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مﻨﺬ ﻋﺎم  ،2016ﺳﺎھﻤﺖ وﻛﺎﻻت اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة الﺘﺎلﯿة مﺴﺎھﻤة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ
مﻄﺒﻮﻋﺎت الﻤﻨﻈﻤة الﻌﺎلﻤﯿة لﻸرﺻﺎد الﺠﻮﯾة بﺸﺄن ﺣﺎلة الﻤﻨﺎخ الﻌﺎلﻤﻲ دﻋﻤﺎً
لﻠﺴﯿﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاﺀات الﻤﻨﺎﺧﯿة:
مﻨﻈﻤة اﻷﻏﺬﯾة والﺰراﻋة لﻸمﻢ الﻤﺘﺤﺪة )،(FAO
لﺠﻨة الﯿﻮنﺴﻜﻮ الﺪولﯿة الﺤﻜﻮمﯿة لﻌﻠﻮم الﻤﺤﯿﻄﺎت

)(IOC-UNESCO

ﺻﻨﺪوق الﻨﻘﺪ الﺪولﻲ )،(IMF
الﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة لﻠﮭﺠﺮة )،(IOM
مﻔﻮﺿﯿة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الﻼﺟﺌﯿﻦ )،(UNHCR
بﺮنﺎمﺞ اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﻠﺒﯿﺌة )،(UNEP
بﺮنﺎمﺞ اﻷﻏﺬﯾة الﻌﺎلﻤﻲ )،(WFP
مﻨﻈﻤة الﺼﺤة الﻌﺎلﻤﯿة

).(WHO

وﺗﻘ ّﺪر الﻤﻨﻈﻤة أﯾﻀﺎً الﻤﺴﺎھﻤﺎت الﻜﺒﯿﺮة الﺘﻲ قﺪمﮭﺎ الﻌﺪﯾﺪ مﻦ الﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ
الﺘﺎبﻌة لﻸمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ ھﺬا الﺘﻘﺮﯾﺮ .ولﻼﻃﻼع ﻋﻠﻰ قﺎﺋﻤة بﺠﻤﯿﻊ الﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﻓﻲ ھﺬا الﺘﻘﺮﯾﺮ ،انﻈﺮ قﺎﺋﻤة الﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
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تﺼﺪيﺮ
وقﺪ اسﺘﻤﺮت تﺮكﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري الﺮئﯿﺴﯿة
في الﺰيادة في عامي  2019و  .2020وتﺠاوز بالفعﻞ الﻤﺘﻮسﻂ
العالﻤي للﻜﺴﺮ الﺠﺰيﺌي مﻦ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن  410أجﺰاﺀ
في الﻤلﯿﻮن ،وإذا اتﺒع تﺮكﯿﺰ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن نفﺲ
الﻨﻤﻂ الﺬي كان علﯿﮫ في الﺴﻨﻮات الﺴابقة ،فقﺪ يﺼﻞ إلى
 414جﺰﺀاً في الﻤلﯿﻮن أو يﺘﺠاوز ذلﻚ في عام .2021
وتﺜﺒﯿﺖ مﺘﻮسﻂ درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة عﻨﺪ ما يﺘﺮاوح بﯿﻦ
 1.5درجة مﺌﻮية ودرجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ فﻮق مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ
العﺼﺮ الﺼﻨاعي بﺤلﻮل نهاية هﺬا القﺮن ،سﯿﺘﻄلﺐ خفﻀاً
ﻃﻤﻮحاً النﺒعاثات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري ،وهﻮ ما يﺠﺐ
أن يﺒﺪأ في الﺤﺪوث خالل هﺬا العقﺪ.
لقﺪ مﺮت  28سﻨة مﻨﺬ أن أصﺪرت الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد
الﺠﻮية أول تقﺮيﺮ عﻦ حالة الﻤﻨاخ في عام  .1993وقﺪ بﺪأ
إصﺪار تقﺮيﺮ حالة الﻤﻨاخ بﺴﺒﺐ الﺸﻮاﻏﻞ الﺘي أثﯿﺮت في
ذلﻚ الﻮقﺖ بﺸﺄن تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﻤﺘﻮقع .وفي حﯿﻦ أن فهﻢ
الﻨﻈام الﻤﻨاخي والقﺪرة الﺤاسﻮبﯿة قﺪ ازدادا مﻨﺬ ذلﻚ الﺤﯿﻦ،
فﺈن الﺮسالة األساسﯿة ال تﺰال كﻤا هي ،وقﺪ أصﺒﺢ لﺪيﻨا اﻵن
بﯿانات تﺮاكﻤﯿة مﻨﺬ  28سﻨة أخﺮى تﻈهﺮ حﺪوث زيادات
كﺒﯿﺮة في درجات الﺤﺮارة فﻮق الﺒﺮ والﺒﺤﺮ ،فﻀال عﻦ
تﻐﯿﱡﺮات أخﺮى ،مﺜﻞ ارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وذوبان
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي األنهار الﺠلﯿﺪية ،والﺘﻐﯿﺮات في أنﻤاط
هﻄﻮل األمﻄار.
وهﺬا يﺆكﺪ قﻮة علﻢ الﻤﻨاخ اسﺘﻨاداً إلى القﻮانﯿﻦ الفﯿﺰيائﯿة
الﺘي تﺤﻜﻢ سلﻮك الﻨﻈام الﻤﻨاخي .وتﻈهﺮ جﻤﯿع الﻤﺆشﺮات
الﻤﻨاخﯿة الﺮئﯿﺴﯿة والﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة باﻵثار الﻮاردة في
هﺬا الﺘقﺮيﺮ اسﺘﻤﺮار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ بال هﻮادة ،وتﺰايﺪ وتﯿﺮة
وكﺜافة الﻈﻮاهﺮ شﺪيﺪة الﺘﺄثﯿﺮ ،وفﺪاحة الﺨﺴائﺮ واألضﺮار
الﺘي تﺆثﺮ على الﻨاس والﻤﺠﺘﻤعات واالقﺘﺼادات.

وإني أﻏﺘﻨﻢ هﺬه الفﺮصة ألهﻨﺊ الﺨﺒﺮاﺀ والﻤﺆلﻒ الﺮئﯿﺴي،
الﺬيﻦ جﻤعﻮا هﺬا الﺘقﺮيﺮ باسﺘﺨﺪام تﺤلﯿالت الﺒﯿانات
الفﯿﺰيائﯿة وتقﯿﯿﻤات األثﺮ .وأشﻜﺮ جﻤﯿع الﻤﺴاهﻤﯿﻦ ،والسﯿﻤا
الﻤﺮافق الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا والﻤﺮاكﺰ
الﻤﻨاخﯿة اإلقلﯿﻤﯿة الﻤﻮجﻮدة لﺪى أعﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة )،(WMO
ووكاالت األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة الﺸقﯿقة على تعاونها ومﺴاهﻤاتها
في هﺬا الﺘقﺮيﺮ .ويهﺪف الﺘقﺮيﺮ إلى مﺴاعﺪة مﻨﻈﻤاتﻨا
على إﻃالع قادة العالﻢ والﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ على آخﺮ الﻤعلﻮمات
عﻦ سلﻮك نﻈامﻨا األرضي وآثاره على تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .وما
بﺮحﺖ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOملﺘﺰمة بﺪعﻢ هﺬا الﻤﻄﺒﻮع ونﺸﺮه
على نﻄاق واسع لهﺬا الﻐﺮض.

)ب .تاالس(

األمﯿﻦ العام
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تﺼﺪيﺮ بقلﻢ األمﯿﻦ العام لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
ونﺤﻦ نعلﻢ أنﮫ لﺘﺠﻨﺐ أسﻮأ آثار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،يﺠﺐ أن نﺒقي
درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة في حﺪود  1.5درجة مﺌﻮية مﻦ
خﻂ األساس لفﺘﺮة ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي .وهﺬا يعﻨي
خفﺾ انﺒعاثات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري العالﻤﯿة بﻨﺴﺒة
 45في الﻤائة عﻦ مﺴﺘﻮيات عام  2010بﺤلﻮل عام 2030
والﻮصﻮل إلى صافي انﺒعاثات صفﺮي بﺤلﻮل عام .2050
وتﻈهﺮ الﺒﯿانات الﻮاردة في هﺬا الﺘقﺮيﺮ أن مﺘﻮسﻂ درجة
الﺤﺮارة العالﻤﯿة لعام  2020كان أعلى بﻨﺤﻮ  1.2درجة
مﺌﻮية مﻦ فﺘﺮة ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي ،مﻤا يعﻨي أن
الﻮقﺖ يﻨفﺪ بﺴﺮعة لﺘﺤقﯿق أهﺪاف اتفاق باريﺲ .ومﻦ ثﻢ
نﺤﻦ بﺤاجة اﻵن إلى بﺬل الﻤﺰيﺪ مﻦ الﺠهﺪ ،وبﺴﺮعة أكﺒﺮ.
إن هﺬا العام مﺤﻮري .ففي مﺆتﻤﺮ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة الﻤعﻨي
بالﻤﻨاخ ،وهﻮ مﺆتﻤﺮ األﻃﺮاف الﺴادس والعﺸﺮون ،الﺬي
سﯿُعقﺪ في تﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮفﻤﺒﺮ ،يﺘعﯿﻦ علﯿﻨا أن نﺜﺒﺖ أنﻨا
كان عام  2020عاماً ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮق بالﻨﺴﺒة للﻨاس والﻜﻮكﺐ :نﺘﺨﺬ ونﺨﻄﻂ التﺨاذ إجﺮاﺀات جﺮيﺌة بﺸﺄن الﺘﺨفﯿﻒ والﺘﻜﯿﻒ.
جائﺤة عالﻤﯿة على نﻄاق لﻢ يﺴﺒق لﮫ مﺜﯿﻞ مﻨﺬ أكﺜﺮ مﻦ وهﺬا يﺴﺘلﺰم زيادة الﺘﺪفقات الﻤالﯿة مﻦ الﺒلﺪان الﻤﺘقﺪمة الﻨﻤﻮ
قﺮن؛ ودرجات حﺮارة عالﻤﯿة هي األعلى مﻨﺬ ألﻒ عام؛ إلى الﺒلﺪان الﻨامﯿة .وهﺬا يعﻨي تﻐﯿﯿﺮات جﺬرية في جﻤﯿع
وأعلى تﺮكﯿﺰ لﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﻐالف الﺠﻮي مﻨﺬ الﻤﺆسﺴات الﻤالﯿة ،العامة والﺨاصة ،لﻀﻤان تﻤﻮيلها للﺘﻨﻤﯿة
أكﺜﺮ مﻦ  3ماليﯿﻦ سﻨة.
الﻤﺴﺘﺪامة والﻤﺮنة مﻦ أجﻞ الﺠﻤﯿع وابﺘعادها عﻦ االقﺘﺼاد
الﺮمادي وﻏﯿﺮ الﻤﻨﺼﻒ.
وبﯿﻨﻤا سﯿﺒقى عام  2020حاضﺮاً بقﻮة في ذاكﺮة الﻜﺜﯿﺮيﻦ
بﺴﺒﺐ ما شهﺪ فﯿﮫ العالﻢ مﻦ تﺄثﯿﺮات الﺠائﺤة ) ،(COVID-19وبﯿﻨﻤا يﺮكﺰ العالﻢ على االنﺘعاش مﻦ الﺠائﺤة )،(COVID-19
فﺈن هﺬا الﺘقﺮيﺮ يﻮضﺢ أن عام  2020كان أيﻀاً بالﻨﺴﺒة دعﻮنا نﻐﺘﻨﻢ الفﺮصة للعﻮدة إلى الﻤﺴار الﺼﺤﯿﺢ لﺘﺤقﯿق
للﻜﺜﯿﺮيﻦ في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ ،وخاصة في الﺒلﺪان الﻨامﯿة ،أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة والﺤﺪ مﻦ الﺘهﺪيﺪ الﻤﺘﻤﺜﻞ في
عام ﻃقﺲ مﺘﻄﺮف واضﻄﺮاب مﻨاخي أثﱠﺮ على الﺤﯿاة ،تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .وأدعﻮ الﺠﻤﯿع  -مﻦ حﻜﻮمات ومﺠﺘﻤع مﺪني
ودمﺮ سﺒﻞ العﯿﺶ ،وأجﺒﺮ ماليﯿﻦ عﺪيﺪة مﻦ الﻨاس على ومﺆسﺴات أعﻤال إلى فﺮادى الﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ  -إلى العﻤﻞ لﺠعﻞ
تﺮك مﻨازلهﻢ ،ويﺪعﻤﮫ في ذلﻚ تﻐﯿﱡﺮ الﻤﻨاخ الﻨاجﻢ عﻦ عام  2021عاماً مهﻤّاً.
فعﻞ اإلنﺴان.
ويﺒﯿﻦ هﺬا الﺘقﺮيﺮ أيﻀاً أثﺮ هﺬا االحﺘﺮار ،سﻮاﺀ على
الﻨُﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة في العالﻢ أو على األفﺮاد والﻤﺠﺘﻤعات
الﻤﺤلﯿة ،مﻦ خالل العﻮاصﻒ العاتﯿة والفﯿﻀانات ومﻮجات
الﺤﺮ والﺠفاف وحﺮائق الﻐابات .ونﺤﻦ نعلﻢ ما يﺘعﯿﻦ عﻤلﮫ
لﺨفﺾ االنﺒعاثات وللﺘﻜﯿﻒ مع اﻵثار الﻤﻨاخﯿة اﻵن وفي
الﻤﺴﺘقﺒﻞ .ولﺪيﻨا الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا الالزمة لﺘﺤقﯿق الﻨﺠاح .ولﻜﻦ
الﻤﺴﺘﻮيات الﺤالﯿة مﻦ الﻄﻤﻮح والعﻤﻞ الﻤﻨاخي أقﻞ كﺜﯿﺮاً
مﻤا هﻮ مﻄلﻮب.
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)أ .ﻏﻮتﯿﺮيﺶ(

األمﯿﻦ العام لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة

الﻨقاط الﺒارزة
اﺳﺘﻤﺮت ﺗﺮﻛﯿﺰات ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس الﺤﺮاري الﺮﺋﯿﺴﯿة ،وھﻲ ﺛﺎنﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن )،(CO2
والﻤﯿﺜﺎن ) ،(CH4وأﻛﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز ) ،(N2Oﻓﻲ الﺰﯾﺎدة ﻋﻠﻰ الﺮﻏﻢ مﻦ اﻻنﺨﻔﺎض الﻤﺆقﺖ ﻓﻲ
اﻻنﺒﻌﺎﺛﺎت ﻓﻲ ﻋﺎم  2020والﻤﺮﺗﺒﻂ بﺎلﺘﺪابﯿﺮ الﻤﺘﺨﺬة لﻤﻮاﺟﮭة الﺠﺎﺋﺤة )(COVID-19
وﻛﺎن ﻋﺎم  2020واﺣﺪاً مﻦ أﻛﺜﺮ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات اﺣﺘﺮاراً ﻋﻠﻰ
وﻛﺎنﺖ الﺴﻨﻮات الﺴﺖ الﻤﺎﺿﯿة ،ومﻨﮭﺎ ﻋﺎم  ،2020أﻛﺜﺮ ﺳﺖ ﺳﻨﻮات
اﺣﺘﺮاراً ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق .ﻓﻘﺪ بﻠﻐﺖ درﺟﺎت الﺤﺮارة  38درﺟة مﺌﻮﯾة ﻓﻲ
ﻓﯿﺮﻛﮭﻮﯾﺎنﺴﻚ ،اﻻﺗﺤﺎد الﺮوﺳﻲ ،ﻓﻲ  20ﺣﺰﯾﺮان/ﯾﻮنﯿﻮ ،وھﻲ أﻋﻠﻰ
درﺟة ﺣﺮارة مﺴﺠﻠة ﻓﻲ أي مﻜﺎن ﺷﻤﺎل الﺪاﺋﺮة الﻘﻄﺒﯿة الﺸﻤﺎلﯿة.
اﻹﻃﻼق.

ﯾﺘﺴﺎرع اﺗﺠﺎه ارﺗﻔﺎع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ .وإﺿﺎﻓة إلﻰ
ذلﻚ ،ﯾﺘﺰاﯾﺪ ﺗﺨﺰﯾﻦ ﺣﺮارة الﻤﺤﯿﻄﺎت وﺗﺤﻤﻀﮭﺎ ،مﻤﺎ ﯾﻘﻠﻞ
مﻦ قﺪرة الﻤﺤﯿﻄﺎت ﻋﻠﻰ الﺘﺨﻔﯿﻒ مﻦ ﺗﻐﯿﱡﺮ الﻤﻨﺎخ.
بﻠﻎ الﺤﺪ اﻷدنﻰ لﺮقﻌة الﺠﻠﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻓﻲ الﻘﻄﺐ
الﺸﻤﺎلﻲ ﻓﻲ أﯾﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2020ﺛﺎنﻲ أدنﻰ
مﺴﺘﻮى لﮫ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق .وﻛﺎنﺖ ﻓﺘﺮة ﺗﺮاﺟﻊ الﺠﻠﯿﺪ
الﺒﺤﺮي ﻓﻲ بﺤﺮ ﻻبﺘﯿﻒ ھﻲ أبﻜﺮ ﻓﺘﺮة مﺮﺻﻮدة ﻓﻲ
ﻋﺼﺮ الﺴﻮاﺗﻞ.
ﺗﺴﺎرع اﺗﺠﺎه ﻓﻘﺪان الﻜﺘﻠة الﺠﻠﯿﺪﯾة ﻓﻲ أنﺘﺎرﻛﺘﯿﻜﺎ
نﺤﻮ ﻋﺎم  ،2005وﻓﻲ الﻮقﺖ الﺤﺎلﻲ ،ﺗﻔﻘﺪ
الﻤﻨﻄﻘة الﻘﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة مﺎ ﯾﺘﺮاوح بﯿﻦ
 175و  225ﻏﯿﻐﺎﻃﻨﺎً ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً مﻦ الﺠﻠﯿﺪ ﺳﻨﻮﯾﺎً.
ﻛﺎن مﻮﺳﻢ أﻋﺎﺻﯿﺮ الﮭﺎرﯾﻜﯿﻦ ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ
الﺸﻤﺎلﻲ لﻌﺎم  2020نﺸﻄﺎً بﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ .وأدت اﻷﻋﺎﺻﯿﺮ
ومﻮﺟﺎت الﺤﺮ الﺸﺪﯾﺪة والﺠﻔﺎف الﺸﺪﯾﺪ وﺣﺮاﺋﻖ الﻐﺎبﺎت
الﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اقﺘﺼﺎدﯾة ﺗﻘﺪر بﻌﺸﺮات الﺒﻼﯾﯿﻦ مﻦ الﺪوﻻرات
اﻻمﺮﯾﻜﯿة وإلﻰ وﻓﯿﺎت ﻛﺜﯿﺮة.
ُﺳﺠﻞ ﺧﻼل الﻨﺼﻒ اﻷول مﻦ ﻋﺎم  2020نﺤﻮ  9.8مﻼﯾﯿﻦ ﺣﺎلة
نﺰوح ،ﯾﻌﺰى مﻌﻈﻤﮭﺎ إلﻰ اﻷﺧﻄﺎر والﻜﻮارث الﺠﻮﯾة الﻤﺎﺋﯿة.
أدت اﻻﺿﻄﺮابﺎت الﺘﻲ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﯿﮭﺎ الﺠﺎﺋﺤة ) (COVID-19إلﻰ ﺗﻔﺎقﻢ اﻵﺛﺎر الﺠﻮﯾة ﻋﻠﻰ ﻃﻮل
ﺳﻠﺴﻠة اﻹمﺪادات الﻐﺬاﺋﯿة بﺄﻛﻤﻠﮭﺎ ،مﻤﺎ أدى إلﻰ ارﺗﻔﺎع مﺴﺘﻮﯾﺎت انﻌﺪام اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ.

5

مﺆشﺮات الﻤﻨاخ العالﻤي
تﻜﺸﻒ مﺆشﺮات الﻤﻨاخ العالﻤي 1الﻄﺮق الﺘي يﺘﻐﯿﺮ بها
الﻤﻨاخ وتﻮفﺮ رؤية واسعة الﻨﻄاق للﻤﻨاخ على الﺼعﯿﺪ
العالﻤي .وهي تُﺴﺘﺨﺪم لﻤﺮاقﺒة الﻤﻜﻮنات الﺮئﯿﺴﯿة للﻨﻈام
الﻤﻨاخي ووصﻒ أهﻢ الﺘﻐﯿﺮات في تﻜﻮيﻦ الﻐالف الﺠﻮي،
والﺤﺮارة الﻨاجﻤة عﻦ تﺮاكﻢ ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري
)وعﻮامﻞ أخﺮى( ،وتفاعﻞ األرض والﻤﺤﯿﻄات والﺠلﯿﺪ مع
تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .وهﺬه الﻤﺆشﺮات تﺸﻤﻞ مﺘﻮسﻂ درجة حﺮارة
سﻄﺢ األرض على الﺼعﯿﺪ العالﻤي ،والﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
للﻤﺤﯿﻄات العالﻤﯿة ،وحالة تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات ،ومﯿﺰان
كﺘلة األنهار الﺠلﯿﺪية ،ورقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في القﻄﺐ
الﺸﻤالي والقﻄﺐ الﺠﻨﻮبي ،والﻜﺴﺮ الﺠﺰيﺌي العالﻤي لﺜاني
أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ،والﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ .درﺟة الﺤﺮارة
وتﺘﻨاول األقﺴام الﻮاردة أدناه هﺬه العﻨاصﺮ بالﺘفﺼﯿﻞ .ويﻤﻜﻦ كان مﺘﻮسﻂ درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة لعام  2020أعلى
االﻃالع على مﺰيﺪ مﻦ الﻤعلﻮمات عﻦ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات بﻤقﺪار  0.1 ± 1.2درجة مﺌﻮية مﻦ خﻂ األساس وهﻮ الفﺘﺮة
الﻤﺴﺘﺨﺪمة لﻜﻞ مﺆشﺮ في نهاية هﺬا الﺘقﺮيﺮ.
) 1900-1850الﺸﻜﻞ  ،(1وهﻮ ما يﺠعﻞ سﻨة  2020واحﺪة مﻦ
أحﺮ ثالث سﻨﻮات على مﺴﺘﻮى العالﻢ .ويﺴﺘﻨﺪ تقﯿﯿﻢ الﻤﻨﻈﻤة
ُ
وتﺴﺘﺨﺪم في هﺬا الﺘقﺮيﺮ مﺠﻤﻮعة مﺘﻨﻮعة مﻦ خﻄﻮط
) (WMOإلى خﻤﺲ مﺠﻤﻮعات بﯿانات عﻦ درجة الﺤﺮارة
األساس .ففﯿﻤا يﺘعلق بﺪرجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة ،فﺈن خﻂ
العالﻤﯿة )الﺸﻜﻞ  .(1وتﻀع جﻤﯿع مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﺨﻤﺲ
األساس هﻮ  ،1900-1850وهﻮ خﻂ األساس الﻤﺴﺘﺨﺪم
هﺬه حالﯿاً سﻨة  2020كﻮاحﺪة مﻦ أحﺮ ثالث سﻨﻮات مﺴﺠلة.
في الﺘقﺮيﺮ الﺨاص للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ
ويﺘﺮاوح نﻄاق الﺘقﺪيﺮات الﺨﻤﺴة للﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي الﺴﻨﻮي
الﻤﻨاخ ) (IPCCبﺸﺄن االحﺘﺮار العالﻤي بﻤقﺪار  1.5درجة
 2بﯿﻦ  1.15و 1.28درجة مﺌﻮية فﻮق مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ
مﺌﻮية ،كﺘقﺮيﺐ لﺪرجات الﺤﺮارة قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي .
الﺼﻨاعي )انﻈﺮ تعﺮيﻒ خﻂ األساس في قﺴﻢ مﺆشﺮات الﻤﻨاخ
وبالﻨﺴﺒة لﻐازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري ،تُﺴﺘﺨﺪم تﺮكﯿﺰات
العالﻤي( .وتﺠﺪر اإلشارة إلى أن اتفاق باريﺲ يهﺪف إلى
ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي الﻤقﺪرة مﻦ الﻨﻮيات الﺠلﯿﺪية
إبقاﺀ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﺪرجة الﺤﺮارة عﻨﺪ أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ
لعام  1750كﺨﻄﻮط أساس.
درجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ فﻮق مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي،
وبالﻨﺴﺒة للﻤﺘﻐﯿﺮات األخﺮى ولﺨﺮائﻂ درجات الﺤﺮارة ،ومﻮاصلة الﺠهﻮد لقﺼﺮ ارتفاع درجة الﺤﺮارة على
تُﺴﺘﺨﺪم الﻤعﺪالت الﻤﻨاخﯿة القﯿاسﯿة للﻤﻨﻈﻤة )  1.5 (WMOدرجة مﺌﻮية فﻮق مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي.3
للفﺘﺮة  ،2010-1981حﯿﺜﻤا أمﻜﻦ ،كفﺘﺮة أساس لﻺبالغ بﺸﻜﻞ
مﺘﺴق عﻦ القﯿاسات الﺴﻄﺤﯿة وبﯿانات الﺴﻮاتﻞ وإعادة تﺤلﯿلها.
وفﯿﻤا يﺘعلق بﺒعﺾ الﻤﺆشﺮات ،ال يﻤﻜﻦ اسﺘﺨﺪام فﺘﺮة األساس
هﺬه ،إما لعﺪم وجﻮد قﯿاسات في الﺠﺰﺀ األول مﻦ الفﺘﺮة،
وإما ألن هﻨاك حاجة إلى فﺘﺮة أساس أﻃﻮل لﺤﺴاب مﺘﻮسﻂ
معﺒﱢﺮ .وحﯿﺜﻤا تﺨﺘلﻒ فﺘﺮة األساس الﻤﺴﺘﺨﺪمة عﻦ الفﺘﺮة
 ،2010-1981يُﺸار إلى ذلﻚ في الﻨﺺ أو في الﺘعلﯿقات
على األشﻜال ،ويﺮد الﻤﺰيﺪ مﻦ الﺘفاصﯿﻞ في قﺴﻢ تفاصﯿﻞ
مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات.
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ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت NOAAGlobalTemp
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درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ

الﺸﻜﻞ  .1الﻤﺘﻮسﻂ
العالﻤي الﺴﻨﻮي لﺪرجات
الﺤﺮارة قﯿاساً بﺄحﻮال
ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي
) (1900-1850فﯿﻤا يﺘعلق
بﺨﻤﺲ مﺠﻤﻮعات بﯿانات
لﺪرجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة.
ولالﻃالع على تفاصﯿﻞ
مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات
وﻃﺮيقة تﺤﺪيﺪها ،انﻈﺮ
بﯿانات درجة الﺤﺮارة في
قﺴﻢ تفاصﯿﻞ مﺠﻤﻮعات
الﺒﯿانات في نهاية هﺬا
الﺘقﺮيﺮ.

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

1875

1850

الﺸﻜﻞ  .2شﺬوذ درجات
الﺤﺮارة بالﻨﺴﺒة إلى
الﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األجﻞ
للفﺘﺮة ،2010-1981
الﻤﺴﺘﻤﺪ مﻦ إعادة
الﺘﺤلﯿﻞ ERA5
لعام .2020
الﻤﺼﺪر :خﺪمة
كﻮبﺮنﯿﻜﻮس بﺸﺄن
تﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ ،والﻤﺮكﺰ
األوروبي للﺘﻨﺒﺆات
الﺠﻮية الﻤﺘﻮسﻄة
الﻤﺪى )(ECMWF
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ويﺸﯿﺮ تقﯿﯿﻢ الﺰيادة في درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة في سﯿاق
تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ إلى الﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األجﻞ لﺪرجة الﺤﺮارة
العالﻤﯿة ،ولﯿﺲ إلى مﺘﻮسﻄات فﺮادى الﺴﻨﻮات أو األشهﺮ.
وقﺪ بﺪأ العام األكﺜﺮ احﺘﺮاراً على اإلﻃالق حﺘى اﻵن ،وهﻮ
 ،2016بﻈاهﺮة نﯿﻨﯿﻮ شﺪيﺪة بﺸﻜﻞ اسﺘﺜﻨائي ،وهي ﻇاهﺮة
تﺴاهﻢ في ارتفاع درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة .وعلى الﺮﻏﻢ
مﻦ ﻇﺮوف الﻨﯿﻨﯿﻮ الﻤﺤايﺪة أو الﻀعﯿفة نﺴﺒﯿاً في أوائﻞ
عام  4 2020وﻇﺮوف الﻨﯿﻨﯿا الﺘي تﻄﻮرت بﺤلﻮل أواخﺮ
ً
مﻤاثال الحﺘﺮار
أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ ،5فﺈن احﺘﺮار عام  2020كان
عام .2016
وإلى جانﺐ سﻨة  2020الﺘي كانﺖ واحﺪة مﻦ أكﺜﺮ ثالث
سﻨﻮات احﺘﺮاراً على اإلﻃالق ،كانﺖ الﺴﻨﻮات الﺴﺖ
الﻤاضﯿة ،2020-2015 ،األكﺜﺮ احﺘﺮاراً على اإلﻃالق .كﻤا
كانﺖ مﺘﻮسﻄات الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺲ األخﯿﺮة )(2020-2016
والﺴﻨﻮات العﺸﺮ األخﯿﺮة ) (2020-2011األكﺜﺮ احﺘﺮاراً
على اإلﻃالق.

–10.0 –5.0 –3.0 –2.0 –1.0 –0.5

أكﺜﺮ حﺮاً مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ على الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ )،(2010-1981
تﺒﺮز مﻨﻄقة واحﺪة في شﻤال أوراسﯿا تﺠاوزت فﯿها درجات
الﺤﺮارة الﻤﺘﻮسﻂ بﺨﻤﺲ درجات )انﻈﺮ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺸﻤالﯿة في عام  .(2020وشﻤلﺖ مﻨاﻃق االحﺘﺮار الﺒارزة
األخﺮى مﻨاﻃق مﺤﺪودة في جﻨﻮب ﻏﺮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة،
واألجﺰاﺀ الﺸﻤالﯿة والﻐﺮبﯿة مﻦ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ،وأجﺰاﺀ
مﻦ أمﺮيﻜا الﻮسﻄى ،ومﻨاﻃق أوسع مﻦ أوراسﯿا ،بﻤا في
ذلﻚ أجﺰاﺀ مﻦ الﺼﯿﻦ .وكان عام  2020أكﺜﺮ الﺴﻨﻮات
الﻤﺴﺠلة ارتفاعاً في درجات الﺤﺮارة .وشﻤلﺖ الﻤﻨاﻃق
الﺘي تقﻞ فﯿها درجات الﺤﺮارة عﻦ الﻤﺘﻮسﻂ على الﯿابﺴة
ﻏﺮب كﻨﺪا ،ومﻨاﻃق مﺤﺪودة مﻦ الﺒﺮازيﻞ ،وشﻤال الهﻨﺪ،
وجﻨﻮب شﺮق أسﺘﺮالﯿا.

وفﻮق الﻤﺤﯿﻂ ،لﻮحﻆ احﺘﺮار ﻏﯿﺮ عادي في أجﺰاﺀ مﻦ
الﻤﺤﯿﻄﯿﻦ األﻃلﺴي والهﻨﺪي الﻤﺪاريﯿﻦ .ونﻤﻂ شﺬوذ درجة
حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ في الﻤﺤﯿﻂ الهادئ هﻮ سﻤة مﻦ سﻤات
الﻨﯿﻨﯿا ،حﯿﺚ تﻮجﺪ مﯿاه سﻄﺤﯿة أكﺜﺮ بﺮودة مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في
شﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ االسﺘﻮائي مﺤاﻃة بﻨﻄاق على شﻜﻞ
وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن االحﺘﺮار العام في سﻨة  2020واضﺢ ،حﺪوة حﺼان مﻦ الﻤﯿاه األكﺜﺮ دفﺌاً مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ،والسﯿﻤا
كانﺖ هﻨاك اخﺘالفات في شﺬوذ درجات الﺤﺮارة في جﻤﯿع في شﻤال شﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ وعلى ﻃﻮل الﺤافة الﻐﺮبﯿة
أنﺤاﺀ العالﻢ )الﺸﻜﻞ  .(2وفي حﯿﻦ كانﺖ معﻈﻢ الﻤﻨاﻃق الﺒﺮية للﻤﺤﯿﻂ الهادئ مﻦ الﯿابان إلى بابﻮا ﻏﯿﻨﯿا الﺠﺪيﺪة.

4
5

https://origin.cpc.ncep.noaa.gov/products/analysis_monitoring/ensostuff/ONI_v5.php
http://www.bom.gov.au/climate/enso/wrap-up/archive/20200929.archive.shtml
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الﺸﻜﻞ  .3الﺼﻒ
مﺘﻮسﻂ الﻜﺴﺮ الﺠﺰيﺌي
على مﺴﺘﻮى العالﻢ )مقﯿاس
الﺘﺮكﯿﺰ( ،مﻦ عام 1984
إلى عام  ،2019لﺜاني أكﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن ) ،(CO2بﺄجﺰاﺀ
في الﻤلﯿﻮن )على الﯿﺴار(،
والﻤﯿﺜان ) (CH4بﺄجﺰاﺀ في
الﺒلﯿﻮن )في الﻮسﻂ( ،وأكﺴﯿﺪ
الﻨﯿﺘﺮوز ) (N2Oبﺄجﺰاﺀ في
الﺒلﯿﻮن )على الﯿﻤﯿﻦ( .والﺨﻂ
األحﻤﺮ هﻮ الﻤﺘﻮسﻂ الﺸهﺮي
للﻜﺴﺮ الﺠﺰيﺌي بعﺪ حﺬف
االخﺘالفات الﻤﻮسﻤﯿة؛ والﻨقاط
الﺰرقاﺀ والﺨﻂ األزرق
يﻈهﺮان الﻤﺘﻮسﻄات الﺸهﺮية.
الﺼﻒ الﺴفلي :تﻈهﺮ معﺪالت
الﻨﻤﻮ الﺘي تﻤﺜﻞ الﺰيادات في
الﻤﺘﻮسﻄات الﺴﻨﻮية الﻤﺘﺘالﯿة
للﻜﺴﻮر الﺠﺰيﺌﯿة كﺄعﻤﺪة
رمادية لﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
بﺄجﺰاﺀ في الﻤلﯿﻮن سﻨﻮياً
)على الﯿﺴار( والﻤﯿﺜان )(CH4
بﺄجﺰاﺀ في الﺒلﯿﻮن سﻨﻮياً
)في الﻮسﻂ( وأكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز
) (N2Oبﺄجﺰاﺀ في الﺒلﯿﻮن
سﻨﻮياً )على الﯿﻤﯿﻦ(.
الﻤﺼﺪر :الﺒﺮنامج العالﻤي
لﻤﺮاقﺒة الﻐالف الﺠﻮي الﺘابع
للﻤﻨﻈﻤة .WMO
العلﻮي:

ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس الﺤﺮاري واﻷوزون
الﺴﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﯿﺮي
ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس الﺤﺮاري
تعﻜﺲ تﺮكﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺮار الﺤﺮاري في الﻐالف
الﺠﻮي تﻮازناً بﯿﻦ االنﺒعاثات مﻦ األنﺸﻄة الﺒﺸﺮية واالنﺒعاثات
مﻦ الﻤﺼادر الﻄﺒﯿعﯿة ،والﻤﺼارف في الﻤﺤﯿﻂ الﺤﯿﻮي
والﻤﺤﯿﻄات .وقﺪ ﻇلﺖ الﻤﺴﺘﻮيات الﻤﺘﺰايﺪة لﻐازات االحﺘﺒاس
الﺤﺮاري في الﻐالف الﺠﻮي بﺴﺒﺐ األنﺸﻄة الﺒﺸﺮية هي
الﻤﺤﺮك الﺮئﯿﺴي لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ مﻨﺬ مﻨﺘﺼﻒ القﺮن العﺸﺮيﻦ.
ويُﺤﺴﺐ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي للﻜﺴﻮر الﺠﺰيﺌﯿة مﻦ ﻏازات
االحﺘﺒاس الﺤﺮاري مﻦ عﻤلﯿات الﺮصﺪ الﻤﻮقعي الﺘي تﺠﺮي
في مﻮاقع مﺘعﺪدة في الﺒﺮنامج العالﻤي لﻤﺮاقﺒة الﻐالف الﺠﻮي
الﺘابع للﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوالﺸﺒﻜات الﺸﺮيﻜة.
وفي عام  ،2019بلﻐﺖ تﺮكﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري
مﺴﺘﻮيات عالﯿة جﺪيﺪة )الﺸﻜﻞ  ،(3حﯿﺚ بلﻎ مﺘﻮسﻂ الﻜﺴﻮر
الﺠﺰيﺌﯿة مﻦ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن )  (CO2على مﺴﺘﻮى
العالﻢ  0.2 ± 410.5جﺰﺀ في الﻤلﯿﻮن ،والﻤﯿﺜان ) (CH4
 2 ± 1877جﺰﺀاً في الﺒلﯿﻮن ،وأكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز )(N2O
 0.0 ± 332.0جﺰﺀاً في الﺒلﯿﻮن ،على الﺘﻮالي ،أي
335

1850
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ومﻦ الﻤﺮجﺢ أن يﺆدي االنﺨفاض الﻤﺆقﺖ في االنﺒعاثات
في عام  2020الﻤﺘﺼﻞ بالﺘﺪابﯿﺮ الﻤﺘﺨﺬة لﻤﻮاجهة الﺠائﺤة
) 6 (COVID-19إلى انﺨفاض ﻃفﯿﻒ فقﻂ في معﺪل الﻨﻤﻮ
الﺴﻨﻮي لﺘﺮكﯿﺰ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﻐالف الﺠﻮي،
ال يﻤﻜﻦ تﻤﯿﯿﺰه عﻤلﯿاً عﻦ الﺘﻐﯿﺮ الﻄﺒﯿعي بﯿﻦ الﺴﻨﻮات
الﺬي يﺤﺮكﮫ إلى حﺪ كﺒﯿﺮ الﻤﺤﯿﻂ الﺤﯿﻮي األرضي .وتﺸﯿﺮ
بﯿانات الﻮقﺖ الﺤقﯿقي مﻦ مﻮاقع مﺤﺪدة ،بﻤا في ذلﻚ مﺤﻄة
1900

330
325

ما يﻤﺜّﻞ  %148و %260و %123مﻦ مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ
الﺼﻨاعي )قﺒﻞ عام  .(1750وكانﺖ الﺰيادة في ثاني أكﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن ) (CO2مﻦ عام  2018إلى عام  2.6) 2019جﺰﺀ
في الﻤلﯿﻮن( أكﺒﺮ مﻦ كﻞ مﻦ الﺰيادة مﻦ عام  2017إلى
عام  2.3) 2018جﺰﺀ في الﻤلﯿﻮن( ومﺘﻮسﻂ الﺰيادة الﺴﻨﻮية
على مﺪى العقﺪ الﻤاضي ) 2.37جﺰﺀ في الﻤلﯿﻮن سﻨﻮياً(.
وبالﻨﺴﺒة إلى الﻤﯿﺜان ) ،(CH4كانﺖ الﺰيادة مﻦ عام 2018
ً
إلى عام  2019أقﻞ
قلﯿال مﻦ الﺰيادة مﻦ عام  2017إلى عام
 ،2018ولﻜﻨها تﻈﻞ أعلى مﻦ مﺘﻮسﻂ الﺰيادة الﺴﻨﻮية على
مﺪى العقﺪ الﻤاضي .وبالﻨﺴﺒة ألكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز ) ،(N2Oكانﺖ
الﺰيادة مﻦ عام  2018إلى عام  2019أقﻞ أيﻀاً مﻦ تلﻚ الﺘي
لﻮحﻈﺖ في الفﺘﺮة مﻦ عام  2017إلى عام  2018وقﺮيﺒة مﻦ
مﺘﻮسﻂ معﺪل الﺰيادة على مﺪى الﺴﻨﻮات العﺸﺮ الﻤاضﯿة.

ماونا لﻮا )هاواي( ومﺤﻄة كﯿﺐ ﻏﺮيﻢ )تﺴﻤانﯿا( ،إلى أن
مﺴﺘﻮيات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ) ،(CO2والﻤﯿﺜان )،(CH4
وأكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز ) (N2Oاسﺘﻤﺮت في الﺰيادة في عام .2020
وخلﺺ الﺘقﺮيﺮ الﺨاص للهﯿﺌة ) (IPCCبﺸﺄن االحﺘﺮار
العالﻤي بﻤقﺪار  1.5درجة مﺌﻮية إلى أن قﺼﺮ االحﺘﺮار على
 1.5درجة مﺌﻮية فﻮق مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي
يعﻨي ضﻤﻨاً الﻮصﻮل إلى انﺒعاثات صفﺮية صافﯿة لﺜاني
أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن على الﺼعﯿﺪ العالﻤي بﺤلﻮل عام 2050
تقﺮيﺒاً ،مع إجﺮاﺀ تﺨفﯿﻀات عﻤﯿقة مﺘﺰامﻨة في انﺒعاثات
عﻮامﻞ القﺼﺮ الﻤﻨاخي ﻏﯿﺮ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن.

اﻷوزون الﺴﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﯿﺮي والﻐﺎزات الﻤﺴﺘﻨﻔﺪة
لﻸوزون
عقﺐ نﺠاح بﺮوتﻮكﻮل مﻮنﺘﺮيال ،أبلﻎ عﻦ وقﻒ اسﺘﺨﺪام
الهالﻮنات ومﺮكﺒات الﻜلﻮروفلﻮروكﺮبﻮنات ،ولﻜﻦ مﺴﺘﻮياتها
في الﻐالف الﺠﻮي ال تﺰال تﺨﻀع للﻤﺮاقﺒة .وبﺴﺒﺐ ﻃﻮل
ﱠ
الﻤﺮكﺒات ،فﺈنها سﺘﻈﻞ في الﻐالف الﺠﻮي لعقﻮد
عﻤﺮ هﺬه
عﺪيﺪة ،وحﺘى لﻮ لﻢ تﻜﻦ هﻨاك انﺒعاثات جﺪيﺪة ،ال يﺰال
هﻨاك أكﺜﺮ مﻤا يﻜفي مﻦ الﻜلﻮر والﺒﺮوم في الﻐالف الﺠﻮي
إلحﺪاث تﺪمﯿﺮ كامﻞ لألوزون في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة
في الفﺘﺮة مﻦ آب/أﻏﺴﻄﺲ إلى كانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ .ونﺘﯿﺠة
لﺬلﻚ ،ال يﺰال تﻜ ﱡﻮن ثقﺐ األوزون في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة تﻤﺜﻞ حﺪثاً سﻨﻮياً في الﺮبﯿع ،مع خﻀﻮع الﺘﺒايﻦ
مﻦ سﻨة إلى أخﺮى في حﺠﻤﮫ وعﻤقﮫ للﻈﺮوف الﺠﻮية.
وقﺪ تﻜﻮﱠن ثقﺐ األوزون في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة في عام
 2020في وقﺖ مﺒﻜﺮ ،وأصﺒﺢ األﻃﻮل أمﺪاً واألكﺜﺮ عﻤقاً
مﻨﺬ بﺪﺀ رصﺪ ﻃﺒقة األوزون قﺒﻞ  40عاماً )الﺸﻜﻞ  .(4وبلﻎ

ثقﺐ األوزون أقﺼى مﺴاحة لﮫ فﯿﻤا يﺘعلق بعام  2020في
 20أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ وهي  24.8ملﯿﻮن كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع ،وتلﻚ
هي نفﺲ الﻤﺴاحة الﺘي وصﻞ إلﯿها الﺜقﺐ في عام .2018
وكانﺖ مﺴاحة الﺜقﺐ أقﺮب إلى الﺤﺪ األقﺼى الﺬي لﻮحﻆ
في عام  28.2) 2015ملﯿﻮن كﻢ (2وعام  29.6) 2006ملﯿﻮن
ً
كﻢ(2
مقارنة بالﺤﺪ األقﺼى الﺬي وصﻞ الﺜقﺐ إلﯿﮫ في عام
2
 16.4) 2019ملﯿﻮن كﻢ ( وفقا لﺘﺤلﯿﻞ أجﺮتﮫ اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة
للﻤالحة الﺠﻮية والفﻀاﺀ )ناسا( .وكان ثقﺐ األوزون العﻤﯿق
والﻄﻮيﻞ العﻤﺮ على ﻏﯿﺮ الﻤعﺘاد مﺪفﻮعاً بﺪوامة قﻄﺒﯿة
قﻮية ومﺴﺘقﺮة ودرجات حﺮارة مﻨﺨفﻀة جﺪا في ﻃﺒقة
الﺴﺘﺮاتﻮسفﯿﺮ.
وفي الﻄﺮف اﻵخﺮ مﻦ األرض ،أدت الﻈﺮوف الﺠﻮية ﻏﯿﺮ
العادية أيﻀا إلى انﺨفاض تﺮكﯿﺰات األوزون فﻮق القﻄﺐ
الﺸﻤالي إلى مﺴﺘﻮى قﯿاسي مﻨﺨفﺾ لﺸهﺮ آذار /مارس.
وتﺮكﺖ ﻇﻮاهﺮ ”الﻤﻮجة“ الﻀعﯿفة على نﺤﻮ ﻏﯿﺮ عادي
في الﻐالف الﺠﻮي العلﻮي الﺪوامة القﻄﺒﯿة بﻐﯿﺮ اضﻄﺮاب
نﺴﺒﯿاً ،مﻤا حال دون اخﺘالط الهﻮاﺀ الﻐﻨي باألوزون مﻦ
خﻄﻮط العﺮض الﺴفلى .وإضافة إلى ذلﻚ ،في أوائﻞ العام،
مﻜﻨﱠﺖ الﺪوامة القﻄﺒﯿة الﺴﺘﺮاتﻮسفﯿﺮية فﻮق القﻄﺐ الﺸﻤالي
قﻮية ،مقﺘﺮنة بﺪرجات حﺮارة مﻨﺨفﻀة جﺪا باسﺘﻤﺮار ،زيادة
مﺴاحة كﺒﯿﺮة مﻦ الﺴﺤﺐ الﺴﺘﺮاتﻮسفﯿﺮية القﻄﺒﯿة .وعﻨﺪما
تﺸﺮق الﺸﻤﺲ بعﺪ الﺸﺘاﺀ القﻄﺒي ،فﺈنها تﺆدي إلى عﻤلﯿات
كﯿﻤﯿائﯿة في الﺴﺤﺐ الﺴﺘﺮاتﻮسفﯿﺮية القﻄﺒﯿة تفﻀي إلى
اسﺘﻨفاد األوزون .وأشارت القﯿاسات الﻤﺴﺘﻤﺪة مﻦ مﻨاﻃﯿﺪ
الﻄقﺲ إلى أن اسﺘﻨفاد األوزون تﺠاوز الﻤﺴﺘﻮيات الﻤﺒلﻎ
عﻨها في عام  ،2011وثّقﺖ هﺬه القﯿاسات ،إلى جانﺐ عﻤلﯿات
الﺮصﺪ الﺴاتلﯿة ،أن مﺴﺘﻮيات لألوزون الﺴﺘﺮاتﻮسفﯿﺮي قﺪ
بلﻐﺖ حﻮالي  205وحﺪات دوبﺴﻮن في  12آذار/مارس .2020

ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺛﻘب اﻷوزون  -ﻧﺻف اﻟﻛرة اﻷرﺿﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﻲ
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20

5
0
ﻛﺎﻧون اﻷول /دﯾﺳﻣﺑر ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﻧوﻓﻣﺑر ﺗﺷرﯾن اﻷول /أﻛﺗوﺑر

اﻟﺷﮭور

أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر

آب /أﻏﺳطس

ﺗﻣوز /ﯾوﻟﯾو

الﺸﻜﻞ  .4الﻤﺴاحة )بﻤاليﯿﻦ الﻜﯿلﻮمﺘﺮات
الﻤﺮبعة( الﺘي يقﻞ فﯿها إجﻤالي عﻤﻮد
األوزون عﻦ  220وحﺪة دوبﺴﻮن .ويﻈهﺮ
عام  2020باللﻮن األحﻤﺮ ،وتُعﺮض آخﺮ
الﺴﻨﻮات ألﻏﺮاض الﻤقارنة كﻤا هﻮ مﺒﯿﻦ
في مفﺘاح الﺸﻜﻞ .والﺨﻂ الﺮمادي الﺴﻤﯿﻚ
هﻮ مﺘﻮسﻂ  .2019-1979وتﻤﺜﻞ الﻤﺴاحة
الﻤﻈللة الﺰرقاﺀ الﻤﺌﯿﻦ الﺜالثﯿﻦ إلى
الﻤﺌﯿﻦ الﺴﺒعﯿﻦ ،وتﻤﺜﻞ الﻤﺴاحة الﻤﻈللة
الﺨﻀﺮاﺀ الﻤﺌﯿﻦ العاشﺮ والﻤﺌﯿﻦ الﺘﺴعﯿﻦ
للفﺘﺮة  .2019-1979وتﺒﯿّﻦ الﺨﻄﻮط
الﺴﻮداﺀ الﺮفﯿعة القﯿﻤة القﺼﻮى والقﯿﻤة
الﺪنﯿا لﻜﻞ يﻮم في الفﺘﺮة  .2019-1979وقﺪ
وُضع هﺬا الﺮسﻢ الﺘﺨﻄﯿﻄي في الﻤﻨﻈﻤة
) (WMOعلى أساس الﺒﯿانات الﺘي تﻢ
تﻨﺰيلها مﻦ وكالة ناسا لﻤﺮاقﺒة األوزون
).(https://ozonewatch.gsfc.nasa.gov

وتﺴﺘﻨﺪ بﯿانات ناسا إلى عﻤلﯿات رصﺪ
ساتلﯿة مﻦ أدوات مﺮاقﺒة األوزون
ومﻄﯿاف لﺮسﻢ خﺮيﻄة األوزون
الﻜلي .TOMS

OMI

9

ولﻢ يﺤﺪث أن كانﺖ قﯿﻢ األوزون الﻤعﺘادة الﻤﺮصﻮد ًة سابقاً االحﺘﺮار العالﻤي مﻦ خالل تﺮاكﻢ الﻄاقة في شﻜﻞ حﺮارة في
فﻮق القﻄﺐ الﺸﻤالي في آذار /مارس أقﻞ مﻦ  240وحﺪة نﻈام األرض .9،8،7والﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات )(OHC
دوبﺴﻮن.
هﻮ مقﯿاس لهﺬا الﺘﺮاكﻢ الﺤﺮاري في نﻈام األرض حﯿﺚ يﺘﻢ
تﺨﺰيﻦ حﻮالي  %90مﻨﮫ في الﻤﺤﯿﻄات .وهﺬا االخﺘالل في
تﻮازن ﻃاقة األرض يﺸﯿﺮ إلى أن الﻨﻈام الﻤﻨاخي لألرض
الﻤﺤﯿﻄﺎت
ال يﺰال يﺴﺘﺠﯿﺐ للقﺴﺮ 10الﺤالي وأن الﻤﺰيﺪ مﻦ االحﺘﺮار
تﺴﺘﻮعﺐ الﻤﺤﯿﻄات معﻈﻢ الﻄاقة الﺰائﺪة الﺘي تﺘﺮاكﻢ في
سﯿﺤﺪث حﺘى لﻮ لﻢ يﺰد هﺬا القﺴﺮ أكﺜﺮ مﻦ ذلﻚ.11
نﻈام األرض بﺴﺒﺐ زيادة تﺮكﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺒاس
الﺤﺮاري .وتﺆدي الﻄاقة الﻤﻀافة إلى احﺘﺮار الﻤﺤﯿﻄات ،والقﯿاسات الﺘاريﺨﯿة لﺪرجة الﺤﺮارة تﺤﺖ سﻄﺢ األرض
ويﺆدي الﺘﻤﺪد الﺤﺮاري للﻤﯿاه الﻨاجﻢ عﻦ ذلﻚ إلى ارتفاع الﺘي تعﻮد إلى أربعﯿﻨات القﺮن العﺸﺮيﻦ تعﺘﻤﺪ في معﻈﻤها
مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،الﺬي يﺰداد بﺴﺒﺐ ذوبان الﺠلﯿﺪ .ويﺤﺪث على نﻈﻢ قﯿاس على مﺘﻦ الﺴفﻦ ،مﻤا يﺤﺪ مﻦ تﻮافﺮ عﻤلﯿات
احﺘﺮار في سﻄﺢ الﻤﺤﯿﻄات بﺴﺮعة أكﺒﺮ مﻦ احﺘﺮار رصﺪ درجات الﺤﺮارة تﺤﺖ سﻄﺢ األرض على الﻨﻄاق
الﻤﻨاﻃق الﺪاخلﯿة مﻦ الﻤﺤﯿﻄات ،ويﻤﻜﻦ رؤية ذلﻚ في ارتفاع العالﻤي وفي العﻤق .12ومع نﺸﺮ شﺒﻜة الﺮصﺪ األوقﯿانﻮﻏﺮافي
مﺘﻮسﻂ درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة وفي زيادة حﺪوث مﻮجات الﺠﯿﻮسﺘﺮوفي اﻵني ) (Argoلﻤﻨﺼات الﺘﻨﻤﯿﻂ الﻤﺴﺘقﻞ العائﻤة،
الﺤﺮ الﺒﺤﺮية .ومع ارتفاع تﺮكﯿﺰ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﺘي حققﺖ ألول مﺮة تﻐﻄﯿة شﺒﮫ عالﻤﯿة في عام ،2006
الﻐالف الﺠﻮي ،يﺮتفع أيﻀا تﺮكﯿﺰ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في
أصﺒﺢ مﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﻵن قﯿاس الﺘﻐﯿﺮات في الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
الﻤﺤﯿﻄات .ويﺆثﺮ ذلﻚ على كﯿﻤﯿاﺀ الﻤﺤﯿﻄات ،مﻤا يﺨفﺾ
للﻤﺤﯿﻄات ) (OHCبﺸﻜﻞ روتﯿﻨي على عﻤق  2000مﺘﺮ.14،13
مﺘﻮسﻂ درجة األس الهﯿﺪروجﯿﻨي في الﻤﯿاه ،وهي عﻤلﯿة
تعﺮف باسﻢ تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات .ولﻜﻞ هﺬه الﺘﻐﯿﺮات ﻃائفة وقﺪ وضعﺖ أفﺮقة بﺤﺜﯿة مﺨﺘلفة تقﺪيﺮات للﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
واسعة مﻦ اﻵثار في الﻤﺤﯿﻄات الﻤفﺘﻮحة والﻤﻨاﻃق الﺴاحلﯿة .للﻤﺤﯿﻄات العالﻤﯿة .وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أنها تعﺘﻤﺪ جﻤﯿعها إلى
حﺪ ما على قاعﺪة الﺒﯿانات نفﺴها ،فﺜﻤة تﺒايﻦ في الﺘقﺪيﺮات
الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري لﻠﻤﺤﯿﻄﺎت
جﺮاﺀ تﺒايﻦ الﻤعالﺠات اإلحﺼائﯿة للﺜﻐﺮات في الﺒﯿانات،
تﺘﺴﺒﺐ االنﺒعاثات الﻤﺘﺰايﺪة لﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن وﻏﯿﺮه واخﺘﯿار الﻤﻨاخﯿات ،والﻨهج الﻤﺴﺘﺨﺪم لﺘفﺴﯿﺮ االنﺤﺮافات
مﻦ ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري بﺴﺒﺐ األنﺸﻄة الﺒﺸﺮية الﻤهﻤة .15،9وبُﺬل جهﺪ مﺘﻀافﺮ لﺘﻮفﯿﺮ تقﯿﯿﻢ دولي بﺸﺄن
في اخﺘالل إشعاعي إيﺠابي في الﺠﺰﺀ العلﻮي مﻦ الﻐالف الﺘﻄﻮر العالﻤي الحﺘﺮار الﻤﺤﯿﻄات ،16ويﻈهﺮ تﺤﺪيﺚ الﺘﺤلﯿﻞ
الﺠﻮي  -اخﺘالل تﻮازن ﻃاقة األرض ) - (EEIالﺬي يﺪفع نﺤﻮ بﺄكﻤلﮫ حﺘى عام  2019في الﺸﻜﻞ  5والﺸﻜﻞ .6
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وقﺪ اسﺘﻤﺮت ﻃﺒقة مﺤﯿﻄات العالﻢ الﺘي تﺘﺮاوح بﯿﻦ صفﺮ
و 2000مﺘﺮ في االحﺘﺮار في عام  ،2019لﺘﺼﻞ إلى مﺴﺘﻮى
قﯿاسي جﺪيﺪ )الﺸﻜﻞ  ،(5ومﻦ الﻤﺘﻮقع أن تﺴﺘﻤﺮ في االحﺘﺮار
في الﻤﺴﺘقﺒﻞ .17ويﺸﯿﺮ تﺤلﯿﻞ أولي يﺴﺘﻨﺪ إلى ثالث مﺠﻤﻮعات
بﯿانات عالﻤﯿة إلى أن عام  2020تﺠاوز ذلﻚ الﺮقﻢ القﯿاسي .وقﺪ
ازداد تﺨﺰيﻦ الﺤﺮارة على عﻤق مﺘﻮسﻂ ) 2000-700مﺘﺮ(
بﻤعﺪل مﻤاثﻞ لﻤعﺪل تﺨﺰيﻦ الﺤﺮارة في ﻃﺒقة العﻤق الﺘي

تﺘﺮاوح بﯿﻦ صفﺮ و 300مﺘﺮ ،وهﻮ ما يﺘﻮافق بﺸﻜﻞ عام مع
الﺘقﺪيﺮات الﺨﻤﺴة عﺸﺮ الﺪولﯿة للﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات
)الﺸﻜﻞ  .(6وتﺘفق مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات كلها على أن معﺪالت
احﺘﺮار الﻤﺤﯿﻄات قﺪ زادت زيادة قﻮية بﺸﻜﻞ خاص على
مﺪى العقﺪيﻦ الﻤاضﯿﯿﻦ .وعالوة على ذلﻚ ،هﻨاك مﺆشﺮ
واضﺢ على أن احﺘﺠاز الﺤﺮارة في الﻤﺤﯿﻄات على عﻤق
يقﻞ عﻦ  700مﺘﺮ قﺪ حﺪث على مﺪى العقﻮد الﺴﺘة الﻤاضﯿة،

اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣراري ﻟﻠﻣﺣﯾطﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻖ ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﺻﻔر و 300ﻣﺗر
اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣراري ﻟﻠﻣﺣﯾطﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻖ ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﺻﻔر و 700ﻣﺗر

الﺸﻜﻞ  .5الﺴالسﻞ الﺰمﻨﯿة لﻤﺘﻮسﻂ الﻤﺠﻤﻮعات
للفﺘﺮة  2019-1960وشﺬوذ االنﺤﺮاف الﻤعﯿاري
للﻤﺠﻤﻮعات ) - 2سﯿﻐﻤا ،مﻈللة( الﺨاص
بالﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات العالﻤﯿة بالﻨﺴﺒة
إلى مﻨاخﯿات الفﺘﺮة  .2017-2005ومﺘﻮسﻂ
الﻤﺠﻤﻮعات هﻮ نﺘﯿﺠة جهﺪ دولي مﺘﻀافﺮ،
وجﻤﯿع الﻨﻮاتج الﻤﺴﺘﺨﺪمة مﺪرجة في بﯿانات
الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات وفي مفﺘاح
الﺸﻜﻞ  .5ويﺠﺐ مالحﻈة أن القﯿﻢ معﻄاة لﻤﺴاحة
سﻄﺢ الﻤﺤﯿﻄات الﻮاقعة بﯿﻦ  60درجة جﻨﻮباً
ً
شﻤاال وتقﺘﺼﺮ على قﯿاس األعﻤاق
و 60درجة
الﺒالﻐة  300مﺘﺮ لﻜﻞ ناتج.
الﻤﺼﺪر :مﺤ ﱠﺪث مﻦ von Schuckmann, K
وآخﺮيﻦ) 2016 ،انﻈﺮ الﺤاشﯿة  .(9وقﺪ أُضﯿﻒ
شﺬوذ مﺘﻮسﻂ الﻤﺠﻤﻮعات الﺨاص بالﻤﺤﺘﻮى
الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات )صفﺮ 2000-مﺘﺮ( )بالﻨﺴﺒة
إلى علﻢ الﻤﻨاخ الﺨاص بالفﺘﺮة (2020-1993
كﻨقﻄة حﻤﺮاﺀ ،جﻨﺒا إلى جﻨﺐ مع امﺘﺪاد
مﺠﻤﻮعﺘﮫ ،ويﺴﺘﻨﺪ إلى نﻮاتج خﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس
لﻤﺮاقﺒة الﺒﯿﺌة الﺒﺤﺮية )(CMEMS

4

اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣراري ﻟﻠﻣﺣﯾطﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻖ ﯾﺗراوح ﺑﯾن ﺻﻔر و 2000ﻣﺗر
اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣراري ﻟﻠﻣﺣﯾطﺎت ﻋﻠﻰ ﻋﻣﻖ ﯾﺗراوح ﺑﯾن  700و 2000ﻣﺗر
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)(OHC

0.2

)) ((CORAانﻈﺮ  Chengوآخﺮيﻦ،
و Ishiiوآخﺮيﻦ 2017 ،في بﯿانات الﻤﺤﺘﻮى
الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات(.
2017

اﺗﺟﺎھﺎت اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣراري ﻟﻠﻣﺣﯾطﺎت

IPRC

Ishii et al., 2017

)Coriolis Ocean Dataset for Reanalysis

الﺸﻜﻞ  .6االتﺠاهات الﺨﻄﯿة للﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
للﻤﺤﯿﻄات ) (OHCعلى نﻄاق العالﻢ ،الﻤﺴﺘﻤﺪة مﻦ
نﻮاتج درجات الﺤﺮارة الﻤﺨﺘلفة )األلﻮان( .وتﺮد قائﻤة
الﻤﺮاجع في بﯿانات الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات.
ويﺒﯿﱠﻦ مﺘﻮسﻂ الﻤﺠﻤﻮعات واالنﺤﺮاف الﻤعﯿاري
) (2-sigmaباللﻮن األسﻮد .وتُﻈهﺮ الﻤﻨاﻃق الﻤﻈللة
االتﺠاهات مﻦ تﻜامﻞ ﻃﺒقات عﻤق مﺨﺘلفة :صفﺮ300-
مﺘﺮ )الﺘﺮكﻮاز الﺨفﯿﻒ( وصفﺮ 700-مﺘﺮ )األزرق
الفاتﺢ( وصفﺮ 2000-مﺘﺮ )األرجﻮاني( و2000-700
مﺘﺮ )األرجﻮاني الفاتﺢ( .ولﻜﻞ ﻃﺒقة مﻦ ﻃﺒقات العﻤق
الﻤﺘﻜاملة ،تقﯿﱠﻢ االتﺠاهات على مﺪى أربع فﺘﺮات:
تاريﺨﯿة ) ،(2019-1960وعﺼﺮ مقﯿاس االرتفاع
) ،(2019-1993وعﺼﺮ آرﻏﻮ الﺬهﺒي )،(2019-2005
وأحﺪث فﺘﺮة وهي .2019-2010
الﻤﺼﺪر :مﺤ ﱠﺪث مﻦ von Schuckmann, K
وآخﺮيﻦ) 2016 ،انﻈﺮ الﺤاشﯿة .(9

الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ :2019 ،الﺘقﺮيﺮ الﺨاص للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ بﺸﺄن الﻤﺤﯿﻄات
والﻐالف الﺠلﯿﺪي في ﻇﻞ مﻨاخ مﺘﻐﯿﺮ.https://www.ipcc.ch/srocc ،
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الﺸﻜﻞ  .7على الﯿﺴار :الﻤﺘﻮسﻂ
العالﻤي لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
الﻤﺴﺘﻨﺪ إلى قﯿاس االرتفاع
بﻮاسﻄة الﺴﻮاتﻞ في الفﺘﺮة
مﻦ كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ 1993
إلى كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ 2021
)الﺒﯿانات األخﯿﺮة 21 :كانﻮن
الﺜاني/يﻨايﺮ  .(2021بﯿانات مﻦ
مﺸﺮوع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
الﺘابع لﻤﺒادرة وكالة الفﻀاﺀ
األوروبﯿة بﺸﺄن تﻐﯿﱡﺮ الﻤﻨاخ )مﻦ
كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ  1993إلى
كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ ،2015
الﻤﻨﺤﻨى األسﻮد الﺴﻤﯿﻚ(،
وبﯿانات مﻦ خﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس
لﻤﺮاقﺒة الﺒﯿﺌة الﺒﺤﺮية
)) (CMEMSكانﻮن الﺜاني/
يﻨايﺮ  2016إلى تﺸﺮيﻦ الﺜاني/
نﻮفﻤﺒﺮ  ،2020الﻤﻨﺤﻨى األزرق(
وبﯿانات قﯿاس االرتفاع في
الﻮقﺖ قﺮب الﺤقﯿقي مﻦ بعﺜة
جﯿﺴﻮن -3بعﺪ تﺸﺮيﻦ الﺜاني/
نﻮفﻤﺒﺮ ) 2020الﻤﻨﺤﻨى األحﻤﺮ(.
والﻤﻨﺤﻨى األسﻮد الﺮفﯿع هﻮ دالة
تﺮبﯿعﯿة تﻨاسﺐ الﺒﯿانات على
أفﻀﻞ وجﮫ .على الﯿﻤﯿﻦ :الﺘﻐﯿﱡﺮ
بﯿﻦ الﺴﻨﻮات في مﺘﻮسﻂ مﺴﺘﻮى
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ على نﻄاق العالﻢ
)مع ﻃﺮح الﺪالة الﺘﺮبﯿعﯿة الﻤﺒﯿّﻨة
في اللﻮحة الﯿﺴﺮى( )الﻤﻨﺤﻨى
األسﻮد والﻤﺤﻮر األيﺴﺮ( مع
مﺆشﺮ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ  -الﺘﺬبﺬب
الﺠﻨﻮبي ) (ENSOالﻤﺘعﺪد
الﻤﺘﻐﯿﺮات )) (MEIالﻤﻨﺤﻨى
األحﻤﺮ والﻤﺤﻮر األيﻤﻦ(.

وهﻮ يﺮتﺒﻂ بﺰيادة اتﺠاهات الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات
) (OHCبﻤﺮور الﻮقﺖ .وبلﻐﺖ معﺪالت احﺘﺮار الﻤﺤﯿﻄات في
الﻄﺒقة الﻤﻮجﻮدة على عﻤق يﺘﺮاوح بﯿﻦ صفﺮ و 2000مﺘﺮ
 Wm-2 0.2 ± (0.8) 1.2خالل الفﺘﺮة  .2019-2010وتﺤﺖ
عﻤق  2000مﺘﺮ ،حﺪث احﺘﺮار في الﻤﺤﯿﻄات أيﻀاً ،وإن
كان بﻤعﺪل أقﻞ قﺪره  Wm-2 0.04 ± 0.07مﻦ عام 1991
18
إلى عام .2018

الﺘﺤﻮالت في أنﻤاط هﻄﻮل األمﻄار كﺘلة الﻤﯿاه مﻦ الﻤﺤﯿﻄات
إلى أحﻮاض األنهار الﻤﺪارية على الﯿابﺴة ،مﻤا يقلﻞ مﺆقﺘا
مﻦ مﺘﻮسﻂ مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ على نﻄاق العالﻢ .ويالحﻆ
العﻜﺲ خالل ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ )على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،الﻨﯿﻨﯿﻮ القﻮي
في  .(2016/2015وفي عام  ،2020ربﻤا ساهﻤﺖ األمﻄار
االسﺘﺜﻨائﯿة في جﻤﯿع أنﺤاﺀ مﻨﻄقة الﺴاحﻞ األفﺮيقي ومﻨاﻃق
أخﺮى في حﺪوث تﺒاﻃﺆ مﺆقﺖ في ارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ حﯿﺚ شقﺖ مﯿاه الفﯿﻀانات ﻃﺮيقها بﺒﻂﺀ إلى الﺒﺤﺮ.
ومع ذلﻚ ،بﺤلﻮل نهاية عام  ،2020عاود الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي
لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ االرتفاع مﺮة أخﺮى.

 0.3 ± 3.3ملﻢ/

وعلى الﺼعﯿﺪ اإلقلﯿﻤي ،يﺴﺘﻤﺮ مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ في
االرتفاع بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ مﻨﺘﻈﻢ .وقﺪ شﻮهﺪت أقﻮى االتﺠاهات
اإلقلﯿﻤﯿة خالل الفﺘﺮة مﻦ كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ  1993إلى
حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ  2020في نﺼﻒ الﻜﺮة األرضﯿة الﺠﻨﻮبي:
شﺮق مﺪﻏﺸقﺮ في الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي؛ وشﺮق نﯿﻮزيلﻨﺪا في
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ؛ وشﺮق ريﻮ دي ال بالتا /أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة في
جﻨﻮب الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي .كﻤا شﻮهﺪ نﻤﻂ مﺘﻄاول شﺮقا في
شﻤال الﻤﺤﯿﻂ الهادئ .والﻨﻤﻂ القﻮي الﺬي شﻮهﺪ في ﻏﺮب
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ الﻤﺪاري خالل العقﺪيﻦ األولﯿﻦ مﻦ سﺠﻞ قﯿاس
االرتفاع يﺘالشى اﻵن ،مﻤا يﺸﯿﺮ إلى أنﮫ كان مﺮتﺒﻄا بالﺘﻐﯿﺮ
قﺼﯿﺮ األجﻞ .وتهﯿﻤﻦ على االتﺠاهات اإلقلﯿﻤﯿة لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ الﺘﻐﯿﺮات في الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات .17ولﻜﻦ
في بعﺾ الﻤﻨاﻃق ،مﺜﻞ القﻄﺐ الﺸﻤالي ،تﺆدي الﺘﻐﯿﺮات
في الﻤلﻮحة الﻨاجﻤة عﻦ مﺪخالت الﻤﯿاه العﺬبة مﻦ ذوبان
الﺠلﯿﺪ على الﯿابﺴة دوراً هاماً.

مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ
مﻨﺬ أوائﻞ عام  ،1993بلﻎ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي الرتفاع مﺴﺘﻮى
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،الﻤﺴﺘﻨﺪ إلى قﯿاس االرتفاع،
سﻨﻮياً .كﻤا زاد الﻤعﺪل خالل تلﻚ الفﺘﺮة .وزيادة فقﺪان
الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية مﻦ الﺼفائﺢ الﺠلﯿﺪية هي الﺴﺒﺐ الﺮئﯿﺴي
لالرتفاع الﻤﺘﺴارع في مﺘﻮسﻂ مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ العالﻤي
على نﻄاق العالﻢ.19

واسﺘﻤﺮ مﺘﻮسﻂ مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ على نﻄاق العالﻢ
في االرتفاع في عام ) 2020الﺸﻜﻞ  ،7على الﯿﺴار( .ومﻦ
الﻤﺮجﺢ أن يﻜﻮن االنﺨفاض الﻄفﯿﻒ خالل صﯿﻒ نﺼﻒ
الﻜﺮة األرضﯿة الﺸﻤالي مﺮتﺒﻄا بﻈﺮوف الﻨﯿﻨﯿا في الﻤﺤﯿﻂ
الهادئ الﻤﺪاري .وتﺮتﺒﻂ الﺘﻐﯿﺮات بﯿﻦ الﺴﻨﻮات في االتﺠاه
ﻃﻮيﻞ األجﻞ لﻤﺘﻮسﻂ مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ على نﻄاق العالﻢ
بﺘﺒايﻦ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ  -الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي )) (ENSOالﺸﻜﻞ
 ،7على الﯿﻤﯿﻦ( .وخالل ﻇﻮاهﺮ الﻨﯿﻨﯿا ،مﺜﻞ تلﻚ الﺘي وقعﺖ
في أواخﺮ عام  ،2020والﻨﯿﻨﯿا القﻮية في عام  ،2011تﻨقﻞ

–2
–3
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فﺮيق الﻤﯿﺰانﯿة العالﻤﯿة لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﺘابع للﺒﺮنامج العالﻤي للﺒﺤﻮث الﻤﻨاخﯿة ) :2018 ،(WCRPالﻤﯿﺰانﯿة العالﻤﯿة لﻤﺴﺘﻮى
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ على نﻄاق العالﻢ في الفﺘﺮة مﻦ  1993حﺘى اﻵن .بﯿانات علﻢ نﻈام األرضhttps://doi.org/10.5194/ ,1590–1551 :(3)10 ،
.essd-10-1551-2018
ا

12

)أ(

)د(

2020-10 2020-12

2020-8

2020-02 2020-4 2020-6

ﻣﺗوﺳط أﯾﺎم ﻣوﺟﺎت اﻟﺣر
اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﻛﺳل )اﻟﺗراﻛﻣﯾﺔ(

19

40%
20%
2020-10 2020-12

اﻟﯾوم ﻓﻲ اﻟﺳﻧﺔ

2020-8

60%
40%
20%
2020-10 2020-12

ﯾوم أول ﺣدوث
اﻟراﺑﻌﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ

اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ اﻟﺷدﯾدة

اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻘوﯾﺔ

مﻮﺟﺎت الﺤﺮ الﺒﺤﺮﯾة
كﻤا هﻮ الﺤال فﯿﻤا يﺘعلق بﻤﻮجات الﺤﺮ على الﯿابﺴة،
يﻤﻜﻦ أن تﺆثﺮ الﺤﺮارة الﺸﺪيﺪة على الﻄﺒقة القﺮيﺒة مﻦ
سﻄﺢ الﻤﺤﯿﻄات .وتﺴﻤى هﺬه الﺤالة مﻮجة حﺮ بﺤﺮية،
ويﻤﻜﻦ أن بﺘﺮتﺐ علﯿها مﺠﻤﻮعة مﻦ اﻵثار على الﺤﯿاة
الﺒﺤﺮية والﻤﺠﺘﻤعات الﻤعﺘﻤﺪة علﯿها  .ويﻤﻜﻦ اسﺘﺨﺪام
عﻤلﯿات االسﺘﺮجاع الﺴاتلﯿة لﺪرجة حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
لﻤﺮاقﺒة مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية ) .(MHWوتُﺼﻨﱠﻒ مﻮجات
الﺤﺮ الﺒﺤﺮية هﻨا على أنها معﺘﺪلة أو قﻮية أو شﺪيﺪة أو
مﺘﻄﺮفة )لالﻃالع على الﺘعاريﻒ ،انﻈﺮ بﯿانات مﻮجات
الﺤﺮ الﺒﺤﺮية(.
وقﺪ شهﺪ جﺰﺀ كﺒﯿﺮ مﻦ الﻤﺤﯿﻄات ما ال يقﻞ عﻦ مﻮجة
حﺮ بﺤﺮية ’قﻮية‘ واحﺪة في مﺮحلة ما مﻦ عام 2020
)الﺸﻜﻞ 8أ( .ومﻦ الﻮاضﺢ عﺪم وجﻮد مﻮجات حﺮ بﺤﺮية
في الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي جﻨﻮب ﻏﺮيﻨالنﺪ وفي شﺮق الﻤﺤﯿﻂ
الهادئ االسﺘﻮائي .وقﺪ شهﺪ بﺤﺮ البﺘﯿﻒ مﻮجة حﺮ بﺤﺮية
مﻜﺜفة بﺸﻜﻞ خاص مﻦ حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ إلى كانﻮن األول/
20
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اﻟﻔﺋﺔ

ديﺴﻤﺒﺮ .وكانﺖ رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي مﻨﺨفﻀة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ
عادي في تلﻚ الﻤﻨﻄقة ،وشهﺪت الﻤﻨاﻃق الﺒﺮية الﻤﺠاورة
مﻮجات حﺮ خالل فﺼﻞ الﺼﯿﻒ )انﻈﺮالقﻄﺐ الﺸﻤالي في
عام  .(2020وكانﺖ مﻮجة الﺤﺮ الﺒﺤﺮية األخﺮى الﻤلﺤﻮﻇة
في عام  2020هي عﻮدة الﻤﻨﻄقة الﺪافﺌة شﺒﮫ الﻤﺴﺘﻤﺮة في
شﻤال شﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ .فهﺬه الﻈاهﺮة مﺸابهة مﻦ
حﯿﺚ الﺤﺠﻢ لـ ’الﺒقعة‘ األصلﯿة ،21،20الﺘي تﻄﻮرت حﻮالي
عام  ،2013مع اسﺘﻤﺮار بقاياها حﺘى عام  22.2016وقﺪ شهﺪ
ُخﻤﺲ مﺤﯿﻄات العالﻢ ﻇاهﺮة مﻮجة حﺮ بﺤﺮية في يﻮم
أو آخﺮ مﻦ عام ) 2020الﺸﻜﻞ  8ب( .وهﺬه الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية
مﻤاثلة لﺘلﻚ الﺘي كانﺖ في عام  ،2019ولﻜﻨها أقﻞ مﻦ نﺴﺒة
الﺬروة في عام  2016الﺘي بلﻐﺖ  .%23وشهﺪت أجﺰاﺀ
صﻨّفﺖ على أنها
أكﺜﺮ مﻦ الﻤﺤﯿﻄات مﻮجات حﺮ بﺤﺮية ُ
صﻨفﺖ على أنها ”معﺘﺪلة“
’قﻮية‘ ) (%45مقارنة بﺘلﻚ الﺘي ُ
) ،(%28وإجﻤاال ،شهﺪت نﺴﺒة  84في الﻤائة مﻦ الﻤﺤﯿﻄات
مﻮجة حﺮ واحﺪة على األقﻞ خالل عام ) 2020الﺸﻜﻞ 8ج(؛
وهﺬه الﻨﺴﺒة مﻤاثلة للﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية للﻤﺤﯿﻄات الﺘي شهﺪت
مﻮجات حﺮ بﺤﺮية في عام ) 2019أيﻀاً  ،(%84ولﻜﻨها أقﻞ
مﻦ ذروة عام .(%88) 2016

 Gentemann, C.Lوآخﺮون :2017 ،قﯿاسات درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﺴاتلﯿة على ﻃﻮل الﺴاحﻞ الﻐﺮبي للﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة خالل مﻮجة
الﺤﺮ الﺒﺤﺮي في شﻤال شﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ في الفﺘﺮة Geophysical Research Letters, 44(1): 312–319 .2016-2014
.https://doi.org/10.1002/2016GL071039
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 :di Lorenzo, E. and N. Mantua، 2016اسﺘﻤﺮار مﺘعﺪد الﺴﻨﻮات لﻤﻮجة الﺤﺮ الﺒﺤﺮية في شﻤال الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
.Climate Change, 6: 1042–1047, https://doi.org/10.1038/nclimate3082
 Schmeisser, Lوآخﺮون :2019 ،دور الﺴﺤﺐ وتﺪفقات الﺤﺮارة الﺴﻄﺤﯿة في صﯿانة مﻮجة الﺤﺮ الﺒﺤﺮية في شﻤال شﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
.Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 124(20): 10772–10783, https://doi.org/10.1029/2019JD030780 .2016-2013
Nature .2015/2014

الﺸﻜﻞ ) .8أ( خﺮيﻄة
عالﻤﯿة تﺒﯿﻦ أعلى فﺌة
مﻦ فﺌات مﻮجات الﺤﺮ
الﺒﺤﺮية )لالﻃالع
على الﺘعاريﻒ ،انﻈﺮ
بﯿانات مﻮجات الﺤﺮ
الﺒﺤﺮية( الﺘي شﻮهﺪت
في أي بقعة على مﺪار
العام )الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة
 .(2011-1982ويﺸﯿﺮ
الﺮمادي الفاتﺢ إلى أنﮫ لﻢ
تﺤﺪث مﻮجة حﺮ بﺤﺮية
في أي بقعة على مﺪار
العام بﺄكﻤلﮫ؛ )ب( رسﻢ
أعﻤﺪة مﻜﺪسة يﺒﯿﻦ الﻨﺴﺒة
الﻤﺌﻮية لﺒقاع الﻤﺤﯿﻄات
الﺘي تعاني مﻦ مﻮجات
حﺮ بﺤﺮية في أي يﻮم
مﻦ أيام الﺴﻨة؛
)ج( رسﻢ أعﻤﺪة مﻜﺪسة
يﺒﯿﻦ الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية
الﺘﺮاكﻤﯿة للﻤﺤﯿﻄات
الﺘي شهﺪت مﻮجة حﺮ
بﺤﺮية على مﺪار الﺴﻨة.
مالحﻈة :تﺴﺘﻨﺪ هﺬه القﯿﻢ
إلى الﻮقﺖ الﺬي شهﺪت
فﯿﮫ الﺒقع ألول مﺮة
أعلى فﺌة مﻦ مﻮجات
الﺤﺮ الﺒﺤﺮية في العام،
لﺬلﻚ لﻢ تُﺤﺴﺐ أي بقعة
أكﺜﺮ مﻦ مﺮة .وتﺒﯿﻦ
الﺨﻄﻮط األفقﯿة في هﺬا
الﺸﻜﻞ الﻨﺴﺐ الﻤﺌﻮية
الﻨهائﯿة لﻜﻞ فﺌة مﻦ فﺌات
مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية؛
)د( رسﻢ أعﻤﺪة مﻜﺪسة
يﺒﯿﻦ العﺪد الﺘﺮاكﻤي أليام
مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية في
الﻤﺘﻮسﻂ على جﻤﯿع بقاع
الﻤﺤﯿﻄات .مالحﻈة:
حُ ﺴﺐ هﺬا الﻤﺘﻮسﻂ
بقﺴﻤة العﺪد الﺘﺮاكﻤي
أليام مﻮجات الﺤﺮ
الﺒﺤﺮية في كﻞ بقعة
للﻤﺤﯿﻄات بﺄكﻤلها على
العﺪد اإلجﻤالي لﺒقاع
الﻤﺤﯿﻄات )~.(690000
الﻤﺼﺪر:
Robert Schlegel
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الﺸﻜﻞ  .9على الﯿﺴار :قﯿﻢ
الﺤﻤﻮضة الﺴﻄﺤﯿة الﻤﺴﺘﻨﺪة
إلى بﯿانات تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات
الﻤقﺪمة إلى بﻮابة بﯿانات
مﺆشﺮ هﺪف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة
(http://oa.iode.org) 14.3.1

للفﺘﺮة مﻦ  1كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ
 2010إلى  8كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ
 .2020وتﻤﺜﻞ الﺪوائﺮ الﺮمادية
الﺤﻤﻮضة الﻤﺤﺴﻮبة مﻦ أجﻞ
تقﺪيﻢ الﺒﯿانات )بﻤا في ذلﻚ كﻞ
مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﺘي تﺘﻀﻤﻦ
بﯿانات لﺒارامﺘﺮيﻦ على األقﻞ
مﻦ بارامﺘﺮات الﻜﺮبﻮنات(؛
وتﻤﺜﻞ الﺪوائﺮ الﺰرقاﺀ مﺘﻮسﻂ
الﺤﻤﻮضة الﻤﺤﺴﻮب مﻦ أجﻞ
تقﺪيﻢ الﺒﯿانات )بﻤا في ذلﻚ كﻞ
مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﺘي تﺘﻀﻤﻦ
بﯿانات لﺒارامﺘﺮيﻦ على األقﻞ
مﻦ بارامﺘﺮات الﻜﺮبﻮنات(؛
وتﻤﺜﻞ الﺪوائﺮ الﺤﻤﺮاﺀ الﺤﺪ
األدنى الﺴﻨﻮي لﺪرجة الﺤﻤﻮضة
وتﻤﺜﻞ الﺪوائﺮ الﺨﻀﺮاﺀ
الﺤﺪ األقﺼى الﺴﻨﻮي لﺪرجة
الﺤﻤﻮضة .ويﺠﺐ مالحﻈة أن
عﺪد الﻤﺤﻄات ﻏﯿﺮ ثابﺖ مع
مﺮور الﻮقﺖ .وعلى الﯿﻤﯿﻦ:
مﺘﻮسﻂ درجة الﺤﻤﻮضة
الﺴﻄﺤﯿة العالﻤﯿة مﻦ معلﻮمات
خﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس للﻤعلﻮمات
الﺒﺤﺮية الﺘابعة لالتﺤاد
األوروبي )األزرق( .وتﺸﯿﺮ
الﻤﺴاحة الﻤﻈللة إلى عﺪم الﯿقﯿﻦ
الﻤقﺪر في كﻞ تقﺪيﺮ.

ﱠﺗﺤﻤﱡﺾ الﻤﺤﯿﻄﺎت
تﻤﺘﺺ الﻤﺤﯿﻄات نﺤﻮ  23في الﻤائة مﻦ االنﺒعاثات الﺴﻨﻮية
لﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸﺄ في الﻐالف الﺠﻮي،23
مﻤا يﺴاعﺪ على الﺘﺨفﯿﻒ مﻦ آثار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .24ومع ذلﻚ،
يﺘفاعﻞ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن مع مﯿاه الﺒﺤﺮ ،مﻤا يقلﻞ مﻦ
األس الهﯿﺪروجﯿﻨي فﯿﮫ .وتﺆثﺮ هﺬه العﻤلﯿة ،الﻤعﺮوفة باسﻢ
تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات ،على العﺪيﺪ مﻦ الﻜائﻨات الﺤﯿة وخﺪمات
الﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة ،مﻤا يهﺪد األمﻦ الﻐﺬائي بﺘعﺮيﺾ مﺼائﺪ
األسﻤاك وتﺮبﯿة األحﯿاﺀ الﻤائﯿة للﺨﻄﺮ .وهﺬه مﺸﻜلة بﻮجﮫ
خاص في الﻤﺤﯿﻄات القﻄﺒﯿة .كﻤا أنﮫ يﺆثﺮ على حﻤاية
الﺴﻮاحﻞ بﺈضعاف الﺸعاب الﻤﺮجانﯿة ،الﺘي تﺤﻤي الﺴﻮاحﻞ.
ومع انﺨفاض األس الهﯿﺪروجﯿﻨي للﻤﺤﯿﻄات ،تﻨﺨفﺾ قﺪرتها
على امﺘﺼاص ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن مﻦ الﻐالف الﺠﻮي،
مﻤا يقلﻞ مﻦ قﺪرة الﻤﺤﯿﻄات على تﺨفﯿﻒ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ.
ويلﺰم إجﺮاﺀ عﻤلﯿات رصﺪ وقﯿاسات عالﻤﯿة مﻨﺘﻈﻤة لألس
الهﯿﺪروجﯿﻨي في الﻤﺤﯿﻄات لﺘﺤﺴﯿﻦ فهﻢ عﻮاقﺐ تﺒﯿاناتﮫ،
والﺘﻤﻜﯿﻦ إلعﺪاد الﻨﻤاذج والﺘﻨﺒﺆ بالﺘﻐﯿﺮ والﺘقلﺒﯿة ،والﻤﺴاعﺪة
على تﻮجﯿﮫ اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات الﺘﺨفﯿﻒ والﺘﻜﯿﻒ.

وانﺨفاضاً في مﺘﻮسﻂ درجة الﺤﻤﻮضة في مﻮاقع الﺮصﺪ
الﻤﺘاحة بﯿﻦ عامي  2015و .2019ويﺘﻨاقﺾ الﺘﻐﯿﺮ العالﻤي
الﻤﻄﺮد )الﺸﻜﻞ  ،9على الﯿﻤﯿﻦ( الﺬي تﺸﯿﺮ إلﯿﮫ تقﺪيﺮات
مﺼادر كﺜﯿﺮة ،بﻤا في ذلﻚ قﯿاسات الﻤﺘﻐﯿﺮات األخﺮى ،مع
الﺘﻐﯿﺮات اإلقلﯿﻤﯿة والﻤﻮسﻤﯿة في كﯿﻤﯿاﺀ كﺮبﻮنات الﻤﺤﯿﻄات
الﺘي شﻮهﺪت في مﻮاقع فﺮدية .وتُﺒﺮز الﺰيادة في كﻤﯿة الﺒﯿانات
الﻤﺘاحة الﺘﺒايﻦ واالتﺠاه في تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات ،فﻀال عﻦ
الﺤاجة إلى عﻤلﯿات رصﺪ مﺴﺘﺪامة ﻃﻮيلة األجﻞ لﺘﺤﺴﯿﻦ
تﻮصﯿﻒ الﺘﻐﯿﺮ الﻄﺒﯿعي في كﯿﻤﯿاﺀ كﺮبﻮنات الﻤﺤﯿﻄات.

ﺗﻨﺎقﺺ اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ

مﻨﺬ عام  ،1950انﺨفﺾ الﻤﺤﺘﻮى األكﺴﺠﯿﻨي في الﻤﺤﯿﻄات
الﻤفﺘﻮحة بﻨﺴﺒة تﺘﺮاوح بﯿﻦ  0.5و 17%3كﻤا تﺘﺴع رقعة
مﻨاﻃق الﺤﺪ األدنى لألوكﺴﺠﯿﻦ ،وهي مﻦ الﺴﻤات الﺪائﻤة
للﻤﺤﯿﻄات الﻤفﺘﻮحة .25وال يﺰال اتﺠاه تﻨاقﺺ األكﺴﺠﯿﻦ في
الﻤﺤﯿﻄات الﺴاحلﯿة العالﻤﯿة ﻏﯿﺮ مﺆكﺪ .ومﻨﺬ عام ،1950
ازداد عﺪد مﻮاقع نقﺺ األكﺴﺠﯿﻦ في الﻤﺤﯿﻄات الﺴاحلﯿة
العالﻤﯿة نﺘﯿﺠة لفﺮط الﻤﻐﺬيات في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ .26
والﺘقﯿﯿﻢ الﻜﻤي لﺸﺪة نقﺺ األكﺴﺠﯿﻦ على الﺤﯿاة الﺒﺤﺮية
وقﺪ بُﺬلﺖ جهﻮد عالﻤﯿة لﺠﻤع ومقارنة بﯿانات رصﺪ تﺤﻤﺾ على الﻨﻄاق الﺴاحلي العالﻤي يﺘﻄلﺐ تﺤﺪيﺪ ديﻨامﯿات نقﺺ
الﻤﺤﯿﻄات .وتﺴهﻢ هﺬه الﺒﯿانات في تﺤقﯿق هﺪف الﺘﻨﻤﯿة
األكﺴﺠﯿﻦ ،الﺘي ال تﻮجﺪ بﺸﺄنها حالﯿا بﯿانات كافﯿة.
الﻤﺴﺘﺪامة  14.3ويﻤﻜﻦ اسﺘﺨﺪامها لﺘﺤﺪيﺪ مﺆشﺮ هﺪف الﺘﻨﻤﯿة
الﻤﺴﺘﺪامة  14.3.1الﻤﺮتﺒﻂ بﮫ” :مﺘﻮسﻂ الﺤﻤﻮضة الﺒﺤﺮية مقﯿﺴا ولعﻞ بﻨاﺀ مﺠﻤﻮعة بﯿانات عالﻤﯿة مﺘﺴقة وتﺨﻀع لﻤﺮاقﺒة
في مﺠﻤﻮعة مﺘفق علﯿها مﻦ مﺤﻄات أخﺬ العﯿﻨات الﺘﻤﺜﯿلﯿة“ .الﺠﻮدة ومفﺘﻮحة بﺸﺄن أكﺴﺠﯿﻦ الﻤﺤﯿﻄات ووجﻮد أﻃلﺲ
وهي ملﺨﺼة في الﺸﻜﻞ ) 9على الﯿﺴار( وتُﻈهﺮ زيادة في يﻤﺘﺜﻞ للﻤﺒادئ الﻤﺘﻤﺜلة في إمﻜانﯿة العﺜﻮر بﺴهﻮلة على الﺒﯿانات
الﺘﺒايﻦ )يُﺴلّﻂ الﻀﻮﺀ على قﯿﻢ الﺤﻤﻮضة الﺪنﯿا والقﺼﻮى( واالنﺘفاع بها وتﺒادلها وإعادة اسﺘﺨﺪامها ،يفﯿﺪ تقﯿﯿﻢ شامﻞ
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لﺘﻨاقﺺ األكﺴﺠﯿﻦ في الﻤﺤﯿﻄات الﻤفﺘﻮحة والﺴاحلﯿة .27خﻤﺲ رُ قع في سﺠﻞ الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة على مﺪى
وقﺪ بﺪأت الﺸﺒﻜة العالﻤﯿة لﺮصﺪ األكﺴﺠﯿﻦ في الﻤﺤﯿﻄات ولالﻃالع على مﺰيﺪ مﻦ الﺘفاصﯿﻞ بﺸﺄن مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات
) ،(GO2NEوالﻤﺸﺮوع الﺪولي لﺘﻨﺴﯿق الﺒﯿانات الﺨاصة الﻤﺴﺘﺨﺪمة ،انﻈﺮ بﯿانات الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮية.
بﻜﺮبﻮن الﻤﺤﯿﻄات ) ،(IOCCPواإلدارة الﻮﻃﻨﯿة لﺪراسة
الﻤﺤﯿﻄات والﻐالف الﺠﻮي ) ،(NOAAوالﻤﺸﺮوع األلﻤاني وفي القﻄﺐ الﺸﻤالي ،تﻢ الﻮصﻮل إلى أقﺼى رقعة للﺠلﯿﺪ
للﺒﺤﻮث الﺘعاونﯿة  ،(SFB 754) 754جهﺪا في هﺬا االتﺠاه وهﺬا الﺒﺤﺮي للﺴﻨة في  5آذار/مارس  .2020وبﺒلﻮغ تلﻚ الﺮقعة
الﺠهﺪ جﺰﺀ مﻦ اقﺘﺮاح العقﺪ العالﻤي ألوكﺴﺠﯿﻦ الﻤﺤﯿﻄات ما يﺰيﺪ قلﯿال على  15ملﯿﻮن كﻢ ،2فﺈنها كانﺖ العاشﺮة أو
الﺤادية عﺸﺮة )اعﺘﻤادا على مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺨﺪمة(
الﻤعﺮوض على عقﺪ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات مﻦ
مﻦ حﯿﺚ االنﺨفاض على االﻃالق .28وتﺮاجُ ع الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
أجﻞ الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة.
في أواخﺮ آذار/مارس حﺪث في معﻈﻤﮫ في بﺤﺮ بﯿﺮيﻨﻎ.
وفي نﯿﺴان/أبﺮيﻞ ،كان معﺪل االنﺨفاض مﻤاثال لﻤعﺪل
الﻐﻼف الﺠﻠﯿﺪي
االنﺨفاض الﻤﺴﺠﻞ في الﺴﻨﻮات األخﯿﺮة ،وكان مﺘﻮسﻂ
رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في نﯿﺴان/أبﺮيﻞ بﯿﻦ ثاني ورابع أدنى
الﻐالف الﺠلﯿﺪي هﻮ الﻤﺠال الﺬي يﺘﻜﻮن مﻦ األجﺰاﺀ الﻤﺘﺠﻤﺪة
معﺪل مﺴﺠﻞ ،حﯿﺚ تعادل فعلﯿا مع األعﻮام  2016و2017
مﻦ األرض .ويﻮفﺮ الﻐالف الﺠلﯿﺪي مﺆشﺮات رئﯿﺴﯿة للﻤﻨاخ
و) 2018الﺸﻜﻞ .(10
الﻤﺘﻐﯿﺮ ،ولﻜﻨﮫ واحﺪ مﻦ أكﺜﺮ الﻤﺠاالت الﺘي لﻢ تﺆخﺬ عﯿﻨات
مﻨها .ومﺆشﺮات الﻐالف الﺠلﯿﺪي الﺮئﯿﺴﯿة الﻤﺴﺘﺨﺪمة في وقﺪ أدت درجات الﺤﺮارة القﯿاسﯿة في ارتفاعها في مﻨﻄقة
هﺬا الﺘقﺮيﺮ هي رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،والﻤﯿﺰان الﻜﺘلي شﻤال الﺪائﺮة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة في سﯿﺒﯿﺮيا )انﻈﺮ القﻄﺐ
للﻤﺠلﺪات ،والﻤﯿﺰان الﻜﺘلي للﺼفائﺢ الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ الﺸﻤالي في عام  (2020إلى تﺴارع ذوبان الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
وأنﺘاركﺘﯿﻜا .وثﻤة ﻇﻮاهﺮ ثلﺠﯿة مﺤﺪدة يﻐﻄﯿها قﺴﻢ الﻈﻮاهﺮ في بﺤﺮ سﯿﺒﯿﺮيا الﺸﺮقي وبﺤﺮ البﺘﯿﻒ ،الﺬي اسﺘﻤﺮ حﺘى
تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ .وكانﺖ رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في شهﺮ تﻤﻮز/
شﺪيﺪة الﺘﺄثﯿﺮ في عام .2020
يﻮلﯿﻮ هي األدنى على اإلﻃالق ) 7.28ملﯿﻮن كﯿلﻮمﺘﺮ
مﺮبع(  .29وكان تﺮاجع الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في بﺤﺮ البﺘﯿﻒ
الﺠﻠﯿﺪ الﺒﺤﺮي
هﻮ أول تﺮاجع رُ صﺪ في عﺼﺮ الﺴﻮاتﻞ .وقﺮب نهاية
في القﻄﺐ الﺸﻤالي ،كان الﺤﺪ األدنى الﺴﻨﻮي لﺮقعة الﺠلﯿﺪ تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ ،دخﻞ إعﺼار إلى بﺤﺮ بﻮفﻮرت ونﺸﺮ الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي في أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ  2020هﻮ ثاني أدنى مﺴﺘﻮى لﺘلﻚ الﺒﺤﺮي ،مﻤا أدى إلى إبﻄاﺀ تﻨاقﺺ رقعة الﺠلﯿﺪ مﺆقﺘا.
الﺮقعة على اإلﻃالق ،ولﻮحﻆ انﺨفاض قﯿاسي في رقعة وفي مﻨﺘﺼﻒ آب/أﻏﺴﻄﺲ ،ذابﺖ الﻤﻨﻄقة الﻤﺘﻀﺮرة مﻦ
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في شهﺮي تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ وتﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ .اإلعﺼار بﺴﺮعة ،مﻤا جعﻞ ،إلى جانﺐ الﺬوبان الﻤﺴﺘﻤﺮ
وكانﺖ رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في نﯿﺴان/أبﺮيﻞ و آب/أﻏﺴﻄﺲ في بﺤﺮ سﯿﺒﯿﺮيا الﺸﺮقي وبﺤﺮ البﺘﯿﻒ ،رقعة آب/أﻏﺴﻄﺲ
وتﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮفﻤﺒﺮ وكانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ مﻦ بﯿﻦ أدنى ثاني أو ثالﺚ أدنى رقعة على اإلﻃالق.
27
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1980

الﺸﻜﻞ  .10اخﺘالف
رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
عﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في الفﺘﺮة
 2010-1981في القﻄﺐ
الﺸﻤالي )على الﯿﺴار(
والقﻄﺐ الﺠﻨﻮبي )على
الﯿﻤﯿﻦ( لألشهﺮ ذات
الﻐﻄاﺀ الﺠلﯿﺪي األقﺼى
)القﻄﺐ الﺸﻤالي:
آذار /مارس؛ والقﻄﺐ
الﺠﻨﻮبي :أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ(
والﺤﺪ األدنى للﻐﻄاﺀ
الﺠلﯿﺪي )القﻄﺐ الﺸﻤالي:
أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ؛ القﻄﺐ
الﺠﻨﻮبي :شﺒاط /فﺒﺮايﺮ(.
الﻤﺼﺪر :بﯿانات مﻦ
EUMETSAT OSI SAF

v2p1 (Lavergne et al.,

 (2019والﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي
لﺒﯿانات الﺜلج والﺠلﯿﺪ

)v3 (NSIDC
ا

ا

)Fetterer et al.,
) (2017انﻈﺮ الﺘفاصﯿﻞ
الﻤﺮجعﯿة في بﯿانات
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي(.

.https://www.go-fair.org/fair-principles :FAIR
ا

http://nsidc.org/arcticseaicenews/2020/03
https://cryo.met.no/en/arctic-seaice-summer-2020, https://nsidc.org/arcticseaicenews/2020/08/steep-decline-sputters-out
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وقﺪ لﻮحﻆ أن الﺤﺪ األدنى لﺮقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في القﻄﺐ
الﺸﻤالي لعام  2020في  15أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ هﻮ  3.74ملﯿﻮن
كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع ،وهي الﻤﺮة الﺜانﯿة فقﻂ الﻤﺴﺠلة الﺘي تقلﺼﺖ
فﯿها رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في القﻄﺐ الﺸﻤالي إلى أقﻞ مﻦ
 4ماليﯿﻦ كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع ،إذ لﻢ يﻜﻦ الﺤﺪ األدنى لﺮقعة
عام  2012سﻮى  3.39ماليﯿﻦ كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع .وقﺪ رُ صﺪت
مﺴاحات شاسعة مﻦ الﻤﺤﯿﻄات الﻤفﺘﻮحة في بﺤﻮر تﺸﻮكﺸي
وسﯿﺒﯿﺮيا الﺸﺮقي والبﺘﯿﻒ وبﻮفﻮرت ،وإن كان هﻨاك لﺴان
مﻦ الﺠلﯿﺪ مﺘعﺪد الﺴﻨﻮات نﺠا مﻦ مﻮسﻢ ذوبان الﺠلﯿﺪ في
بﺤﺮ بﻮفﻮرت عام ) 2020الﺸﻜﻞ .30(13
وكانﺖ إعادة الﺘﺠﻤﱡﺪ بﻄﯿﺌة في أواخﺮ أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ وتﺸﺮيﻦ
الﺸﻜﻞ  .11الﻤﯿﺰان
الﻜﺘلي الﺴﻨﻮي )األزرق( األول/أكﺘﻮبﺮ في بﺤﺮ البﺘﯿﻒ وبﺤﺮ سﯿﺒﯿﺮيا الﺸﺮقي ،ربﻤا
بﺴﺒﺐ الﺤﺮارة الﻤﺘﺮاكﻤة في أعالي الﻤﺤﯿﻂ مﻨﺬ الﺘﺮاجع
والﺘﺮاكﻤي )األحﻤﺮ(
الﻤﺒﻜﺮ في أواخﺮ حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ .وكانﺖ رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
لألنهار الﺠلﯿﺪية
الﻤﺮجعﯿة ذات األكﺜﺮ مﻦ في القﻄﺐ الﺸﻤالي هي األدنى على اإلﻃالق في تﺸﺮيﻦ
األول/أكﺘﻮبﺮ وتﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮفﻤﺒﺮ .وكانﺖ زيادة الﺠلﯿﺪ
 30عاما مﻦ القﯿاسات
الﺠلﯿﺪية الﻤﺴﺘﻤﺮة.
الﺒﺤﺮي في كانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ أسﺮع مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ،
ويﺴﺘﻨﺪ الﻤﯿﺰان الﺸامﻞ
ولﻜﻦ هﺬه الﺮقعة تﻈﻞ هي ثاني أو ثالﺚ أدنى رقعة على
العالﻤي إلى مﺘﻮسﻂ
اإلﻃالق لهﺬا الﺸهﺮ.

 19مﻨﻄقة لﺘقلﯿﻞ
االنﺤﺮاف نﺤﻮ الﻤﻨاﻃق
الﺘي تﻢ أخﺬ عﯿﻨات مﻨها
بﺸﻜﻞ جﯿﺪ .ويُعﺒﱠﺮ عﻦ
الﺘﻐﯿﺮات الﺴﻨﻮية في
الﻜﺘلة بالﻤﻜافﺊ الﻤائي
بالﻤﺘﺮ ) ،(m w.eوهﻮ ما
يعادل ﻃﻦ لﻜﻞ مﺘﺮ مﺮبع
) 1000كﻐﻢ م.(2-
الﻤﺼﺪر :الﺪائﺮة العالﻤﯿة
لﺮصﺪ األنهار الﺠلﯿﺪية،
 ،2021مﺤ ّﺪثة.

وقﺪ ازدادت الﺘقلﺒﯿة الﺴﻨﻮية في الﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي لﺮقعة
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في أنﺘاركﺘﯿﻜا مﻨﺬ عام  .1979ولﻢ يﻜﻦ هﻨاك
اتﺠاه هام في الﺴﻨﻮات العﺸﺮيﻦ األولى مﻦ القﯿاسات مﻦ
عام  1979إلى عام 1999؛ ومع ذلﻚ ،في حﻮالي عام ،2002
بﺪأت الﺮقعة اإلجﻤالﯿة في الﺰيادة ،لﺘﺼﻞ إلى حﺪ أقﺼى
قﺪره  12.8ملﯿﻮن كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع في عام  2014وأعقﺐ ذلﻚ
انﺨفاض ملﺤﻮظ على مﺪى الﺴﻨﻮات الﺜالث الﺘالﯿة إلى حﺪ
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وحﺪث االنﺨفاض في جﻤﯿع القﻄاعات ولﻜﻨﮫ كان أكﺒﺮ في
قﻄاع بﺤﺮ ويﺪل.

وفي عام  ،2020زادت رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في أنﺘاركﺘﯿﻜا
إلى  11.5ملﯿﻮن كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع ،أي أقﻞ بﻤا يﺒلﻎ  0.14ملﯿﻮن
كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع فقﻂ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ﻃﻮيﻞ األجﻞ .والﻮاقع أن
الﺮقعة كانﺖ قﺮيﺒة مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ﻃﻮيﻞ األجﻞ في جﻤﯿع
القﻄاعات .وسﺠﻞ قﻄاع بﺤﺮ بﯿلﯿﻨﺠﺸاوزن أدنى مﺴﺘﻮى لﮫ
على اإلﻃالق في تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ  ،2020ولﻜﻦ الﺮقعة كانﺖ
أقﺮب إلى الﻤﺘﻮسﻂ في وقﺖ الحق مﻦ العام.
ولﻢ تُﻈهﺮ رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في أنﺘاركﺘﯿﻜا في كانﻮن
الﺜاني/يﻨايﺮ  2020سﻮى زيادة مﺘﻮاضعة عﻦ القﯿﻢ الﻤﻨﺨفﻀة
جﺪا الﺘي كانﺖ علﯿها في الﺴﻨﻮات الﺴابقة ،ولﻜﻦ شﺒاط/
فﺒﺮايﺮ  2020شهﺪ عﻮدة إلى ﻇﺮوف أقﻞ تﻄﺮفا .ففي خالل
خﺮيﻒ وشﺘاﺀ عام  ،2020كانﺖ رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في
أنﺘاركﺘﯿﻜا قﺮيﺒة في معﻈﻤها مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ﻃﻮيﻞ األجﻞ
ولﻜﻦ مع وجﻮد شﺬوذ إيﺠابي في رقعة الﺠلﯿﺪ ُقﺮب الﺤﺪ
األقﺼى في أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ وتﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ.
وكان الﺤﺪ األدنى لﺮقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في أنﺘاركﺘﯿﻜا في
عام  2020حﻮالي  2.7ملﯿﻮن كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع .وقﺪ حﺪث ذلﻚ
في الفﺘﺮة بﯿﻦ  19شﺒاط/فﺒﺮايﺮ و 2آذار /مارس )حﺴﺐ
مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات( وكانﺖ سابع عﺸﺮ أدنى حﺪ في الﺴﺠﻞ.
وقﺪ عﻜﺴﺖ الﺰيادة الﺘﺪريﺠﯿة مﻦ الﺤﺪ األدنى القﯿاسي الﺬي
بلﻎ  2.08ملﯿﻮن كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع في  1آذار /مارس .2017
وكان الﺤﺪ األقﺼى لﺮقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في أنﺘاركﺘﯿﻜا
في عام  2020يﺒلﻎ حﻮالي  19ملﯿﻮن كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع ،وقﺪ
رُ صﺪ في الفﺘﺮة مﻦ  26إلى  28أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ .وكانﺖ هﺬه
هي ثالﺜة عﺸﺮ أكﺒﺮ رقعة في سﺠﻞ  42عاما.

اﻷنﮭﺎر الﺠﻠﯿﺪﯾة
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أدنى قﯿاسي قﺪره  10.7ماليﯿﻦ كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع في عام 2017

تﺘﺸﻜﻞ األنهار الﺠلﯿﺪية مﻦ الﺜلﻮج الﺘي انﻀﻐﻄﺖ لﺘﺸﻜﻞ
جلﯿﺪاً ،والﺘي يﻤﻜﻦ أن تﺘﺸﻮه وتﺘﺪفق إلى أسفﻞ إلى ارتفاعات
أقﻞ وأكﺜﺮ دفﺌا ،حﯿﺚ تﺬوب ،أو إذا انﺘهى األمﺮ بالﺠلﯿﺪ في
ً
الﻤﺤﯿﻄات ،تﻨﻜﺴﺮ ،وتﺸﻜﻞ
جﺒاال جلﯿﺪية .واألنهار الﺠلﯿﺪية
حﺴاسة للﺘﻐﯿﺮات في درجة الﺤﺮارة وهﻄﻮل األمﻄار واإلشعاع
الﺸﻤﺴي الﻮارد ،فﻀال عﻦ عﻮامﻞ أخﺮى ،مﺜﻞ الﺘﻐﯿﺮات في
الﺘﺰلﯿق القاعﺪي أو فقﺪان الﺮفﻮف الﺠلﯿﺪية الﺪاعﻤة.
ووفقا للﺪائﺮة العالﻤﯿة لﺮصﺪ األنهار الﺠلﯿﺪية )الﺸﻜﻞ ،(11
في الﺴﻨة الهﯿﺪرولﻮجﯿة  ،2019/2018فقﺪت األنهار الﺠلﯿﺪية
الﺒلﻎ عﺪدها  40تقﺮيﺒا ،والﺘي تﻮجﺪ لها رصﺪات ﻃﻮيلة
ً
األجﻞ،
كﺘال جلﯿﺪيا تﺒلﻎ  1.18مﺘﺮ مﻦ الﻤﻜافﺊ الﻤائي

) ،(m w.eوهﻮ ما يقﺮب مﻦ الﺨﺴارة القﯿاسﯿة الﻤﺴﺠلة في
 .2018/2017وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ الﺠائﺤة العالﻤﯿة ،أمﻜﻦ جﻤع
رصﺪات للفﺘﺮة  2020/2019لﻐالﺒﯿة مﻮاقع األنهار الﺠلﯿﺪية
الهامة في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ ،وإن كانﺖ بعﺾ الﺜﻐﺮات في
الﺒﯿانات سﺘﻜﻮن حﺘﻤﯿة .وتﺸﯿﺮ الﻨﺘائج األولﯿة لعام ،2020
اسﺘﻨادا إلى مﺠﻤﻮعة فﺮعﯿة مﻦ األنهار الﺠلﯿﺪية الﺘي جﺮى
تقﯿﯿﻤها ،إلى أن األنهار الﺠلﯿﺪية اسﺘﻤﺮت في فقﺪان كﺘلﺘها
في الﺴﻨة الهﯿﺪرولﻮجﯿة  .2020/2019ومع ذلﻚ ،كان الﻤﯿﺰان
الﻜﺘلي أقﻞ سلﺒﯿة قلﯿال ،حﯿﺚ قﺪرت خﺴارة الﺠلﯿﺪ بﻤا يﺒلﻎ
 0.98مﻜافﺊ مائي للﻤﺘﺮ.
ويعﺰى انﺨفاض معﺪالت الﺘﻐﯿﺮ الﻜﺘلي للﻤﺠلﺪات إلى قﺴﺮ
ً
ً
مﺜال في الﺪول
اعﺘﺪاال في بعﺾ الﻤﻨاﻃق،
مﻨاخي أكﺜﺮ
االسﻜﻨﺪنافﯿة ومﻨﻄقة الﺠﺒال العالﯿة في آسﯿا ،وبﺪرجة أقﻞ في
أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة .ويفﺴﱠ ﺮ انﺨفاض الﻤعﺪالت في بعﺾ الﺤاالت
بارتفاع معﺪل هﻄﻮل األمﻄار في فﺼﻞ الﺸﺘاﺀ .وأﻇهﺮت معﻈﻢ
الﻤﻨاﻃق األخﺮى ،مﺜﻞ جﺒال األلﺐ األوروبﯿة أو نﯿﻮزيلﻨﺪا،
فقﺪانا قﻮيا لﻜﺘلة األنهار الﺠلﯿﺪية ،وإن كان ذلﻚ أقﻞ مﻤا كان
علﯿﮫ في العامﯿﻦ الﺴابقﯿﻦ .وعلى الﻨقﯿﺾ مﻦ ذلﻚ ،هﻨاك
مﺆشﺮات على أن األنهار الﺠلﯿﺪية في القﻄﺐ الﺸﻤالي ،الﺘي
تﻤﺜﻞ مﺴاحة كﺒﯿﺮة ،قﺪ تعﺮضﺖ لﺰيادة كﺒﯿﺮة في الﺬوبان،
ولﻜﻦ الﺒﯿانات ال تﺰال نادرة للﻐاية بﺤﯿﺚ ال يﻤﻜﻦ تﺤﺪيﺪ
االتﺠاه اإلجﻤالي .وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن الﺴﻨة الهﯿﺪرولﻮجﯿة
 2020/2019اتﺴﻤﺖ بﻤﻮازيﻦ كﺘلﯿة لألنهار الﺠلﯿﺪية أقﻞ
سلﺒﯿة إلى حﺪ ما في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ األرض ،فﺈن هﻨاك
اتﺠاها واضﺤا نﺤﻮ تﺴارع فقﺪان الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية على الﻤﺪى
الﻄﻮيﻞ ،وهﻮ ما تﺆكﺪه أيﻀا دراسات االسﺘﺸعار عﻦ بعﺪ
الﻮاسعة الﻨﻄاق .ومﻨﺬ عام  ،2010سُ ﺠلﺖ ثﻤاني سﻨﻮات مﻦ
أصﻞ عﺸﺮ سﻨﻮات مﻦ أكﺜﺮ الﺴﻨﻮات سلﺒﯿة في مﯿﺰان الﻜﺘلة.

مﻦ الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية ،والﺬي تﻜﻮن قﯿﻤﺘﮫ إيﺠابﯿة دائﻤا في
نهاية العام  -والﺨﺴائﺮ الﻜﺘلﯿة في الﻤﻨﻄقة الﻤﺤﯿﻄة والﻨاجﻤة
عﻦ االنفﺼال الﻜﺘلي في الﺠﺒال الﺠلﯿﺪية وذوبان ألﺴﻨة
األنهار الﺠلﯿﺪية الﺘي تﺼﺐ في الﻤﺤﯿﻄات .وكان مﯿﺰان
الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية ) (SMBفي ﻏﺮيﻨالنﺪ في  2020/2019يﺒلﻎ
 349+بالﻐﯿﻐاﻃﻦ مﻦ الﺠلﯿﺪ ،وهﻮ ما يقﺮب مﻦ مﺘﻮسﻂ
 40عاما الﺒالﻎ  341+ﻏﯿﻐاﻃﻦ .بﯿﺪ ان فقﺪان الﺠلﯿﺪ بﺴﺒﺐ
االنفﺼال الﻜﺘلي في الﺠﺒال الﺠلﯿﺪية كان في أعلى مﺴﺘﻮى
لﮫ مﻨﺬ  40عاما .ويﺒلﻎ ﻃﻮل سﺠﻞ مﯿﺰان الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية في
ﻏﺮيﻨالنﺪ اﻵن أربعة عقﻮد ،وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أنﮫ يﺨﺘلﻒ
مﻦ سﻨة إلى أخﺮى ،فقﺪ حﺪث انﺨفاض عام في مﺘﻮسﻂ
مﯿﺰان الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية مع مﺮور الﻮقﺖ )الﺸﻜﻞ  .(12وفي
الﺜﻤانﯿﻨﯿات والﺘﺴعﯿﻨﯿات مﻦ القﺮن العﺸﺮيﻦ ،بلﻎ مﺘﻮسﻂ
الﺰيادة في مﯿﺰان الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية نﺤﻮ  416+ﻏﯿﻐاﻃﻦ في
الﺴﻨة .وقﺪ انﺨفﺾ إلى  270+ﻏﯿﻐاﻃﻦ في الﺴﻨة في العقﺪ
األول مﻦ القﺮن الﺤادي والعﺸﺮيﻦ وإلى  260+ﻏﯿﻐاﻃﻦ في
الﺴﻨة في العقﺪ الﺜاني مﻦ القﺮن الﺤادي والعﺸﺮيﻦ.
وتقﯿﺲ سﻮاتﻞ بعﺜة
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وبعﺜة الﻤﺘابعة
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الﺘﻐﯿﺮ الﻀﺌﯿﻞ لقﻮة الﺠاذبﯿة بﺴﺒﺐ الﺘﻐﯿﺮات في كﻤﯿة الﺠلﯿﺪ.

وهﺬا يﻮفﺮ مقﯿاسا مﺴﺘقال للﻤﯿﺰان الﻜﺘلي اإلجﻤالي .واسﺘﻨادا إلى
هﺬه الﺒﯿانات ،يﻤﻜﻦ رؤية أن الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ
فقﺪت حﻮالي  4200ﻏﯿﻐاﻃﻦ في الفﺘﺮة مﻦ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ 2002
إلى آب /أﻏﺴﻄﺲ  ،2019مﻤا ساهﻢ في ارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ بﺄكﺜﺮ قلﯿال مﻦ  1سﻢ .وهﺬا يﺘفق بﺸﻜﻞ جﯿﺪ مع الﻤﯿﺰان
الﻜﺘلي الﻨاتج عﻦ الﻤﯿﺰان الﻜﺘلي الﺠلﯿﺪي ) (SMBوالﺘﺼﺮيﻒ،
الﺬي كان يﺒلﻎ  4261ﻏﯿﻐاﻃﻦ خالل نفﺲ الفﺘﺮة.
في

وتعﻜﺲ الﺘﻐﯿﺮات في كﺘلة الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ
الﺘﺄثﯿﺮات الﻤﺸﺘﺮكة لﻤﯿﺰان الﻜﺘلة الﺴﻄﺤﯿة ) - (SMBالﺬي
يعﺮف بﺄنﮫ الفﺮق بﯿﻦ تﺴاقﻂ الﺜلﻮج والﺠﺮيان الﺴﻄﺤي

2020

2015

اﻟﺗﺻرﯾف

2010

2005

اﻟﺳﻧﺔ

2000

ﻣﯾزان اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺳطﺣﯾﺔ

1995

)http://polarportal.dk/

en/greenland/surface ،(conditionsاألخﻀﺮ:

الﺘﺼﺮيﻒ ،األحﻤﺮ:
إجﻤالي مﯿﺰان الﻜﺘلة
)مﺠﻤﻮع مﯿﺰان الﻜﺘلة
الﺴﻄﺤﯿة والﺘﺼﺮيﻒ(.
الﻤﺼﺪرMankoff, :
 K.Dوآخﺮون:2020 ،
تﺼﺮيﻒ الﺠلﯿﺪ الﺼلﺐ
مﻦ الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية
في ﻏﺮيﻨالنﺪ مﻦ عام
 1986حﺘى آذار/مارس

Earth System .2020
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ﻣﯾزان اﻟﻛﺗﻠﺔ )ﺑﺎﻟﻐﯾﻐﺎطن ﺳﻧوﯾﺎً(

وقﺪ بﺪأ مﻮسﻢ ذوبان الﺠلﯿﺪ في ﻏﺮيﻨالنﺪ
 22حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ ،أي بعﺪ  10أيام مﻦ مﺘﻮسﻂ .2020-1981
الﺼﻔﺎﺋﺢ الﺠﻠﯿﺪﯾة
وكﻤا كان الﺤال في الﻤﻮاسﻢ الﺴابقة ،كانﺖ هﻨاك خﺴائﺮ
على الﺮﻏﻢ مﻦ الﺪفﺀ االسﺘﺜﻨائي في أجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة مﻦ القﻄﺐ على ﻃﻮل الﺴاحﻞ الﻐﺮبي لﻐﺮيﻨالنﺪ ومﻜاسﺐ في الﺸﺮق.
الﺸﻤالي ،وال سﯿﻤا درجات الﺤﺮارة ﻏﯿﺮ العادية إلى حﺪ وفي مﻨﺘﺼﻒ آب/أﻏﺴﻄﺲ ،جلﺒﺖ العﻮاصﻒ الﻜﺒﯿﺮة على
بعﯿﺪ الﺘي لﻮحﻈﺖ في شﺮق سﯿﺒﯿﺮيا ،كانﺖ درجات الﺤﺮارة
فﻮق ﻏﺮيﻨالنﺪ في عام  2020قﺮيﺒة مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ﻃﻮيﻞ
األجﻞ )الﺸﻜﻞ  .(2وأنهﺖ الﺼفﺤة الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ
الﻤﻮسﻢ الﻤﻤﺘﺪ مﻦ أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ  2019إلى آب /أﻏﺴﻄﺲ
 2020بﺨﺴارة إجﻤالﯿة قﺪرها  152ﻏﯿﻐاﻃﻦ مﻦ الﺠلﯿﺪ.
وكانﺖ هﺬه الﺨﺴارة نﺘﯿﺠة للﺬوبان الﺴﻄﺤي ،وتﺼﺮيﻒ
الﺠﺒال الﺠلﯿﺪية وذوبان ألﺴﻨة األنهار الﺠلﯿﺪية بﻮاسﻄة مﯿاه
الﻤﺤﯿﻄات الﺪافﺌة )الﺸﻜﻞ  ،(12وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أهﻤﯿة تلﻚ
الﺨﺴارة ،فﺈنها كانﺖ أقﻞ مﻦ معﺪل فقﺪان الﺠلﯿﺪ في العام
الﺴابق ) 329ﻏﯿﻐاﻃﻦ(.
2020/2019

الﺸﻜﻞ  .12مﻜﻮنات
إجﻤالي مﯿﺰان الﻜﺘلة
في ﻏﺮيﻨالنﺪ للفﺘﺮة
 .2020-1986األزرق:
مﯿﺰان كﺘلة الﺴﻄﺢ

القﻄﺐ الﺸﻤالي في عام

الﺸﻜﻞ  .13أعلى الﯿﺴار :شﺬوذ
درجات الﺤﺮارة بالﻨﺴﺒة إلى
الﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األجﻞ للفﺘﺮة
 2010-1981مﻦ إعادة الﺘﺤلﯿﻞ
 ERA5لعام .2020
الﻤﺼﺪر :خﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس
بﺸﺄن تﻐﯿﱡﺮ الﻤﻨاخ ،والﻤﺮكﺰ
األوروبي لﺘﻨﺒﺆات الﺠﻮية
الﻤﺘﻮسﻄة الﻤﺪى )(ECMWF

2020

تﺸهﺪ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة تﻐﯿﺮات جﺬرية مع ارتفاع
درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة .ومﻨﺬ مﻨﺘﺼﻒ ثﻤانﯿﻨﯿات القﺮن
العﺸﺮيﻦ ،ارتفعﺖ درجات حﺮارة الهﻮاﺀ الﺴﻄﺤي في القﻄﺐ
الﺸﻤالي أسﺮع مﺮتﯿﻦ على األقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي ،في
حﯿﻦ انﺨفﺾ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي والﺼفائﺢ الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ
واألنهار الﺠلﯿﺪية خالل الفﺘﺮة نفﺴها وزادت درجات حﺮارة
الﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة .وقﺪ تﻜﻮن لﺬلﻚ آثار كﺒﯿﺮة لﯿﺲ فقﻂ على
الﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة في القﻄﺐ الﺸﻤالي ،ولﻜﻦ أيﻀا على
الﻤﻨاخ العالﻤي مﻦ خالل تﺄثﯿﺮات تفاعلﯿة شﺘى)أ(.

أعلى الﯿﻤﯿﻦ :الﻄاقة اإلشعاعﯿة
للﺤﺮائق ،وهي مقﯿاس لﻨاتج
الﺤﺮارة مﻦ حﺮائق الﻐابات،
في الﺪائﺮة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة
بﯿﻦ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وآب/
أﻏﺴﻄﺲ .2020
الﻤﺼﺪر :خﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس
لﻤﺮاقﺒة الﻐالف الﺠﻮي،
والﻤﺮكﺰ األوروبي للﺘﻨﺒﺆات
الﺠﻮية الﻤﺘﻮسﻄة الﻤﺪى

وفي عام  ،2020بﺮز القﻄﺐ الﺸﻤالي كﻤﻨﻄقة بها أكﺒﺮ
االنﺤﺮافات في درجات الﺤﺮارة عﻦ الﻤﺘﻮسﻂ على الﻤﺪى
الﻄﻮيﻞ .فقﺪ شﻮهﺪت أحﻮال مﺘﻨاقﻀة للﺠلﯿﺪ والﺤﺮارة
وحﺮائق الﻐابات في شﺮق وﻏﺮب القﻄﺐ الﺸﻤالي )الﺸﻜﻞ
 .(13وشﻜلﺖ مﺮحلة إيﺠابﯿة بقﻮة مﻦ الﺘﺬبﺬب القﻄﺒي الﺸﻤالي
خالل شﺘاﺀ  2020/2019الﻤﺸهﺪ في وقﺖ مﺒﻜﺮ مﻦ العام،
مع ارتفاع درجات الﺤﺮارة عﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في جﻤﯿع أنﺤاﺀ
أوروبا وآسﯿا ودرجات حﺮارة أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في
أالسﻜا ،وهﻮ نﻤﻂ اسﺘﻤﺮ على مﺪار معﻈﻢ العام.
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أسفﻞ الﯿﺴار :إجﻤالي هﻄﻮل
األمﻄار في عام ،2020
الﻤعﺒﱠﺮ عﻨﮫ كﻨﺴﺒة مﺌﻮية مﻦ
الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة ،2010-1951
للﻤﻨاﻃق الﺘي مﻦ شﺄنها أن
تﻨﺪرج ضﻤﻦ نﺴﺒة الـ %20
مﻦ الﺴﻨﻮات األكﺜﺮ جفافاً
وتلﻚ الﺘي مﻦ شﺄنها أن
تﻨﺪرج ضﻤﻦ نﺴﺒة الـ %20
مﻦ الﺴﻨﻮات األكﺜﺮ مﻄﺮاً
خالل الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة ،مع
وجﻮد ﻇالل أﻏﻤق مﻦ اللﻮنﯿﻦ
الﺒﻨي واألخﻀﺮ تﺸﯿﺮ إلى
نﺴﺒة الـ  %10األكﺜﺮ جفافا
وكﺬلﻚ تلﻚ األكﺜﺮ مﻄﺮاً ،على
الﺘﻮالي.
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ العالﻤي
لﻤﻨاخﯿات الهﻄﻮل )(GPCC
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أسفﻞ الﯿﻤﯿﻦ :شﺬوذ تﺮكﯿﺰ
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في شهﺮ
سﺒﺘﻤﺒﺮ .2020
الﻤﺼﺪر :بﯿانات الﻤﻨﻈﻤة
األوروبﯿة السﺘﻐالل الﺴﻮاتﻞ
الﻤﺨﺼﺼة لألرصاد الﺠﻮية
)OSI SAF ،(EUMETSAT
 ،v2p1مع مﺪخالت الﺒﺤﺚ
والﺘﻄﻮيﺮ مﻦ مﺒادرة وكالة
الفﻀاﺀ األوروبﯿة بﺸﺄن تﻐﯿﺮ
الﻤﻨاخ )(ESA CCI
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الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ :2019 ،تقﺮيﺮ خاص للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ بﺸﺄن الﻤﺤﯿﻄات والﻐالف
الﺠلﯿﺪي في ﻇﻞ مﻨاخ مﺘﻐﯿﺮ.https://www.ipcc.ch/srocc ،

وفي مﻨﻄقة كﺒﯿﺮة مﻦ القﻄﺐ الﺸﻤالي الﺴﯿﺒﯿﺮي ،كان شﺬوذ
درجات الﺤﺮارة لعام  2020أكﺜﺮ مﻦ  3درجات مﺌﻮية ،وفي
أجﺰائﮫ الﺴاحلﯿة الﻮسﻄى ،تﺠاوز الﺸﺬوذ  5درجات مﺌﻮية
فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ )الﺸﻜﻞ  .(13وحُ ﺪدت درجة حﺮارة قﯿاسﯿة أولﯿة
بلﻐﺖ  38درجة مﺌﻮية في شﻤال الﺪائﺮة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة،
في  20حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ في فﯿﺮكهﻮيانﺴﻚ)ب( ،خالل مﻮجة حﺮ
ﻃﻮيلة .كﻤا رُ صﺪت مﻮجات حﺮ ودرجات حﺮارة قﯿاسﯿة في
أجﺰاﺀ أخﺮى مﻦ القﻄﺐ الﺸﻤالي )انﻈﺮ الﻈﻮاهﺮ الﺸﺪيﺪة
الﺘﺄثﯿﺮ في عام  ،(2020ولﻢ تقﺘﺼﺮ الﺤﺮارة الﺸﺪيﺪة على
الﯿابﺴة .وأثﺮت مﻮجة حﺮ بﺤﺮية على مﻨاﻃق واسعة مﻦ
الﻤﺤﯿﻂ الﻤﺘﺠﻤﺪ الﺸﻤالي شﻤال أوراسﯿا )الﺸﻜﻞ  .(8وكان
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في بﺤﺮ البﺘﯿﻒ ،قﺒالة مﻨﻄقة أعلى شﺬوذ في
درجات الﺤﺮارة على الﯿابﺴة ،مﻨﺨفﻀا بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ عادي
خالل فﺼلي الﺼﯿﻒ والﺨﺮيﻒ .والﻮاقع أن رقعة الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي كانﺖ مﻨﺨفﻀة بﺸﻜﻞ خاص على ﻃﻮل الﺴاحﻞ
الﺴﯿﺒﯿﺮي ،حﯿﺚ كان الﻄﺮيق الﺒﺤﺮي الﺸﻤالي خالﯿا ،أو
قﺮيﺒا مﻦ الﺨلﻮ ،مﻦ الﺠلﯿﺪ في الفﺘﺮة مﻦ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ إلى
تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ .كﻤا كان الرتفاع درجات الﺤﺮارة
في فﺼﻞ الﺮبﯿع تﺄثﯿﺮ كﺒﯿﺮ على أجﺰاﺀ أخﺮى مﻦ الﻐالف
الﺠلﯿﺪي .وكان الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي في حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ هﻮ األدنى
في القﻄﺐ الﺸﻤالي األوراسي في الﺴﺠﻞ الﺴاتلي على مﺪى
 54عاما على الﺮﻏﻢ مﻦ أن الﻤﻨﻄقة كانﺖ رقعﺘها أكﺒﺮ مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ في أواخﺮ نﯿﺴان/أبﺮيﻞ)ج(.

بﻤا في ذلﻚ أجﺰاﺀ مﻦ أالسﻜا وﻏﺮيﻨالنﺪ ،شهﺪت درجات
حﺮارة قﺮيﺒة مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ أو أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ .ونﺘﯿﺠة لﺬلﻚ،
كان مﯿﺰان الﻜﺘلة الﺴﻄﺤﯿة لﻐﺮيﻨالنﺪ للفﺘﺮة 2020/2019
قﺮيﺒا مﻦ مﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮات األربعﯿﻦ .ومع ذلﻚ ،اسﺘﻤﺮ
انﺨفاض الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ خالل مﻮسﻢ
 ،2020/2019ولﻜﻦ الﺨﺴارة كانﺖ أقﻞ مﻦ الﻜﻤﯿات الﻨﻤﻄﯿة
الﺘي شﻮهﺪت خالل العقﺪ الﻤاضي )انﻈﺮ الﻐالف الﺠلﯿﺪي(.
وكانﺖ أحﻮال الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي على ﻃﻮل األرخﺒﯿﻞ الﻜﻨﺪي
قﺮيﺒة مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ عﻨﺪ الﺤﺪ األدنى لﺸهﺮ أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ،
وﻇﻞ الﻤﻤﺮ الﻐﺮبي مﻐلقا)د(.

وكان مﻮسﻢ حﺮائق الﻐابات في القﻄﺐ الﺸﻤالي خالل عام
 2020نﺸﻄا بﺸﻜﻞ خاص ،ولﻜﻦ مع اخﺘالفات إقلﯿﻤﯿة كﺒﯿﺮة.
وشهﺪت الﻤﻨﻄقة الﻮاقعة شﻤال الﺪائﺮة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة أنﺸﻂ
مﻮسﻢ حﺮائق ﻏابات في سﺠﻞ بﯿانات مﺪتﮫ  18عاما ،كﻤا هﻮ
مقﺪر مﻦ حﯿﺚ الﻄاقة اإلشعاعﯿة للﺤﺮائق وانﺒعاثات ثاني
أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن مﻦ الﺤﺮائق .وتﺮكﺰ الﻨﺸاط الﺮئﯿﺴي في
شﺮق سﯿﺒﯿﺮيا القﻄﺒي الﺸﻤالي ،الﺬي كان أيﻀا أكﺜﺮ جفافا
مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ .وتﺸﯿﺮ الﺘقاريﺮ اإلقلﯿﻤﯿة)هـ( لﺸﺮق سﯿﺒﯿﺮيا إلى
أن مﻮسﻢ حﺮائق الﻐابات بﺪأ في وقﺖ أبﻜﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ،
وانﺘهى في وقﺖ الحق بالﻨﺴﺒة لﺒعﺾ الﻤﻨاﻃق ،مﻤا أدى
إلى إلﺤاق أضﺮار ﻃﻮيلة األجﻞ بالﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة الﻤﺤلﯿة.
وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن القﻄﺐ الﺸﻤالي كان في الﻐالﺐ أكﺜﺮ وأبلﻐﺖ أالسﻜا ،وكﺬلﻚ يﻮكﻮن واألقالﯿﻢ الﺸﻤالﯿة الﻐﺮبﯿة،
احﺘﺮاراً مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في هﺬه الفﺘﺮة ،فﺈن بعﺾ الﻤﻨاﻃق ،عﻦ نﺸاط حﺮائق كان أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ.

) ب(

https://public.wmo.int/en/media/news/reported-new-record-temperature-of-38%C2%B0c-north-of-arctic-circle

)ج(

Mudryk, L.E. et al., 2020: Arctic Report Card 2020: Terrestrial Snow Cover. United States. National Oceanic and

Atmospheric Administration. Office of Oceanic and Atmospheric Research University of Toronto. Department of Physics
.Ilmatieteen laitos (Finland) / Finnish Meteorological Institute, https://doi.org/10.25923/P6CA-V923

) د(

Arctic Climate Forum, https://arctic-rcc.org/sites/arctic-rcc.org/files/presentations/acf-fall-2020/2%20-%20Day%202%20-%20

)هـ(

Arctic Climate Forum, https://arctic-rcc.org/sites/arctic-rcc.org/files/presentations/acf-fall-2020/3%20-%20Day%201-%20ACF%20

ACF-6_Arctic_summary_MJJAS_2020_v2.pdf

October%202020%20Regional%20Overview%20Summary%20with%20extremes%20-281020.pdf
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الﺸﻜﻞ  .14مقارنة
الﺘﻐﯿﺮات الﻜﺘلﯿة
للﺼفائﺢ الﺠلﯿﺪية في
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة
مﻦ قﯿاس الﺠاذبﯿة
الﺴاتلي مﻦ GRACE/
) GRACE-FOاألزرق(
وﻃﺮيقة مﯿﺰانﯿة الﻜﺘلة
)) (MBMاألحﻤﺮ( .وتﺴلﻂ
هﺬه الﻤقارنة الﻀﻮﺀ
على الﺘﺒايﻦ الﻜﺒﯿﺮ
بﯿﻦ الﺴﻨﻮات في تﻐﯿﱡﺮ
الﻜﺘلة ،وأوجﮫ عﺪم
الﯿقﯿﻦ الﻜﺒﯿﺮة نﺴﺒﯿا في
هاتﯿﻦ الﻄﺮيقﺘﯿﻦ ،وعﺪم
تﻮافقهﻤا بﯿﻦ الﺤﯿﻦ
واﻵخﺮ.
الﻤﺼﺪرVelicogna :
وآخﺮون) 2020 ،انﻈﺮ
الﺘفاصﯿﻞ الﻤﺮجعﯿة في
بﯿانات الﺼفائﺢ الﺠلﯿﺪية
في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة )Antarctic ice
(sheet data

نﺤﻮ ﻏﯿﺮ عادي أربعة أمﺜال األمﻄار الﺸهﺮية العادية إلى
ﻏﺮب ﻏﺮيﻨالنﺪ ،الﺘي سقﻂ معﻈﻤها كﺜلﻮج أوقفﺖ مﺆقﺘا
الﺨﺴارة الﺼافﯿة للﺠلﯿﺪ وكانﺖ حاسﻤة في الﺤﺪ مﻦ كﻤﯿة
الﺬوبان؛ وكان هﺬا مﺨﺘلفا تﻤاما عﻦ الﻮضع في الﻤﻮسﻢ
الﺴابق ) ،(2019/2018حﯿﺚ كانﺖ هﻨاك فﺘﺮات ضﻐﻂ عالي
وكﻤﯿات كﺒﯿﺮة مﻦ أشعة الﺸﻤﺲ ،مﻤا زاد بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ مﻦ
الﺬوبان الﺼﯿفي.
وال يﻮجﺪ إبالغ روتﯿﻨي عﻦ الﻤﯿﺰان الﻜﺘلي الﺴﻨﻮي بالﻨﺴﺒة
للﺼفائﺢ الﺠلﯿﺪية في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ،وعادة ما
تﻜﻮن للﺘﻐﯿﺮات الﻜﺘلﯿة الﻤُﺒلﻎ عﻨها فﺘﺮة كﻤﻮن تﺒلﻎ عﺪة
سﻨﻮات .وذلﻚ ألنﮫ يﺠﺐ الﺠﻤع بﯿﻦ مﺠﻤﻮعات بﯿانات
مﺘعﺪدة للﺤﺪ مﻦ عﺪم الﯿقﯿﻦ والﺘﺤﯿﺰ في تقﺪيﺮات الﺘﻐﯿﺮ
الﻜﺘلي على الﻨﻄاق القاري.
وقﺪ أﻇهﺮت الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة اتﺠاها قﻮيا لفقﺪان الﻜﺘلة
مﻨﺬ أواخﺮ تﺴعﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ .وقﺪ تﺴارع هﺬا االتﺠاه
حﻮالي عام  ،2005وتفقﺪ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة حالﯿاً ما
يﺘﺮاوح بﯿﻦ  175و 225ﻏﯿﻐاﻃﻦ سﻨﻮياً .ويﺮجع ما يقﺮب مﻦ
 %90مﻦ تﺴارع هﺬا االتﺠاه إلى زيادة معﺪالت تﺪفق األنهار
31

32

33

34
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الﺠلﯿﺪية الﺮئﯿﺴﯿة في ﻏﺮب الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة وشﺒﮫ
جﺰيﺮة الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة .17وهﺬا يﺘﻨاقﺾ مع الﺼفﯿﺤة
الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ ،حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﺬوبان
الﺴﻄﺤي مﻤاثلة في حﺠﻤها لﺘلﻚ الﻨاجﻤة عﻦ ديﻨامﯿات األنهار
الﺠلﯿﺪية .وكان الﻤﺤﺮك الﺮئﯿﺴي لﺘﺪفق األنهار الﺠلﯿﺪية األسﺮع
في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة هﻮ زيادة ذوبان الﺮفﻮف الﺠلﯿﺪية
تﺤﺖ سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،حﯿﺚ كان الﻤﺤﺮك الﺜانﻮي هﻮ االنهﯿار
الﻤفاجﺊ للﺠﺮوف الﺠلﯿﺪية بﺴﺒﺐ الﺬوبان الﺴﻄﺤي الﻤﺤلي
في شﺒﮫ جﺰيﺮة الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة .39واسﺘﺠابة ديﻨامﯿات
األنهار الﺠلﯿﺪية لقﺴﺮ الﻤﻨاخ والﻤﺤﯿﻄات ،تﺤﻜﻤها بقﻮة عﺘﺒات
)انهﯿار الﺠﺮوف الﺠلﯿﺪية( وتﺆثﺮ علﯿها بقﻮة الﺘﺄثﯿﺮات اإليﺠابﯿة
في الﺘﺪفق .ونﺘﯿﺠة لﺬلﻚ ،فﺈن الﺨﺴائﺮ الﺪيﻨامﯿة بﯿﻦ الﺴﻨﻮات
في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ال تﺮتﺒﻂ إلى حﺪ كﺒﯿﺮ بالﺘقلﺒات
في الﻄقﺲ على الﻨﻄاقات الﺰمﻨﯿة الﺴﻨﻮية.
وما يﻄﻐى على اتﺠاه فقﺪان الﻜﺘلة الﻤﺴﺘﻤﺮ هﻮ الﺘقلﺒﯿة
الﻜﺒﯿﺮة في تﺴاقﻂ الﺜلﻮج بﯿﻦ الﺴﻨﻮات ،بﻤقﺪار عﺪة مﺌات
مﻦ الﻐﯿﻐاﻃﻦ )الﺸﻜﻞ  (14حﻮل مﺘﻮسﻂ يﺘﺮاوح بﯿﻦ 2300
و 2500ﻏﯿﻐاﻃﻦ سﻨﻮيا ،31ولﯿﺲ لﮫ اتﺠاه واضﺢ في العقﻮد
األخﯿﺮة .32وتهﯿﻤﻦ على هﺬه الﺘقلﺒات الﻜﺒﯿﺮة مﻜانﯿا وزمانﯿا
ﻇﻮاهﺮ تﺴاقﻂ الﺜلﻮج بﺸﻜﻞ مﺘﻄﺮف في بعﺾ األحﯿان .33ﻏﯿﺮ
أن عﻤلﯿات الﺮصﺪ الﺘي تُﺴﺘﺨﺪم فﯿها األدوات لﺘﺴاقﻂ الﺜلﻮج
في القارة نادرة للﻐاية ،وبﺪال مﻦ ذلﻚ تﺤﺴﺐ الﺘﻐﯿﺮات في
كﺘلة الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية اسﺘﺮجاعﯿاً مﻦ الﺘﻐﯿﺮات الﺘي تُﺮصﺪ
بالﺴﻮاتﻞ في معﺪل الﺘﺪفق )ﻃﺮيقة مﯿﺰانﯿة الﻜﺘلة( ،أو حقﻞ
الﺠاذبﯿة أو ارتفاع الﺴﻄﺢ ،إلى جانﺐ مﯿﺰان الﻜﺘلة الﺴﻄﺤﯿة
الﻤﻨﻤﺬج ،وكﺜافة الﺜلﻮج القﺮيﺒة مﻦ الﺴﻄﺢ ،واالنﺘعاش
األيﺰوسﺘاتﯿﻜي ،على الﺘﻮالي .وتﺤﺘﻮي كﻞ مﺠﻤﻮعة مﻦ هﺬه
الﻤﺠﻤﻮعات الﺜالث مﻦ الﺮصﺪات والﻤﺪخالت الﻨﻤﻮذجﯿة
الﻤﺮتﺒﻄة بها على أوجﮫ عﺪم يقﯿﻦ كﺒﯿﺮة وتﺤﯿﺰات مﺤﺘﻤلة،
والﻨﺘائج الﺘي تُﺒلﻎ عﻨها هﺬه الﺘقﻨﯿات ال تﺘفق دائﻤا مع قﯿﻢ
عﺪم الﯿقﯿﻦ الﺨاصة بها .34ولﺬلﻚ ،فﺈن تﻮافق اﻵراﺀ بﺸﺄن
تﻐﯿﺮات الﻜﺘلة في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ال يﻨﺸﺄ إال مﻦ
مقارنة مفﺼلة بﯿﻦ هﺬه الﻤﺠﻤﻮعة مﻦ الﻄﺮق ،مع الﻨﻈﺮ
بعﻨاية في نقاط القﻮة والﻀعﻒ لﻜﻞ مﻨها 42،39.وال يﺘﻮافﺮ
حﺘى اﻵن أي قﯿﻤة تﻮافقﯿة لعامي .2020/2019
اإلقلﯿﻤﯿة.
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الﮭﻄﻮل
كانﺖ الﻤﺠامﯿع الﺴﻨﻮية لهﻄﻮل األمﻄار في الﻤﻨاﻃق الﺘي
تهﻄﻞ فﯿها األمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأفﺮيقﯿا
وجﻨﻮب ﻏﺮب آسﯿا وجﻨﻮب شﺮق آسﯿا مﺮتفعة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ
عادي في عام ) 2020الﺸﻜﻞ  ،15اللﻮحة العلﻮية( ،وكﺬلﻚ
الﻤﺠامﯿع الﯿﻮمﯿة القﺼﻮى )الﺘي يعﺒﺮ عﻨها على أنها الﻤﺌﯿﻦ
الﺨامﺲ والﺘﺴعﻮن مﻦ الﻤﺠامﯿع الﯿﻮمﯿة( )الﺸﻜﻞ ،15
ً
شﻤاال
اللﻮحة الﺴفلﯿة( .وامﺘﺪت الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة األفﺮيقﯿة
بﺪرجة أكﺒﺮ إلى مﻨﻄقة الﺴاحﻞ أكﺜﺮ مﻦ الﻤعﺘاد .وبلﻐﺖ
الﻤﺠامﯿع لألمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة في الهﻨﺪ  %109مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ
على الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ ،وهﻮ ثالﺚ أعلى إجﻤالي مﻮسﻤي بعﺪ

عامي  1994و .2019وشهﺪت مﻨﻄقة شﺮق آسﯿا مﺠامﯿع
سﻨﻮية مﺮتفعة لهﻄﻮل األمﻄار وأيﻀاً مﺠامﯿع يﻮمﯿة شﺪيﺪة
االرتفاع بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿعي.
وفي مﻨاﻃق أخﺮى ،كانﺖ الﻤﺠامﯿع الﯿﻮمﯿة القﺼﻮى
)الﻤﺌﯿﻦ الﺨامﺲ والﺘﺴعﻮن مﻦ كﻤﯿات األمﻄار الﯿﻮمﯿة(
أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ﻃﻮيﻞ األجﻞ )الﺸﻜﻞ  ،15اللﻮحة الﺴفلﯿة(،
على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،في القارة الﺒﺤﺮية )الﺘي تﻀﻢ إنﺪونﯿﺴﯿا
وبابﻮا ﻏﯿﻨﯿا الﺠﺪيﺪة والفلﺒﯿﻦ ،فﻀال عﻦ الﺠﺰر األخﺮى
في الﻤﻨﻄقة( ،ووسﻂ وشﻤال ﻏﺮب أفﺮيقﯿا ،ومﻨاﻃق واسعة
مﻦ األمﺮيﻜﺘﯿﻦ ووسﻂ وﻏﺮب أوروبا.
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الﺸﻜﻞ  .15اللﻮحة العلﻮية:
إجﻤالي هﻄﻮل األمﻄار في
عام  ،2020الﻤعﺒّﺮ عﻨﮫ كﻤﺌﯿﻦ
مﻦ الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة
 .2010-1951والﻤﺴاحات
الﻤﻈللة هي تلﻚ الﺘي تﻨﺪرج
مﺠامﯿع هﻄﻮل األمﻄار
فﯿها ضﻤﻦ نﺴﺒة الـ  %20مﻦ
الﺴﻨﻮات األكﺜﺮ جفافا )اللﻮن
الﺒﻨي( ،وبﻨﺴﺒة الـ  %20األكﺜﺮ
مﻄﺮاً )اللﻮن األخﻀﺮ( خالل
الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة ،مع ﻇالل
أﻏﻤق مﻦ اللﻮنﯿﻦ الﺒﻨي
واألخﻀﺮ تﺸﯿﺮ إلى نﺴﺒة
الـ  %10األكﺜﺮ جفافا ونﺴﺒة
الـ  %10األكﺜﺮ مﻄﺮاً ،على
الﺘﻮالي.
مالحﻈة :تُﺴﺘﺨﺪم فﺘﺮة مﺮجعﯿة
أﻃﻮل هﻨا ألن هﻄﻮل األمﻄار
أكﺜﺮ تﻐﯿﱡﺮا ،وتﺘﯿﺢ فﺘﺮة أﻃﻮل
حﺴاب مﺘﻮسﻂ ﻃﻮيﻞ األجﻞ
أكﺜﺮ مﻮثﻮقﯿة.
اللﻮحة الﺴفلﯿة :الفﺮق بﯿﻦ
الﻤﺌﯿﻦ الﺨامﺲ والﺘﺴعﯿﻦ
الﻤﺮصﻮد مﻦ إجﻤالي هﻄﻮل
األمﻄار الﯿﻮمي في عام 2020
والﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األجﻞ
اسﺘﻨادا إلى الفﺘﺮة 2016-1982
)الﺴﻨة الﻜاملة( .ويﺸﯿﺮ اللﻮن
األزرق إلى ﻇﻮاهﺮ هﻄﻮل
أمﻄار يﻮمﯿة أكﺜﺮ تﻄﺮفا مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ على الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ،
ويﺸﯿﺮ اللﻮن الﺒﻨي إلى عﺪد
أقﻞ مﻦ ﻇﻮاهﺮ هﻄﻮل
األمﻄار الﯿﻮمﯿة الﻤﺘﻄﺮفة
مقارنة بالﻤﺆشﺮ الﻤﺘﻮسﻂ على
الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ.
مالحﻈة :الفﺘﺮة الﻤﺴﺘﺨﺪمة هﻨا
هي الﻄﻮل الﻜامﻞ لﻤﺠﻤﻮعة
بﯿانات هﻄﻮل األمﻄار الﯿﻮمﯿة
العالﻤﯿة.
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ العالﻤي
لﻤﻨاخﯿات الهﻄﻮل )،(GPCC
و،Deutscher Wetterdienst
ألﻤانﯿا
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الﻌﻮامﻞ الﻤﺤﺮﻛة لﻠﺘﻘﻠﺒﯿة الﻤﻨﺎﺧﯿة قﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ

الﺒﺤﺮ .وتﺮتﺒﻂ ﻇﺮوف الﻨﯿﻨﯿا بﻨﺸاط األعاصﯿﺮ األعلى مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ في شﻤال الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي ،الﺬي شهﺪ عﺪدا قﯿاسﯿا
مﻦ العﻮاصﻒ الﻤﺪارية الﻤﺴﻤاة خالل مﻮسﻢ األعاصﯿﺮ في
عام  ،2020وكﺬلﻚ هﻄﻮل أمﻄار بﻤعﺪل فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ في
أسﺘﺮالﯿا ،الﺘي أنهﺖ العام بالﺸهﺮ الﺮابع مﻦ شهﻮر كانﻮن
األول /ديﺴﻤﺒﺮ األكﺜﺮ مﻄﺮاً على اإلﻃالق.

هﻨاك العﺪيﺪ مﻦ الﻈﻮاهﺮ الﻄﺒﯿعﯿة الﻤﺨﺘلفة ،الﺘي ﻏالﺒا ما
يﺸار إلﯿها باسﻢ أنﻤاط الﻤﻨاخ أو أنﺴاق الﻤﻨاخ ،الﺘي تﺆثﺮ
على الﻄقﺲ على الﻨﻄاقات الﺰمﻨﯿة الﺘي تﺘﺮاوح بﯿﻦ أيام
وعﺪة أشهﺮ .وتﺘﻐﯿﺮ درجات الﺤﺮارة الﺴﻄﺤﯿة بﺒﻂﺀ نﺴﺒي
فﻮق الﻤﺤﯿﻄات ،ولﺬلﻚ يﻤﻜﻦ اسﺘﺨﺪام األنﻤاط الﻤﺘﻜﺮرة
لﺪرجة حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ لفهﻢ أنﻤاط الﻄقﺲ الﻤﺘﻐﯿﺮة
بﺴﺮعة أكﺒﺮ على الﯿابﺴة على الﻨﻄاقات الﺰمﻨﯿة الﻤﻮسﻤﯿة ،الﺘﺬبﺬب ﻓﻲ مﻨﻄﻘة الﻘﻄﺐ الﺸﻤﺎلﻲ
والﺘﻨﺒﺆ بها في بعﺾ الﺤاالت .كﺬلﻚ ،وإن يﻜﻦ بﻤعﺪل أسﺮع ،الﺘﺬبﺬب في مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالي ) (AOهﻮ نﻤﻂ جﻮي
فﺈن تﻐﯿﺮات الﻀﻐﻂ الﻤعﺮوفة في الﻐالف الﺠﻮي يﻤﻜﻦ أن واسع الﻨﻄاق يﺆثﺮ على الﻄقﺲ في جﻤﯿع أنﺤاﺀ نﺼﻒ
تﺴاعﺪ على تفﺴﯿﺮ أنﻤاط مﻨاخﯿة إقلﯿﻤﯿة معﯿﻨة.
الﻜﺮة األرضﯿة الﺸﻤالي .وتﺘﻤﯿﺰ الﻤﺮحلة اإليﺠابﯿة بﻀﻐﻂ
وفي عام  ،2020ساهﻢ كﻞ مﻦ الﻨﯿﻨﯿﻮ  -الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي هﻮاﺀ أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ فﻮق القﻄﺐ الﺸﻤالي وضﻐﻂ أعلى
) (ENSOوالﺘﺬبﺬب القﻄﺒي الﺸﻤالي في الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ فﻮق شﻤال الﻤﺤﯿﻂ الهادئ والﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي.
والﻤﻨاخﯿة في أجﺰاﺀ مﺨﺘلفة مﻦ العالﻢ .وكانﺖ ثﻨائﯿة القﻄﺐ ويﻜﻮن الﻤﺠﺮى الﻨفاث مﻮازياً لﺨﻄﻮط العﺮض وأبعﺪ شﻤاال
للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ،الﺘي لعﺒﺖ دورا رئﯿﺴﯿا في ﻇﻮاهﺮ عام مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ،حﯿﺚ يﺤﺒﺲ هﻮاﺀ القﻄﺐ الﺸﻤالي الﺒارد،
ويﻤﻜﻦ تﺤﻮيﻞ العﻮاصﻒ شﻤاال عﻦ مﺴاراتها الﻤعﺘادة.
 ،2019شﺒﮫ مﺤايﺪة خالل معﻈﻢ عام .2020
وتﺸهﺪ خﻄﻮط العﺮض الﻮسﻄى في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأوروبا
وسﯿﺒﯿﺮيا وشﺮق آسﯿا بﺸﻜﻞ عام عﺪدا أقﻞ مﻦ حاالت تفﺸي
الﻨﯿﻨﯿﻮ -الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبﻲ
الهﻮاﺀ الﺒارد ،مقارنة بﻤا هﻮ معﺘاد خالل الﻤﺮحلة اإليﺠابﯿة
ُ
تعﺪ الﻨﯿﻨﯿﻮ -الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي ) (ENSOأحﺪ أهﻢ مﺤﺮكات مﻦ الﺘﺬبﺬب في مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالي ) .(AOوالﺘﺬبﺬب في
الﺘﻐﯿﺮ مﻦ عام إلى عام في أنﻤاط الﻄقﺲ في جﻤﯿع أنﺤاﺀ
مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالي ) (AOالﺴلﺒي لﮫ تﺄثﯿﺮ عﻜﺴي ويﺮتﺒﻂ
العالﻢ .وهي تﺮتﺒﻂ بﻤﺨاﻃﺮ مﺜﻞ األمﻄار الﻐﺰيﺮة والفﯿﻀانات
بﮫ تﯿار نفاث أكﺜﺮ تعﺮجاً وتﺴﺮّ ب الهﻮاﺀ الﺒارد جﻨﻮباً إلى
والﺠفاف .وعادة ما يﻜﻮن لﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ ،الﺘي تﺘﺴﻢ بارتفاع
خﻄﻮط العﺮض الﻮسﻄى.
درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ عﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في شﺮق الﻤﺤﯿﻂ
الهادئ وضعﻒ الﺮياح الﺘﺠارية ،تﺄثﯿﺮ احﺘﺮاري على كان الﺘﺬبﺬب في مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالي ) (AOإيﺠابﯿا بقﻮة
درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة .أما ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا ،الﺘي تﺘﻤﯿﺰ خالل شﺘاﺀ نﺼﻒ الﻜﺮة األرضﯿة الﺸﻤالي  2020/2019وكان
بﺪرجات حﺮارة أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ لﺴﻄﺢ الﺒﺤﺮ في وسﻂ في شﺒاط /فﺒﺮايﺮ أقﻮى ما كان علﯿﮫ مﻨﺬ كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ
وشﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ وتعﺰيﺰ الﺮياح الﺘﺠارية ،فﺘﺘﺮتﺐ  .1993وقﺪ ساهﻢ ذلﻚ في أحﺮ شﺘاﺀ على اإلﻃالق في آسﯿا
علﯿها آثار عﻜﺴﯿة.
وأوروبا وسادس أحﺮ شﺘاﺀ على اإلﻃالق بالﻨﺴﺒة للﻮاليات
وكانﺖ درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ في نهاية عام الﻤﺘﺤﺪة الﻤﺠاورة؛ وفي الﻮقﺖ نفﺴﮫ ،شهﺪت أالسﻜا أب ََﺮد
 2019قﺮيﺒة مﻦ عﺘﺒات الﻨﯿﻨﯿﻮ أو تﺠاوزتها في مﻨﻄقة شﺘاﺀ لها مﻨﺬ أكﺜﺮ مﻦ عقﺪيﻦ .ومﻦ خالل احﺘﻮاﺀ الهﻮاﺀ
الﻨﯿﻨﯿﻮ  .4 3.4وقﺪ اسﺘﻤﺮت درجات الﺤﺮارة هﺬه حﺘى الﺒارد في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة ﻃﻮال فﺼﻞ الﺸﺘاﺀ بﺄكﻤلﮫ ،ساهﻢ
األشهﺮ األولى مﻦ عام  ،2020ولﻜﻦ الﻈاهﺮة لﻢ تﺸﺘﺪ ،الﺘﺬبﺬب في مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالي ) (AOاإليﺠابي أيﻀا في
وانﺨفﺾ شﺬوذ درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ في شﺮق حﺪوث ثقﺐ أوزون في القﻄﺐ الﺸﻤالي نادر نﺴﺒﯿا وكﺒﯿﺮ
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ في آذار /مارس .وبعﺪ فﺘﺮة سﺘة أشهﺮ مﻦ بﺸﻜﻞ قﯿاسي في آذار /مارس )انﻈﺮ األوزون الﺴﺘﺮاتﻮسفﯿﺮي
األحﻮال الﻤﺤايﺪة – أي كﻮن درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ والﻐازات الﻤﺴﺘﻨفﺪة لألوزون( .وإضافة إلى ذلﻚ ،ارتﺒﻄﺖ
في حﺪود  0.5درجة مﺌﻮية مﻦ الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعي – تﻄﻮرت الﻤﺮحلة الﺸﺘﻮية اإليﺠابﯿة مﻦ الﺘﺬبﺬب في مﻨﻄقة القﻄﺐ
مﺮحلة الﺒﺮودة ،الﻨﯿﻨﯿا ،في آب /أﻏﺴﻄﺲ وتعﺰزت خالل الﺸﻤالي ) (AOبانﺨفاض رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في الﺼﯿﻒ
خﺮيﻒ نﺼﻒ الﻜﺮة األرضة الﺸﻤالي إلى قﻮة معﺘﺪلة الﺘالي) 35انﻈﺮ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي( .وكان الﺘﺬبﺬب في مﻨﻄقة
)أقﻞ مﻦ الﻤعﺘاد بﻤا يﺘﺮاوح بﯿﻦ  1.0و 1.5درجة مﺌﻮية( .القﻄﺐ الﺸﻤالي ) (AOإيﺠابﯿاً بقﻮة في تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ
واسﺘﺠاب الﻐالف الﺠﻮي أيﻀا بﺮياح تﺠارية كانﺖ أقﻮى ولﻜﻨﮫ سﺮعان ما انﺨفﺾ إلى قﯿﻢ سلﺒﯿة كﺒﯿﺮة في كانﻮن
مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ،مﻤا يﺸﯿﺮ إلى االقﺘﺮان بﺪرجات حﺮارة سﻄﺢ األول /ديﺴﻤﺒﺮ وأوائﻞ عام .2021
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الﻈﻮاهﺮ شﺪيﺪة الﺘﺄثﯿﺮ في عام

2020

على الﺮﻏﻢ مﻦ أهﻤﯿة فهﻢ الﺘﻐﯿﺮات الﻮاسعة الﻨﻄاق في
الﻤﻨاخ ،فﺈن أشﺪ آثار الﻄقﺲ والﻤﻨاخ حﺪ ًة كﺜﯿﺮا ما تﻜﻮن
مﺤﺴﻮسة خالل الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية الﻤﺘﻄﺮفة مﺜﻞ األمﻄار
الﻐﺰيﺮة والﺜلﻮج ،والﺠفاف ،ومﻮجات الﺤﺮ ،والﻤﻮجات
الﺒاردة ،والعﻮاصﻒ ،بﻤا في ذلﻚ العﻮاصﻒ الﻤﺪارية .ويﻤﻜﻦ
أن تﺆدي هﺬه إلى ﻇﻮاهﺮ أخﺮى شﺪيﺪة الﺘﺄثﯿﺮ مﺜﻞ الفﯿﻀانات
واالنهﯿارات األرضﯿة وحﺮائق الﻐابات واالنهﯿارات الﺜلﺠﯿة،
أو إلى تفاقﻢ تلﻚ الﻈﻮاهﺮ .وتﺮد الﻤﺨاﻃﺮ واﻵثار الﻤﺮتﺒﻄة
بهﺬه الﻈﻮاهﺮ في قﺴﻢ الﻤﺨاﻃﺮ واﻵثار.

 %9مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ على الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ .كﻤا أثﺮت األمﻄار
الﻐﺰيﺮة والفﯿﻀانات واالنهﯿارات األرضﯿة على الﺒلﺪان
الﻤﺤﯿﻄة .وكان شهﺮ آب/أﻏﺴﻄﺲ أكﺜﺮ الﺸهﻮر رﻃﻮبة
على اإلﻃالق بالﻨﺴﺒة لﺒاكﺴﺘان ،وهﻄلﺖ أمﻄار بلﻐﺖ 231
ملﻢ في  28آب/أﻏﺴﻄﺲ في كﺮاتﺸي  -فﯿﺼﻞ ،وهﻮ أعلى
مﺠﻤﻮع يﻮمي يﺴﺠﻞ في مﻨﻄقة كﺮاتﺸي .وأبلﻎ عﻦ أكﺜﺮ
مﻦ  2000حالة وفاة خالل مﻮسﻢ الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة في الهﻨﺪ
وباكﺴﺘان ونﯿﺒال وبﻨﻐالديﺶ وأفﻐانﺴﺘان ومﯿانﻤار ،36بﻤا
في ذلﻚ  145حالة وفاة مﺮتﺒﻄة بالفﯿﻀانات الﻤفاجﺌة في
أفﻐانﺴﺘان في أواخﺮ آب/أﻏﺴﻄﺲ و 166حالة وفاة مﺮتﺒﻄة
بانهﯿار أرضي في مﻨﺠﻢ في مﯿانﻤار في أوائﻞ تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ
في أعقاب هﻄﻮل أمﻄار ﻏﺰيﺮة.

حﺪثﺖ فﯿﻀانات واسعة الﻨﻄاق في أجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة مﻦ أفﺮيقﯿا
في عام  .2020وكان معﺪل هﻄﻮل األمﻄار أعلى بﻜﺜﯿﺮ مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ في معﻈﻢ مﻨﻄقة القﺮن األفﺮيقي الﻜﺒﯿﺮ خالل مﻮسﻢ
”األمﻄار الﻄﻮيلة“ في الفﺘﺮة مﻦ آذار /مارس إلى أيار /مايﻮ،
بعﺪ مﻮسﻢ رﻃﺐ مﻤاثﻞ في تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ  -كانﻮن
األول /ديﺴﻤﺒﺮ  .2019وأعقﺐ ذلﻚ هﻄﻮل أمﻄار بﻤعﺪل
فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ في الﻐالﺒﯿة العﻈﻤى مﻦ مﻨﻄقة الﺴاحﻞ ،بﺪﺀاً
مﻦ الﺴﻨﻐال إلى الﺴﻮدان ،خالل الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة الﺼﯿفﯿة
)الﺸﻜﻞ .(15

كﻤا تﺴﺒﺐ اسﺘﻤﺮار هﻄﻮل االمﻄار بﻤعﺪل مﺮتفع فى
مﺴﺘﺠﻤعات مﯿاه نهﺮ الﯿانﻐﺘﺴى فى الﺼﯿﻦ فى مﻮسﻢ الﺮياح
الﻤﻮسﻤﯿة في حﺪوث فﯿﻀانات شﺪيﺪة .وكانﺖ الفﺘﺮة مﻦ
حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ إلى آب /أﻏﺴﻄﺲ رﻃﺒة بﺸﻜﻞ خاص،
وأثﺮت الفﯿﻀانات على نهﺮ الﯿانﻐﺘﺴي وروافﺪه .وفي
مﻨﺘﺼﻒ آب/أﻏﺴﻄﺲ ،شهﺪ سﺪ الﻤﻤﺮات الﺜالثة أكﺒﺮ ذروة
فﯿﻀان مﻨﺬ بﻨائﮫ ،حﯿﺚ بلﻎ  75000مﺘﺮ مﻜعﺐ .وكﻤا كان
مﻮسﻢ الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة الﺼﯿفﯿة فﻮق شﺒﮫ الﺠﺰيﺮة الﻜﻮرية
رﻃﺒا جﺪا ،حﯿﺚ شهﺪت جﻤهﻮرية كﻮريا ثالﺚ أكﺜﺮ صﯿﻒ
مﻄﺮاً ،وتعﺮضﺖ أجﺰاﺀ مﻦ ﻏﺮب الﯿابان لفﯿﻀانات كﺒﯿﺮة
في تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ.

ﻋﺎم مﻦ الﻔﯿﻀﺎنﺎت واﺳﻌة الﻨﻄﺎق ،وﺧﺎﺻة ﻓﻲ
أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ وآﺳﯿﺎ
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للهﺠﺮة/

وشهﺪت الهﻨﺪ أحﺪ مﻮسﻤي الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة األكﺜﺮ رﻃﻮبة مﻨﺬ
عام  ،1994حﯿﺚ كان مﺘﻮسﻂ هﻄﻮل األمﻄار على الﻤﺴﺘﻮى
الﻮﻃﻨي مﻦ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ إلى أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ أعلى بﻨﺴﺒة

الﺼﻮرة لـ ،Leo Toreton :الﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة
جﻤهﻮرية أفﺮيقﯿا الﻮسﻄى

وكانﺖ الفﯿﻀانات واسعة الﻨﻄاق في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ
الﻤﻨﻄقة ،ولﻜﻦ الﺴﻮدان وكﯿﻨﯿا كانﺘا األكﺜﺮ تﻀﺮرا ،حﯿﺚ
أبلﻎ عﻦ  285حالة وفاة في كﯿﻨﯿا ،36و 155حالة وفاة وأكﺜﺮ وشهﺪت أجﺰاﺀ مﻦ جﻨﻮب شﺮق آسﯿا فﯿﻀانات شﺪيﺪة
مﻦ  800000شﺨﺺ تﻀﺮروا في الﺴﻮدان ،37إلى جانﺐ في تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ وتﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮفﻤﺒﺮ .وكانﺖ
الﻤﺰيﺪ مﻦ اﻵثار ﻏﯿﺮ الﻤﺒاشﺮة الﻨاجﻤة عﻦ األمﺮاض.
وشﻤلﺖ الﺒلﺪان الﺘي أبلﻐﺖ عﻦ خﺴائﺮ في األرواح أو تﺸﺮد
أعﺪاد كﺒﯿﺮة مﻦ الﺴﻜان الﺴﻮدان وجﻨﻮب الﺴﻮدان وإثﯿﻮبﯿا
والﺼﻮمال وكﯿﻨﯿا وأوﻏﻨﺪا وتﺸاد ونﯿﺠﯿﺮيا )الﺘي عانﺖ
أيﻀا مﻦ الﺠفاف في الﺠﺰﺀ الﺠﻨﻮبي مﻦ الﺒلﺪ( والﻨﯿﺠﺮ
وبﻨﻦ وتﻮﻏﻮ والﺴﻨﻐال وكﻮت ديفﻮار والﻜامﯿﺮون وبﻮركﯿﻨا
فاسﻮ .وقﺪ بلﻎ العﺪيﺪ مﻦ الﺒﺤﯿﺮات واألنهار مﺴﺘﻮيات قﯿاسﯿة
عالﯿة ،بﻤا في ذلﻚ بﺤﯿﺮة فﯿﻜﺘﻮريا في أيار/مايﻮ ونهﺮ الﻨﯿﺠﺮ
في نﯿامي والﻨﯿﻞ األزرق في الﺨﺮﻃﻮم في أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ.

الفﯿﻀانات في مﺪيﻨة بﻮانﺖ نﻮار الﺴاحلﯿة ،الﻜﻮنﻐﻮ
في  6شﺒاط /فﺒﺮايﺮ 2020

 ،Reliefwebتقﺮيﺮ الﺤالة ،الﺴﻮدان 13 ،تﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮفﻤﺒﺮ
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/ ،2020
Situation%20Report%20-%20Sudan%20-%2013%20
Nov%202020.pdf
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الﻤﻨﻄقة األكﺜﺮ تﻀﺮرا هي وسﻂ فﯿﯿﺖ نام ،حﯿﺚ تفاقﻤﺖ
األمﻄار الﻐﺰيﺮة الﺘي تﺸﯿﺮ عاد ًة إلى وصﻮل الﺮياح
الﻤﻮسﻤﯿة الﺸﻤالﯿة الﺸﺮقﯿة بﺴﺒﺐ سلﺴلة مﻦ األعاصﯿﺮ
الﻤﺪارية والﻤﻨﺨفﻀات ،حﯿﺚ وصلﺖ ثﻤانﯿة مﻨها إلى الﯿابﺴة
في أقﻞ مﻦ خﻤﺴة أسابﯿع .وتلقﺖ هﻮي أمﻄارا تﺘﺠاوز
 1800ملﻢ في األسﺒﻮع مﻦ  7إلى  13تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ،
وما مﺠﻤﻮعﮫ  2615ملﻢ لﺸهﺮ تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ .وامﺘﺪت
الفﯿﻀانات أيﻀا ﻏﺮباً إلى كﻤﺒﻮديا.

الﺸﻜﻞ  .16مﺘﻮسﻂ درجة
الﺤﺮارة الﺴﻨﻮي في
فﻨلﻨﺪا بالﻨﺴﺒة إلى مﺘﻮسﻂ
الفﺘﺮة .2010-1981
ويُﻈهﺮ الﻤﻨﺤﻨى األسﻮد
الﻤﺘﻮسﻂ الﻤﺘﺤﺮك لﺸﺬوذ
درجة الﺤﺮارة لﻤﺪة
 10سﻨﻮات.
الﻤﺼﺪر :الﻤعهﺪ الفﻨلﻨﺪي
لألرصاد الﺠﻮية.

ومﻦ الﻤﻨاﻃق األخﺮى الﺘي شهﺪت خﺴائﺮ كﺒﯿﺮة في األرواح
مﺮتﺒﻄة بالفﯿﻀانات )الفﯿﻀانات الﻤفاجﺌة في معﻈﻤها نﺘﯿﺠة
لهﻄﻮل األمﻄار الﻤﺤلﯿة الﻐﺰيﺮة( إنﺪونﯿﺴﯿا في كانﻮن
الﺜاني/يﻨايﺮ والﺒﺮازيﻞ في كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ وآذار/مارس،
وجﻤهﻮرية الﻜﻮنﻐﻮ الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة وروانﺪا في نﯿﺴان/أبﺮيﻞ
وأيار/مايﻮ ،والﯿﻤﻦ في تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ .وشهﺪت جاكﺮتا يﻮمها
األكﺜﺮ مﻄﺮاً مﻨﺬ عام  ،1996حﯿﺚ سُ ﺠﻞ هﻄﻮل أمﻄار
بلﻐﺖ  377ملﻢ في مﻄار حلﯿﻢ في  1كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ،
وشهﺪت بﯿلﻮ هﻮريﺰونﺘي بالﺒﺮازيﻞ يﻮمها األكﺜﺮ مﻄﺮاً على
اإلﻃالق ،حﯿﺚ سُ ﺠﻞ  172ملﻢ مﻦ األمﻄار في  24كانﻮن
الﺜاني /يﻨايﺮ .كﻤا شهﺪت مﺪيﻨة خﻮمﺒﻮلي الﺴﻨﻐالﯿة أكﺜﺮ
أيامها مﻄﺮاً على اإلﻃالق ،حﯿﺚ سﺠﻞ هﻄﻮل  226ملﻢ
مﻦ األمﻄار في  5أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ.

مﻮﺟﺎت الﺤﺮ والﺠﻔﺎف وﺣﺮاﺋﻖ الﻐﺎبﺎت

أثﱠﺮ الﺠفاف الﺸﺪيﺪ على أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ الﻤﻨاﻃق الﺪاخلﯿة
ألمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة في عام  ،2020وكانﺖ الﻤﻨاﻃق األكﺜﺮ
تﻀﺮرا هي شﻤال األرجﻨﺘﯿﻦ وأوروﻏﻮاي وباراﻏﻮاي
والﻤﻨاﻃق الﺤﺪودية الﻐﺮبﯿة للﺒﺮازيﻞ  .وشهﺪت معﻈﻢ
مقاﻃعات شﻤال األرجﻨﺘﯿﻦ واحﺪة مﻦ أكﺜﺮ خﻤﺲ سﻨﻮات
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وكان عام  2020عاما دافﺌا بﺸﻜﻞ اسﺘﺜﻨائي بالﻨﺴﺒة لﻤعﻈﻢ
روسﯿا ،وخاصة سﯿﺒﯿﺮيا .وكان مﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة في
روسﯿا لعام  2020أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ بﻤقﺪار  3.2درجات
مﺌﻮية ،أي أعلى بﻤقﺪار  1.0درجة مﺌﻮية مﻦ الﺮقﻢ القﯿاسي
الﺴابق الﻤﺴﺠﻞ في عام  .2007وفي أجﺰاﺀ مﻦ شﻤال سﯿﺒﯿﺮيا،
كان مﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة لهﺬا العام أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ
بﻤقﺪار  6درجات مﺌﻮية أو أكﺜﺮ .وبلﻐﺖ الﺤﺮارة ذروتها
في أواخﺮ حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ ،عﻨﺪما وصلﺖ درجات الﺤﺮارة
إلى  38.0درجة مﺌﻮية في فﯿﺮكهﻮيانﺴﻚ في  20حﺰيﺮان/

ﺷذوذ درﺟﺎت اﻟﺣرارة ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺗرة
)ﺑﺎﻟدرﺟﺎت اﻟﻣﺋوﯾﺔ(

2

جفافا على اإلﻃالق ،حﯿﺚ شهﺪت بﻮيﻨﺲ آيﺮس ثاني أكﺜﺮ
سﻨﻮاتها جفافا .كﻤا كان هﻄﻮل األمﻄار خالل هﺬه الفﺘﺮة
أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في باراﻏﻮاي وأوروﻏﻮاي .وبلﻐﺖ
الﺨﺴائﺮ الﺰراعﯿة الﻤقﺪرة  3باليﯿﻦ دوالر مﻦ دوالرات
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في الﺒﺮازيﻞ ،مع تﻜﺒﺪ خﺴائﺮ إضافﯿة في
األرجﻨﺘﯿﻦ وأوروﻏﻮاي وباراﻏﻮاي .وكانﺖ مﺴﺘﻮيات األنهار
مﻨﺨفﻀة إلى الﺤﺪ الﺬي أدى إلى تعﻄﻞ الﻨقﻞ الﻨهﺮي في
باراﻏﻮاي .كﻤا شهﺪت بﯿﺮو ﻇﺮوف جفاف بﯿﻦ كانﻮن الﺜاني/
يﻨايﺮ وآذار /مارس ،وخاصة في شﻤال الﺒلﺪ .38ومع اسﺘﻤﺮار
الﺠفاف ،امﺘﺪت مﻮجة حﺮ كﺒﯿﺮة عﺒﺮ الﻤﻨﻄقة في أواخﺮ
أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ وأوائﻞ تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ ،وامﺘﺪت شﺮقا
وشﻤاال لﺘﺸﻤﻞ جﺰﺀاً كﺒﯿﺮاً مﻦ الﻤﻨاﻃق الﺪاخلﯿة للﺒﺮازيﻞ.
وبلﻐﺖ درجة الﺤﺮارة  44.6درجة مﺌﻮية في  5تﺸﺮيﻦ
األول/أكﺘﻮبﺮ في نﻮفا ماريﻨﻐا وأﻏﻮا كالرا ،وشﻤلﺖ الﻤﻮاقع
الفﺮدية الﺘي شهﺪت أكﺜﺮ أيامها سﺨﻮنة على اإلﻃالق كﻮيابا
وكﻮريﺘﯿﺒا وبﯿلﻮ هﻮريﺰونﺘي وأسﻮنﺴﯿﻮن .وكان هﻨاك نﺸاط
حﺮائق ﻏابات كﺒﯿﺮ في جﻤﯿع أنﺤاﺀ األرجﻨﺘﯿﻦ والﺒﺮازيﻞ
وباراﻏﻮاي مﻨﺬ مﻨﺘﺼﻒ العام فﺼاعﺪا ،مع حﺪوث بعﺾ
أخﻄﺮ حﺮائق الﻐابات في األراضي الﺮﻃﺒة في بانﺘانال
بﻐﺮب الﺒﺮازيﻞ.

1900

https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/1325635/INFORME-LLUVIAS-2019-2020%20FINAL-29-09-2020v2.pdf

فﺮن كﺮيﻚ ،كالﯿفﻮرنﯿا ،في  10تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ  .1911وسُ ﺠلﺖ
درجة حﺮارة قﺪرها  55.0درجة مﺌﻮية في كﯿﺒﯿلي ،تﻮنﺲ،
في  7تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ 40 1931؛ وهﺬا كان رقﻤا قﯿاسﯿا لﻨﺼﻒ
الﻜﺮة األرضﯿة الﺸﺮقي.

يﻮنﯿﻮ ،وهي مﺆقﺘا أعلى درجة حﺮارة معﺮوفة في أي مﻜان
شﻤال الﺪائﺮة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة .وامﺘﺪ الﺪفﺀ ﻏﯿﺮ الﻄﺒﯿعي
أيﻀا إلى أجﺰاﺀ أخﺮى مﻦ مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالي الﻤﺮتفعة
خارج روسﯿا ،حﯿﺚ بلﻐﺖ درجات الﺤﺮارة رقﻤا قﯿاسﯿا في
 25تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ بلﻎ  21.9درجة مﺌﻮية في يﻮريﻜا )كﻨﺪا(،
كﻤا اسﺘﻤﺮت حﺮائق الﻐابات الﻜﺒﺮى في شﺮق أسﺘﺮالﯿا،
و 21.7درجة مﺌﻮية في مﻄار سفالﺒارد.
الﺘي ﻇلﺖ مﺸﺘﻐلة ﻃﻮال الﺠﺰﺀ األخﯿﺮ مﻦ عام  2019حﺘى
وقﺪ سﺠلﺖ فﻨلﻨﺪا أعلى رقﻢ قﯿاسي وﻃﻨي جﺪيﺪ في درجات أوائﻞ عام  2020قﺒﻞ أن تﺘﻢ الﺴﯿﻄﺮة علﯿها أخﯿﺮا بعﺪ هﻄﻮل
ّ
وخفﺖ حﺪة أحﻮال
الﺤﺮارة في سﻨة  ،2020الﺘي كانﺖ أيﻀا أحﺮ سﻨة للﺒلﺪ أمﻄار ﻏﺰيﺮة في أوائﻞ شﺒاط /فﺒﺮايﺮ.
بﺸﻜﻞ عام .وكان مﺘﻮسﻂ درجة الﺤﺮارة الﺴﻨﻮي األعلى الﺠفاف ،الﺘي كانﺖ قﺪ سادت مﻨﺬ أوائﻞ عام  ،2017اعﺘﺒارا
بﯿﻦ جﻤﯿع الﻤﺤﻄات في فﻨلﻨﺪا هﻮ  9.2درجات مﺌﻮية ،وقﺪ مﻦ كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ  2020فﺼاعﺪا ،ولﻜﻦ كان هﻨاك عﺪد
سُ ﺠلﺖ في أوتﻮ ،بارﻏاس .وكان هﺬا الﺮقﻢ أعلى بﻤقﺪار مﻦ نﻮبات الﺤﺮ الﺸﺪيﺪة في أوائﻞ عام  .2020وفي  4كانﻮن
 0.8درجة مﺌﻮية مﻦ الﺮقﻢ القﯿاسي الﻮﻃﻨي الﺴابق الﻤﺴﺠﻞ الﺜاني/يﻨايﺮ ،بلﻐﺖ درجة الﺤﺮارة في بﯿﻨﺮيﺚ ،في ﻏﺮب
سﯿﺪني  48.9درجة مﺌﻮية ،وهي أعلى درجة حﺮارة لﻮحﻈﺖ
في نفﺲ الﻤﺤﻄة في عام ) 2015الﺸﻜﻞ .(16
في مﻨﻄقة حاضﺮة أسﺘﺮالﯿة ،في حﯿﻦ بلﻐﺖ كانﺒﯿﺮا ،الﺘي
وقﺪ حﺪث عﺪد مﻦ حﺮائق الﻐابات الﻜﺒﯿﺮة بﺸﻜﻞ اسﺘﺜﻨائي ،سﺠلﺖ أرقاما قﯿاسﯿة شهﺮية في جﻤﯿع أشهﺮ الﺼﯿﻒ الﺜالثة،
بﻤا في ذلﻚ أكﺒﺮ حﺮائق سﺠلﺖ على اإلﻃالق في واليﺘي
مﺴﺘﻮى مﺮتفعا جﺪيﺪا بلﻎ  44.0درجة مﺌﻮية في الﯿﻮم نفﺴﮫ.
كالﯿفﻮرنﯿا وكﻮلﻮرادو ،في ﻏﺮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في أواخﺮ كﻤا أثﺮ الﺘلﻮث الﺸﺪيﺪ بالﺪخان على أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ جﻨﻮب
الﺼﯿﻒ والﺨﺮيﻒ ،مﻤا ساهﻢ في احﺘﺮاق أكﺒﺮ مﻨﻄقة على
الﺼعﯿﺪ الﻮﻃﻨي في الﺴﻨﻮات العﺸﺮيﻦ الﻤاضﯿة .وساهﻤﺖ
https://wmo.asu.edu/content/world-meteorologicalأحﻮال الﺠفاف الﻮاسعة الﻨﻄاق في الﻨﺼﻒ الﻐﺮبي مﻦ
organization-global-weather-climate-extremes-archive
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،وال سﯿﻤا الﻤﻨاﻃق الﺪاخلﯿة الﺠﻨﻮبﯿة
الﻐﺮبﯿة ،في انﺪالع الﺤﺮائق ،وكﺬلﻚ الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة
الﺼﯿفﯿة الﻀعﯿفة جﺪا .وكانﺖ فﺘﺮة الﺜالثة أشهﺮ الﻤﻤﺘﺪة
مﻦ تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ إلى أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ هي األكﺜﺮ سﺨﻮنة وجفافا
على اإلﻃالق في جﻨﻮب ﻏﺮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،وكان عام
 2020أكﺜﺮ األعﻮام جفافا على اإلﻃالق في نﯿفادا ويﻮتا .كﻤا
أشعﻞ نﺸاط الﺒﺮق ﻏﯿﺮ الﻄﺒﯿعي في كالﯿفﻮرنﯿا الﺴاحلﯿة في
مﻨﺘﺼﻒ آب /أﻏﺴﻄﺲ العﺪيﺪ مﻦ الﺤﺮائق .وكانﺖ الﺤﺮائق
األكﺜﺮ تﺪمﯿﺮا في كالﯿفﻮرنﯿا وﻏﺮب والية أوريﻐﻮن ،بﺤﯿﺚ
ُدمﺮ أكﺜﺮ مﻦ  8500مﻦ الﻤﺒاني في والية كالﯿفﻮرنﯿا وأكﺜﺮ
مﻦ  2000مﺒﻨى في والية أوريﻐﻮن .وتعﺰى  46حالة وفاة
وخﺴائﺮ قﺪرها  16.5بلﯿﻮن دوالر إلى الﺤﺮائق الﺘي انﺪلعﺖ
في واليات مﺘعﺪدة .39وكان هﻨاك أيﻀا عﺪد مﻦ حاالت
الﺤﺮارة الﺸﺪيﺪة .ووصلﺖ درجة الﺤﺮارة في وادي الﻤﻮت
إلى  54.4درجة مﺌﻮية في  16آب/أﻏﺴﻄﺲ ،وهي أعلى
درجة حﺮارة معﺮوفة في العالﻢ على األقﻞ في الﺴﻨﻮات
الﺜﻤانﯿﻦ الﻤاضﯿة ،في حﯿﻦ بلﻐﺖ درجة الﺤﺮارة  49.4درجة
مﺌﻮية في  6أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ في وودالنﺪ هﯿلﺰ ،وهﻮ رقﻢ قﯿاسي
بالﻨﺴﺒة لﻤﻨﻄقة لﻮس أنﺠلﻮس الﻜﺒﺮى .وكانﺖ أعلى درجة
حﺮارة سﺠلﺖ على اإلﻃالق هي  56.7درجة مﺌﻮية في
40
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الﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة الﺘابعة لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة
للﻤﺤﯿﻄات والﻐالف الﺠﻮي ) ،(NCEIخﺴائﺮ كﻮارث ﻃقﺲ ومﻨاخ
قﺪرها بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي )https://www.ncdc.noaa. ،(2021

سﺪ نقابة دراي سﻤارت بالقﺮب مﻦ بﺮيﺘﺴﺘاون،
مقاﻃعة كﯿﺐ الﺸﻤالﯿة ،جﻨﻮب أفﺮيقﯿا

25

شﺮق أسﺘﺮالﯿا في أوائﻞ عام  .2020وأبلﻎ عﺪد مﻦ الﻤﺤﻄات  39.7درجة مﺌﻮية .وسﺠلﺖ هﻮنﻎ كﻮنﻎ رقﻤا قﯿاسﯿا بلﻎ
في نﯿﻮزيلﻨﺪا عﻦ أﻃﻮل مﻮجة جفاف مﺴﺠلة بﯿﻦ أواخﺮ  13لﯿلة حارة مﺘﺘالﯿة ،مع كﻮن درجة الﺤﺮارة الﯿﻮمﯿة
الﺼﻐﺮى  28درجة مﺌﻮية أو أكﺜﺮ ،في الفﺘﺮة مﻦ  19حﺰيﺮان/
كانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ  2019وأواخﺮ شﺒاط /فﺒﺮايﺮ .2020
يﻮنﯿﻮ إلى  1تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ،أعقﺒﺘها  11لﯿلة حارة مﺘﺘالﯿة في
وشهﺪت مﻨﻄقة الﺒﺤﺮ الﻜاريﺒي والﻤﻜﺴﯿﻚ مﻮجة حﺮ كﺒﯿﺮة الفﺘﺮة مﻦ  5إلى  15تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ.
في نﯿﺴان/أبﺮيﻞ .ووصلﺖ درجات الﺤﺮارة إلى  39.7درجة
مﺌﻮية في فﯿﻐﯿﺘاس في  12نﯿﺴان/أبﺮيﻞ ،وهﻮ رقﻢ قﯿاسي واسﺘﻤﺮ الﺠفاف الﻄﻮيﻞ األمﺪ في أجﺰاﺀ مﻦ الﺠﻨﻮب
وﻃﻨي بالﻨﺴﺒة لﻜﻮبا ،كﻤا شهﺪت هافانا يﻮمها األكﺜﺮ سﺨﻮنة األفﺮيقي ،وال سﯿﻤا مقاﻃعﺘي كﯿﺐ الﺸﻤالﯿة والﺸﺮقﯿة في
في  12نﯿﺴان/أبﺮيﻞ ،حﯿﺚ بلﻐﺖ درجات الﺤﺮارة  38.5درجة جﻨﻮب أفﺮيقﯿا ،على الﺮﻏﻢ مﻦ أن األمﻄار الﻐﺰيﺮة الﺘي
مﺌﻮية .وفي شﺮق الﻤﻜﺴﯿﻚ ،تﺠاوزت درجات الﺤﺮارة هﻄلﺖ في فﺼﻞ الﺸﺘاﺀ شهﺪت وصﻮل عﻤلﯿات تﺨﺰيﻦ الﻤﯿاه
 45درجة مﺌﻮية في عﺪد مﻦ الﻤﻮاقع ،حﯿﺚ وصلﺖ إلى إلى ﻃاقﺘها الﻜاملة في كﯿﺐ تاون ،بﺤﯿﺚ واصلﺖ الﺘعافي
 48.8درجة مﺌﻮية في ﻏالﯿﻨاس في  12نﯿﺴان/أبﺮيﻞ ،في حﯿﻦ مﻦ حالة الﺠفاف الﺸﺪيﺪ الﺘي بلﻐﺖ ذروتها في عام .2018
شﻤلﺖ القﺮاﺀات العالﯿة جﺪا في أمﺮيﻜا الﻮسﻄى  41.2درجة وكانﺖ األمﻄار خالل مﻮسﻢ األمﻄار الﺼﯿفﯿة 2020/2019
مﺌﻮية في سان أﻏﻮسﺘﯿﻦ أكاساﻏﻮاسﺘالن )ﻏﻮاتﯿﻤاال( .وشهﺪت في الﻤﻨاﻃق الﺪاخلﯿة مﻦ الﺠﻨﻮب األفﺮيقي ﻏﺰيﺮة مﺤلﯿا،
الﺤﺮارة الﺸﺪيﺪة في أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ تﺴﺠﯿﻞ أرقام قﯿاسﯿة وﻃﻨﯿة وكان هﻄﻮل األمﻄار في العﺪيﺪ مﻦ الﻤﻨاﻃق أعلى مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ في تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ وكانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ؛
أو إقلﯿﻤﯿة لﺪومﯿﻨﯿﻜا وﻏﺮيﻨادا وبﻮرتﻮريﻜﻮ.
ومع ذلﻚ ،اسﺘﻤﺮ الﺠفاف الﻄﻮيﻞ األجﻞ في بعﺾ الﻤﻨاﻃق.
وقﺪ أثّﺮت األحﻮال الﺠافة على أجﺰاﺀ مﻦ شﻤال وسﻂ أوروبا
خالل ربﯿع وصﯿﻒ عام  2020وإن يﻜﻦ لﯿﺲ بﻨفﺲ القﺪر
الﺬي حﺪث في عام  2018أو عام  .2019وكان شهﺮ نﯿﺴان /ال َﺒ َﺮد الﻘﺎرس والﺜﻠﻮج
أبﺮيﻞ جافا بﺸﻜﻞ خاص ،حﯿﺚ سﺠلﺖ رومانﯿا وبﯿالروس حﺪثﺖ أهﻢ عاصفة ثلﺠﯿة في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة في شﺘاﺀ
جفافا في نﯿﺴان/أبﺮيﻞ ،بﯿﻨﻤا سﺠلﺖ ألﻤانﯿا والﺠﻤهﻮرية  2020/2019في يﻮمي  17و 18كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ في
الﺘﺸﯿﻜﯿة والﺠﻤهﻮرية الﺴلﻮفاكﯿة ثاني أكﺒﺮ جفاف لﺪيها ،نﯿﻮفاونﺪالنﺪ .فقﺪ تلقﺖ سانﺖ جﻮن  76.2سﻢ مﻦ الﺜلﻮج،
في حﯿﻦ سﺠلﺖ جﻨﯿﻒ )سﻮيﺴﺮا( مﻮجة جفاف قﯿاسﯿة دامﺖ وشﻤﻞ ذلﻚ تﺴاقﻂ الﺜلﻮج يﻮمﯿا بﺪرجة قﯿاسﯿة ،وهﺒّات رياح
 43يﻮما في الفﺘﺮة مﻦ  13آذار/مارس إلى  24نﯿﺴان/أبﺮيﻞ .بلﻐﺖ سﺮعﺘها  126كﻢ في الﺴاعة .وفي وقﺖ الحق مﻦ هﺬا
كﻤا حﺪثﺖ مﻮجة حﺮ كﺒﯿﺮة في أوروبا الﻐﺮبﯿة في آب /العام ،كانﺖ هﻨاك حالﺘا بﺮود في أوائﻞ الﻤﻮسﻢ في الﺨﺮيﻒ.
أﻏﺴﻄﺲ؛ وفي  20آب/أﻏﺴﻄﺲ ،كانﺖ هﻨاك مﻮجة حﺮ وفي األسﺒﻮع الﺜاني مﻦ أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ ،حﺪثﺖ تﺴاقﻄات
كﺒﯿﺮة في أوروبا الﻐﺮبﯿة .وفي حﯿﻦ أنها لﻢ تﻜﻦ بﺸﻜﻞ عام ثلﻮج واسعة الﻨﻄاق في والية كﻮلﻮرادو الﻤﻨﺨفﻀة ،بﻤا
مﻜﺜفة مﺜﻞ تلﻚ الﺘي كانﺖ في عام ) 2019باسﺘﺜﻨاﺀ مﺤلﯿا في ذلﻚ دنفﺮ ،حﯿﺚ كانﺖ قﺪ سُ ﺠلﺖ درجة حﺮارة قﯿاسﯿة
على الﺴاحﻞ الﺸﻤالي لفﺮنﺴا( ،فقﺪ وصﻞ العﺪيﺪ مﻦ الﻤﻮاقع ،في أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ بلﻐﺖ  38.3درجة مﺌﻮية قﺒﻞ ثالثة أيام
خاصة في شﻤال فﺮنﺴا ،إلى درجات حﺮارة احﺘلﺖ الﻤﺮتﺒة فقﻂ مﻦ ذلﻚ في  5أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ.
الﺜانﯿة بعﺪ مﻮجات الﺤﺮ في عام  ،2019وسُ ﺠﻞ في دي بﯿلﺖ
)هﻮلﻨﺪا( رقﻢ قﯿاسي هﻮ ثﻤانﯿة أيام مﺘﺘالﯿة تﺠاوزت فﯿها وفي وقﺖ الحق ،في تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ ،أدت حالة سقﻮط
درجة الﺤﺮارة  30درجة مﺌﻮية .وفي أوائﻞ أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ ،ب ََﺮد كﺒﯿﺮة إلى انﺨفاض درجات الﺤﺮارة بﺸﻜﻞ اسﺘﺜﻨائي
تﺤﻮل تﺮكﯿﺰ الﺤﺮارة الﺸﺪيﺪة إلى شﺮق الﺒﺤﺮ األبﯿﺾ وهﻄﻮل األمﻄار في فﺼﻞ الﺸﺘاﺀ عﺒﺮ مﻨﻄقة واسعة مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ ،حﯿﺚ سُ ﺠلﺖ أرقام قﯿاسﯿة على اإلﻃالق في جﺒال روكي والﻮاليات الﻮسﻄى .وشهﺪت عاصفة ثلﺠﯿة
مﻮاقع مﻦ بﯿﻨها القﺪس ) 42.7درجة مﺌﻮية( وإيالت ) 48.9مﺪمﺮة في أوكالهﻮما سﯿﺘي انقﻄاع الﺘﯿار الﻜهﺮبائي الﺬي
درجة مﺌﻮية( في  4أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ في أعقاب مﻮجة الﺤﺮ اسﺘﻤﺮ أليام في أكﺜﺮ مﻦ نﺼﻒ الﻤﺪيﻨة ،في حﯿﻦ وصلﺖ
الﺘي شهﺪتها في أواخﺮ تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ في الﺸﺮق األوسﻂ حﯿﺚ درجة الﺤﺮارة إلى أقﻞ مﻦ  33.9-درجة مﺌﻮية في الﺸﻤال
بلﻐﺖ درجات الﺤﺮارة في مﻄار الﻜﻮيﺖ  52.1درجة مﺌﻮية في  25تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ ،وهﻮ أقﺮب تاريﺦ خﺮيفي
ووصلﺖ درجات الﺤﺮارة في بﻐﺪاد إلى  51.8درجة مﺌﻮية .انﺨفﻀﺖ فﯿﮫ درجات الﺤﺮارة إلى أقﻞ مﻦ  30-درجة
مﺌﻮية في مﺤﻄة مﻨاخﯿة في أي مﻜان بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
وكان الﺼﯿﻒ حارا جﺪا في أجﺰاﺀ مﻦ شﺮق آسﯿا .وتعادلﺖ )باسﺘﺜﻨاﺀ أالسﻜا(.
هاماماتﺴﻮ ) 41.1درجة مﺌﻮية( مع الﺮقﻢ القﯿاسي الﻮﻃﻨي
للﯿابان في  17آب/أﻏﺴﻄﺲ ،وسﺠلﺖ تايﺒﯿﮫ أكﺜﺮ أيامها وأدى الﺸﺘاﺀ الﻤﻄﯿﺮ والﺪافﺊ للﻐاية في شﻤال أوروبا إلى
سﺨﻮنة في  24تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ ،حﯿﺚ بلﻐﺖ درجات الﺤﺮارة انﺨفاض الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي بﺸﻜﻞ اسﺘﺜﻨائي في العﺪيﺪ مﻦ
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بﺮج اإلمﺪاد الﻜهﺮبائي في تﺸﻮبﻮت ،األرجﻨﺘﯿﻦ الﺬي أسقﻄﺘﮫ عاصفة ثلﺠﯿة شﺪيﺪة
في  22تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ 2020

عﻦ بعﺾ خﺴائﺮ الﻤﺨﺰونات .وفي آب/أﻏﺴﻄﺲ ،شهﺪت
مﻮجة ب ََﺮد في شﻤال األمازون في بﯿﺮو درجات حﺮارة
في كاباالكﻮشا بلﻐﺖ  12.8درجة مﺌﻮية ،وهي أدنى درجة
حﺮارة تﺴﺠﻞ هﻨاك مﻨﺬ عام .1975

األماكﻦ  -فقﺪ شهﺪت هلﺴﻨﻜي عﺪدا قﯿاسﯿا مﻨﺨفﻀا مﻦ
األيام الﻤﻐﻄاة بالﺜلﻮج ،مﺤﻄﻤة الﺮقﻢ القﯿاسي الﺴابق بفارق
كﺒﯿﺮ  -ولﻜﻦ في أقﺼى شﻤال أوروبا ،حﯿﺚ كانﺖ درجات
الﺤﺮارة أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ولﻜﻨها ال تﺰال باردة بﻤا يﻜفي
ً
ثقﯿال بﺸﻜﻞ اسﺘﺜﻨائي .وفي
للﺜلﻮج ،كان الﺘﺮاكﻢ الﺜلﺠي
سﻮدانﻜﯿال ) فﻨلﻨﺪا (  ،بلﻐﺖ كﻤﯿة الﺜلج عﻤقاً قﯿاسﯿاً قﺪره
 127سﻢ في مﻨﺘﺼﻒ نﯿﺴان/أبﺮيﻞ .وأدى الﺒ ََﺮد في أيار/
مايﻮ إلى تﺄخﺮ ذوبان الﺠلﯿﺪ مع اسﺘﻤﺮار بعﺾ الﻐﻄاﺀ حﺘى
حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ ،في حﯿﻦ حﺪثﺖ فﯿﻀانات في أواخﺮ أيار/
مايﻮ وأوائﻞ حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ مع الﺬوبان الﺮبﯿعي .وحالﺖ
ﻇﻮاهﺮ سقﻮط األمﻄار على الﺜلﻮج دون وصﻮل بعﺾ
قﻄعان الﺮنة إلى األعالف.

وحﺪثﺖ تﺴاقﻄات ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿعﯿة للﺜلﻮج على ارتفاع مﻨﺨفﺾ
في تﺴﻤانﯿا في أوائﻞ آب/أﻏﺴﻄﺲ .وفي  4آب/أﻏﺴﻄﺲ،
اسﺘقﺮت الﺜلﻮج على مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ في لﻮنﺴﯿﺴﺘﻮن في
أهﻢ تﺴاقﻂ للﺜلﻮج في الﻤﺪيﻨة مﻨﺬ عام  .1921وبلﻐﺖ درجة
الﺤﺮارة في ياويﻨي ،في الﻤﺮتفعات الﻮسﻄى 14.2- ،درجة
مﺌﻮية في  7آب /أﻏﺴﻄﺲ ،وهﻮ مﺴﺘﻮى قﯿاسي انﺨفاضﮫ
في تﺴﻤانﯿا.

وكان شﺘاﺀ  2020باردا في جﻨﻮب أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة .وقﺪ
تعﺮضﺖ تﯿﯿﺮا ديﻞ فﻮيﻐﻮ ألهﻢ مﻮجة ب ََﺮد مﻨﺬ عام 1995
في أواخﺮ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وأوائﻞ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ،حﯿﺚ سﺠلﺖ
ريﻮ ﻏﺮانﺪي درجة حﺮارة كﺒﺮى قﺪرها  8.8-درجات مﺌﻮية
ودرجة حﺮارة صﻐﺮى قﺪرها  16.5-درجة مﺌﻮية في  1تﻤﻮز/
يﻮلﯿﻮ .وشهﺪت باراﻏﻮاي درجات حﺮارة صﻐﺮى قﯿاسﯿة
لﺸهﺮ آب/أﻏﺴﻄﺲ في عﺪد مﻦ األماكﻦ .وكان الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي
ّ
وتﺸﻜﻞ جلﯿﺪ
في باتاﻏﻮنﯿا ثاني أكﺒﺮ ﻏﻄاﺀ مﻨﺬ عام ،2000
بﺤﺮي على ﻃﻮل أجﺰاﺀ مﻦ ساحﻞ تﯿﯿﺮا ديﻞ فﻮيﻐﻮ .وأبلﻎ

وكان الﻄقﺲ شﺪيﺪ الﺒﺮودة في أجﺰاﺀ مﻦ شﺮق آسﯿا في
الﻨﺼﻒ الﺜاني مﻦ كانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ .فقﺪ تﺴاقﻄﺖ ثلﻮج
كﺜﯿفة للﻐاية في أجﺰاﺀ مﻦ الﯿابان حﯿﺚ عﺒﺮ الهﻮاﺀ الﺒارد
الﻤﻨﺒعﺚ مﻦ سﯿﺒﯿﺮيا الﻤﯿاه الﺪافﺌة نﺴﺒﯿا في بﺤﺮ الﯿابان،
حﯿﺚ سﺠﻞ  19مﻮقعا ،معﻈﻤها على جانﺐ بﺤﺮ الﯿابان مﻦ
هﻮنﺸﻮ ،أرقاما قﯿاسﯿة في تﺴاقﻂ الﺜلﻮج لﻤﺪة  72ساعة.
وحﺪثﺖ اضﻄﺮابات كﺒﯿﺮة في وسائﻞ الﻨقﻞ حﯿﺚ تقﻄعﺖ
الﺴﺒﻞ بالعﺪيﺪ مﻦ األشﺨاص على الﻄﺮق لفﺘﺮات ﻃﻮيلة.
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طﻘس ﻗﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ  -إﻋﺻﺎر
 10آب/أﻏﺳطس

ﻗﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟوﺳطﻰ
طﻘس ٍ

derecho

 11-10ﺗﻣوز/ﯾوﻟﯾو

ﻗﺎس ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﻣﻧطﻘﺔ
ﻋواﺻف ﺑَ َرد وطﻘس ٍ
اﻟوﺳطﻰ ووادي أوھﺎﯾو
 8-7ﻧﯾﺳﺎن/أﺑرﯾل

ﺣراﺋﻖ ﻏﺎﺑﺎت ﻏرﺑﯾﺔ ،ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ،
أورﯾﻐون ،ﻋواﺻف ﻣﺳﺑﺑﺔ ﻟﻠﺣراﺋﻖ
ﻓﻲ واﺷﻧطن
ﺧرﯾف 2020

ﻗﺎس ﻓﻲ وﺳط اﻟﻐرب
طﻘس ٍ
ووادي أوھﺎﯾو
 28–27آذار /ﻣﺎرس
أﻋﺎﺻﯾر طرﻧﺎد ﻓﻲ ﺟﻧوب اﻟﺷرق وﻋواﺻف
وﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
 12-10ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﯾﻧﺎﯾر

ﺣﺎﻟﺔ ﺟﻔﺎف وﻣوﺟﺔ ﺣر ﻓﻲ
اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن اﻟﻐرﺑﯾﺔ واﻟوﺳطﻰ
ﺻﯾف  -ﺧرﯾف 2020

ﻗﺎس
أﻋﺎﺻﯾر طرﻧﺎد ﻓﻲ ﺗﯾﻧﯾﺳﻲ وطﻘس ٍ
ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ ﺟﻧوب اﻟﺷرق
 4-2آذار/ﻣﺎرس

ﻗﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺗﯾن
طﻘس ٍ
اﻟوﺳطﻰ واﻟﺷرﻗﯾﺔ
 5-3أﯾﺎر/ﻣﺎﯾو

إﻋﺻﺎر ھﺎرﯾﻛﯾن إﺳﯾﺎس
 4-3آب/أﻏﺳطس
ﻗﺎس ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب
طﻘس ٍ
واﻟﺷرق واﻟﺷﻣﺎل اﻟﺷرﻗﻲ
 7-5ﺷﺑﺎط/ﻓﺑراﯾر

طﻘس ﻗﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ

 23-21ﻧﯾﺳﺎن/أﺑرﯾل

ﻗﺎس ﻓﻲ اﻟﺟﻧوب واﻟﻣﻧطﻘﺔ
طﻘس ٍ
اﻟوﺳطﻰ واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ
 23-20أﯾﺎر/ﻣﺎﯾو
ﺑدء إﻋﺻﺎر طرﻧﺎد ﻓﻲ ﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺟﻧوب  -اﻟﺷرﻗﻲ واﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﺷرﻗﯾﺔ
 13-12ﻧﯾﺳﺎن/أﺑرﯾل
ﻋﺎﺻﻔﺔ إﯾﺗﺎ ﻣدارﯾﺔ
 12-8ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﻧوﻓﻣﺑر

الﺸﻜﻞ  .17كﻮارث
جﻮية ومﻨاخﯿة خﺴائﺮها
بﺒاليﯿﻦ الﺪوالرات
األمﺮيﻜﯿة تﺘعﺮض لها
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في
عام  .2020وتﺸﯿﺮ هﺬه
الﺨﺮيﻄة إلى الﻤﻮقع
الﺘقﺮيﺒي لﻜﻞ كارثة
مﻦ الﻜﻮارث الﺠﻮية
والﻤﻨاخﯿة الﻤﻨفﺼلة الﺘي
بلﻐﺖ قﯿﻤة خﺴائﺮها
 22بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي
الﺘي أثﺮت على الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة خالل عام .2020
الﻤﺼﺪر :اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة
للﻤﺤﯿﻄات والﻐالف
الﺠﻮي )(NOAA

طﻘس ﻗﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟوﺳطﻰ واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
واﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺷرﻗﯾﺔ

 30-27ﻧﯾﺳﺎن/أﺑرﯾل

إﻋﺻﺎر اﻟﮭﺎرﯾﻛﯾن زﯾﺗﺎ
 29-28ﺗﺷرﯾن اﻷول/أﻛﺗوﺑر
إﻋﺻﺎر اﻟﮭﺎرﯾﻛﯾن ﺳﺎﻟﻲ
 17-15أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر

إﻋﺻﺎر اﻟﮭﺎرﯾﻛﯾن ﻟورا إﻋﺻﺎر ھﺎرﯾﻛﯾن دﻟﺗﺎ
 28-27آب /أﻏﺳطس  11-9ﺗﺷرﯾن اﻷول/
أﻛﺗوﺑر

اﻷﻋﺎﺻﯿﺮ الﻤﺪارﯾة
كان عﺪد األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية على مﺴﺘﻮى العالﻢ أعلى مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ في عام  ،2020حﯿﺚ سُ ﻤﯿﺖ  98عاصفة مﺪارية في
مﻮسﻢ نﺼﻒ الﻜﺮة األرضﯿة الﺸﻤالي في عام  2020ومﻮسﻢ
 2020/2019في نﺼﻒ الﻜﺮة األرضﯿة الﺠﻨﻮبي .وشهﺪت
مﻨﻄقة شﻤال األﻃلﺴي مﻮسﻤا نﺸﻄا جﺪا ،حﯿﺚ بلﻎ عﺪد
األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية  30إعﺼارا؛ وكان هﺬا أكﺜﺮ مﻦ ضعﻒ
الﻤﺘﻮسﻂ على الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ وحﻄﻢ الﺮقﻢ القﯿاسي لﻤﻮسﻢ
كامﻞ الﺬي سُ ﺠﻞ في عام  2005وكانﺖ معﻈﻢ األحﻮاض
األخﺮى بها أعﺪاد مﻦ األعاصﯿﺮ تقﺘﺮب مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ أو
تقﻞ عﻨﮫ قلﯿال.
وكان مﺆشﺮ الﻄاقة الﻤﺘﺮاكﻤة لألعاصﯿﺮ ) ،(ACEالﺬي يﺪمج
شﺪة اإلعﺼار وﻃﻮل عﻤﺮه ،أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في
جﻤﯿع األحﻮاض باسﺘﺜﻨاﺀ شﻤال الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي وشﻤال
الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ،حﯿﺚ كان في شﻤال ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
أقﻞ بﻨﺤﻮ  %50مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ على الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ .وفي حﯿﻦ
أن القﯿﻢ الﻤﻮسﻤﯿة لﻤﺆشﺮ الﻄاقة الﻤﺘﺮاكﻤة لألعاصﯿﺮ )(ACE
لﺸﻤال الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي كانﺖ أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ،فﺈنها
كانﺖ أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ األرقام القﯿاسﯿة الﻤﻮسﻤﯿة.
41

وأسفﺮ مﻮسﻢ شﻤال األﻃلﺴي الﻨﺸﻂ بﺸﻜﻞ اسﺘﺜﻨائي عﻦ
عﺪد كﺒﯿﺮ مﻦ عﻤلﯿات وصﻮل األعاصﯿﺮ إلى الﯿابﺴة .فقﺪ
وصﻞ اثﻨا عﺸﺮ إعﺼاراً إلى الﯿابﺴة في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة،
وهﻮ ما ّ
حﻄﻢ الﺮقﻢ القﯿاسي الﺴابق الﺒالﻎ تﺴعة أعاصﯿﺮ،
وخﻤﺴة مﻦ تلﻚ األعاصﯿﺮ اإلثﻨي عﺸﺮ وصلﺖ إلى الﯿابﺴة
في والية لﻮيﺰيانا .وجاﺀت أشﺪ آثار الﻤﻮسﻢ في الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة مﻦ إعﺼار لﻮرا ،الﺬي بلﻎ الفﺌة الﺮابعة مﻦ الﺸﺪة
ووصﻞ إلى الﯿابﺴة في  27آب/أﻏﺴﻄﺲ بالقﺮب مﻦ بﺤﯿﺮة
تﺸارلﺰ في ﻏﺮب لﻮيﺰيانا ،مﻤا أدى إلى أضﺮار واسعة
الﻨﻄاق بﺴﺒﺐ الﺮياح والعﻮاصﻒ .وقﺪ ارتﺒﻄﺖ بﺈعﺼار لﻮرا
أيﻀا أضﺮار واسعة الﻨﻄاق مﻦ جﺮاﺀ الفﯿﻀانات في هايﺘي
والﺠﻤهﻮرية الﺪومﯿﻨﯿﻜﯿة في مﺮحلة نﻤﻮه .ونُﺴﺒﺖ  77حالة
وفاة و 19بلﯿﻮن دوالر مﻦ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية 41إلى إعﺼار
لﻮرا في جﻤﯿع أنﺤاﺀ الﺒلﺪان الﺜالثة .وفي وقﺖ الحق مﻦ
هﺬا الﻤﻮسﻢ ،وصﻞ إعﺼاران كﺒﯿﺮان إلى الﯿابﺴة في تعاقﺐ
سﺮيع في أمﺮيﻜا الﻮسﻄى .ووصﻞ إعﺼار إيﺘا إلى الﯿابﺴة
كﺈعﺼار مﻦ الفﺌة الﺮابعة على الﺴاحﻞ الﺸﺮقي لﻨﯿﻜاراﻏﻮا
في  3تﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮفﻤﺒﺮ ،مﺴﺒﺒاً فﯿﻀاناً شﺪيﺪاً في الﻤﻨﻄقة
مع تﺤﺮّ كﮫ بﺒﻂﺀ عﺒﺮ نﯿﻜاراﻏﻮا وهﻨﺪوراس وﻏﻮاتﯿﻤاال .ثﻢ
انﺘقﻞ إعﺼار إيﺘا في  6تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ إلى عﺮض
الﺒﺤﺮ واشﺘﺪ مﻦ جﺪيﺪ بﺤﯿﺚ أصﺒﺢ عاصفة اسﺘﻮائﯿة ،ووصﻞ
مﺮات أخﺮى إلى الﯿابﺴة في كﻮبا وفلﻮريﺪا كﯿﺰ .وكان

;)NCEI Billion-Dollar Weather and Climate Disasters database, https://www.ncdc.noaa.gov/billions/ (economic losses
(EM-DAT, https://www.emdat.be/ (deaths
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إﻋﺻﺎر ھﺎرﯾﻛﯾن ھﺎﻧّﺎ
 26-25ﺗﻣوز/ﯾوﻟﯾو

ﻋواﺻف ﺑَ َرد ﻓﻲ
ﺟﻧوب ﺗﻛﺳﺎس
 27أﯾﺎر/ﻣﺎﯾو

إعﺼار إيﻮتا أقﻮى ،وأصﺒﺢ أول إعﺼار مﻦ الفﺌة الﺨامﺴة
هﺬا الﻤﻮسﻢ قﺒالة ساحﻞ نﯿﻜاراﻏﻮا في  16تﺸﺮيﻦ الﺜاني/
نﻮفﻤﺒﺮ .كﻤا أثّﺮ إعﺼارا إيﺘا وإيﻮتا على كﻮلﻮمﺒﯿا ،وكان
إيﻮتا أول إعﺼار مﻦ الفﺌة الﺨامﺴة يﺴﺠﻞ على مقﺮبة مﻦ
األراضي الﻮﻃﻨﯿة الﻜﻮلﻮمﺒﯿة .وعﻤلﯿات الﻮصﻮل الﻀارة
األخﺮى إلى الﯿابﺴة في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة شﻤلﺖ عﻤلﯿات
وصﻮل إعﺼار إيﺴاياس في والية كارولﯿﻨا الﺸﻤالﯿة في
آب/أﻏﺴﻄﺲ وإعﺼار سالي في أالباما في أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ،
في حﯿﻦ شﻤلﺖ أجﺰاﺀ أخﺮى مﻦ الﻤﻨﻄقة الﺘي تعﺮضﺖ
ألضﺮار كﺒﯿﺮة خالل الﻤﻮسﻢ بﺮمﻮدا وجﺰر الﺒهاما وشﺒﮫ
جﺰيﺮة يﻮكاتان في الﻤﻜﺴﯿﻚ.
وكان إعﺼار أمفان ،الﺬي وصﻞ إلى الﯿابﺴة في  20أيار/مايﻮ
بالقﺮب مﻦ الﺤﺪود بﯿﻦ الهﻨﺪ وبﻨﻐالديﺶ في خلﯿج الﺒﻨﻐال
الﺸﺮقي ،أعلى إعﺼار مﺪاري مﺴﺠﻞ في شﻤال الﻤﺤﯿﻂ
الهﻨﺪي تﻜلفة ،حﯿﺚ أبلﻎ عﻦ خﺴائﺮ اقﺘﺼادية في الهﻨﺪ بلﻐﺖ
حﻮالي  14بلﯿﻮن دوالر مﻦ دوالرات الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.36
وكانﺖ عﻤلﯿات اإلجالﺀ الﻮاسع الﻨﻄاق للﻤﻨاﻃق الﺴاحلﯿة
في الهﻨﺪ وبﻨﻐالديﺶ تعﻨي أن الﺨﺴائﺮ في األرواح الﻨاجﻤة
عﻦ أمفان كانﺖ أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ عﺪد الﺨﺴائﺮ في األرواح
الﻨاجﻤة عﻦ األعاصﯿﺮ الﻤﻤاثلة الﺴابقة في الﻤﻨﻄقة .ومع
ذلﻚ ،فقﺪ راح ضﺤﯿﺘﮫ  129شﺨﺼا في الﺒلﺪيﻦ .وقﺪ وصﻞ
إعﺼار أمفان إلى الفﺌة  5مﻦ حﯿﺚ الﺸﺪة أثﻨاﺀ وجﻮده فﻮق
خلﯿج الﺒﻨﻐال .وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أنﮫ ضعﻒ إلى حﺪ ما قﺒﻞ
وصﻮلﮫ إلى الﯿابﺴة كعاصفة مﻦ الفﺌة  ،2فﺈنﮫ ﻇﻞ يﺆدي
إلى أضﺮار واسعة الﻨﻄاق ناجﻤة عﻦ الﺮياح الﺸﺪيﺪة وعﺮام
العﻮاصﻒ في مﺪيﻨة كلﻜﺘا والﻤﻨﻄقة الﻤﺤﯿﻄة بها .وفي وقﺖ
الحق مﻦ هﺬا الﻤﻮسﻢ ،وصﻞ إعﺼار ﻏاتي إلى الﯿابﺴة في
شﻤال شﺮق الﺼﻮمال في  22تﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮفﻤﺒﺮ ،وهي
الﻤﺮة األولى مﻨﺬ بﺪﺀ الﺴﺠالت الﺴاتلﯿة الﺘي يﺼﻞ فﯿها
إعﺼار إلى الﯿابﺴة في الﺼﻮمال بقﻮة إعﺼار هاريﻜﯿﻦ.

أيﻀا في تﻮنﻐا وجﺰر سلﯿﻤان .وأبلﻎ عﻦ مقﺘﻞ  30شﺨﺼا
على ﻃﻮل مﺴار اإلعﺼار ،معﻈﻤهﻢ عﻨﺪما جﺮفﺖ مﻨﻄقة
أعالي الﺒﺤار الﺮكاب على مﺘﻦ عﺒﱠارة في جﺰر سلﯿﻤان.
وفي كانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ ،كان إعﺼار ياسا الﻤﺪاري
واحﺪا مﻦ أشﺪ األعاصﯿﺮ الﺘي سﺠلﺖ على اإلﻃالق في
جﻨﻮب ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،حﯿﺚ بلﻎ الﺤﺪ األدنى للﻀﻐﻂ
الﻤﺮكﺰي  899ساعة هﻜﺘﻮباسﻜال .ووقعﺖ أضﺮار واسعة
الﻨﻄاق في فﯿﺠي ،وال سﯿﻤا في جﺰيﺮة فانﻮا لﯿفﻮ ،ثاني
أكﺒﺮ جﺰيﺮة في فﯿﺠي.

وكان أقﻮى إعﺼار مﺪاري في الﻤﻮسﻢ هﻮ إعﺼار ﻏﻮني
)رولي(  .وقﺪ عﺒﺮ شﻤال الفلﺒﯿﻦ في  1تﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮفﻤﺒﺮ
بﺴﺮعة رياح مﺘﻮسﻄة قﺪرها  220كﯿلﻮمﺘﺮا في الﺴاعة
لﻤﺪة  10دقائق )أو بﺴﺮعة أعلى مﻦ ذلﻚ( عﻨﺪ هﺒﻮﻃﮫ
األرضي األولي ،مﻤا يﺠعﻞ هﺬا واحﺪاً مﻦ أشﺪ الﺤاالت
الﻤﺴﺠّ لة لﻮصﻮل العﻮاصﻒ إلى األرض .وأعقﺐ ﻏﻮني
)رولي( في األسﺒﻮع الﺘالي إعﺼار فامﻜﻮ )يﻮلﯿﺴﯿﺲ( ،
الﺬي كان أقﻞ كﺜافة ولﻜﻨﮫ تﺴﺒﺐ في فﯿﻀانات شﺪيﺪة في
مانﯿال ومﻨاﻃق أخﺮى .ونﺴﺐ ما ال يقﻞ عﻦ  25حالة وفاة
إلى ﻏﻮني )رولي( و 67حالة وفاة إلى فامﻜﻮ )يﻮلﯿﺴﯿﺲ(.
وضﺮب إعﺼاران اسﺘﻮائﯿان كﺒﯿﺮان شﺒﮫ الﺠﺰيﺮة الﻜﻮرية
في ﻏﻀﻮن أيام قلﯿلة في أوائﻞ أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ ،حﯿﺚ وصﻞ
إعﺼار ماياسﻚ )جﻮلﯿان( إلى الﯿابﺴة بالقﺮب مﻦ بﻮسان
في  3أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ ،وتاله إعﺼار هايﺸﯿﻦ )كﺮيﺴﺘﯿﻦ( في
 7أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ.
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وجلﺐ إعﺼار ماياسﻚ )جﻮلﯿان(  963.5ملﻢ مﻦ األمﻄار
على مﺪى يﻮمﯿﻦ إلى مﻮقع في جﺰيﺮة جﯿﺠﻮ وجلﺐ هﺒّاب
رياح إلى الﺠﺰيﺮة بلﻐﺖ سﺮعﺘها  177كﻢ في الﺴاعة .وأدى
اإلعﺼاران الﻤﺪاريان إلى حﺪوث فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة في شﺒﮫ
الﺠﺰيﺮة الﻜﻮرية وﻏﺮب الﯿابان ،ولقي  41شﺨﺼا مﺼﺮعهﻢ
عﻨﺪما ﻏﺮقﺖ سفﯿﻨة قﺒالة ﻏﺮب الﯿابان أثﻨاﺀ مﺮور مايﺴاك
)جﻮلﯿان( .ووصلﺖ ثﻤانﯿة أعاصﯿﺮ مﻨﺨفﻀة مﺪارية إلى
الﯿابﺴة في فﯿﯿﺖ نام في أقﻞ مﻦ خﻤﺴة أسابﯿع في تﺸﺮيﻦ
األول/أكﺘﻮبﺮ وتﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮفﻤﺒﺮ ،مﻤا أسهﻢ في حﺪوث
فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة في الﻤﻨﻄقة.

وقﺪ شهﺪ جﻨﻮب ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ إعﺼاريﻦ مﻦ
الفﺌة الﺨامﺴة في عام  .2020األول كان إعﺼار هارولﺪ
الﻤﺪاري ،في نﯿﺴان/أبﺮيﻞ .وكانﺖ أهﻢ آثاره في جﺰر
فانﻮاتﻮ الﺸﻤالﯿة ،حﯿﺚ وصﻞ إلى الﯿابﺴة بﺸﺪة قﺮيﺒة مﻦ
الﺬروة في  6نﯿﺴان /أبﺮيﻞ .وقﺪ تﻀﺮر أو دمﺮ أكﺜﺮ مﻦ
 17000مﻨﺰل ،42وتﺄثﺮ نﺤﻮ  65في الﻤائة مﻦ سﻜان فانﻮاتﻮ ،43ومﻦ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية األخﺮى الﺘي ارتﺒﻄﺖ بها خﺴائﺮ
وكانﺖ مﺪيﻨة لﻮﻏان مﻦ بﯿﻦ أكﺜﺮ الﻤﺪن تﻀﺮرا .ووقعﺖ كﺒﯿﺮة في األرواح بﺴﺒﺐ الفﯿﻀانات إعﺼار ديان في
أضﺮار كﺒﯿﺮة في فﯿﺠي عﻨﺪما مﺮ إعﺼار هارولﺪ إلى مﺪﻏﺸقﺮ في كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ ،والعاصفة الﻤﺪارية أمانﺪا
جﻨﻮب جﺰيﺮة فﯿﺘي لﯿفﻮ الﺮئﯿﺴﯿة ،في حﯿﻦ وقعﺖ أضﺮار في ﻏﻮاتﯿﻤاال والﺴلفادور في أيار/مايﻮ.
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.https://www.dfat.gov.au/crisis-hub/Pages/tropical-cyclone-harold

وزارة الﺨارجﯿة والﺘﺠارة األسﺘﺮالﯿة،
مﻨﻈﻤة األﻏﺬية والﺰراعةhttp://www.fao.org/resilience/resources/resources-detail/en/c/1274007 ،
األسﻤاﺀ الﻮاردة بﯿﻦ قﻮسﯿﻦ هي أسﻤاﺀ مﺤلﯿة بﺪيلة للعﻮاصﻒ.
الﻤﺠلﺲ الﻮﻃﻨي الفلﺒﯿﻨي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث وإدارتها ،تقاريﺮ حالة.
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سﺮعة األعاصﯿﺮ وسقﻮط الﺒ ََﺮد وهﺒﻮب الﺮياح  100كﯿلﻮمﺘﺮ
الﻌﻮاﺻﻒ ﺧﺎرج الﻤﺪارﯾة
في الﺴاعة ،وارتﺒﻂ بها  12حالة وفاة ،وعاصفة ب ََﺮد في
كانﺖ واحﺪة مﻦ أكﺜﺮ الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة تﻜلفة في هﺬا العام
ﻃﺮابلﺲ )لﯿﺒﯿا( في  27تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ ،مع سقﻮط
هﻮ مﺠﻤﻮعة سﺮيعة الﺤﺮكة مﻦ العﻮاصﻒ الﺮعﺪية الﺸﺪيﺪة
أحﺠار ب ََﺮد وصﻞ حﺠﻤها إلى  20سﻢ مﺼﺤﻮبة بﺄحﻮال
الﻤعﺮوفة باسﻢ  ،derechoانﺘقلﺖ عﺒﺮ الﻐﺮب األوسﻂ في
باردة ﻏﯿﺮ عادية.
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في  10آب/أﻏﺴﻄﺲ ،وامﺘﺪت مﻦ داكﻮتا
الﺠﻨﻮبﯿة إلى أوهايﻮ .وكانﺖ والية أيﻮا هي الﻤﻨﻄقة األكﺜﺮ وفي شﺒاط/فﺒﺮايﺮ ،أثﺮ عﺪد مﻦ األعاصﯿﺮ الﺸﺪيﺪة خارج
تﻀﺮرا ،حﯿﺚ تﻜﺒﺪت خﺴائﺮ زراعﯿة فادحة ،بﻤا في ذلﻚ الﻤﺪارية على شﻤال ووسﻂ وﻏﺮب أوروبا ،مﻤا أسهﻢ في
ما يقﺪر بﻤلﯿﻮني هﻜﺘار مﻦ مﺤاصﯿﻞ الﺬرة وفﻮل الﺼﻮيا شهﺮ مﻄﯿﺮ جﺪا مع حﺪوث فﯿﻀانات في بعﺾ الﻤﻨاﻃق.48
الﻤﺴﻄﺤة .وتﻀﺮر أكﺜﺮ مﻦ  %90مﻦ الﻤﺒاني في مﺪيﻨة وكانﺖ العاصفة األكﺜﺮ أهﻤﯿة في هﺬه الفﺘﺮة سﯿارا )الﻤعﺮوفة
سﯿﺪار رابﯿﺪز .وق ّﺪر مﺠﻤﻮع الﺨﺴائﺮ بﻤا يﺒلﻎ  11بلﯿﻮن دوالر أيﻀا باسﻢ سابﯿﻦ وإلﺴا ( ،الﺘي مﺮت إلى شﻤال ﻏﺮب أوروبا
مﻦ دوالرات الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة .وكان مﻮسﻢ األعاصﯿﺮ في في  11-10شﺒاط /فﺒﺮايﺮ .وامﺘﺪت األضﺮار الﻜﺒﯿﺮة الﻨاجﻤة
ﱠ
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ،حﯿﺚ أثﺮ أهﻢ إعﺼاريﻦ عﻦ الﺮياح مﻦ أيﺮلﻨﺪا إلى الﺴﻮيﺪ وبﻮلﻨﺪا وإيﻄالﯿا .وفي
على مﻨﻄقة ناشفﯿﻞ في الفﺘﺮة مﻦ  2إلى  3آذار/مارس
الﺨﺮيﻒ ،جلﺒﺖ العاصفة ألﯿﻜﺲ في أوائﻞ تﺸﺮيﻦ األول/
ومﺴاحة واسعة تﻤﺘﺪ مﻦ تﻜﺴاس إلى مﯿﺮيالنﺪ في الفﺘﺮة أكﺘﻮبﺮ رياحا شﺪيﺪة إلى ﻏﺮب فﺮنﺴا ،مع هﺒﻮب رياح
مﻦ  12إلى  13نﯿﺴان/أبﺮيﻞ .وقﺪ لقى  25شﺨﺼا
مﺼﺮعهﻢ بلﻐﺖ سﺮعﺘها  186كﯿلﻮمﺘﺮا في الﺴاعة وسقﻮط أمﻄار
في هﺒﻮب اإلعﺼار في آذار/مارس ولقي  35شﺨﺼاً
حﺘفهﻢ
ﻏﺰيﺮة على مﺴاحة واسعة .وكان يﻮم  3تﺸﺮيﻦ األول/
في هﺒﻮب اإلعﺼار في نﯿﺴان/أبﺮيﻞ ،وبلﻐﺖ قﯿﻤة الﺨﺴائﺮ
أكﺘﻮبﺮ أكﺜﺮ األيام مﻄﺮاً في الﻤﺘﻮسﻂ في الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة
عﺪة باليﯿﻦ مﻦ الﺪوالرات خالل اإلعﺼاريﻦ.46
لﺒﺮيﻄانﯿا العﻈﻤى وأيﺮلﻨﺪا الﺸﻤالﯿة ،بﺤﯿﺚ بلﻎ الﻤﺘﻮسﻂ
وأثﺮت العﻮاصﻒ الﺮعﺪية الﺸﺪيﺪة على مﻨﻄقة واسعة مﻦ الﻮﻃﻨي  31.7ملﻢ ،في حﯿﻦ هﻄلﺖ أمﻄار ﻏﺰيﺮة بالقﺮب
شﺮق أسﺘﺮالﯿا خالل األسﺒﻮع الﺜالﺚ مﻦ كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ .مﻦ ساحﻞ الﺒﺤﺮ األبﯿﺾ الﻤﺘﻮسﻂ على جانﺒي الﺤﺪود
وكانﺖ أكﺒﺮ األضﺮار في كانﺒﯿﺮا ،حﯿﺚ أدى الﺒ ََﺮد الﺬي بلﻎ الفﺮنﺴﯿة اإليﻄالﯿة ،حﯿﺚ تﺠاوز مﺠﻤﻮع األمﻄار  600ملﻢ
قﻄﺮه  5سﻢ في  20كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ إلى أضﺮار جﺴﯿﻤة في إيﻄالﯿا و 500ملﻢ في فﺮنﺴا على مﺪار  24ساعة .وامﺘﺪت
في الﻤﺮكﺒات والﻤﺒاني في رقعة واسعة مﻦ الﻤﺪيﻨة .كﻤا األمﻄار الﻐﺰيﺮة إلى جﻨﻮب سﻮيﺴﺮا ،حﯿﺚ سقﻄﺖ أمﻄار
وقعﺖ أضﺮار كﺒﯿﺮة مﻦ جﺮّ اﺀ الﺒ ََﺮد في بعﺾ الﻀﻮاحي قﺪرها  421ملﻢ في  24ساعة في كامﯿﺪو .وحﺪثﺖ فﯿﻀانات
الﺸﺮقﯿة لﻤلﺒﻮرن .وقﺪر مﺠﻤﻮع الﺨﺴائﺮ بﻤا يﺒلﻎ  1.1بلﯿﻮن مفاجﺌة كﺒﯿﺮة في الﺒلﺪان الﺜالثة جﻤﯿعها .ونﺸﺄ نﻈام هﺠﯿﻦ مﻦ
دوالر مﻦ دوالرات الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة .47وأثﺮت عﻮاصﻒ ب ََﺮد األعاصﯿﺮ الﻤﺘﻮسﻄﯿة )” ،(“Medicaneيُﻈهﺮ بعﺾ خﺼائﺺ
كﺒﺮى أخﺮى على كﻮيﻨﺰالنﺪ في  31تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ ،اإلعﺼار الﻤﺪاري وخﺼائﺺ أخﺮى لعاصفة في مﻨﺘﺼﻒ
حﯿﺚ أبلﻎ عﻦ وجﻮد أحﺠار ب ََﺮد يﺼﻞ قﻄﺮها إلى  14سﻢ خﻂ العﺮض ،في مﻨﺘﺼﻒ أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ ،بﺤﯿﺚ وصﻞ
في ضﻮاحي بﺮيﺴﺒان .وشﻤلﺖ العﻮاصﻒ الﺸﺪيﺪة الﺮئﯿﺴﯿة إلى الﯿابﺴة في جﻨﻮب ﻏﺮب الﯿﻮنان في  18أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ
األخﺮى عاصفة ب ََﺮد في كالﻐاري )كﻨﺪا( في  13حﺰيﺮان /مع هﺒﻮب رياح تﺠاوزت سﺮعﺘها  110كﻢ في الﺴاعة .كﻤا
يﻮنﯿﻮ ،تﺠاوزت الﺨﺴائﺮ الﻤﺆمّﻦ علﯿها الﻨاجﻤة عﻨها بلﯿﻮن أنﮫ جلﺐ في وقﺖ سابق أمﻄارا ﻏﺰيﺮة وفﯿﻀانات مفاجﺌة
دوالر مﻦ دوالرات الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،ومﺠﻤﻮعة زوابع إلى سﻮاحﻞ لﯿﺒﯿا ،حﯿﺚ بلﻎ إجﻤالي هﻄﻮل األمﻄار الﯿﻮمي
عﺒﺮ جﻨﻮب الﺒﺮازيﻞ في  30حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ ،وتﺠاوزت  150.5ملﻢ في صﺒﺮاتة في  15أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ.
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جﻤﯿع تقﯿﯿﻤات اﻵثار الﻮاردة في هﺬه الفقﺮة مﺄخﻮذة مﻦ قاعﺪة الﺒﯿانات

NCEI Billion-Dollar Weather and Climate Disasters،

. https://www.ncdc.noaa.gov/billions
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مﺠلﺲ الﺘﺄمﯿﻦ في اسﺘﺮالﯿا ،الﻨﺸﺮة اإلعالمﯿة الﻤﺆرخة  27آب/أﻏﺴﻄﺲ
مﺴاهﻤة الﻨﻤﺴا ،ومﺴاهﻤة الﺒﻮسﻨة والهﺮسﻚ.

.2020

الﻤﺆشﺮات الﻤﻨاخﯿة وأهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة
تﻮفﺮ خﻄة الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة لعام  2030مﺨﻄﻄاً عالﻤﯿاً لﻜفالة الﻜﺮامة
والﺴالم واالزدهار للﻨاس والﻜﻮكﺐ ،اﻵن وفي الﻤﺴﺘقﺒﻞ .وفي صﻤﯿﻢ
هﺬه الﺨﻄة مﺠﻤﻮعة مﻦ أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة ) ،(SDGsالﺘي تﺴلّﻢ
بﺄن إنهاﺀ الفقﺮ وﻏﯿﺮه مﻦ أشﻜال الﺤﺮمان يﺠﺐ أن يﺴﯿﺮ جﻨﺒا إلى
جﻨﺐ مع االسﺘﺮاتﯿﺠﯿات الﺘي تﺤﺴﻦ الﺼﺤة والﺘعلﯿﻢ ،وتﺤﺪ مﻦ عﺪم
الﻤﺴاواة ،وتﺤفﺰ الﻨﻤﻮ االقﺘﺼادي ،مع الﺘﺼﺪي لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ والﺤفاظ
على الﻤﺤﯿﻄات والﻐابات .بﯿﺪ أن تﺤقﯿق العﺪيﺪ مﻦ هﺬه األهﺪاف يعﺮّ ضﮫ
للﺨﻄﺮ تﻐﯿﱡﺮ الﻤﻨاخ .فعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،يﺆدي ارتفاع درجات الﺤﺮارة إلى
فقﺪان األنﻮاع والﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة ،مﻤا يﻤﻜﻦ أن يقلﻞ مﻦ ﻏلة الﺰراعة
وصﯿﺪ األسﻤاك ،األمﺮ الﺬي يﺴهﻢ في انعﺪام األمﻦ الﻐﺬائي ويﺆثﺮ على
سﺒﻞ العﯿﺶ )أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة  1و 2و 14و .(15ويﻤﻜﻦ أن تﺆدي
الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة الﻤﺘﻄﺮفة إلى زيادة الﻤﺨاﻃﺮ الﺼﺤﯿة ،وإلﺤاق
الﻀﺮر بالﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة ،والﺘﺴﺒﺐ في نﺪرة الﻤﯿاه )أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة
 1و 3و 6و 9و .(11وهﺬه الﺘهﺪيﺪات ،إلى جانﺐ تهﺪيﺪات أخﺮى ،مﺮتﺒﻄة
بالﻨﺰاع واالسﺘقﺮار )الهﺪف  .(16ويﻤﻜﻦ أن يﺆدي الﺘﻮزيع الﻤﺘفاوت لهﺬه
الﻤﺨاﻃﺮ بﯿﻦ الﺴﻜان والﻤﻨاﻃق إلى تعﺰيﺰ أو تفاقﻢ أوجﮫ عﺪم الﻤﺴاواة
القائﻤة )الهﺪف  10مﻦ أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة(.
ويﺒﯿﻦ الﺸﻜﻞ  18كﯿﻒ أن ارتفاع تﺮكﯿﺰات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﻐالف
الﺠﻮي يﺆدي إلى آثار مﺘﺘالﯿة عﺒﺮ سﺘة مﻦ الﻤﺆشﺮات الﻤﻨاخﯿة الﺮئﯿﺴﯿة
األخﺮى .وإلى جانﺐ الﻤﺨاﻃﺮ الﺘي تهﺪد تﺤقﯿق الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة ،فﺈن
بعﺾ هﺬه العﻤلﯿات لﺪيها أيﻀا القﺪرة على إﻃالق الﻤﺰيﺪ مﻦ ﻏازات

االحﺘﺒاس الﺤﺮاري في الﻐالف الﺠﻮي في حلقة تﺄثﯿﺮات تفاعلﯿة يﻤﻜﻦ
أن تﺪيﻢ االحﺘﺮار .فعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،يﻤﻜﻦ أن يﺆدي ارتفاع درجات
الﺤﺮارة إلى ذوبان الﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة ،ويﻄلق الﻤﺰيﺪ مﻦ الﻜﺮبﻮن في
الﻐالف الﺠﻮي.
ﻏﺒار:

اللﺠﻨة الﺪولﯿة للﺼلﯿﺐ األحﻤﺮ :2020 ،عﻨﺪما تﺘﺤﻮل األمﻄار إلى
فهﻢ األثﺮ الﻤﺸﺘﺮك للﻨﺰاعات الﻤﺴلﺤة وأزمة الﻤﻨاخ والﺒﯿﺌة على حﯿاة
الﻨاس ،والﺘﺼﺪي لﮫhttps://www.icrc.org/sites/default/files/topic/ ،
.file_plus_list/rain_turns_to_dust_climate_change_conflict.pdf

الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ،
الﺨامﺲ ) :(AR5تقﺮيﺮ تﺠﻤﯿعي :تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
ch/report/ar5/syr

 .Trewin , Bوآخﺮون :2021 ،الﻤﺆشﺮات الﺮئﯿﺴﯿة لﺮصﺪ الﻤﻨاخ
العالﻤي  .نﺸﺮة الﺠﻤعﯿة األمﺮيﻜﯿة لألرصاد الﺠﻮية :(1 )102 ،
.E20–E37, https://doi.org/10.1175/BAMS-D-19-0196.1

الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية :2020 ،بﯿان الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد

الﺠﻮية عﻦ حالة الﻤﻨاخ العالﻤي في https://library.wmo.int/index. ،2019

.php?lvl=notice_display&id=21719#.YOiTiOgzY2w

أهﺪاف األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة،

ﺗﺣ ّﻣض اﻟﻣﺣﯾطﺎت

ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﻘر

اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﺻﺣﯾﺔ
ﺷﺢ اﻟﻣﯾﺎه
اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻟﺣﻘت
ﺑﮭﺎ أﺿرار
ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدﻻت
ﻋدم اﻟﻣﺳﺎواة
اﻟﺗﺷرﯾد
اﻧﮭﯾﺎر اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
ﻓﻘدان اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ

.https://sdgs.un.org/goals

ﺗرﻛﯾزات ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ
اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ

ﻋدم اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ

:2014

تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ

https://www.ipcc. ،2014

اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻐﺎزات
اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري واﻟﻘﺳر
اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

اﻟظواھر اﻟﺷدﯾدة
اﻟﺗﺄﺛﯾر
ﻣوﺟﺎت اﻟﺣر
ﻣوﺟﺎت اﻟﺑرد

درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﺳطﺣﯾﺔ

اﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻠﻰ أﻧﻣﺎط
اﻟدوران اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

اﻟﺣراﺋﻖ
ﺣﺎﻻت اﻟﺟﻔﺎف
اﻟﻔﯾﺿﺎن
ﻣوﺟﺎت اﻟﺣر
اﻟﺑﺣرﯾﺔ
اﻷﻋﺎﺻﯾر
اﻟﻣدارﯾﺔ

اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣراري
ﻟﻠﻣﺣﯾطﺎت

ﺗﺑﺎطؤ اﻟدوران
اﻟﺣراري اﻟﻣﻠﺣﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ

ﻛﺗﻠﺔ اﻟﻣﺟﻠدات

ﺿﻌف اﻟﺗﯾﺎر اﻟﻧﻔﺎث

ذوﺑﺎن اﻟﻐﻼف
اﻟﺟﻠﯾدي

رﻗﻌﺔ اﻟﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣري

اﻟﻧﯾﻧﯾو -اﻟﺗذﺑذب
اﻟﺟﻧوﺑﻲ

ﺗﺂﻛل اﻟﺳواﺣل

اﺣﺗرار اﻟﯾﺎﺑﺳﺔ
واﻟﻣﺣﯾطﺎت واﻟﻐﻼف
اﻟﺟوي

ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر
اﻟﻣﻔﺗﺎح

اﻟﻧزاع
اﻟﺗراﺑط

ﺗﻌزﯾز ﺣﻠﻘﺔ اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻟﺗﻔﺎﻋﻠﯾﺔ

الﺸﻜﻞ  .18أخﻄار مﺨﺘارة مﺮتﺒﻄة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ وتهﺪد تﺤقﯿق أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة

ﻣؤﺷرات اﻟﻣﻧظﻣﺔ

)(WMO

.SDGs
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أساس الﺮصﺪ لﻤﺮاقﺒة الﻤﻨاخ
تﺠﺮي مﺮاقﺒة الﻤﻨاخ بﻮاسﻄة مﻨﻈﻮمة لﻨﻈﻢ الﺮصﺪ تﻐﻄي
الﻐالف الﺠﻮي والﻤﺤﯿﻄات والهﯿﺪرولﻮجﯿا والﻐالف الﺠلﯿﺪي
والﻤﺤﯿﻂ الﺤﯿﻮي .ويﺘﻢ رصﺪ كﻞ مﺠال مﻦ هﺬه الﻤﺠاالت
بﻄﺮق مﺨﺘلفة مﻦ ِقﺒَﻞ مﺠﻤﻮعة مﺘﻨﻮعة مﻦ الﻤﻨﻈﻤات.
وفي جﻤﯿع هﺬه الﻤﺠاالت ،تقﺪم عﻤلﯿات الﺮصﺪ الﺴاتلﯿة
مﺴاهﻤات كﺒﯿﺮة في مﺮاقﺒة الﻤﻨاخ العالﻤي.
وفي عام  ،1992أنﺸﺄت الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOواللﺠﻨة الﺪولﯿة
الﺤﻜﻮمﯿة لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات ) (IOCالﺘابعة لﻤﻨﻈﻤة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
للﺘﺮبﯿة والعلﻢ والﺜقافة )الﯿﻮنﺴﻜﻮ( وبﺮنامج األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
للﺒﯿﺌة ) (UNEPوالﻤﺠلﺲ الﺪولي للعلﻮم ) ،(ISCالﻨﻈام العالﻤي
لﺮصﺪ الﻤﻨاخ ) (GCOSلﺘﻨﺴﯿق وتﯿﺴﯿﺮ تﻄﻮيﺮ وتﺤﺴﯿﻦ
عﻤلﯿات رصﺪ الﻤﻨاخ العالﻤي .وقﺪ حﺪد الﻨﻈام )(GCOS
مﺠﻤﻮعة مﻦ الﻤﺘﻐﯿﺮات الﻤﻨاخﯿة األساسﯿة ) (ECVsالﺘي
تﻮفﺮ معا الﻤعلﻮمات الالزمة لفهﻢ مﺴار الﻤﻨاخ ونﻤﺬجﺘﮫ
والﺘﻨﺒﺆ بﮫ ،فﻀال عﻦ تﺨﻄﯿﻂ اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات الﺘﺨفﯿﻒ والﺘﻜﯿﻒ
)الﺸﻜﻞ  .(19وتُﻨﺸﺮ حالة أساس الﺮصﺪ لهﺬه الﻤﺘﻐﯿﺮات في
تقاريﺮ الﺤالة الﻤﻨﺘﻈﻤة .ويﺤﺪد الﻨﻈام ) (GCOSأيﻀا في
تقاريﺮ الﺘﻨفﯿﺬ ما هﻮ مﻄلﻮب لﺘﺤﺴﯿﻦ الﻨﻈام.

وإضافة إلى الﺮصﺪات الﺘي قﺪمﺘها الﺸﺒﻜة الﺴﻄﺤﯿة العالﻤﯿة
الﻤﻨﺴقة الﺘابعة للﻨﻈام العالﻤي لﺮصﺪ الﻤﻨاخ ) (GSNوالﺸﺒﻜة
العالﻤﯿة للهﻮاﺀ العلﻮي ) ،(GUANتﻮفﺮ الﻤﺮافق الﻮﻃﻨﯿة
) (NMHSsالﺘابعة ألعﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOشﺒﻜة رصﺪ
أكﺜﺮ شﻤﻮال وانﺘﺸارا ،أُنﺸﺌﺖ أساسا مﻦ أجﻞ الﺘﻨﺒﺆ الﺘﺸﻐﯿلي
بالﻄقﺲ .وسﺘﻮفﺮ شﺒﻜة الﺮصﺪ األساسي العالﻤﯿة )(GBON
الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOوهي شﺒﻜة مﺼﻤﻤة عالﻤﯿا ذات
قﺪرات مﺤﺪدة وجﺪاول زمﻨﯿة للﺮصﺪ وتقﺘﻀي إلﺰامﯿاً تﺒادل
الﺒﯿانات دولﯿاً ،عﻤلﯿات رصﺪ تﻤﺲ الﺤاجة إلﯿها للﺘﻨﺒﺆ العﺪدي
بالﻄقﺲ وسﺘﺴاعﺪ على تعﺰيﺰ رصﺪ الﻤﻨاخ بﺪرجة كﺒﯿﺮة.
ومﻦ أجﻞ تﻮفﯿﺮ الﻤﺴاعﺪة الﻤالﯿة والفﻨﯿة الالزمة لﺘﻨفﯿﺬ
وتﺸﻐﯿﻞ الﺸﺒﻜة ) (GBONفي أفقﺮ مﻨاﻃق العالﻢ وأكﺜﺮها
افﺘقاراً إلى الﻤﺮاقﺒة ،تقﻮم الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوأعﻀاﺀ الﺘﺤالﻒ
مﻦ أجﻞ تﻄﻮيﺮ األرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة)أ( بﺈنﺸاﺀ
مﺮفق تﻤﻮيﻞ الﺮصﺪ الﻤﻨهﺠي ).(SOFF
وتﻜﻤلة لعﻤلﯿات رصﺪ الﺨﻮاص الفﯿﺰيائﯿة والﺪيﻨامﯿة للﻐالف
الﺠﻮي ،تﻨﺴق الﻤﺮاقﺒة العالﻤﯿة للﻐالف الﺠﻮي )(GAW
الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة ) (WMOقﯿاسات تﻜﻮيﻦ الﻐالف الﺠﻮي،

اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ) (ECVsﻟﻌﺎم
اﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ ،اﻟﺑﺣﯾرات ،ﺗﺻرﯾف
اﻷﻧﮭﺎر ،رطوﺑﺔ اﻟﺗرﺑﺔ
اﻟﻐﻼف اﻟﺟﻠﯾدي
اﻟﻣﺟﻠدات ،اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ واﻟرﻓوف
اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ ،اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺻﻘﯾﻌﯾﺔ ،اﻟﺛﻠوج

ﺗدﻓﻘﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري
اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ ،اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎه
اﻟﺑﺷري اﻟﻣﻧﺷﺄ

اﻷرﺿﯾﺔ

اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺑﺷري ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

اﻟﺟﯾوﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ
اﻟﻛرﺑون ﻏﯾر اﻟﻌﺿوي ،أﻛﺳﯾد
اﻟﻧﯾﺗروز ،اﻟﻣﻐذﯾﺎت ،ﻟون اﻟﻣﺣﯾطﺎت،
اﻷﻛﺳﺟﯾن ،اﻟﻛواﺷف اﻟﻌﺎﺑرة

اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ/اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
ﺧواص اﻟﻣوﺋل اﻟﺑﺣري ،اﻟﻌواﻟﻖ

الﺸﻜﻞ  .19الﻤﺘﻐﯿﺮات الﻤﻨاخﯿة األساسﯿة ) (ECVsالﺘي حﺪدها الﻨﻈام
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ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﯾطﺎت

اﻟﻐﻼف اﻟﺣﯾوي
اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺣﯾوﯾﺔ ﻓوق اﻷرض ،اﻷﻟﺑﯾدو،
اﻟﺣراﺋﻖ ،ﻛﺳر اﻹﺷﻌﺎع اﻟﻧﺷط ﻓﻲ
اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺿوﺋﻲ اﻟﻣﻣﺗص ،ﻏطﺎء
اﻷراﺿﻲ ،درﺟﺔ ﺣرارة ﺳطﺢ
اﻷرض ،ﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺣرارة اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
واﻟﻣﺣﺳوﺳﺔ ،ﻣؤﺷر ﻣﻧطﻘﺔ اﻷوراق،
ﻛرﺑون اﻟﺗرﺑﺔ

اﻟﺳطﺢ
اﻟﮭطول ،اﻟﺿﻐط اﻟﺳطﺣﻲ ،ﻣﯾزاﻧﯾﺔ
اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺳطﺣﻲ ،ﺳرﻋﺔ اﻟرﯾﺎح
اﻟﺳطﺣﯾﺔ واﺗﺟﺎھﮭﺎ ،درﺟﺔ اﻟﺣرارة
اﻟﺳطﺣﯾﺔ ،ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء اﻟﺳطﺣﻲ

اﻟﮭواء اﻟﻌﻠوي
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻷرﺿﻲ ،اﻟﺑرق،
درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﮭواء اﻟﻌﻠوي ،ﺑﺧﺎر
ﻣﺎء اﻟﮭواء اﻟﻌﻠوي ،ﺳرﻋﺔ رﯾﺎح
اﻟﮭواء اﻟﻌﻠوي واﺗﺟﺎھﮭﺎ
اﻟﺗﻛوﯾن
ﺧواص اﻟﮭﺑﺎء اﻟﺟوي ،ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد
اﻟﻛرﺑون ،اﻟﻣﯾﺛﺎن وﻏﯾره ﻣن ﻏﺎزات
ﺳ ُﺣب،
اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ،ﺧواص اﻟ ُ
اﻷوزون ،اﻟﮭﺑﺎء اﻟﺟوي ،ﺳﻼﺋف
اﻷوزون

.GCOS

https://public.wmo.int/en/our-mandate/how-we-do-it/partnerships/wmo-office-of-development-partnerships

ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي

اﻟﻔﯾزﯾﺎﺋﯾﺔ
ﺗدﻓﻖ اﻟﺣرارة اﻟﺳطﺣﯾﺔ ﻣن
اﻟﻣﺣﯾطﺎت ،اﻟﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣري ،ﻣﺳﺗوى
ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر ،ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﺣر ،ﻣﻠوﺣﺔ
ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر ،درﺟﺔ ﺣرارة ﺳطﺢ
اﻟﺑﺣر ،اﻟﺗﯾﺎرات ﺗﺣت اﻟﺳطﺣﯾﺔ،
اﻟﻣﻠوﺣﺔ ﺗﺣت اﻟﺳطﺣﯾﺔ ،درﺟﺔ
اﻟﺣرارة ﺗﺣت اﻟﺳطﺣﯾﺔ

2016

بﻤا يﻜفﻞ الﺤﺼﻮل على بﯿانات مﻮثﻮقة ودقﯿقة مﻦ القﯿاسات
الﺘي يﺠﺮيها أعﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOومﺆسﺴات الﺒﺤﻮث
و/أو الﻮكاالت والﺸﺒﻜات الﻤﺴاهﻤة األخﺮى.

أيﻀا إلى الﻨﻈام ) .(GCOSوعﻤﻮما ،فﺈن اتفاقات تﺒادل
الﺒﯿانات أقﻞ تﻄﻮرا بالﻨﺴﺒة للﺸﺒﻜات األرضﯿة ،وال تﺘاح
الﻜﺜﯿﺮ مﻦ عﻤلﯿات الﺮصﺪ الهامة للﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ الﺪولﯿﯿﻦ.

وعﻤلﯿات رصﺪ الﻤﺤﯿﻄات الﻤﺘعلقة بالفﯿﺰياﺀ والﻜﯿﻤﯿاﺀ
الﺒﯿﻮجﯿﻮلﻮجﯿة والﺒﯿﻮلﻮجﯿا والﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة الﺨاصة
بالﻤﺤﯿﻄات تُﻨﺴّ ق مﻦ خالل الﻨﻈام ) .(GOOSويقﻮم فﺮيق
تﻨﺴﯿق عﻤلﯿات الﺮصﺪ الﺘابع للﻨﻈام  GOOSبﻤﺮاقﺒة أداﺀ
عﻤلﯿات الﺮصﺪ هﺬه)ب( ،ويﻨﺘج سﻨﻮياً بﻄاقة تقﺮيﺮ عﻦ نﻈام
رصﺪ الﻤﺤﯿﻄات .وتﺘاح رصﺪات الﻤﺤﯿﻄات عﻤﻮما على
نﻄاق واسع للﻤﺴﺘﺨﺪمﯿﻦ الﺪولﯿﯿﻦ.

ويﺴﺘﻨﺪ الفﺮيق العامﻞ الﻤﺸﺘﺮك الﻤعﻨي بالﻤﻨاخ الﺘابع لفﺮيق
تﻨﺴﯿق سﻮاتﻞ األرصاد الﺠﻮية الﺘابع للﺠﻨة الﻤعﻨﯿة بﺴﻮاتﻞ
رصﺪ األرض ) ،(CEOS/CGMSفي تﻄﻮيﺮ عﻤلﯿات الﺮصﺪ
الﺴاتلي للﻤﻨاخ ،إلى مﺘﻄلﺒات الﻤﺘﻐﯿﺮات الﻤﻨاخﯿة األساسﯿة
) (ECVsالﺘي يﺤﺪدها الﻨﻈام ) .(GCOSوقﺪ أنﺘج قائﻤة جﺮد
للﻤﺘﻐﯿﺮات الﻤﻨاخﯿة األساسﯿة تﺘﻀﻤﻦ سﺠالت لـ  766سﺠال
للﺒﯿانات الﻤﻨاخﯿة لـ  33مﻦ الﻤﺘﻐﯿﺮات الﻤﻨاخﯿة األساسﯿة الﺘي
تﻐﻄي  72مﻨﺘﺠاً
ً
مﻨفﺼال مﻦ مﻨﺘﺠات الﻤﺘﻐﯿﺮات الﻤﻨاخﯿة
األساسﯿة ) ، (ECVsمع الﺘﺨﻄﯿﻂ لﻤﺰيﺪ مﻦ الﺴﺠالت .
وعﻤلﯿات الﺮصﺪ الﺴاتلﯿة لها بعﺾ الﻤﺰايا  -فﺘﻐﻄﯿﺘها شﺒﮫ
عالﻤﯿة  -أما عﻤلﯿات الﺮصﺪ الﺒﺼﺮي يﻤﻜﻦ أن تﺘعﻄﻞ بﺴﺒﺐ
الﺴُ ﺤُ ﺐ .وهي تُﺴﺘﺨﺪم في عﻤلﯿات الﺮصﺪ األرضﯿة ،إما
كﻤﺠﻤﻮعات بﯿانات تﻜﻤﯿلﯿة ،أو للﺘﺤقق والﻤعايﺮة ،وتﺸﻜﻞ
جﺰﺀا ال يقﺪر بﺜﻤﻦ مﻦ نﻈام الﺮصﺪ العالﻤي.

وفي الﻤﺠال األرضي ،تﻮجﺪ مﺠﻤﻮعة أوسع مﻦ شﺒﻜات
الﺮصﺪ .وتقﻮم الﻤﺮافق الﻮﻃﻨﯿة ) (NMHSsعﻤﻮما بﺘﺸﻐﯿﻞ
وتﻨﺴﯿق عﻤلﯿات الﺮصﺪ الهﯿﺪرولﻮجي وتﻨﺴﱠ ق تلﻚ العﻤلﯿات
مﻦ خالل الﻤﻨﻈﻤة ) .(WMOوهﻨاك عﺪد مﻦ الﺸﺒﻜات
األرضﯿة العالﻤﯿة الﻤﺘﺨﺼﺼة ،على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،بﺸﺄن
الهﯿﺪرولﻮجﯿا ،والﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة ،واألنهار الﺠلﯿﺪية،
واسﺘﺨﺪام األراضي ،والﻜﺘلة األحﯿائﯿة ،الﺘي تقﺪم تقاريﺮها

مﺮاقﺒة الﻨﻈام الﻤﻨاخي مﻦ الفﻀاﺀ :عﻤﻮد رملي واسع الﻨﻄاق جﺪاً رُ صﺪ في  23حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ  ،2020يﻨقﻞ ملﯿارات األﻃﻨان مﻦ
الﺮمال مﻦ الﺼﺤﺮاﺀ األفﺮيقﯿة عﺒﺮ الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي ،مﻤا يﻮضﺢ الﺘﺮابﻂ بﯿﻦ الﻨﻈام الﻤﻨاخي عﺒﺮ القارات

) ب(

https://www.ocean-ops.org
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الﻤﺨاﻃﺮ واﻵثار
تﺘﻮقﻒ مﺨاﻃﺮ اﻵثار الﻤﺘﺼلة بالﻤﻨاخ على الﺘفاعالت
الﻤعقﺪة بﯿﻦ األخﻄار الﻤﺘﺼلة بالﻤﻨاخ وضعﻒ الﻨﻈﻢ الﺒﺸﺮية
والﻄﺒﯿعﯿة وتعﺮضها وقﺪرتها على الﺘﻜﯿﻒ .وعﻨﺪ الﻤﺴﺘﻮيات
الﺤالﯿة النﺒعاثات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري العالﻤﯿة،
ال يﺰال العالﻢ في ﻃﺮيقﮫ إلى تﺠاوز عﺘﺒات درجات الﺤﺮارة
الﻤﺘفق علﯿها ،وهي  1.5درجة مﺌﻮية أو درجﺘان مﺌﻮيﺘان فﻮق
مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي ،مﻤا سﯿﺰيﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ
انﺘﺸار آثار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ إلى ما يﺘﺠاوز ما هﻮ مﺒﺼﺮ بالفعﻞ.
وتﺸﻜﻞ الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﺼلة بالﻤﻨاخ بالفعﻞ مﺨاﻃﺮ على
الﻤﺠﺘﻤع مﻦ خالل الﺘﺄثﯿﺮات على الﺼﺤة واألمﻦ الﻐﺬائي
والﻤائي ،فﻀال عﻦ األمﻦ الﺒﺸﺮي وسﺒﻞ العﯿﺶ واالقﺘﺼاد
والﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة والﺘﻨﻮع الﺒﯿﻮلﻮجي .كﻤا أن لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ آثارا
على خﺪمات الﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة .ويﻤﻜﻦ أن يﺆثﺮ على أنﻤاط
اسﺘﺨﺪام الﻤﻮارد الﻄﺒﯿعﯿة ،فﻀال عﻦ تﻮزيع الﻤﻮارد عﺒﺮ
الﻤﻨاﻃق وداخﻞ الﺒلﺪان.
كﻤا أن لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ والﻈﻮاهﺮ الفﺮدية الﻤﺘﺼلة بالﻤﻨاخ
تﺪاعﯿات بﯿﺌﯿة كﺒﯿﺮة أيﻀا .وتﺸﻤﻞ الﺘﺄثﯿﺮات الﺒﯿﺌﯿة الﺴلﺒﯿة
اﻵثار على األرض ،مﺜﻞ الﺠفاف ،وحﺮائق الﻐابات في
مﻨاﻃق الﻐابات واألراضي الﺨﺜﯿة ،وتﺪهﻮر األراضي،
والعﻮاصﻒ الﺮملﯿة والﺘﺮابﯿة ،والﺘﺼﺤﺮ .ويﺮتﺒﻂ تلﻮث
الهﻮاﺀ باسﺘﺨﺪام الﻮقﻮد األحفﻮري .وفي نﻈﻢ الﻤﯿاه العﺬبة،
تﺸﻤﻞ اﻵثار الفﯿﻀانات واإلجهاد الﻤائي ،وفي الﻨﻈﻢ الﺒﺤﺮية،
تﺸﻤﻞ ارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وتﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات،
وانﺨفاض مﺴﺘﻮيات األكﺴﺠﯿﻦ في الﻤﺤﯿﻄات ،وتﺴﻮس
أشﺠار الﻤﻨﻐﺮوف ،وابﯿﻀاض الﻤﺮجان .ويﺮتﺒﻂ العﺪيﺪ مﻦ
هﺬه اﻵثار بفقﺪان الﺘﻨﻮع الﺒﯿﻮلﻮجي .فعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،إلى
جانﺐ اﻵثار الﺒﺸﺮية الفادحة لﺤﺮائق الﻐابات في أسﺘﺮالﯿا
في عام  2019وأوائﻞ عام  ،2020مﻦ الﻤﺮجﺢ أنﮫ كان
هﻨاك فقﺪان أو نﺰوح شﺪيﺪ لﻤاليﯿﻦ عﺪيﺪة مﻦ الﺤﯿﻮانات
خالل الﻜارثة.49
وفي عام  ،2020كانﺖ لﺠائﺤة كﻮفﯿﺪ 19-آثار واسعة الﻨﻄاق
على الﺼﺤة والﺮفاه وسﺒﻞ العﯿﺶ ومﺆسﺴات األعﻤال
واالقﺘﺼادات في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ .وفي حﯿﻦ أن الﺒلﺪان
والﻤﺠﺘﻤعات الﻤﺤلﯿة في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ تﺼﺪت للﻤﺨاﻃﺮ
واﻵثار الﻤﺤﺪدة للﺠائﺤة ،فﺈن الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺮتﺒﻄة بﻈﻮاهﺮ
49

خﻄﺮة أخﺮى لﻢ تﺰل .وخالل عام  ،2020اسﺘعﺪت الﺒلﺪان
والﻤﺠﺘﻤعات الﻤﺤلﯿة أيﻀا لﻈﻮاهﺮ ﻃقﺲ مﺘﻄﺮف مﻮسﻤﯿة
وناشﺌة ،وﻏﯿﺮها مﻦ األخﻄار الﻄﺒﯿعﯿة ،وتفﺸي األمﺮاض
وتﺼﺪت لها ،مع مﺮاعاة حالة كﻮفﯿﺪ 19-في كﻞ بلﺪ/مﺠﺘﻤع
مﺤلي ،وإدراج احﺘﯿاﻃات إضافﯿة للﺘﺼﺪي للﺠائﺤة بﺸﻜﻞ
آمﻦ .وأصﺪرت مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة ،بالﺘعاون مع الﻤﻨﻈﻤة
) ،(WMOتﺤﺬيﺮا صﺤﯿا مﻦ الﻤﻨﻈﻤة لﺘقﺪيﻢ الﺘﻮجﯿﮫ بﺸﺄن
تﻜﯿﯿﻒ خﻄﻂ وإجﺮاﺀات الﺘﺄهﺐ واالسﺘﺠابة لألعاصﯿﺮ
والعﻮاصﻒ الﻤﺪارية وأعاصﯿﺮ الﻄﺮناد والفﯿﻀانات
والﺰالزل والﺘفﺸي الﻤﺤﺘﻤﻞ ألمﺮاض أخﺮى مع خﻄﻄها
االسﺘﺮاتﯿﺠﯿة للﺘﺄهﺐ والﺘﺼﺪي لﺠائﺤة كﻮفﯿﺪ .50 19-وتعﺰز
الﻤﺸﻮرة الﻤقﺪمة مﻦ مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة تﻄﺒﯿق الﻨهج
القائﻤة على الﻤﺨاﻃﺮ والﻤﺠﺘﻤع كﻜﻞ على الﻨﺤﻮ الﻤﺒﯿﻦ
في إﻃار مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة إلدارة الﻄﻮارئ الﺼﺤﯿة
وإدارة مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث ،51واألدوار الﺤاسﻤة ألصﺤاب
الﻤﺼلﺤة مﻦ الﻤﺠﺘﻤعات الﻤﺤلﯿة ،وكﺬلﻚ على الﺼعﯿﺪيﻦ
الﻮﻃﻨي والﺪولي ،والﺘعاون بﯿﻦ مﻨﻈﻤات األرصاد الﺠﻮية
الهﯿﺪرولﻮجﯿة والﺼﺤة وإدارة الﻜﻮارث ،فﻀال عﻦ تﻨفﯿﺬ
اللﻮائﺢ الﺼﺤﯿة الﺪولﯿة ).52 (2005

ﱡ
ﺗﻨﻘﻞ الﺒﺸﺮ وﺗﺸﺮدھﻢ
كانﺖ للﻈﻮاهﺮ الﻤﻨاخﯿة والﺠﻮية آثار كﺒﯿﺮة ومﺘﻨﻮعة على
تﺤﺮكات الﺴﻜان وعلى هﺸاشة أوضاعهﻢ ﻃﯿلة عام .2020
وتﻤاشﯿا مع األنﻤاط الﻤﺒلﻎ عﻨها سابقا ،حﺪثﺖ أكﺒﺮ حاالت
الﺘﺸﺮد واسعة الﻨﻄاق في الﺒلﺪان اﻵسﯿﻮية الﻤﻜﺘﻈة بالﺴﻜان.
وعالوة على ذلﻚ ،فﺈن تعقﺪ الﻤﺨاﻃﺮ واﻵثار الﻤﺘﺼلة بالﺘﻨقﻞ
الﺒﺸﺮي شﺪيﺪ جﺪاً عاد ًة  -ومفهﻮم بﺸﻜﻞ مﺤﺪود جﺪاً بﺴﺒﺐ
الﻤعﻮقات الﺮئﯿﺴﯿة فﯿﻤا يﺘعلق بالﺒﯿانات الﻤﺘاحة  -فﯿﻤا يﺘعلق
بالﻈﻮاهﺮ الﺒﻄﯿﺌة الﻈهﻮر وفي الﺴﯿاقات الهﺸة والﻤﺘﺄثﺮة
بالﻨﺰاعات؛ والﻤعﺮفة في هﺬا الﻤﺠال مهﻤة لﻮضع الﺴﯿاسات
والعﻤلﯿات والﺒﺤﻮث على الﺼعﯿﺪيﻦ العالﻤي والﻮﻃﻨي في
مﺠالي تﻨقﻞ الﺒﺸﺮ والعﻤﻞ الﻤﻨاخي .وفي عام  ،2020أضافﺖ
جائﺤة كﻮفﯿﺪ 19-بعﺪا إضافﯿا إلى شﻮاﻏﻞ الﺘﻨقﻞ الﺒﺸﺮي ،مع
تﺴلﯿﻂ الﻀﻮﺀ على الﺤاجة إلى نهج مﺘﻜامﻞ لفهﻢ ومعالﺠة
الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﻨاخﯿة واﻵثار على الﺴﻜان الﻀعفاﺀ.

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1920/Quick_Guides/
AustralianBushfires
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مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة:2020 ،الﺘﺄهﺐ لألعاصﯿﺮ والعﻮاصﻒ الﻤﺪارية وأعاصﯿﺮ الﻄﺮناد والفﯿﻀانات والﺰالزل أثﻨاﺀ جائﺤة
تﺤﺬيﺮ صﺤي 29 ،نﯿﺴان/أبﺮيﻞ .https://apps.who.int/iris/handle/10665/332408 ،2020
مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة :2019 ،إﻃار إلدارة الﻄﻮارئ الﺼﺤﯿة وإدارة مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارثhttps://apps.who.int/iris/ ،

كﻮفﯿﺪ:19-

.handle/10665/326106
52

34

مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة :2016 ،اللﻮائﺢ الﺼﺤﯿة الﺪولﯿة ) ،(2005الﻄﺒعة الﺜالﺜة،

.https://apps.who.int/iris/handle/10665/246107

الﻤﺨﺎﻃﺮ والﻜﻮارث الﻤﺮﺗﺒﻄة بﺎلﻄﻘﺲ والﻤﻨﺎخ
والﺘﻲ ﺗﺪﻓﻊ إلﻰ نﺰوح ﺟﺪﯾﺪ
على مﺪى العقﺪ الﻤاضي ) ،(2019-2010تﺴﺒﺒﺖ الﻈﻮاهﺮ
الﻤﺘعلقة بالﻄقﺲ في نﺰوح ما يقﺪر بﻨﺤﻮ  23.1ملﯿﻮن شﺨﺺ
في الﻤﺘﻮسﻂ كﻞ عام .53وتﺤﺪث الﻐالﺒﯿة العﻈﻤى مﻦ حاالت
الﻨﺰوح الﻤﺘﺼلة بالﻄقﺲ داخﻞ الﺤﺪود الﻮﻃﻨﯿة ،وإن كانﺖ
قﺪ تﺤﺪث أيﻀا تﺤﺮكات عﺒﺮ الﺤﺪود .وسُ ﺠلﺖ خالل الﻨﺼﻒ
األول مﻦ عام  2020قﺮابة  9.8ماليﯿﻦ حالة نﺰوح ،تعﺰى إلى
حﺪ كﺒﯿﺮ إلى الﻤﺨاﻃﺮ والﻜﻮارث الﺠﻮية الﻤائﯿة ،وتﺮكﺰت
أساسا في جﻨﻮب وجﻨﻮب شﺮق آسﯿا والقﺮن األفﺮيقي .54ومﻦ
الﻤﺘﻮقع أن تﺆدي الﻈﻮاهﺮ الﺘي حﺪثﺖ في الﻨﺼﻒ الﺜاني
مﻦ العام ،بﻤا في ذلﻚ عﻤلﯿات الﻨﺰوح الﻤﺮتﺒﻄة بالفﯿﻀانات وجﻤهﻮرية كﻮريا 57وتﺮكﯿا 58وفﯿﯿﺖ نام .وكانﺖ الفﯿﻀانات عاصفة تﺮابﯿة في
في جﻤﯿع أنﺤاﺀ مﻨﻄقة الﺴاحﻞ ،ومﻮسﻢ األعاصﯿﺮ الﻨﺸﻂ واالنهﯿارات األرضﯿة في الﺼﯿﻦ شﺪيﺪة بﺸﻜﻞ خاص .ودمﺮ بﻮالتللي ،أنقﺮة،
 12أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ .2020
في الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي ،وآثار األعاصﯿﺮ في جﻨﻮب شﺮق  29000مﻨﺰل ،وتﻢ إجالﺀ أكﺜﺮ مﻦ  2.2ملﯿﻮن شﺨﺺ بﺤلﻮل
الﻤﺼﺪر :حالة الﻤﻨاخ في
59
آسﯿا ،إلى جعﻞ الﻤﺠﻤﻮع لهﺬا العام قﺮيﺒا مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ للعقﺪ .مﻨﺘﺼﻒ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ.
تﺮكﯿا في عام

وفي أيار /مايﻮ ،ضﺮب إعﺼار أمفان مﻨﻄقة سﻮنﺪاربانﺲ
الﻮاقعة بﯿﻦ الهﻨﺪ وبﻨﻐالديﺶ .وقﺪ نﺰح  2.4ملﯿﻮن شﺨﺺ
في الهﻨﺪ ،معﻈﻤهﻢ في ﻏﺮب الﺒﻨﻐال وأوديﺸاُ ،
وشﺮّ د
 2.5ملﯿﻮن شﺨﺺ في بﻨﻐالديﺶ .وفي حﯿﻦ عاد الﻜﺜﯿﺮون
بعﺪ ذلﻚ بﻮقﺖ قﺼﯿﺮ نﺴﺒﯿا ،فﺈن األضﺮار الﺘي لﺤقﺖ بﺄكﺜﺮ
مﻦ  2.8ملﯿﻮن مﻨﺰل أدت على األرجﺢ إلى تﺸﺮيﺪ آالف
عﺪيﺪة لفﺘﺮات ﻃﻮيلة .77ولﻢ تُﺘﺢ لﻤﺸﺮديﻦ كﺜﯿﺮيﻦ إمﻜانﯿة
الﻮصﻮل إلى مﺮاكﺰ اإلجالﺀ واضﻄﺮوا إلى العﯿﺶ في
78
خﯿام أو في الهﻮاﺀ الﻄلق على الﻀفاف.

2020

وفي تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ،أثﺮت الفﯿﻀانات واالنهﯿارات األرضﯿة
على عﺪة مقاﻃعات في جﻤﯿع أنﺤاﺀ نﯿﺒال .وأﻇهﺮت تقﯿﯿﻤات
الﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة للهﺠﺮة في آب/أﻏﺴﻄﺲ وجﻮد ما مﺠﻤﻮعﮫ
 5467شﺨﺼا مﻦ  1066أسﺮة في  29مﻮقعا للﻨازحﯿﻦ في
جﻤﯿع أنﺤاﺀ الﺒلﺪ 60.وبﺤلﻮل أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ ،كان  12مﻮقعا
فقﻂ ال يﺰال نﺸﻄا ،ويﺴﺘﻀﯿﻒ نﺤﻮ  2000فﺮد في ثالث
مقاﻃعات ،مع عﻮدة الﻨاس إلى ديارهﻢ مع نهاية مﻮسﻢ
61
الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة.

وفي الفلﺒﯿﻦ ،شﺮد إعﺼار الﺴﻮبﺮ تﯿفﻮن ﻏﻮني )الﻤعﺮوف
وأدت األمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة إلى فﯿﻀانات هائلة وانهﯿار مﺤلﯿا باسﻢ رولي(  400000شﺨﺺ عﻨﺪما وصﻞ إلى الﯿابﺴة
سﺪود وانهﯿارات أرضﯿة وتﺸﺮيﺪ ماليﯿﻦ األشﺨاص في في جﻤﯿع أنﺤاﺀ الﺒلﺪ في  1تﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮفﻤﺒﺮ .62وبعﺪ
بﻨﻐالديﺶ والﺼﯿﻦ والهﻨﺪ والﯿابان وباكﺴﺘان 55ونﯿﺒال 56أسﺒﻮعﯿﻦ ،تﺴﺒﺐ إعﺼار فامﻜﻮ في نﺰوح  320000شﺨﺺ
53
54
55
56
57
58
59

الﺪاخلي.

الﺒﯿانات مﺄخﻮذة مﻦ قاعﺪة بﯿانات الﺘﺸﺮيﺪ الﺪاخلي العالﻤﯿة ) (GIDDالﺘابعة لﻤﺮكﺰ مﺮاقﺒة الﺸﺮيﺪ
مﺮكﺰ مﺮاقﺒة الﺘﺸﺮيﺪ الﺪاخلي ) ،(IDMCالﺘﺸﺮيﺪ الﺪاخلي  :2020تﺤﺪيﺚ مﻨﺘﺼﻒ الﺴﻨة.
.http://floodlist.com/asia/pakistan-glof-golen-valley-chitral-july-2020
.https://www.aljazeera.com/videos/2020/07/25/south-asia-monsoon-more-than-130-people-killed-in-nepal-floods
.http://floodlist.com/asia/south-korea-flash-floods-july-2020
.http://floodlist.com/asia/turkey-rize-floods-july-2020
شﺒﻜة شﯿﻨﺨﻮاChina increases disaster relief funds amid floods, 13 July 2020, http://www.xinhuanet.com/english/2020- ،
.07/13/c_139209865.htm

60

https://dtm.iom.int/reports/nepal-%E2%80%93-landslides-and-floods-displacement-%E2%80%93-site-assessment-report-

61

https://dtm.iom.int/reports/nepal-%E2%80%93-landslides-and-floods-displacement-%E2%80%93-site-assessment-round-2-

62

https://disasterphilanthropy.org/disaster/super-typhoon-goni/, https://www.voanews.com/east-asia-pacific/aid-groups-urge-

.september-2020
.october-2020

assistance-after-super-typhoon-goni-hits-philippines, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Philippines%20
-%20Typhoon%20Goni%20-%20Flash%20Update%20No.%201%20(as%20of%2031%20October%202020,%209%20p.m.%20
.local%20time).pdf
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الﺼﻮرة لـ :الﺼلﯿﺐ األحﻤﺮ الفلﺒﯿﻨي

قامﺖ فﺮق الﺼلﯿﺐ االحﻤﺮ الفلﺒﯿﻨى بعﻤلﯿات انقاذ بعﺪ ان تﺴﺒﺐ الﺤﻄام الﻨاجﻢ عﻦ إعﺼار
الﺴﻮبﺮ تﯿفﻮن ﻏﻮنى فى فﯿﻀان نهﺮ ماجﻨﻮس مﻤا ادى الى حﺪوث فﯿﻀانات.

آخﺮ .63وفي تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ  ،2020أدى إعﺼار مﻮالف ،أنﻤﺎط الﺘﺸﺮﯾﺪ الﻤﻤﺘﺪ والﻤﻄﻮل والﻤﺘﻜﺮر الﻤﺮﺗﺒﻄة
وهﻮ رابع عاصفة في الﺸهﺮ تﻀﺮب فﯿﯿﺖ نام ،إلى إجالﺀ بﺎﻷﺧﻄﺎر الﺠﻮﯾة الﻤﺎﺋﯿة

نﺤﻮ  1.3ملﯿﻮن شﺨﺺ وتﺮك مﺌات اﻵالف مﻦ األشﺨاص
في حالة حﺮجة بﺴﺒﺐ تﺪمﯿﺮ الﻤﺤاصﯿﻞ.64

كﻤا شهﺪ عام  2020بعﺾ أكﺒﺮ حﺮائق الﻐابات الﻤﺴﺠلة ،مﻤا
أدى إلى نﺰوح كﺒﯿﺮ .وأدى مﻮسﻢ الﺤﺮائق في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
األمﺮيﻜﯿة عام  2020إلى تﺪمﯿﺮ ما ال يقﻞ عﻦ  2000مﺒﻨى
سﻜﻨي في كالﯿفﻮرنﯿا وتﺸﺮيﺪ حﻮالي  100000شﺨﺺ .
وفي والية أوريﻐﻮن ،وضع نﺤﻮ  500000شﺨﺺ تﺤﺖ
ُ
واضﻄﺮ أكﺜﺮ مﻦ  40000شﺨﺺ إلى تﺮْ ْك
إشعار اإلجالﺀ،
مﻨازلهﻢ .65وفي أسﺘﺮالﯿا ،سُ ﺠلﺖ حﻮالي  65000حالة نﺰوح
جﺪيﺪة نﺘﯿﺠة للﺤﺮائق الﺘي أثﺮت على الﺒلﺪ بﯿﻦ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ
 2019وشﺒاط /فﺒﺮايﺮ  2020كﻤا دمﺮت الﺤﺮائق  3100مﻨﺰل
في أسﺘﺮالﯿا ،مﻤا قﺪ يﺆدي إلى نﺰوح ﻃﻮيﻞ الﻤﺪى لﺤﻮالي
 8100شﺨﺺ.66

63

64
65
66
67
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أصﺒﺤﺖ حاالت الﻨﺰوح العﺪيﺪة الﻨاجﻤة عﻦ الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية
الﻤائﯿة مﻄﻮلة أو مﻤﺘﺪة بالﻨﺴﺒة لألشﺨاص ﻏﯿﺮ القادريﻦ
على العﻮدة إلى ديارهﻢ الﺴابقة أو الﺬيﻦ ال تﺘاح لهﻢ خﯿارات
لالنﺪماج مﺤلﯿا أو االسﺘقﺮار في أماكﻦ أخﺮى .وفي حﯿﻦ
أدت عﺪة عﻮاصﻒ وفﯿﻀانات إلى أضﺮار في مﻮزامﺒﯿق في
عام  ،2020بعﺪ مﺮور أكﺜﺮ مﻦ عام على إعﺼاري كﯿﻨﯿﺚ
وإداي اللﺬيﻦ ضﺮبا الﺒلﺪ في آذار/مارس ونﯿﺴان/أبﺮيﻞ ،2019
ال يﺰال عﺸﺮات اﻵالف مﻦ األشﺨاص نازحﯿﻦ ويعﺠﺰون
عﻦ الﺘعافي .67وحﺪد تقﯿﯿﻢ أجﺮي في تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ
 2020وجﻮد  93324شﺨﺼا ما زالﻮا مﺸﺮديﻦ في الﻤﻨﻄقة
الﻮسﻄى مﻦ الﺒلﺪ )مﻨهﻢ  81251مﺸﺮدا بﺴﺒﺐ إعﺼار إيﺪاي

-https://www.thenewhumanitarian.org/maps-and-graphics/2020/11/16/typhoon-vamco-philippines-vietnam-flooding
.climate-change
.https://media.ifrc.org/ifrc/press-release/homes-1-million-people-ruin-major-typhoon-hits-viet-nam
.https://storymaps.arcgis.com/stories/064d9b11d0584625ba57b172612699c1
.https://www.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/Australian%20bushfires_Final.pdf

مفﻮضﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦ،
.idai-struggle-rebuild.html

https://www.unhcr.org/news/stories/2020/3/5e6a6e50b/year-people-displaced-cyclone-

و 12073شﺨﺼا بﺴﺒﺐ فﯿﻀانات عام  .68(2020وفي كابﻮ في ذلﻚ نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ والﺘﺄهﺐ ،والﺸﻮاﻏﻞ الﻤﺘعلقة
دلﻐادو ،كان ما يقﺮب مﻦ  6500شﺨﺺ مﺸﺮديﻦ داخلﯿا بالﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة على الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ ،مﺜﻞ اسﺘﺨﺪام األراضي
والﺘﺨﻄﯿﻂ الﺤﻀﺮي.
يقﯿﻤﻮن في مﻮاقع الﻤﺸﺮديﻦ.69
ونﻈﺮا السﺘﻤﺮار أو تﺰايﺪ الﻤﺨاﻃﺮ في مﻨاﻃق مﻨﺸﺄهﻢ
)وعﻮدتهﻢ( أو االسﺘﯿﻄان ،فﺈن األشﺨاص الﺬيﻦ شﺮدتهﻢ
الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية الﻤائﯿة والﻤﻨاخﯿة قﺪ يﺘعﺮضﻮن أيﻀا
للﺘﺸﺮيﺪ الﻤﺘﻜﺮر والﻤﺘﻮاتﺮ ،مﻤا يﺘﺮك وقﺘا قلﯿال للﺘعافي بﯿﻦ
صﺪمة وصﺪمة أخﺮى .وهﺬا لﮫ آثار على الﺘﺄهﺐ للﻜﻮارث
وإدارتها ،وكﺬلﻚ على دعﻢ حلﻮل الﺘﺸﺮد الﻤﺴﺘﺪامة ودعﻢ
قﺪرة الﻨاس الﺬيﻦ قﺪ يﺮون ﻇﺮوفهﻢ الﻤعﯿﺸﯿة تﺘﺂكﻞ تﺪريﺠﯿا
بﺴﺒﺐ الﻜﻮارث الﻤﺘﻜﺮرة والﺘﺸﺮيﺪ.

والﻈﺮوف الﻤﺤﺪدة للﻤﺨاﻃﺮ الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث الﺠﻮية
الﻤائﯿة مﻮثقة بﺸﻜﻞ جﯿﺪ بﺸﻜﻞ خاص في مﻮاقع الالجﺌﯿﻦ
الﺮوهﯿﻨﻐا في كﻮكﺲ بازار ،بﻨﻐالديﺶ .فعلى مﺪار العام،
تﻀﺮر ما مﺠﻤﻮعﮫ  162275شﺨﺼا ،واحﺘاج العﺪيﺪ مﻨهﻢ
إلى مﺴاعﺪة مﺤﺪدة .70ولﻮال تﺪابﯿﺮ الﺘﺄهﺐ الﻤﺘﺨﺬة في مﻨاﻃق
الﻤﺨﯿﻤات ،بﻤا في ذلﻚ مﺠﻤﻮعات أدوات لﺘعﺰيﺰ الﻤالجﺊ،
وبﻨاﺀ هﯿاكﻞ االحﺘفاظ على جﻮانﺐ الﺘالل ،وتﺤﺴﯿﻦ الﺘﺼﺮيﻒ
والﻄﺮق والﺠﺴﻮر ،لﻜانﺖ هﺬه اﻵثار أسﻮأ.71

الﻤﺨﺎﻃﺮ الﻤﺮ ﱠﻛﺒة وھﺸﺎﺷة اﻷوﺿﺎع

وفي شﺮق أفﺮيقﯿا ،أدت الفﯿﻀانات وأسﻮأ انﺘﺸار للﺠﺮاد
الﺼﺤﺮاوي مﻨﺬ  25عاما إلى تﺸﺮيﺪ واسع الﻨﻄاق .ففي
الﺼﻮمال ،ارتﺒﻄﺖ الفﯿﻀانات بﺘﺸﺮيﺪ أكﺜﺮ مﻦ ملﯿﻮن
شﺨﺺ في عام  ،2020معﻈﻤهﻢ داخﻞ الﺒلﺪ ،في حﯿﻦ تﺴﺒﺒﺖ
اﻵثار الﻤﺘﺼلة بالﺠفاف في تﺸﺮيﺪ  80000شﺨﺺ آخﺮ.73،72
وكان حﻮالي ربع الﺴﻜان الﻤﺘﻀﺮريﻦ مﻦ الفﯿﻀانات في
عام  2020يﺘﺄلفﻮن مﻦ أشﺨاص يعﯿﺸﻮن بالفعﻞ في مﺨﯿﻤات
مﻜﺘﻈة وﻏﯿﺮ آمﻨة للﻨازحﯿﻦ داخلﯿا ،74انﺘقﻞ إلﯿها أيﻀا العﺪيﺪ
مﻦ الﻨازحﯿﻦ حﺪيﺜا بﺴﺒﺐ الفﯿﻀانات .75كﻤا أجﺒﺮ الﻤﺰارعﻮن
الﺬيﻦ دمﺮت مﺤاصﯿلهﻢ بﺴﺒﺐ الﺠﺮاد الﺼﺤﺮاوي على
االنﺘقال بﺤﺜا عﻦ الﻤﺴاعﺪة مﻦ أجﻞ الﺒقاﺀ على قﯿﺪ الﺤﯿاة.76

كﺜﯿﺮاً ما يﻜﻮن الالجﺌﻮن والﻤﺸﺮدون داخلﯿا والﻤهاجﺮون
مﻦ بﯿﻦ أكﺜﺮ الفﺌات عﺮضة لألخﻄار الﻤﺘﺼلة بالﻤﻨاخ
والﻄقﺲ .ويﻨﺘهي الﻤﻄاف بالعﺪيﺪ مﻦ األشﺨاص الﻀعفاﺀ
الﺬيﻦ يﺘﻨقلﻮن ،بﻐﺾ الﻨﻈﺮ عﻦ أسﺒاب تﻨقلهﻢ ،إلى االسﺘقﺮار
في مﻨاﻃق عالﯿة الﺨﻄﻮرة ،حﯿﺚ يﺘعﺮضﻮن ألخﻄار الﻤﻨاخ
والﻄقﺲ على نﻄاق واسع .وقﺪ تﺘقاﻃع أخﻄار الﻄقﺲ ﱡ
وتﻨقﻞ
الﺒﺸﺮ أيﻀا مع الﺘﻮتﺮات االجﺘﻤاعﯿة والﺴﯿاسﯿة والﻨﺰاعات
في الﺒﯿﺌات الﻤعقﺪة ،وبالﺘالي ،تﺘﻄلﺐ الﻨﻈﺮ بﺸﻜﻞ مﺘﻜامﻞ
في تﺪابﯿﺮ للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث الﻤﺘعﺪدة األخﻄار ،بﻤا

وفي إثﯿﻮبﯿا ،تﺴﺒﺒﺖ الفﯿﻀانات واالنهﯿارات األرضﯿة خالل
الﻨﺼﻒ األول مﻦ العام في تﺸﺮيﺪ أكﺜﺮ مﻦ  300000شﺨﺺ،
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https://displacement.iom.int/reports/mozambique-%E2%80%93-covid-19-preparedness-assessment-resettlement-sites-report.12-october-2020
-https://reliefweb.int/report/mozambique/rapid-response-plan-cabo-delgado-province-mozambique-may-december
https://dtm.iom.int/reports/mozambique-%E2%80%93-covid-19-preparedness-assessment-resettlement-sites-cabo- ,2020
.delgado-and-nampula
.https://www.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=1eec7ad29df742938b6470d77c26575a
.https://www.unhcr.org/refugeebrief/the-refugee-brief-22-may-2020

مفﻮضﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦ،
مفﻮضﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦSomalia Factsheet September 2020, https://data2.unhcr.org/en/documents/ ،
.details/83089

73

اللﺠﻨة الﺘﻨفﯿﺬية لﺒﺮنامج الﻤفﻮض الﺴامي ،تﺤﺪيﺚ بﺸﺄن عﻤلﯿات مفﻮضﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺌﻮن الالجﺌﯿﻦ في مﻨﻄقة شﺮق أفﺮيقﯿا والقﺮن
األفﺮيقي والﺒﺤﯿﺮات الﻜﺒﺮى 29 ،أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020الﺪورة الﺤادية والﺴﺒعﻮن 9-5 ،تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ https://www.unhcr. ،2020
.org/5f734d884.pdf
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مﺮكﺰ رصﺪ الﺘﺸﺮّ د الﺪاخلي ،الﻜﻮارث تﺘالقى مع االضﻄﺮاب الﺴﯿاسي ،مﻤا يﺘﺴﺒﺐ في تﺸﺮيﺪ الﻤاليﯿﻦ في شﺮق أفﺮيقﯿا ،تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ
.https://www.internal-displacement.org/expert-opinion/disasters-meet-political-unrest-displacing-millions-in-east-africa ،2020
اللﺠﻨة الﺘﻨفﯿﺬية لﺒﺮنامج الﻤفﻮض الﺴامي ،تﺤﺪيﺚ بﺸﺄن عﻤلﯿات مفﻮضﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺌﻮن الالجﺌﯿﻦ في مﻨﻄقة شﺮق أفﺮيقﯿا والقﺮن
األفﺮيقي والﺒﺤﯿﺮات الﻜﺒﺮى 29 ،أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020الﺪورة الﺤادية والﺴﺒعﻮن 9-5 ،تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ https://www.unhcr. ،2020
 org/5f734d884.pdfومﺬكﺮة اإلحاﻃة الﻤقﺪمة مﻦ الﻤفﻮضﯿة بﺸﺄن الﺼﻮمال.
مﺮكﺰ رصﺪ الﺘﺸﺮد الﺪاخلي ،الﺘﺸﺮد الﺪاخلي  :2020تﺤﺪيﺚ مﻨﺘﺼﻒ العامhttps://www.internal-displacement.org/publications/ ،
.internal-displacement-2020-mid-year-update
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ثلﺜاهﻢ في الﻤﻨﻄقة الﺼﻮمالﯿة .77وقﺪ تﻮصلﺖ تقﯿﯿﻤات الﻤﻨﻈﻤة
الﺪولﯿة للهﺠﺮة بﯿﻦ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وتﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ  2020إلى
أن ما ال يقﻞ عﻦ  104696شﺨﺼا نﺰحﻮا بﺴﺒﺐ الفﯿﻀانات
و 351062بﺴﺒﺐ الﺠفاف في جﻨﻮب شﺮق الﺒلﺪ  -يﻤﺜلﻮن
على الﺘﻮالي  %6و %19مﻦ الﺴﻜان الﻨازحﯿﻦ الﻤﺤلﯿﯿﻦ.

مﺴﺘقﺮة دون إمﻜانﯿة الﺤﺼﻮل على بﺪائﻞ آمﻨة .وفقﺪ نﺤﻮ
 300000شﺨﺺ مﻨازلهﻢ ومﺤاصﯿلهﻢ ومﻮاشﯿهﻢ ومﻤﺘلﻜاتهﻢ
بﺴﺒﺐ األمﻄار والفﯿﻀانات .وأثﱠﺮ الﺘﺼ ّﺪع الﻤفاجﺊ لﺴﺪ
الﺮون على آالف األشﺨاص في مﻮاقع الﻨازحﯿﻦ داخلﯿا في
مﻨاﻃق الﺘﺤﺴﯿﻦ وسﻮق اللﯿﻞ وأماكﻦ أخﺮى.81

وشهﺪ الﺴﻮدان فﯿﻀانات مفاجﺌة ،وفاضﺖ األنهار ،بﻤا
في ذلﻚ نهﺮ الﻨﯿﻞ ،في آب/أﻏﺴﻄﺲ  .2020وكان مﻦ بﯿﻦ
الﻤﺘﻀﺮريﻦ نﺤﻮ  125000الجﺊ ونازح داخلﯿا.78

وفي سﻮريا ،مﻨﺬ أوائﻞ تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ ،أثﺮت حﺮائق
الﻐابات في الالذقﯿة وﻃﺮﻃﻮس وحﻤﺺ على ما يﺼﻞ إلى
 40000شﺨﺺ مﻦ خالل األضﺮار الﺘي لﺤقﺖ بالﻤﺴاكﻦ
واألصﻮل والﺨﺴائﺮ الﻜﺒﯿﺮة في سﺒﻞ العﯿﺶ .وأبلﻎ عﻦ
حﻮالي  25000حالة تﺸﺮيﺪ ،بﻤا في ذلﻚ مﻦ مﻨاﻃق عاد
إلﯿها مﺆخﺮا مﺸﺮدون داخلﯿا .وقﺪ تﺂكلﺖ قﺪرة الﻤﺠﺘﻤعات
الﻤﺘﻀﺮرة على الﺼﻤﻮد على مﺪى  10سﻨﻮات مﻦ الﻨﺰاع،
وكﺬلﻚ بﺴﺒﺐ جائﺤة كﻮفﯿﺪ ،19-واألزمات االقﺘﺼادية ،وما
سﺒقﮫ مﻦ اسﺘﯿعاب واسع الﻨﻄاق للﻤﺸﺮديﻦ.82

وفي الفﺘﺮة بﯿﻦ آب/أﻏﺴﻄﺲ وأيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020تﺴﺒﺒﺖ
األمﻄار الﻐﺰيﺮة في حﺪوث فﯿﻀانات ضﺮبﺖ عﺪة بلﺪان
في مﻨﻄقة الﺴاحﻞ .وتﺸﯿﺮ تقﺪيﺮات الﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة للهﺠﺮة
إلى وجﻮد ما مﺠﻤﻮعﮫ  1.25ملﯿﻮن نازح في بﻮركﯿﻨا فاسﻮ
ومالي والﻨﯿﺠﺮ  -في سﯿاقات اتﺴﻤﺖ بالفعﻞ بالﻨﺰاع وانعﺪام
األمﻦ الﻐﺬائي ،فﻀال عﻦ الﺘﺤﺮكات الﺴﻜانﯿة القﺴﺮية
الﺪاخلﯿة والعابﺮة للﺤﺪود .وأدت زيادة تﺪهﻮر الﻈﺮوف
الﻤعﯿﺸﯿة وسﺒﻞ العﯿﺶ الﻨاجﻤة عﻦ الفﯿﻀانات إلى زيادة
خﻄﺮ الﺘﺸﺮد داخﻞ الﻤﻨﻄقة ،جﻨﻮبا إلى الﺒلﺪان الﺴاحلﯿة،
وشﻤاال إلى شﻤال أفﺮيقﯿا وأوروبا .79وأسفﺮت الفﯿﻀانات
الﺘي حﺪثﺖ في آب /أﻏﺴﻄﺲ  2020في نﺠامﯿﻨا ،تﺸاد ،عﻦ
فﺮار  31853شﺨﺼا مﻦ مﻨازلهﻢ وإيﺠاد مﺄوى لهﻢ في
أماكﻦ أخﺮى مﻦ الﻤﺪيﻨة ،مع تقﺪيﻢ القلﯿﻞ مﻦ الﻤﺴاعﺪات
الﻐﻮثﯿة .كﻤا أثﺮت الفﯿﻀانات على مقاﻃعة الك ،مﻤا أدى
إلى تﺸﺮيﺪ أكﺜﺮ مﻦ  4000شﺨﺺ وأثﱠﺮ على عﺪد أكﺒﺮ بﻜﺜﯿﺮ
مﻤﻦ كان قﺪ شﺮدهﻢ الﻨﺰاع والعﻨﻒ سابقاً.80
وفي الﯿﻤﻦ حﯿﺚ يﺤﺘاج أكﺜﺮ مﻦ  %80مﻦ مﺠﻤﻮع الﺴﻜان
إلى الﻤﺴاعﺪات اإلنﺴانﯿة ،أدت الفﯿﻀانات الﻤفاجﺌة الﺸﺪيﺪة
إلى نﺰوح الﻜﺜﯿﺮيﻦ مﻤﻦ كانﻮا قﺪ نﺰحﻮا داخلﯿا بﺴﺒﺐ الﻨﺰاع،
ويعﯿﺸﻮن في ﻇﺮوف مﻦ الفقﺮ الﻤﺪقع وفي مالجﺊ ﻏﯿﺮ
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ﺗﻔﺎقﻢ آﺛﺎر اﻷزمﺎت ﻋﻠﻰ اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ والﺘﺸﺮﯾﺪ
والﻌﻤﻞ اﻹنﺴﺎنﻲ
بعﺪ عقﻮد مﻦ الﺘﺮاجع ،فﺈن الﺰيادة األخﯿﺮة في انعﺪام األمﻦ
الﻐﺬائي مﻨﺬ عام  2014يﺘﺴﺒﺐ فﯿها الﻨﺰاع والﺘﺒاﻃﺆ االقﺘﺼادي
وكﺬلﻚ تقلﺒﯿة الﻤﻨاخ والﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية الﻤﺘﻄﺮفة .فقﺪ كان
ما يقﺮب مﻦ  690ملﯿﻮن شﺨﺺ ،أو  %9مﻦ سﻜان العالﻢ،
يعانﻮن مﻦ نقﺺ الﺘﻐﺬية ،وتعﺮﱠ ض حﻮالي  750ملﯿﻮن
شﺨﺺ ،أو ما يقﺮب مﻦ  ،%10لﻤﺴﺘﻮيات حادة مﻦ انعﺪام
األمﻦ الﻐﺬائي في عام ) 83 2019الﺸﻜﻞ  .(20وقﺪ ارتفع عﺪد
األشﺨاص الﻤﺼﻨفﯿﻦ على أنهﻢ يعﯿﺸﻮن في ﻇﻞ ﻇﺮوف
أزمات وﻃﻮارئ ومﺠاعة )الﻤﺮحلة  3أو ما يﺘﺠاوزها مﻦ
مﺮاحﻞ الﺘﺼﻨﯿﻒ الﻤﺘﻜامﻞ لألمﻦ الﻐﺬائي( إلى ما يقﺮب مﻦ
 135ملﯿﻮن شﺨﺺ في  55بلﺪا.84

)Ethiopia Floods Response Plan, Belg/Gu Season Floods (May 2020

مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺘﻨﺴﯿق الﺸﺆون اإلنﺴانﯿة،
.https://reliefweb.int/report/ethiopia/ethiopia-floods-response-plan-belggu-season-floods-may-2020
مفﻮضﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦ ،فﯿﻀانات هائلة في الﺴﻮدان تﺆثﺮ على آالف مﻦ الالجﺌﯿﻦ 24 ،أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ ،2020
.https://www.unhcr.org/news/stories/2020/9/5f6c42834/massive-floods-sudan-impact-thousands-refugees.html
الﺘقﺮيﺮ الﻤﺮحلي لﻤفﻮضﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦ بﺸﺄن االسﺘﺠابة ألزمة الﺴاحﻞ :االسﺘﺠابة لالحﺘﯿاجات العاجلة لالجﺌﯿﻦ،
والﻤﺸﺮديﻦ داخلﯿا ،والعائﺪيﻦ ،وﻏﯿﺮهﻢ مﻤﻦ تهﺘﻢ بهﻢ الﻤفﻮضﯿة ،كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ  -أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ https://reporting.unhcr.org/ ،2020
sites/default/files/UNHCR%20Sahel%20Appeal%20-%20Progress%20Report%20-%20January%20to%20September%20
.2020%20.pdf
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.https://dtm.iom.int/chad, https://reliefweb.int/disaster/fl-2020-000192-tcd

مفﻮضﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦ 300000 ،شﺨﺺ يفقﺪون مﻨازلهﻢ ودخلهﻢ وإمﺪاداتهﻢ الﻐﺬائﯿة ومﻤﺘلﻜاتهﻢ بﺴﺒﺐ فﯿﻀان كارثي في
الﯿﻤﻦ 21 ،آب/أﻏﺴﻄﺲ .https://www.unhcr.org/news/briefing/2020/8/5f3e7faf4.html ،2020
.https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/MDRSY005do.pdf

مﻨﻈﻤة األﻏﺬية والﺰراعة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة :2020 ،حالة األمﻦ الﻐﺬائي والﺘﻐﺬية في العالﻢ  ،2020تﺤﻮيﻞ نُﻈﻢ األﻏﺬية مﻦ أجﻞ تﻮافﺮ نُﻈﻢ
ﻏﺬائﯿة صﺤﯿة مﯿﺴﻮرة الﺘﻜلفة.http://www.fao.org/3/ca9692en/online/ca9692en.html ،
الﺘقﺮيﺮ العالﻤي لعام  2020عﻦ األزمة الﻐﺬائﯿة./https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000114546/download ،

وفي عام  ،2020تﻀﺮر أكﺜﺮ مﻦ  50ملﯿﻮن شﺨﺺ بﺸﻜﻞ بعﺾ الﻤﻨاﻃق .ونﺘﯿﺠة لﺬلﻚ ،مﻦ الﻤﺘﻮقع أن يﻨﺨفﺾ إنﺘاج
مﻀاعﻒ مﻦ جﺮاﺀ الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة بالﻤﻨاخ )الفﯿﻀانات الﺬرة في األرجﻨﺘﯿﻦ بﻤقﺪار ملﯿﻮني ﻃﻦ )انﺨفاض بﻨﺴﺒة (%5
85
والﺠفاف والعﻮاصﻒ( وجائﺤة كﻮفﯿﺪ . 19-وعانﺖ بلﺪان في .88 2021-2020
أمﺮيﻜا الﻮسﻄى مﻦ األثﺮ الﺜالثي لﻺعﺼاريﻦ إيﺘا ويﻮتا،
وكﻮفﯿﺪ ،19-واألزمات اإلنﺴانﯿة القائﻤة مﻦ قﺒﻞ .وقﺪرت وقﺪ شﻜلﺖ القﯿﻮد الﻤفﺮوضة لﻤﻨع انﺘﺸار كﻮفﯿﺪ،19 -
حﻜﻮمة هﻨﺪوراس أن  2.8ملﯿﻮن شﺨﺺ تﻀﺮروا مﻦ إعﺼار والسﯿﻤا الﺘﺪابﯿﺮ الﺮامﯿة إلى الﺤﺪ مﻦ تﻨقﻞ األشﺨاص داخﻞ
إيﺘا ،وأن  53000هﻜﺘار مﻦ أراضي الﻤﺤاصﯿﻞ ،وال سﯿﻤا الﺒلﺪان وفﯿﻤا بﯿﻨها وبﯿع وشﺮاﺀ الﺴلع والﺨﺪمات ،تﺤﺪيات
األرز والفاصﻮلﯿا وقﺼﺐ الﺴﻜﺮ ،قﺪ جُ ﺮفﺖ .86ومﻦ بﯿﻦ كﺒﯿﺮة إلدارة آثار الﻜﻮارث الﻤﺘﺼلة بالﻤﻨاخ على انعﺪام
جﺰر الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،أثﺮ إعﺼار هارولﺪ الﻤﺪاري على األمﻦ الﻐﺬائي .فقﺪ تقلﺼﺖ في كﺜﯿﺮ مﻦ الﺒلﺪان إمﻜانﯿة
أكﺜﺮ مﻦ  17500هﻜﺘار مﻦ أراضي الﻤﺤاصﯿﻞ في فانﻮاتﻮ ،تقﺪيﻢ خﺪمات مﺒاشﺮة لﺘﺰويﺪ الﻤﺰارعﯿﻦ بﻤعلﻮمات مﻦ
مﻤا تﺴﺒﺐ في أضﺮار كﺒﯿﺮة في الﻮقﺖ الﺬي كان قﺪ بﺪأ الﺘﻨﺒﺆات الﺠﻮية الﻤﻮسﻤﯿة ،وذلﻚ بﺴﺒﺐ تقلﯿﺺ الﺘﻮجﯿهات
فﯿﮫ مﻮسﻢ الﻨﻤﻮ) .87للﺤﺼﻮل على مﺰيﺪ مﻦ الﻤعلﻮمات عﻦ الﻤﺘعلقة باإلجﺮاﺀات الﻤﺒﻜﺮة في كﺜﯿﺮ مﻦ الﺒلﺪان .89وأدت
إعﺼار هارولﺪ الﻤﺪاري ،انﻈﺮ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية( .ومﻦ االضﻄﺮابات في قﻄاع الﺰراعة الﺘي تﺴﺒﺐ فﯿها كﻮفﯿﺪ19-
الﻤﺮجﺢ أن تﺴﺘﻤﺮ الفﺘﺮة الﻄﻮيلة مﻦ الﻄقﺲ الﺠاف الﺘي إلى تفاقﻢ اﻵثار الﺠﻮية على ﻃﻮل سلﺴلة اإلمﺪادات الﻐﺬائﯿة
لﻮحﻈﺖ بالفعﻞ في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة في عام  2020ألن الﻨﯿﻨﯿا بﺄكﻤلها ،مﻤا أدى إلى ارتفاع مﺴﺘﻮيات انعﺪام األمﻦ الﻐﺬائي،
ﻏالﺒا ما تﺴﺒﺐ انﺨفاض هﻄﻮل األمﻄار دون الﻤﺘﻮسﻂ في وسﻮﺀ الﺘﻐﺬية ،ونقﺺ الﺘﻐﺬية.

الﺸﻜﻞ  .20اسﺘﻤﺮ عﺪد
األشﺨاص الﺬيﻦ يعانﻮن
مﻦ نقﺺ الﺘﻐﺬية في
العالﻢ في الﺰيادة في
ّ
عام .2019
وتﻮضﺢ
القﯿﻢ الﻤﺘﻮقعة في الﺸﻜﻞ
بﻮاسﻄة خﻄﻮط مﻨقﻄة
ودوائﺮ فارﻏة .وقﺪ
نُقﺤﺖ الﻤﺠﻤﻮعة بﺄكﻤلها
لﺘعﻜﺲ أحﺪث الﻤعلﻮمات
وتﺤﻞ مﺤﻞ جﻤﯿع
الﻤﺠﻤﻮعات الﻤﻨﺸﻮرة
سابقا.
الﻤﺼﺪر :مﻨﻈﻤة األﻏﺬية
والﺰراعة لألمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة )(FAO
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االتﺤاد الﺪولي لﺠﻤعﯿات الﺼلﯿﺐ األحﻤﺮ والهالل

األحﻤﺮhttps://media.ifrc.org/ifrc/wp-content/uploads/2020/11/20201116_ :

.WorldDisasters_Full.pdf
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COPECO 2020. Reporte de estadísticas de incidente causados por el Huracán ETA, https://sigmof.icf.gob.
.hn/?page_id=7426

87
88
89

جﺰر الﻤﺤﯿﻂ الهادئ :إعﺼار هارولﺪ الﻤﺪاري .تقﺮيﺮ الﺤالة  -أيار/مايﻮ
وزارة الﺰراعة بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،تقﺮيﺮ اإلنﺘاج الﺰراعي العالﻤي.https://apps.fas.usda.gov/psdonline/circulars/production.pdf ،
مﻨﻈﻤة األﻏﺬية والﺰراعة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة :2020 ،الﺘهﺪيﺪ الﺜﻨائي الﻤﺘﻤﺜﻞ في الﻄقﺲ الﻤﺘﻄﺮف وأزمة كﻮفﯿﺪ :19-الﺘﻜهﻦ باﻵثار على تﻮافﺮ
األﻏﺬية.http://www.fao.org/documents/card/en/c/cb0206en ،
.2020
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fao.org/3/cb1500en/

cb1500en.pdf؛ مﻨﻈﻤة
األﻏﺬية والﺰراعة
لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة:2020 ،
تقﺮيﺮ العﻤﻞ الﻤﺒﻜﺮ
لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بﺸﺄن
األمﻦ الﻐﺬائي والﺰراعة
)نﯿﺴان /أبﺮيﻞ -حﺰيﺮان/
يﻮنﯿﻮ ،(2020
http://www.fao.org/3/
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ﺳرب ﺟراد ﯾﺑﯾض
ﺳرب
ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﺎﺿﺟﺔ
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ﻟم ﺗﺗﻘرر اﻟﺣدود اﻟﻧﮭﺎﺋﯾﺔ ﺑﯾن ﺟﻣﮭورﯾﺔ اﻟﺳودان وﺟﻣﮭورﯾﺔ
ﺟﻧوب اﻟﺳودان ﺣﺗﻰ اﻵن.
وﻻ ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺣدود واﻷﺳﻣﺎء اﻟﻣﺑﯾّﻧﺔ واﻟﺗﺳﻣﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻓﻲ
ھذه اﻟﺧرﯾطﺔ إﻗرارا ً رﺳﻣﯾﺎ ً أو ﻗﺑوﻻً ﻣن اﻷﻣم اﻟﻣﺗﺣدة.

أدت أكﺒﺮ فاشﯿة للﺠﺮاد الﺼﺤﺮاوي مﻨﺬ  25عاما في القﺮن
األفﺮيقي الﻜﺒﯿﺮ والﯿﻤﻦ ،الﺘي نﺠﻤﺖ عﻦ األمﻄار الﻐﺰيﺮة،
إلى تفاقﻢ أحﻮال نقﺺ الﺘﻐﺬية القائﻤة ،وتعﻄلﺖ الﺠهﻮد
الﺮامﯿة إلى مﻜافﺤة هﺬه الفاشﯿة بﺴﺒﺐ القﯿﻮد الﻤفﺮوضة
على حﺮكة األفﺮاد واالضﻄﺮابات في سلﺴلة تﻮريﺪ الﻤعﺪات
بﺴﺒﺐ الﺠائﺤة .وفي إثﯿﻮبﯿا وحﺪها ،تﻀﺮر  200000هﻜﺘار
مﻦ األراضي الﺰراعﯿة ،وفقﺪ أكﺜﺮ مﻦ  356000ﻃﻦ مﻦ
الﺤﺒﻮب ،مﻤا تﺮك ما يقﺮب مﻦ ملﯿﻮن شﺨﺺ يعانﻮن مﻦ
انعﺪام األمﻦ الﻐﺬائي .90وأشارت الﺒﯿانات إلى أنﮫ بﺤلﻮل أيلﻮل/
سﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2020كان عﺪد الﺼﻮمالﯿﯿﻦ الﺬيﻦ يﻮاجهﻮن سﻮﺀ
حاداً في الﺘﻐﺬية )الﻤﺮحلة الﺜالﺜة أو مﺮحلة أعلى مﻦ ذلﻚ
حﺴﺐ الﺘﺼﻨﯿﻒ الﻤﺘﻜامﻞ لﻤﺮاحﻞ األمﻦ الﻐﺬائي( والقادريﻦ
بﺸﻜﻞ هامﺸي على تلﺒﯿة الﺤﺪ األدنى مﻦ احﺘﯿاجاتهﻢ الﻐﺬائﯿة
ً
مقارنة
زاد بﻤقﺪار ثالث أمﺜال لﯿﺼﻞ إلى  3.5ماليﯿﻦ شﺨﺺ
90
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اﻟﻛوﯾت

ﻟﺑ
ﺣر
اﻷ
ﺣﻣر

الﺸﻜﻞ  .21الﺘﻨﺒﺆ بﺤﺮكة
الﺠﺮاد الﺼﺤﺮاوي
باسﺘﺨﺪام نﻈام معلﻮمات
الﺠﺮاد الﺼﺤﺮاوي
الﺘابع لﻤﻨﻈﻤة األﻏﺬية
والﺰراعة .وقﺪ أدت
األحﻮال الﺠﻮية ﻏﯿﺮ
العادية في خﺮيﻒ عام
 2019على ﻃﻮل شﺒﮫ
الﺠﺰيﺮة العﺮبﯿة إلى
أعاصﯿﺮ قﻮية وأمﻄار
ﻏﺰيﺮة ،مﻤا أدى إلى نﻤﻮ
الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتي بﺪرجة
أعلى مﻦ الﻤعﺘاد ،وهﻮ
ما ّ
ً
أحﻮاال مﺜالﯿة
وفﺮ
للﺠﺮاد الﺼﺤﺮاوي.
وخالل األزمات الﻤﺘعﺪدة
في عام  ،2020أدت
اإلنﺬارات الﻤﺒﻜﺮة
واالسﺘﺠابات الﻤﺒﻜﺮة
دورا رئﯿﺴﯿا في إنقاذ ما
يﺼﻞ إلى  3.1ماليﯿﻦ
ﻃﻦ مﻦ الﺤﺒﻮب
)وهﻮ ما يﻜفي إلﻃعام
 18ملﯿﻮن شﺨﺺ في
عام واحﺪ( ،بقﯿﻤة تﺒلﻎ
حﻮالي  800ملﯿﻮن دوالر
أمﺮيﻜي ،في تﺴعة بلﺪان
في شﺮق أفﺮيقﯿا والﯿﻤﻦ.
الﻤﺼﺪر :مﻨﻈﻤة األﻏﺬية
والﺰراعة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة،
 :2020تﺰايﺪ الﺠﺮاد
الﺼﺤﺮاوي  -تقﺮيﺮ
مﺮحلي عﻦ االسﺘﺠابة
في القﺮن األفﺮيقي
الﻜﺒﯿﺮ والﯿﻤﻦ )أيار/
مايﻮ -آب /أﻏﺴﻄﺲ
http://www. ،(2020

ﻛﯾﻧﯾﺎ
ﺗﻧزاﻧﯾﺎ

ﺧطﯾر
ﺟدي
ﻣﮭدد
ھﺎدئ
ﻻ ﺷﻲء

بﺄوائﻞ عام  .91 2020وكانﺖ فاشﯿة الﺠﺮاد الﺼﺤﺮاوي
وفﯿﻀانات األنهار مﺴﺆولة عﻦ فقﺪان الﻤﺤاصﯿﻞ داخﻞ
الﺒلﺪ ،حﯿﺚ قﺪر انﺨفاض إنﺘاج الﺤﺒﻮب بﻨﺴﺒة %1525
خالل مﻮسﻢ الﻨﻤﻮ في الفﺘﺮة مﻦ نﯿﺴان/أبﺮيﻞ إلى حﺰيﺮان/
يﻮنﯿﻮ )الﺸﻜﻞ .92 (21

ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻛﻮﻓﯿﺪ 19-ﻋﻠﻰ الﻌﻤﻞ اﻹنﺴﺎنﻲ
أدت القﯿﻮد الﻤفﺮوضة على الﺘﻨقﻞ والﺮكﻮد االقﺘﺼادي
الﻨاجﻢ عﻦ كﻮفﯿﺪ 19-إلى إبﻄاﺀ إيﺼال الﻤﺴاعﺪة اإلنﺴانﯿة
إلى األشﺨاص الﻀعفاﺀ الﻤﺘﻨقلﯿﻦ ،فﻀال عﻦ إبﻄاﺀ الﺠهﻮد
الﺮامﯿة إلى دعﻢ اإلنعاش لألشﺨاص الﻤﺘﻀﺮريﻦ ،بﻤا في
ذلﻚ إيﺠاد حلﻮل دائﻤة للﻤﺸﺮديﻦ .وزاد تفاقﻢ هﺸاشة أوضاع
الﺴﻜان الﻤﺸﺮديﻦ ،الﺬيﻦ يعﯿﺸﻮن في كﺜﯿﺮ مﻦ األحﯿان في
مﺴﺘﻮﻃﻨات مﻜﺘﻈة بالﺴﻜان.93

.http://www.fao.org/ethiopia/news/detail-events/en/c/1270924

مﻨﻈﻤة األﻏﺬية والﺰراعة في إثﯿﻮبﯿا،
وحﺪة تﺤلﯿﻞ األمﻦ الﻐﺬائي والﺘﻐﺬية .الﻤﻮجﺰ الفﺼلي بﺸﺄن األمﻦ الﻐﺬائي والﺘﻐﺬية أيار/مايﻮ .https://www.fsnau.org/node/1756 ،2020
آفاق األمﻦ الﻐﺬائي في الﺼﻮمال.https://fews.net/, https://fews.net/east-africa/somalia/food-security-outlook-update/april-2020 ،
مفﻮض األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة الﺴامي لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦ ومعهﺪ بﻮتﺴﺪام لﺒﺤﻮث اﻵثار الﻤﻨاخﯿة .كﻮفﯿﺪ ،19-والﺘﺸﺮيﺪ ،وتﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ ،حﺰيﺮان/
يﻮنﯿﻮ .https://www.unhcr.org/protection/environment/5ef1ea167/covid-19-displacement-climate-change.html ،2020

وتﺴﺒﺐ إعﺼار هارولﺪ ،الﺬي ضﺮب فﯿﺠي وجﺰر سلﯿﻤان
وتﻮنﻐا وفانﻮاتﻮ وكان مﻦ أقﻮى العﻮاصﻒ الﻤﺴﺠلة على
اإلﻃالق في جﻨﻮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،94في حﺪوث ما يقﺪر
بـ  99500حالة تﺸﺮيﺪ .وبﺴﺒﺐ عﻤلﯿات اإلﻏالق والﺤﺠﺮ
الﺼﺤي بﺴﺒﺐ كﻮفﯿﺪ ،19 -تعﺮقلﺖ عﻤلﯿات االسﺘﺠابة
والﺘعافي مﻤا أدى إلى تﺄخﯿﺮ في تﻮفﯿﺮ الﻤعﺪات والﻤﺴاعﺪة.95
كﺬلﻚ ،في الفلﺒﯿﻦّ ،
عقﺪت الﺠائﺤة جهﻮد اإلجالﺀ واالسﺘﺠابة
قﺒﻞ إعﺼار فﻮنﻐفﻮنﻎ الﻤﺪاري )أمﺒﻮ( في مﻨﺘﺼﻒ أيار/
مايﻮ .وتﻢ إجالﺀ أكﺜﺮ مﻦ  180000شﺨﺺ بﺸﻜﻞ اسﺘﺒاقي،96
على الﺮﻏﻢ مﻦ أن العﻤلﯿات أعاقﺘها الﺤاجة إلى تﺪابﯿﺮ
الﺘﺒاعﺪ االجﺘﻤاعي حﯿﺚ لﻢ يﻜﻦ مﻦ الﻤﻤﻜﻦ نقﻞ الﺴﻜان
بﺄعﺪاد كﺒﯿﺮة ،ولﻢ يﻜﻦ مﻦ الﻤﻤﻜﻦ اسﺘﺨﺪام مﺮاكﺰ اإلجالﺀ
إال بﻨﺼﻒ ﻃاقﺘها .97كﻤا ألﺤقﺖ العاصفة أضﺮارا بالﻤﻨﺸﺄة
الﻮحﯿﺪة الﺨاصة باخﺘﺒار كﻮفﯿﺪ 19-في مﻨﻄقة بﯿﻜﻮل.98

94
95

وفي شﻤال أمﺮيﻜا الﻮسﻄى ،كان نﺤﻮ  5.3ماليﯿﻦ شﺨﺺ
بﺤاجة إلى الﻤﺴاعﺪة اإلنﺴانﯿة ،مﻦ بﯿﻨهﻢ  560000كانﻮا
مﺸﺮديﻦ داخلﯿا قﺒﻞ بﺪاية الﺠائﺤة .99ولﺬلﻚ ،فﺈن الﺘﺼﺪي
للعﻮاصﻒ واألعاصﯿﺮ الﺘي أثﺮت مﺮارا على الﻤﻨﻄقة ﻃﻮال
مﻮسﻢ األعاصﯿﺮ في الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي حﺪث في سﯿاق نقاط
ضعﻒ معقﺪة ومﺘﺸابﻜة مﺮتﺒﻄة بالﺘﺤﺪيات الﻤﺘﺼلة بﻤا قﺒﻞ
كﻮفﯿﺪ 19-وأيﻀاً الﺘﺤﺪيات الﻤﺘﺼلة بﻜﻮفﯿﺪ.19-
وتهﯿﺌة الﻈﺮوف الﺘي ﱢ
تﻤﻜﻦ خﯿارات الﻨاس الﻤﺘﻤﺜلة في
الﺒقاﺀ بﺄمان حﯿﺚ هﻢ ،واالسﺘفادة مﻦ الفﻮائﺪ الﻜاملة الﻤﺤﺘﻤلة
للهﺠﺮة الﻜﺮيﻤة ،وتﺠﻨﺐ الﺘﺸﺮد وما يﺘﺼﻞ بﮫ مﻦ احﺘﯿاجات
الﺤﻤاية وتقلﯿلها ومعالﺠﺘها ،هي شاﻏﻞ كﺒﯿﺮ لﻜﻞ مﻦ الﺴﯿاسة
الﻤﻨاخﯿة وسﯿاسة الﺘﻨقﻞ الﺒﺸﺮي والﺘعاون ،ال سﯿﻤا وأن
الﺒلﺪان تﻮاجﮫ قﺮارات تقﻀي بﺘﻮسﯿع خﯿارات الﺘﻨقﻞ الﺘي
كانﺖ مقﯿﺪة ﻃﻮال أزمة كﻮفﯿﺪ.19-

.https://www.internal-displacement.org/expert-opinion/tropical-cyclone-harold-and-covid-19-a-double-blow-to-the-pacific-islands

 :2020 ،Millership, Eاإلعﺼار هارولﺪ يعﻄي معﻨى جﺪيﺪاً لﻤفهﻮم العﻤﻞ عﻦ بُعﺪ في جﺰر الﻤﺤﯿﻂ الهادئhttps://www.etcluster.org/ ،
 ،blog/virus-and-stormالﻤﺴﺘﺸهﺪ بﮫ في تقﺮيﺮ االتﺤاد الﺪولي لﺠﻤعﯿات الﺼلﯿﺐ األحﻤﺮ والهالل األحﻤﺮ ،2020 ،تقﺮيﺮ كﻮارث العالﻢ
لعام .https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2020 ،2020
مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺘﻨﺴﯿق الﺸﺆون اإلنﺴانﯿةPhilippines: Typhoon Vongfong (Ambo) Snapshot (As of 20 May 2020), ،
https://reliefweb.int/report/philippines/philippines-typhoon-vongfong-ambo-snapshot-20-may-2020, cited in International
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: 2020, World Disasters Report 2020, https://media.ifrc.org/ifrc/
.world-disaster-report-2020
مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺘﻨﺴﯿق الﺸﺆون اإلنﺴانﯿةAsia Pacific Regional Humanitarian Update: Typhoon Vongfong leaves trail of ،
damage as the country grapples with the ‘new normal’, 20 May 2020, https://reports.unocha.org/en/country/asia-pacific/card/
ا
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Department of Social Welfare and Development, Disaster Response Operations Monitoring and Information
Center. Terminal Report on Typhoon “Ambo”, 9 July 2020, https://reliefweb.int/report/philippines/
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الﻄاقة الﻨﻈﯿفة ،والﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة الﺘي ال تﺘﺄثﺮ بالﻜﻮارث،
ونﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ
إن تﺤقﯿق الهﺪف مﻦ اتفاق باريﺲ لعام  ،2015وهﻮ ”تعﺰيﺰ الﺘﺼﺪي العالﻤي لﺨﻄﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ مﻦ خالل
الﺤفاظ على ارتفاع درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة هﺬا القﺮن أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ درجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ فﻮق مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ
العﺼﺮ الﺼﻨاعي ومﻮاصلة الﺠهﻮد للﺤﺪ مﻦ زيادة درجة الﺤﺮارة إلى  1.5درجة مﺌﻮية“)أ( ،يﺘﻄلﺐ تﺨفﯿﻀات
كﺒﯿﺮة في انﺒعاثات الﻜﺮبﻮن .وقﺪ أﻇهﺮ صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي في تقﺮيﺮ آفاق االقﺘﺼاد العالﻤي في تﺸﺮيﻦ األول/
أكﺘﻮبﺮ  2020أن دفع االسﺘﺜﻤار في الﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة الﺨﻀﺮاﺀ إلى جانﺐ االرتفاع الﻤﻄﺮد في أسعار الﻜﺮبﻮن
يﻤﻜﻦ أن يﺤقق تﺨفﯿﻀات االنﺒعاثات الالزمة للﺤﺪ مﻦ الﺰيادة في درجات الﺤﺮارة ووضع االقﺘﺼاد العالﻤي
على مﺴار نﻤﻮ أكﺜﺮ اسﺘﺪامة.
وقﺪ أصﺒﺤﺖ سﯿاسات الﺘﺨفﯿﻒ مﻦ تﻐﯿﱡﺮ الﻤﻨاخ ،مﺜﻞ وضع حﺪود لالنﺒعاثات ،وبﺮامج االتﺠار باالنﺒعاثات،
والﺘعﺮيفات الﺘفﻀﯿلﯿة الﺘي تﻮفﺮ سعﺮا مﻀﻤﻮنا لﻤﻨﺘﺠي الﻄاقة الﻤﺘﺠﺪدة ،وضﺮائﺐ الﻜﺮبﻮن ،وإعانات الﺒﺤﺚ
والﺘﻄﻮيﺮ ،أكﺜﺮ شعﺒﯿة تﺪريﺠﯿا بﻤﺮور الﻮقﺖ )الﺸﻜﻞ  22أ( .وإدخال الﺴﯿاسات الﺒﯿﺌﯿة صاحﺒﺘﮫ زيادات في
االبﺘﻜار واالسﺘﺜﻤار العالﻤﯿﯿﻦ في تﻜﻨﻮلﻮجﯿات الﻄاقة الﻨﻈﯿفة )الﺸﻜﻞ  22ب( وقﺪم مﺴاهﻤات هامة في إعادة
تﺨﺼﯿﺺ االبﺘﻜار ،وتﻮلﯿﺪ الﻜهﺮباﺀ ،والعﻤالة نﺤﻮ األنﺸﻄة الﻤﻨﺨفﻀة الﻜﺮبﻮن )الﺸﻜﻞ  22ج-هـ(.
ودفع الﻤﺰيﺪ مﻦ االسﺘﺜﻤار في الﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة الﺨﻀﺮاﺀ ،واإلعانات الﻤقﺪمة لﺘﻮلﯿﺪ الﻄاقة الﻤﺘﺠﺪدة ،إلى جانﺐ
الﺰيادة الﺘﺪريﺠﯿة الﻤعلﻨة مﺴﺒقا في أسعار الﻜﺮبﻮن ،مﻦ شﺄنهﻤا أن يﺆديا إلى خفﺾ االنﺒعاثات الالزمة للﺤفاظ
على ارتفاع درجات الﺤﺮارة إلى مﺴﺘﻮيات أكﺜﺮ أمانا )الﺸﻜﻞ  22ز( .وفي الﻤقابﻞ ،فﺈن الﺪعﻢ الﻤﻮجﮫ لألسﺮ
الفقﯿﺮة والﺴﯿاسات الﺘي تﺴهﻞ إعادة تﻮزيع الﻮﻇائﻒ مﻦ القﻄاعات ذات الﻜﺮبﻮن الﻤﺮتفع إلى القﻄاعات
الﻤﻨﺨفﻀة الﻜﺮبﻮن مﻦ شﺄنهﻤا أن يﻀﻤﻨا انﺘقاال عادال .ويﻤﻜﻦ الﺘﺤﻜﻢ في تﻜالﯿﻒ االنﺘقال إلى اقﺘﺼاد عالﻤي
مﻨﺨفﺾ الﻜﺮبﻮن مﻦ خالل االسﺘﺜﻤار األخﻀﺮ الﺬي يعﺰز الﻨﺸاط االقﺘﺼادي والعﻤالة وبالﺘالي يعﻮض عﻦ
بعﺾ الﺘﻜالﯿﻒ الﻤﺮتﺒﻄة بﻀﺮائﺐ الﻜﺮبﻮن.
وفي حﯿﻦ أن الﺮكﻮد العالﻤي الﺤالي الﻨاجﻢ عﻦ جائﺤة كﻮفﯿﺪ 19-يﻤﻜﻦ أن يﺠعﻞ مﻦ الﺼعﺐ تقﺮيﺮ الﺴﯿاسات
الالزمة للﺘﺨفﯿﻒ مﻦ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،فﺈنﮫ يﺘﯿﺢ أيﻀا فﺮصا لﻮضع االقﺘﺼاد على مﺴار أكﺜﺮ مﺮاعاة للﺒﯿﺌة مﻦ
خالل تﻮفﯿﺮ إشارات بﺘقﺪيﻢ أسعار صﺤﯿﺤة وحﻮافﺰ مالﯿة أخﺮى مﻦ أجﻞ تعﺰيﺰ االسﺘﺜﻤار في الﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة
العامة الﺨﻀﺮاﺀ والقادرة على الﺼﻤﻮد ،وبالﺘالي دعﻢ الﻨاتج االقﺘﺼادي الﻮﻃﻨي والعﻤالة خالل مﺮحلة االنﺘعاش.
ويﻤﻜﻦ لﺴﯿاسات الﺘﻜﯿﻒ الﺮامﯿة إلى تعﺰيﺰ القﺪرة على الﺼﻤﻮد في مﻮاجهة تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،مﺜﻞ االسﺘﺜﻤار في
الﺒﻨﯿة الﺘﺤﺘﯿة الﺘي ال تﺘﺄثﺮ بالﻜﻮارث وفي نﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ ،وتقاسﻢ الﻤﺨاﻃﺮ مﻦ خالل األسﻮاق الﻤالﯿة،
وإقامة شﺒﻜات األمان االجﺘﻤاعي ،أن تﺤﺪ مﻦ أثﺮ الهﺰات الﻤﺘﺼلة بالﻄقﺲ وتﺴاعﺪ االقﺘﺼاد على الﺘعافي
بﺴﺮعة أكﺒﺮ )صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي .(2017 ،وتﺆدي اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات الﺘﻜﯿﻒ دورا رئﯿﺴﯿا في الﺒلﺪان الﻤعﺮضة بﺸﻜﻞ
خاص لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،مﺜﻞ الﺒلﺪان مﻨﺨفﻀة الﺪخﻞ الﻮاقعة في الﻤﻨاﻃق الﺴاخﻨة والﻤﻨاﻃق الﻤعﺮضة لﻤﺨاﻃﺮ
الﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة األكﺜﺮ تﻮاتﺮا أو األشﺪ )الﺸﻜﻞ .(23
) أ(
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https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement

ب .اﻻﺑﺗﻛﺎر اﻟﻧظﯾف ،وﺗوﻟﯾد اﻟﻛﮭرﺑﺎء ،واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
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و .اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن ﺗﻐﯾّر اﻟﻣﻧﺎخ :ﺳﯾﻧﺎرﯾوھﺎت درﺟﺔ اﻟﺣرارة
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ھـ .اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ
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الﺸﻜﻞ  .22أثﺮ سﯿاسات الﺘﺨفﯿﻒ مﻦ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .مالحﻈة :في اللﻮحات ج ود وهـ ،تﻤﺜﻞ الﺸعﯿﺮات فﻮاصﻞ ثقة بﻨﺴﺒة  90في
الﻤائة .وفي اللﻮحة و ،تﻤﺜﻞ الﻤﺴاحات الﻤﻈللة حﺴاسﯿة عالﯿة ومﻨﺨفﻀة للﻤﻨاخ =CCS .احﺘﺠاز الﻜﺮبﻮن وتﺨﺰيﻨﮫ .انﻈﺮ
صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي ) 2020ب( لالﻃالع على الﺘفاصﯿﻞ الﻜاملة.
الﻤﺼادر :صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي؛ والﻮكالة الﺪولﯿة للﻄاقة؛ ومﺆشﺮ صﺮامة الﺴﯿاسات الﺒﯿﺌﯿة الﺨاص بﻤﻨﻈﻤة الﺘعاون والﺘﻨﻤﯿة في
الﻤﯿﺪان االقﺘﺼادي؛ وقاعﺪة الﺒﯿانات اإلحﺼائﯿة للﺒﺮاﺀات في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ.
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الهﺰات الﻤﻨاخﯿة على الﻨﺸاط االقﺘﺼادي :كﯿﻒ يﻤﻜﻦ للﺒلﺪان الﻤﻨﺨفﻀة الﺪخﻞ أن تﻮاجﮫ ذلﻚ؟ https://www.imf.org/en/Publications/
.WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017
صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي،

الﻤﺮصﺪ الﻤالي :كﯿفﯿة الﺘﺨفﯿﻒ مﻦ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ،

:2019

Issues/2019/09/12/fiscal-monitor-october-2019

https://www.imf.org/en/Publications/FM/

صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي 2020 ،أ :الﺘﻮقعات االقﺘﺼادية اإلقلﯿﻤﯿة .أفﺮيقﯿا جﻨﻮب الﺼﺤﺮاﺀ
للﺘﻨﻤﯿة .الفﺼﻞ  ،2الﺘﻜﯿﻒ مع تﻐﯿﱡﺮ الﻤﻨاخ في أفﺮيقﯿا جﻨﻮب الﺼﺤﺮاﺀ الﻜﺒﺮى،

الﻜﺒﺮى :كﻮفﯿﺪ:19-

تهﺪيﺪ ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮق

https://www.imf.org/en/Publications/REO/SSA/

Issues/2020/04/01/sreo0420

صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي 2020 ،ب :آفاق االقﺘﺼاد العالﻤي ،صعﻮد ﻃﻮيﻞ وصعﺐ .الفﺼﻞ  ،3الﺘﺨفﯿﻒ مﻦ تﻐﯿﱡﺮ الﻤﻨاخ  -اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات
الﻨﻤﻮ والﺘﻮزيع الﻤالئﻤةhttps://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/09/30/world-economic-outlook-october-2020 ،

اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت اﻟﺗﻛﯾف ﻣﻊ ﻣﺧﺎطر
ﻣﺣددة ﻟﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

اﻟﮭﺟرة

ﻧﻘل اﻟﻣﺧﺎطر
وﺗﻘﺎﺳﻣﮭﺎ

اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺧﺎص
واﻟﺳﯾﺎدي )ﻣﺛﻼً،
اﻟﺗﺄﻣﯾن اﻟﺑﺎراﻣﺗري،
وﺗﺄﻣﯾن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل،
وﺳﻧدات اﻟﻛوارث(

اﻵﻟﯾﺎت اﻟﻣﺗﻌددة
اﻷطراف ﻟﺗﻘﺎﺳم
اﻟﻣﺧﺎطر

ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟﻛﻠﻲ واﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﮭﯾﻛﻠﯾﺔ
ﻟﺑﻧﺎء اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود ﻓﻲ ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﮭزات

اﻟﺗﺧﻔﯾف ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻟﺣد
ﻣن اﻟﺗﻌرض واﻟﺿﻌف
ﺗوﻓﯾر اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋن
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣرﺗﺑطﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧﺎخ

ﺗﻌزﯾز اﻟﻣروﻧﺔ
ودﻋم اﻟﺗﺣول اﻟﮭﯾﻛﻠﻲ
ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺳوق اﻟﻌﻣل
ﺗﯾﺳﯾر ﺗﻧﻘّل اﻟﻌﻣل ﻋﺑر ﻗطﺎﻋﺎت
اﻹﻧﺗﺎج واﻟﻣﻧﺎطﻖ

ﻧُظم اﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر وﻣﺧططﺎت
اﻹﺟﻼء
ﺗﻘوﯾﺔ ﻗواﻧﯾن اﻟﺑﻧﺎء ،واﻟﺗﺧطﯾط
ﻻﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ ،وﻗواﻋد
اﻟﺗﻘﺳﯾم إﻟﻰ ﻣﻧﺎطﻖ؛ وﺗﺣﺳﯾن
ﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام اﻟﻣوارد اﻟﻣﺷﺗرﻛﺔ
)ﻣﺛﻼً ،اﻟﻣﯾﺎه(
اﻟﺣواﻓز اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﺳﻌﯾر اﻟﻣﻧﺎﺳب
ﻣن أﺟل اﺳﺗﺣداث واﻋﺗﻣﺎد
ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ )ﻣﺛﻼً،
اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل اﻟﻣﻘﺎ ِوﻣﺔ ،وﺗﻛﯾﯾف
اﻟﮭواء ،وﺗﺣﺳﯾﻧﺎت اﻹﺳﻛﺎن(
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ اﻟذﻛﯾﺔ
ﻣﻧﺎﺧﯾﺎ ً )ﻣﺛﻼً ،اﻟري ،واﻟﺗﺻرﯾف،
واﻟﺣواﺟز اﻟﺑﺣرﯾﺔ(

ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﺻﺣﺔ
ﺗﻌزﯾز رأس اﻟﻣﺎل اﻟﺑﺷري،
وﺗﯾﺳﯾر اﻟﺗﻌﻠّم ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة،
وإﯾﺟﺎد ﻗوة ﻋﻣل ﻣرﻧﺔ وﻗﺎدرة
ﻋﻠﻰ اﻟﺻﻣود
اﻟﺣد ﻣن اﻟﺿﻌف

ﺳﺑل اﻟوﻗﺎﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺗﯾﺔ
ُ
ﺗﻣﻛﯾن اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎﺗﯾﺔ
ﺷﺑﻛﺎت اﻷﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ اﻟﻣﺣددة
اﻟﮭدف ﺑﺷﻛل ﺟﯾد
دﻋم اﻟﻣﺗﺄﺛرﯾن دﻋﻣﺎ ً ﻓﻌﺎﻻً
ﻣروﻧﺔ ﺳﻌر اﻟﺻرف
اﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣن ﺑﻌض اﻟﺗﻛﻠﻔﺔ
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﮭزات

ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻣﺎﻟﻲ
ﻛﻔﺎﻟﺔ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻻﺋﺗﻣﺎن واﻟﺗﺄﻣﯾن واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻷﺧرى اﻟﺗﻲ
ﺗﺣﺗﺎج إﻟﯾﮭﺎ اﻷﺳر اﻟﻣﻌﯾﺷﯾﺔ ﺗﯾﺳﯾرا ً ﻟﻼﺳﺗﮭﻼك
ﺗﻣﻛﯾن اﻟﺷرﻛﺎت ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ،واﺳﺗﺣداث ﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎت ﺟدﯾدة ،وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟك
اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻲ اﻟﺑﻧﯾﺔ اﻟﺗﺣﺗﯾﺔ

اﻹطﺎر اﻟﻣؤﺳﺳﻲ اﻟﻘوي

الﺸﻜﻞ  .23مﺠﻤﻮعة أدوات سﯿاسات الﺘﻜﯿﻒ مع تﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ .الﻤﺼﺪر :صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي،
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ﺗﻌزﯾز اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺧﻔﯾف
ﻣن أﺛر اﻟﮭزات

2017

دراﺳة الﺤﺎلة
ﺣﻤﺎﯾة الﻤﺰارﻋﯿﻦ ﻓﻲ بﺎﻛﺴﺘﺎن مﻦ اﻵﺛﺎر الﻤﺮ ﱠﻛﺒة لﻠﻄﻘﺲ الﻘﺎﺳﻲ والﺠﺮاد
وﻛﻮﻓﯿﺪ19-
:1

ألﺤقﺖ الفﯿﻀانات الﺘي أعقﺒﺖ األمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة الﻐﺰيﺮة في آب/أﻏﺴﻄﺲ وأيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ  2020أضﺮارا بالﻐة
بﺴﺒﻞ العﯿﺶ ،مﻤا تﺴﺒﺐ في فقﺪان الﻤاشﯿة والﻤﺤاصﯿﻞ في  20مﻨﻄقة بﻤقاﻃعات الﺴﻨﺪ في باكﺴﺘان .وفي الﻮقﺖ
نفﺴﮫ ،أثﱠﺮ تفﺸي الﺠﺮاد الﺼﺤﺮاوي على  46مﻨﻄقة في جﻤﯿع أنﺤاﺀ الﻤقاﻃعات الﺰراعﯿة الﺮئﯿﺴﯿة ،مع زيادة
الﺘﻜاثﺮ بﺴﺒﺐ الﻈﺮوف الﺠﻮية ﻏﯿﺮ العادية .وقﺪ تﻀﺮر بﺸﺪة أكﺜﺮ مﻦ ثلﺚ مﺴاحة الﻤﺤاصﯿﻞ في اإلقلﯿﻢ ،مﻤا
هﺪد األمﻦ الﻐﺬائي وسﺒﻞ عﯿﺶ األسﺮ الﺰراعﯿة .كﻤا ﱠ
عقﺪت جائﺤة كﻮفﯿﺪ 19-الﺘﺼﺪي للفاشﯿة .وقﺪ ساعﺪت
تﻨﺒﺆات مﻨﻈﻤة األﻏﺬية والﺰراعة وتﺘﺒعها ألسﺮاب الﺠﺮاد في الﻤﻨﻄقة ،إلى جانﺐ تﺤلﯿﻞ الﺤالة الﻤﺤلﯿة ،حﻜﻮمة
باكﺴﺘان على تﻨفﯿﺬ عﻤلﯿات مﺮاقﺒة ومﻜافﺤة فعالة .ونﺘﯿﺠة لﺬلﻚ ،تﻤﻜﻨﺖ باكﺴﺘان مﻦ مﺴﺢ  61.4ملﯿﻮن هﻜﺘار
ُ
ومعالﺠة  1.13ملﯿﻮن هﻜﺘار مﻦ األراضي الﺰراعﯿة الﺘي أعلﻦ بعﺪ ذلﻚ أنها خالﯿة مﻦ الﺠﺮاد.

دراﺳة الﺤﺎلة
الﺘﻤﻮﯾﻞ الﻘﺎﺋﻢ ﻋﻠﻰ الﺘﻨﺒﺆ والﻌﻤﻞ اﻻﺳﺘﺒﺎقﻲ ﻓﻲ بﻨﻐﻼدﯾﺶ
:2

للﺤﺪ مﻦ تﺄثﯿﺮ الفﯿﻀانات الﺸﺪيﺪة خالل مﻮسﻢ الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة لعام  2020في بﻨﻐالديﺶ ،اسﺘﺨﺪم بﺮنامج
األﻏﺬية العالﻤي ) (WFPوشﺮكاؤه بﯿانات إنﺬار مﺒﻜﺮ قﻮية لﺘﺤﻮيﻞ األمﻮال الﻨقﺪية إلى األسﺮ الﻀعﯿفة قﺒﻞ
عﺪة أيام مﻦ ﻇهﻮر آثار الفﯿﻀانات)أ( .واسﺘﺨﺪم الﻤﺴﺘفﯿﺪون األمﻮال لﺸﺮاﺀ الﻐﺬاﺀ والﺪواﺀ ،وتﺤﺼﯿﻦ الﻤﻨازل،
وحﻤاية األصﻮل الﺤﯿﻮية ،ونقﻞ الﻤاشﯿة وأفﺮاد األسﺮة الﻤعﺮضﯿﻦ للﺨﻄﺮ إلى بﺮ األمان .وكان الهﺪف مﻦ
هﺬا الﻤﺴعى هﻮ تقﺪيﻢ الﻤﺰيﺪ مﻦ الﺪعﻢ الﺴﺮيع لﻤﺴاعﺪة الﻤﺠﺘﻤعات الﻤﺤلﯿة على الﺘهﯿﺆ وحﻤاية نفﺴها قﺒﻞ
الﻜارثة الﺘالﯿة .وتﺴﻨّى تﻮفﯿﺮ الﻤﻮارد الﻤالﯿة مﺴﺒقا لهﺬه اإلجﺮاﺀات القائﻤة على الﺘﻨﺒﺆات بفﻀﻞ مﺸﺮوع
”العﻤﻞ اإلنﺴاني االسﺘﺒاقي“ الﺬي تﺒلﻎ تﻜلفﺘﮫ  140ملﯿﻮن دوالر ويقﻮده صﻨﺪوق األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة الﻤﺮكﺰي
لالسﺘﺠابة لﺤاالت الﻄﻮارئ ))(CERFب( .واسﺘﻨاداً إلى تﻮقعات الﻄقﺲ الﺼادرة في  4تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ ،2020
والﺘي تﻮقعﺖ حﺪوث فﯿﻀانات شﺪيﺪة في خﻤﺲ مقاﻃعات ضعﯿفة في بﻨﻐالديﺶ بﺤلﻮل مﻨﺘﺼﻒ الﺸهﺮ،
صﺮف الﺼﻨﺪوق على الفﻮر أول تﻤﻮيﻞ إنﺴاني اسﺘﺒاقي على اإلﻃالق لﻈﻮاهﺮ الفﯿﻀانات .ومﻦ أصﻞ الﻤﺒلﻎ
صﺮف وهﻮ  5.2ماليﯿﻦ دوالر ،اسﺘﺨﺪم بﺮنامج األﻏﺬية العالﻤي  4.25ماليﯿﻦ دوالر أمﺮيﻜي
اإلجﻤالي الﺬي ُ
لﻤﺴاعﺪة  145000شﺨﺺ بﺘﺤﻮيالت نقﺪية على الهاتﻒ الﻤﺤﻤﻮل قﺒﻞ أربعة أيام مﻦ ارتفاع الﻤﯿاه في نهﺮ
بﺮاهﻤابﻮتﺮا إلى مﺴﺘﻮيات خﻄﯿﺮة)ج(.

) أ(

بﺮنامج األﻏﺬية العالﻤي .آثار فاشﯿة كﻮفﯿﺪ 19-على االقﺘﺼاد واألمﻦ الﻐﺬائي،

) ب(

مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺘﻨﺴﯿق الﺸﺆون اإلنﺴانﯿة .رئﯿﺲ الﺸﺆون اإلنﺴانﯿة باألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة يﺼﺮف ما يﺼﻞ إلى  140ملﯿﻮن دوالر
أمﺮيﻜي مﻦ أمﻮال صﻨﺪوق األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة الﻤﺮكﺰي لالسﺘﺠابة لﺤاالت الﻄﻮارئ ) (CERFمﻦ أجﻞ مﺸاريع العﻤﻞ االسﺘﺒاقي،
https://reliefweb.int/report/world/un-humanitarian-chief-release-140m-cerf-funds-anticipatory-action-projects
بﺮنامج األﻏﺬية العالﻤي .أسﺮع مﻦ الفﯿﻀانات :بﺮنامج األﻏﺬية العالﻤي يعﻤﻞ على تﺠﻨّﺐ كارثة مﻀاعفة في بﻨﻐالديﺶ،
https://insight.wfp.org/faster-than-floods-how-to-prevent-a-double-disaster-in-bangladesh-112adfd75ff0

)ج(

WFP-0000113742/download

https://docs.wfp.org/api/documents/
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تفاصﯿﻞ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات
بﯿﺎنﺎت درﺟة الﺤﺮارة
يُﺒلﻎ عﻦ مﺘﻮسﻂ درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة على أنﮫ مﺘﻮسﻂ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﺨﻤﺲ الﻤﺬكﻮرة أدناه .ويُعﺒﱠﺮ عﻦ مﺘﻮسﻂ
ً
مقارنة مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  .1900-1850ومع ذلﻚ ،تعﻮد مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات  HadCRUT5إلى
شﺬوذ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة
مﺴاو لﻤﺘﻮسﻄات
نﺤﻮ
على
GISTEMP
و
NOAAGlobalTemp
الﺒﯿانات
لﻤﺠﻮعﺘي
الﻤﺘﻮسﻄات
عام  .1850وقﺪ حُ ﺪدت
ٍ
مﺴاو
مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات  HadCRUT4خالل الفﺘﺮة  1900-1880وحُ ﺪدت الﻤﺘﻮسﻄات مﻦ أجﻞ إعادة الﺘﺤلﯿﻞ على نﺤﻮ
ٍ
لﻤﺘﻮسﻄات مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات  HadCRUT4خالل الفﺘﺮة  .2010-1981وتُﺴﺘﺨﺪم مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات  HadCRUT4كﺄساس
لﻤﻮاﺀمة مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات األخﺮى مع الﺘقاريﺮ الﺴابقة.
 Morice, C.P — HadCRUT.5.0.1.0وآخﺮون .2021 ،تقﯿﯿﻢ مﺤ ّﺪث لﺘﻐﯿﺮ درجة الﺤﺮارة بالقﺮب مﻦ الﺴﻄﺢ مﻦ
عام  :1850مﺠﻤﻮعة بﯿانات  .HadCRUT5مﺠلة الﺒﺤﻮث الﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿة :الﻐالف الﺠﻮيe2019JD032361. :(3) 126 ،
 .doi https://doi.org/10.1029/2019JD032361وتﻢ الﺤﺼﻮل على مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات  HadCRUT.5.0.1.0مﻦ الﺮابﻂ
 http://www.metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut5في  14شﺒاط /فﺒﺮايﺮ  2021وهي © حقﻮق الﻄﺒع والﻨﺸﺮ للﺘاج
الﺒﺮيﻄاني ،مﻜﺘﺐ األرصاد الﺠﻮية  ،2021تق ّﺪم بﻤﻮجﺐ تﺮخﯿﺺ حﻜﻮمي مفﺘﻮحhttp://www.nationalarchives.gov. ،
.uk/doc/open-government-licence/version/3
ا

 Zhang, H.-M — NOAAGlobalTemp v5وآخﺮون ،مﺠﻤﻮعة بﯿانات  NOAAبﺸﺄن درجة حﺮارة سﻄﺢ األرض العالﻤﯿة
) ،(NOAAGlobalTempالﻨﺴﺨة NOAA National Centers for Environmental Information. doi:10.7289/V5FN144H, ،5.0
.https://www.ncei.noaa.gov/access/metadata/landing-page/bin/iso?id=gov.noaa.ncdc:C00934
ا

 Huang, Bوآخﺮون :2020 ،تقﺪيﺮات عﺪم الﯿقﯿﻦ لﺪرجة حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ودرجة حﺮارة الهﻮاﺀ الﺴﻄﺤي األرضي
في الﻨﺴﺨة  5مﻦ  .NOAAGlobalTempمﺠلة الﻤﻨاخ
.clim/33/4/jcli-d-19-0395.1.xml

)https://journals.ametsoc.org/view/journals/ ،1379-1351 :33(4

 :GISTEMP Team. 2019 — GISTEMP v4تﺤلﯿﻞ  GISSلﺪرجة حﺮارة سﻄﺢ األرض ) .،(GISTEMPالﻨﺴﺨة  .4معهﺪ
ﻏﻮدارد لﺪراسات الفﻀاﺀ الﺘابع لﻮكالة ناسا.https://data.giss.nasa.gov/gistemp ،
ا

 Lenssen, N.J.Lوآخﺮون :2019 ،تﺤﺴﯿﻨات في نﻤﻮذج عﺪم الﯿقﯿﻦ في مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات
الﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿة :الﻐالف الﺠﻮي.doi: https://doi.org/10.1029/2018JD029522 ،6326-6307 :124(20) ،

.GISTEMP

مﺠلة الﺒﺤﻮث

 Hersbach, H — ERA5وآخﺮون : 2020 ،إعادة الﺘﺤلﯿﻞ العالﻤﯿة في الﺘقﺮيﺮ  .ERA5الﻤﺠلة الفﺼلﯿة للﺠﻤعﯿة الﻤلﻜﯿة
لألرصاد الﺠﻮية ).doi: https://doi.org/10.1002/qj.3803 ،2049-1999 :146(730
ا

 Kobayashi, S — JRA-55وآخﺮون :2015 ،إعادة الﺘﺤلﯿﻞ  :JRA-55الﻤﻮاصفات العامة والﺨﺼائﺺ األساسﯿة .مﺠلة
جﻤعﯿة األرصاد الﺠﻮية في الﯿابانSer. II 93(1): 5–48, doi: 10.2151/jmsj.2015-001, https://www.jstage.jst.go.jp/ .
.article/jmsj/93/1/93_2015-001/_article
ا

ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس الﺤﺮاري
تﺴﺘﺨﺪم الﺘﺮكﯿﺰات الﻤقﺪرة مﻦ عام  1750لﺘﻤﺜﯿﻞ أحﻮال ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي .وتفﺘﺮض الﺤﺴابات كﺴﺮاً جﺰيﺌﯿاً لﻤا
قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي قﺪره  278جﺰﺀاً في الﻤلﯿﻮن لﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ،و 722جﺰﺀاً في الﺒلﯿﻮن للﻤﯿﺜان ،و 270جﺰﺀاً
في الﺒلﯿﻮن ألكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز.
الﺤﺮاري:

الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية :2020 ،نﺸﺮة الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية بﺸﺄن ﻏازات االحﺘﺒاس
حالة ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري في الﻐالف الﺠﻮي اسﺘﻨادا إلى عﻤلﯿات الﺮصﺪ العالﻤﯿة حﺘى عام  ،2019رقﻢ ،16
.https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21795#.X7v7lM1KhPY
مﺮكﺰ الﺒﯿانات العالﻤي لﻐازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري الﺬي تﺪيﺮه وكالة األرصاد الﺠﻮية الﯿابانﯿة .https://gaw.kishou.go.jp
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بﯿﺎنﺎت الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري لﻠﻤﺤﯿﻄﺎت
 Cheng. Lوآخﺮون :2017 ،تﺤﺴﯿﻦ تقﺪيﺮات الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات مﻦ عام  1960إلى عام Science Advances .2015
.3(3): e1601545, doi: 10.1126/sciadv.1601545, https://advances.sciencemag.org/content/3/3/e1601545

(http://marine.copernicus.eu/science-learning/ocean-monitoring-indicators ،CORA) CMEMS
ا

ا

الهﯿﺪروﻏﺮافﯿا.

 Desbruyères. D.Gوآخﺮون :2016 .احﺘﺮار الﻄﺒقات العﻤﯿقة والﺴﺤﯿقة العﻤق مﻦ  35عاما مﻦ تﻜﺮار
Geophysical Research Letters 43(19): 10,356-10,365, doi: https://doi.org/10.1002/2016GL070413

 Domingues, C.Mوآخﺮون :2008 ،تقﺪيﺮات مﺤﺴﻨة الرتفاع درجة حﺮارة أعالي الﻤﺤﯿﻄات وارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ الﻤﺘعﺪد العقﻮدNature 453(7198): 1090–1093, doi: 10.1038/nature07080, https://www.nature.com/ .
.articles/nature07080

 Gaillard, Fوآخﺮون :2016 ،إعادة تﺤلﯿﻞ في الﻤﻮقع لﺤﺮارة الﻤﺤﯿﻄات العالﻤﯿة وملﻮحﺘها باسﺘﺨﺪام نﻈام الﺘﺤلﯿﻞ
اإلحﺼائي ) :(ISASالﻤعايﯿﺮ الﺪولﯿة للﻤﺤاسﺒة :تقلﺐ الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري واالرتفاع الﺘﺤﺘﻤيJournal of Climate 29(4): .
.1305–1323, doi: https://journals.ametsoc.org/view/journals/clim/29/4/jcli-d-15-0028.1.xml
 Good, S.Aوآخﺮون :2013 ،جﻮدة درجة حﺮارة الﻤﺤﯿﻄات الﺨاضعة للﺮقابة ومالمﺢ الﻤلﻮحة والﺘﺤلﯿالت الﻤﻮضﻮعﯿة
الﺸهﺮية مع تقﺪيﺮات عﺪم

الﯿقﯿﻦJournal of Geophysical Research: Oceans 118(12): 6704–6716, doi: https:// .

.agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/2013JC009067

 Hosoda. Sوآخﺮون :2008 ،مﺠﻤﻮعة بﯿانات مﺘﻮسﻂ شهﺮي لﺪرجات الﺤﺮارة والﻤلﻮحة في الﻤﺤﯿﻄات العالﻤﯿة
الﻤﺴﺘﻤﺪة مﻦ عﻤلﯿات الﺮصﺪ بﻮاسﻄة مﻨﺼات شﺒﻜة  Argoالعائﻤة  .تقﺮيﺮ  JAMSTECبﺸﺄن الﺒﺤﺚ والﺘﻄﻮيﺮ
.doi: https://www.jstage.jst.go.jp/article/jamstecr/8/0/8_0_47/_article ،59–47 :8
 Ishii, Mوآخﺮون :2017 ،دقة تقﺪيﺮ الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري ألعالي الﻤﺤﯿﻄات العالﻤﯿة الﻤﺘﻮقع مﻦ مﺠﻤﻮعات بﯿانات الﺮصﺪ
الﺤالﯿةSola, 13: 163–167, doi: https://www.jstage.jst.go.jp/article/sola/13/0/13_2017-030/_article .
الﻤﺮكﺰ الﺪولي لﺒﺤﻮث الﻤﺤﯿﻂ الهادئ

).http://apdrc.soest.hawaii.edu/projects/Argo ،(IPRC
ا

 Levitus, Sوآخﺮون :2012 ،الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات العالﻤﯿة وتﻐﯿﱡﺮ مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﺤﺮاري الﺘﺤﺘﻤي
)صفﺮ 000 -2مﺘﺮ( .2010-1955 ،رسائﻞ الﺒﺤﻮث الﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿةdoi: https://agupubs.onlinelibrary.wiley. ,(10)39 ،
.com/doi/full/10.1029/2012GL051106

 Li. Hوآخﺮون :2017 ،تﻄﻮيﺮ مﺠﻤﻮعة بﯿانات ) Argoآرﻏﻮ( العالﻤﯿة الﻤﺘﺸابﻜة مع تﺼﺤﯿﺤات بارنﺰ الﻤﺘعاقﺒة .مﺠلة
الﺒﺤﻮث الﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿة :الﻤﺤﯿﻄات.doi: https://doi.org/10.1002/2016JC012285 ,889–866 :(2)122 ،
 :2009 ،Roemmich , D. and J. Gilsonالﻤﺘﻮسﻂ والﺪورة الﺴﻨﻮية لﺪرجات الﺤﺮارة والﻤلﻮحة واالرتفاع
الﺘﺤﺘﻤي في مﺤﯿﻄات العالﻢ مﻦ بﺮنامج  ) Argoآرﻏﻮ ( .الﺘقﺪم الﻤﺤﺮز في علﻢ الﻤﺤﯿﻄات ،100 –81 :(2)82 ،
ا

.doi: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0079661109000160?via%3Dihub

 Roemmich, Dوآخﺮون :2015 ،االحﺘﺮار الﻜﻮكﺒي بال هﻮادة وهﯿﻜﻞ الﻤﺤﯿﻄات مﻨﺬ عام Nature Climate Change, .2006

5(3): 240–245. doi: https://www.nature.com/articles/nclimate2513?page=1

 :2011 ،von Schuckmann, K. and P.-Y. Le Traonما مﺪى نﺠاحﻨا في اسﺘﺨالص مﺆشﺮات الﻤﺤﯿﻄات العالﻤﯿة مﻦ
بﯿانات آرﻏﻮ؟ علﻢ الﻤﺤﯿﻄات.doi: https://os.copernicus.org/articles/7/783/2011 ،791–783 :(6)7 ،
ا
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أرشفة الﺒﯿانات األوقﯿانﻮﻏﺮافﯿة الﺴاتلﯿة والﺘﺤقق مﻦ صﺤﺘها وتفﺴﯿﺮها ) Legeais. J.-F :(AVISOوآخﺮون :2018 ،سﺠﻞ
مﺤﺴﻦ ومﺘﺠانﺲ الرتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ مﻦ مﺒادرة  ESAبﺸﺄن تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .بﯿانات علﻢ نﻈام األرض:(1)10 ،
.doi: https://essd.copernicus.org/articles/10/281/2018 ،301–281
ا

خﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس لﻤﺮاقﺒة الﺒﯿﺌة الﺒﺤﺮية ) .Pujol, M.-I :(CMEMSوآخﺮون :DUACS DT2014 :2016 ،مﺠﻤﻮعة بﯿانات
مقﯿاس االرتفاع الﻤﺘعﺪدة الﻤهام الﺠﺪيﺪة الﺘي أعﯿﺪت معالﺠﺘها على مﺪى  20عاما .علﻢ الﻤﺤﯿﻄات،
ا

.1090–1067 :(5)12

doi: https://os.copernicus.org/articles/12/1067/2016
 Ablain. Mوآخﺮون :2017 ،مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﻤﺴﺘﻨﺪ إلى قﯿاس االرتفاع بﻮاسﻄة الﺴﻮاتﻞ على الﻨﻄاقﯿﻦ العالﻤي واإلقلﯿﻤي.

مﺴﻮحات في مﺠال الﺠﯿﻮفﯿﺰياﺀ،

.doi: https://link.springer.com/article/10.1007/s10712-016-9389-8 .31–7 :(1)38

 Escudier, P. Aوآخﺮون :2017 ،قﯿاس االرتفاع بﻮاسﻄة الﺮادارات الﺴاتلﯿة :الﻤﺒﺪأ والﺪقة والﻀﺒﻂ .في ”قﯿاس االرتفاع
بﻮاسﻄة الﺴﻮاتﻞ فﻮق الﻤﺤﯿﻄات واألسﻄﺢ األرضﯿة“ ).(D. Stammer and A. Cazenave, eds

بﯿﺎنﺎت مﻮﺟﺎت الﺤﺮ الﺒﺤﺮﯾة
تﺼﻨﻒ مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية على أنها معﺘﺪلة عﻨﺪما تﻜﻮن درجة حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ أعلى مﻦ الﻤﺌﯿﻦ الﺘﺴعﯿﻦ مﻦ
الﺘﻮزيع الﻤﻨاخي لﻤﺪة خﻤﺴة أيام أو أكﺜﺮ؛ وتعﺮّ ف الفﺌات الالحقة فﯿﻤا يﺘعلق بالفﺮق بﯿﻦ درجة حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
) (SSTومﺘﻮسﻂ الﺘﻮزيع الﻤﻨاخي :قﻮية أو شﺪيﺪة أو مﺘﻄﺮفة ،إذا كان هﺬا الفﺮق ،على الﺘﻮالي ،أكﺜﺮ مﻦ الفﺮق بﯿﻦ الﻤﺌﯿﻦ
الﺘﺴعﯿﻦ ومﺘﻮسﻂ الﺘﻮزيع الﻤﻨاخي مﺮتﯿﻦ أو ثالث مﺮات أو أربع مﺮات ) Hobdayوآخﺮون.(2018 ،
خﻂ األساس الﻤﺴﺘﺨﺪم لﻤﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية ) (MWsهﻮ  ،2011-1982وهﻮ يﺤﻮﱠل بﻤقﺪار عام واحﺪ مﻦ الفﺘﺮة العادية
القﯿاسﯿة  2010-1981ألن مﺠﻤﻮعة درجة حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ) (SSTالﺘي يﺴﺘﻨﺪ إلﯿها تﺒﺪأ في عام .1981
Hobday , A.J

وآخﺮون،

:2018

تﺼﻨﯿﻒ وتﺴﻤﯿة مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية  .علﻢ الﻤﺤﯿﻄات ،

.13 –1 :(2 )31

doi: https://eprints.utas.edu.au/27875
 :NOAA OISST v2درجة حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ باالسﺘقﺮاﺀ األمﺜﻞ ):(OISST
 Banzon. Vوآخﺮون :2016 ،سﺠﻞ ﻃﻮيﻞ األجﻞ للﺴﻮاتﻞ الﻤﺨلﻮﻃة ودرجة حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ في الﻤﻮقع مﻦ أجﻞ
مﺮاقﺒة الﻤﻨاخ والﻨﻤﺬجة والﺪراسات الﺒﯿﺌﯿة .بﯿانات علﻢ نﻈام األرضhttps://essd.copernicus.org/ .176–165 :(1)8 ،
articles/8/165/2016

بﯿانات تﺤﻤﱡﺾ الﻤﺤﯿﻄات
ُ
اسﺘﺨﺮجﺖ بﯿانات مﻦ مﻮاقع أخﺬ العﯿﻨات مﻦ بﻮابة الﺒﯿانات  (http://oa.iode.org) 14.3.1للفﺘﺮة الﺰمﻨﯿة مﻦ  1كانﻮن
الﺜاني/يﻨايﺮ  2010إلى  8كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ  .2020وحﺴﺒﺖ الﻤﺘﻮسﻄات الﺴﻨﻮية والﺤﺪ األقﺼى والﺤﺪ األدنى لﻜﻞ مﺤﻄة
عﻦ كﻞ سﻨة.
تﺴﺘﻨﺪ مﺠﻤﻮعة بﯿانات الﺤﻤﻮضة العالﻤﯿة إلى مﺠﻤﻮعة مﺘﻨﻮعة مﻦ الﻤﺘﻐﯿﺮات األوقﯿانﻮﻏﺮافﯿة مﻦ خﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس
الﺒﺤﺮية ):(CMEMS
https://resources.marine.copernicus.eu/?option=com_csw&view=details&product_id=GLOBAL_OMI_HEALTH_carbon_ph_area_averaged
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الﺒﯿانات:

خلفﯿة مﺠﻤﻮعات
يﺴﺘﺨﺪم قﺴﻢ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي بﯿانات مﻦ مﺆشﺮ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي  ،OSI-SAF) EUMETSAT OSI SAF v2.1اسﺘﻨادا إلى
 Lavergneوآخﺮيﻦ (2019 ،ومﺆشﺮ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي  Fetterer) NSIDC v3وآخﺮون .(2017 ،وتقﺪر تﺮكﯿﺰات الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي مﻦ إشعاعات الﻤﻮجات الﺪقﯿقة الﺘي تقاس مﻦ الﺴﻮاتﻞ .وتُﺤﺴﺐ رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي على أنها مﺴاحة خاليا
شﺒﻜﯿة للﻤﺤﯿﻄات حﯿﺚ يﺘﺠاوز تﺮكﯿﺰ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي  15في الﻤائة .وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ وجﻮد اخﺘالفات كﺒﯿﺮة نﺴﺒﯿا في
الﺮقعة الﻤﻄلقة بﯿﻦ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات ،فﺈن مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات تﺘفق اتفاقا جﯿﺪا على الﺘﻐﯿﺮات مﻦ سﻨة إلى أخﺮى
واالتﺠاهات .وفي هﺬا الﺘقﺮيﺮ ،يُﺒلﻎ عﻦ بﯿانات الﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة لﺒﯿانات الﺜلج والﺠلﯿﺪ ) (NSIDCبﺸﺄن الﺮقعة الﻤﻄلقة )على
سﺒﯿﻞ الﻤﺜال 18.95” ،ملﯿﻮن كﻢ (“2لالتﺴاق مع الﺘقاريﺮ الﺴابقة ،في حﯿﻦ يُﺒلﻎ عﻦ الﺘﺼﻨﯿفات لﻜلﺘا مﺠﻤﻮعﺘي الﺒﯿانات.
ا

ا

 ،Fetterer, F., K. Knowles, W. N. Meier, M. Savoie and A. K. Windnagel. 2017يﺠﺮي تﺤﺪيﺜﮫ يﻮمﯿا .مﺆشﺮ
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،الﻨﺴﺨة  .3بﻮلﺪر ،كﻮلﻮرادو الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة :NSIDC .الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي لﺒﯿانات الﺜلج والﺠلﯿﺪ.
.doi: https://nsidc.org/data/G02135/versions/3

مﺮفق تﻄﺒﯿقات الﺴﻮاتﻞ للﻤﺤﯿﻄات والﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي الﺘابع لﻤﻨﻈﻤة  ،EUMETSATمﺆشﺮ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي مﻦ عام
فﺼاعﺪاً ) ،OSI-420 ،(2020 ،v2.1والﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺨﺮجة مﻦ خادوم  ،OSI SAF FTP :2020-1979نﺼفي الﻜﺮة األرضﯿة
الﺸﻤالي والﺠﻨﻮبي.

1979

ا

Lavergne. T

ا

وآخﺮون،

:2019

الﻨﺴﺨة

2

مﻦ

 EUMETSAT OSI SAFوESA CCI Sea-Ice Concentration Climate

.Data Records. The Cryosphere, 13(1): 49–78, doi: https://tc.copernicus.org/articles/13/49/2019

بﯿﺎنﺎت ﺻﻔﯿﺤة الﺠﻠﯿﺪ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﻨﻼنﺪ
الﺒﯿانات مﻦ الﺒﻮابة القﻄﺒﯿة

.http://polarportal.dk/en/home

وتﺘﻮافﺮ مﺠﻤﻮعة بﯿانات تﺼﺮيﻒ الﺠلﯿﺪ مﻨﺬ عام  1986وهي مﺴﺘﻤﺪة مﻦ بﯿانات ساتلﯿة يﻤﻜﻦ اسﺘﺨﺪامها لقﯿاس سﺮعات
تﺪفق األنهار الﺠلﯿﺪية في جﻤﯿع أنﺤاﺀ الﺤﻮاف .وتﺴﺘﺨﺪم هﺬه الﺒﯿانات لﺘقﺪيﺮ كﻤﯿة الﺠلﯿﺪ الﺘي تُفقﺪ كﺠﺒال جلﯿﺪية.
وقﺪ اسﺘﺨﺪمﺖ نﻤاذج مﺨﺘلفة قلﯿال لﺤﺴاب مﯿﺰان الﻜﺘلة الﺴﻄﺤﯿة
بﯿانات قﺴﺮ مﺨﺘلفة ،قﺪ تعﻄي نﺘائج مﺨﺘلفة اخﺘالفاً قلﯿال.

)(SMB

بﻤﺮور الﻮقﺖ .وهﺬه الﻨﻤاذج ،الﺘي تﺴﺘﺨﺪم

بﯿﺎنﺎت ﺻﻔﯿﺤة الﺠﻠﯿﺪ ﻓﻲ الﻘﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ
الﺒﯿانات الﻤعﺮوضة هي مﻦ:
 Velicogna. Iوآخﺮون :2020 ،اسﺘﻤﺮارية فقﺪان كﺘلة الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ ومﻨﻄقة القﻄﺐ الﺠﻨﻮبي مﻦ بعﺜة
 GRACEوبعﺜات مﺘابعة  .GRACEرسائﻞ الﺒﺤﻮث الﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿةe2020GL087291, doi: https://agupubs. :(8)47 ،
.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/2020GL087291

اﻷنﮭﺎر الﺠﻠﯿﺪﯾة
الﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة باألنهار الﺠلﯿﺪية مﺴﺘﻤﺪة مﻦ الﺪائﺮة العالﻤﯿة لﻤﺮاقﺒة األنهار الﺠلﯿﺪية

.https://wgms.ch

 ،WGMS (2020مﺤ ّﺪ ثة ،وتقاريﺮ سابقة ( .الﻨﺸﺮة العالﻤﯿة لﺘﻐﯿﺮ األنهار الﺠلﯿﺪية رقﻢ
Zemp, M., Gärtner-Roer, I., Nussbaumer, S. U., Bannwart, J., Rastner, P., Paul, F., and Hoelzle, M. (eds.),
 ،ISC(WDS)/IUGG(IACS)/UNEP/UNESCO/WMOالﺪائﺮة العالﻤﯿة لﻤﺮاقﺒة األنهار الﺠلﯿﺪية ،زيﻮريﺦ ،سﻮيﺴﺮا274 ،
صفﺤة .مﻨﺸﻮر يﺴﺘﻨﺪ إلى نﺴﺨة قاعﺪة الﺒﯿانات.doi: https://wgms.ch/data_databaseversions :
.(2017 - 2016 ) 3
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بﯿﺎنﺎت الﮭﻄﻮل
اسﺘُﺨﺪمﺖ مﺠﻤﻮعات بﯿانات  GPCCالﺘالﯿة في
•

الﺘﺤلﯿﻞ:

First Guess Monthly, doi: 10.5676/DWD_GPCC/FG_M_100, https://opendata.dwd.de/climate_environment/

GPCC/html/gpcc_firstguess_doi_download.html

•

ناتج الﻤﺮاقﺒة )الﻨﺴﺨة

doi: 10.5676/DWD_GPCC/MP_M_V6_100 https://opendata.dwd.de/climate_en- ،(6

vironment/GPCC/html/gpcc_monitoring_v6_doi_download.html
doi: 10.5676/DWD_GPCC/FD_M_V2018_100 https://opendata.dwd.de/ ،(2018

•

) Full Data Monthlyنﺴﺨة

•

First Guess Daily, doi: 10.5676/DWD_GPCC/FG_D_100 https://opendata.dwd.de/climate_environment/

climate_environment/GPCC/html/fulldata-monthly_v2018_doi_download.html

GPCC/html/gpcc_firstguess_daily_doi_download.html

•

Full Data Daily

)الﻨﺴﺨة

doi: 10.5676/DWD_GPCC/FD_D_V2018_100 https://opendata.dwd.de/ ،(2018

climate_environment/GPCC/html/fulldata-daily_v2018_doi_download.html

الفﺘﺮة الﻤعﯿارية الﻤﺴﺘﺨﺪمة في خﺮائﻂ هﻄﻮل األمﻄار هي  .2010-1951وتُﺴﺘﺨﺪم فﺘﺮة مﺮجعﯿة أﻃﻮل ألن هﻄﻮل
األمﻄار أكﺜﺮ تﻐﯿّﺮا مﻦ درجة الﺤﺮارة  ،لﺬلﻚ هﻨاك حاجة إلى فﺘﺮة مﺘﻮسﻂ أﻃﻮل مﻦ أجﻞ الﺤﺼﻮل على مﺘﻮسﻂ مﻮثﻮق
بﮫ .وهﺬا أمﺮ هام بﻮجﮫ خاص في الﻤﻨاﻃق القاحلة ،حﯿﺚ يﻜﻮن هﻄﻮل األمﻄار مﺘقﻄعا.
بالﻨﺴﺒة لﻤﺆشﺮات الهﻄﻮل الﻤﺘﻄﺮف ،تُﺴﺘﺨﺪم الفﺘﺮة مﻦ عام  1982إلى عام  2016ألن هﺬه هي الفﺘﺮة الﺘي تﻐﻄﯿها
مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات الﯿﻮمﯿة الﻜاملة لـ ) GPCCالﻨﺴﺨة  .(2018أما بالﻨﺴﺒة لﺘقﯿﯿﻢ الﺘﻐﯿﺮات في الهﻄﻮل الﺴﻨﻮي ،فﺈن خﻂ
األساس األﻃﻮل يﺘﯿﺢ تقﺪيﺮ أكﺜﺮ مﻮثﻮقﯿة للعﺘﺒات والﻤﺘﻮسﻄات الﺘي تﺴﺘﻨﺪ إلﯿها مﺆشﺮات الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة.

بﯿﺎنﺎت الﺸﺮﯾﻂ الﺠﺎنﺒﻲ ﻓﻲ الﻘﻄﺐ الﺸﻤﺎلﻲ
تﺴﺘﻨﺪ بﯿانات الﺸﺮيﻂ الﺠانﺒي في القﻄﺐ الﺸﻤالي إلى بﯿانات مﺴﺘﻤﺪة مﻦ أقﺴام أخﺮى في هﺬا الﺘقﺮيﺮ ،ومعلﻮمات مﺴﺘﻤﺪة
مﻦ الﺘقاريﺮ اإلقلﯿﻤﯿة والقﻄﺮية ،وكﺬلﻚ إلى مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﺘالﯿة:
مﺠﻤﻮعة بﯿانات درجة الﺤﺮارة حﺴﺐ إعادة الﺘﺤلﯿﻞ  ERA5الﺨاصة بﺨﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس بﺸﺄن تﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ ) .(C3Sوصﻒ
لﺪى  ،Hersbach, H, Bell, B, Berrisford, Pوآخﺮيﻦ .إعادة الﺘﺤلﯿﻞ العالﻤﯿة Q J R Meteorol Soc. 2020 .ERA5؛
 ،https://doi.org/10.1002/qj.3803 .2049-1999 :146وهي مﺘاحة مﻦ خالل الﺮابﻂhttps://cds.climate.copernicus. :
.eu/cdsapp#!/dataset/ecv-for-climate-change?tab=overview
ا

مﺠﻤﻮعة بﯿانات انﺒعاثات حﺮائق الﻐابات وتفﺴﯿﺮها الﺘابعة لﺨﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس لﻤﺮاقﺒة الﻐالف الﺠﻮي
#https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-reveals-summer-2020s-arctic-wildfires-set-new-emission-records
)(CAMS

ا لﻨﻈا م ا لعا لﻤي ال سﺘﯿعا ب ا لﺤﺮ ا ئق

) (G FA S

ا لﺘا بع لﺨﺪ مة كﻮ بﺮ نﯿﻜﻮ س لﻤﺮ ا قﺒة ا لﻐال ف ا لﺠﻮ ي

https://confluence.ecmwf.int/display/CKB/CAMS%3A+Global+Fire+Assimilation
System+%28GFAS%29+data+documentation+

مﺠﻤﻮعة بﯿانات انﺒعاثات حﺮائق الﻐابات وتفﺴﯿﺮها الﺘابعة لﺨﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس لﻤﺮاقﺒة الﻐالف الﺠﻮي

)(CAMS

#https://atmosphere.copernicus.eu/copernicus-reveals-summer-2020s-arctic-wildfires-set-new-emission-records
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قائﻤة الﻤﺴاهﻤﯿﻦ
مﺴﺎھﻤﺎت أﻋﻀﺎﺀ الﻤﻨﻈﻤة

)(WMO

الﺠﺰائﺮ ،األرجﻨﺘﯿﻦ ،أرمﯿﻨﯿا ،الﻨﻤﺴا ،الﺒﺤﺮيﻦ ،بﯿالروس ،الﺒﻮسﻨة والهﺮسﻚ ،الﺒﺮازيﻞ ،بلﻐاريا ،بﻮركﯿﻨا فاسﻮ ،الﻜامﯿﺮون،
كﻨﺪا ،شﯿلي ،الﺼﯿﻦ ،كﻮلﻮمﺒﯿا ،الﻜﻮنﻐﻮ ،كﻮسﺘاريﻜا ،كﻮت ديفﻮار ،كﺮواتﯿا ،قﺒﺮص ،الﺠﻤهﻮرية الﺘﺸﯿﻜﯿة ،الﺪانﻤﺮك،
إسﺘﻮنﯿا ،فﻨلﻨﺪا ،فﺮنﺴا ،جﻮرجﯿا ،ألﻤانﯿا ،الﯿﻮنان ،ﻏﻮاتﯿﻤاال ،هﻮنﻎ كﻮنﻎ ،الﺼﯿﻦ؛ الهﻨﺪ ،إنﺪونﯿﺴﯿا ،أيﺮلﻨﺪا ،إسﺮائﯿﻞ،
إيﻄالﯿا ،الﯿابان ،األردن ،كازاخﺴﺘان ،التفﯿا ،لﯿﺒﯿا ،لﯿﺘﻮانﯿا ،لﻮكﺴﻤﺒﻮرغ ،مالي ،مﻮريﺸﯿﻮس ،مﻮلﺪوفا ،الﻤﻐﺮب ،هﻮلﻨﺪا،
نﯿﻮزيلﻨﺪا ،نﯿﺠﯿﺮيا ،مقﺪونﯿا الﺸﻤالﯿة ،الﻨﺮويج ،باكﺴﺘان ،باراﻏﻮاي ،بﯿﺮو ،بﻮلﻨﺪا ،جﻤهﻮرية كﻮريا ،رومانﯿا ،روسﯿا،
الﻤﻤلﻜة العﺮبﯿة الﺴعﻮدية ،الﺴﻨﻐال ،صﺮبﯿا ،سﻨﻐافﻮرة ،سلﻮفاكﯿا ،سلﻮفﯿﻨﯿا ،جﻨﻮب أفﺮيقﯿا ،إسﺒانﯿا ،الﺴﻮدان ،الﺴﻮيﺪ،
سﻮيﺴﺮا ،تﻮنﺲ ،تﺮكﯿا ،أوكﺮانﯿا ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة ،أوزبﻜﺴﺘان ،الﻤﺮكﺰ الﻤﻨاخي اإلقلﯿﻤي
) (RCCالﺘابع لالتﺤاد اإلقلﯿﻤي الﺴادس الﺘابع للﻤﻨﻈﻤة )(WMO

مﺮاﻛﺰ الﺒﯿﺎنﺎت والﻤﺆﺳﺴﺎت الﻤﺴﺎھﻤة
الﻤﺮكﺰ العالﻤي لﻤﻨاخﯿات الهﻄﻮل ) ،Deutscher Wetterdienst (DWD) ،(GPCCألﻤانﯿا؛ اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة لﺪراسة الﻤﺤﯿﻄات
والﻐالف الﺠﻮي ) ،(NOAAالﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة ) ،(NCEIمﺨﺘﺒﺮ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ للﺒﯿﺌة الﺒﺤﺮية )،(PMEL
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛ معهﺪ ﻏﻮدارد للﺪراسات الفﻀائﯿة الﺘابع لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤالحة الﺠﻮية والفﻀاﺀ )ناسا(،
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛ الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي لﺒﯿانات الﺜلج والﺠلﯿﺪ ) ،(NSIDCالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛ هﯿﺌة األرصاد
الﺠﻮية ) (METالﻨﺮويﺠﯿة؛ معهﺪ فﯿﺰياﺀ الﻐالف الﺠﻮي ) ،(IAPاألكاديﻤﯿة الﺼﯿﻨﯿة للعلﻮم؛ مﺮكﺰ علﻮم الﻤﺤﯿﻄات الﻀﺨﻤة،
األكاديﻤﯿة الﺼﯿﻨﯿة للعلﻮم؛ اللﺠﻨة العلﻤﯿة لﺒﺤﻮث القﻄﺐ الﺠﻨﻮبي ) ،(SCARالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة؛ الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي للﻨﻈائﺮ،
 ،GNS Scienceنﯿﻮزيلﻨﺪا؛ الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات ) ،(NOCالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة؛ مﺮكﺰ ) (ARCللﺘﻤﯿﺰ في ﻇﻮاهﺮ
تﻄﺮف الﻤﻨاخ ،جامعة تﺴﻤانﯿا ،أسﺘﺮالﯿا؛ معهﺪ ماكﺲ  -بالنﻚ للﻜﯿﻤﯿاﺀ الﺠﯿﻮلﻮجﯿة الﺤﯿﻮية ،ألﻤانﯿا؛ مﻜﺘﺐ األرصاد
الﺠﻮية ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة؛ جامعة كالﯿفﻮرنﯿا ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛ مﺴﺢ القﻄﺐ الﺠﻨﻮبي الﺒﺮيﻄاني ) ،(BASالﻤﻤلﻜة
الﻤﺘﺤﺪة؛ ) ،ETH Zürich (ETHZسﻮيﺴﺮا؛ خﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس بﺸﺄن تﻐﯿﱡﺮ الﻤﻨاخ )(C3S؛ خﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس لﻤﺮاقﺒة
الﺒﺤار والﺒﯿﺌة )(CEMS؛ خﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس لﻤﺮاقﺒة الﻐالف الﺠﻮي )(CAMS؛ مﺮفق الﺘﻄﺒﯿقات الﺴاتلﯿة للﻤﺤﯿﻄات
والﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ) (OSI SAFالﺘابع للﻤﻨﻈﻤة األوروبﯿة السﺘﻐالل سﻮاتﻞ األرصاد الﺠﻮية )(EUMETSAT؛ الﺒﻮابة القﻄﺒﯿة،
الﺪانﻤﺮك؛ جامعة وولﻮنﻐﻮنﻎ ،أسﺘﺮالﯿا؛  ،SRONالﻤعهﺪ الهﻮلﻨﺪي لﺒﺤﻮث الفﻀاﺀ؛ إدارة بﺤﻮث نﻤﺬجة الﻐالف الﺠﻮي
والﻤﺤﯿﻄات ونﻈام األرض ،معهﺪ بﺤﻮث األرصاد الﺠﻮية ،الﯿابان؛ مﻨﻈﻤة الﻜﻤﻨﻮلﺚ للﺒﺤﻮث العلﻤﯿة والﺼﻨاعﯿة
) ،(CSIROاسﺘﺮالﯿا؛ إدارة األرصاد الﺠﻮية في كﻮريا ) ،(KMAجﻤهﻮرية كﻮريا؛ الﻤعهﺪ الﺪولي لعلﻢ الفﻀاﺀ ،سﻮيﺴﺮا؛
مﺆسﺴة  Scrippsلعلﻢ الﻤﺤﯿﻄات ،جامعة كالﯿفﻮرنﯿا في سان ديﯿﻐﻮ ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛ وكالة األرصاد الﺠﻮية
الﯿابانﯿة ) ،(JMAالﯿابان؛  ،GRID Arendalالﻨﺮويج؛ الﺒﺮنامج العالﻤي للﺒﺤﻮث الﻤﻨاخﯿة )(WCRP؛ معهﺪ دانﻤاركﺲ
لألرصاد الﺠﻮية ) ،(DMIالﺪانﻤﺮك؛ مﻜﺘﺐ األرصاد الﺠﻮية ،أسﺘﺮالﯿا؛ الﻤﺮكﺰ األوروبي لﺘﻨﺒﺆات الﻄقﺲ الﻤﺘﻮسﻄة
الﻤﺪى ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة؛ بﻮابة الﻜﺮبﻮن للﻨﻈام الﻤﺘﻜامﻞ لﺮصﺪ الﻜﺮبﻮن ) ،(ICOSالﺴﻮيﺪ؛ مﺆسﺴة  Woods Holeلعلﻢ
الﻤﺤﯿﻄات ،ماساتﺸﻮسﺘﺲ ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛ الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي للﺪراسات الفﻀائﯿة ،CNES ،فﺮنﺴا؛ Mercator
 ،Ocean internationalفﺮنﺴا؛  ،Observatoire Midi-Pyrénéesفﺮنﺴا؛  ،IFREMERفﺮنﺴا؛ جامعة  ،Brestفﺮنﺴا؛
الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي للﺒﺤﻮث العلﻤﯿة ) ،(CNRSفﺮنﺴا ،معهﺪ الﺒﺤﻮث مﻦ أجﻞ الﺘﻨﻤﯿة ) ،(IRDفﺮنﺴا؛ مﺨﺘﺒﺮ علﻢ الﻤﺤﯿﻄات
الفﯿﺰيائي والفﻀائي ) ،(LOPSفﺮنﺴا؛ مﺨﺘﺒﺮ الﺪراسات الﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿة واألوقﯿانﻮﻏﺮافﯿة الفﻀائﯿة ) ،(LEGOSفﺮنﺴا؛
الﻤعهﺪ الﺠامعي األوروبي للﺒﺤار ) ، (IUEMفﺮنﺴا؛  ،CELADفﺮنﺴا؛ جامعة الﺴﻮربﻮن ،فﺮنﺴا؛ مﺨﺘﺒﺮ علﻢ الﻤﺤﯿﻄات
في فﯿلﯿفﺮانﺶ ،فﺮنﺴا؛ الﺪائﺮة العالﻤﯿة لﻤﺮاقﺒة األنهار الﺠلﯿﺪية )(WGMS؛ بﺮنامج الﻤﺮاقﺒة العالﻤﯿة للﻐالف الﺠلﯿﺪي
الﺘابع للﻤﻨﻈﻤة )(WMO؛ بﺮنامج لﻤﺮاقﺒة العالﻤﯿة الﻐالف الﺠﻮي الﺘابع للﻤﻨﻈﻤة ).(WMO
ا
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وﻛﺎﻻت اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
(؛ مفﻮضﯿةFAO) (؛ مﻨﻈﻤة األﻏﺬية والﺰراعةWHO)  مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة،(UNEP) بﺮنامج األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺒﯿﺌة
(؛ اللﺠﻨةWFP) (؛ بﺮنامج األﻏﺬية العالﻤيIOM) (؛ الﻤﻨﻈﻤة الﺪوية للهﺠﺮةUNHCR) األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦ
 صﻨﺪوق،(IOC-UNESCO) الﺪولﯿة الﺤﻜﻮمﯿة لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات الﺘابعة لﻤﻨﻈﻤة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺘﺮبﯿة والعلﻢ والﺜقافة
.(IMF) الﻨقﺪ الﺪولي
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USA), Simon Eggleston (WMO), Christoph Gerbig (Max-Planck Institute for Biogeochemistry, Germany),
John Gilson (University of California, USA), Yvan Gouzenes (LEGOS and OMP, France), Luke Gregor (ETHZ),
David Griffith (University of Wollongong, Australia), Lorenzo Guadagno (IOM), Brad Hall (NOAA, USA),
Valentine Haran (Visiting Scientist at WMO, University of Geneva), Ana Heureux (FAO), Sander Houweling

(SRON, Netherlands), Matthias Huss (ETHZ), Aamer Irshad (FAO), Masayoshi Ishii (Department of

Atmosphere, Ocean and Earth System Modeling Research, Meteorological Research Institute, Japan),
Kirsten Isensee (IOC UNESCO), Gregory C. Johnson (NOAA PMEL, USA), Armin Jordan (Max-Planck

Institute for Biogeochemistry, Germany), Maarten Kappelle (UNEP), John Kennedy (Met Office, UK),
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Lorena Moreira (International Space Science Institute, Bern), Lev Neretin (FAO), Stoyka Netcheva (WMO
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WMO, Institut de Hautes Etudes Internationales et du Development), Dean Roemmich (Scripps Institution of
Oceanography, UCSD, San Diego, CA, USA), Yousuke Sawa (JMA, Japan), Robert W. Schlegel (Sorbonne

Université, CNRS, Laboratoire d’Océanographie de Villefranche), Tina Schoolmeester (GRID Arendal),

Katherina Schoo (IOC UNESCO), Ria Sen (WFP), Joy Shumake-Guillemot (WMO/WHO), Michael Sparrow
(WCRP/WMO), Martin Stendel (DMI), Faisal Syed (FAO), Oksana Tarasova (WMO Secretariat), Blair Trewin
(IPCC AR6 lead author, Bureau of Meteorology, Australia), John Turner (SCAR, BAS), Freja Vamborg (ECMWF),
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France), Ying Wang (UNEP), Ray Weiss (Scripps Institution of Oceanography, USA), Susan E. Wijffels
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