات
على الﺼعﯿﺪ القﻄﺮي 4.وتﺸﻤﻞ اﻷولﻮيات تعﺰيﺰ شﺒﻜات
الﺮصﺪ الﻤﺴﺘﺪامة ،والﺘﺨﻄﯿﻂ الﺪقﯿﻖ وتﺨﺼﯿﺺ الﻤﻮارد
ﻷﻏﺮاض الﺼﯿانة والﻤﻮاد االسﺘهالكﯿة ،وتﻄﻮيﺮ قﺪرات
الﻤﻮﻇفﯿﻦ ،والﺘﺪريﺐ واالحﺘفاظ بالﻤﻮﻇفﯿﻦ ،والﺘﺨﻄﯿﻂ
السﺘﺒﺪال الﻤعﺪات ،وحفﻆ الﺒﯿانات ،ونﺸﺮ الﺒﯿانات 5.انﻈﺮ
شﻜﻞ اإلﻃار لالﻃالع على لﻤﺤة عامة عﻦ قﺪرات الﺨﺪمات
الﻤﻨاخﯿة ﻓي أﻓﺮيقﯿا ،مقﺴﻤة حﺴﺐ مﻜ ّﻮن سلﺴلة القﯿﻤة.
ودعﻢ اإلنﺘاج الﺰراعي ،واالنﺘقال إلى نﻈﻢ ﻃاقة مﺘﺠﺪدة
نﻈﯿفة ولﻜﻨها حﺴاسة للﻤﻨاخ ،والﺤﺪ مﻦ الﺨﺴائﺮ الﻤﺘﻜﺮرة
ﻓي حاالت الﻜﻮارث ،وضﻤان تﻮاﻓﺮ الﻤﯿاه الﻜاﻓﯿة ،وحﻤاية
صﺤة اإلنﺴان ﻓي مﻮاجهة الﺘقلﺒات الﻤﻨاخﯿة الﻤﺴﺘﻤﺮة
وتغﯿﺮ الﻤﻨاخ ،هي أمﻮر سﺘﺘﻄلﺐ زيادات هائلة ﻓي
قﺪرة الﺨﺪمات الﻤﻨاخﯿة اﻷﻓﺮيقﯿة .ويﺠﺮي تﻮلﯿﺪ مﻨﺘﺠات
وخﺪمات الﻤعلﻮمات الﻤﻨاخﯿة الﺘي أﺛﺒﺘﺖ قﯿﻤﺘها والﺘي
سﺘﺤﺘاجها أﻓﺮيقﯿا لﺘﺤقﯿﻖ هﺬه اﻷهﺪاف وﻏﯿﺮها مﻦ اﻷهﺪاف
اإلنﻤائﯿة ﻓي مﻨاﻃﻖ أخﺮى بﺠﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ ،ومع ذلﻚ
ﻓﺈن تﻮاﻓﺮها ﻓي أﻓﺮيقﯿا اليﺰال مﺤﺪوداً .وسﻮف يﺆدي
الﻤﺰيﺪ مﻦ االسﺘﺜﻤارات ﻓي نﻈﻢ الﻤعلﻮمات الﻤﻨاخﯿة إلى
معالﺠة هﺬه الفﺠﻮة وضﻤان دعﻢ الﺨﻄﻂ والقﺮارات ﻓي
الﺴﯿاقات الﺤﺴاسة للﻤﻨاخ بأﻓﻀﻞ الﻤعلﻮمات والعلﻮم
الﻤﻨاخﯿة الﻤﺘاحة.

4
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الﻨﻈام العالﻤي لﺮصﺪ الﻤﻨاخ ) ، (GCOSوالﻨﻈام العالﻤي
الﻤﺘﻜامﻞ للﺮصﺪ ) ،(WIGOSوحلقة العﻤﻞ اإلقلﯿﻤﯿة الﺘابعة
لالتفاقﯿة اإلﻃارية بﺸأن تغﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻓي أوﻏﻨﺪا.2019 ،
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لﻤﺤة عامة عﻦ قﺪرات الﺨﺪمات الﻤﻨاخﯿة ﻓي أﻓﺮيقﯿا ،مﻮزعة حﺴﺐ مﻜ ّﻮن سلﺴلة القﯿﻤة ،لـ  22عﻀﻮاً مﻦ أعﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة ﻓي
أﻓﺮيقﯿا قﺪمﻮا بﯿانات .وتﺸﯿﺮ الﺘعﺒﺌة الﺨﻀﺮاﺀ إلى الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية للﺮدود "نعﻢ" مﻦ اﻷعﻀاﺀ على "قائﻤة مﺮجعﯿة لﺘﻨفﯿﺬ الﺨﺪمات
الﻤﻨاخﯿة" ﻓي كﻞ مﺠﻤﻮعة وﻇﯿفﯿة مﺒﯿﻨة .وتقﺴﻢ القﺪرات الﻮﻇﯿفﯿة ﻓي كﻞ مﺠال إلى مﺴﺘﻮيات أساسﯿة وضﺮورية وكاملة ومﺘقﺪمة.
وتﺸﻤﻞ قﺪرات الﻨﻈﻢ اﻷساسﯿة )اللﻮحات اﻷربع العلﻮية( شﺒﻜات الﺮصﺪ ،والﺒﯿانات وإدارة الﺒﯿانات ،ونﻈﻢ الﻤﺮاقﺒة والﺘﻨﺒﺆ .وتﺸﻤﻞ
مهام الﻤﺮاقﺒة والﺘقﯿﯿﻢ )الﯿﺴار اﻷسفﻞ( تقﯿﯿﻤات روتﯿﻨﯿة السﺘﺨﺪام الﺨﺪمات الﻤقﺪمة وﻓﻮائﺪها .وﻓي لﻮحة اللﻤﺤة العامة )الﯿﻤﯿﻦ
اﻷسفﻞ( ،تعﻜﺲ قﺪرات الﺤﻮكﻤة درجة ضﻤان آلﯿات الﺤﻮكﻤة الﻮﻃﻨﯿة تﻨﺴﯿﻖ الﺨﺪمات الﻤﻨاخﯿة وتﻤﻜﯿﻦ مﺴاهﻤات الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة
لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ) (NMHSsﻓي الﺘﺨﻄﯿﻂ الﻮﻃﻨي للﺘﻜﯿﻒ ،وتﺸﻤﻞ مهام تﻨﻤﯿة القﺪرات تقﺪيﻢ خﺪمات اسﺘﺸارية تقﻨﯿة
وتﺪريﺐ لﺘلﺒﯿة احﺘﯿاجات تﻨﻤﯿة القﺪرات مﻦ أجﻞ تﻮﻓﯿﺮ الﺨﺪمات الﻤﻨاخﯿة واسﺘﺨﺪامها.
الﻤﺼﺪر :مﺠﻤّعة مﻦ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية :2019 ،حالة الﺨﺪمات الﻤﻨاخﯿة :الﺰراعة واﻷمﻦ الغﺬائي ﻓي عام 2019
)مﻄﺒﻮع الﻤﻨﻈﻤة رقﻢ  ،(1242جﻨﯿﻒhttps://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10089 .
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الﻤﺘﻨاهي الﺼغﺮ الﺬي يعﻤﻞ بالﻄاقة الﺸﻤﺴﯿة بﻜفاﺀة
إلى زيادة الﺪخﻞ على مﺴﺘﻮى الﻤﺰرعة بﻤا يﺘﺮاوح بﯿﻦ
 5و  10مﺮات ،وتﺤﺴﯿﻦ الغلة بﻨﺴﺒة تﺼﻞ إلى ،%300
والﺤﺪ مﻦ اسﺘﺨﺪام الﻤﯿاه بﻨﺴﺒة تﺼﻞ إلى  %90مع تعﻮيﺾ
الﻜﺮبﻮن عﻦ ﻃﺮيﻖ تﻮلﯿﺪ ما يﺼﻞ إلى  250كﯿلﻮ واط
مﻦ الﻄاقة الﻨﻈﯿفة 38.ويﺮد مﺜال واحﺪ على كﯿفﯿة اسﺘﺨﺪام
الﻄاقة الﻨﻈﯿفة لﺘﺤﺴﯿﻦ الﻨﺘائﺞ الﺰراعﯿة ﻓي اإلﻃار .3

ووﻓقاً للﻮكالة الﺪولﯿة للﻄاقة ،ﻓﺈن  860ملﯿﻮن شﺨﺺ،
معﻈﻤهﻢ ﻓي الﻤﻨاﻃﻖ الﺮيفﯿة ،ال يﺤﺼلﻮن على الﻜهﺮباﺀ،
39
ويقﯿﻢ معﻈﻤهﻢ ﻓي أﻓﺮيقﯿا جﻨﻮب الﺼﺤﺮاﺀ الﻜﺒﺮى .
وﻓي الﻮقﺖ الﺤالي ،ال يﺤﺼﻞ  %90مﻦ الالجﺌﯿﻦ الﺬيﻦ
يعﯿﺸﻮن ﻓي الﻤﺴﺘﻮﻃﻨات ،وكﺜﯿﺮ مﻨهﻢ ﻓي أﻓﺮيقﯿا ،على
الﻄاقة 40 .ويﻮاجه الالجﺌﻮن والﻨازحﻮن مﺨاﻃﺮ صﺤﯿة
39

https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/

40

http://unitar.org/sites/default/files/media/file/gpa_frame-

access-to-electricity

،http://www.sunculture.com/index.php/products 38
http://www.sunculture.com

work_final-compressed.pdf

اﻹﻃار  - 3اﺳﺘﺨﺪام الﻄاﻗة الﺸﻤﺴﯿة في أفﺮيقﯿا
إن اسﺘﺨﺪام الﻤﺠففات الﺸﻤﺴﯿة لﺘﺠفﯿﻒ الﻤﻨﯿهﻮت وزيادة عﻤﺮه االﻓﺘﺮاضي ّ
يﻤﻜﻦ الﻤﻨﺘﺠﯿﻦ مﻦ االحﺘفاظ بﺤﺼادهﻢ
وعﺪم الﺒﯿع إال خالل ذروة الﻄلﺐ لﺘﺤقﯿﻖ أقﺼى قﺪر مﻦ اﻷرباح .وهﺬا مﺜال على االسﺘﺜﻤار الﺘﺨفﯿفي ﻓي الﻄاقة
الﻨﻈﯿفة الﻤﺮتﺒﻂ بﺘﻜﯿﯿﻒ الﻄاقة مﻦ خالل نﻈﻢ زراعﯿة ذات قﯿﻤة مﻀاﻓة تﻄلﻖ العﻨان للفﺮص االجﺘﻤاعﯿة واالقﺘﺼادية.
وقﺪ ﺛﺒﺖ أن تﺤﻮيﻞ الﻤﻨﯿهﻮت الﺨام إلى الﻤﻨﯿهﻮت الﻤﺠفﻒ باسﺘﺨﺪام مﺠففات شﻤﺴﯿة وﻃﺤﻦ هﺬا الﻤﻨﯿهﻮت الﻤﺠفﻒ
إلى دقﯿﻖ الﻤﻨﯿهﻮت )مﻨﺘﺞ نهائي( باسﺘﺨﺪام الﻤﻄاحﻦ الﺸﻤﺴﯿة الالمﺮكﺰية أو الﻤﻄاحﻦ الﺘي تعﻤﻞ بالﻄاقة الﻤائﯿة
الﺼغﯿﺮة يﺰيﺪ الﺪخﻞ بﻨﺴﺒة  %150بالﻨﺴﺒة للﻤﻨﯿهﻮت الﺬي يﺒاع وهﻮ خام بعﺪ الﺤﺼاد 1.وتعالﺞ هﺬه العﻤلﯿة أحﺪ
الﻤﺼادر الﺮئﯿﺴﯿة للﻀعﻒ وهﻮ :انﺨفاض مﺴﺘﻮيات الﻨﻤﻮ االجﺘﻤاعي واالقﺘﺼادي .وتُعﻄى اﻷولﻮية للﻄاقة الﻨﻈﯿفة
والﺰراعة ﻓي أكﺜﺮ مﻦ  70ﻓي الﻤائة مﻦ الﻤﺴاهﻤات الﻤﺤﺪدة اﻷﻓﺮيقﯿة.
تعﻤﻞ الﻤﺠففات الﺸﻤﺴﯿة على تﺠفﯿﻒ الﻤﻨﯿهﻮت وتﺤﻮيلها إلى مﺤﺘﻮى رﻃﻮبة بﻨﺴﺒة  10ﻓي

الﻤائة.

(Credit: Richard Munang (UNEP

1

اسﺘﻨاداً إلى نﺘائﺞ اﻷعﻤال الﺘي أنﺠﺰت ﻓي إﻃار مﺸﺮوع الﺘﻨﻤﯿة الﻤﻨﺨفﻀة االنﺒعاﺛات ﻓي الﻜامﯿﺮون الﺬي يُﻨﺠﺰ ﻓي شﺮاكة بﯿﻦ
االتﺤاد اﻷوروبي وبﺮنامﺞ اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺒﯿﺌة .انﻈﺮ https://www.africaleds.org/attachments/article/193/AMCEN-%20
.Africa%20LEDS%20BreakFast%20Summary%20Outcome.pdf
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ﺗﻌﺰيﺰ نﻈﻢ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ ﺑاﻷﺧﻄار الﻤﺘﻌﺪدة

ومﺨاﻃﺮ خاصة بالﺤﻤاية عﻨﺪ جﻤع الﺤﻄﺐ واسﺘﺨﺪام
وقﻮد الﻄهي الﻤل ﱢﻮث ،ﻓي حﯿﻦ تﺮى الﻤﺠﺘﻤعات الﻤﻀﯿفة
أن بﯿﺌﺘها وسﺒﻞ عﯿﺸها تﺘأﺛﺮ بﺈزالة الغابات عﻨﺪما ال يﺘﻢ خالل عام  ،2019وإضاﻓة إلى أزمات مﻦ قﺒﯿﻞ الﻨﺰاعات
واالﻓﺘقار إلى الﺘﻨﻤﯿة االقﺘﺼادية الﻤﺴﺘﺪامة ،أﺛﺮت ﻇﻮاهﺮ
تﻮﻓﯿﺮ الﻜهﺮباﺀ والﺒﺪائﻞ الﻨﻈﯿفة.
عﺪيﺪة شﺪيﺪة الﺘأﺛﯿﺮ على القارة وارتﺒﻄﺖ بها خﺴائﺮ
وأضﺮار لﺤقﺖ بالﺠﻮانﺐ الﺤﯿﻮية للﻤﺠﺘﻤعات والﺴﻜان،
ﺗﻌﺰيﺰ الﻤﺴاواة ﺑﯿﻦ الﺠﻨﺴﯿﻦ
مﻤا أدى إلى نﺸﻮﺀ قﻀايا تﺘعلﻖ باﻷمﻦ الغﺬائي ،وتﺸﺮيﺪ
تﺆﺛﺮ الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية الﻤﺘﻄﺮﻓة مﺜﻞ الﺠفاف والفﯿﻀانات الﺴﻜان ،وسالمة الﺴﻜان وصﺤﺘهﻢ وسﺒﻞ عﯿﺸهﻢ.
تأﺛﯿﺮاً أكﺒﺮ على الفقﺮاﺀ والفﺌات اﻷكﺜﺮ ضعفاً ،وتﺸﻜﻞ
ويﻨﺒغي مﻮاصلة الﺠهﻮد لﺘعﺰيﺰ القﺪرة على الﺼﻤﻮد مﻦ
الﻨﺴاﺀ نﺴﺒة كﺒﯿﺮة مﻦ ﻓقﺮاﺀ العالﻢ .وﻓي الﻮقﺖ نفﺴه ،ﻓﺈن
خالل اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات الﻮقاية الﻤﻨاسﺒة وإدارة الﻤﺨاﻃﺮ ،بﻤا
حﻮالي نﺼﻒ الﻨﺴاﺀ ﻓي العالﻢ يعﻤلﻦ ﻓي الﺰراعة ،مﻨهﻦ
ﻓي ذلﻚ مﺠﻤﻮعة مﺘﻨﻮعة مﻦ الﺘﺪابﯿﺮ الهﯿﻜلﯿة وﻏﯿﺮ الهﯿﻜلﯿة
 60ﻓي الﻤائة ﻓي الﺒلﺪان الﻨامﯿة ،و 70ﻓي الﻤائة ﻓي الﺒلﺪان
الﺘي تﺴﺘهﺪف مﻨاﻃﻖ وﻓﺌات سﻜانﯿة مﺤﺪدة .والﺪمار الﺬي
ذات الﺪخﻞ الﻤﻨﺨفﺾ الﺘي لﺪيها عﺠﺰ ﻏﺬائي 41.ومﻦ الﻤهﻢ
خلفه إعﺼار إيﺪاي الﻤﺪاري مﺜال على الﺤاجة الﻤاسة
بالﺘالي ضﻤان حﺼﻮل الﻤﺮأة على خﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ
إلى تﺤﺴﯿﻦ إدارة الﻈﻮاهﺮ الﺸﺪيﺪة الﺘأﺛﯿﺮ) .يﺒﯿﻦ اإلﻃار
على قﺪم الﻤﺴاواة مﻦ أجﻞ تعﺰيﺰ قﺪرتها على الﺘﻜﯿﻒ.
 4الﺜغﺮات ﻓي نهﺞ بلﺪ واحﺪ بﺸأن اإلنﺬارات الﻤﺒﻜﺮة كﻤا
ومﻦ الﻤهﻢ أيﻀاً أن تﺘاح للﻤﺮأة ﻓﺮصة القﯿام بﺪور ذي كﺸفﺖ عﻨها هﺬه الﻈاهﺮة الﺠﻮية الﺸﺪيﺪة (.ووﻓقاً للﻤﻨﻈﻤة
مغﺰى ﻓي الﺘﺼﺪي للﻤﺨاﻃﺮ واﻵﺛار الﻤﺘﺼلة بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية ،ﻓﺈن نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باﻷخﻄار
مﻦ خالل الﻮصﻮل إلى اﻷدوار القﯿادية وعﻤلﯿات الﺘﺪريﺐ الﻤﺘعﺪدة ) (MHEWSال تﺒلﻎ أقﺼى درجات ﻓعالﯿﺘها إال إذا
ً
على بﻨاﺀ القﺪرات،
ﻓﻀال عﻦ ﻓﺮصة الﻤﺸاركة ﻓي صﻨع كانﺖ تﺘألﻒ مﻦ العﻨاصﺮ الﺨﻤﺴة الﺘالﯿة:
القﺮار داخﻞ مﺠﺘﻤعها الﻤﺤلي.
الﻤعارف الﻤﺘعلقة بﻤﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ،اسﺘﻨاداً
أ(
إلى الﺠﻤع الﻤﻨهﺠي للﺒﯿانات وتقﯿﯿﻤات مﺨاﻃﺮ
حﻤاية الﻨازحﯿﻦ
الﻜﻮارث؛
بالﻨﻈﺮ إلى حﺠﻢ آﺛار تغﯿﺮ الﻤﻨاخ على الﻨاس ،ال شﻚ ﻓي
ب( الﻜﺸﻒ عﻦ الﻤﺨاﻃﺮ والعﻮاقﺐ الﻤﺤﺘﻤلة ورصﺪها
أنه يﺆﺛﺮ بالفعﻞ على الﺘﻨقﻞ الﺒﺸﺮي داخلﯿاً وعﺒﺮ الﺤﺪود
وتﺤلﯿلها والﺘﻨﺒﺆ بها ،والسﯿﻤا ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺴالمة
ﻓي أﻓﺮيقﯿا .ويﻨﺒغي تﺸﺠﯿع العﻤﻞ الﻤﻨاخي لﺘعﺰيﺰ حﻤاية
الﺴﻜان واﻷمﻦ الغﺬائي والﺘﺸﺮيﺪ؛
الﻤﺸﺮديﻦ مﻦ خالل العﻤلﯿات ،والﺒﺤﻮث ،والﻤﺸاركة ﻓي
الﺴﯿاسات ،والﻤﺸﻮرة القانﻮنﯿة ،ووضع الﻤعايﯿﺮ .ويﻤﻜﻦ أن
ج( نﺸﺮ اﻷدوات  /الﻮسائﻞ الﻤﺘاحة واإلنﺬارات
تﻜﻮن الﺸﺮاكة الﺠارية بﯿﻦ مفﻮضﯿة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون
الﻤﻮﺛﻮقة والﻤﺘﻜﯿفة مع احﺘﯿاجات الﻤﺴﺘعﻤلﯿﻦ،
الالجﺌﯿﻦ والﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة للهﺠﺮة ذات ﻓائﺪة خاصة ﻓي
وحﺴﻨة الﺘﻮقﯿﺖ ،والﺪقﯿقة ،والقابلة للﺘﻨفﯿﺬ ،وما
هﺬا الﺼﺪد.
يﺘﺼﻞ بﺬلﻚ مﻦ معلﻮمات عﻦ اﻵﺛار الﻤﺤﺘﻤلة
مﻦ جانﺐ مﺼﺪر معﯿﱠﻦ رسﻤﯿا؛ً
واالتفاق العالﻤي بﺸأن الالجﺌﯿﻦ واالتفاق العالﻤي بﺸأن
الهﺠﺮة أداتان هامﺘان مﻦ أدوات اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة يﻤﻜﻦ أن
د( الﺘأهﺐ على جﻤﯿع الﻤﺴﺘﻮيات لالسﺘﺠابة لﻺنﺬارات
تﺴﺘﺨﺪما لﺘعﺰيﺰ الﺘﻮجﯿه وتﻮﻓﯿﺮ الﺤﻤاية والﺪعﻢ لألشﺨاص
الﺼادرة ،ووجﻮد مﺮاحﻞ أكﺜﺮ ﻓعالﯿة لﻺنعاش
الﺬيﻦ شﺮدوا بﺴﺒﺐ تأﺛﯿﺮ الﺘﺪهﻮر الﺒﯿﺌي والﻜﻮارث .ومﻦ
والﺘأهﯿﻞ وإعادة الﺒﻨاﺀ؛
الﻀﺮوري أن يﺴﺘﻤﺮ تﻨاول هﺬه الﻤﺴألة مﻦ خالل الﻤﻨﺘﺪى
هـ( الﻮقاية مﻦ الﻤﺨاﻃﺮ وتﻮقعها مﻦ خالل الﺘﺤلﯿالت
العالﻤي لالجﺌﯿﻦ ،وشﺒﻜة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة الﻤعﻨﯿة بالهﺠﺮة،
الﺘﻨﺒﺆية وأنﺸﻄة القﺪرة على الﺼﻤﻮد ،مﺜﻞ
وعﻤلﯿات حقﻮق اإلنﺴان ،وخﻄة الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة لعام
ً
ﻓﻀال عﻦ
مﺸاريع إعادة زراعة الغابات،
42
.2030
اإلجﺮاﺀات الﺮامﯿة إلى تﻮﻓﯿﺮ الﺤﻤاية والﻤﺴاعﺪة
43
للﻨاس.
41
مﺆتﻤﺮ بﺸأن اﻷبعاد الﺠﻨﺴانﯿة لﺨﺪمات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ )مﻄﺒﻮع

الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية رقﻢ https://library. ،(1148
wmo.int/doc_num.php?explnum_id=7893

 42مفﻮضﯿة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦ ،تغﯿﺮ الﻤﻨاخ
والﺘﺸﺮيﺪ الﻨاجﻢ عﻦ الﻜﻮارثhttps://www.unhcr.org/ ،
climate-change-and-disasters.html

43

https://www.wmo.int/pages/prog/drr/projects/Thematic/
MHEWS/MHEWS_en.html#goodpractices
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اﻹﻃار  - 4اﻹﻋﺼار الﻤﺪاري إيﺪاي ومﻮزامﺒﯿﻖ
كﺸﻒ إعﺼار إيﺪاي الﻤﺪاري عﻦ ﺛغﺮات ﻓي نهﺞ مﻮزامﺒﯿﻖ
إزاﺀ اإلنﺬارات الﻤﺒﻜﺮة ،بﻤا ﻓي ذلﻚ:

(4

وجﻮد مﺸاكﻞ ﻓي نﻮعﯿة ودقة اإلنﺬارات ،والسﯿﻤا
بالﻨﺴﺒة للفﯿﻀانات ﻓي بعﺾ أحﻮاض اﻷنهار؛

(1

نﻈام إنﺬار مﺒﻜﺮ بأخﻄار مﺘعﺪدة ﻏﯿﺮ ﻓعال وكﻮْ ن
الﻨاس ال يفهﻤﻮن الﻤﺼﻄلﺤات الﻤﺴﺘﺨﺪمة )على سﺒﯿﻞ
الﻤﺜال 50 ،مﻢ مﻦ اﻷمﻄار و 150كﻢ/ساعة(؛

(5

قﻮانﯿﻦ الﺒﻨاﺀ ﻏﯿﺮ الﻤﻨاسﺒة لﺘﺤﻤّﻞ تأﺛﯿﺮ ﻇﻮاهﺮ بﺤﺠﻢ
اإلعﺼار الﻤﺪاري إيﺪاي؛

(2

وجﻮد ﻓهﻢ مﺤﺪود للﻤﺨاﻃﺮ على الﻤﺴﺘﻮى الﻤﺆسﺴي
والﻤﺠﺘﻤعي والفﺮدي مﺮتﺒﻂ بغﯿاب رسﻢ خﺮائﻂ
الﻤﺨاﻃﺮ )على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،رسﻢ خﺮائﻂ الفﯿﻀانات
للﺒلﺪ بأكﻤله( ،وتقﯿﯿﻤات الﺘعﺮض والﻀعﻒ ،والﺘﺨﻄﯿﻂ
الفعال السﺘﺨﺪام اﻷراضي واإلنفاذ مﻦ أجﻞ إدارة
الﺴهﻮل الفﯿﻀانﯿة بﻜفاﺀة؛

(6

عﺪم وجﻮد نﻈام اتﺼاالت يﻤﻜﻦ اسﺘﺨﺪامه ﻓي حالة
ﻓﺸﻞ وسائﻞ االتﺼال العادية لﻺنﺬار وعﻤلﯿات
الﻄﻮارئ؛

(7

مﺤﺪودية القﺪرات على االسﺘﺠابة للﻄﻮارئ ،السﯿﻤا
ﻷﻏﺮاض الﺒﺤﺚ واإلنقاذ؛

(3

عﺪم وجﻮد خﻄﻂ ﻓعالة إلدارة الﻜﻮارث ،بﻤا ﻓي ذلﻚ
خﻄﻂ إخالﺀ الﻤﺪن؛

(8

مﺤﺪودية الﺘﻤﻮيﻞ لﺘﻤﻜﯿﻦ مﺆسﺴات اﻷرصاد الﺠﻮية
والهﯿﺪرولﻮجﯿا وإدارة الﻜﻮارث مﻦ االضﻄالع
بﻤهامها اإللﺰامﯿة وتﺤﺴﯿﻦ الﺘﻨﺴﯿﻖ ﻓﯿﻤا بﯿﻨها.

اإلعﺼار الﻤﺪاري إيﺪاي:
 Metop-Bصﻮرة باﻷشعة
تﺤﺖ الﺤﻤﺮاﺀ ﻓي
 14آذار /مارس ﻓي
الﺴاعة  1848بالﺘﻮقﯿﺖ
العالﻤي الﻤﻮحﺪ ،قﺒﻞ
وصﻮله إلى الﯿابﺴة بﻮقﺖ
قﺼﯿﺮ .وتﺸﯿﺮ الﻨﺠﻤة
الﺤﻤﺮاﺀ إلى مﻮضع بﯿﺮا.
الﻤﺼﺪر :يﻮمﺘﺴات
ومﯿﺘﯿﻮ  -ﻓﺮانﺲ.
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ومﻦ الﻨاحﯿة الﺘﻨفﯿﺬية ،يﻨﺒغي أن تﺘﺨﺬ هﺬه العﻨاصﺮ شﻜﻞ
إجﺮاﺀات تﻨفﯿﺬية مﻮحﺪة لﺘﻮجﯿه الﺠﻮانﺐ الﺘﺸغﯿلﯿة بﻄﺮيقة
واضﺤة ومﺘﺴقة ،قﺒﻞ وقﻮع الﻜارﺛة وأﺛﻨاﺀها وبعﺪها .
ويﻨﺒغي للﺠهات الﺘﻨفﯿﺬية الﻤعﺘﻤﺪة أن تﻜفﻞ اتﺴاق العﻤلﯿات،
وتﺒادل الﺒﯿانات والﻤعلﻮمات ،وأن تﻜﻮن الﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة
لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا وﻏﯿﺮها مﻦ الﻮكاالت
الﺤﻜﻮمﯿة الﻤﺴﺆولة عﻦ إدارة الﻜﻮارث ،الﺘي تﺘعامﻞ مع
حاالت الﻄﻮارئ والقﻀايا اإلنﺴانﯿة ،قﺪ حﺪدت بﻮضﻮح

اﻷدوار والﻤﺴﺆولﯿات ،وأن تﻜﻮن الﻤعلﻮمات الﺘي يقﺪمها
الﻤﺴﺘعﻤلﻮن مفهﻮمة ومق ّﺪمة ﻓي الﻮقﺖ الﻤﻨاسﺐ .وهﻨاك
حاجة ملﺤة لﺘﺤﺴﯿﻦ االتﺼاالت الﺘﺤﺬيﺮية .ويﻨﺒغي أن
تﻜﻮن رسائﻞ الﺘﺤﺬيﺮ مﻮجهة نﺤﻮ الﻤﺴﺘعﻤلﯿﻦ ومﻮجهة
إلى مﺨﺘلﻒ الﺠﻤاهﯿﺮ ،مع اإلشارة بﻮضﻮح إلى اﻵﺛار
الﻤﺤﺘﻤلة .ولﻜي تﻜﻮن هﺬه الﺘﻮعﯿة ﻓعالة ،مﻦ الﻀﺮوري
تﺜقﯿﻒ الﺠﻤهﻮر وزيادة الﻮعي باﻷخﻄار.

33

وسائﻞ وبﯿانات حالة مﺆشﺮات الﻤﻨاخ
لقﺪ حﺴﺒﺖ كﻞ وكالة مﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة وﻓقاً درجة الﺤﺮارة الﺴﻄﺤﯿة العالﻤﯿة الﺨاصة باإلدارة الﻮﻃﻨﯿة
ﻷسالﯿﺒها الﺨاصة .وتﻢ تﺤﻮيﻞ كﻞ سلﺴلة درجات حﺮارة للﻤﺤﯿﻄات والغالف الﺠﻮي ) ، (NOAAGlobalTemp
عالﻤﯿة إلى خﻂ أساس ما قﺒﻞ عﺼﺮ الﺼﻨاعة بﻄﺮح اإلصﺪار  .5والﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة
مﺘﻮسﻂ حاالت شﺬوذ مﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة الﺘابعة لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والغالف الﺠﻮي،
للفﺘﺮة  1900-1850أو  ،1900-1880وذلﻚ حﺴﺐ وقﺖ بﺪﺀ ].doi:10.25921/9qth-2p70 [2020-01-08
مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات .وجﺮت مﻮاﺀمة عﻤلﯿات إعادة الﺘﺤلﯿﻞ
الﺘي لﻢ تﻤﺘﺪ إلى القﺮن الﺘاسع عﺸﺮ مع مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات  – GISTEMPﻓﺮيﻖ  :2019 ،GISTEMPتﺤلﯿﻞ درجة
الﺘقلﯿﺪية ﻓي الﻤﻮقع خالل الفﺘﺮة  .2010-1981واسﺘﺨﺪمﺖ الﺤﺮارة الﺴﻄﺤﯿة حﺴﺐ نﻈام الﻤعلﻮمات الﺠغﺮاﻓﯿة
خﻤﺲ مﺠﻤﻮعات بﯿانات ،بﻤا ﻓي ذلﻚ ﺛالث مﺠﻤﻮعات بﯿانات )  (GISTEMPالﺨاص بﻤعهﺪ ﻏﻮدارد لﺪراسات الفﻀاﺀ
ﻓي الﻤﻮقع  ،HadCRUT.4.6.0.0 -و ،(GISS) NOAAGlobalTemp v4اإلصﺪار  ، 4معهﺪ ﻏﻮدارد لﺪراسات الفﻀاﺀ
و – GISTEMP v4واﺛﻨﺘان مﻦ عﻤلﯿات إعادة الﺘﺤلﯿﻞ  -هﻤا الﺘابع لﻮكالة ناسا Lenssen , N. , G. Schmidt , .
 ERA5و) .JRA-55ولالﻃالع على الﺘفاصﯿﻞ ،انﻈﺮ أدناه(J. Hansen, M. Menne, A. Persin, R. Ruedy, and .
 :D. Zyss, 2019تﺤﺴﯿﻨات ﻓي نﻤﻮذج عﺪم الﯿقﯿﻦ الﺨاص
وبالﻨﺴﺒة لﺪرجات حﺮارة الﯿابﺴة العالﻤﯿة ،اسﺘﺨﺪمﺖ ﺛالث
بـ J. Geophys. Res. Atmos., 124, no. ،GISTEMP
مﺠﻤﻮعات بﯿانات هي ،CRUTEM.4.6.0.0 :و،GHCN v4
.12, 6307-6326, doi:10.1029/2018JD029522
و  ) .GISTEMP v4انﻈﺮ أدناه لالﻃالع على الﺘفاصﯿﻞ (.
وعﻮلﺠﺖ سلﺴلة الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي بالﻨﺴﺒة لﺪرجات الﺤﺮارة ERA5 – Hersbach, H., B. Bell, P. Berrisford, A.
العالﻤﯿة.
Horányi, J. Muñoz-Sabater, J. Nicolas, C. Peubey,
R. Radu , I. Rozum , D. Schepers , A. Simmons ,
وبالﻨﺴﺒة لﻤﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة القارية ،تﻢ تﺤﻮيﻞ
C. Soci, F. Vamborg, S. Abdalla, G. Balsamo, P.
الﺒﯿانات الﺸﺒﻜﯿة مﻦ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﺜالث ﻓي الﻤﻮقع
Bechtold, J. Bidlot, M. Bonavita, G. De Chiara, P.
إلى حاالت شﺬوذ عﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  2010-1981بﻄﺮح
ً Dahlgren, D. Dee, R. Dragani, M. Diamantakis,
مﺘﻮسﻂ الﺸﺬوذ )نﺴﺒة إلى خﻂ اﻷساس الﻤﺴﺘﺨﺪم أصال
J. Flemming , R. Forbes , A. Geer , E. Hólm , L.
لﻤﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات تلﻚ( عﻦ ﻓﺘﺮة اﻷساس تلﻚ لﻜﻞ خلﯿة
شﺒﻜة وكﻞ شهﺮ تقﻮيﻤي .ﺛﻢ أعﯿﺪت مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات Haimberger, R. Hogan, M. Janisková, P. Laloyaux,
إلى شﺒﻜة خﻂ عﺮض  1 ° × 1 °خﻂ ﻃﻮل عادية ،وتﻢ P. Lopez, P. de Rosnay, J.-N. Thépaut, S. Villaume
الﺘﺨلﺺ مﻦ مﺮبعات الﺸﺒﻜة الﺘي تقع خارج الﻤﻨﻄقة  :et al , 2019إعادة الﺘﺤلﯿﻞ العالﻤي لـ  .ERA5قﯿﺪ
القارية .تﻢ أخﺬ مﺘﻮسﻂ الﻤﻨﻄقة الﻤﺮجﺤة مﻦ مﺮبعات الﺸﺒﻜة االسﺘعﺮاض ﻓي كﻮارت.J. Roy. Meteor. Soc .
 1° × 1°الﻤﺘﺒقﯿة .وحُ ﺴﺐ مﺘﻮسﻂ حاالت الﺸﺬوذ الﺸهﺮية
JRA-55 – Kobayashi, S., Y. Ota, Y. Harada, A.
ﻏﯿﺮ الﻤفقﻮدة للﺘﻮصﻞ إلى حاالت الﺸﺬوذ الﺴﻨﻮية.
Ebita, M. Moriya, H. Onoda, K. Onogi, H. Kamahori,
:C. Kobayashi , H. Endo and K. Miyaoka , 2015
مﺠﻤﻮﻋات الﺒﯿانات
الﻤﻮاصفات العامة والﺨﺼائﺺ اﻷساسﯿة ،مﺠلة جﻤعﯿة
HadCRUT – Morice, C.P., J.J. Kennedy, N.A. Rayner
اﻷرصاد الﺠﻮية ﻓي الﯿابان.Ser. II, 93(1), pp. 5-48 .
 :and P.D. Jones , 2012تﺤﺪيﺪ كﻤي لعﺪم الﯿقﯿﻦ ﻓي
وقﺪمﺖ وكالة اﻷرصاد الﺠﻮية الﯿابانﯿة بﯿانات شهﺮية عﻦ
تغﯿﺮ درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة واإلقلﯿﻤﯿة باسﺘﺨﺪام مﺠﻤﻮعة
مﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة.
مﻦ الﺘقﺪيﺮات الﺮصﺪية :مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات .HadCRUT4
OSTIA – Donlon, C.J., M. Martin, J. Stark, J. Rob- J. Geophys. Res. , 117 , D08101 , doi:10.1029/
.2011JD017187
 :erts-Jones, E. Fieldler and W. Wimmer, 2012درجة
 CRUTEM – Jones, P. D., D. H. Lister, T. J. Osborn,حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﺘﺸغﯿلﯿة وتﺤلﯿﻞ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
 .(OSTIA) :C. Harpham, M. Salmon, and C. P. Morice, 2012اسﺘﺸعار الﺒﯿﺌة عﻦ بُعﺪ.pp. 140–158 ,116 ،
الﺘغﯿﺮات ﻓي درجات حﺮارة الهﻮاﺀ على سﻄﺢ اﻷرض وقﺪم مﻜﺘﺐ اﻷرصاد الﺠﻮية ﻓي الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة بﯿانات.

ﻓي نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرضﯿة وعلى نﻄاق واسع :تﻨقﯿﺢ واسع
الﻨﻄاق وتﺤﺪيﺚ إلى عام J. Geophys. Res., 117, .2010
.D05127, doi:10.1029/2011JD017139

GHCN – Menne, M.J., C.N. Williams, B.E. Gleason,

 :J.J Rennie and J.H. Lawrimore, 2018مﺠﻤﻮعة بﯿانات
درجة الﺤﺮارة الﺸهﺮية الﺨاصة بﺸﺒﻜة الﻤﻨاخ الﺘاريﺨﯿة
 NOAAGlobalTemp – Zhang, H.-M., B. Huang, J.العالﻤﯿة ،اإلصﺪار J. Climate, https://doi.org/10.1175/ .4
 :Lawrimore, M. Menne, T.M. Smithمﺠﻤﻮعة بﯿانات .JCLI-D-18-0094.1
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