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وقائع رئﯿﺴﯿة
كان مﺘﻮسﻂ درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة في عام  2021حﻮالي  0.13 ± 1.11درجة مﺌﻮية فﻮق مﺘﻮسﻂ ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي
) .(1900-1850وكان ذلﻚ الﻤﺘﻮسﻂ أقﻞ دفﺌاً مﻦ بعﺾ الﺴﻨﻮات الﻤاضﯿة بﺴﺒﺐ تﺄثﯿﺮ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا في بﺪاية العام ونهايﺘﮫ.
وكانﺖ الﺴﻨﻮات الﺴﺒع الﻤاضﯿة ،أي  2015إلى  ،2021الﺴﻨﻮات الﺴﺒع األكﺜﺮ دفﺌاً في الﺘاريﺦ الﻤﺴﺠﱠ ﻞ.
وصﻞ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ إلى مﺴﺘﻮى قﯿاسي جﺪيﺪ في عام  ،2021حﯿﺚ ارتفع بﻤعﺪل
 4.5ملﻢ سﻨﻮياً في الفﺘﺮة .2021-2013
بلﻐﺖ الﻤﺴاحة القﺼﻮى لﺜقﺐ األوزون في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة  24.8ملﯿﻮن كﻢ 2في
عام  .2021ويﺮجع العﻤق واالتﺴاع ﻏﯿﺮ الﻤعﺘاديﻦ لﺜقﺐ األوزون هﺬا إلى دوامة قﻄﺒﯿة قﻮية
ومﺴﺘقﺮة والﻈﺮوف األكﺜﺮ بﺮودة مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في ﻃﺒقة الﺴﺘﺮاتﻮسفﯿﺮ الﺴفلي.
شهﺪت ﻏﺮيﻨالنﺪ ﻇاهﺮة ذوبان اسﺘﺜﻨائﯿة في مﻨﺘﺼﻒ شهﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ وأول
هﻄﻮل أمﻄار مﺴﺠﱠ ﻞ في مﺤﻄة  ،Summit Stationوهي أعلى نقﻄة في ﻏﻄاﺀ
ﻏﺮيﻨالنﺪ الﺠلﯿﺪي إذ تقع على ارتفاع  3 216مﺘﺮاً.
حﻄﻤﺖ مﻮجات الﺤﺮ االسﺘﺜﻨائﯿة األرقام القﯿاسﯿة في جﻤﯿع أنﺤاﺀ ﻏﺮب
أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة والﺒﺤﺮ األبﯿﺾ الﻤﺘﻮسﻂ .إذ بلﻐﺖ درجة الﺤﺮارة في وادي
الﻤﻮت بﻮالية كالﯿفﻮرنﯿا األمﺮيﻜﯿة  54.4درجة مﺌﻮية في  9تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ،
لﺘﻜﻮن  -بالﺘﺴاوي مع قﯿﻤة أخﺮى مﺴﺠﱠ لة في عام  - 2020أعلى درجة
حﺮارة تُﺴﺠﱠ ﻞ في العالﻢ مﻨﺬ ثالثﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ على األقﻞ ،ووصلﺖ
درجة الﺤﺮارة في سﺮقﻮسة بﺼقلﯿة إلى  48.8درجة مﺌﻮية.
كان إعﺼار  Idaأبﺮز إعﺼار في مﻮسﻢ أعاصﯿﺮ شﻤال الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي،
حﯿﺚ بلﻎ يابﺴة والية لﻮيﺰيانا األمﺮيﻜﯿة في  29آب /أﻏﺴﻄﺲ ،وكان أقﻮى
إعﺼار يﺒلﻎ الﯿابﺴة في تاريﺦ الﻮالية ،وتﺴﺒﺐ في خﺴائﺮ اقﺘﺼادية في
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة تق ﱠﺪر بﻨﺤﻮ  75ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي.
تﺴﺒﺒﺖ الفﯿﻀانات الﻤﻤﯿﺘة والﻤﻜلفة في خﺴائﺮ اقﺘﺼادية بلﻐﺖ  17.7ملﯿار دوالر
أمﺮيﻜي في مقاﻃعة خﻨان الﺼﯿﻨﯿة ،وشهﺪت أوروبا الﻐﺮبﯿة بعﻀاً مﻦ أشﺪ
الفﯿﻀانات في تاريﺨها الﻤﺴﺠﱠ ﻞ في مﻨﺘﺼﻒ شهﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ .ونُﺴﺒﺖ إلى هﺬه
الﻈاهﺮة خﺴائﺮ اقﺘﺼادية في ألﻤانﯿا تﺠاوزت  20ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي.
أثﺮ الﺠفاف في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ العالﻢ ،بﻤا في ذلﻚ مﻨاﻃق في أفﻐانﺴﺘان وباكﺴﺘان وتﺮكﻤانﺴﺘان
وتﺮكﯿا وجﻤهﻮرية إيﺮان اإلسالمﯿة وكﻨﺪا والﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة .ففي كﻨﺪا ،أدى الﺠفاف الﺸﺪيﺪ إلى
ً
تﻮقع انﺨفاض مﺤﺼﻮل القﻤﺢ والﻜانﻮال بﻨﺴﺒة تﺘﺮاوح بﯿﻦ  %35و%40
مقارنة بعام  .2020وفي
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،انﺨفﺾ مﺴﺘﻮى بﺤﯿﺮة مﯿﺪ على نهﺮ كﻮلﻮرادو في تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ إلى  47مﺘﺮاً
تﺤﺖ مﺴﺘﻮى الﺘﺠﻤع الﻜامﻞ ،وهﻮ أدنى مﺴﺘﻮى مﺴﺠﱠ ﻞ.
قﻮضﺖ اﻵثار الﻤﺮكﺒة للﻨﺰاعات والﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية الﻤﺘﻄﺮفة والﺼﺪمات االقﺘﺼادية ،الﺘي تفاقﻤﺖ بﺴﺒﺐ جائﺤة
كﻮفﯿﺪ ،19-عقﻮداً مﻦ الﺘقﺪم نﺤﻮ تﺤﺴﯿﻦ األمﻦ الﻐﺬائي على الﺼعﯿﺪ العالﻤي.
ال تﺰال أخﻄار األرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة تﺴاهﻢ في الﻨﺰوح الﺪاخلي .وكانﺖ الﺒلﺪان الﺘي سُ ﺠﱢ لﺖ فﯿها أكﺒﺮ أعﺪاد مﻦ
حاالت الﻨﺰوح اعﺘﺒاراً مﻦ تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ  2021هي الﺼﯿﻦ )أكﺜﺮ مﻦ  1.4ملﯿﻮن( وفﯿﯿﺖ نام )أكﺜﺮ مﻦ (664 000
 2والفلﺒﯿﻦ )أكﺜﺮ مﻦ .(600 000

تﻤهﯿﺪ
الﻤﺴﺠﱠ لة فﯿﻤا بﯿﻦ عا َمي  2018و ،2019ولﻜﻨها كانﺖ أعلى
مﻦ مﺘﻮسﻂ معﺪل الﺰيادة الﺴﻨﻮي في العقﺪ الﻤاضي .وقﺪ
سُ ﺠﱢ ﻞ ذلﻚ على الﺮﻏﻢ مﻦ انﺨفاض انﺒعاثات ثاني أكﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن مﻦ الﻮقﻮد األحفﻮري بﻨﺴﺒة  %5.6تقﺮيﺒاً في عام
 2020بﺴﺒﺐ القﯿﻮد الﻤﺘعلقة بﺠائﺤة كﻮفﯿﺪ.19-
وإن تﺜﺒﯿﺖ مﺘﻮسﻂ درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة ما بﯿﻦ  1.5درجة
مﺌﻮية ودرجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ فﻮق مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ
الﺼﻨاعي ) (1900 -1850بﺤلﻮل نهاية هﺬا القﺮن سﻮف
يﺘﻄلﺐ إحﺪاث خفﺾ ﻃﻤﻮح في انﺒعاثات ﻏازات االحﺘﺒاس
الﺤﺮاري ،مع اإلسﺮاع في ذلﻚ في ﻏﻀﻮن هﺬا العقﺪ.
ونﻈﻢ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ مﻄلﻮبة بﺸﺪة في مﺨﺘلﻒ قﻄاعات
الﺘﻜﯿّﻒ مع الﻤﻨاخ .بﯿﺪ أن أقﻞ مﻦ نﺼﻒ األعﻀاﺀ أفادوا
بﺄن لﺪيهﻢ نﻈﻢ لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ .وتعﻤﻞ الﻤﻨﻈﻤة )(WMO
صﺪر تقﺮيﺮ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية ) (WMOوأعﻀاؤها عﻦ كﺜﺐ لﺘﺤﺴﯿﻦ هﺬا الﻮضع تﺤﺴﯿﻨاً كﺒﯿﺮاً في
عﻦ حالة الﻤﻨاخ العالﻤي في  2021بعﺪ بﻀعة أشهﺮ مﻦ الﻤﺴﺘقﺒﻞ القﺮيﺐ.
صﺪور مﺴاهﻤات الفﺮيق العامﻞ األول والﺜاني والﺜالﺚ
في تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة وأﻏﺘﻨﻢ هﺬه الفﺮصة ألهﻨﺊ الﺨﺒﺮاﺀ والﻤﺆلﻒ الﺮئﯿﺴي ،الﺬيﻦ
بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) .(IPCCويق ﱢﺪم هﺬا الﺘقﺮيﺮ معلﻮمات مﺤ ّﺪثة جﻤعﻮا هﺬا الﺘقﺮيﺮ باسﺘﺨﺪام تﺤلﯿالت الﺒﯿانات الفﯿﺰيائﯿة
عﻦ الﺤالة الﺴﻨﻮية للﻤﻨاخ الﺘي رُ صﺪت في عام  ،2021وتقﯿﯿﻤات األثﺮ .وأشﻜﺮ جﻤﯿع الﻤﺴاهﻤﯿﻦ ،وال سﯿﻤا الﻤﺮافق
ويﺒﯿﱢﻦ االتﺠاهات الﻤﺴﺘﻤﺮة )الﺘي وردت أيﻀاً في تقاريﺮ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا األعﻀاﺀ في
الهﯿﺌة ) ((IPCCفي ضﻮﺀ الﻤﺆشﺮات الﺮئﯿﺴﯿة .وتﺸﻤﻞ تلﻚ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوالﻤﺮاكﺰ اإلقلﯿﻤﯿة للﻤﻨاخ ووكاالت األمﻢ
الﻤﺆشﺮات تﺮكﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري ،والﻤﺘﻮسﻂ الﻤﺘﺤﺪة ،على تعاونهﻢ ومﺪخالتهﻢ .ويهﺪف هﺬا الﺘقﺮيﺮ إلى
الﺴﻨﻮي العالﻤي لﺪرجة حﺮارة الﺴﻄﺢ ،والﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي مﺴاعﺪة مﻨﻈﻤاتﻨا على إﻃالع قادة العالﻢ والﻤﻮاﻃﻨﯿﻦ على
لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،والﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات ،أحﺪث الﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة بﺤالة نﻈام األرض ،وأحﻮال
وتﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات ،ورقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،والﺘﻐﯿﺮات الﻄقﺲ والﻤﻨاخ في عام  ،2021وآثار الﻄقﺲ والﻈﻮاهﺮ
في كﺘلة الﺼفائﺢ الﺠلﯿﺪية واألنهار الﺠلﯿﺪية .وعلى الﺮﻏﻢ الﻤﻨاخﯿة .وسﺘﻈﻞ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOملﺘﺰمة بﺪعﻢ هﺬا الﻤﻄﺒﻮع
مﻦ أن الﻤﺆشﺮات الﺮئﯿﺴﯿة تُﻈهﺮ أن الﻤﻨاخ ال يﺰال يﺘﻐﯿﺮ،
وتعﻤﯿﻤﮫ على نﻄاق واسع لهﺬا الﻐﺮض.
فﺈن الﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة باﻵثار االجﺘﻤاعﯿة واالقﺘﺼادية
تﺴلﻂ الﻀﻮﺀ على ضعﻒ الﺴﻜان إزاﺀ الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية
والﻤﻨاخﯿة الﺮاهﻨة .إذ أُبلﻎ عﻦ خﺴائﺮ وأضﺮار تﺰيﺪ على
ً
فﻀال عﻦ آثار شﺪيﺪة على
 100ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي،
األمﻦ الﻐﺬائي والﺠﻮانﺐ اإلنﺴانﯿة بﺴﺒﺐ الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية
والﻤﻨاخﯿة العالﯿة الﺘﺄثﯿﺮ.
وكانﺖ الﺰيادة في تﺮكﯿﺰ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﻐالف
ً
قلﯿال مﻦ تلﻚ
الﺠﻮي فﯿﻤا بﯿﻦ عا َمي  2019و 2020أقﻞ

)الﺒﺮوفﯿﺴﻮر بﯿﺘﯿﺮي
األمﯿﻦ العام

تاالس(

3

مﺆشﺮات الﻤﻨاخ العالﻤﯿة
تﻮفﺮ مﺆشﺮات الﻤﻨاخ العالﻤﯿة 1رؤية واسعة لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ على
نﻄاق عالﻤي تﺸﻤﻞ تﻜﻮيﻦ الﻐالف الﺠﻮي ،وتﻐﯿﺮات الﻄاقة،
واسﺘﺠابة األرض والﻤﺤﯿﻄات والﺠلﯿﺪ .وهﺬه الﻤﺆشﺮات
مﺘﺮابﻄة تﺮابﻄاً وثﯿقاً .فعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،تﺆدي زيادة ثاني
أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن وﻏﯿﺮه مﻦ ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري في
الﻐالف الﺠﻮي إلى اخﺘالل تﻮازن الﻄاقة ومﻦ ثﻢ ارتفاع
درجة حﺮارة الﻐالف الﺠﻮي والﻤﺤﯿﻄات .ويﺆدي ارتفاع
درجة حﺮارة الﻤﺤﯿﻄات بﺪوره إلى ارتفاع مﺴﺘﻮيات سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ ،مع ذوبان الﺠلﯿﺪ على الﯿابﺴة بﺴﺒﺐ زيادة درجات
الﺤﺮارة في الﻐالف الﺠﻮي .وتﺴﺘﻨﺪ الﻤﺆشﺮات العالﻤﯿة إلى
ﻃائفة واسعة مﻦ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﻤﺬكﻮرة في نهاية
هﺬا الﺘقﺮيﺮ والﺘي تﺴﺘﻨﺪ إلى نﻈﻢ رصﺪ مﺘعﺪدة )انﻈﺮ أساس
الﺮصﺪ لﻤﺮاقﺒة الﻤﻨاخ( .وتﺮسﻢ الﻤﺆشﺮات مﺠﺘﻤعة صﻮرة
مﺘﺴقة لعالﻢ يﺰداد احﺘﺮاراً ويﻤﺲ جﻤﯿع أجﺰاﺀ نﻈام األرض.

لﺒعﺾ الﻤﺆشﺮات ،ال يﻤﻜﻦ اسﺘﺨﺪام خﻂ األساس هﺬا ،إما
بﺴﺒﺐ االفﺘقار إلى القﯿاس في أثﻨاﺀ الفﺘﺮة بﺄكﻤلها ،أو بﺴﺒﺐ
الﺤاجة إلى فﺘﺮة أﻃﻮل لﺤﺴاب إحﺼاﺀات نﻤﻮذجﯿة.

ومع ذلﻚ ،يﻮجﺪ اسﺘﺜﻨاﺀان ملﺤﻮﻇان :أما أولهﻤا ،فﯿﺨﺺ
مﺘﻮسﻂ درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة حﯿﺚ يُﺴﺘﺨﺪم خﻂ األساس
1900-1850؛ وهﻮ خﻂ األساس الﻤﺴﺘﺨﺪم في الﺘقاريﺮ الﺤﺪيﺜة
للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ )) (IPCCتقﺮيﺮ
الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس 3،الﺘقﺮيﺮ الﺨاص :االحﺘﺮار العالﻤي بﻤقﺪار
 1.5درجة مﺌﻮية (4بﻮصفﮫ الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة لﺪرجات الﺤﺮارة
قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي ،وهﻮ مفﯿﺪ لفهﻢ الﺘقﺪم الﻤﺤﺮز في بلﻮغ
هﺪف اتفاق باريﺲ .وأما ثانﯿهﻤا ،فﯿﺨﺺ ﻏازات االحﺘﺒاس
الﺤﺮاري حﯿﺚ يﻤﻜﻦ تقﺪيﺮ تﺮكﯿﺰات الﻐالف الﺠﻮي في
فﺘﺮات أقﺪم بﻜﺜﯿﺮ باسﺘﺨﺪام فقاعات الﻐاز الﻤﺤﺘﺠﺰة في
نﻮى الﺠلﯿﺪ .ولﺬلﻚ ،يُﺴﺘﺨﺪم عام  1750في هﺬا الﺘقﺮيﺮ
لﺘﻤﺜﯿﻞ تﺮكﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري في فﺘﺮة ما
وقﺪ أُبﺮزت الﺮوابﻂ بﯿﻦ مﺆشﺮات الﻤﻨاخ العالﻤﯿة وأهﺪاف
قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي.
الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة في الﻤﺆشﺮات الﻤﻨاخﯿة والﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة:
إﻇهار أوجﮫ الﺘﺮابﻂ )مﻄﺒﻮع الﻤﻨﻈﻤة رقﻢ  .(1271ويﻮضﺢ
هﺬا الﺘقﺮيﺮ الﺮوابﻂ والﺘفاعالت بﯿﻦ الﻤﺆشﺮات الﻤﻨاخﯿة ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري
الﺮئﯿﺴﯿة الﺘي تﺸﻜﻞ مﻨﻈﻮمة فﯿﺰيائﯿة ومﺨاﻃﺮها على ُتﻈهﺮ تﺮكﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري في الﻐالف
أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة الﺴﺒعة عﺸﺮ .ولﺬلﻚ ،فﺈن مﺮاقﺒة الﺠﻮي تﻮازناً بﯿﻦ االنﺒعاثات الﻨاجﻤة عﻦ األنﺸﻄة الﺒﺸﺮية
الﻤﺆشﺮات الﻤﻨاخﯿة العالﻤﯿة ومﺨاﻃﺮها وآثارها تﻜﺘﺴي أهﻤﯿة والﻤﺼادر الﻄﺒﯿعﯿة والﻤﺼارف في الﻤﺤﯿﻂ الﺤﯿﻮي
مﺤﻮرية لﺘﺤقﯿق أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة بﺤلﻮل عام  .2030والﻤﺤﯿﻄات  .وكانﺖ الﻤﺴﺘﻮيات الﻤﺘﺰايﺪة مﻦ ﻏازات
االحﺘﺒاس الﺤﺮاري في الﻐالف الﺠﻮي بﺴﺒﺐ األنﺸﻄة
ﺧﻄﻮط اﻷﺳﺎس
الﺒﺸﺮية الﻤﺤﺮك الﺮئﯿﺴي لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ مﻨﺬ مﻨﺘﺼﻒ القﺮن
العﺸﺮيﻦ .ويُﺤﺴﺐ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي للﻜﺴﻮر الﺠﺰيﺌﯿة لﻐازات
ً
خﻄﻮط األساس هي فﺘﺮات مﺤﺪدة تﻐﻄي عاد ًة عقﺪا أو االحﺘﺒاس الﺤﺮاري عﻦ ﻃﺮيق عﻤلﯿات رصﺪ مﻮقعﯿة تُﺠﺮى
أكﺜﺮ مﻦ الﺰمﻦ وتُﺴﺘﺨﺪم بﻮصفها فﺘﺮة ثابﺘة يﻤﻜﻦ مقارنة في مﻮاقع مﺘعﺪدة في إﻃار بﺮنامج الﻤﺮاقﺒة العالﻤﯿة للﻐالف
الﻈﺮوف الﺤالﯿة بها .وتُﺴﺘﺨﺪم في هﺬا الﺘقﺮيﺮ مﺠﻤﻮعة الﺠﻮي ) (GAWالﺘابع للﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية
مﺘﻨﻮعة مﻦ خﻄﻮط األساس ،وكﻞ مﻨها مﺤﺪد فﯿﻤا يعﻨﯿﮫ ) (WMOوالﺸﺒﻜات الﺸﺮيﻜة.
مﻦ الﺠﺰﺀ الﺴﺮدي أو الﺒﯿاني بﺤﺴﺐ الﺤالة.
وفي عام  ،2020وصلﺖ الﻜﺴﻮر الﺠﺰيﺌﯿة لﻐازات
وحﯿﺜﻤا أمﻜﻦ ،يُﺴﺘﺨﺪم الفﺘﺮة الﻤعﯿارية للﻤعﺪالت الﻤﻨاخﯿة االحﺘﺒاس الﺤﺮاري إلى مﺴﺘﻮيات قﯿاسﯿة جﺪيﺪة ،حﯿﺚ
للﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOوهي  ،2010-1981بﻮصفها خﻂ األساس بلﻎ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي للﻜﺴﻮر الﺠﺰيﺌﯿة الﺴﻄﺤﯿة لﺜاني
حﺮصاً على االتﺴاق في الﻤعلﻮمات الﻤق ﱠﺪمة 2.ﻏﯿﺮ أنﮫ بالﻨﺴﺒة أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ) 0.2 ± 413.2 (CO2جﺰﺀ في الﻤلﯿﻮن،
1

Trewin, B.; Cazenave, A.; Howell, S. et al. Headline Indicators for Global Climate Monitoring, Bulletin of the

American Meteorological Society 2021, 102 (1), E20–E37. https://journals.ametsoc.org/view/journals/bams/102/1/

.BAMS-D-19-0196.1.xml
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تُﺮجﱠ ﺢ الفﺘﺮة  2010-1981على الفﺘﺮة  2020-1991مﻦ أجﻞ االتﺴاق مع تقاريﺮ الﻤﻨاخ الﻮاردة مﻦ أعﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOالﺬيﻦ لﻢ
يﻨﺘقلﻮا جﻤﯿعاً بعﺪ إلى اسﺘﺨﺪام الفﺘﺮة األحﺪث.
الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) :2021 ،(IPCCتقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس  -تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ  :2021أساس العلﻮم الفﯿﺰيائﯿة،
.https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1
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الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) :2018 ،(IPCCالﺘقﺮيﺮ الﺨاص :االحﺘﺮار العالﻤي بﻤقﺪار  1.5درجة مﺌﻮية،
.https://www.ipcc.ch/sr15
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والﻤﯿﺜان ) ± 1889 (CH4جﺰأيﻦ في الﻤلﯿار ،وأكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز
) 0.1 ± 333.2 (N2Oجﺰﺀ في الﻤلﯿار ،أي  %149و%262
و %123مﻦ مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي ) (1750على
الﺘﻮالي )الﺸﻜﻞ  .(1وكانﺖ الﺰيادة في تﺮكﯿﺰ ثاني أكﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن في الﻐالف الﺠﻮي فﯿﻤا بﯿﻦ عا َمي  2019و2020
ً
أقﻞ
قلﯿال مﻦ تلﻚ الﻤﺴﺠﱠ لة فﯿﻤا بﯿﻦ عا َمي  2018و،2019
ولﻜﻨها كانﺖ أعلى مﻦ مﺘﻮسﻂ معﺪل الﺰيادة الﺴﻨﻮي في
العقﺪ الﻤاضي .وقﺪ سُ ﺠﱢ ﻞ ذلﻚ على الﺮﻏﻢ مﻦ انﺨفاض
انﺒعاثات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن مﻦ الﻮقﻮد األحفﻮري بﻨﺴﺒة
 %5.6تقﺮيﺒاً في عام  2020بﺴﺒﺐ القﯿﻮد الﻤﺘعلقة بﺠائﺤة
كﻮفﯿﺪ 5.19-وكانﺖ الﺰيادة في الﻤﯿﺜان وأكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز
فﯿﻤا بﯿﻦ عا َمي  2019و 2020أعلى مﻦ تلﻚ الﻤﺴﺠﱠ لة فﯿﻤا
بﯿﻦ عا َمي  2018و 2019وأعلى مﻦ مﺘﻮسﻂ معﺪل الﺰيادة
الﺴﻨﻮي في العقﺪ الﻤاضي.
وتﺸﯿﺮ الﺒﯿانات في الﻮقﺖ الفعلي مﻦ مﻮاقع مﺤﺪدة ،بﻤا في
ذلﻚ ) Mauna Loaهاواي( و) Cape Grimتاسﻤانﯿا( إلى أن
مﺴﺘﻮيات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن والﻤﯿﺜان وأكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز
اسﺘﻤﺮت في الﺰيادة في عام .2021
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وتﺸﻜﻞ زيادة الﻤﯿﺜان في الﻐالف الﺠﻮي مﺴﺄلة مﺜﯿﺮة للقلق
ألن الﻤﯿﺜان لﯿﺲ مﻦ ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري القﻮية
فقﻂ ،وإنﻤا يُع ّﺪ أيﻀاً مﻦ سالئﻒ أوزون الﺘﺮوبﻮسفﯿﺮ ،مع
ما يﺘﺮتﺐ على ذلﻚ مﻦ آثار على صﺤة اإلنﺴان والﺰراعة
والﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة 6.وانﺨفﺾ مﺘﻮسﻂ الﺰيادة الﺴﻨﻮية
للﻤﯿﺜان مﻦ حﻮالي  12جﺰﺀاً في الﻤلﯿار سﻨﻮياً في أواخﺮ
ثﻤانﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ إلى ما يقﺮب مﻦ الﺼفﺮ بﯿﻦ عا َمي
 1999و .2006ومﻨﺬ عام  ،2007يﺘﺰايﺪ الﻤﯿﺜان في الﻐالف
الﺠﻮي .وقﺪ زاد في عام  2020بﻤقﺪار  11جﺰﺀاً في الﻤلﯿار
على مﺴﺘﻮيات عام  .2019وتﺸﯿﺮ الﺪراسات ،الﺘي تﺴﺘﺨﺪم
قﯿاسات الﻤﯿﺜان الﻤﺴﺘﻤﺪة مﻦ الﺒﺮنامج ) ،(GAWإلى أن زيادة
انﺒعاثات الﻤﯿﺜان مﻦ األراضي الﺮﻃﺒة في الﻤﻨاﻃق الﻤﺪارية
ومﻦ الﻤﺼادر الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸﺄ في خﻄﻮط العﺮض الﻮسﻄى
مﻦ نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي هي األسﺒاب الﻤﺤﺘﻤلة لهﺬه الﺰيادة
الﺤﺪيﺜة 7.وأشارت تلﻚ الﺪراسات أيﻀاً إلى الفﻮائﺪ الﻤﻨاخﯿة
القﺼﯿﺮة األجﻞ والفعالﯿة مﻦ حﯿﺚ الﺘﻜلفة الﺘي يﻤﻜﻦ تﺤقﯿقها
بالﺘﺨفﯿﻒ مﻦ انﺒعاثات الﻤﯿﺜان .وقﺪ عُ ﺮضﺖ تﺪابﯿﺮ الﺘﺨفﯿﻒ
هﺬه في تقﯿﯿﻢ الﻤﯿﺜان 8الﺬي أجﺮاه بﺮنامج األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺒﯿﺌة،
وتﻨاولﺖ القﻄاعات الﺮئﯿﺴﯿة الﻤﺴﺆولة عﻦ االنﺒعاثات ،وهي
قﻄاعات الﻨفﻂ والﻐاز والﺰراعة وإدارة الﻨفايات.
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https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science؛ https://library.wmo.int/index.php?lvl=notice_display&id=21946

6

https://www.unep.org/resources/report/global-methane-assessment-benefits-and-costs-mitigating-methane-emissions

7

Nisbet, E. G.; Manning, M. R.; Dlugokencky, E. J. et al. Very Strong Atmospheric Methane Growth in the 4 Years

2014–2017: Implications for the Paris Agreement. Global Biogeochemical Cycles 2019, 33 (3), 318–342. https://doi.
.org/10.1029/2018GB006009
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اﻟﺸﻜﻞ  .1الﺼﻒ
 :2020-1984الﻤﺘﻮسﻂ
العالﻤي للﻜﺴﻮر الﺠﺰيﺌﯿة
)مقﯿاس الﺘﺮكﯿﺰ( لﺜاني
أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن باألجﺰاﺀ
في الﻤلﯿﻮن )الﯿﺴار(،
والﻤﯿﺜان باألجﺰاﺀ في
الﻤلﯿار )الﻮسﻂ( وأكﺴﯿﺪ
الﻨﯿﺘﺮوز باألجﺰاﺀ في
الﻤلﯿار )الﯿﻤﯿﻦ( .والﺨﻂ
األحﻤﺮ هﻮ القﯿﻤة الﻮسﻄى
الﺸهﺮية للﻜﺴﻮر الﺠﺰيﺌﯿة
بﺪون االخﺘالفات الﻤﻮسﻤﯿة.
ويﺸﯿﺮ الﺨﻂ األخﻀﺮ
ونقاﻃﮫ إلى الﻤﺘﻮسﻄات
الﺸهﺮية .الﺼﻒ الﺴفلي:
معﺪالت الﺰيادة في القﯿﻢ
الﻮسﻄى الﺴﻨﻮية الﻤﺘﺘالﯿة
للﻜﺴﻮر الﺠﺰيﺌﯿة تﻈهﺮ
باللﻮن الﺰيﺘي لﺜاني
أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن باألجﺰاﺀ
في الﻤلﯿﻮن عﻦ كﻞ سﻨة
)الﯿﺴار( وللﻤﯿﺜان باألجﺰاﺀ
في الﻤلﯿار عﻦ كﻞ سﻨة
)الﻮسﻂ( وألكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز
باألجﺰاﺀ في الﻤلﯿار عﻦ
كﻞ سﻨة )الﯿﻤﯿﻦ(.
الﻤﺼﺪر :بﺮنامج الﻤﺮاقﺒة
العالﻤﯿة للﻐالف الﺠلﯿﺪي
الﺘابع للﻤﻨﻈﻤة ).(WMO
العلﻮي:

https://www.unep.org/resources/report/global-methane-assessment-benefits-and-costs-mitigating-methane-emissions
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 0.29درجة مﺌﻮية أكﺜﺮ دفﺌاً مﻦ عام  .2011وال يﺰال عام
درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة
 ،2016الﺬي بﺪأ في أثﻨاﺀ ﻇاهﺮة نﯿﻨﯿﻮ قﻮية ،هﻮ العام األكﺜﺮ
في عام  ،2021كان مﺘﻮسﻂ درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة دفﺌاً وفقاً لﺴﺠالت معﻈﻢ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺨﺪمة.
 0.13 ± 1.11درجة مﺌﻮية فﻮق مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة 1900-1850
)الﺸﻜﻞ  .(2ووفقاً لﻤﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﺴﺖ الﻤﺴﺘﺨﺪمة في وحُ ﱢﺪثﺖ ﻃﺮيقة حﺴاب انﺤﺮاف درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة
ً
الﺘﺤلﯿﻞ )انﻈﺮ بﯿانات درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة( ،كان عام عﻦ خﻂ األساس 1900 -1850
مقارنة بالﺘقاريﺮ الﺴابقة
ً
 2021هﻮ العام الﺨامﺲ أو الﺴادس أو الﺴابع األكﺜﺮ دفﺌا عﻦ حالة الﻤﻨاخ العالﻤي .وتﺴﺘﻨﺪ الﻄﺮيقة الﺠﺪيﺪة إلى تقﯿﯿﻢ
ُ
في الﺘاريﺦ الﻤﺴﺠﱠ ﻞ ،وتﻈهﺮ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﺴﺖ كلها تﻐﯿﺮ درجة الﺤﺮارة وهامﺶ الﯿقﯿﻦ مﻨﮫ الﻮارديﻦ في تقﺮيﺮ
أن الﺴﻨﻮات الﺴﺒع
الﻤاضﯿة ،أي مﻦ  2015إلى  ،2021كانﺖ الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس للهﯿﺌة ) (IPCCلﺘقﺪيﺮ الﺘﻐﯿﺮات مﻨﺬ الفﺘﺮة
ً
الﺴﻨﻮات الﺴﺒع األكﺜﺮ دفﺌا في الﺘاريﺦ الﻤﺴﺠﱠ ﻞ.
 .1900-1850وتﺮد الﻤﺰيﺪ مﻦ الﺘفاصﯿﻞ في قﺴﻢ بﯿانات
درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة.
وكان عام  2021أقﻞ دفﺌاً مﻦ بعﺾ الﺴﻨﻮات الﻤاضﯿة بﺴﺒﺐ
تﺄثﯿﺮ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا الﻤعﺘﺪلة في بﺪاية العام ونهايﺘﮫ ،وهﻮ ما
وفي الﻤلﺨﺺ لﻮاضعي الﺴﯿاسات  9مﻦ تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ
يُعﺮف باسﻢ ”انﺤﺪار الﻨﯿﻨﯿا الﻤﺰدوج“ )انﻈﺮ مﺤﺮكات الﺘقلﺒﯿة
القﺼﯿﺮة األجﻞ( .فالﻨﯿﻨﯿا لها تﺄثﯿﺮ تﺒﺮيﺪ مﺆقﺖ على مﺘﻮسﻂ الﺴادس للهﯿﺌة )ُ ،(IPCCقﯿﱢﻤﺖ عﺘﺒات درجات الﺤﺮارة
درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة يﺒلﻎ أشﺪه في الﺴﻨة الﺘالﯿة للﻈاهﺮة - .وهي الﻨقاط الﺘي يﺘﺠاوز فﯿها االحﺘﺮار الﻄﻮيﻞ األجﻞ
وبﻐﺾ الﻨﻈﺮ عﻦ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا الﻀعﯿفة الﺘي حﺪثﺖ في مﺴﺘﻮى معﯿﻨاً  -باسﺘﺨﺪام مﺘﻮسﻂ  20عاماً يﺮكﺰ على
عام  ،2018كانﺖ أكﺒﺮ ﻇاهﺮة نﯿﻨﯿا هي تلﻚ الﻤﺴﺠﱠ لة في العﺘﺒة .وبالﻨﺴﺒة للفﺘﺮة ُ ،2020-2001ق ﱢﺪر الﻤﺘﻮسﻂ 10بﻤقﺪار
عام  .2011وكان عام  2021حﻮالي  0.22درجة مﺌﻮية إلى  [1.10-0.84] 0.99درجة مﺌﻮية .وكان الﻤﺘﻮسﻂ الﻤﺆقﺖ
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1.4

درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ

اﻟﺸﻜﻞ  .2الفﺮق بﯿﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي العالﻤي
لﺪرجة الﺤﺮارة عﻦ ﻇﺮوف
ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي
) (1900-1850وفقاً لﺴﺖ
مﺠﻤﻮعات بﯿانات عﻦ
درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة
) .(2021-1850للﺤﺼﻮل
على تفاصﯿﻞ مﺠﻤﻮعات
الﺒﯿانات ومعالﺠﺘها،
انﻈﺮ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات
وأسالﯿﺒها.
الﻤﺼﺪر :مﻜﺘﺐ األرصاد
الﺠﻮية ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة
لﺒﺮيﻄانﯿا العﻈﻤى وأيﺮلﻨﺪا
الﺸﻤالﯿة.
1925
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اﻟﺳﻧﺔ

الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) :2021 ،(IPCCملﺨﺺ لﻮاضعي الﺴﯿاسات .في :تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس  -تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
أساس العلﻮم الفﯿﺰيائﯿة.https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf ،
الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) :2021 ،(IPCCملﺨﺺ لﻮاضعي الﺴﯿاسات .A.1.2 ،في :تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس  -تﻐﯿﺮ
الﻤﻨاخ  :2021أساس العلﻮم الفﯿﺰيائﯿة.https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf ،
واسﺘﻨﺪ مﺘﻮسﻂ الهﯿﺌة ) (IPCCإلى مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات األربع الﺘالﯿة HadCRUT5 :و NOAAGlobalTemp—Interimو،Berkeley Earth
وKadow, C.; Hall, D. M.; Ulbrich, U. Artificial Intelligence Reconstructs Missing Climate Information. Nature Geoscience
 .2020, 13 (6), 408–413. https://doi.org/10.1038/s41561-020-0582-5وتﺸﯿﺮ القﯿﻢ الﻤﻮضﻮعة بﯿﻦ قﻮسﯿﻦ معقﻮفﯿﻦ إلى نﻄاق
الﺜقة .%95-%5

:2021

لﻤﺪة  20عاماً للفﺘﺮة  ،2021 -2002اسﺘﻨاداً إلى مﺘﻮسﻂ
مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﺴﺖ الﻤﺴﺘﺨﺪمة في هﺬا الﺘقﺮيﺮ،
 0.12 ± 1.01درجة مﺌﻮية فﻮق مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة .1900-1850
وكانﺖ درجات الﺤﺮارة القﺮيﺒة مﻦ الﺴﻄﺢ في عام
أعلى مﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  2010-1981في جﺰﺀ واسع مﻦ
أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وﻏﺮيﻨالنﺪ وشﻤال أفﺮيقﯿا وأفﺮيقﯿا االسﺘﻮائﯿة
والﺸﺮق األوسﻂ وجﻨﻮب آسﯿا )الﺸﻜﻞ  .(3وشﻤلﺖ الﻤﻨاﻃق
ذات درجات الﺤﺮارة األقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ أجﺰاﺀ مﻦ شﻤال
آسﯿا وأسﺘﺮالﯿا وجﻨﻮب أفﺮيقﯿا وشﻤال ﻏﺮب أمﺮيﻜا
الﺸﻤالﯿة .ويﻤﻜﻦ رؤية آثار الﻨﯿﻨﯿا بﻮضﻮح في الﻤﺤﯿﻂ
الهادئ االسﺘﻮائي .إذ إن األجﻮاﺀ األكﺜﺮ بﺮودة في الﺠﻨﻮب
درﺟﺔ
–10.0 –5.0 –3.0 –2.0 –1.0 –0.5
0
0.5 1.0 2.0 3.0 5.0 10.0
ﻣﺋوﯾﺔ
األفﺮيقي والهﻨﺪ وشﺮق أسﺘﺮالﯿا هي سﻤة مﻦ سﻤات الﻨﯿﻨﯿا.
وكانﺖ الﻤﻨﻄقة األكﺜﺮ بﺮودة مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في شﻤال آسﯿا
مﺘﺒايﻨة مع عام  2020الﺬي شهﺪ درجات حﺮارة مﺮتفعة مﺘﻮسﻂ درجة حﻤﻮضة الﻤﯿاه ،وهي عﻤلﯿة تُعﺮف باسﻢ اﻟﺸﻜﻞ  .3االخﺘالفات في
بﺸﻜﻞ اسﺘﺜﻨائي في الﻤﻨﻄقة .ويﺮتﺒﻂ ذلﻚ جﺰئﯿاً بالﻤﺮاحﻞ تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات .وكﻞ هﺬه الﺘﻐﯿﯿﺮات لها مﺠﻤﻮعة واسعة درجات الﺤﺮارة القﺮيﺒة مﻦ
مﻦ اﻵثار والﺘفاعالت 11في الﻤﺤﯿﻄات والﻤﻨاﻃق الﺴاحلﯿة .الﺴﻄﺢ لعام  2021بالﻨﺴﺒة
الﻤﺨﺘلفة لﺘﺬبﺬب الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة في أوائﻞ عام
لﻤﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة .2010-1981
) 2020إيﺠابي بﺸﺪة( وأوائﻞ عام ) 2021سلﺒي بﺸﺪة ،انﻈﺮ
تُﻈهﺮ الﺨﺮيﻄة شﺬوذ
قﺴﻢ تﺬبﺬب القﻄﺐ الﺸﻤالي( الﺬي أثﺮ في مﺘﻮسﻂ العام.
الﻤﺘﻮسﻂ الﻤﺤﺴﻮب على
اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺤﺮاري ﻟﻠﻤﺤﯿﻄﺎت
2021

اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت
معﻈﻢ الﻄاقة الﺰائﺪة الﺘي تﺘﺮاكﻢ في نﻈام األرض بﺴﺒﺐ زيادة
تﺮكﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري تﻤﺘﺼها الﻤﺤﯿﻄات.
وتﺆدي تلﻚ الﻄاقة الﻤﻀافة إلى تﺪفﺌة الﻤﺤﯿﻄات ،ويﺆدي
الﺘﻤﺪد الﺤﺮاري للﻤﯿاه الﻨاتج عﻦ ذلﻚ إلى ارتفاع مﺴﺘﻮى
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ إلى جانﺐ ذوبان الﺠلﯿﺪ الﺒﺮي .وقﺪ ارتفعﺖ
درجة حﺮارة الﻄﺒقات الﺴﻄﺤﯿة للﻤﺤﯿﻂ بﺴﺮعة أكﺒﺮ مﻦ
الﻄﺒقات الﺪاخلﯿة ،وهﻮ ما يﺘﺠلى في ارتفاع مﺘﻮسﻂ درجة
حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ العالﻤﯿة وفي زيادة حﺪوث مﻮجات
الﺤﺮ الﺒﺤﺮية .ومع زيادة تﺮكﯿﺰ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في
الﻐالف الﺠﻮي ،يﺰداد أيﻀاً تﺮكﯿﺰ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
في الﻤﺤﯿﻄات .ويﺆثﺮ ذلﻚ في كﯿﻤﯿاﺀ الﻤﺤﯿﻄات بﺨفﺾ

تﺴﺒﺐ زيادة االنﺒعاثات الﺒﺸﺮية مﻦ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
اخﺘالال إشعاعﯿاً إيﺠابﯿاً
ً
وﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري األخﺮى
في الﺠﺰﺀ العلﻮي مﻦ الﻐالف الﺠﻮي  -أي اخﺘالل تﻮازن
ﻃاقة األرض  -فﯿﺆدي ذلﻚ إلى تﺮاكﻢ الﻄاقة في شﻜﻞ حﺮارة
14 ،13 ،12
في نﻈام األرض ومﻦ ثﻢ إلى االحﺘﺮار العالﻤي.
وتُ ﱠ
ﺨﺰن حﻮالي  %90مﻦ هﺬه الﺤﺮارة الﻤﺘﺮاكﻤة في نﻈام
األرض في الﻤﺤﯿﻄات ،وتُقاس بﻤﺆشﺮ الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
للﻤﺤﯿﻄات .وإذا كان مﺆشﺮ اخﺘالل الﺘﻮازن إيﺠابﯿاً ،فﯿعﻨي
ذلﻚ أن الﻨﻈام الﻤﻨاخي لألرض ال يﺰال يﺴﺘﺠﯿﺐ للقﺴﺮ
اإلشعاعي الﺤالي 15وأن الﻤﺰيﺪ مﻦ االحﺘﺮار سﯿﺤﺪث حﺘى
لﻮ لﻢ يﺰداد القﺴﺮ اإلشعاعي أكﺜﺮ 16.ويﺘﺠلى ذلﻚ في زيادة
مﺴﺘﻤﺮة في الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات .وخلﺼﺖ الهﯿﺌة
) (IPCCإلى أن مﻦ الﻤﺆكﺪ أن الﺘﺄثﯿﺮ الﺒﺸﺮي قﺪ أدى إلى
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الﺠﻮية ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة.

الﺘالﯿةHadCRUT5 :
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اﻟﺸﻜﻞ :2021-1960 .4
الﺴالسﻞ الﺰمﻨﯿة لﻤﺘﻮسﻂ
الﻤﺠﻤﻮعة واالنﺤﺮاف
الﻤعﯿاري للﻤﺠﻤﻮعة
)انﺤﺮافان معﯿاريان،
مﻈلالن( فﯿﻤا يﺨﺺ الﺸﺬوذ
العالﻤي للﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
للﻤﺤﯿﻄات بالﻨﺴﺒة إلى
مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة 2017-2005
عﻦ ﻃﺒقات العﻤق  300-0م
)رمادي( ،و 700-0م
)أزرق( ،و 2 000-0م
)أصفﺮ( و 2 000-700م
)أخﻀﺮ( .ويُع ّﺪ مﺘﻮسﻂ
ً
اسﺘﻜﻤاال لﻨﺘائج
الﻤﺠﻤﻮعة
الﺠهﻮد الﺪولﯿة الﻤﺘﻀافﺮة
للﺒﯿانات والﺘﺤلﯿﻞ )انﻈﺮ
الﺤاشﯿة  ،(24ويُﺸار إلى
جﻤﯿع الﻨﻮاتج الﻤﺴﺘﺨﺪمة
في قﺴﻢ بﯿانات الﻤﺤﺘﻮى
الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات.
ويﻨﺒﻐي االنﺘﺒاه إلى أن
القﯿﻢ تﺨﺺ مﺴاحة سﻄﺢ
الﻤﺤﯿﻂ بﯿﻦ  60درجة
ً
شﻤاال
جﻨﻮباً و 60درجة
وتقﺘﺼﺮ على قﯿاس عﻤق
كﻞ ناتج حﺘى  300مﺘﺮ.
وأضﯿفﺖ حاالت الﺸﺬوذ
الﺨاصة بﻤﺘﻮسﻂ الﻤﺠﻤﻮعة
للﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
للﻤﺤﯿﻄات ) 2 000-0م(
لعام  2021كﻨقاط
مﻨفﺼلة ،إلى جانﺐ تﻮزع
الﻤﺠﻤﻮعة ،وهي تﺴﺘﻨﺪ إلى
الﻨﻮاتج األربعة الﻤﺪرجة
في بﯿانات الﻤﺤﺘﻮى
الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات.
الﻤﺼﺪر :تﺤﺪيﺚ مﻦ
von Schuckmann et al.,
) 2016انﻈﺮ الﺤاشﯿة .(22

8

1990 1995

اﻟﺳﻧﺔ

1985

1975 1980

1970

1960 1965

ارتفاع درجة حﺮارة الﻐالف الﺠﻮي والﻤﺤﯿﻄات واألرض،
وأنﮫ مﻦ الﻤﺤﺘﻤﻞ جﺪاً أن يﻜﻮن الﺘﺄثﯿﺮ الﺒﺸﺮي هﻮ الﻤﺤﺮك
الﺮئﯿﺴي لﺰيادة حﺮارة الﻤﺤﯿﻄات الﺘي سُ ﺠﱢ لﺖ مﻨﺬ سﺒعﯿﻨﯿات
17
القﺮن العﺸﺮيﻦ.
وتعﺘﻤﺪ القﯿاسات الﺘاريﺨﯿة لﺪرجة الﺤﺮارة تﺤﺖ الﺴﻄﺤﯿة
الﺘي تعﻮد إلى أربعﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ في الﻐالﺐ على
أنﻈﻤة القﯿاس مﻦ على مﺘﻦ الﺴفﻦ والﺘي تقﯿﺪ تﻮافﺮ رصﺪات
درجة الﺤﺮارة تﺤﺖ الﺴﻄﺤﯿة على نﻄاق عالﻤي وبالعﻤق
17

18

الالزم 18 .ومع إﻃالق شﺒﻜة  Argoمﻦ عﻮامات القﯿاس
الﻤﺴﺘقلة ،الﺘي حققﺖ ألول مﺮة تﻐﻄﯿﺘها شﺒﮫ العالﻤﯿة
الﻤﺴﺘهﺪفة في عام  ،2006أصﺒﺢ مﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﻵن قﯿاس
الﺘﻐﯿﺮات الﺘي تﻄﺮأ على الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات
20 ،19
حﺘى عﻤق  2 000مﺘﺮ.
وقﺪ وضعﺖ مﺠﻤﻮعات بﺤﺜﯿة مﺨﺘلفة تقﺪيﺮات للﻤﺤﺘﻮى
الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات عالﻤﯿاً ،وتُﻈهﺮ جﻤﯿع الﻨﺘائج اسﺘﻤﺮار
ارتفاع درجة حﺮارة الﻤﺤﯿﻄات )الﺸﻜﻞ  .(4وتﻨﺸﺄ االخﺘالفات
بﯿﻦ الﺘقﺪيﺮات على الﻨﻄاق الﺴﻨﻮي إلى العقﺪي مﻦ الﻤعالﺠات
اإلحﺼائﯿة الﻤﺨﺘلفة لفﺠﻮات الﺒﯿانات ،واخﺘﯿار علﻢ الﻤﻨاخ
والﻨهج الﻤﺴﺘﺨﺪم لﺤﺴاب حﯿاد أدوات القﯿاس 23 ،22 ،21.وتُﺒﺬل
جهﻮد مﺘﻀافﺮة لﺘﻮفﯿﺮ وجهة نﻈﺮ دولﯿة بﺸﺄن الﺘﻄﻮر
24
العالﻤي الرتفاع درجة حﺮارة الﻤﺤﯿﻄات حﺘى عام .2021
واسﺘﻤﺮ ارتفاع درجة حﺮارة الﻤﺤﯿﻂ حﺘى عﻤق  2 000مﺘﺮ
في عام  2021ومﻦ الﻤﺘﻮقع أن يﺴﺘﻤﺮ ذلﻚ الﺘﻮجﮫ في
الﻤﺴﺘقﺒﻞ  -وهﻮ تﻐﯿﯿﺮ ال رجعة فﯿﮫ في الﻨﻄاقات الﺰمﻨﯿة
الﻤﺌﻮية إلى األلفﯿة 26 ،25.وبلﻎ الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات
أعاله في عام  ،2021مﺘﺠاوزاً قﯿﻤة عام  2020بﻤقﺪار 9 ± 14
زيﺘاجﻮل )الﺸﻜﻞ  .(4وتﺘفق جﻤﯿع مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات على
أن معﺪالت احﺘﺮار الﻤﺤﯿﻄات شهﺪت زيادة كﺒﯿﺮة وال سﯿﻤا
في العقﺪيﻦ الﻤاضﯿﯿﻦ .ووصلﺖ معﺪالت احﺘﺮار الﻤﺤﯿﻄات
في الﻄﺒقة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ عﻤق  0إلى  2 000مﺘﺮ )مﻦ سﻄﺢ
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40

يﺪمج الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﺘﻐﯿﺮات
الﺘي تﺤﺪث في العﺪيﺪ مﻦ مﻜﻮنات الﻨﻈام الﻤﻨاخي .وعلى
الﻨﻄاقات الﺰمﻨﯿة الﺴﻨﻮية إلى العقﺪية ،تﺤﺪث تﻐﯿﯿﺮات
في الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ بﺴﺒﺐ احﺘﺮار
الﻤﺤﯿﻄات عﻦ ﻃﺮيق الﺘﻤﺪد الﺤﺮاري لﻤﯿاه الﺒﺤﺮ ،وذوبان
جلﯿﺪ األرض ،وتﺒادل الﻤﯿاه مع الﻤﺴﻄﺤات الﻤائﯿة على
الﯿابﺴة .وتﺒﯿﱠﻦ مﻦ قﯿاس الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ مﻨﺬ أوائﻞ تﺴعﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ بﻮاسﻄة سﻮاتﻞ
عالﯿة الﺪقة لقﯿاس االرتفاع أن ذلﻚ الﻤﺘﻮسﻂ قﺪ ارتفع
بﻤقﺪار  2.1ملﻢ سﻨﻮياً بﯿﻦ عا َمي  1993و ،2002وبﻤقﺪار
 4.5ملﻢ سﻨﻮياً بﯿﻦ عا َمي  2013و ،2021أي الﻀعﻒ بﯿﻦ
الفﺘﺮتﯿﻦ ،ويﺮجع ذلﻚ في الﻐالﺐ إلى تﺴارع فقﺪان الﻜﺘلة
الﺠلﯿﺪية مﻦ الﺼفائﺢ الﺠلﯿﺪية 28.وفي عام  ،2021وصﻞ
الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ إلى مﺴﺘﻮى قﯿاسي
جﺪيﺪ .وبالﻤقارنة مع سﻨﻮات الﻨﯿﻨﯿﻮ والﻨﯿﻨﯿا الﺴابقة )مﺜﻞ
 1998/1997و 2011/2010و (2016/2015الﺘي سﺠﱠ ﻞ فﯿها
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)(2002/12 – 1993/1
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الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ شﺬوذاً إيﺠابﯿاً أو
سلﺒﯿاً مﺆقﺘاً يﺒلﻎ عﺪة مللﯿﻤﺘﺮات ،تﻤﯿﺰ عام  2021بﺰيادة
في الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ كانﺖ قﺮيﺒة مﻦ
االتﺠاه الﻄﻮيﻞ األمﺪ )الﺸﻜﻞ .(5
وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ قﺪ ارتفع في كﻞ
مﻜان تقﺮيﺒاً مﻨﺬ عام  ،1993فﺈنﮫ لﻢ يﺮتفع بالﺘﺴاوي في كﻞ
مﻜان .إذ تهﯿﻤﻦ الﺘﻐﯿﺮات الﻤﺤلﯿة في الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
للﻤﺤﯿﻄات وملﻮحﺘها على األنﻤاط اإلقلﯿﻤﯿة لﺘﻐﯿﺮ مﺴﺘﻮى
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ .وال تﺰال عﺪة مﻨاﻃق تﺘﺄثﺮ بﻤعﺪل ارتفاع
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Purkey, S. G.; Johnson, G. C. Warming of Global Abyssal and Deep Southern Ocean Waters between the

1990s and 2000s: Contributions to Global Heat and Sea Level Rise Budgets. Journal of Climate 2010, 23, 6336–6351.
.https://doi.org/10.1175/2010JCLI3682.1
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ﻣﺳﺗوى اﻟﺑﺣر )ﻣﻠم(

الﻤﺤﯿﻂ( إلى  0.1 ± (0.6) 1.0واط
) .(2021-1971وللﻤقارنة ،فﺈن الﻤعﺪالت في الﻄﺒقة العلﻮية
حﺘى عﻤق  700مﺘﺮ بلﻐﺖ  0.1 ± (0.4) 0.7واط م 2-في
الفﺘﺮة  .(2021-1971) 2021-2006وارتفعﺖ درجة حﺮارة
27
الﻤﺤﯿﻄات أيﻀاً دون عﻤق  2 000مﺘﺮ ،ولﻜﻦ بﻤعﺪل أقﻞ
يﺒلﻎ  0.04 ± 0.07واط م.2-

100

مﺠﻤﻮعة الﺤﺼﯿلة العالﻤﯿة لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ للﺒﺮنامج العالﻤي للﺒﺤﻮث الﻤﻨاخﯿة ) .(WCRPالﺤﺼﯿلة العالﻤﯿة لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ مﻦ
 1993حﺘى اﻵن.Earth System Science Data 2018, 10 (3), 1551–1590, https://doi.org/10.5194/essd-10-1551-2018 .

اﻟﺸﻜﻞ  .5مﺘﻮسﻂ تﻐﯿﺮ
مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
العالﻤي مﻦ كانﻮن الﺜاني/
يﻨايﺮ  1993إلى كانﻮن
الﺜاني /يﻨايﺮ 2022
)الﻤﻨﺤﻨى األسﻮد( اسﺘﻨاداً
إلى قﯿاس االرتفاع العالي
الﺪقة بالﺴﻮاتﻞ .وتﻤﺜﻞ
الﺨﻄﻮط الﻤﺴﺘقﯿﻤة الﻤلﻮنة
مﺘﻮسﻂ االتﺠاه الﺨﻄي على
مﺪى ثالث فﺘﺮات زمﻨﯿة
مﺘﺘالﯿة )كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ
 1993إلى كانﻮن األول/
ديﺴﻤﺒﺮ (2002؛ وكانﻮن
الﺜاني /يﻨايﺮ  2003إلى
كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ
2012؛ وكانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ
 2013إلى كانﻮن الﺜاني/
يﻨايﺮ .(2022
الﻤﺼﺪر :قﯿاسات AVISO
لالرتفاع )https://www.
.(aviso.altimetry.fr

اﻟﺸﻜﻞ  .6أنﻤاط االتﺠاه
اإلقلﯿﻤي في مﺴﺘﻮى سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ ﺑﻌﺪ ﺣﺬف اﺗﺠﺎه
اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ )ملﻢ/
سﻨة( ،مﻦ  1993إلى ،2020
اسﺘﻨاداً إلى قﯿاس االرتفاع
عﺒﺮ الﺴﻮاتﻞ .ويﻨﺒﻐي
االنﺘﺒاه إلى أن مﺴﺘﻮى
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ الفعلي قﺪ
ارتفع في كﻞ مﻜان تقﺮيﺒاً.
الﻤﺼﺪر :مﺮفق
كﻮبﺮنﯿﻜﻮس لﺘﻐﯿﺮ
الﻤﻨاخ )https://climate.
.(copernicus.eu
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)د(
36
24
12
2021-8 2021-10 2021-12

2021-2 2021-4 2021-6

ﻣﺗوﺳط أﯾﺎم ﻣوﺟﺎت اﻟﺣر اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﻣﺣﯾطﺎت )ﺗراﻛﻣﻲ(

اﻟﺸﻜﻞ ) .7أ( خﺮيﻄة
عالﻤﯿة تﻈهﺮ أعلى فﺌة
مﻦ مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية
)لالﻃالع على الﺘعاريﻒ،
انﻈﺮ بﯿانات مﻮجات الﺤﺮ
الﺒﺤﺮية ونﻮبات الﺒﺮد
الﺒﺤﺮية( على كﻞ بﻜﺴﻞ
مﻨها في عام ) 2021الفﺘﺮة
الﻤﺮجعﯿة .(2011-1982
ويﺸﯿﺮ اللﻮن الﺮمادي
الفاتﺢ إلى عﺪم حﺪوث
مﻮجة حﺮ بﺤﺮية في بﻜﺴﻞ
ما على مﺪى العام بﺄكﻤلﮫ.
)ب( مﺨﻄﻂ شﺮيﻄي مﻜﺪس
يﺒﯿﱢﻦ الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية لﺴﻄﺢ
الﻤﺤﯿﻂ الﺬي شهﺪ مﻮجة
حﺮ بﺤﺮية في يﻮم ما مﻦ
أيام الﺴﻨة.
)ج( مﺨﻄﻂ شﺮيﻄي
مﻜﺪس يﺒﯿﱢﻦ الﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية
الﺘﺮاكﻤﯿة لﺴﻄﺢ الﻤﺤﯿﻂ
الﺬي شهﺪ مﻮجة حﺮ بﺤﺮية
في أثﻨاﺀ الﺴﻨة.
مالحﻈة :تﺴﺘﻨﺪ هﺬه القﯿﻢ
إلى الﻮقﺖ الﺬي شهﺪ فﯿﮫ
الﺒﻜﺴﻞ ألول مﺮة أعلى
فﺌة مﻦ فﺌات مﻮجات الﺤﺮ
الﺒﺤﺮية في الﺴﻨة ،فال
يُﺤﺴﺐ أي بﻜﺴﻞ مﺮتﯿﻦ.
وتﻮضﺢ الﺨﻄﻮط األفقﯿة
في هﺬا الﺸﻜﻞ الﻨﺴﺐ
الﻤﺌﻮية الﻨهائﯿة لﻜﻞ فﺌة مﻦ
فﺌات مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية.
)د( مﺨﻄﻂ شﺮيﻄي مﻜﺪس
يﺒﯿﱢﻦ العﺪد الﺘﺮاكﻤي أليام
مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية
كﻤﺘﻮسﻂ بالﻨﺴﺒة إلى
سﻄﺢ الﻤﺤﯿﻂ.
مالحﻈة :يُﺤﺴﺐ هﺬا
الﻤﺘﻮسﻂ بقﺴﻤة الﻤﺠﻤﻮع
الﺘﺮاكﻤي أليام مﻮجات
الﺤﺮ الﺒﺤﺮية على كﻞ
بﻜﺴﻞ مﺮجﱠ ﺢ بﻤﺴاحﺘﮫ.
والﺒﯿانات مﺴﺘﻤﺪة مﻦ
خﺪمة االسﺘﯿفاﺀ األمﺜﻞ
لﺪرجة حﺮارة سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ ) (OISSTالﺘابعة
لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات
والﻐالف الﺠﻮي ).(NOAA
الﻤﺼﺪر.Robert Schlegel :

)أ(
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الﺤﯿاة الﺒﺤﺮية والﻤﺠﺘﻤعات الﻤعﺘﻤﺪة علﯿها 29،وقﺪ أصﺒﺤﺖ
مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية أكﺜﺮ تﻮاتﺮاً في القﺮن العﺸﺮيﻦ.
وتُﺴﺘﺨﺪم عﻤلﯿات االسﺘﺮجاع الﺴاتلﯿة لﺪرجة حﺮارة سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ لﺮصﺪ مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية ونﻮبات الﺒﺮد الﺒﺤﺮية
الﻤﺼﻨفة في هﺬا الﺘقﺮيﺮ على أنها معﺘﺪلة أو قﻮية أو شﺪيﺪة
أو مﺘﻄﺮفة )لالﻃالع على الﺘعاريﻒ ،انﻈﺮ بﯿانات مﻮجات
الﺤﺮ الﺒﺤﺮية ونﻮبات الﺒﺮد الﺒﺤﺮية(.

مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ أسﺮع بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي
)انﻈﺮ الﺸﻜﻞ  ،6الﺬي يﺒﯿﱢﻦ الفﺮق بﯿﻦ مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
الﻤﺤلي والعالﻤي( .ويﻨﻄﺒق ذلﻚ بﺨاص ٍة على ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ
الهادئ االسﺘﻮائي ،وجﻨﻮب ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،وشﻤال
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،وجﻨﻮب ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ،وجﻨﻮب
الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي .وفي مﻨاﻃق أخﺮى ،ارتفع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ الﻤﺤلي بﺒﻂﺀ أكﺒﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي ،مﺜﻞ الﻤﻨاﻃق
الﻤﺤﯿﻄة بﻐﺮيﻨالنﺪ وجﻨﻮب آيﺴلﻨﺪا ،وفي الﻤﺤﯿﻂ الﺠﻨﻮبي
حﻮل الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة .ولﻢ تﺨﺘلﻒ أنﻤاط االتﺠاهات وشهﺪ جﺰﺀ كﺒﯿﺮ مﻦ الﻤﺤﯿﻂ ما ال يقﻞ عﻦ مﻮجة حﺮ بﺤﺮية
قلﯿال على مﺪى الﺴﻨﻮات الﺜالثﯿﻦ ”قﻮية“ في مﺮحلة ما مﻦ عام ) 2021الﺸﻜﻞ  .(7ونﻈﺮاً
في مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ إال ً
الﻤاضﯿة مﻦ عﺼﺮ قﯿاس االرتفاع ،والﺘﻐﯿﺮات مﻦ سﻨة إلى لﺪرجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ األقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ والﻤﺮتﺒﻄة
بانﺤﺪار الﻨﯿﻨﯿا الﻤﺰدوج )انﻈﺮ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ  -الﺘﺬبﺬب
أخﺮى ضﺌﯿلة.
الﺠﻨﻮبي ) ،((ENSOكانﺖ مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية ﻏائﺒة
بﺸﻜﻞ واضﺢ في شﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ االسﺘﻮائي الﺬي كان
ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ وﻧﻮﺑﺎت اﻟﺒﺮد اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
أيﻀاً مﻦ الﻤﻨاﻃق الﻮحﯿﺪة في الﻤﺤﯿﻂ العالﻤي الﺘي شهﺪت
على ﻏﺮار مﻮجات الﺤﺮ ونﻮبات الﺒﺮد على الﯿابﺴة ،تﻐﻄﯿة واسعة الﻨﻄاق لﻨﻮبات الﺒﺮد الﺒﺤﺮية )الﺸﻜﻞ .(8
فﺈن مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية ونﻮبات الﺒﺮد الﺒﺤﺮية هي وشهﺪ بﺤﺮا البﺘﯿﻒ وبﻮفﻮرت مﻮجات حﺮ بﺤﺮية ”شﺪيﺪة“
فﺘﺮات ﻃﻮيلة مﻦ الﺤﺮارة الﺸﺪيﺪة أو الﺒﺮد الﺸﺪيﺪ تﺆثﺮ في و”مﺘﻄﺮفة“ مﻦ كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ إلى نﯿﺴان /أبﺮيﻞ .2021
الﻤﺤﯿﻄات .ويﻤﻜﻦ أن يﻜﻮن لها مﺠﻤﻮعة مﻦ العﻮاقﺐ على وشهﺪت مﻨاﻃق الﺤﻮاف الﺠلﯿﺪية إلى الﺸﺮق مﻦ ﻏﺮيﻨالنﺪ
29

Smale, D. A.; Wernberg, T.; Oliver, E. C. J. et al. Marine heatwaves threaten global biodiversity and the provision of

.ecosystem services. Nature Climate Change 2019, 9 (4), 306–312. https://www.nature.com/articles/s41558-019-0412-1
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اﻟﺸﻜﻞ  .8مﺜﻞ الﺸﻜﻞ ،7
ولﻜﻦ يﺨﺺ نﻮبات الﺒﺮد
الﺒﺤﺮية عﻮضاً عﻦ مﻮجات
الﺤﺮ الﺒﺤﺮية .والﺒﯿانات
مﺴﺘﻤﺪة مﻦ خﺪمة االسﺘﯿفاﺀ
األمﺜﻞ لﺪرجة حﺮارة سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ ) (OISSTالﺘابعة
لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات
والﻐالف الﺠﻮي ).(NOAA
الﻤﺼﺪر.Robert Schlegel :

)أ(

)ب(

)ج(
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)آب /أﻏﺴﻄﺲ( ،وشﻤال سفالﺒارد )تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ(،
وشﺮق بﺤﺮ روس )كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ( مﻮجات حﺮ
بﺤﺮية ”مﺘﻄﺮفة“ ملﺤﻮﻇة .وفي عام  ،2021كانﺖ جﻤﯿع
نﻮبات الﺒﺮد الﺒﺤﺮية تقﺮيﺒاً ”معﺘﺪلة“ ،باسﺘﺜﻨاﺀ الﻤﻨاﻃق
العالﯿة الﺘقلﺒﯿة مﺜﻞ االمﺘﺪاد القﻄﺒي لﺘﯿار الﺨلﯿج.

ﻣﺗوﺳط أﯾﺎم ﻧوﺑﺎت اﻟﺑرد اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ
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وبلﻎ مﺘﻮسﻂ الﺘﻐﻄﯿة الﯿﻮمﯿة للﻤﺤﯿﻄات العالﻤﯿة بﻤﻮجات
الﺤﺮ الﺒﺤﺮية  %4في عام ) 2021الﺸﻜﻞ )8ب((  -وهﻮ أقﻞ
مﻦ الﺮقﻢ القﯿاسي الﻤﺮتفع في عام  (%7) 1982وقﺮيﺐ مﻦ
ً
وإجﻤاال ،شهﺪ  %25مﻦ
الﺮقﻢ الﻤﺴﺠﱠ ﻞ في عام .(%4) 2020
سﻄﺢ الﻤﺤﯿﻄات ما ال يقﻞ عﻦ نﻮبة بﺮد بﺤﺮية واحﺪة في
عام ) 2021الﺸﻜﻞ )8ج(( ،وهي قﯿﻤة قﺮيﺒة مﻦ عام 2020
) ،(%25ولﻜﻦ أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ عام .(%63) 1985

وأﻇهﺮت مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية في عام  2021مﺘﻮسﻂ
تﻐﻄﯿة يﻮمﯿة بﻨﺴﺒة  ،%13وهﻮ أقﻞ مﻦ الﺮقﻤﯿﻦ القﯿاسﯿﯿﻦ
الﺒالﻐﯿﻦ  %17في عام  2016و %16في عام  .2020وللﺴﻨة ﺗﺤ ﱡﻤﺾ اﻟﻤﺤﯿﻄﺎت
الﺜامﻨة على الﺘﻮالي ،كانﺖ الفﺌة األكﺜﺮ شﯿﻮعاً مﻦ مﻮجات
الﺤﺮ الﺒﺤﺮية في عام ” 2021قﻮية“ ) .(%28وبﺸﻜﻞ عام ،يﻤﺘﺺ الﻤﺤﯿﻂ حﻮالي  %23مﻦ االنﺒعاثات الﺴﻨﻮية الﺒﺸﺮية
شهﺪ  %57مﻦ سﻄﺢ الﻤﺤﯿﻂ ما ال يقﻞ عﻦ مﻮجة حﺮ بﺤﺮية الﻤﻨﺸﺄ لﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﻐالف الﺠﻮي 31 ،30.وعلى
واحﺪة في عام ) 2021الﺸﻜﻞ )7ج((  -وهﻮ أقﻞ مﻦ الﺮقﻢ الﺮﻏﻢ مﻦ أن ذلﻚ يﺒﻄﺊ ارتفاع تﺮكﯿﺰ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
القﯿاسي الﺒالﻎ  %65في عام  2016وهﻮ أدنى تﻐﻄﯿة سﻨﻮية في الﻐالف الﺠﻮي ،32يﺘفاعﻞ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن مع مﯿاه
الﺒﺤﺮ ويقلﻞ مﻦ درجة الﺤﻤﻮضة )األس الهﯿﺪروجﯿﻨي( في
مﻨﺬ عام .(%57) 2012

30

31

32

الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) :2019 ،(IPCCملﺨﺺ لﻮاضعي الﺴﯿاسات .في :الﺘقﺮيﺮ الﺨاص :الﻤﺤﯿﻂ والﻐالف الﺠﻮي
في ﻇﻞ مﻨاخ مﺘﻐﯿﺮ.https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/3/2022/03/01_SROCC_SPM_FINAL.pdf ،
الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية ) .(WMOنﺸﺮة ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري  -العﺪد رقﻢ  :15حالة ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري في
الﻐالف الﺠﻮي اسﺘﻨاداً إلى الﺮصﺪات العالﻤﯿة الﻤﻨفﺬة خالل عام  .2018جﻨﯿﻒ.2019 ،
Le Quéré, C.; Andrew, R. M.; Friedlingstein, P. et al. Global carbon budget 2017. Earth System Science Data 2018, 10,
.405–448. https://doi.org/10.5194/essd-10-405-2018
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اﻟﺸﻜﻞ  .10الفﺮق في
رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي عﻦ
مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة 2010-1981
في مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالي
)الﯿﺴار( والﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة )الﯿﻤﯿﻦ( في
األشهﺮ الﺘي شهﺪت الﺤﺪ
األقﺼى للﻐﻄاﺀ الﺠلﯿﺪي
)القﻄﺐ الﺸﻤالي :آذار/
مارس؛ والﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة :أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ(
والﺤﺪ األدنى للﻐﻄاﺀ
الﺠلﯿﺪي )القﻄﺐ الﺸﻤالي:
أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ؛ والﻤﻨﻄقة
القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة :شﺒاط/
فﺒﺮايﺮ( مﻦ  1979إلى
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CMEMS
2020

2015

2010

2005

اﻟﻣﺻدر :ﻣﻛﺗب اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ © Crown Copyright.

2000

1995

1985

1990

8.05

اﻟﺳﻧﺔ

اﻷس اﻟﮭﯾدروﺟﯾﻧﻲ

اﻟﺸﻜﻞ  .9الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي
لألس الهﯿﺪروجﯿﻨي لﺴﻄﺢ
الﻤﺤﯿﻄات )أزرق( عﻦ
الفﺘﺮة  .2020-1985وتﺸﯿﺮ
الﻤﺴاحة الﻤﻈللة إلى عﺪم
الﯿقﯿﻦ الﻤقﺪر في كﻞ تقﺪيﺮ.
والﺒﯿانات مﺴﺘﻤﺪة مﻦ مﺮفق
كﻮبﺮنﯿﻜﻮس لﻤﺮاقﺒة الﺒﯿﺌة
الﺒﺤﺮية.
الﻤﺼﺪر :مﻜﺘﺐ األرصاد
الﺠﻮية ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة.

8.11

ويهﺪد تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات الﻜائﻨات الﺤﯿة وخﺪمات الﻨﻈﻢ
اإليﻜﻮلﻮجﯿة ،ومﻦ ثﻢ األمﻦ الﻐﺬائي والﺴﯿاحة وحﻤاية
الﺴﻮاحﻞ .وللﺘﺤﻤﺾ الﻤﺤلي واإلقلﯿﻤي أهﻤﯿة كﺒﯿﺮة بالﻨﺴﺒة
للﻜائﻨات الﺒﺤﺮية والعﻤلﯿات الﺒﯿﻮلﻮجﯿة .ومع ذلﻚ ،يﻮجﺪ تﺒايﻦ
كﺒﯿﺮ في الﻤﻨاﻃق الﺴاحلﯿة بﺴﺒﺐ مﺠﻤﻮعة مﻦ العﻮامﻞ الﺘي
تﺆثﺮ في مﺴﺘﻮيات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن .وإن مﺠﻤﻮعات
الﺒﯿانات الﻮﻃﻨﯿة لﺮصﺪ تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات في ضﻮﺀ تﺤقﯿق
ﻏاية الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة  3-14والﻤﺆشﺮ  1-3-14الﻤﺮتﺒﻂ بها
)”قﯿاس مﺘﻮسﻂ الﺤﻤﻮضة الﺒﺤﺮية في مﺠﻤﻮعة مﺘفق علﯿها
مﻦ مﺤﻄات تﻤﺜﯿلﯿة ألخﺬ العﯿﻨات“( تﺒﺮز الﺤاجة إلى الﺮصﺪ
والقﯿاس الﻤﺴﺘﺪامﯿﻦ والﻤﺘﻜﺮريﻦ لﺘﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات على
ﻃﻮل الﺴﻮاحﻞ وفي الﻤﺤﯿﻄات الﻤفﺘﻮحة .وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ
أنﮫ ال تﺰال تﻮجﺪ ثﻐﺮات في الﺘﻐﻄﯿة العالﻤﯿة ،فﺈن جهﻮد
بﻨاﺀ القﺪرات تﺰيﺪ مﻦ قﺪرة العﺪيﺪ مﻦ الﺪول على قﯿاس
بﯿانات تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات وإدارتها واإلبالغ عﻨها ،كﻤا
يﺆكﺪ العﺪد الﻤﺘﺰايﺪ مﻦ الﺒلﺪان الﻤﺸاركة في جﻤع الﺒﯿانات
الﺨاصة بﻤﺆشﺮ الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة .1-3-14

الﻤﺤﯿﻄات 33،وهي عﻤلﯿة تُعﺮف باسﻢ تﺤﻤﱡﺾ الﻤﺤﯿﻄات
) الﺸﻜﻞ  .(9ويﺘﺠاوز الﻤعﺪل العالﻤي الﺤالي لﺘﺤﻤﺾ
الﻤﺤﯿﻄات ،بﻤا ال يقﻞ عﻦ تﺮتﯿﺐ مﻦ حﯿﺚ الﺤﺠﻢ ،الﻤعﺪالت
الﻤﺴﺘﻨﺒﻄة للﺤﺪ األقﺼى الﺤﺮاري للﺒالﯿﻮسﯿﻦ واإليﻮسﯿﻦ
) (PETMوالﺘي سُ ﺠﱢ لﺖ مﻨﺬ حﻮالي  56ملﯿﻮن سﻨة ونُﺴﺒﺖ
إلى اضﻄﺮابات كﺒﯿﺮة في دورة الﻜﺮبﻮن العالﻤﯿة 34.وخلﺺ
تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس للهﯿﺌة ) (IPCCإلى ”وجﻮد ثقة كﺒﯿﺮة
جﺪاً في أن األس الهﯿﺪروجﯿﻨي لﺴﻄﺢ الﻤﺤﯿﻄات الﻤفﺘﻮحة
بلﻎ اﻵن أدنى مﺴﺘﻮى لﮫ مﻨﺬ  26 000سﻨة على األقﻞ ،وأن
الﻤعﺪالت الﺤالﯿة لﺘﻐﯿﺮ األس الهﯿﺪروجﯿﻨي ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮقة مﻨﺬ اﻟﻐﻼف اﻟﺠﻠﯿﺪي
ذلﻚ الﻮقﺖ على األقﻞ“ .ومع انﺨفاض درجة الﺤﻤﻮضة في
يﺘﻜﻮن الﻐالف الﺠلﯿﺪي مﻦ األجﺰاﺀ الﻤﺠﻤﺪة مﻦ األرض.
الﻤﺤﯿﻄات ،تﻨﺨفﺾ قﺪرة الﻤﺤﯿﻄات على امﺘﺼاص ثاني ويﺸﻤﻞ ذلﻚ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي واألنهار الﺠلﯿﺪية والﺼفائﺢ
35
أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن مﻦ الﻐالف الﺠﻮي.
الﺠلﯿﺪية والﺜلﻮج والﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة.

.2021

الﻤﺼﺪر :بﯿانات مﻦ

EUMETSAT OSI SAF
 v2p1والﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي

لﺒﯿانات الﺜلج والﺠلﯿﺪ

33

.ar6/wg1/#FullReport
34

)Fetterer et) v3 (NSIDC
) (al.، 2017انﻈﺮ الﺘفاصﯿﻞ

الﻤﺮجعﯿة في بﯿانات الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي(.

الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) :2021 ،(IPCCتﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ  :2021أساس العلﻮم الفﯿﺰيائﯿة،

https://www.ipcc.ch/report/

35

الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) :2021 ،(IPCCتﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ  :2021أساس العلﻮم الفﯿﺰيائﯿة ،الفﺼﻞ  ،2القﺴﻢ  2.3.3.5درجة
الﺤﻤﻮضة في الﻤﺤﯿﻄات.https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1 ،
Middelburg, J. J.; Soetaert, K.; Hagens, M. Ocean Alkalinity, Buffering and Biogeochemical Processes. Reviews of
.Geophysics 2020, 58, e2019RG000681. https://doi.org/10.1029/2019RG000681
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)أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر( NSIDC v3
)ﺷﺑﺎط /ﻓﺑراﯾر( NSIDC v3
)أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر( OSI SAF v2p1
)ﺷﺑﺎط /ﻓﺑراﯾر( OSI SAF v2p1
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ﻣﻠﯾون ﻛم
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)أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر( NSIDC v3
)آذار /ﻣﺎرس( NSIDC v3
)أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر( OSI SAF v2p1
)آذار /ﻣﺎرس( OSI SAF v2p1
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2020
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2000
اﻟﺳﻧﺔ
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1980
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اﻟﺠﻠﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي
اﻟﺠﻠﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
شهﺪ شﺘاﺀ القﻄﺐ الﺸﻤالي  2021/2020ضﻐﻄاً مﺮتفعاً بﺸﻜﻞ
ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿعي في مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ فﻮق وسﻂ الﻤﺤﯿﻂ
الﻤﺘﺠﻤﺪ الﺸﻤالي ) انﻈﺮ تﺬبﺬب القﻄﺐ الﺸﻤالي ).((AO
وأدى نﻤﻂ الﺮياح الﻤﻀادة لألعاصﯿﺮ الﻨاتج إلى دفع جلﯿﺪ
أكﺜﺮ سﻤﻜاً لعﺪة سﻨﻮات إلى بﺤﺮ بﻮفﻮرت 36 .وسُ ﺠﱢ لﺖ
37
أقﺼى رقعة للﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في القﻄﺐ الﺸﻤالي لهﺬا العام
في  21آذار /مارس ومﺪاها  14.8ملﯿﻮن كﻢ .2وبﺬلﻚ شهﺪ
شهﺮ آذار /مارس  2021تاسع أو عاشﺮ أدنى رقعة مﺴﺠﱠ لة
) (2021-1979بﺤﺴﺐ مﺼﺪر الﺒﯿانات) .الﺸﻜﻞ  .(10ولﻤﺰيﺪ
مﻦ الﺘفاصﯿﻞ عﻦ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺨﺪمة ،انﻈﺮ
بﯿانات الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي.

اﻟﺗرﻛﯾز )(%
100

0

–100

اﻟﺸﻜﻞ  .11شﺬوذ تﺮكﯿﺰ
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في القﻄﺐ
الﺸﻤالي لﺸهﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ
) 2021الفﺮق عﻦ مﺘﻮسﻂ
الفﺘﺮة .(2010-1981
يﺸﯿﺮ اللﻮن األحﻤﺮ إلى
الﻤﻨاﻃق ذات الﺠلﯿﺪ األقﻞ
مﻦ الﻤعﺘاد ،ويﺸﯿﺮ اللﻮن
األزرق إلى الﻤﻨاﻃق ذات
الﺠلﯿﺪ األكﺜﺮ مﻦ الﻤعﺘاد.
الﻤﺼﺪر :بﯿانات
 EUMETSAT OSI SAFمع
مﺪخالت الﺒﺤﺚ والﺘﻄﻮيﺮ
مﻦ مﺒادرة تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
الﺘابعة لﻮكالة الفﻀاﺀ
األوروبﯿة ).(ESA CCI

للﺴﺠالت الﺴاتلﯿة الﻤﻤﺘﺪة  43عاماً )الﺸﻜﻞ  .(10وقﺪ رُ صﺪت
وكانﺖ معﺪالت الﺬوبان قﺮيﺒة مﻦ مﺘﻮسﻂ 2010 -1981
الﺮقعة الﺪنﯿا 39لعام  2021في  16أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ ومﺪاها
في أوائﻞ مﻮسﻢ الﺬوبان .ومع ذلﻚ ،تقلﺼﺖ رقعة الﺠلﯿﺪ
 4.72ملﯿﻮن كﻢ ،2في حﯿﻦ كان مﺘﻮسﻂ الﺮقعة الﺠلﯿﺪية
الﺒﺤﺮي بﺴﺮعة كﺒﯿﺮة في حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وأوائﻞ تﻤﻮز/
ً لﺸهﺮ أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ  4.92ملﯿﻮن كﻢ ،2وهﻮ أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ
يﻮلﯿﻮ في مﻨﻄقﺘي بﺤﺮ البﺘﯿﻒ وشﺮق ﻏﺮيﻨالنﺪ .ونﺘﯿﺠة
مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة .2010-1981
لﺬلﻚ ،وصلﺖ رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي على نﻄاق القﻄﺐ
الﺸﻤالي إلى أدنى مﺴﺘﻮى لها في هﺬا الﻮقﺖ مﻦ العام في اﻟﺠﻠﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
الﻨﺼﻒ األول مﻦ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ .واحﺘﻞ الﻤﺘﻮسﻂ الﺸهﺮي
لﺸهﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ الﻤﺮتﺒة الﺜانﯿة إلى الﺮابعة مﻦ بﯿﻦ أدنى كانﺖ رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي عﺒﺮ الﻤﺤﯿﻂ الﺠﻨﻮبي في عام
ً
عامة مﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  ،2010-1981مع رقعات
الﻤﺴﺘﻮيات الﻤﺴﺠﱠ لة )بالﺘعادل مع عا َمي  2012و 2021 ،(2019أقﻞ
مع وجﻮد تفاوتات إقلﯿﻤﯿة شﺪيﺪة) 38الﺸﻜﻞ  .(11وعُ ﺜﺮ على أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ قﺒﻞ الﺤﺪ األدنى لﺸهﺮ شﺒاط /فﺒﺮايﺮ،
ً
جلﯿﺪ أكﺜﺮ مﻦ الﻤعﺘاد ) (2010-1981في َ
قلﯿال مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في معﻈﻢ فﺼﻞ الﺸﺘاﺀ،
بﺤﺮي بﻮفﻮرت ورقعات أعلى
ً
وتﺸﻮكﺸي ،ولﻜﻦ الﻤﻨاﻃق الﺴﯿﺒﯿﺮية واألوروبﯿة )بﺤﺮ البﺘﯿﻒ وبلﻮغ الﺮقعة القﺼﻮى مﺒﻜﺮا بﺸﻜﻞ اسﺘﺜﻨائي في نهاية شهﺮ
وبﺤﺮ ﻏﺮيﻨالنﺪ الﺸﺮقي( شهﺪت جلﯿﺪاً بﺤﺮياً أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ ،وتﺴﺠﯿﻞ رقعات أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ
مﻦ الﻤعﺘاد .وكان أحﺪ االسﺘﺜﻨاﺀات هﻮ بﺤﺮ كارا الﺸﺮقي بﺤلﻮل نهاية العام.
حﯿﺚ اسﺘﻤﺮ بعﺾ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻃﻮال الﻤﻮسﻢ .وتﻐﯿﺮت
الﻈﺮوف بﺴﺮعة بعﺪ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ،مع فﺘﺮة مﺴﺘﻤﺮة مﻦ وسُ ﺠﱢ لﺖ الﺮقعة الﺪنﯿا في الﺪورة الﺴﻨﻮية لعام  2021في
2
الﻄقﺲ الﺒارد عﺒﺮ الﻤﺤﯿﻂ الﻤﺘﺠﻤﺪ الﺸﻤالي .وأدى ذلﻚ إلى  19شﺒاط /فﺒﺮايﺮ ،عﻨﺪما ﻏﻄى الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي  2.60ملﯿﻮن كﻢ
إبﻄاﺀ ذوبان الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي حﺘى احﺘﻞ شهﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ وهﻮ ما يعادل الﻤﺮتﺒة الﺨامﺴة عﺸﺮة مﻦ حﯿﺚ أدنى الﺮقعات
الﻤﺴﺠﱠ لة )-1979الﺤاضﺮ( .وبﺪأت رقعة الﺠلﯿﺪ في فﺘﺮة
 2021الﻤﺮتﺒة العاشﺮة مﻦ حﯿﺚ أدنى الﺮقعات الﻤﺴﺠﱠ لة.
الﺤﺪ األدنى الﺴﻨﻮي تﺰداد حﺠﻤاً في أوائﻞ تﺴعﯿﻨﯿات القﺮن
2
ومع تﺒاﻃﺆ الﺬوبان في آب /أﻏﺴﻄﺲ ،كانﺖ الﺮقعة الﺪنﯿا العﺸﺮيﻦ ،حﯿﺚ وصﻞ إلى حﺪ أقﺼى قﺪره  3.68ملﯿﻮن كﻢ
2
في أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ أكﺒﺮ مﻤا كانﺖ علﯿﮫ في الﺴﻨﻮات الﺴابقة في عام  2013قﺒﻞ أن يﻨﺨفﺾ بﺸﻜﻞ حاد إلى  2.08ملﯿﻮن كﻢ
ولﻜﻦ أصﻐﺮ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  ،2010-1981فاحﺘلﺖ في عام  ،2017وهﻮ أدنى رقعة جلﯿﺪية في الفﺘﺮة .2021-1979
الﻤﺮتﺒة الﺜانﯿة عﺸﺮة مﻦ بﯿﻦ أدنى رقعات الﺠلﯿﺪ وفقاً ومﻨﺬ ذلﻚ الﺤﯿﻦ ،زادت الﺮقعات الﺪنﯿا الﺴﻨﻮية بﺒﻂﺀ .وفي
36

Mallett, R. D. C.; Stroeve, J. C.; Cornish, S. B. et al. Record winter winds in 2020/21 drove exceptional Arctic sea ice

37

https://nsidc.org/arcticseaicenews/2021/03/arctic-sea-ice-reaches-uneventful-maximum

.transport. Communications Earth & Environment 2021, 2, 149. https://doi.org/10.1038/s43247-021-00221-8
38
39

https://climate.copernicus.eu/sea-ice-cover-july-2021 :2021

الﻐﻄاﺀ الﺠلﯿﺪي الﺒﺤﺮي لﺸهﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ
https://nsidc.org/arcticseaicenews/2021/09/arctic-sea-ice-at-highest-minimum-since-2014
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شﺒاط /فﺒﺮايﺮ ،عُ ﺜﺮ على معﻈﻢ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في الﻤﻨﻄقة اﻷﻧﮭﺎر اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ

اﻟﺸﻜﻞ  .12تﻮازن كﺘلة
األنهار الﺠلﯿﺪية العالﻤﯿة في
الفﺘﺮة  ،2021-1950وفقاً
لﻤﺠﻤﻮعة مﻜﻮنة مﻦ حﻮالي
 40نهﺮاً جلﯿﺪياً مﺮجعﯿاً
عالﻤﯿاً.
)أ( مﺘﻮسﻂ الﺘﻮازن الﻜﺘلي
الﺴﻨﻮي لﻤﺠﻤﻮعة األنهار
الﺠلﯿﺪية الﻤﺮجعﯿة.
)ب( الﺘﻮازن الﺘﺮاكﻤي
للﻜﺘلة مﻨﺬ عام .1950
والﻮحﺪة الﻤﺴﺘﺨﺪمة هي
”مﺘﺮ مﻜافﺊ مائي“.
الﻤﺼﺪر :الﺒﯿانات مﺴﺘﻤﺪة
مﻦ خﺪمة الﻤﺮاقﺒة العالﻤﯿة
لألنهار الﺠلﯿﺪية،
.http://www.wgms.ch

)أ(

القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة في بﺤﺮ ويﺪل ،ومﻦ ثﻢ فﺈن رقعات الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي في فﺘﺮة الﺤﺪ األدنى الﺴﻨﻮي تﻮاكﺐ إلى حﺪ كﺒﯿﺮ تﺘﺸﻜﻞ األنهار الﺠلﯿﺪية مﻦ الﺜلﻮج الﺘي ضﻐﻄﺖ لﺘﺸﻜﻞ جلﯿﺪاً
والﺘي يﻤﻜﻦ أن تﺘﺸﻮه وتﺘﺪفق إلى األسفﻞ نﺤﻮ ارتفاعات أقﻞ
الﺘﻐﯿﺮات اإلقلﯿﻤﯿة في تلﻚ الﻤﻨﻄقة.
ً
وأكﺜﺮ دفﺌا حﯿﺚ تﺬوب .وإذا انﺘهى الﻨهﺮ الﺠلﯿﺪي في بﺤﯿﺮة
وبلﻐﺖ الﺮقعة الﺴﻨﻮية القﺼﻮى للﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في الﻤﻨﻄقة أو مﺤﯿﻂ ،فﺈن فقﺪان الﺠلﯿﺪ يﺤﺪث أيﻀاً بفعﻞ الﺬوبان حﯿﺚ
القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة  18.80ملﯿﻮن كﻢ 2في  30آب /أﻏﺴﻄﺲ يلﺘقي الﺠلﯿﺪ والﻤاﺀ ،أو بفعﻞ انفﺼام جﺒهة الﻨهﺮ الﺠلﯿﺪي
ً
جﺒاال جلﯿﺪية .واألنهار الﺠلﯿﺪية تﺘﺄثﺮ بالﺘﻐﯿﺮات
 .2021وكان ذلﻚ قﺮيﺒاً مﻦ مﺘﻮسﻂ الﺤﺠﻢ مﻦ حﯿﺚ الﺮقعة ،الﺘي تﻜﻮن
ً
فﻀال
والﺮقعة األكﺒﺮ الﺜانﯿة والعﺸﺮيﻦ في  43عاماً مﻦ الﺒﯿانات .في درجة الﺤﺮارة وهﻄﻮل األمﻄار وأشعة الﺸﻤﺲ،
ومع ذلﻚ ،كانﺖ تلﻚ أبﻜﺮ ثاني رقعة قﺼﻮى ،مع تﺴﺠﯿﻞ عﻦ عﻮامﻞ أخﺮى مﺜﻞ الﺘﻐﯿﺮات في الﺘﺰلﯿق القاعﺪي أو
رقعة قﺼﻮى أخﺮى في آب /أﻏﺴﻄﺲ )عام .(2016
ارتفاع درجة حﺮارة مﯿاه الﻤﺤﯿﻄات أو فقﺪان الﺠﺮوف
الﺠلﯿﺪية الﺪاعﻤة.
وبعﺪ مﻨﺘﺼﻒ أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ ،كانﺖ رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
للﻤﺤﯿﻂ الﺠﻨﻮبي بﺄكﻤلﮫ أقﻞ باسﺘﻤﺮار مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ،مع وفي الفﺘﺮة  ،2019-2000شهﺪت األنهار الﺠلﯿﺪية والقلﻨﺴﻮات
انﺨفاض رقعة الﺠلﯿﺪ إلى  6.77ملﯿﻮن كﻢ 1.82-) 2ملﯿﻮن الﺠلﯿﺪية العالﻤﯿة )باسﺘﺜﻨاﺀ الﺼفائﺢ الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ
كﻢ 2تﺤﺖ الﻤﺘﻮسﻂ( في  24كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ ،وهﻮ ثالﺚ والﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة( 40فقﺪان كﺘلة مﺘﻮسﻄة بﻤقﺪار
أدنى مﺴﺘﻮى لﺬلﻚ الﯿﻮم وفقاً للﺴﺠالت .وفي ذلﻚ الﻮقﺖ 16 ± 267 ،ﻏﯿﻐاﻃﻦ سﻨﻮياً .وكان فقﺪان الﻜﺘلة أعلى في الﺠﺰﺀ
كانﺖ رقعات الﺠلﯿﺪ أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في جﻤﯿع أنﺤاﺀ الﺜاني مﻦ الفﺘﺮة مﻦ  2019-2015إذ بلﻎ  24 ± 298ﻏﯿﻐاﻃﻦ
القارة ،ولﻜﻦ نقﺺ الﺠلﯿﺪ في بﺤار ويﺪل وبﯿلﯿﻨﻐﺴهاوزن سﻨﻮياً .وتﺮاجعﺖ األنهار الﺠلﯿﺪية في العﺪيﺪ مﻦ مﻨاﻃق
وروس كان لﮫ أكﺒﺮ تﺄثﯿﺮ في الﺸﺬوذ على مﺴﺘﻮى الﻤﻨﻄقة خﻄﻮط العﺮض الﻮسﻄى بﺄكﺜﺮ مﻦ ضعﻒ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي
القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة.
) 0.03 ± 0.52مﺘﺮ سﻨﻮياً( مﻦ عام  2015إلى عام .2019
ً
ومﻦ األمﺜلة على ذلﻚ تﺮقق  1.52مﺘﺮ سﻨﻮيا في نﯿﻮزيلﻨﺪا،
و 1.24مﺘﺮ سﻨﻮياً في أالسﻜا ،و 1.11مﺘﺮ سﻨﻮياً في أوروبا
الﻮسﻄى ،و  1.05مﺘﺮ سﻨﻮياً في ﻏﺮب أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة
)باسﺘﺜﻨاﺀ أالسﻜا(.
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ﺗوازن اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺗراﻛﻣﻲ
)ﻣﺗر ﻣﻛﺎﻓﺊ ﻣﺎﺋﻲ(

–10

وتقﻮم الﺨﺪمة العالﻤﯿة لﻤﺮاقﺒة األنهار الﺠلﯿﺪية بﺠﻤع وتﺤلﯿﻞ
بﯿانات تﻮازن كﺘلة األنهار الﺠلﯿﺪية العالﻤﯿة ،بﻤا في ذلﻚ
مﺠﻤﻮعة مﻦ  42نهﺮاً جلﯿﺪياً مﺮجعﯿاً مع رصﺪات ﻃﻮيلة
األجﻞ .وبالﻨﺴﺒة للﺴﻨة الﺠلﯿﺪية  ،2021/2020تﺸﯿﺮ الﺒﯿانات
األولﯿة الﻤﺘاحة مﻦ  32مﻦ هﺬه األنهار الﺠلﯿﺪية الﻤﺮجعﯿة
إلى أن مﺘﻮسﻂ تﻮازن الﻜﺘلة العالﻤي بلﻎ  0.77-مﺘﺮ مﻜافﺊ
مائي) 41الﺸﻜﻞ  .(12وهﺬا فقﺪان للﻜﺘلة أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ للعقﺪ
الﻤاضي ) 0.94-مﺘﺮ مﻜافﺊ مائي مﻦ  2011إلى ،(2020
ولﻜﻨﮫ أكﺒﺮ مﻦ مﺘﻮسﻂ فقﺪان الﻜﺘلة للفﺘﺮة  2020-1991وهﻮ
 0.66مﺘﺮ مﻜافﺊ مائي.وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن الﺴﻨة الﺠلﯿﺪية  2021/2020تﻤﯿﺰت
بﺘﻮازن كﺘلة جلﯿﺪية أقﻞ سلﺒﯿة مﻤا كان علﯿﮫ في الﺴﻨﻮات
الﻤاضﯿة ،فﯿﻮجﺪ اتﺠاه واضﺢ نﺤﻮ تﺴﺮع فقﺪان الﻜﺘلة على
الﻨﻄاقات الﺰمﻨﯿة الﻤﺘعﺪدة العقﻮد )الﺸﻜﻞ  .(12وفي الﻤﺘﻮسﻂ،

Hugonnet, R.; McNabb, R.; Berthier, E. et al. Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century. Nature

.2021, 592 (7856), 726–731. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03436-z
41
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تﺸﯿﺮ وحﺪة ”مﺘﺮ مﻜافﺊ مائي“ إلى عﻤق الﻤﯿاه الﺬي يﻨﺘج إذا أذيﺐ الﺠلﯿﺪ الﻤفقﻮد ووُزع على سﻄﺢ الﻨهﺮ

الﺠلﯿﺪي.

)أ(

)ب(

ﻧﮭر ﺑﻼس اﻟﺟﻠﯾدي ،ﺟﺑﺎل اﻟﺳﺎﺣل ،ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ اﻟﺑرﯾطﺎﻧﯾﺔ

ﻧﮭر ﺑﯾﺗو اﻟﺟﻠﯾدي ،ﺟﺑﺎل روﻛﻲ ،أﻟﺑرﺗﺎ

1.0

–1.0
–1.5
–2.0
–2.5
2020

2010

2000

1990

اﻟﺳﻧﺔ

1980

–3.0

1970

ﺗوازن اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺻﺎﻓﻲ )ﻣﺗر ﻣﻛﺎﻓﺊ ﻣﺎﺋﻲ(

0.0
–0.5

0.0
–0.5
–1.0
–1.5
–2.0
2020

2010

2000

1990

اﻟﺳﻧﺔ

1980

ﺗوازن اﻟﻛﺗﻠﺔ اﻟﺻﺎﻓﻲ )ﻣﺗر ﻣﻛﺎﻓﺊ ﻣﺎﺋﻲ(

0.5

0.5

1970

)ج( ﺗﻐﯾر ارﺗﻔﺎع اﻷﻧﮭﺎر اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ :2021/2020 ،ﺣﻘل ﻛوﻟوﻣﺑﯾﺎ اﻟﺟﻠﯾدي ،ﺟﺑﺎل روﻛﻲ ،ﻛﻧدا
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1

ﺗﻐﯾر اﻻرﺗﻔﺎع )م(

5 km

2.5

تﺮققﺖ األنهار الﺠلﯿﺪية الﻤﺮجعﯿة بﻤقﺪار  33.5مﺘﺮ )مﻜافﺊ
للﺠلﯿﺪ( مﻨﺬ عام  ،1950مع حﺪوث  %76مﻦ هﺬا الﺘﺮقق
) 25.5مﺘﺮ( مﻨﺬ عام .1980

ﻓﻘﺪان اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻟﻠﻜﺘﻠﺔ اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮب ﻛﻨﺪا
تﺴارع فقﺪان كﺘلة األنهار الﺠلﯿﺪية في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة على
مﺪى العقﺪيﻦ الﻤاضﯿﯿﻦ .فقﺪ ارتفع فقﺪان الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية
في ﻏﺮب أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة مﻦ  13 ± 53ﻏﯿﻐاﻃﻦ سﻨﻮياً
للفﺘﺮة  2004-2000إلى  17 ± 100ﻏﯿﻐاﻃﻦ سﻨﻮياً للفﺘﺮة
42
.2019-2015
وأدى صﯿﻒ نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي الﺪافﺊ والﺠاف بﺸﻜﻞ
اسﺘﺜﻨائي في عام ) 2021انﻈﺮ مﻮجات الﺤﺮ وحﺮائق الﻐابات(
إلى تفاقﻢ فقﺪان الﻜﺘلة في معﻈﻢ األنهار الﺠلﯿﺪية في ألﺒﺮتا
وجﻨﻮب كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة في كﻨﺪا ،وشﻤال ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ

0

الهادئ في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة .وفي الﺠﺒال الﺴاحلﯿة
في كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة ،فقﺪ نهﺮ بالس الﺠلﯿﺪي ونهﺮ هﯿلﻢ
الﺠلﯿﺪي كﺘلة أكﺒﺮ في الفﺘﺮة  2021-2020أكﺜﺮ مﻦ أي عام
مﻨﺬ بﺪﺀ القﯿاسات في عام ) 1965الﺸﻜﻞ )13أ(( .وفي جﺒال
روكي الﻜﻨﺪية ،كان فقﺪان الﻜﺘلة الﻨاجﻢ عﻦ نهﺮ بﯿﺘﻮ الﺠلﯿﺪي
ثاني أكﺒﺮ فقﺪان مﻨﺬ عام  ،1965بعﺪ عام مﻦ الﻨﯿﻨﯿﻮ القﻮي
في عام ) 1998الﺸﻜﻞ )13ب(( .وتﺸﯿﺮ مﺴﻮحات LiDAR
الﻤﺘﻜﺮرة 43إلى تﻮازنات كﺘلة تﺒلﻎ  2.66-و 3.30-و 1.95-مﺘﺮ
مﻜافﺊ مائي في أنهار بالس وهﯿلﻢ وبﯿﺘﻮ الﺠلﯿﺪية على
الﺘﻮالي .ويعادل ذلﻚ تقﺮيﺒاً ضعﻒ مﺘﻮسﻂ الﻤعﺪل اإلقلﯿﻤي
للﺘﺮقق مﻦ عام  2015إلى عام .2019

اﻟﺸﻜﻞ  .13سﺠالت تﻮازن
الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية مﻦ )أ( نهﺮ
بالس الﺠلﯿﺪي بﻜﻮلﻮمﺒﯿا
الﺒﺮيﻄانﯿة) ،ب( ونهﺮ بﯿﺘﻮ
الﺠلﯿﺪي بﺄلﺒﺮتا مﻦ 1965
إلى  .2021وبﯿانات الفﺘﺮة
 2019-1965مﺴﺘﻤﺪة مﻦ
الﺨﺪمة العالﻤﯿة لﻤﺮاقﺒة
األنهار الﺠلﯿﺪية .وتقﺪيﺮات
تﻮازن الﻜﺘلة لعام 2021
مﺴﺘﻤﺪة مﻦ مﺴﻮحات
 ،LiDARمع تﺼﺤﯿﺤات
كﺜافة الﺨﺸﯿﻒ على أساس
)Pelto et al. (2019

)انﻈﺮ بﯿانات تﻮازن الﻜﺘلة
الﺠلﯿﺪية( .وتﺸﯿﺮ األشﺮﻃة
األفقﯿة الﺰرقاﺀ والﺼفﺮاﺀ
إلى القﯿﻢ الﻮسﻄى العقﺪية
للﻤﻨﻄقة مﻦ Hugonnet et
)) al. (2021انﻈﺮ بﯿانات
تﻮازن الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية(.
وتﺸﯿﺮ الﺒﯿانات مﻦ عام
 2021إلى عﺪم الﯿقﯿﻦ
)الﺸﺮيﻂ الﻮردي( ،وحﺴاب
تﻮازن الﻜﺘلة باسﺘﺨﺪام
الﻤﻨﻄقة الﺠلﯿﺪية الﻤعاصﺮة
الﻤﺸﺘقة مﻦ مﺴﻮحات
) LiDARالﺪوائﺮ الﺤﻤﺮاﺀ(،
وتﻮازن الﻜﺘلة الﻤﺤﺪد
الﻤﺤﺴﻮب مﻦ مﻨاﻃق/
مﺨﻄﻄات حﺼﺮ رانﺪولﻒ
للﻤﺠلﺪات كﻤا اسﺘﺨﺪمها
)Hugonnet et al. (2021

)الﺘقاﻃع األسﻮد(.
)ج( تﻐﯿﺮ االرتفاع الﻤﺴﺘﻤﺪ
مﻦ مﺴﻮحات  LiDARفي
حقﻞ كﻮلﻮمﺒﯿا الﺠلﯿﺪي
بﺠﺒال روكي الﻜﻨﺪية لﺴﻨة
تﻮازن الﻜﺘلة .2021/2020

وبقي القلﯿﻞ مﻦ الﺜلﻮج على معﻈﻢ األنهار الﺠلﯿﺪية الﺠﺒلﯿة
في هﺬه الﻤﻨﻄقة بﺤلﻮل مﻨﺘﺼﻒ آب /أﻏﺴﻄﺲ  ،2021وفقﺪت
العﺪيﺪ مﻦ هﺬه األنهار الﺠلﯿﺪية مﻨﻄقة الﺨﺸﯿﻒ الﺨاصة بها،

42

Hugonnet, R.; McNabb, R.; Berthier, E. et al. Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first century. Nature

43

Pelto, B. M.; Menounos, B.; Marshall, S. J. Multi-year evaluation of airborne geodetic surveys to estimate seasonal

.2021, 592 (7856), 726–731. https://www.nature.com/articles/s41586-021-03436-z

mass balance, Columbia and Rocky Mountains, Canada. The Cryosphere 2019, 13, 1709–1727. https://doi.org/10.5194/
.tc-13-1709-2019
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حﯿﺚ تﺨﻀع الﺜلﻮج الﻤﺘعﺪدة الﺴﻨﻮات للﺘﺤﻮل مﻦ الﺜلج إلى اﻟﺼﻔﯿﺤﺔ اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ ﻟﻐﺮﯾﻨﻼﻧﺪ
الﺠلﯿﺪ الﻤﺜلج .ويعﻨي تﺮسﺐ الﺠﺴﯿﻤات  -بﻤا في ذلﻚ الﺴﺨام
والﺮماد  -مﻦ جﺮاﺀ حﺮائق الﻐابات اإلقلﯿﻤﯿة الﻮاسعة الﻨﻄاق تُﻈهﺮ الﺘﻐﯿﺮات في الﺘﻮازن الﻜلي للﻜﺘلة للﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية في
في صﯿﻒ عام  2021أن أسﻄﺢ األنهار الﺠلﯿﺪية كانﺖ مﻈلﻤة ﻏﺮيﻨالنﺪ اﻵثار الﻤﺸﺘﺮكة لﻤا يلي :تﻮازن الﻜﺘلة الﺴﻄﺤﯿة،
بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ عادي في شهﺮي تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ وآب /أﻏﺴﻄﺲ الﺬي يعﺮّ ف بﺄنﮫ الفﺮق بﯿﻦ تﺴاقﻂ الﺜلﻮج وجﺮيان الﻤﯿاه
وامﺘﺼﺖ أشعة شﻤﺲ أكﺜﺮ مﻦ الﻤعﺘاد ،وهﻮ ما ساهﻢ الﺬائﺒة مﻦ الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية؛ وتﻮازن الﻜﺘلة الﺒﺤﺮية ،وهﻮ
مﺠﻤﻮع الﻜﺘلة الﻤفقﻮدة في الﻤﻨاﻃق الﻤﺤﯿﻄة مﻦ انفﺼام
في فقﺪان شﺪيﺪ في الﻜﺘلة .وفقﺪ نهﺮ كﻮكاني الﺠلﯿﺪي في
الﺠﺒال الﺠلﯿﺪية وذوبان ألﺴﻨة األنهار الﺠلﯿﺪية عﻨﺪ مالمﺴﺘها
كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة  %5إلى  %6مﻦ إجﻤالي حﺠﻤﮫ في عام
للﻤﺤﯿﻂ؛ وتﻮازن الﻜﺘلة القاعﺪية ،الﺬي يﺘﻜﻮن مﻦ ذوبان
 ،2021في حﯿﻦ فقﺪ حقﻞ كﻮلﻮمﺒﯿا الﺠلﯿﺪي  -وهﻮ أكﺒﺮ حقﻞ
القاعﺪة بﺴﺒﺐ الﺤﺮارة األرضﯿة والﺤﺮارة االحﺘﻜاكﯿة الﻨاتﺠة
جلﯿﺪي في جﺒال روكي ) 210كﻢ - (2حﻮالي  0.34ﻏﯿﻐاﻃﻦ
عﻦ االنﺰالق في قاعﺪة الﻨهﺮ الﺠلﯿﺪي وتﺸﻮه الﺠلﯿﺪ.
مﻦ الﺠلﯿﺪ )الﺸﻜﻞ )13ج((.
وبالﻨﺴﺒة لﻐﺮيﻨالنﺪ ،فﻮفقاً لﻤﺠﻤﻮعة مﻦ الﻨﻤاذج الﻤﻨاخﯿة
اإلقلﯿﻤﯿة ،44يﺒلﻎ تﻮازن الﻜﺘلة الﻜلي 166- 45ﻏﯿﻐاﻃﻦ لﺴﻨة
اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ
تﻮازن الﻜﺘلة لعام  1) 2021أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ  2020إلى  31آب/
الﺼفائﺢ الﺠلﯿﺪية هي مﺴاحات مﻦ الﺠلﯿﺪ الﻤﺜلج تﻐﻄي أﻏﺴﻄﺲ  .(2021ووفقاً للﺘقﺪيﺮات الﻤﺴﺘﻨﺪة إلى الﺮصﺪات
مﺴاحة أكﺒﺮ مﻦ  50 000كﻢ .2وفي ﻇﻞ الﻤﻨاخ الﺤالي ،الﺴاتلﯿة وشﺒﻜة  PROMICEلﻤﺤﻄات األرصاد الﺠﻮية
تﻮجﺪ صفﯿﺤﺘان جلﯿﺪيﺘان في ﻏﺮيﻨالنﺪ والﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺴﻄﺤﯿة ،يﺒلﻎ تﻮازن الﻜﺘلة الﻜلي  85-ﻏﯿﻐاﻃﻦ في الفﺘﺮة
نفﺴها 46.ووفقاً لﺒﯿانات  GRACEالﺴاتلﯿة بﺸﺄن الﺠاذبﯿة الﺘي
الﺠﻨﻮبﯿة .

اﻟﺸﻜﻞ  .14مﻜﻮنات تﻮازن
الﻜﺘلة الﻜلي للﺼفﯿﺤة
الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ
.2021-1987
األزرق :تﻮازن الﻜﺘلة
الﺴﻄﺤﯿة؛
األخﻀﺮ :تﻮازن الﻜﺘلة
الﺒﺤﺮية )ويُﺸار إلﯿﮫ أيﻀاً
باسﻢ ”الﺘﺼﺮف“(؛
الﺒﺮتقالي/األصفﺮ :تﻮازن
الﻜﺘلة القاعﺪية؛
األحﻤﺮ :إجﻤالي تﻮازن
الﻜﺘلة ،أي مﺠﻤﻮع القﯿﻢ
الﺜالث الﻤﺬكﻮرة آنفاً
)انﻈﺮ الﺤاشﯿة .(44
الﻤﺼﺪرMankoff, :
;K. D.; Solgaard, A.
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اسﺘﻨاداً إلى مﺘﻮسﻂ ثالثة نﻤاذج إقلﯿﻤﯿة للﻤﻨاخ وتﻮازن الﻜﺘلة .وانﻈﺮ
ice sheet mass balance from 1840 through next week. Earth System Science Data 2021, 13, 5001–5025. https://doi.
.org/10.5194/essd-13-5001-2021
يﺸﯿﺮ تﻮازن الﻜﺘلة الﺴلﺒي إلى فقﺪان الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية؛ ويﺸﯿﺮ تﻮازن الﻜﺘلة اإليﺠابي إلى زيادة في الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية.
;Moon, T. A.; Tedesco, M.; Box, J. E. et al. Greenland Ice Sheet. In Arctic Report Card 2021; Moon, T. A.
.Druckenmiller, M. L.; Thoman, R. L., Eds.; National Oceanic and Atmospheric Administration, 2021
.https://doi.org/10.25923/546g-ms61

Mankoff, K. D.; Fettweis, X.; Langen, P. L. et al. Greenland
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تعالﺠها وكالة ناسا ،47بلﻎ تﻮازن الﻜﺘلة الﻜلي  126-ﻏﯿﻐاﻃﻦ وفي الفﺘﺮة مﻦ أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ  1986إلى آب /أﻏﺴﻄﺲ
للفﺘﺮة نفﺴها 48.ويﺨﺘلﻒ الﺤﺠﻢ الﻤقﺪر لفقﺪان الﻜﺘلة بﺴﺒﺐ  ،2021تﺸﯿﺮ الﻨﻤﺬجة الﻤﻨاخﯿة إلى أن الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية في
49
اخﺘالف األسالﯿﺐ واالفﺘﺮاضات ،ولﻜﻦ يﻮجﺪ اتفاق على ﻏﺮيﻨالنﺪ فقﺪت ما مﺠﻤﻮعﮫ  5 511ﻏﯿﻐاﻃﻦ مﻦ الﺠلﯿﺪ،
أن الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ كان تﻮازن كﺘلﺘها سلﺒﯿاً أي ما مﺘﻮسﻄﮫ  157ﻏﯿﻐاﻃﻦ سﻨﻮياً )الﺸﻜﻞ  .(14وتﺴارع
فقﺪان الﻜﺘلة على مﺪى العقﺪيﻦ الﻤاضﯿﯿﻦ .واسﺘﻨاداً إلى
للﺴﻨة الﺨامﺴة والعﺸﺮيﻦ على الﺘﻮالي.

)أ(
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.https://climate.nasa.gov/vital-signs/ice-sheets
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Wiese, D.N.; Yuan, D.-N.; Boening, C. et al. 2019. JPL GRACE and GRACE-FO Mascon Ocean, Ice, and Hydrology
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اسﺘﻨاداً إلى مﺘﻮسﻂ ثالثة نﻤاذج إقلﯿﻤﯿة للﻤﻨاخ وتﻮازن الﻜﺘلة .وانﻈﺮ
ice sheet mass balance from 1840 through next week. Earth System Science Data 2021, 13, 5001–5025. https://doi.
.org/10.5194/essd-13-5001-2021

Mankoff, K. D.; Fettweis, X.; Langen, P. L. et al. Greenland

اﻟﺸﻜﻞ  .15تﻐﯿﺮ كﺘلة
الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية في
ﻏﺮيﻨالنﺪ والﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة مﻦ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ
 2002إلى تﺸﺮيﻦ الﺜاني/
نﻮفﻤﺒﺮ  2021وفقاً لﺒﯿانات
 GRACEوGRACE-FO
الﺴاتلﯿة بﺸﺄن الﺠاذبﯿة
)انﻈﺮ الﺤاشﯿة  .(48فقﺪت
الﻄﺒقة الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ
كﺘلﺘها بﻤعﺪل مﺘﻮسﻂ قﺪره
 276ﻏﯿﻐاﻃﻦ سﻨﻮياً في
هﺬه الفﺘﺮة ،في حﯿﻦ بلﻎ
مﺘﻮسﻂ معﺪل فقﺪان الﻜﺘلة
في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة
 152ﻏﯿﻐاﻃﻦ سﻨﻮياً .ويعادل
ذلﻚ حﻮالي  1.2ملﻢ سﻨﻮياً
في ارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ العالﻤي.
اﻟﺸﻜﻞ ) .16أ( أيام الﺬوبان
الﺘﺮاكﻤﯿة على الﺼفﯿﺤة
الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ،
 ،2021مﻤا يﺸﯿﺮ إلى آثار
الﺬوبان على معﻈﻢ الﺼفﯿﺤة
الﺠلﯿﺪية في صﯿﻒ عام
) .2021ب( مﺪى ذوبان
الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية ) (%خالل
مﻮسﻢ الﺬوبان في ﻏﺮيﻨالنﺪ
ً
مقارنة بﻤﺘﻮسﻂ
لعام ،2021
مﺪى الﺬوبان مﻦ عام 1981
إلى عام ) .2010ج( جﺮيان
الﻤﯿاه الﺬائﺒة في ﻏﺮيﻨالنﺪ في
الفﺘﺮة مﻦ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ إلى
آب /أﻏﺴﻄﺲ  2021مقارنة
بﻤﻮاسﻢ الﺬوبان الﻮاسعة
الﻨﻄاق األخﯿﺮة في عا َمي
 2012و ،2019مﻤا يﺸﯿﺮ
إلى الﻜﻤﯿة القﯿاسﯿة لﺬوبان
الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية في أواخﺮ
الﻤﻮسﻢ الﻤﺮتﺒﻂ بﺤﺪث
هﻄﻮل األمﻄار في مﻨﺘﺼﻒ
آب/أﻏﺴﻄﺲ في مﻮقع
.Summit

الﻤﺼﺪر :جﻤﯿع الﺼﻮر
مقﺪمة مﻦ الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي
لﺒﯿانات الﺜلج والﺠلﯿﺪ
في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
األمﺮيﻜﯿة http://nsidc.org/
 ،greenland-todayمع
الﺸﻜﺮ للﺴﯿﺪ Ted Scambos
وفﺮيق Greenland Ice
 .Sheet Todayوالﺘﺤلﯿﻞ
الﻮارد في الفقﺮتﯿﻦ )أ( و)ب(
مﺴﺘﻤﺪ مﻦ ،Thomas Mote
جامعة جﻮرجﯿا ،الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛ وتقﺪيﺮ
جﺮيان الﻤﯿاه الﺬائﺒة الﻮارد
في )ج( مﺴﺘﻤﺪ مﻦ الﻨﻤﻮذج
الﻤﻨاخي اإلقلﯿﻤي MARv3.12
بﺈذن مﻦ Xavier Fettweis
في جامعة لﯿﯿج بﺒلﺠﯿﻜا.
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بﯿانات  GRACEو GRACE-FOالﺴاتلﯿة بﺸﺄن الﺠاذبﯿة،
فقﺪت ﻏﺮيﻨالنﺪ  5 151ﻏﯿﻐاﻃﻦ مﻦ الﺠلﯿﺪ مﻦ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ
 2002إلى تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ  ،2021أي ما مﺘﻮسﻄﮫ
 276ﻏﯿﻐاﻃﻦ سﻨﻮياً )الﺸﻜﻞ  .(15وكان تﻮازن الﻜﺘلة في
ﻏﺮيﻨالنﺪ في عام  2021قﺮيﺒاً مﻦ الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعي لﻤﺪة
 35عاماً ،لﻜﻦ فقﺪان الﻜﺘلة كان أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ للفﺘﺮة
 2020-2002الﺘي تﺘﻮفﺮ عﻨها بﯿانات جاذبﯿة ساتلﯿة.

اﻟﺼﻔﯿﺤﺔ اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ

وبالﻨﺴﺒة لﻤﻮسﻢ الﺬوبان الﺼﯿفي  2021في ﻏﺮيﻨالنﺪ ،كان
مﺪى الﺬوبان قﺮيﺒاً مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األجﻞ في أوائﻞ
الﺼﯿﻒ ،لﻜﻦ درجات الﺤﺮارة وجﺮيان الﻤﯿاه الﺬائﺒة كانﺖ
أعلى بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعي في أواخﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ
وآب /أﻏﺴﻄﺲ ) 2021الﺸﻜﻞ  51.(16وارتﺒﻄﺖ ﻇاهﺮة آب/
أﻏﺴﻄﺲ بﻜﺘلة هﻮائﯿة دافﺌة ورﻃﺒة انﺘقلﺖ مﻦ خلﯿج بافﯿﻦ
وﻏﻄﺖ جﺰﺀاً كﺒﯿﺮاً مﻦ جﻨﻮب ﻏﺮب ووسﻂ ﻏﺮيﻨالنﺪ .وفي
 14آب /أﻏﺴﻄﺲ ،رُ صﺪت أمﻄار لعﺪة ساعات في مﺤﻄة
 ،Summitوهي أعلى نقﻄة على الﻐﻄاﺀ الﺠلﯿﺪي في ﻏﺮيﻨالنﺪ
)3 216م( ،وﻇلﺖ درجات حﺮارة الهﻮاﺀ فﻮق درجة الﺘﺠﻤﺪ
لﻤﺪة تﺴع ساعات تقﺮيﺒاً 53 ،52.ولﻢ يُﺒلﻎ مﻦ قﺒﻞ عﻦ هﻄﻮل
لألمﻄار في مﻮقع مﺤﻄة  ،Summitوهﺬا هﻮ آخﺮ تاريﺦ

تﺸهﺪ الﻄﺒقة الﺠلﯿﺪية في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ذوبان
سﻄﺤي ضﺌﯿﻞ مقارنة بﻐﺮيﻨالنﺪ ،لﻜﻦ بعﺾ الﺬوبان يﺤﺪث
عادة في شﺒﮫ الﺠﺰيﺮة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة بﯿﻦ تﺸﺮيﻦ الﺜاني/
ً
فﻀال عﻦ بعﺾ الﺠﺮوف الﺠلﯿﺪية
نﻮفﻤﺒﺮ وشﺒاط /فﺒﺮايﺮ
الﻤﻨﺨفﻀة وفي الﻤﻨاﻃق الﺴاحلﯿة .وكان مﻮسﻢ الﺬوبان
ً
معﺘﺪال وكان
الﺼﯿفي  2021/2020في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة
أقﻞ مﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  55.2020-1990وشهﺪ جﺮف Filchner
الﺠلﯿﺪي الﺸﻤالي في بﺤﺮ ويﺪل ﻇاهﺮة ذوبان قﻮية ولﻜﻦ
قﺼﯿﺮة في مﻨﺘﺼﻒ كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ  .2020وانﺘهى
مﻮسﻢ الﺬوبان الﺼﯿفي في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة في
مﻨﺘﺼﻒ شﺒاط /فﺒﺮايﺮ  .2021وكانﺖ أقﻮى حاالت الﺸﺬوذ
اإليﺠابﯿة للﺬوبان في العام فﻮق الﺠﺮفﯿﻦ الﺠلﯿﺪيﯿﻦ الﻤﺘﺒقﯿﯿﻦ

50

في الﺴﻨة سُ ﺠﱢ لﺖ فﯿﮫ درجات حﺮارة أعلى مﻦ الﺘﺠﻤﺪ في
هﺬا الﻤﻮقع .ورُ صﺪت ﻇﻮاهﺮ تﺬوب في القﻤة في 1995
و 2012و .2019وتﺸﯿﺮ سﺠالت العﯿﻨات الﺠلﯿﺪية الﺠﻮفﯿة
إلى أنﮫ قﺒﻞ عام  ،1995كانﺖ آخﺮ مﺮة حﺪث فﯿها ذوبان
54
للﺠلﯿﺪ في مﻮقع  Summitفي أواخﺮ القﺮن الﺘاسع عﺸﺮ.

اﻟﺸﻜﻞ  .17شﺬوذ رقعة
الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي في نﺼﻒ
الﻜﺮة الﺸﻤالي للفﺘﺮة
ً
مقارنة
،2021-1970
بﻤﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
.2020-1991
الﻤﺼﺪر :ناتج Rutgets
لﺮقعة الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي في
نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي:
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Wiese, D.N.; Yuan, D.-N.; Boening, C. et al. 2019. JPL GRACE and GRACE-FO Mascon Ocean, Ice, and Hydrology

Equivalent Water Height RL06M CRI Filtered Version 2.0, Ver. 2.0, PO.DAAC, CA, USA. http://dx.doi.org/10.5067/

.TEMSC-3MJ62
51

http://nsidc.org/greenland-today/2021/08/rain-at-the-summit-of-greenland

52

;Moon, T. A.; Tedesco, M.; Box, J. E. et al. Greenland Ice Sheet. In Arctic Report Card 2021; Moon, T. A.
.Druckenmiller, M. L.; Thoman, R. L., Eds.; National Oceanic and Atmospheric Administration, 2021

.https://doi.org/10.25923/546g-ms61
53

http://nsidc.org/greenland-today/2021/08/rain-at-the-summit-of-greenland

54

Meese, D. A.; Gow, A. J.; Grootes, P. et al. The Accumulation Record from the GISP2 Core as an Indicator of Climate

.Change Throughout the Holocene. Science 1994, 266 (5191), 1680–1682. https://doi.org/10.1126/science.266.5191.1680

55
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http://nsidc.org/greenland-today/2021/04/the-antarctic-2020-to-2021-melt-season-in-review

اﻟﺸﻜﻞ  .18عﺪم اسﺘقﺮار
الﻤﻨﺤﺪرات حﺪيﺜاً بﺴﺒﺐ
ذوبان الﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة ،بﻤا
في ذلﻚ االنﺰالقات نﺘﯿﺠة
انفﺼال الﻄﺒقة الﻨﺸﻄة
وعﻮدة الﻤﻨﺨفﻀات نﺘﯿﺠة
للﺬوبان .في الﻤقﺪمة،
انﺪفعﺖ كﻤﯿات كﺒﯿﺮة مﻦ
الﻤﻮاد إلى الﻨهﺮ فﺸﻜلﺖ
لﺴاناً مﻦ الﺤﻄام .سفﻮح
جﺒال ماكﻨﺰي جﻨﻮب
نﻮرمان ويلﺰ في شﻤال
ﻏﺮب كﻨﺪا.
حقﻮق الﺼﻮرة :حﻜﻮمة
األقالﯿﻢ الﺸﻤالﯿة الﻐﺮبﯿة
في كﻨﺪا.

الرسﻦ ”بي“ و”سي“ في شﺒﮫ الﺠﺰيﺮة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة؛ مﻦ تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ  2020إلى تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ
وشهﺪت معﻈﻢ الﻤﻮاقع األخﺮى مﺪى ذوبان شﺒﮫ ﻃﺒﯿعي  ،2021وهﻮ ما يقﺮب مﻦ ضعﻒ مﺘﻮسﻂ معﺪل فقﺪان الﺠلﯿﺪ
في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة مﻦ  2002إلى ) 2021الﺸﻜﻞ .(15
بالﻨﺴﺒة لﻤﺘﻮسﻂ ﻇﺮوف الفﺘﺮة .2020-1990

وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ ذوبان الﺴﻄﺢ شﺒﮫ الﻄﺒﯿعي في الﻤﻨﻄقة اﻟﺜﻠﺞ

القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة في صﯿﻒ  ،2021/2020تﺸﯿﺮ بﯿانات
 GRACE-FOالﺴاتلﯿة للﺠاذبﯿة إلى أن الﻐﻄاﺀ الﺠلﯿﺪي في يﺸهﺪ الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي الﻤﻮسﻤي في نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة اسﺘﻤﺮ في فقﺪان كﺘلﺘﮫ في أوائﻞ عام انﺨفاضاً ﻃﻮيﻞ األجﻞ في أواخﺮ الﺮبﯿع والﺼﯿﻒ ،مع
58
) 2021الﺸﻜﻞ  (15نﺘﯿﺠة ﻇﻮاهﺮ االنفﺼام الﺠلﯿﺪي وذوبان وجﻮد أدلة على اسﺘقﺮاره نﺴﺒﯿاً أو زيادتﮫ في الﺨﺮيﻒ.
الﺼفائﺢ الﺠلﯿﺪية الﺒﺤﺮية في مﻨﻄقة بﺤﺮ أمﻮنﺪسﻦ في ﻏﺮب وكانﺖ رقعة الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي في عام  2021مﺘﺴقة مع هﺬه
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة .وإن فقﺪان كﺘلة الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية االتﺠاهات الﻄﻮيلة األجﻞ ،حﯿﺚ بلﻎ شﺬوذ الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي
في أيار /مايﻮ -ملﯿﻮني كﻢ ،2وهﻮ ثالﺚ أدنى مﺴﺘﻮى للﻐﻄاﺀ
في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة مﻨﺬ عام  2010مﺪفﻮع إلى حﺪ الﺜلﺠي يُﺴﺠﱠ ﻞ في الفﺘﺮة ) 2021-1970الﺸﻜﻞ  (17اسﺘﻨاداً
كﺒﯿﺮ بﺘﺮاجع خﻂ الﺘﺮقق واالنفﺼال لﻨهﺮ ثﻮيﺘﺲ الﺠلﯿﺪي
إلى تﺤلﯿالت ناتج  Rutgetsلﺮقعة الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي في نﺼﻒ
نﺘﯿﺠة ارتفاع درجة حﺮارة الﻤﺤﯿﻄات في هﺬا الﺠﺰﺀ مﻦ الﻜﺮة الﺸﻤالي 59.واالنﺨفاضات في رقعة الﺜلﻮج الﺮبﯿعﯿة
57
56
الﻐﻄاﺀ الﺠلﯿﺪي .وتﺸﯿﺮ بﯿانات  GRACE-FOإلى أن في نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي مﺘﺴقة فﯿﻤا بﯿﻦ مﺨﺘلﻒ مﺠﻤﻮعات
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة فقﺪت كﺘلة قﺪرها  296ﻏﯿﻐاﻃﻦ الﺒﯿانات ،وفي عام  2021كانﺖ مﺪفﻮعة بالﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي األقﻞ
56

Velicogna, I.; Mohajerani, Y.; Landerer, G. A. F. et al. Continuity of Ice Sheet Mass Loss in Greenland and Antarctica from

the GRACE and GRACE Follow-On Missions. Geophysical Research Letters 2020, 47 (8), e2020GL087291. https://doi.

org/10.1029/2020GL087291. See also Rignot, E.; Mouginot, J.; Scheuchl, B. et al. Four decades of Antarctic Ice Sheet

mass balance from 1979–2017. Proceedings of the National Academy of Sciences 2019, 116 (4) 1095–1103. https://doi.
.org/10.1073/pnas.1812883116
57

Wiese, D.N.; Yuan, D.-N.; Boening, C. et al. 2019. JPL GRACE and GRACE-FO Mascon Ocean, Ice, and Hydrology

58

.TEMSC-3MJ62
الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) :2021 ،(IPCCملﺨﺺ لﻮاضعي الﺴﯿاسات .في :تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس  -تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
أساس العلﻮم الفﯿﺰيائﯿة.https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf ،

Equivalent Water Height RL06M CRI Filtered Version 2.0, Ver. 2.0, PO.DAAC, CA, USA. http://dx.doi.org/10.5067/

59

:2021

https://snowcover.org
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اﻟﺸﻜﻞ  .19الﯿﻤﯿﻦ :مﺴاحة
ثقﺐ األوزون )ملﯿﻮن
كﻢ .(2الﯿﺴار :الﺤﺪ األدنى
مﻦ األوزون ،حﯿﺚ يﻜﻮن
عﻤﻮد األوزون الﻜلي أقﻞ
مﻦ  220وحﺪة دوبﺴﻮن.
ويﻈهﺮ عام  2021باللﻮن
األحﻤﺮ .وتﻈهﺮ الﺴﻨﻮات
الﺴابقة ألﻏﺮاض الﻤقارنة
كﻤا هﻮ مﻮضﺢ في
مفﺘاح الﺸﻜلﯿﻦ الﺒﯿانﯿﯿﻦ.
والﺨﻂ الﺮمادي الﺴلﺲ
والﺴﻤﯿﻚ هﻮ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
 .2020-1979ويﺸﯿﺮ الﺠﺰﺀ
الﻤﻈلﻞ باللﻮن األزرق
إلى الﻤﺌﯿﻦ العاشﺮ إلى
الﺘﺴعﯿﻦ ،ويﺸﯿﺮ الﺠﺰﺀ
الﻤﻈلﻞ باللﻮن األخﻀﺮ إلى
الﻤﺌﯿﻦ الﺜالثﯿﻦ إلى الﺴﺒعﯿﻦ
للفﺘﺮة  .2020-1979وتﻈهﺮ
الﺨﻄﻮط الﺴﻮداﺀ الﺮقﯿقة
القﯿﻢ القﺼﻮى والﺪنﯿا لﻜﻞ
يﻮم في الفﺘﺮة .2020-1979
الﻤﺼﺪر :أعﺪت الﻤﻨﻈﻤة
) (WMOالﺸﻜﻞ الﺒﯿاني
اسﺘﻨاداً إلى بﯿانات ﱠ
مﻨﺰلة
مﻦ مﺮصﺪ ناسا لألوزون

مﻦ الﻤعﺘاد في خﻄﻮط العﺮض األوراسﯿة العالﯿة .وكانﺖ الﻤقاسة في الﺤفﯿﺮات( وسﻤاكة الﻄﺒقة الﻨﺸﻄة )الﺤﺪ األقﺼى
رقعة الﺜلﻮج في القﻄﺐ الﺸﻤالي األوراسي في أيار /مايﻮ لﺴﻤﻚ الﻄﺒقة الﻤﺬابة مﻮسﻤﯿاً فﻮق الﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة( .وتعﺘﻤﺪ
وحﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ  2021خامﺲ وثالﺚ أدنى مﺴﺘﻮى مﺴﺠﱠ ﻞ نﻮاتج الﺸﺒﻜة ) (GTN-Pفي الﻐالﺐ على الﻤﺸاريع الﺒﺤﺜﯿة
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لﻤﻮاصلة أنﺸﻄﺘها .وتﻈهﺮ سالسﻞ الﺒﯿانات الﻄﻮيلة األجﻞ
للفﺘﺮة .2021-1967
مﻦ الﺸﺒﻜات الﻮﻃﻨﯿة واإلقلﯿﻤﯿة العاملة في الﻤﻨاﻃق الﺠﺒلﯿة
والقﻄﺒﯿة اسﺘﻤﺮاراً التﺠاهات االحﺘﺮار الﺴابقة حﺘى عام
اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺼﻘﯿﻌﯿﺔ
 ،2020وهي أحﺪث الﺒﯿانات الﻤﺘاحة.
تﺘﻜﻮن الﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة تﺤﺖ حﻮالي ثﻤﻦ مﺴاحة األرض
الﻤﻜﺸﻮفة .وهي األرض الﺘي تﻈﻞ درجة حﺮارتها  0درجة اﻷوزون اﻟﺴﺘﺮاﺗﻮﺳﻔﯿﺮي
مﺌﻮية أو أقﻞ لﻤﺪة عامﯿﻦ مﺘﺘالﯿﯿﻦ على األقﻞ .ويﻤﻜﻦ أن يﺆدي
ذوبان الﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة إلى تﻐﯿﺮ الﻤﻨاﻇﺮ الﻄﺒﯿعﯿة وتﺄثﯿﺮات في أعقاب نﺠاح بﺮوتﻮكﻮل مﻮنﺘﺮيال ،أبُلﻎ عﻦ تﻮقﻒ
أخﺮى ،بﻤا في ذلﻚ انﺒعاث ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري مﻦ اسﺘﺨﺪام الهالﻮنات ومﺮكﺒات الﻜﺮبﻮن الﻜلﻮرية الفلﻮرية،
الﻤﻮاد العﻀﻮية الﻤﺠﻤﺪة .ومع اقﺘﺮاب درجة حﺮارة الﺘﺮبة على الﺮﻏﻢ مﻦ اسﺘﻤﺮار مﺮاقﺒة مﺴﺘﻮياتها في الﻐالف الﺠﻮي.
الﺼقﯿعﯿة مﻦ  0درجة مﺌﻮية ،تﺘﻮقﻒ الﺘﻐﯿﺮات في درجة وألن هﺬه الﻤﺮكﺒات معﻤﺮة ،فﺴﺘﻈﻞ في الﻐالف الﺠﻮي
الﺤﺮارة في األرض الﻐﻨﯿة بالﺠلﯿﺪ بﺴﺒﺐ تﻐﯿﺮ الﻄﻮر بﯿﻦ لعﺪة عقﻮد .وحﺘى لﻮ لﻢ تﺤﺪث انﺒعاثات جﺪيﺪة ،فال يﺰال
الﺠلﯿﺪ والﻤاﺀ .وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن زيادة درجة الﺤﺮارة قﺪ يﻮجﺪ ما يﻜفي مﻦ الﻜلﻮر والﺒﺮوم للﺘﺴﺒﺐ في تﺪمﯿﺮ كامﻞ
تﺴﺘقﺮ بالقﺮب مﻦ  0درجة مﺌﻮية لعﺪة سﻨﻮات أو عقﻮد بﺴﺒﺐ لألوزون فﻮق الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة في الفﺘﺮة مﻦ آب/
ً
ونﺘﯿﺠة لﺬلﻚ ،ال يﺰال
تﻐﯿﺮ الﻄﻮر ،فﺈن آثار احﺘﺮار الﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة وذوبانها أﻏﺴﻄﺲ إلى كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ.
على اسﺘقﺮار األرض )بﻤا في ذلﻚ الهﺒﻮط وتﺤﺮكات الﻜﺘلة( تﻜﻮيﻦ ثقﺐ األوزون في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة  -وهي
والهﯿﺪرولﻮجﯿا والﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة والﺒﻨى الﺘﺤﺘﯿة ﻏالﺒاً ما مﻨﻄقة ذات تﺮكﯿﺰ مﻨﺨفﺾ مﻦ األوزون  -ﻇاهﺮة ربﯿعﯿة
سﻨﻮية ،مع تفاوتﮫ حﺠﻤاً وعﻤقاً مﻦ سﻨة إلى أخﺮى بﺤﺴﺐ
تﻜﻮن ﻇاهﺮة بﻮضﻮح )الﺸﻜﻞ .(18
ﻇﺮوف األرصاد الﺠﻮية.
ومﻨﺬ تﺴعﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ ،قامﺖ الﺸﺒﻜة األرضﯿة
العالﻤﯿة للﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة ) (GTN-Pبﺘﺠﻤﯿع مﺠﻤﻮعات وتﺸﻜﻞ ثقﺐ األوزون في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة لعام
بﯿانات عﻦ درجات حﺮارة الﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة )درجة الﺤﺮارة  2021في وقﺖ مﺒﻜﺮ نﺴﺒﯿاً واسﺘﻤﺮ في االتﺴاع ،مﻤا أدى

)https://ozonewatch.

 .(gsfc.nasa.govوتﺴﺘﻨﺪ
بﯿانات ناسا إلى عﻤلﯿات
رصﺪ ساتلﯿة بﺠهازي
 OMIو.TOMS
)أ(
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إلى ثقﺐ أوزون كﺒﯿﺮ وعﻤﯿق .وبلﻎ اتﺴاعﮫ  24ملﯿﻮن وبالﻤﺜﻞ ،يﻤﻜﻦ أن تﺴاعﺪ تﻐﯿﺮات الﻀﻐﻂ الﻤعﺮوفة في
كﻢ 2في  24أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ وﻇﻞ قﺮيﺒاً مﻦ هﺬه القﯿﻤة حﺘى الﻐالف الﺠﻮي في تفﺴﯿﺮ أنﻤاط الﻄقﺲ اإلقلﯿﻤﯿة الﻤعﯿﻨة
مﻨﺘﺼﻒ تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ  .2021وكان ذلﻚ الﺜقﺐ ولﻜﻦ بﻤعﺪل أسﺮع.
تﻄﻮراً ومﺪى وشﺪ ًة قﺮيﺒاً مﻦ ثقﺐ مﻮسﻤي  2020و.2018
وبلﻐﺖ مﺴاحة ثقﺐ األوزون القﺼﻮى  24.8ملﯿﻮن كﻢ 2في وفي عام  ،2021ساهﻤﺖ كﻞ مﻦ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ  -الﺘﺬبﺬب
 7تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ  ،2021على ﻏﺮار الﻤﻨاﻃق في الﺠﻨﻮبي ،والقﻄﺒﯿة الﺜﻨائﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ،وتﺬبﺬب القﻄﺐ
عا َمي  2020و ،2018وكانﺖ قﺮيﺒة مﻦ أعلى القﯿﻢ الﺘي الﺸﻤالي ،والﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺠﻨﻮبي في الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية
رُ صﺪت في الﺴﻨﻮات الﺴابقة ،أي  28.2ملﯿﻮن كﻢ 2في عام والﻤﻨاخﯿة الﺮئﯿﺴﯿة في أجﺰاﺀ مﺨﺘلفة مﻦ العالﻢ ،وتﺮد
 2015و 29.6ملﯿﻮن كﻢ 2في عام  ،2006وفقاً لﺘﺤلﯿﻞ أجﺮتﮫ الﻤﺰيﺪ مﻦ الﺘفاصﯿﻞ عﻦ كﻞ مﻨها فﯿﻤا يلي.
وكالة ناسا )الﺸﻜﻞ  ،19الﯿﻤﯿﻦ(.
ومﻦ حﯿﺚ إجﻤالي عﻤﻮد األوزون ،أبلﻐﺖ وكالة ناسا عﻦ
حﺪ أدنى لألوزون يﺒلﻎ  92وحﺪة دوبﺴﻮن في  7تﺸﺮيﻦ
األول /أكﺘﻮبﺮ  ،2021وهي أدنى قﯿﻤة لﻤﻮسﻢ  2021وعلى
مﺪى الﺴﻨﻮات الﺴﺒعة عﺸﺮة الﻤاضﯿة )الﺸﻜﻞ  ،19الﯿﺴار(.
وبعﺪ أيلﻮل  /سﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2021انﺨفﺾ تﺮكﯿﺰ األوزون
الﺴﺘﺮاتﻮسفﯿﺮي باسﺘﻤﺮار إلى قﯿﻢ قﺮيﺒة مﻦ الﺼفﺮ بﯿﻦ
ارتفاع  15و 20كﻢ فﻮق الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة .وعلى
ﻏﺮار مﻮسﻢ عام  ،2020كانﺖ تلﻚ القﯿﻢ مﻦ أدنى قﯿﻢ
األوزون الﻤقاسﻤة بالﻤﺴابﯿﺮ في مﺤﻄات الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة ،كﻤا ذكﺮت اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والﻐالف
الﺠﻮي ).(NOAA
وكان ثقﺐ عام  2021أكﺒﺮ وأعﻤق مﻦ  %70مﻦ ثقﻮب
األوزون مﻨﺬ عام  ،1979وﻇﻞ على هﺬا الﻨﺤﻮ حﺘى إﻏالق
الﺜقﺐ في الﻨﺼﻒ الﺜاني مﻦ كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ .واحﺘﻞ
بﺬلﻚ الﻤﺮتﺒة الﺜالﺜة عﺸﺮة مﻦ بﯿﻦ أكﺒﺮ ثقﻮب األوزون
مﻦ حﯿﺚ الﻤﺴاحة والﻤﺮتﺒة الﺴادسة مﻦ حﯿﺚ عﻤق الﺜقﺐ
األدنى لألوزون .ويﺮجع العﻤق واالتﺴاع ﻏﯿﺮ الﻤعﺘاديﻦ
لﺜقﺐ األوزون في عام  2021إلى دوامة قﻄﺒﯿة قﻮية
ومﺴﺘقﺮة والﻈﺮوف األكﺜﺮ بﺮودة مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في ﻃﺒقة
الﺴﺘﺮاتﻮسفﯿﺮ الﺴفلي.

ﻣﺤﺮﻛﺎت اﻟﺘﻘﻠﺒﯿﺔ اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ

اﻟﻨﯿﻨﯿﻮ  -اﻟﺘﺬﺑﺬب اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

هﺬه الﻈاهﺮة مﻦ أهﻢ دوافع الﺘقلﺒﯿة مﻦ سﻨة إلى أخﺮى في
أنﻤاط الﻄقﺲ في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ .وهي مﺮتﺒﻄة بﺄخﻄار
مﺜﻞ األمﻄار الﻐﺰيﺮة والفﯿﻀانات والﺠفاف .وعادة ما
يﻜﻮن لﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ ،الﺘي تﺘﻤﯿﺰ بﺪرجات حﺮارة أعلى
مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ على سﻄﺢ الﺒﺤﺮ في شﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
االسﺘﻮائي وضعﻒ الﺮياح الﺘﺠارية ،تﺄثﯿﺮ احﺘﺮاري على
درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة .وأما ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا ،الﺘي تﺘﻤﯿﺰ
بﺪرجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ دون الﻤﺘﻮسﻂ في وسﻂ
وشﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ االسﺘﻮائي وقﻮة الﺮياح الﺘﺠارية،
فلها الﺘﺄثﯿﺮ العﻜﺴي.
وسُ ﺠﱢ لﺖ ﻇﺮوف الﻨﯿﻨﯿا في مﻨﺘﺼﻒ عام  2020وبلﻐﺖ ذروتها
في الفﺘﺮة مﻦ تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ إلى كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ
بقﻮة معﺘﺪلة ،مع بلﻮغ مﺘﻮسﻂ درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
 1.3درجة مﺌﻮية أقﻞ مﻦ الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعي للفﺘﺮة 2020-1991
ً
شﻤاال  5 -درجات جﻨﻮباً،
في مﻨﻄقة الﻨﯿﻨﯿﻮ  5) 3.4درجات
ً
و 120درجة ﻏﺮباً  170 -درجة ﻏﺮبا( .وضعفﺖ ﻇاهﺮة
الﻨﯿﻨﯿا في الﻨﺼﻒ األول مﻦ عام  ،2021حﯿﺚ وصلﺖ إلى
ﻇاهﺮة نﯿﻨﯿﻮ مﺤايﺪة )درجات حﺮارة في حﺪود  0.5درجة
مﺌﻮية مﻦ الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعي( في أيار /مايﻮ ،وفقاً لﻜﻞ مﻦ
الﻤﺆشﺮات الﻤﺤﯿﻄﯿة والﺠﻮية .ومع ذلﻚ ،انﺨفﻀﺖ درجات
حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ بعﺪ مﻨﺘﺼﻒ العام ،لﺘﺼﻞ إلى عﺘﺒات
الﻨﯿﻨﯿا مﺮة أخﺮى بﺤلﻮل الفﺘﺮة مﻦ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ إلى أيلﻮل/
سﺒﺘﻤﺒﺮ .وبﺤلﻮل الفﺘﺮة مﻦ تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ إلى كانﻮن
األول /ديﺴﻤﺒﺮ ،وصﻞ مﺘﻮسﻂ درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ
مﺮة أخﺮى إلى قﻮة معﺘﺪلة وهﻮ  1.0درجة مﺌﻮية أقﻞ مﻦ
الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعي.

تﻮجﺪ العﺪيﺪ مﻦ الﻈﻮاهﺮ الﻄﺒﯿعﯿة الﻤﺨﺘلفة ،الﺘي يﺸار إلﯿها
ﻏالﺒاً باسﻢ أنﻤاط أو أﻃﻮار الﻤﻨاخ ،والﺘي تﺆثﺮ في الﻄقﺲ في
نﻄاقات زمﻨﯿة تﺘﺮاوح بﯿﻦ أيام وعﺪة أشهﺮ .وتﺘﻐﯿﺮ درجات
الﺤﺮارة الﺴﻄﺤﯿة بﺒﻂﺀ نﺴﺒي فﻮق الﻤﺤﯿﻂ ،فﯿﻤﻜﻦ اسﺘﺨﺪام
األنﻤاط الﻤﺘﻜﺮرة في درجة حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ لفهﻢ أنﻤاط وباإلضافة إلى وجﻮد تﺄثﯿﺮ تﺒﺮيﺪ مﺆقﺖ على درجة حﺮارة
الﻄقﺲ الﻤﺘﻐﯿﺮة بﺴﺮعة أكﺒﺮ على األرض على نﻄاقات األرض العالﻤﯿة ،تﺮتﺒﻂ الﻨﯿﻨﯿا بﻈﺮوف أكﺜﺮ جفافاً مﻦ الﻤعﺘاد
زمﻨﯿة مﻮسﻤﯿة ،بﻞ الﺘﻨﺒﺆ بﺘلﻚ األنﻤاط في بعﺾ الﺤاالت .في شﺮق أفﺮيقﯿا .وشهﺪت كﯿﻨﯿا وإثﯿﻮبﯿا والﺼﻮمال مﻮاسﻢ
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الﺸﻤالي في نﺼﻒ الﻜﺮة
الﺸﻤالي في أشهﺮ الﺸﺘاﺀ
مﻦ الفﺘﺮة .2021-2000
ويﺸﯿﺮ اللﻮن األزرق إلى
شهﺮ كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ،
واللﻮن الﺒﺮتقالي إلى شهﺮ
كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ ،واللﻮن
الﺮمادي إلى شهﺮ شﺒاط/
فﺒﺮايﺮ.
الﻤﺼﺪر :مﺮكﺰ الﺘﻨﺒﺆ
بالﻤﻨاخ الﺘابع لﻺدارة
الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات
والﻐالف الﺠﻮي ).(NOAA
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ﻛﺎﻧون اﻷول /دﯾﺳﻣﺑر

هﻄﻮل أمﻄار مﺘﺘالﯿة أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في أواخﺮ عام 2020
وأوائﻞ عام  2021وأواخﺮ عام  ،2021مﻤا أدى إلى جفاف
في الﻤﻨﻄقة .وفي أوائﻞ عام  ،2021كان هﻄﻮل األمﻄار
أعلى مﻦ الﻤعﺘاد فﻮق القارة الﺒﺤﺮية) 61الﻤﻨﻄقة الﻤهﻤة مﻦ
الﻨاحﯿة الﻤﻨاخﯿة للﺠﺰر والﺒﺤار بﯿﻦ الﺒﺮ الﺮئﯿﺴي لﺠﻨﻮب
شﺮق آسﯿا وأسﺘﺮالﯿا وبﯿﻦ الﻤﺤﯿﻄﯿﻦ الهﻨﺪي والهادئ (
وأقﻞ مﻦ الﻤعﺘاد في باتاﻏﻮنﯿا في بﺪاية العام ،وهي أنﻤاط
ً
نﻤﻮذجﯿة مﺮتﺒﻄة بالﻨﯿﻨﯿا .
وإضافة إلى ذلﻚ ،يﻤﻜﻦ أن
تﺴهﻢ ﻇﺮوف الﻨﯿﻨﯿا في نﺸاط األعاصﯿﺮ فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ
في شﻤال الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي الﺬي شهﺪ  21إعﺼاراً مﺪارياً
مﺴﻤى خالل مﻮسﻢ األعاصﯿﺮ لعام ) 2021مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
 2010-1981للﻤﻮسﻢ بﺄكﻤلﮫ كان  .(14وتﺮتﺒﻂ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا
أيﻀاً بالﻤﻨاﻃق األكﺜﺮ دفﺌاً وجفافاً عﺒﺮ الﻤﻨﻄقة الﺠﻨﻮبﯿة مﻦ
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة .وفي كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ،
أبلﻐﺖ معﻈﻢ الﻮاليات في هﺬه الﻤﻨﻄقة عﻦ درجات حﺮارة
مﺮتفعة قﯿاسﯿة أو شﺒﮫ قﯿاسﯿة ،وكانﺖ العﺪيﺪ مﻦ الﻮاليات
أيﻀاً أكﺜﺮ جفافاً مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ.

ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﯾﻧﺎﯾر

ﺷﺑﺎط /ﻓﺑراﯾر

في الﻐﺮب .والﻤﺮحلة الﺴلﺒﯿة لها الﻨﻤﻂ الﻤعاكﺲ .ويﺆثﺮ
الﺘﻐﯿﺮ الﻨاتج في تﺪرج درجة حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ عﺒﺮ
ً
وخاصة في
حﻮض الﻤﺤﯿﻂ على ﻃقﺲ القارات الﻤﺤﯿﻄة،
نﺼﻒ الﻜﺮة الﺠﻨﻮبي .وﻏالﺒاً ما تﺮتﺒﻂ الﻈﻮاهﺮ اإليﺠابﯿة
للقﻄﺒﯿة الﺜﻨائﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي بﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ والﻈﻮاهﺮ
62
الﺴلﺒﯿة بﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا.
تﻤﻮز /

وسُ ﺠلﺖ قﻄﺒﯿة ثﻨائﯿة سلﺒﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي في
يﻮلﯿﻮ  2021وعادت إلى الﺤﯿاد ،وإن مالﺖ إلى الﺴلﺒﯿة،
بﺤلﻮل نهاية العام .وكان ذلﻚ أول قﻄﺒﯿة ثﻨائﯿة سلﺒﯿة مﻨﺬ
عام  .2016وباالقﺘﺮان مع ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا ،ساهﻤﺖ هﺬه
الﻤﺮحلة في الﻈﺮوف الﺮﻃﺒة في معﻈﻢ أنﺤاﺀ أسﺘﺮالﯿا في
أواخﺮ الﺸﺘاﺀ والﺮبﯿع .وأبلﻐﺖ الﻤﻨﻄقة الﺠﻨﻮبﯿة الﻐﺮبﯿة
مﻦ ﻏﺮب أسﺘﺮالﯿا عﻦ أعلى مﺠﻤﻮع لهﻄﻮل األمﻄار في
تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ مﻨﺬ عام  ،1996على ﻏﺮار العﺪيﺪ مﻦ الﻤﻮاقع
في جﻨﻮب أسﺘﺮالﯿا .وشهﺪت أسﺘﺮالﯿا كﻜﻞ ربﯿعها العاشﺮ
األكﺜﺮ رﻃﻮبة في سﺠلها الﺒالﻎ  122عاماً ،في حﯿﻦ شهﺪت
والية نﯿﻮ ساوث ويلﺰ ربﯿعها الﺮابع األكﺜﺮ رﻃﻮبة .وكان
شهﺮ تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ األكﺜﺮ رﻃﻮبة مقارنة بﺄشهﺮ
تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ الﺴابقة مﻨﺬ بﺪﺀ الﺴﺠالت في كﻞ
اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺜﻨﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﺤﯿﻂ اﻟﮭﻨﺪي
مﻦ نﯿﻮ ساوث ويلﺰ وأسﺘﺮالﯿا كﻜﻞ 63.وعلى العﻜﺲ مﻦ
تﺘﻤﯿﺰ الﻤﺮحلة اإليﺠابﯿة مﻦ القﻄﺒﯿة الﺜﻨائﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ذلﻚ ،مﻦ الﻤﺮجﺢ أن تﻜﻮن الﺜﻨائﯿة القﻄﺒﯿة قﺪ ساهﻤﺖ،
بﺪرجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ دون الﻤﺘﻮسﻂ في شﺮق باالقﺘﺮان مع ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا ،في الﻈﺮوف الﺠافة القاسﯿة
الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ودرجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ في شﺮق أفﺮيقﯿا.
61

Ramage, C. S. Role of a Tropical “Maritime Continent” in the Atmospheric Circulation. Monthly Weather Review 1968,
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http://www.bom.gov.au/climate/enso/history/ln-2010-12/IOD-what.shtm
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http://www.bom.gov.au/climate/current/statements/scs75.pdf

ﺗﺬﺑﺬب اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ

اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺤﻠﻘﻲ اﻟﺠﻨﻮﺑﻲ

تﺬبﺬب القﻄﺐ الﺸﻤالي هﻮ نﻤﻂ جﻮي واسع الﻨﻄاق يﺆثﺮ
في الﻄقﺲ في جﻤﯿع أنﺤاﺀ نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي 64.وتﺘﻤﯿﺰ
الﻤﺮحلة اإليﺠابﯿة بﻀﻐﻂ هﻮاﺀ أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ فﻮق القﻄﺐ
الﺸﻤالي وضﻐﻂ أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ فﻮق شﻤال الﻤﺤﯿﻂ
الهادئ والﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي .ويﻤﺘﺪ الﺘﯿار الﻨفاث بالﺘﻮازي مع
ً
شﻤاال مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ،مﻤا يﺆدي إلى
خﻄﻮط العﺮض وأبعﺪ
ً
حﺒﺲ هﻮاﺀ القﻄﺐ الﺸﻤالي الﺒارد ،وأحﯿانا تﺤﻮيﻞ العﻮاصﻒ
مﻦ مﺴاراتها الﻤعﺘادة إلى الﺸﻤال .وتﺸهﺪ خﻄﻮط العﺮض
الﻮسﻄى في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأوروبا وسﯿﺒﯿﺮيا وشﺮق آسﯿا
عﻤﻮما عﺪداً أقﻞ مﻦ الﻤعﺘاد مﻦ حاالت هﺒﻮب الهﻮاﺀ الﺒارد
خالل الﻤﺮحلة اإليﺠابﯿة مﻦ تﺬبﺬب القﻄﺐ الﺸﻤالي .ويﻜﻮن
لﺘﺬبﺬب القﻄﺐ الﺸﻤالي الﺴلﺒي تﺄثﯿﺮ معاكﺲ يﺮتﺒﻂ بﺘﯿار
نفاث أكﺜﺮ تعﺮجاً وهﻮاﺀ بارداً يﺘﺴﺮب جﻨﻮباً إلى خﻄﻮط
العﺮض الﻮسﻄى حﯿﺚ يﻨﺨفﺾ الﺘﯿار الﻨفاث جﻨﻮباً.

على الﺠانﺐ اﻵخﺮ مﻦ العالﻢ ،فﺈن الﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺠﻨﻮبي
)ويُﺸار إلﯿﮫ أيﻀاً باسﻢ ”تﺬبﺬب القﻄﺐ الﺠﻨﻮبي“( هﻮ نﻤﻂ
جﻮي واسع الﻨﻄاق يﺆثﺮ في الﻄقﺲ في نﺼﻒ الﻜﺮة
الﺠﻨﻮبي .ويُقاس بالﺤﺮكة الﺸﻤالﯿة الﺠﻨﻮبﯿة لﺤﺰام الﺮياح
الﻐﺮبي الﺬي يﺪور حﻮل الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ،ويهﯿﻤﻦ
على خﻄﻮط العﺮض الﻮسﻄى إلى العلﯿا في نﺼﻒ الﻜﺮة
الﺠﻨﻮبي .وتﺘﻤﯿﺰ الﻤﺮحلة اإليﺠابﯿة بﺤﺰام رياح ﻏﺮبﯿة قﻮية
تﺘقلﺺ نﺤﻮ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة وتﺮتﺒﻂ بﻤﺮحلة الﻨﯿﻨﯿا
مﻦ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ  -الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي .وخالل الﻨﻤﻂ الﺤلقي
الﺠﻨﻮبي اإليﺠابي ،يﺆدي الﺘﺪفق الﻐﺮبي الﺪافﺊ والﺮﻃﺐ
فﻮق شﺒﮫ الﺠﺰيﺮة الﺸﻤالﯿة إلى ارتفاع درجة حﺮارة رياح
الفهﻦ على الﺠانﺐ الﺸﺮقي ودفﺀ ﻏﯿﺮ عادي .وفي الﻤقابﻞ،
تﺘﻤﯿﺰ الﻤﺮحلة الﺴلﺒﯿة بﺘﻮسع حﺰام الﺮياح الﻐﺮبﯿة القﻮية
نﺤﻮ خﻂ االسﺘﻮاﺀ 66.ومﻦ الﺠﺪيﺮ بالﺬكﺮ أن الﻨﻤﻂ الﺤلقي
الﺠﻨﻮبي يﻤﻜﻦ أن يﻜﻮن لﮫ تﺄثﯿﺮات كﺒﯿﺮة على درجات
حﺮارة سﻄﺢ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ،ودوران الﻤﺤﯿﻄات،
وأنﻤاط هﻄﻮل األمﻄار في أجﺰاﺀ مﻦ أسﺘﺮالﯿا.

وكان تﺬبﺬب القﻄﺐ الﺸﻤالي سلﺒﯿاً خالل شﺘاﺀ نﺼﻒ الﻜﺮة
الﺸﻤالي  ،2021/2020وكان مﻮسﻤﯿاً األكﺜﺮ سلﺒﯿة وفقاً
للﺴﺠالت مﻨﺬ شﺘاﺀ ) 2010/2009الﺸﻜﻞ  .(20واجﺘاح الﺘﯿار
الﻨفاث أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة ،مﻤا ساهﻢ في أبﺮد شهﺮ شﺒاط/
فﺒﺮايﺮ تﺸهﺪه القارة مﻨﺬ عام  .1994ومع ذلﻚ ،ساهﻢ الﺘﯿار
الﻨفاث الﻤﺘﻤﻮج نفﺴﮫ أيﻀاً في الﺪفﺀ الﺸﺪيﺪ في أجﺰاﺀ
مﻦ شﻤال وشﺮق آسﯿا في شﺒاط /فﺒﺮايﺮ  2021حﯿﺚ ارتفع
ً
شﻤاال فﻮق الﻤﻨﻄقة ،إذ أبلﻐﺖ مﻨاﻃق في مﻨﻐﻮلﯿا والﺼﯿﻦ
والﯿابان وجﻤهﻮرية كﻮريا عﻦ ارتفاع قﯿاسي في درجات
الﺤﺮارة لهﺬه الفﺘﺮة مﻦ العام .ويﻤﻜﻦ أن يفﺴﱢ ﺮ الﺘﺒايﻦ بﯿﻦ
تﺬبﺬب القﻄﺐ الﺸﻤالي اإليﺠابي )شﺘاﺀ  (2020/2019وتﺬبﺬب
القﻄﺐ الﺸﻤالي الﺴلﺒي )شﺘاﺀ  (2021/2020بعﺾ االخﺘالفات
بﯿﻦ أنﻤاط درجات الﺤﺮارة في الفﺼلﯿﻦ األولﯿﻦ مﻦ عا َمي
 2020و .2021ورُ بﻄﺖ الﻤﺮحلة الﺸﺘﻮية الﺴلﺒﯿة مﻦ تﺬبﺬب
القﻄﺐ الﺸﻤالي بفقﺪان الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في القﻄﺐ الﺸﻤالي
ً
اعﺘﺪاال في الﺼﯿﻒ الﺘالي) 65انﻈﺮ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
بﺸﻜﻞ أكﺜﺮ
في مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالي(.

وكان الﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺠﻨﻮبي إيﺠابﯿاً أو مﺤايﺪاً أساساً ﻃﻮال
عام  ،2021وكان إيﺠابﯿاً بقﻮة في بﺪاية العام وبالقﺮب مﻦ
نهاية العام 67.مﻦ الﻤﺤﺘﻤﻞ أن يﻜﻮن هﺬا الﻨﻤﻂ اإليﺠابي قﺪ
ساهﻢ في مﻮسﻢ الﺸﺘاﺀ الﺒارد القﯿاسي ومﻮسﻢ الﺒﺮد مﻦ نﯿﺴان/
أبﺮيﻞ إلى أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ،حﯿﺚ
أدى إلى سﺮعة رياح مﻨﺨفﻀة على ﻏﯿﺮ العادة واتﺠاهات
رياح معﻈﻤها مﻦ الﺸﻤال الﺸﺮقي في القﻄﺐ ومﻨع الﻜﺘﻞ
الهﻮائﯿة الﺪافﺌة مﻦ الﻮصﻮل إلى الﻤﻨﻄقة .وعلى العﻜﺲ
مﻦ ذلﻚ ،شهﺪت مﺤﻄة إسﺒﯿﺮانﺰا الﻮاقعة في شﻤال شﺮق
شﺒﮫ الﺠﺰيﺮة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة أحﺮ عام لها على اإلﻃالق،
حﯿﺚ بلﻎ مﺘﻮسﻂ درجة الﺤﺮارة  2.6-درجة مﺌﻮية .وفي
 18كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ ،وصلﺖ درجة الﺤﺮارة إلى
 14.6درجة مﺌﻮية ،وهﻮ أعلى مﺴﺘﻮى تﺴﺠﱢ لﮫ الﻤﺤﻄة في
شهﺮ كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ.
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الﻈﻮاهﺮ العالﯿة الﺘﺄثﯿﺮ في عام
على الﺮﻏﻢ مﻦ أهﻤﯿة فهﻢ الﺘﻐﯿﺮات الﻮاسعة الﻨﻄاق في
الﻤﻨاخ ،فﺈن اﻵثار الﺤادة للﻄقﺲ والﻤﻨاخ ﻏالﺒاً ما تﻜﻮن
مﺤﺴﻮسة أثﻨاﺀ الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية الﻤﺘﻄﺮفة مﺜﻞ األمﻄار
الﻐﺰيﺮة والﺜلﻮج والﺠفاف ومﻮجات الﺤﺮ ومﻮجات الﺒﺮد
والعﻮاصﻒ ،بﻤا في ذلﻚ العﻮاصﻒ الﻤﺪارية واألعاصﯿﺮ.
ويﻤﻜﻦ أن تﺆدي هﺬه الﻈﻮاهﺮ إلى ﻇﻮاهﺮ أخﺮى شﺪيﺪة
الﺘﺄثﯿﺮ ،مﺜﻞ الفﯿﻀانات واالنهﯿارات األرضﯿة وحﺮائق
الﻐابات واالنهﯿارات الﺜلﺠﯿة ،أو إلى تفاقﻢ تلﻚ الﻈﻮاهﺮ.
ويﺴﺘﻨﺪ هﺬا القﺴﻢ إلى حﺪ كﺒﯿﺮ إلى مﺪخالت مﻦ أعﻀاﺀ
الﻤﻨﻈﻤة ) .(WMOويﺮد وصﻒ الﻤﺨاﻃﺮ واﻵثار االجﺘﻤاعﯿة
واالقﺘﺼادية األوسع نﻄاقاً والﻤﺮتﺒﻄة بهﺬه الﻈﻮاهﺮ في
الﻤﺨاﻃﺮ واﻵثار.

2021

لﺘﻜﻮن  -بالﺘﺴاوي مع قﯿﻤة أخﺮى مﺴﺠﱠ لة في عام
 أعلى درجة حﺮارة تُﺴﺠﱠ ﻞ في العالﻢ مﻨﺬ ثالثﯿﻨﯿات القﺮنالعﺸﺮيﻦ على األقﻞ .وشﻜلﺖ بﺬلﻚ أحﺮ فﺼﻞ صﯿﻒ في
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة القارية.
2020

وحﺪثﺖ العﺪيﺪ مﻦ حﺮائق الﻐابات الﻜﺒﺮى في أثﻨاﺀ مﻮجات
الﺤﺮ وبعﺪها )بﻤا في ذلﻚ حﺮيق دمﺮ إلى حﺪ كﺒﯿﺮ مﺪيﻨة لﯿﺘﻮن
في الﯿﻮم الﺘالي لﺘﺴﺠﯿلها درجة الﺤﺮارة القﯿاسﯿة( .وأحﺮق
حﺮيق ديﻜﺴي في شﻤال كالﯿفﻮرنﯿا ،الﺬي بﺪأ في  13تﻤﻮز/
يﻮلﯿﻮ ،حﻮالي  390 000هﻜﺘار قﺒﻞ أن يﺘﻢ احﺘﻮاؤه بالﻜامﻞ
في تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ ،مﻤا يﺠعلﮫ أكﺒﺮ حﺮيق مﻨفﺮد
في تاريﺦ كالﯿفﻮرنﯿا .وتﺴﺒﺐ حﺮيق ﻏابات شﺘﻮي نادر في
خﺴائﺮ كﺒﯿﺮة في الﻤﻤﺘلﻜات شﺮق بﻮلﺪر بﻮالية كﻮلﻮرادو
في  30كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ ،حﯿﺚ دمﺮ أو تﻀﺮر أكﺜﺮ
ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ وﺣﺮاﺋﻖ اﻟﻐﺎﺑﺎت
مﻦ  1 000مﻨﺰل ومﺒﻨى آخﺮ .وكانﺖ الﻤﺴاحة اإلجﻤالﯿة
أثﺮت مﻮجات الﺤﺮ االسﺘﺜﻨائﯿة على ﻏﺮب أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة الﺘي أحﺮقﺖ خالل الﻤﻮسﻢ في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة أقﻞ قلﯿال
في عﺪة مﻨاسﺒات خالل شهﺮي حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وتﻤﻮز /مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ 72،ولﻜﻦ كانﺖ أعلى بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في
يﻮلﯿﻮ .ووفقاً لﺒعﺾ الﻤقايﯿﺲ ،سُ ﺠﱢ لﺖ الﻤﻮجات األكﺜﺮ كﻨﺪا حﯿﺚ شهﺪت أونﺘاريﻮ احﺘﺮاق أكﺒﺮ مﻨﻄقة مﻮسﻤﯿة لها
تﻄﺮفاً في أواخﺮ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ في شﻤال ﻏﺮب الﻮاليات في تاريﺨها وشهﺪت كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة احﺘﺮاق ثالﺚ أكﺒﺮ
الﻤﺘﺤﺪة وﻏﺮب كﻨﺪا .فقﺪ سﺠﱠ لﺖ لﯿﺘﻮن ،في جﻨﻮب وسﻂ مﻨﻄقة في تاريﺨها .وأثﺮ تلﻮث الﺪخان لفﺘﺮات ﻃﻮيلة على
كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة 49.6 ،درجة مﺌﻮية في  29حﺰيﺮان /أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة خالل فﺼﻞ الﺼﯿﻒ ،حﯿﺚ
يﻮنﯿﻮ ،مﺤﻄﻤة الﺮقﻢ القﯿاسي الﻮﻃﻨي الﻜﻨﺪي الﺴابق بﻤقﺪار أبلﻐﺖ كالﻐاري عﻦ رقﻢ قﯿاسي بلﻎ  512ساعة مﻦ الﺪخان أو
 4.6درجة مﺌﻮية ،مع درجات حﺮارة تﺼﻞ إلى مﻨﺘﺼﻒ الﻀﺒاب ،مقارنة بالﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األجﻞ الﺒالﻎ  12ساعة.
األربعﯿﻨات ﻏﺮباً حﺘى الﻀﻮاحي الﺸﺮقﯿة لفانﻜﻮفﺮ والﻤﻨاﻃق
الﺪاخلﯿة مﻦ جﺰيﺮة فانﻜﻮفﺮ .وكانﺖ درجة الﺤﺮارة أعلى وأثﺮت الﺤﺮارة الﺸﺪيﺪة على مﻨﻄقة الﺒﺤﺮ األبﯿﺾ الﻤﺘﻮسﻂ
بﺄكﺜﺮ مﻦ  5درجات مﺌﻮية مﻦ أعلى درجة حﺮارة معﺮوفة األوسع في عﺪة مﻨاسﺒات خالل الﻨﺼﻒ الﺜاني مﻦ صﯿﻒ
ً
سابقة شﻤال  50درجة
شﻤاال .وسُ ﺠﱢ لﺖ أعﺪاد كﺒﯿﺮة مﻦ نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي .وكانﺖ الﺤﺮارة األكﺜﺮ اسﺘﺜﻨائﯿة في
حالة
569
عﻦ
اإلبالغ
تﻢ
حﯿﺚ
الﺤﺮارة،
الﻮفﯿات بﺴﺒﺐ
األسﺒﻮع الﺜاني مﻦ آب /أﻏﺴﻄﺲ .وفي  11آب /أﻏﺴﻄﺲ،
في كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة وحﺪها بﯿﻦ  20حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وصلﺖ درجة الﺤﺮارة في مﺤﻄة لألرصاد الﺠﻮية الﺰراعﯿة
ُ
و 29تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ 68،و 185حالة في ألﺒﺮتا ،69في حﯿﻦ أنﮫ أبلﻎ بالقﺮب مﻦ سﺮقﻮسة في صقلﯿة بﺈيﻄالﯿا إلى  48.8درجة
في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،على مﺪى فﺘﺮة مﻤاثلة ،عﻦ  154حالة مﺌﻮية ،وهﻮ رقﻢ قﯿاسي أوروبي مﺆقﺖ ،في حﯿﻦ وصلﺖ
وفاة مﺮتﺒﻄة بالﺤﺮارة في واشﻨﻄﻦ 70و 83حالة على األقﻞ درجة الﺤﺮارة في القﯿﺮوان )تﻮنﺲ( إلى مﺴﺘﻮى قﯿاسي بلﻎ
71
في والية أوريﻐﻮن .وحﻄﻤﺖ العﺪيﺪ مﻦ الﻤﺤﻄات الﻄﻮيلة  50.3درجة مﺌﻮية .وسﺠلﺖ مﻮنﺘﻮرو ) 47.4درجة مﺌﻮية(
األجﻞ األرقام القﯿاسﯿة بﻤقﺪار  4درجات مﺌﻮية إلى  6درجات رقﻤاً قﯿاسﯿاً وﻃﻨﯿاً إلسﺒانﯿا في  14آب /أﻏﺴﻄﺲ ،وشهﺪت
مﺌﻮية ،بﻤا في ذلﻚ بﻮرتالنﺪ بﺄوريﻐﻮن ) 46.7درجة مﺌﻮية( .مﺪريﺪ )مﻄار باراخاس( في الﯿﻮم نفﺴﮫ أكﺜﺮ أيامها سﺨﻮنة
وسُ ﺠﱢ لﺖ أيﻀاً مﻮجات حﺮ مﺘعﺪدة في جﻨﻮب ﻏﺮب الﻮاليات على اإلﻃالق بﺘﺴﺠﯿلها  42.7درجة مﺌﻮية .وفي  20تﻤﻮز/
الﻤﺘﺤﺪة .إذ بلﻐﺖ درجة الﺤﺮارة في وادي الﻤﻮت بﻮالية يﻮلﯿﻮ ،سﺠلﺖ جﺰيﺮة ابﻦ عﻤﺮ ) 49.1درجة مﺌﻮية( رقﻤاً
كالﯿفﻮرنﯿا األمﺮيﻜﯿة  54.4درجة مﺌﻮية في  9تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ،قﯿاسﯿاً وﻃﻨﯿاً تﺮكﯿاً وشهﺪت تﺒلﯿﺴي )جﻮرجﯿا( أكﺜﺮ أيامها
68
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مﻜﺘﺐ الﻄﺒﯿﺐ الﺸﺮعي في والية أوريﻐﻮنً ،
نقال عﻦ تقاريﺮ وسائﻞ اإلعالم،
https://www.nifc.gov

https://flashalert.net/id/OSPOre/146352

ﻧﻮﺑﺎت اﻟﺒﺮد واﻟﺜﻠﻮج

سﺨﻮنة على اإلﻃالق ) 40.6درجة مﺌﻮية( .وانﺪلعﺖ حﺮائق
ﻏابات كﺒﯿﺮة في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ الﻤﻨﻄقة ،حﯿﺚ تﻀﺮرت
الﺠﺰائﺮ وجﻨﻮب تﺮكﯿا والﯿﻮنان بﺸﺪة بﺸﻜﻞ خاصُ .
وقﺘﻞ أثﺮت الﻈﺮوف الﺒاردة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿعي على أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة
أكﺜﺮ مﻦ  40شﺨﺼاً 73في الﺤﺮائق الﺠﺰائﺮية .وشهﺪت مﻦ وسﻂ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وشﻤال الﻤﻜﺴﯿﻚ في مﻨﺘﺼﻒ
فﺮنﺴا وإيﻄالﯿا ومقﺪونﯿا الﺸﻤالﯿة ولﺒﻨان وإسﺮائﯿﻞ ولﯿﺒﯿا شﺒاط /فﺒﺮايﺮ .وكانﺖ أشﺪ اﻵثار في تﻜﺴاس ،الﺘي شهﺪت
عﻤﻮماً أدنى درجات الﺤﺮارة في تاريﺨها مﻨﺬ عام 1989
وتﻮنﺲ والﻤﻐﺮب حﺮائق ﻏابات كﺒﯿﺮة خالل هﺬه الفﺘﺮة.
على األقﻞ ،حﯿﺚ ﻇلﺖ درجات الﺤﺮارة في بعﺾ الﻤﻨاﻃق
وكان شهﺮ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ دافﺌاً بﺸﻜﻞ اسﺘﺜﻨائي في أجﺰاﺀ أقﻞ مﻦ درجة الﺘﺠﻤﺪ بﺸﻜﻞ مﺴﺘﻤﺮ لﻤﺪة  6إلى  9أيام .وفي
كﺜﯿﺮة مﻦ أوروبا الﺸﺮقﯿة والﻮسﻄى .إذ سُ ﺠﱢ لﺖ أرقام قﯿاسﯿة  16شﺒاط /فﺒﺮايﺮ ،وصلﺖ درجة الﺤﺮارة في أوكالهﻮما
وﻃﻨﯿة لﺸهﺮ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ في إسﺘﻮنﯿا ) 34.6درجة مﺌﻮية( سﯿﺘي إلى  25.6-درجة مﺌﻮية وفي داالس إلى  18.9-درجة
وبﯿالروسﯿا ) 37.1درجة مﺌﻮية( ،في حﯿﻦ شﻤلﺖ الﻤﻮاقع مﺌﻮية ،وهي أدنى درجات الﺤﺮارة مﻨﺬ عا َمي  1899و1949
الﺘي شهﺪت أكﺜﺮ أيام حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ سﺨﻮنة على اإلﻃالق على الﺘﻮالي .وتعﻄﻞ نقﻞ الﻜهﺮباﺀ بﺸﺪة ،حﯿﺚ أثﺮ انقﻄاع
سانﺖ بﻄﺮسﺒﺮغ ) 35.9درجة مﺌﻮية( ومﻮسﻜﻮ ) 34.8درجة الﺘﯿار الﻜهﺮبائي على ما يقﺮب مﻦ  10ماليﯿﻦ شﺨﺺ في
مﺌﻮية( ،وكالهﻤا في  23حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ ،ويﺮيفان )أرمﯿﻨﯿا ،ذروة الﻈاهﺮة .وكانﺖ األنابﯿﺐ الﻤﺠﻤﺪة سﺒﺒاً رئﯿﺴﯿاً آخﺮ
 41.1درجة مﺌﻮية( في يﻮم  ،24وباكﻮ )أذربﯿﺠان 40.5 ،درجة للﻀﺮر .إذ تﻢ اإلبالغ عﻤا مﺠﻤﻮعﮫ  226حالة وفاة في
مﺌﻮية( في يﻮم  26مﻦ الﺸهﺮ نفﺴﮫ .وأبلﻐﺖ تامﺒﯿﺮي في فﻨلﻨﺪا الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة إلى جانﺐ خﺴائﺮ اقﺘﺼادية تقﺪر بﻨﺤﻮ
عﻦ أعلى درجة حﺮارة تﺸهﺪها في تاريﺨها ) 33.2درجة  24ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي ،مﻤا يﺠعلها العاصفة الﺸﺘﻮية األكﺜﺮ
75
مﺌﻮية( في  22حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ .وشهﺪت التفﯿا أحﺮ صﯿﻒ تﻜلفة على اإلﻃالق في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.
وشهﺮ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ في تاريﺨها .وشهﺪت لﯿﺒﯿا أيﻀاً
ً
مﻮجة حﺮ ﻃﻮيلة األمﺪ في أواخﺮ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ .وفي وكان شﺘاﺀ عام  2021/2020شﺘاﺀ باردا في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة
وقﺖ الحق مﻦ الﺼﯿﻒ ،وصﻞ الﺪفﺀ ﻏﯿﺮ الﻄﺒﯿعي أيﻀاً مﻦ شﻤال آسﯿا .فقﺪ شهﺪ االتﺤاد الﺮوسي أبﺮد شﺘاﺀ لﮫ مﻨﺬ
إلى شﻤال ﻏﺮب أوروبا؛ إذ سُ ﺠﱢ لﺖ أيﺮلﻨﺪا الﺸﻤالﯿة درجة  .2010/2009وأثﺮت درجات الﺤﺮارة األقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ
حﺮارة قﯿاسﯿة وهي  31.3درجة مﺌﻮية في كاسلﺪرغ في على جﺰﺀ كﺒﯿﺮ مﻦ الﯿابان في أواخﺮ كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ
 21تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ .ورُ صﺪت لﯿلﺘان اسﺘﻮائﯿﺘان في أيﺮلﻨﺪا وأوائﻞ كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ ،مع تﺴاقﻂ الﺜلﻮج بﻜﺜافة في
في تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ،مع درجات حﺮارة دنﯿا يﻮمﯿة تﺘﺠاوز عﺪد مﻦ الﻤﻨاسﺒات .وشهﺪ عﺪد مﻦ الﻤﻮاقع على ساحﻞ بﺤﺮ
الﯿابان في هﻮنﺸﻮ أثقﻞ تﺴاقﻂ للﺜلﻮج على مﺪى  72ساعة
 20درجة مﺌﻮية في مقاﻃعة كﯿﺮي.
على اإلﻃالق في أوائﻞ كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ .وكان جﺰﺀ
وللﺴﻨة الﺜالﺜة على الﺘﻮالي ،حﺪثﺖ حﺮائق ﻏابات كﺒﯿﺮة خالل كﺒﯿﺮ مﻦ الﺼﯿﻦ بارداً بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ عادي خالل هﺬه الفﺘﺮة،
فﺼﻞ الﺼﯿﻒ في سﯿﺒﯿﺮيا ،وخاصة في جﻤهﻮرية ساخا حﯿﺚ وصلﺖ درجة حﺮارة بﻜﯿﻦ إلى  19.6-درجة مﺌﻮية
حﻮل ياكﻮتﺴﻚ .ووفقاً لﺘقﺮيﺮ صادر عﻦ الﻮكالة الفﯿﺪرالﯿة في  7كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ ،وهي أدنى درجة حﺮارة في
للﻐابات الﺮوسﯿة ،بلﻎ عﺪد الﺤﺮائق في ياقﻮتﯿا بﺤلﻮل نهاية تاريﺨها مﻨﺬ عام .1966
الﺼﯿﻒ  ،2 295مع مﺴاحة تﺒلﻎ حﻮالي  8.9ملﯿﻮن هﻜﺘار
وضﺮبﺖ عاصفة ثلﺠﯿة شﺪيﺪة أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ إسﺒانﯿا في
مﺸﺘعلة مﻨﺬ بﺪاية مﻮسﻢ حﺮائق الﻐابات.
الفﺘﺮة مﻦ  7إلى  10كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ ،وتالها أسﺒﻮع مﻦ
وكان نﺸاط الﺤﺮائق في مﻨﻄقة األمازون خالل مﻮسﻢ درجات حﺮارة الهﻮاﺀ الﻤﺘﺠﻤﺪة .وتﺴاقﻂ ما مﺠﻤﻮعﮫ  53سﻢ
الﺬروة مﻦ آب /أﻏﺴﻄﺲ إلى أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ أقﻞ مﻤا كان مﻦ الﺜلﻮج في مﻮقع مﺪيﻨة ريﺘﯿﺮو )مﺪريﺪ( في وسﻂ الﻤﺪيﻨة،
علﯿﮫ في عام  2019أو  74،2020ولﻜﻦ سُ ﺠﱢ لﺖ حﺮائق واسعة وتﻢ اإلبالغ عﻦ سقﻮط كﺜﯿﻒ في أجﺰاﺀ أخﺮى كﺜﯿﺮة مﻦ
الﻨﻄاق في أجﺰاﺀ أخﺮى مﻦ الﺒﺮازيﻞ ،بﻤا في ذلﻚ في إسﺒانﯿا 76.وبعﺾ الﻤﻮاقع ،بﻤا في ذلﻚ تﻮلﯿﺪو ) 13.4-درجة
مﺌﻮية( وتﯿﺮويﻞ ) 21.0-درجة مﺌﻮية( ،سﺠﱠ لﺖ أدنى درجات
مﻨﻄقة بانﺘانال.
73
74
75
76

https://www.emdat.be
https://queimadas.dgi.inpe.br/queimadas/portal-static/estatisticas_estados
https://www.ncdc.noaa.gov/billions/events/US/2021
http://www.aemet.es/en/conocermas/borrascas/2020-2021/estudios_e_impactos/filomena
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الﺬي لﺤق بالﺰراعة بﺴﺒﺐ الﺼقﯿع شﺪيﺪاً وواسع الﻨﻄاق،
حﯿﺚ تﺠاوزت الﺨﺴائﺮ الﺘي لﺤقﺖ بﻤﺰارع الﻜﺮوم وﻏﯿﺮها
مﻦ الﻤﺤاصﯿﻞ في فﺮنﺴا وحﺪها  4.6ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي.
واسﺘﻤﺮت الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة في تﺴﺠﯿﻞ أدنى مﺘﻮسﻂ شهﺮي
لﺪرجة الﺤﺮارة لﺸهﺮ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ مﻨﺬ عام .1922

الﺤﺮارة في تاريﺨها في  12كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ في أعقاب
العاصفة .وحﺪثﺖ اضﻄﺮابات كﺒﯿﺮة في الﻨقﻞ الﺒﺮي والﺠﻮي.
وفي وقﺖ الحق مﻦ فﺼﻞ الﺸﺘاﺀ ،وتﺤﺪيﺪاً في األسﺒﻮع
الﺜاني مﻦ شهﺮ شﺒاط /فﺒﺮايﺮ ،شهﺪت هﻮلﻨﺪا أكﺒﺮ عاصفة
ثلﺠﯿة مﻨﺬ عام  ،2010مع تﺴاقﻂ الﺜلﻮج الﻜﺜﯿفة أيﻀاً في
ألﻤانﯿا وبﻮلﻨﺪا والﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة .وفي أعقاب العاصفة،
سﺠلﺖ بﺮايﻤار  23.0-درجة مﺌﻮية في  12شﺒاط /فﺒﺮايﺮ،
وهي أدنى درجة حﺮارة في الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة مﻨﺬ عام .1995
وفي جﻨﻮب شﺮق أوروبا ،شهﺪت أثﯿﻨا أثقﻞ تﺴاقﻂ للﺜلﻮج
مﻨﺬ عام  2009في  15شﺒاط /فﺒﺮايﺮ .وشهﺪت لﯿﺒﯿا تﺴاقﻄاً
ﻏﯿﺮ عادي للﺜلﻮج بﯿﻦ  15و 21شﺒاط /فﺒﺮايﺮ ومﺮة أخﺮى،
على أرض مﺮتفعة ،في أواخﺮ كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ.

اﻟﺘﮭﻄﺎل
بالﻤقارنة مع درجة الﺤﺮارة ،يﺘﻤﯿﺰ الﺘهﻄال بﺘقلﺒات مﻜانﯿة
وزمﻨﯿة أعلى .وفي عام  ،2021كانﺖ الﻤﻨاﻃق الﻜﺒﯿﺮة ذات
ً
نﺴﺒة إلى فﺘﺮة علﻢ
مﺠامﯿع الﺘهﻄال فﻮق الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعي،
الﻤﻨاخ الﻤﺨﺘارة ) ،(2000-1951هي أوروبا الﺸﺮقﯿة وجﻨﻮب
شﺮق آسﯿا والقارة الﺒﺤﺮية ومﻨاﻃق شﻤال أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة
وأجﺰاﺀ مﻦ جﻨﻮب شﺮق أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة )الﺸﻜﻞ .(21
وشﻤلﺖ الﻤﻨاﻃق الﻜﺒﯿﺮة الﺘي تعاني عﺠﺰاً في هﻄﻮل
األمﻄار جﻨﻮب ﻏﺮب آسﯿا والﺸﺮق األوسﻂ ،وأجﺰاﺀ مﻦ
الﺠﻨﻮب األفﺮيقي ،وأجﺰاﺀ مﻦ جﻨﻮب أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة،
ومﻨاﻃق في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة الﻮسﻄى.

وأثﺮت نﻮبة بﺮودة ربﯿعﯿة ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿعﯿة في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ
أوروبا في أوائﻞ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ .وشﻤلﺖ درجات الﺤﺮارة
الﻤﻨﺨفﻀة القﯿاسﯿة في نﯿﺴان /أبﺮيﻞ في فﺮنﺴا  7.4-درجة
مﺌﻮية في سانﺖ إتﯿان في الﺜامﻦ مﻦ الﺸهﺮ و 6.9-درجة مﺌﻮية
في بﻮفﯿﺲ في الﺴادس مﻦ الﺸهﺮ ،في حﯿﻦ شهﺪت بلﻐﺮاد
)صﺮبﯿا( أثقﻞ تﺴاقﻂ للﺜلﻮج في نﯿﺴان /أبﺮيﻞ على اإلﻃالق
في الﺴابع مﻦ الﺸهﺮ .وكان ذلﻚ أبﺮد شهﺮ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ
تﺸهﺪه بﻮلﻨﺪا في القﺮن الﺤادي والعﺸﺮيﻦ .وعلى ارتفاعات
عالﯿة ،تﻢ تﺴﺠﯿﻞ أرقام قﯿاسﯿة وﻃﻨﯿة لﺸهﺮ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ في
سﻮيﺴﺮا ) 26.3-درجة مﺌﻮية في يﻮنﻐفﺮاويﻮخ( وسلﻮفﯿﻨﯿا
) 20.6-درجة مﺌﻮية في نﻮفا فاس نا بلﻮكا( .وجاﺀ ذلﻚ بعﺪ
نهاية دافﺌة للﻐاية لﺸهﺮ آذار /مارس حﯿﺚ شهﺪت فﺮنﺴا
أحﺮ يﻮم في تاريﺨها في  31آذار /مارس .وكان الﻀﺮر
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اﻟﺸﻜﻞ  .21إجﻤالي الﺘهﻄال
في عام  2021كﻨﺴﺒة
مﺌﻮية مﻦ الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة
 2010-1951عﻦ الﻤﺌﯿﻦ
العﺸﺮيﻦ مﻦ الﺴﻨﻮات
األكﺜﺮ جفافاً )اللﻮن الﺒﻨي(
والﻤﺌﯿﻦ العﺸﺮيﻦ مﻦ
الﺴﻨﻮات األكﺜﺮ رﻃﻮبة
)اللﻮن األخﻀﺮ( ،مع تﻈلﯿﻞ
الﻤﺌﯿﻦ العاشﺮ األكﺜﺮ جفافاً
بﺘﻈلﯿﻞ بﻨي داكﻦ والﻤﺌﯿﻦ
العاشﺮ األكﺜﺮ رﻃﻮبة
بﺘﻈلﯿﻞ أخﻀﺮ داكﻦ.
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ العالﻤي
لﻤﻨاخﯿات الﺘهﻄال
) ،(GPCCالﻤﺮفق األلﻤاني
لألرصاد الﺠﻮية ،ألﻤانﯿا.

وتﺄخﺮت بﺪاية الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة في ﻏﺮب أفﺮيقﯿا .وفي
وقﺖ الحق مﻦ الﻤﻮسﻢ ،كانﺖ مﺠامﯿع هﻄﻮل األمﻄار أعلى
ً
خاصة في مﻨﻄقة الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة الﻐﺮبﯿة.
مﻦ الﻤعﺘاد،
ً
ً
وإجﻤاال ،كان هﻄﻮل األمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة قﺮيﺒا مﻦ الﻤعﺘاد.
وفي الﺠﻨﻮب األفﺮيقي ،وتﺤﺪيﺪاً في مﻨﻄقة تﺘﻤﺮكﺰ حﻮل
زامﺒﯿا ،كانﺖ كﻤﯿات األمﻄار خالل مﻮسﻢ األمﻄار حﺘى
أيار /مايﻮ أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األجﻞ .وكانﺖ هﺬه

هي الﺴﻨة الﺜانﯿة على األقﻞ على الﺘﻮالي الﺘي تهﻄﻞ فﯿها
أمﻄار في مﺪﻏﺸقﺮ دون الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعي؛ وكانﺖ مﺠامﯿع
هﻄﻮل األمﻄار أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في معﻈﻢ الﺴﻨﻮات مﻨﺬ
ً
وإضافة إلى ذلﻚ ،كان كﻞ مﻦ مﻮس َﻤي األمﻄار
عام .2011
)مﻦ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ إلى أيار /مايﻮ ومﻦ تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ
إلى تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ( أكﺜﺮ جفافاً مﻦ الﻤعﺘاد في مﻨﻄقة
القﺮن األفﺮيقي الﻜﺒﺮى.

وشهﺪت أوروبا الﻐﺮبﯿة بعﻀاً مﻦ أشﺪ الفﯿﻀانات على
اإلﻃالق في مﻨﺘﺼﻒ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ .وكانﺖ الﻤﻨﻄقة األكﺜﺮ
تﻀﺮراً هي ﻏﺮب ألﻤانﯿا وشﺮق بلﺠﯿﻜا ،حﯿﺚ شهﺪت مﺴاحة
واسعة في يﻮمي  14و 15تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ سقﻮط  100إلى
 150ملﻢ مﻦ األمﻄار على األرض الﺘي كانﺖ بالفعﻞ رﻃﺒة
بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ عادي بعﺪ هﻄﻮل األمﻄار في الفﺘﺮة الﺴابقة.
وأبلﻐﺖ هاﻏﻦ )ألﻤانﯿا( عﻦ هﻄﻮل  241ملﻢ مﻦ األمﻄار
خالل  22ساعة .وشهﺪت العﺪيﺪ مﻦ األنهار فﯿﻀانات شﺪيﺪة،
مع ﻏﻤﺮ العﺪيﺪ مﻦ الﻤﺪن ،وحﺪوث العﺪيﺪ مﻦ االنهﯿارات
األرضﯿة .وشهﺪت فﺮنﺴا وهﻮلﻨﺪا ولﻜﺴﻤﺒﺮغ وسﻮيﺴﺮا
فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة .وبلﻎ عﺪد الﻮفﯿات الﻤﺒلﻎ عﻨها في ألﻤانﯿا
 183حالة ،وفي بلﺠﯿﻜا  36حالة ،مع خﺴائﺮ اقﺘﺼادية في
78
ألﻤانﯿا تﺠاوزت  20ملﯿار دوالر.

وسُ ﺠﱢ لﺖ كﻤﯿات عالﯿة مﻦ األمﻄار على نﺤﻮ ﻏﯿﺮ عادي،
مقارنة بالفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة ،في جﻨﻮب ﻏﺮب أسﺘﺮالﯿا وجﻨﻮب
شﺮقها .ومﻦ ناحﯿة أخﺮى ،تﺴاقﻄﺖ كﻤﯿات مﻨﺨفﻀة بﺸﻜﻞ
ﻏﯿﺮ عادي مﻦ األمﻄار على الﺠﺰيﺮة الﺸﻤالﯿة لﻨﯿﻮزيلﻨﺪا.

آذار/

ورُ صﺪت مﺠامﯿع هﻄﻮل أمﻄار أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في
أالسﻜا وشﻤال كﻨﺪا وفي جﻨﻮب شﺮق الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
وأجﺰاﺀ مﻦ مﻨﻄقة الﺒﺤﺮ الﻜاريﺒي .وبﯿﻦ هﺬيﻦ الﻨﻄاقﯿﻦ
األكﺜﺮ رﻃﻮبة مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ كانﺖ مﺠﻤﻮعة مﻦ الﻈﺮوف
الﺠافة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ عادي والﻤﻤﺘﺪة عﺒﺮ القارة.

وتﺴاقﻄﺖ كﻤﯿات أمﻄار مﻨﺨفﻀة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ عادي حﻮل
الﺒﺤﺮ األبﯿﺾ الﻤﺘﻮسﻂ ،في حﯿﻦ سُ ﺠﱢ لﺖ مﺠامﯿع عالﯿة
بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ عادي حﻮل الﺒﺤﺮ األسﻮد وفي أجﺰاﺀ مﻦ
أوروبا الﺸﺮقﯿة.

اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت
ضﺮبﺖ األمﻄار الﻐﺰيﺮة ،الﺘي عﺰزها تﺪفق الﺮﻃﻮبة
قﺒﻞ إعﺼار  ،In-Faمقاﻃعة خﻨان في وسﻂ الﺼﯿﻦ في
الفﺘﺮة مﻦ  17إلى  21تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ .وكانﺖ الﻤﻨﻄقة األكﺜﺮ
تﻀﺮراً حﻮل مﺪيﻨة تﺸﻨﻐﺘﺸﻮ )عاصﻤة مقاﻃعة خﻨان(،
الﺘي شهﺪت في  20تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ سقﻮط  201.9ملﻢ مﻦ
األمﻄار في ساعة واحﺪة )وهﻮ رقﻢ قﯿاسي وﻃﻨي صﯿﻨي(
و 382ملﻢ في  6ساعات .وبالﻨﺴﺒة للﻈاهﺮة كﻜﻞ ،شهﺪت
الﻤﻨﻄقة سقﻮط  720ملﻢ ،أي أكﺜﺮ مﻦ مﺘﻮسﻄها الﺴﻨﻮي.
وشهﺪت الﻤﺪيﻨة فﯿﻀانات مفاجﺌة شﺪيﺪة ،مع ﻏﻤﺮ العﺪيﺪ مﻦ
الﻤﺒاني والﻄﺮق ومﺘﺮو األنفاق .وارتﺒﻄﺖ الفﯿﻀانات بﻤقﺘﻞ
 380شﺨﺼاً أو فقﺪانهﻢ ،وتﻢ اإلبالغ عﻦ خﺴائﺮ اقﺘﺼادية
قﺪرها  17.7ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي 77.وحﺪثﺖ فﯿﻀانات أخﺮى
في أواخﺮ الﻤﻮسﻢ في أوائﻞ تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ ركﺰت
على مقاﻃعﺘي شانﺸي وخﺒي.
77
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 114.3ملﯿار رنﻤﻨﺒي وفقاً للﻤﺴاهﻤة الﻮﻃﻨﯿة
الﻤﺴاهﻤة الﻮﻃﻨﯿة ،ألﻤانﯿا

وأدى اسﺘﻤﺮار هﻄﻮل األمﻄار الﻐﺰيﺮة في مﻨﺘﺼﻒ
مارس إلى فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة في شﺮق نﯿﻮ ساوث ويلﺰ في
أسﺘﺮالﯿا 79.وكان األسﺒﻮع مﻦ  18إلى  24آذار /مارس هﻮ
األكﺜﺮ رﻃﻮبة في الﻤﺘﻮسﻂ فﻮق مﻨﻄقة نﯿﻮ ساوث ويلﺰ
الﺴاحلﯿة .وكانﺖ أشﺪ الفﯿﻀانات على ﻃﻮل أنهار هاسﺘﯿﻨﻐﺰ
وكاروا ومانﯿﻨﻎ شﻤال سﯿﺪني ،ولﻜﻦ حﺪثﺖ أيﻀاً فﯿﻀانات
كﺒﯿﺮة في مﻨاﻃق أخﺮى ،بﻤا في ذلﻚ أجﺰاﺀ مﻦ ﻏﺮب سﯿﺪني.
وحﺪثﺖ أيﻀاً فﯿﻀانات في العﺪيﺪ مﻦ األنهار الﺪاخلﯿة ،مﻤا
أدى إلى انﺘعاش كﺒﯿﺮ في مﺨازن الﻤﯿاه الﺘي اسﺘﻨفﺪت بﺸﺪة
بﺴﺒﺐ جفاف الفﺘﺮة  .2019-2017وتﻢ اإلبالغ عﻦ خﺴائﺮ
اقﺘﺼادية بقﯿﻤة  2.1ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي على األقﻞ.
وحﺪث فﯿﻀانان خاﻃفان مﺮتﺒﻄان بهﻄﻮل أمﻄار ﻏﺰيﺮة
مﺤلﯿة في أفﻐانﺴﺘان خالل عام  ،2021وتﺤﺪيﺪاً في أوائﻞ
أيار /مايﻮ حﻮل مﺪيﻨة هﺮات في الﻐﺮب ،وفي  29-28تﻤﻮز/
يﻮلﯿﻮ حﻮل نﻮرسﺘان في الﺸﺮق .ووقعﺖ خﺴائﺮ كﺒﯿﺮة في
األرواح مﻦ جﺮاﺀ الﻈاهﺮتﯿﻦ ،حﯿﺚ أبلﻎ عﻦ  61حالة وفاة في
80
ﻇاهﺮة أيار /مايﻮ و 113حالة وفاة في ﻇاهﺮة تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ.
وحﺪثﺖ فﯿﻀانات خاﻃفة في عﺪة مﻨاسﺒات حﻮل سﻮاحﻞ
الﺒﺤﺮ األبﯿﺾ الﻤﺘﻮسﻂ والﺒﺤﺮ األسﻮد .وكان الﺤﺪث األكﺜﺮ
تﺄثﯿﺮاً على ساحﻞ الﺒﺤﺮ األسﻮد في تﺮكﯿا في  10آب/
أﻏﺴﻄﺲ ،حﯿﺚ تعﺮضﺖ عﺪة بلﺪات ألضﺮار جﺴﯿﻤة وأبلﻎ
عﻦ  77حالة وفاة .وسُ ﺠﱢ ﻞ هﻄﻮل  399.9ملﻢ مﻦ األمﻄار في
بﻮزكﻮرت في  24ساعة .وارتﺒﻄﺖ تلﻚ الﻈاهﺮة بﻈاهﺮة
”مﯿﺪيﻜان“ أو ”مﺘﻮسﻄﯿة“  -أي عاصفة تﺘﺸﻜﻞ خارج الﻤﻨاﻃق

الﺼﯿﻨﯿة.

http://www.bom.gov.au/climate/current/statements/scs74.pdf?20210621
https://reliefweb.int/disaster/fl-2021-000050-afg
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الﻤﺪارية ولﻜﻦ لها خﺼائﺺ العاصفة االسﺘﻮائﯿة  -في الﺒﺤﺮ
األسﻮد .وأبلﻎ أيﻀاً عﻦ هﻄﻮل أمﻄار ﻏﺰيﺮة وفﯿﻀانات
على ساحﻞ الﺒﺤﺮ األسﻮد لالتﺤاد الﺮوسي في الفﺘﺮة مﻦ
 12إلى  14آب /أﻏﺴﻄﺲ.
وفي  4تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ ،هﻄلﺖ أمﻄار اسﺘﺜﻨائﯿة في
الﻤﻨاﻃق الﺴاحلﯿة مﻦ لﯿﻐﻮريا )شﻤال ﻏﺮب إيﻄالﯿا( ،بﻤا
في ذلﻚ  496.0ملﻢ في ﻏﻀﻮن  6ساعات في مﻮنﺘﯿﻨﻮت
إنفﺮيﻮر و 740.6ملﻢ في ﻏﻀﻮن  12ساعة في روسﯿﻐلﯿﻮن.
وأدى اسﺘﻤﺮار هﻄﻮل األمﻄار فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ في الﻨﺼﻒ
األول مﻦ العام في أجﺰاﺀ مﻦ شﻤال أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة،
وال سﯿﻤا حﻮض األمازون الﺸﻤالي ،إلى فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة
وﻃﻮيلة األمﺪ في الﻤﻨﻄقة .ووصﻞ ريﻮ نﯿﻐﺮو في ماناوس
)الﺒﺮازيﻞ( إلى أعلى مﺴﺘﻮى لﮫ على اإلﻃالق ،حﯿﺚ بلﻎ
ذروتﮫ عﻨﺪ  30.02م في  20حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ 81.وأبلﻎ عﻦ
حﺪوث الفﯿﻀانات األكﺜﺮ انﺘﺸاراً في شﻤال الﺒﺮازيﻞ ،ولﻜﻦ
ﻏﯿانا وجﻤهﻮرية فﻨﺰويال الﺒﻮلﯿفارية وكﻮلﻮمﺒﯿا تﺄثﺮت أيﻀاً.
وتﺄخﺮ تقﺪم وانﺴﺤاب الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة الهﻨﺪية ،ولﻜﻦ
إجﻤالي هﻄﻮل األمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة الهﻨﺪية كان قﺮيﺒاً مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ ،حﯿﺚ قابلﺖ هﻄﻮل األمﻄار فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ في
الﻐﺮب قﯿﻢ أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في الﺸﻤال الﺸﺮقي .وخالل
الﻤﻮسﻢ ،نﺴﺒﺖ  529حالة وفاة في الهﻨﺪ و 198حالة وفاة
في باكﺴﺘان )حﺘى  30أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ( إلى الفﯿﻀانات ،مع
مﺰيﺪ مﻦ الﻮفﯿات في بﻨﻐالديﺶ ونﯿﺒال 82.وحﺪثﺖ فﯿﻀانات
أخﺮى في شﺮق الهﻨﺪ ونﯿﺒال خالل مﻮسﻢ الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة
الﺸﻤالﯿة الﺸﺮقﯿة في تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ وتﺸﺮيﻦ الﺜاني/
نﻮفﻤﺒﺮ .وفي شﺮق آسﯿا ،كان شﺮق الﺼﯿﻦ )باسﺘﺜﻨاﺀ خﻨان(
أقﻞ رﻃﻮبة بﺸﻜﻞ عام خالل مﻮسﻢ الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة مﻤا
كان علﯿﮫ في عام  ،2020لﻜﻦ شهﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ كان رﻃﺒاً
للﻐاية في الﯿابان .وشهﺪ ﻏﺮب الﯿابان شهﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ
األكﺜﺮ رﻃﻮبة في تاريﺨﮫ ،83حﯿﺚ شهﺪت بعﺾ الﻤﻮاقع
سقﻮط أكﺜﺮ مﻦ  1400ملﻢ مﻦ األمﻄار بﯿﻦ  11و 26آب/
أﻏﺴﻄﺲ .ووصﻞ مﻨﺨفﺾ اسﺘﻮائي إلى الﯿابﺴة في مالﯿﺰيا
في  16كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ ،مﻤا أدى إلى فﯿﻀانات شﺪيﺪة
في سﯿالنﻐﻮر وكﻮااللﻤﺒﻮر ،مع اإلبالغ عﻦ  52حالة وفاة
81
82

83
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على األقﻞ .وفي مﻄار كﻮااللﻤﺒﻮر الﺪولي ،تﻢ اإلبالغ عﻦ
 230ملﻢ مﻦ األمﻄار في ﻏﻀﻮن  12ساعة في  17و 18كانﻮن
84
األول /ديﺴﻤﺒﺮ.
وكان مﻮسﻢ األمﻄار في مﻨﻄقة الﺴاحﻞ األفﺮيقي قﺮيﺒاً
بﺸﻜﻞ عام مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ) ،(2000-1951وأقﻞ رﻃﻮبة مﻤا
كان علﯿﮫ في بعﺾ الﺴﻨﻮات القلﯿلة الﺴابقة ،على الﺮﻏﻢ
ً
وخاصة
مﻦ حﺪوث بعﺾ الفﯿﻀانات الﻜﺒﯿﺮة الﻤﺒلﻎ عﻨها،
في الﻨﯿﺠﺮ والﺴﻮدان وجﻨﻮب الﺴﻮدان ومالي .وفي أماكﻦ
أخﺮى مﻦ أفﺮيقﯿا ،ارتفعﺖ بﺤﯿﺮة تﻨﺠانﯿقا إلى أكﺜﺮ مﻦ
 3أمﺘار فﻮق مﺴﺘﻮاها الﻄﺒﯿعي في أيار /مايﻮ 85،مﻤا أدى
إلى نﺰوح سﻜان شﻮاﻃﺊ الﺒﺤﯿﺮة في بﻮرونﺪي ،في حﯿﻦ
ارتفعﺖ بﺤﯿﺮة فﯿﻜﺘﻮريا إلى أعلى مﺴﺘﻮى لها مﻨﺬ بﺪﺀ
الﺒﯿانات الﺴاتلﯿة في عام  ،1992مﺘﺠاوزة ذروتها مﻦ العام
الﺴابق .وساهﻤﺖ الﺘﺪفقات العالﯿة في مﺠﺮى نهﺮ الﻨﯿﻞ
في اتﺠاه مﺠﺮى بﺤﯿﺮة فﯿﻜﺘﻮريا ،إلى جانﺐ الﻤﯿاه الﺮاكﺪة
الﻜﺒﯿﺮة الﺘي ال تﺰال مﺘﺒقﯿة مﻦ الفﯿﻀانات في عام ،2020
في اسﺘﻤﺮار الفﯿﻀانات في أجﺰاﺀ مﻦ جﻨﻮب الﺴﻮدان
والﺴﻮدان على الﺮﻏﻢ مﻦ هﻄﻮل األمﻄار شﺒﮫ الﻄﺒﯿعي
في عام  .2021وفي الﺠﻨﻮب األفﺮيقي الﺬي كان معﻈﻤﮫ
يعاني جفافاً على األمﺪ الﻄﻮيﻞ ،كان هﻄﻮل األمﻄار خالل
مﻮسﻢ األمﻄار  2021/2020أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في بعﺾ
الﻤﻨاﻃق ،بﻤا في ذلﻚ شﻤال جﻨﻮب أفﺮيقﯿا وزمﺒابﻮي ،مع
اإلبالغ عﻦ بعﺾ الفﯿﻀانات ،ولﻜﻨﮫ كان قﺮيﺒاً أو أقﻞ مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ في الﺸﻤال.
وتﺄثﺮ ﻏﺮب كﻨﺪا بفﯿﻀانات شﺪيﺪة في تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ.

وفي مﻮاقع عﺪيﺪة في جﻨﻮب كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة ،هﻄﻞ
 200إلى  300ملﻢ مﻦ األمﻄار في ﻏﻀﻮن  60ساعة ،مﻤا
تﺴﺒﺐ في فﯿﻀانات وانهﯿارات أرضﯿة )تفاقﻤﺖ في بعﺾ
الﺤاالت بﺴﺒﺐ الﺠﺮيان الﺴﻄﺤي مﻦ الﻤﻨاﻃق الﻤﺘﻀﺮرة
مﻦ الﺤﺮائق( .وتعﻄلﺖ الﻤﻮاصالت بﺸﺪة ،حﯿﺚ أُﻏلقﺖ
معﻈﻢ الﻄﺮق الﺮئﯿﺴﯿة الﺘي تﺮبﻂ فانﻜﻮفﺮ بﺒقﯿة كﻨﺪا لعﺪة
أسابﯿع ،وﻏﻤﺮت الﻤﯿاه العﺪيﺪ مﻦ الﻤﺠﺘﻤعات جﺰئﯿاً أو كلﯿاً.
وأُبلﻎ عﻦ سﺖ حاالت وفاة ،وتﺠاوزت الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
ملﯿاري دوالر كﻨﺪي .وأثﺮت الفﯿﻀانات أيﻀاً في الﻤﻨاﻃق
َ
الﻤﺠاورة لﺸﻤال ﻏﺮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة .وشهﺪت سﯿاتﻞ
وفانﻜﻮفﺮ أكﺜﺮ مﻮسﻢ خﺮيﻒ رﻃﻮبة في تاريﺨهﻤا.

http://www.cprm.gov.br/sace/boletins/Amazonas/20211022_11-20211025%20-%20114229.pdf

الﻤﺴاهﻤات الﻮﻃﻨﯿة الﻤقﺪمة مﻦ الهﻨﺪ وباكﺴﺘان؛ وسﺠلﺖ قاعﺪة بﯿانات  120 EM-DATحالة وفاة في نﯿﺒال عقﺐ ﻇاهﺮتﯿﻦ و 21حالة في
بﻨﻐالديﺶ عقﺐ ﻇاهﺮة.
https://ds.data.jma.go.jp/tcc/tcc/news/press_20210924.pdf
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https://reliefweb.int/disaster/fl-2021-000209-mys
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https://reliefweb.int/disaster/fl-2021-000039-bdi

اﻟﺠﻔﺎف
أثﺮ الﺠفاف الﻜﺒﯿﺮ على جﺰﺀ كﺒﯿﺮ مﻦ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة شﺒﮫ
االسﺘﻮائﯿة للﺴﻨة الﺜانﯿة على الﺘﻮالي .وكان هﻄﻮل األمﻄار
أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في معﻈﻢ أنﺤاﺀ وسﻂ وجﻨﻮب
الﺒﺮازيﻞ  86وباراﻏﻮاي وأوروﻏﻮاي وشﻤال األرجﻨﺘﯿﻦ.
وأدى الﺠفاف إلى خﺴائﺮ زراعﯿة كﺒﯿﺮة تفاقﻤﺖ بﺴﺒﺐ
نﻮبة الﺒﺮودة في نهاية تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ،حﯿﺚ كانﺖ درجات
الﺤﺮارة القﺼﻮى أقﻞ مﻦ  10درجات مﺌﻮية لﻤﺪة خﻤﺴة
أيام مﺘﺘالﯿة فﻮق األجﺰاﺀ العلﯿا مﻦ جﻨﻮب الﺒﺮازيﻞ ،مﻤا
ساهﻢ في إلﺤاق أضﺮار بالعﺪيﺪ مﻦ مﻨاﻃق زراعة الﺒﻦ في
الﺒﺮازيﻞ .وأدى انﺨفاض مﺴﺘﻮيات األنهار إلى انﺨفاض
إنﺘاج الﻄاقة الﻜهﺮومائﯿة 87وتعﻄﯿﻞ الﻨقﻞ الﻨهﺮي .وأعلﻨﺖ
الﺤﻜﻮمة الﺒﺮازيلﯿة حالة مﻦ شﺢ الﻤﻮارد الﻤائﯿة في مﻨﻄقة
بارانا الهﯿﺪروﻏﺮافﯿة ،مع وجﻮد العﺪيﺪ مﻦ مﺨازن الﻤﯿاه
عﻨﺪ أدنى مﺴﺘﻮياتها أو بالقﺮب مﻨها في الﺴﻨﻮات العﺸﺮيﻦ
الﻤاضﯿة 88.ووصﻞ مﺆشﺮ هﻄﻮل األمﻄار الﻤﻮحﺪ لﻤﺪة
 24شهﺮاً في الﻤﻨﻄقة إلى أدنى مﺴﺘﻮى لﮫ مﻨﺬ سﺘﯿﻨﯿات
القﺮن العﺸﺮيﻦ .وانﺨفﺾ نهﺮ باراﻏﻮاي في أسﻮنﺴﯿﻮن
إلى مﺴﺘﻮى قﯿاسي مﻨﺨفﺾ يﺒلﻎ  0.75مﺘﺮ تﺤﺖ الﻤﺴﺘﻮى
الﻤﺮجعي في  6تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ ،أي أقﻞ بﻤقﺪار
 0.21مﺘﺮ مﻦ الﺮقﻢ القﯿاسي الﺴابق الﻤﺴﺠﻞ في عام .2020
وفي شﯿلي حﯿﺚ اسﺘﻤﺮ الﺠفاف على األمﺪ الﻄﻮيﻞ على
مﺪى العقﺪ الﻤاضي ،كان عام  2021عاماً جافاً آخﺮ حﯿﺚ
كان هﻄﻮل األمﻄار في معﻈﻢ الﻤﻮاقع أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ
بﻨﺴﺒة  %30على األقﻞ .وشهﺪ عﺪد مﻦ الﻤﻮاقع الﻮاقعة
جﻨﻮب سانﺘﯿاﻏﻮ أكﺜﺮ سﻨﻮاتها جفافاً في عام  2021بﺈجﻤالي
أقﻞ بﻨﺴﺒة  %40إلى  %50مﻦ الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعي ،بﻤا في ذلﻚ
كﻮنﺴﯿﺒﺴﯿﻮن ) 559.2ملﻢ( وفالﺪيفﯿا ) 949.0ملﻢ( وبﻮيﺮتﻮ
مﻮنﺖ ) 921.7ملﻢ(.

الﺼﯿفﯿة الﻨﺸﻄة .وامﺘﺪ الﺠفاف الﻤﺘﻄﺮف إلى االسﺘﺜﻨائي
شﺮقاً على جانﺒي الﺤﺪود بﯿﻦ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وكﻨﺪا ،مﻤا
أثﺮ على الﻮاليات الﺤﺪودية الﺸﻤالﯿة حﺘى مﯿﻨﯿﺴﻮتا شﺮقاً
ومقاﻃعات الﺒﺮاري في كﻨﺪا .وكانﺖ األشهﺮ العﺸﺮون مﻦ
كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ  2020إلى آب /أﻏﺴﻄﺲ  2021األكﺜﺮ
جفافاً في جﻨﻮب ﻏﺮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة 89،حﯿﺚ كان هﻄﻮل
األمﻄار أقﻞ بﺄكﺜﺮ مﻦ  %10مﻦ الﺮقﻢ القﯿاسي الﺴابق.
وفي عام  ،2021كان مﻦ الﻤﺘﻮقع انﺨفاض مﺤﺼﻮل القﻤﺢ
ً
مقارنة
والﻜانﻮال في كﻨﺪا بﻨﺴﺒة تﺘﺮاوح بﯿﻦ  %35و%40
بعام  90،2020وفي الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،انﺨفﺾ مﺴﺘﻮى بﺤﯿﺮة
مﯿﺪ على نهﺮ كﻮلﻮرادو في تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ إلى  47مﺘﺮاً تﺤﺖ
مﺴﺘﻮى الﺘﺠﻤع الﻜامﻞ ،وهﻮ أدنى مﺴﺘﻮى مﺴﺠﱠ ﻞ مﻨﺬ بﺪﺀ
اسﺘﺨﺪام الﻤﺨﺰون .وتﺤﺴﻨﺖ حالة الﺠفاف في كالﯿفﻮرنﯿا
بﺴﺒﺐ األمﻄار الﻐﺰيﺮة في أواخﺮ تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ
وكانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ  -حﯿﺚ شهﺪت سﻜﺮامﻨﺘﻮ أكﺜﺮ أيامها
رﻃﻮبة على اإلﻃالق بﺴقﻮط  138ملﻢ مﻦ األمﻄار في
 24تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ بعﺪ أيام فقﻂ مﻦ إنهاﺀ فﺘﺮة قﯿاسﯿة
مﺪتها  211يﻮماً دون هﻄﻮل أمﻄار يﻤﻜﻦ قﯿاسها  -ولﻜﻦ
الﺠفاف اسﺘﻤﺮ بعﯿﺪاً عﻦ الﺴاحﻞ الﻐﺮبي وامﺘﺪ شﺮقاً عﺒﺮ
جﻨﻮب وسﻂ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في نهاية العام.

وأثﺮ الﺠفاف الﻜﺒﯿﺮ على مﻨاﻃق واسعة مﻦ جﻨﻮب ﻏﺮب
آسﯿا خالل عام  .2021وانﺨفﺾ هﻄﻮل األمﻄار األقﻞ بﻜﺜﯿﺮ
مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ خالل مﻮسﻢ الﺒﺮد  2021/2020في مﻨاﻃق تﺸﻤﻞ
معﻈﻢ جﻤهﻮرية إيﺮان اإلسالمﯿة وأفﻐانﺴﺘان وباكﺴﺘان
وجﻨﻮب شﺮق تﺮكﯿا وتﺮكﻤانﺴﺘان .وسﺠلﺖ باكﺴﺘان ثالﺚ
أكﺜﺮ شهﺮ شﺒاط /فﺒﺮايﺮ جفافاً وخامﺲ أكﺜﺮ أشهﺮ كانﻮن
الﺜاني /يﻨايﺮ إلى آذار /مارس جفافاً .وكانﺖ الﺜلﻮج الﺠﺒلﯿة
أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ،حﯿﺚ بلﻎ نﻄاق الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي في
جﻤهﻮرية إيﺮان اإلسالمﯿة حﻮالي نﺼﻒ الﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ
األجﻞ لﻤعﻈﻢ شهﺮي كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ وشﺒاط /فﺒﺮايﺮ،
وإن الﺠفاف الﻮاسع الﻨﻄاق في ﻏﺮب أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة الﺬي مﻤا أدى إلى انﺨفاض تﺪفق الﺠﺪاول في األنهار الﺬي يعﺘﻤﺪ
تﺮسﺦ في عام  2020انﺘﺸﺮ واشﺘﺪ في عام  .2021وبﺤلﻮل على ذوبان الﺜلﻮج ،وانﺨفاض تﻮافﺮ الﻤﯿاه ألﻏﺮاض الﺮي.
أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ ،ﻏﻄى الﺠفاف الﻤﺘﻄﺮف إلى االسﺘﺜﻨائي معﻈﻢ
أنﺤاﺀ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة فﻮق جﺒال روكي وﻏﺮبها ،على وتﻄﻮر الﺠفاف خالل العام في مﻨﻄقة القﺮن األفﺮيقي
الﺮﻏﻢ مﻦ بعﺾ الﺘﺤﺴﻦ الﻄفﯿﻒ اعﺘﺒاراً مﻦ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ في الﻜﺒﯿﺮ ،مﻤا أثﺮ بﺸﻜﻞ خاص على الﺼﻮمال وكﯿﻨﯿا وأجﺰاﺀ
أجﺰاﺀ مﻦ الﺠﻨﻮب الﻐﺮبي الﺪاخلي بﺴﺒﺐ الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة مﻦ إثﯿﻮبﯿا ،بعﺪ ثالثة مﻮاسﻢ أمﻄار مﺘﺘالﯿة دون الﻤﺘﻮسﻂ.
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https://clima.inmet.gov.br/prec
http://www.ons.org.br/Paginas/Noticias/20210707-escassez-hidrica-2021.aspx

-https://www.gov.br/ana/pt-br/assuntos/noticias-e-eventos/noticias/ana-declara-situacao-de-escassez-quantitativa
dos-recursos-hidricos-da-regiao-hidrografica-do-parana
https://www.drought.gov/news/new-noaa-report-exceptional-southwest-drought-exacerbated-human-caused-warming
https://www150.statcan.gc.ca/n1/daily-quotidien/210914/dq210914b-eng.htm
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وكان مﻮسﻢ األمﻄار مﻦ تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ إلى كانﻮن
األول /ديﺴﻤﺒﺮ سﯿﺌاً بﺸﻜﻞ خاص ،على الﺮﻏﻢ مﻦ بعﺾ
األمﻄار في كﯿﻨﯿا في وقﺖ مﺘﺄخﺮ مﻦ الﻤﻮسﻢ.

ساعة بلﻎ  80ملﻢ ،مع تﺠاوز إجﻤالي هﻄﻮل األمﻄار على
مﺪى  24ساعة  200ملﻢ في أجﺰاﺀ مﻦ الﻤﺪيﻨة .وتﺴﺒﺐ نﻈام
سالئﻒ إعﺼار  ،Idaقﺒﻞ أن يﺘﻄﻮر إلى إعﺼار اسﺘﻮائي،
ً
وإجﻤاال ،نُﺴﺒﺖ  72حالة
في فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة في فﻨﺰويال.
وفاة مﺒاشﺮة و 43حالة وفاة ﻏﯿﺮ مﺒاشﺮة إلى اإلعﺼار
في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وفﻨﺰويال ،مع خﺴائﺮ اقﺘﺼادية في
93
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة تقﺪر بﻨﺤﻮ  75ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي.
ومﻦ بﯿﻦ األعاصﯿﺮ الﺒارزة األخﺮى الﺘي بلﻐﺖ الﯿابﺴة
إعﺼار  Graceالﺬي بلﻎ فﯿﺮاكﺮوز )الﻤﻜﺴﯿﻚ( كﺈعﺼار مﻦ
الفﺌة  ،3بعﺪ أن أدى في وقﺖ سابق إلى تﺄثﯿﺮات ،معﻈﻤها
مﻦ الفﯿﻀانات ،في هايﺘي )حﯿﺚ أعاق الﺘعافي بعﺪ الﺰلﺰال(،
والﺠﻤهﻮرية الﺪومﯿﻨﯿﻜﯿة ،وجامايﻜا ،وتﺮيﻨﯿﺪاد وتﻮباﻏﻮ.

اﻷﻋﺎﺻﯿﺮ اﻟﻤﺪارﯾﺔ

وفي نﺼﻒ الﻜﺮة الﺠﻨﻮبي ،كان اإلعﺼار األبﺮز 94في عام
 2021هﻮ إعﺼار  Serojaفي نﯿﺴان /أبﺮيﻞ .وتﺸﻜﻞ ذلﻚ
اإلعﺼار في جﻨﻮب إنﺪونﯿﺴﯿا ثﻢ تﻮجﮫ إلى الﺠﻨﻮب الﺸﺮقي
نﺤﻮ ﻏﺮب أسﺘﺮالﯿا .ووصﻞ إلى الﯿابﺴة بالقﺮب مﻦ كالﺒاري
في  11نﯿﺴان /أبﺮيﻞ كﺈعﺼار )أسﺘﺮالي( مﻦ الفﺌة  ،3وهﻮ
أقﻮى إعﺼار يﺒلﻎ الﯿابﺴة على هﺬا الﺒعﺪ مﻦ جﻨﻮب ﻏﺮب
أسﺘﺮالﯿا مﻨﺬ عام  .1956وكانﺖ أشﺪ آثار إعﺼار Seroja
فﯿﻀانات وما يﺮتﺒﻂ بها مﻦ انهﯿارات أرضﯿة مﻦ نﻈام
الﺴالئﻒ في تﯿﻤﻮر  -لﯿﺸﺘي ،ومﻨﻄقة نﻮسا تﻨﻐارا الﺸﺮقﯿة
اإلنﺪونﯿﺴﯿة .وشهﺪت كﻮبانﻎ )تﯿﻤﻮر( سقﻮط  700.4ملﻢ مﻦ
األمﻄار في األيام األربعة مﻦ  2إلى  5نﯿﺴان /أبﺮيﻞ .ونُﺴﺐ
ما مﺠﻤﻮعﮫ  226حالة وفاة إلى اإلعﺼار ،مﻨها  181حالة في
إنﺪونﯿﺴﯿا ،و 44حالة في تﯿﻤﻮر  -لﯿﺸﺘي ،وحالة واحﺪة في
أسﺘﺮالﯿا 95.وفي كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ ،ساهﻢ إعﺼار Eloise
في حﺪوث فﯿﻀانات في الﺠﻨﻮب األفﺮيقي ،حﯿﺚ أبلﻎ عﻦ
وقﻮع أضﺮار وإصابات في مﻮزامﺒﯿق وجﻨﻮب أفﺮيقﯿا
وزمﺒابﻮي وإسﻮاتﯿﻨي ومﺪﻏﺸقﺮ ،في حﯿﻦ تﺴﺒﺐ إعﺼارا
 Anaو Niranفي جﻨﻮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ في فﯿﻀانات وانقﻄاع
الﺘﯿار الﻜهﺮبائي في فﯿﺠي وكالﯿﺪونﯿا الﺠﺪيﺪة على الﺘﻮالي.

وال يﺰال الﺠفاف الﺸﺪيﺪ ،الﺬي اسﺘﻤﺮ لﻤﺪة سﻨﺘﯿﻦ على
األقﻞ ،يﺆثﺮ على جﻨﻮب مﺪﻏﺸقﺮ 91.وكان هﻄﻮل األمﻄار
لﻤﺪة  12شهﺮاً مﻦ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ  2020إلى حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ
 2021أقﻞ بﻨﺤﻮ  %50مﻦ الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعي في الﻤﻨﻄقة.
وشهﺪت الﻤﻨﻄقة مﺸﻜالت كﺒﯿﺮة مﻦ حﯿﺚ األمﻦ الﻐﺬائي،
حﯿﺚ صﻨﻒ بﺮنامج األﻏﺬية العالﻤي  1.14ملﯿﻮن شﺨﺺ
على أنهﻢ بﺤاجة إلى مﺴاعﺪة عاجلة اعﺘﺒاراً مﻦ آب /
92
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كان نﺸاط األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ في
عام  2021قﺮيﺒاً مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ) .(2010-1981وللﺴﻨة الﺜانﯿة
على الﺘﻮالي ،كان شﻤال الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي مﻮسﻤاً نﺸﻄاً
للﻐاية ،مع  21عاصفة مﺴﻤاة ،وهﻮ عﺪد أعلى بﻜﺜﯿﺮ مﻦ
مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  2010-1981الﺒالﻎ  14عاصفة .وكان أيﻀاً
مﻮسﻤاً نﺸﻄاً في شﻤال الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ،ولﻜﻦ الﻨﺸاط في
ﻏﺮب شﻤال الﻤﺤﯿﻂ الهادئ وشﺮق شﻤال الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
كان قﺮيﺒاً مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ أو أقﻞ مﻨﮫ .وكان مﻮسﻢ نﺼﻒ
ً
قلﯿال مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في كﻞ
الﻜﺮة الﺠﻨﻮبي  2021/2020أقﻞ
مﻦ الﻤﺤﯿﻄﯿﻦ الهادئ والهﻨﺪي.

وكان أبﺮز األعاصﯿﺮ في مﻮسﻢ شﻤال الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي
هﻮ إعﺼار  .Idaووصﻞ إعﺼار  Idaإلى الﯿابﺴة كﺈعﺼار
مﻦ الفﺌة  4في لﻮيﺰيانا )الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة( في  29آب/
أﻏﺴﻄﺲ مع رياح اسﺘﻤﺮت لﻤﺪة دقﯿقة واحﺪة بﺴﺮعة
 240كﻢ في الﺴاعة ،فﻜان أقﻮى إعﺼار يﺒلﻎ يابﺴة الﻮالية
وتﺴﺒﺐ في خﺴائﺮ كﺒﯿﺮة بﺴﺒﺐ الﺮياح وﻏﻤﺮ العﻮاصﻒ.
ثﻢ تابع اإلعﺼار مﺴاره نﺤﻮ الﺸﻤال الﺸﺮقي فﻮق الﯿابﺴة
.
مع فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة ،خاصة في مﻨﻄقة مﺪيﻨة نﯿﻮيﻮرك وكان اإلعﺼار األكﺜﺮ شﺪة في مﻮسﻢ شﻤال الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي
ً
شﻤاال قﺒالة الﺴاحﻞ الﻐﺮبي
وشهﺪت نﯿﻮيﻮرك ،الﺘي شهﺪت فﯿﻀانات عقﺐ إعﺼار هﻮ إعﺼار  Tauktaeالﺬي اتﺠﮫ
96
 Henriقﺒﻞ أسﺒﻮعﯿﻦ ،رقﻤاً قﯿاسﯿاً في هﻄﻮل األمﻄار كﻞ للهﻨﺪ ،مع بلﻮغ الﺮياح الﻤﺴﺘﻤﺮة ذروتها لﻤﺪة ثالث دقائق
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https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/cb7310en.pdf
%https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/WFP%20Madagascar%20Country%20Brief%20-%20August
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https://www.ncdc.noaa.gov/billions/events/US/2021

يﺸﻜﻞ إعﺼار  Yasaالﻤﺪاري )كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ  (2020جﺰﺀاً مﻦ اإلحﺼاﺀات الﻤﻮسﻤﯿة  2021/2020ولﻜﻦ تﻢ اإلبالغ عﻨﮫ في تقﺮيﺮ
حالة الﻤﻨاخ في .2020
https://reliefweb.int/disaster/tc-2021-000033-idn
https://rsmcnewdelhi.imd.gov.in/uploads/report/26/26_e0cc1a_Preliminary%20Report%20on%20ESCS%20TAUKTAE-19july.pdf

بﺴﺮعة  53-50مﺘﺮاً في الﺜانﯿة ،قﺒﻞ أن يﺼﻞ إلى الﯿابﺴة
ً
قلﯿال مﻦ
في والية ﻏﻮجارات في  17أيار /مايﻮ بﺸﺪة أقﻞ
الﺬروة ،فﻜان أقﻮى إعﺼار يﺒلﻎ يابﺴة والية ﻏﻮجارات .وتﻢ
اإلبالغ عﻦ  144حالة وفاة على األقﻞ في الهﻨﺪ و 4حاالت
في باكﺴﺘان 97.وفي وقﺖ الحق مﻦ الﻤﻮسﻢ ،عﺒﺮ إعﺼار
 Gulabالﺴاحﻞ الﺸﺮقي للهﻨﺪ مﻦ خلﯿج الﺒﻨﻐال في أواخﺮ
أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ؛ وعﺒﺮ الﻨﻈام الﻤﺘﺒقي الهﻨﺪ قﺒﻞ أن يﻈهﺮ
ويﺸﺘﺪ مﺠﺪداً في بﺤﺮ العﺮب ،حﯿﺚ أصﺒﺢ اسﻤﮫ .Shaheen
ووصﻞ إعﺼار  Shaheenإلى الﯿابﺴة في  3تﺸﺮيﻦ األول/
أكﺘﻮبﺮ على الﺴاحﻞ الﺸﻤالي لعﻤان شﻤال ﻏﺮب مﺴقﻂ،
وهﻮ أول إعﺼار مﻨﺬ عام  1890يﺼﻞ إلى الﯿابﺴة في هﺬه
الﻤﻨﻄقة .وسﺠلﺖ والية الﺴﻮيق هﻄﻮل أمﻄار بلﻎ  294ملﻢ
خالل  24ساعة ،أي نﺤﻮ ثالثة أضعاف الﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي
للﻤﻨﻄقة .وأبلﻎ عﻤا مﺠﻤﻮعﮫ  39حالة وفاة في جﻤﯿع أنﺤاﺀ
الهﻨﺪ وباكﺴﺘان وعﻤان وجﻤهﻮرية إيﺮان اإلسالمﯿة ،معﻈﻤها
بﺴﺒﺐ الفﯿﻀانات.

تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ .وضﺮب إعﺼار شﺪتﮫ  98 F4عﺪة قﺮى في
جﻨﻮب مﻮرافﯿا في  24حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ ،مع حﺪوث أضﺮار
جﺴﯿﻤة وسقﻮط سﺘة قﺘلى .وكان ذلﻚ أقﻮى إعﺼار مﺴﺠﻞ
في الﺠﻤهﻮرية الﺘﺸﯿﻜﯿة .وتﻢ اإلبالغ أيﻀاً عﻦ أعاصﯿﺮ
خالل الﺸهﺮ في بلﺠﯿﻜا وفﺮنﺴا وبﻮلﻨﺪا .وتﻢ اإلبالغ عﻦ
انهﯿال ب ََﺮد كﺒﯿﺮ )قﻄﺮه  8-6سﻢ( في بلﺪان مﺘعﺪدة ،بﻤا في
ذلﻚ الﺠﻤهﻮرية الﺘﺸﯿﻜﯿة وسلﻮفاكﯿا وسﻮيﺴﺮا وألﻤانﯿا .
وفي الﺠﻤهﻮرية الﺘﺸﯿﻜﯿة وحﺪها ،بلﻐﺖ الﺨﺴائﺮ حﻮالي
 700ملﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي.
وفي الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،تﻢ اإلبالغ مﺆقﺘاً عﻦ  1 376إعﺼاراً

خالل عام  ،2021وهﻮ عﺪد أعلى مﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
 .2010-1991وضﺮبﺖ مﻮجة كﺒﯿﺮة الﺠﻨﻮب الﺸﺮقي في
 25آذار /مارس ،وكانﺖ أشﺪ آثارها حﺪة في أالباما وﻏﺮب
جﻮرجﯿا .وتﻢ اإلبالغ عﻦ سﺖ وفﯿات وخﺴائﺮ اقﺘﺼادية
بقﯿﻤة  1.8ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي  .وخالل كانﻮن األول /
ديﺴﻤﺒﺮ  ،2021ورد  193تقﺮيﺮاً مﺆكﺪاً عﻦ أعاصﯿﺮ ،أي
حﻮالي ثﻤانﯿة أضعاف مﺘﻮسﻂ شهﺮ كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ
في الفﺘﺮة  2010-1991الﺒالﻎ  .24وكان ذلﻚ ضعﻒ الﺮقﻢ
القﯿاسي الﺴابق الﺒالﻎ  97في عام  .2002وفي  10كانﻮن
األول /ديﺴﻤﺒﺮ ،حﺪثﺖ مﻮجة تاريﺨﯿة في العﺪيﺪ مﻦ الﻮاليات
الﺠﻨﻮبﯿة الﺸﺮقﯿة والﻮسﻄى تﻮفي فﯿها  93شﺨﺼاً وأبلﻎ
عﻦ خﺴائﺮ اقﺘﺼادية قﺪرها  3.9ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي.
وكانﺖ هﺬه مﻮجة األعاصﯿﺮ األكﺜﺮ فﺘﻜاً في كانﻮن األول/
ديﺴﻤﺒﺮ في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،مﺘﺠاوز ًة إعﺼار Vicksburg
بﻤﯿﺴﯿﺴﯿﺒي في  5كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ  1953الﺬي أدى
إلى وفاة  38شﺨﺼاً .وأدت عﻮاصﻒ الﺒ ََﺮد في تﻜﺴاس
وأوكالهﻮما في  27و 28نﯿﺴان /أبﺮيﻞ إلى خﺴائﺮ بقﯿﻤة
 3.3ملﯿار دوالر أمﺮيﻜي.

وكان اإلعﺼار االسﺘﻮائي األبﺮز في الﻤﻮسﻢ في ﻏﺮب
شﻤال الﻤﺤﯿﻂ الهادئ هﻮ إعﺼار  (Odette) Raiالﺬي
عﺒﺮ وسﻂ الفلﺒﯿﻦ في  16كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ ،ووصﻞ
إلى الﯿابﺴة في ذروة شﺪتﮫ تقﺮيﺒاً ،مع ضﻐﻂ مﺮكﺰي
أدنى قﺪره  915هﯿﻜﺘﻮباسﻜال بعﺪ أن اشﺘﺪ بﺴﺮعة قﺒﻞ أن
يﺼﻞ إلى الﯿابﺴة .واشﺘﺪ اإلعﺼار مﺠﺪداً في  18كانﻮن
األول /ديﺴﻤﺒﺮ بعﺪ دخﻮلﮫ بﺤﺮ الﺼﯿﻦ الﺠﻨﻮبي ،قﺒﻞ أن
يﻀعﻒ ويﺘﺒﺪد دون أن يﺼﻞ إلى الﯿابﺴة .ووقعﺖ أضﺮار
جﺴﯿﻤة في جﻤﯿع أنﺤاﺀ الفلﺒﯿﻦ ،حﯿﺚ أبلﻎ عﻦ مقﺘﻞ ما ال
يقﻞ عﻦ  406أشﺨاص ،في حﯿﻦ وقعﺖ فﯿﻀانات أيﻀاً
في فﯿﯿﺖ نام .وبلﻐﺖ عﺪة أعاصﯿﺮ أخﺮى الﯿابﺴة ،أبﺮزها
إعﺼار  Chanthuفي جﺰر باتانﯿﺲ )الفلﺒﯿﻦ( .وساهﻢ كﻞ
مﻦ إعﺼاري  Chanthuو In-faفي تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ في حﺪوث
فﯿﻀانات واضﻄﺮابات في الﺸﺤﻦ حﻮل شﻨﻐهاي ،في حﯿﻦ اﻹﺳﻨﺎد
ساهﻢ إعﺼار  Dianmuفي فﯿﻀانات في تايلﻨﺪ في أيلﻮل/
ﻏالﺒاً ما يﺴﺘﻐﺮق إسﻨاد الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة الفﺮدية عﺪة أشهﺮ
سﺒﺘﻤﺒﺮ بعﺪ وصﻮلﮫ إلى الﯿابﺴة في فﯿﯿﺖ نام.
بﺴﺒﺐ الﺤاجة إلى إكﻤال مﺮاجعة األقﺮان .ولﻜﻦ أصﺒﺢ
مﻦ الﻤﻤﻜﻦ بﺸﻜﻞ مﺘﺰايﺪ إجﺮاﺀ تقﯿﯿﻤات إسﻨاد في الﻮقﺖ
اﻟﻌﻮاﺻﻒ اﻟﺸﺪﯾﺪة
الفعلي تقﺮيﺒاً تﺴﺘﺨﺪم أسالﯿﺐ مﺮاجعة األقﺮان للﺘﻮصﻞ
حﺪثﺖ عﺪة عﻮاصﻒ رعﺪية شﺪيﺪة في أوروبا الﻐﺮبﯿة إلى اسﺘﻨﺘاجات في ﻏﻀﻮن أيام قلﯿلة فقﻂ مﻦ تﺠاوز رقﻢ
والﻮسﻄى في الﻨﺼﻒ الﺜاني مﻦ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وفي قﯿاسي في مﺠال الﻄقﺲ .وقﺪ أجﺮيﺖ دراسات ”اإلسﻨاد

97
98

مﻦ الﻤﺴاهﻤات الﻮﻃﻨﯿة
ً
على كﻞ مﻦ مقﯿاس فﻮجﯿﺘا ومقﯿاس فﻮجﯿﺘا الﻤﺤﺴﻦ ،يﺼﻨﻒ اإلعﺼار الﺬي يﺴﺒﺐ أضﺮارا مﺪمﺮة على أنﮫ إعﺼار مﻦ
الفﺌة  F4) 4و EF4على الﺘﻮالي( .وتﺨﺘلﻒ مقايﯿﺲ سﺮعة الﺮياح الﺘي يعﺘقﺪ أنها مﺮتﺒﻄة ”بالﻀﺮر الﻤﺪمﺮ“ ،مع افﺘﺮاض
سﺮعات رياح أقﻞ في الﻨﻈام الﻤﺤﺴﻦ للﻤﺴﺘﻮى نفﺴﮫ مﻦ الﻀﺮر.
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الﺴﺮيع“ هﺬه لﻤﻮجة الﺤﺮ في ﻏﺮب أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة في هﻄﻮل األمﻄار الﺸﺪيﺪ عﺒﺮ مﻨﻄقة أوسع مﻦ أوروبا
في حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وتﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ 101 ،100، 99،والفﯿﻀانات الﻐﺮبﯿة ،وخلﺼﺖ الﺪراسة إلى أنﮫ في هﺬه الﻤﻨﻄقة األوسع،
في أوروبا الﻐﺮبﯿة في تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ،102والفﯿﻀانات في زاد تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﻨاجﻢ عﻦ الﻨﺸاط الﺒﺸﺮي مﻦ احﺘﻤال
كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة في تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ 103.وخلﺼﺖ هﻄﻮل أمﻄار مﺘﻄﺮفة مﻤاثلة لﺘلﻚ الﺘي حﺪثﺖ.
الﺪراسات الﺘي أجﺮيﺖ بﺸﺄن مﻮجة الﺤﺮ في ﻏﺮب أمﺮيﻜا
الﺸﻤالﯿة إلى أنﮫ على الﺮﻏﻢ مﻦ أن مﺜﻞ هﺬه الﻤﻮجة الﺤارة وبﺸﻜﻞ أعﻢ ،فﺈن مﺜﻞ هﺬه األحﺪاث تﺘﻨاسﺐ مع نﻤﻂ أوسع
نادرة في مﻨاخ الﯿﻮم ،فلﻢ يﻜﻦ مﻦ الﻤﻤﻜﻦ حﺪوثها بﺪون مﻦ الﺘﻐﯿﯿﺮ .وق ﱠﺪرت الهﯿﺌة ) 104(IPCCأن الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة
الﺴاخﻨة في مﻨﻄقﺘي ﻏﺮب أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وشﻤال ﻏﺮب
تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ.
أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة قﺪ ازدادت ،وأنﮫ تﻮجﺪ ثقة مﺘﻮسﻄة على
وبالﻨﺴﺒة لفﯿﻀانات أوروبا الﻐﺮبﯿة ،وجﺪت دراسة اإلسﻨاد األقﻞ في مﺴاهﻤة الﻨﺸاط الﺒﺸﺮي في هﺬه الﺰيادة .وبالﻤﺜﻞ،
الﺴﺮيع أن الﻜﺸﻒ عﻦ االتﺠاهات في هﻄﻮل األمﻄار ق ﱠﺪرت الهﯿﺌة ) (IPCCأن هﻄﻮل األمﻄار الﻐﺰيﺮة قﺪ ازداد في
الﻐﺰيﺮة على نﻄاق الﻈاهﺮة الﻤعﻨﯿة يﻄﺮح صعﻮبات ،وأن مﻨﻄقة أوروبا الﻐﺮبﯿة والﻮسﻄى الﻤﺘﻀﺮرة مﻦ الفﯿﻀانات،
الﺘﺮبة الﻤﺸﺒعة والهﯿﺪرولﻮجﯿا الﻤﺤلﯿة كانﺖ أيﻀاً عﻮامﻞ ولﻜﻦ تﻮجﺪ حالﯿاً ثقة مﻨﺨفﻀة في إسﻨاد هﺬا الﺘﻐﯿﯿﺮ إلى
في تلﻚ الﻈاهﺮة .ومع ذلﻚ ،تﻢ اسﺘﺨالص اتﺠاهات مهﻤة الﺘﺄثﯿﺮ الﺒﺸﺮي.
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الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) :2021 ،(IPCCملﺨﺺ لﻮاضعي الﺴﯿاسات .في :تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس  -تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
أساس العلﻮم الفﯿﺰيائﯿة.https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_SPM_final.pdf ،

:2021

الﻤﺨاﻃﺮ واﻵثار
يﺘﻮقﻒ خﻄﺮ اﻵثار الﻤﺘﺼلة بالﻤﻨاخ على الﺘفاعالت الﻤعقﺪة
بﯿﻦ األخﻄار الﻤﺘﺼلة بالﻤﻨاخ وقابلﯿة الﻨﻈﻢ الﺒﺸﺮية والﻄﺒﯿعﯿة
للﺘﺄثﺮ بها والﺘعﺮض لها وقﺪرتها على الﺘﻜﯿﻒ معها .وتﺸﻜﻞ
الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﺼلة بالﻤﻨاخ مﺨاﻃﺮ إنﺴانﯿة على الﻤﺠﺘﻤع مﻦ
خالل آثارها على الﺼﺤة واألمﻦ الﻐﺬائي والﻤائي واألمﻦ
الﺒﺸﺮي والﺘﻨقﻞ الﺒﺸﺮي وسﺒﻞ العﯿﺶ واالقﺘﺼادات والﺒﻨﯿة
الﺘﺤﺘﯿة والﺘﻨﻮع الﺒﯿﻮلﻮجي .وتﺆثﺮ الﻈﻮاهﺮ الﻤﻨاخﯿة والﺠﻮية
الﻤﺘﻄﺮفة أيﻀاً في اسﺘﺨﺪام الﻤﻮارد الﻄﺒﯿعﯿة وتﻮزيعها في
الﻤﻨاﻃق وداخﻞ الﺒلﺪان ،ولها آثار سلﺒﯿة كﺒﯿﺮة على الﺒﯿﺌة.
وتﺸﻤﻞ هﺬه اﻵثار الﺒﯿﺌﯿة الﺴلﺒﯿة اﻵثار على األرض ،مﺜﻞ
الﺠفاف وحﺮائق الﻐابات في مﻨاﻃق الﻐابات واألراضي
الﺨﺜﯿة ،وتﺪهﻮر األراضي ،والعﻮاصﻒ الﺮملﯿة والﺘﺮابﯿة،
والﺘﺼﺤﺮ ،والفﯿﻀانات ،وتﺂكﻞ الﺴﻮاحﻞ .وفي الﻤﺴﺘﻮيات
الﺤالﯿة النﺒعاثات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري العالﻤﯿة،
ال يﺰال العالﻢ في ﻃﺮيقﮫ إلى تﺠاوز عﺘﺒات درجات الﺤﺮارة
الﻤﺘفق علﯿها والﺘي تﺒلﻎ إما  1.5درجة مﺌﻮية أو درجﺘﯿﻦ
مﺌﻮيﺘﯿﻦ فﻮق مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي ،وهﻮ
مﻦ شﺄنﮫ أن يﺰيﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ تفﺸي آثار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ بﻤا
يﺘﺠاوز ما نﺮاه حالﯿاً.

اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم

2021

أدت اﻵثار الﻤﺮكﺒة للﻨﺰاعات والﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية الﻤﺘﻄﺮفة
والﺼﺪمات االقﺘﺼادية ،الﺘي تفاقﻤﺖ بﺴﺒﺐ جائﺤة كﻮفﯿﺪ،19-
إلى تفاقﻢ الﺠﻮع ،بﻤا قﻮض عقﻮداً مﻦ الﺘقﺪم نﺤﻮ تﺤﺴﯿﻦ
األمﻦ الﻐﺬائي على الﺼعﯿﺪ العالﻤي )الﺸﻜﻞ  .(22وتﺴﺒﺐ
تفاقﻢ األزمات اإلنﺴانﯿة في عام  2021في زيادة عﺪد
الﺒلﺪان الﻤعﺮضة لﺨﻄﺮ الﻤﺠاعة .ومﻦ بﯿﻦ العﺪد اإلجﻤالي
لألشﺨاص الﺬيﻦ يعانﻮن نقﺼاً في الﺘﻐﺬية في عام ،2020
يعﯿﺶ أكﺜﺮ مﻦ نﺼفهﻢ في آسﯿا ) 418ملﯿﻮناً( وثلﺜهﻢ في
أفﺮيقﯿا ) 282ملﯿﻮناً( .وبعﺪ ذروة نقﺺ الﺘﻐﺬية في عام 2020
) 768ملﯿﻮن شﺨﺺ( ،أشارت الﺘﻮقعات إلى انﺨفاض الﺠﻮع
العالﻤي إلى حﻮالي  710ماليﯿﻦ شﺨﺺ في عام 2021
) %9مﻦ سﻜان العالﻢ( 105.ومع ذلﻚ ،اعﺘﺒاراً مﻦ تﺸﺮيﻦ األول/
أكﺘﻮبﺮ  ،2021كانﺖ األرقام في العﺪيﺪ مﻦ الﺒلﺪان أعلى مﻤا
كانﺖ علﯿﮫ في عام  .2020وتﺠلﺖ هﺬه الﺰيادة الﺤادة في
الﻐالﺐ في صفﻮف الفﺌات الﺘي تعاني أزمات ﻏﺬائﯿة أو ما
هﻮ أسﻮأ )الﻤﺮحلة  3فﻤا فﻮق مﻦ الﺘﺼﻨﯿﻒ الﻤﺘﻜامﻞ لﻤﺮاحﻞ
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اﻟﺸﻜﻞ  .22ارتفع عﺪد
األشﺨاص الﺬيﻦ يعانﻮن
نقﺼاً في الﺘﻐﺬية في العالﻢ
بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ خالل جائﺤة
كﻮفﯿﺪ 19-مﻦ  650ملﯿﻮن
شﺨﺺ في عام  2019إلى
 768ملﯿﻮن شﺨﺺ في عام
 .2020وتﻮضﺢ الﺨﻄﻮط
الﻤﻨقﻄة والﺪوائﺮ الفارﻏة
القﯿﻢ الﻤﺘﻮقعة في الﺸﻜﻞ.
الﻤﺼﺪر :مﻨﻈﻤة األﻏﺬية
والﺰراعة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
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اﻟﺳﻧﺔ
ﻋدد اﻷﺷــﺧﺎص اﻟﻣﺻﺎﺑﯾن ﺑﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ
)ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾــن ،اﻟﻣﺣور اﻷﯾﻣن(
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ھﯾﻣﻧــﺔ ﻧﻘص اﻟﺗﻐذﯾﺔ
)اﻟﻧﺳــﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ ،اﻟﻣﺣور اﻷﯾﺳر(
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األمﻦ الﻐﺬائي والﺤالة اإلنﺴانﯿة واإلﻃار الﻤﻨﺴق(106؛ وارتفع
عﺪد األشﺨاص مﻦ تلﻚ الفﺌات مﻦ  135ملﯿﻮن شﺨﺺ في
عام  2020إلى  161ملﯿﻮن شﺨﺺ بﺤلﻮل أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،2021أي شهﺪ زيادة قﺪرها  107.%19ومﻦ الﻨﺘائج األخﺮى
لهﺬه الﺼﺪمات زيادة عﺪد األشﺨاص الﻤعﺮضﯿﻦ للﻤﺠاعة
واالنهﯿار الﺘام لﺴﺒﻞ العﯿﺶ ) الﻤﺮحلة  5مﻦ الﺘﺼﻨﯿﻒ
الﻤﺘﻜامﻞ لﻤﺮاحﻞ األمﻦ الﻐﺬائي والﺤالة اإلنﺴانﯿة واإلﻃار
الﻤﻨﺴق(؛ وكان ما مﺠﻤﻮعﮫ  584 000شﺨﺺ في هﺬه الفﺌة،
ومعﻈﻤهﻢ في إثﯿﻮبﯿا وجﻨﻮب الﺴﻮدان والﯿﻤﻦ ومﺪﻏﺸقﺮ.
وشهﺪ الﺮبع األول مﻦ عام  2021أعلى األسعار العالﻤﯿة
لألﻏﺬية االسﺘهالكﯿة في الﺴﻨﻮات الﺴﺖ الﻤاضﯿة ،وقﺪ
108
تﺮكﺰت في أمﺮيﻜا الالتﯿﻨﯿة ومﻨﻄقة الﺒﺤﺮ الﻜاريﺒي.
وفي ﻏﺮب أفﺮيقﯿا ،ارتفعﺖ أسعار الﺤﺒﻮب الﺨﺸﻨة ،مﻤا
دفع أسعار الﻤﻮاد الﻐﺬائﯿة إلى مﺴﺘﻮيات قﯿاسﯿة وشﺒﮫ قﯿاسﯿة
في العﺪيﺪ مﻦ الﺒلﺪان .وتفاقﻤﺖ الﺰيادات في األسعار بﺴﺒﺐ
انعﺪام األمﻦ الﻤﺪني واألمﻄار الﻐﺰيﺮة .وفي شﻤال أفﺮيقﯿا،
ﻇلﺖ معﺪالت تﻀﺨﻢ األﻏﺬية عﻨﺪ مﺴﺘﻮيات مﺘﻮاضعة في
عام  ،2021مﺪعﻮمة بالﺪعﻢ على العﺪيﺪ مﻦ الﺴلع األساسﯿة
الﺘي حالﺖ دون زيادة األسعار.

آﺛﺎر أﺧﻄﺎر اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﻤﺎﺋﯿﺔ ﻋﻠﻰ
إﻧﺘﺎج اﻷﻏﺬﯾﺔ
ﻏﯿﺮت ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا  2021/2020مﻮاسﻢ هﻄﻮل األمﻄار،
مﻤا أدى إلى تعﻄﯿﻞ سﺒﻞ العﯿﺶ والﺤﻤالت الﺰراعﯿة في
جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ .وأدت الﻈﻮاهﺮ الﻤﻨاخﯿة والﻤائﯿة والﻤﻨاخﯿة
الﻤﺘﻄﺮفة الﻤﺮتﺒﻄة بها خالل مﻮسﻢ هﻄﻮل األمﻄار لعام
 2021إلى تفاقﻢ الﺼﺪمات مﻦ العام أو األعﻮام الﺴابقة،
مﻤا يﺠعﻞ مﻦ الﺼعﺐ بﺸﻜﻞ مﺘﺰايﺪ تﺤﺪيﺪ اﻵثار الﻨاتﺠة
عﻦ ﻇاهﺮة واحﺪة .وإن فﺘﺮات الﺠفاف الﻤﺘﺘالﯿة في أجﺰاﺀ
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كﺒﯿﺮة مﻦ أفﺮيقﯿا وآسﯿا وأمﺮيﻜا الالتﯿﻨﯿة ،والﺘي ارتﺒﻄﺖ
ً
فﻀال عﻦ اﻵثار
في بعﺾ األماكﻦ بانﺤﺪار الﻨﯿﻨﯿا الﻤﺰدوج
اإلقلﯿﻤﯿة الﻨاجﻤة عﻦ العﻮاصﻒ واألعاصﯿﺮ الﺸﺪيﺪة ،قﺪ
أثﺮت تﺄثﯿﺮاً كﺒﯿﺮاً في سﺒﻞ العﯿﺶ والقﺪرة على الﺘعافي مﻦ
الﺼﺪمات الﺠﻮية الﻤﺘﻜﺮرة.
ويﻤﻜﻦ للﻈﺮوف الﺠافة في مﻨاﻃق واسعة مﻦ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة
أن تﺰيﺪ مﻦ الﻤﺨاﻃﺮ الﺘي تهﺪد ﻏلة الﻤﺤاصﯿﻞ داخﻞ هﺬه
الﻤﻨﻄقة .ومع ذلﻚ ،فﺈن الﺰراعات األكﺒﺮ حﺠﻤاً قﺪ عﻮضﺖ
إلى حﺪ كﺒﯿﺮ خﺴائﺮ إنﺘاجﯿة الﻤﺤاصﯿﻞ في جﻤﯿع أنﺤاﺀ القارة
) %3.6-في عام  2021مقارنة بعام  109.(2020وفي مﻨﻄقة
الﺒﺤﺮ الﻜاريﺒي ،تﻀﺮرت هايﺘي ثالث مﺮات ً -
أوال بﺴﺒﺐ
الﺰالزل وثانﯿاً بﺴﺒﺐ األمﻄار ﻏﯿﺮ الﻤﻨﺘﻈﻤة وثالﺜاً بﺴﺒﺐ
عﺪم االسﺘقﺮار الﺴﯿاسي  -مﻤا ساهﻢ في إلﺤاق أضﺮار
بالﺰراعة وتفاقﻢ انعﺪام األمﻦ الﻐﺬائي إلى حﺪ كﺒﯿﺮ.
وفي ﻏﺮب أفﺮيقﯿا ،أدت الفﯿﻀانات وفﺘﺮات الﺠفاف إلى
تلﻒ الﻤﺤاصﯿﻞ والﺨﺴائﺮ في الﻤﻨاﻃق الﻤﺤلﯿة مﻤا أدى
إلى انﻜﻤاش ﻃفﯿﻒ في اإلنﺘاج في عام  ،2021لﻜﻦ الﻨﻮاتج
اإلجﻤالﯿة الﻤﺘﻮقعة لقارة أفﺮيقﯿا بﺄكﻤلها ﻇلﺖ أعلى مﻦ
110
الﻤﺘﻮسﻂ ) %+2.9في عام  2021مقارنة بعام .(2020
وتﺄثﺮ حﺼاد الﻤﻮسﻢ األول لعام  2021في الﻤﻨاﻃق الﻮسﻄى
والﺠﻨﻮبﯿة مﻦ شﺮق أفﺮيقﯿا سلﺒاً بالﺠفاف لفﺘﺮات ﻃﻮيلة،
وال سﯿﻤا في كﯿﻨﯿا حﯿﺚ ُق ﱢﺪر رسﻤﯿاً أن إنﺘاج الﺬرة أقﻞ مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ بﻨﺴﺒة  %42إلى  111.%70وفي األجﺰاﺀ الﺸﻤالﯿة
مﻦ شﺮق أفﺮيقﯿا ،كان حﺠﻢ الفﯿﻀانات الﻤﻮسﻤﯿة وتﺄثﯿﺮها
على الﻤﺤاصﯿﻞ أقﻞ مﻤا كانا علﯿﮫ في عام  .2020وفي
الﺠﻨﻮب األفﺮيقي ،أدى مﻮسﻢ هﻄﻮل األمﻄار الﺜاني على
الﺘﻮالي دون الﻤﺘﻮسﻂ في مﺪﻏﺸقﺮ إلى انﺨفاض حاد في
إنﺘاج األﻏﺬية األساسﯿة وانﺨفاض في حﺠﻢ قﻄﯿع الﻤاشﯿة.
ً
وإضافة إلى ذلﻚ ،كان مﻦ الﻤﺘﻮقع أن تﺆدي الﻤﺨاﻃﺮ

الﺘﺼﻨﯿﻒ الﻤﺘﻜامﻞ لﻤﺮاحﻞ األمﻦ الﻐﺬائي والﺤالة اإلنﺴانﯿة هﻮ مقﯿاس عالﻤي مﺸﺘﺮك لﺘﺼﻨﯿﻒ شﺪة األمﻦ الﻐﺬائي وسﻮﺀ الﺘﻐﺬية
وحﺠﻤهﻤا ./https://www.ipcinfo.org/ipcinfo-website/resources/ipc-manual/en .واإلﻃار الﻤﻨﺴق أداة مﻮحﺪة لﺘﺼﻨﯿﻒ ﻃﺒﯿعة وشﺪة
انعﺪام األمﻦ الﻐﺬائي وسﻮﺀ الﺘﻐﺬية الﺤاديﻦ الﺤالﯿﯿﻦ والﻤﺘﻮقعﯿﻦ.
Global Network Against Food Crises, 2021: Global Report on Food Crises: Joint Analysis for Better Decisions. September
_2021 Update, http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/FINAl_GRFC2021_Sept
.Update.pdf
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Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021: Crop Prospects and Food Situation: Quarterly
.Global Report, https://www.fao.org/3/cb6901en/cb6901en.pdf
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021: Crop Prospects and Food Situation: Quarterly
.Global Report, https://www.fao.org/3/cb6901en/cb6901en.pdf
Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), 2021: Crop Prospects and Food Situation: Quarterly
.Global Report, https://www.fao.org/3/cb6901en/cb6901en.pdf

واﻵفات واألمﺮاض الﻤﺮتﺒﻄة بالﻄقﺲ إلى انﺨفاض حاد مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث الﻤﺘعﺪدة األخﻄار ،بﻤا في ذلﻚ نﻈﻢ
ً
مقارنة بﻤﺘﻮسﻂ اإلنﺬار الﻤﺒﻜﺮ والﺘﺄهﺐ ،وشﻮاﻏﻞ الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة الﻄﻮيلة
في الﺤﺼاد بﻨﺴﺒة تﺘﺮاوح بﯿﻦ  %50و%70
الﺨﻤﺲ سﻨﻮات 112.وفي مﻮزامﺒﯿق ،وصﻞ إعﺼار  Eloiseاألجﻞ ،مﺜﻞ اسﺘﺨﺪام األراضي والﺘﺨﻄﯿﻂ الﺤﻀﺮي.
إلى الﯿابﺴة في أواخﺮ كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ خالل مﻮسﻢ الﺠﺪب
في الﻤﻨﻄقة ،عﻨﺪما بلﻐﺖ مﻮاﻃﻦ الﻀعﻒ ذروتها ،مﻤا أثﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎخ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺤﺮﻛﺎً رﺋﯿﺴﯿﺎً
على الﻤﺠﺘﻤعات الﺘي ًال تﺰال ًتﺘعافى مﻦ إعﺼار  Idaiالﺬي ﻟﻠﻨﺰوح اﻟﺠﺪﯾﺪ
حﺪث قﺒﻞ عامﯿﻦ تقﺮيﺒا .ووفقا لﺤﻜﻮمة مﻮزامﺒﯿق ،تﻀﺮر
أكﺜﺮ مﻦ  441 000شﺨﺺ مﻦ جﺮاﺀ اإلعﺼار ،وهﻮ ما كان للﻈﻮاهﺮ والﻈﺮوف الﻤﻨاخﯿة والﻤائﯿة والﻤﻨاخﯿة الﻤﺘﻄﺮفة
أدى إلى نﺰوح ما يقﺮب مﻦ  44 000شﺨﺺ وتﺪمﯿﺮ أكﺜﺮ آثار كﺒﯿﺮة ومﺘﻨﻮعة على نﺰوح الﺴﻜان وضعﻒ الﻨازحﯿﻦ
113
مﻦ  45 000هﻜﺘار مﻦ األراضي الﺰراعﯿة.
على مﺪى العام .فﻤﻦ أفﻐانﺴﺘان إلى أمﺮيﻜا الﻮسﻄى ،ضﺮبﺖ
مﻮجات الﺠفاف والفﯿﻀانات وﻏﯿﺮها مﻦ الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة
وأدت ﻇﺮوف الﺠفاف في جﻨﻮب ﻏﺮب آسﯿا والﺸﺮق األوسﻂ الفﺌات األقﻞ اسﺘعﺪاداً للﺘعافي والﺘﻜﯿﻒ 114.وعلى ﻏﺮار
إلى انﺨفاض إنﺘاج الﺤﺒﻮب إلى مﺴﺘﻮيات دون الﻤﺘﻮسﻂ ،الﺴﻨﻮات الﺴابقة ،حﺪثﺖ العﺪيﺪ مﻦ عﻤلﯿات الﻨﺰوح األوسع
مﻤا أدى إلى تفاقﻢ اﻵثار على الﺰراعة واألمﻦ الﻐﺬائي نﻄاقاً في عام  2021في الﺒلﺪان اﻵسﯿﻮية الﻤﻜﺘﻈة بالﺴﻜان.
في الﺴﯿاقات الهﺸة ،وال سﯿﻤا في أفﻐانﺴﺘان والﺠﻤهﻮرية ونﺘﺠﺖ معﻈﻢ حاالت الﻨﺰوح الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث في عام
العﺮبﯿة الﺴﻮرية .وفي حﯿﻦ انﺨفﺾ إنﺘاج الﺤﺒﻮب في الﺸﺮق  2021عﻦ العﻮاصﻒ االسﺘﻮائﯿة والفﯿﻀانات في شﺮق آسﯿا
األوسﻂ ،وصﻞ إنﺘاج القﻤﺢ في شﺮق آسﯿا إلى مﺴﺘﻮى قﯿاسي والﻤﺤﯿﻂ الهادئ وجﻨﻮب آسﯿا واألمﺮيﻜﺘﯿﻦ وأفﺮيقﯿا جﻨﻮب
في عام  ،2021مع ارتفاع إنﺘاج األرز إلى مﺴﺘﻮيات عالﯿة الﺼﺤﺮاﺀ الﻜﺒﺮى.
بﺴﺒﺐ الﻈﺮوف الﺠﻮية الﻤﻨاسﺒة .وفي الﻤقابﻞ ،تعﺮض وسﻂ
الﺼﯿﻦ ألمﻄار ﻏﺰيﺮة في مﻨﺘﺼﻒ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ  ،2021مﻤا وعلى مﺪى عام  ،2021ساهﻤﺖ ﻇﻮاهﺮ األرصاد الﺠﻮية
أدى إلى خﺴائﺮ كﺒﯿﺮة في األرواح وأضﺮار في الﻤﻤﺘلﻜات .الهﯿﺪرولﻮجﯿة الﺨﻄﺮة والﺘﺪهﻮر الﺒﯿﺌي في نﺰوح ماليﯿﻦ
وأثار ذلﻚ مﺨاوف بﺸﺄن اإلمﺪادات الﻐﺬائﯿة للﺒالد ،حﯿﺚ األشﺨاص اﻵخﺮيﻦ الﺬيﻦ يعﯿﺸﻮن أوضاعاً هﺸة وضعﯿفة.
تﻀﺮر ملﯿﻮن هﻜﺘار مﻦ األراضي الﺰراعﯿة  -معﻈﻤها مﻦ ويﺸﻤﻞ ذلﻚ تﺄثﯿﺮ الﻈﻮاهﺮ الﺴﺮيعة الﻈهﻮر مﺜﻞ الفﯿﻀانات
ً
فﻀال عﻦ العﻤلﯿات الﺒﻄﯿﺌة
الﺬرة وفﻮل الﺼﻮيا والفﻮل الﺴﻮداني  -و ُدمﺮ ثلﺜها بﺴﺒﺐ والعﻮاصﻒ وحﺮائق الﻐابات،
الﻈهﻮر مﺜﻞ الﺠفاف والﺘﺼﺤﺮ .ويﺆثﺮ ذلﻚ في سالمة
األمﻄار الﻐﺰيﺮة.
الﻨاس وقﺪرتهﻢ على تلﺒﯿة احﺘﯿاجاتهﻢ األساسﯿة للﺒقاﺀ على
قﯿﺪ الﺤﯿاة مﺜﻞ الﻐﺬاﺀ والﻤاﺀ والﻤﺄوى القادر على الﺼﻤﻮد
اﻵﺛﺎر اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ وﻧﺰوح اﻟﺴﻜﺎن
واألراضي الﻤﻨﺘﺠة .فعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،أسفﺮت الﻜﻮارث
ﻏالﺒاً ما يﻜﻮن الالجﺌﻮن والﻨازحﻮن داخلﯿاً وعﺪيﻤي الﺠﻨﺴﯿة خالل الﻨﺼﻒ األول مﻦ العام في أفﻐانﺴﺘان عﻦ نﺰوح نﺤﻮ
مﻦ بﯿﻦ األكﺜﺮ عﺮضة لألخﻄار الﻤﻨاخﯿة والﺠﻮية .ويﻨﺘهي  22 500شﺨﺺ جﺪيﺪ ،وال سﯿﻤا بﺴﺒﺐ الفﯿﻀانات 115.وفي
األمﺮ بالعﺪيﺪ مﻦ األفﺮاد الﻀعفاﺀ الﻨازحﯿﻦ إلى االسﺘقﺮار حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ ،أعلﻨﺖ الﺤﻜﻮمة فﺘﺮة جفاف وﻃﻨي ،حﯿﺚ
في مﻨاﻃق عالﯿة الﺨﻄﻮرة ،حﯿﺚ يﺘعﺮضﻮن لﻤﺨاﻃﺮ الﻤﻨاخ صﻨفﺖ  %80مﻦ الﺒالد على أنها إما في حالة جفاف شﺪيﺪ
والﻄقﺲ على نﻄاق واسع .وقﺪ تﺘﺰامﻦ مﺨاﻃﺮ األرصاد وإما خﻄﯿﺮ ،باإلضافة إلى تﺼاعﺪ الﻨﺰاعات ،وانعﺪام األمﻦ
الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة وتﻨقﻞ الﺒﺸﺮ أيﻀاً مع الﺘﻮتﺮات الﻐﺬائي ،واﻵثار الﺼﺤﯿة واالجﺘﻤاعﯿة واالقﺘﺼادية لﺠائﺤة
االجﺘﻤاعﯿة والﺴﯿاسﯿة والﺼﺮاعات في الﺒﯿﺌات الﻤعقﺪة ،كﻮفﯿﺪ ،19-حﯿﺚ تﺘﻮقع الﺠهات الفاعلة اإلنﺴانﯿة واإلنﻤائﯿة
ومﻦ ثﻢ فﺈنها تﺘﻄلﺐ الﻨﻈﺮ بﺼﻮرة مﺘﻜاملة في تﺪابﯿﺮ الﺤﺪ والﺤﻜﻮمﯿة أن األسﺮ الﺰراعﯿة مﻦ الﻤﺮجﺢ جﺪاً أن تﺼﺒﺢ
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Famine Early Warning Systems Network (FEWSNET), 2021: Madagascar Food Security Alert, https://reliefweb.int/sites/
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https://www.fao.org/mozambique/news/detail-events/en/c/1393190

114

https://www.unhcr.org/news/stories/2021/4/60806d124/data-reveals-impacts-climate-emergency-displacement.html

115

https://story.internal-displacement.org/2021-midyear-review/index.html

.reliefweb.int/files/resources/Madagascar%20Food%20Security%20Alert%20-%20June%2010%2C%202021.pdf

35

نازحة 116.واضﻄﺮ األشﺨاص الﺬيﻦ أجﺒﺮوا على مﻐادرة
مﻨازلهﻢ إلى بﯿع أصﻮلهﻢ والﻤﺨاﻃﺮة بﺄرواحهﻢ مﻦ أجﻞ
الﺒقاﺀ على قﯿﺪ الﺤﯿاة ،في حﯿﻦ أرسﻞ بعﺾ األﻃفال للعﻤﻞ
في مﻨاﻃق أخﺮى أو في بلﺪان مﺠاورة أو تﻢ تﺰويﺠهﻢ
كﻮسﯿلة لﺘﺨفﯿﻒ األعﺒاﺀ الﻤالﯿة 117.وواجﮫ الﻨازحﻮن في
الﺠﻤهﻮرية العﺮبﯿة الﺴﻮرية ،الﺒلﺪ الﺬي دمﺮه نﺰاع دام
أكﺜﺮ مﻦ عقﺪ مﻦ الﺰمان ،فﯿﻀانات بﺴﺒﺐ هﻄﻮل األمﻄار
الﻐﺰيﺮة ،مع تﻀﺮر ما يقﺮب مﻦ  142 000نازح داخلي في
مﻨﺘﺼﻒ كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ  118.2021وفي الهﻨﺪ ،نﺰح أكﺜﺮ
مﻦ  100 000شﺨﺺ بﯿﻦ تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ وكانﻮن
119
األول /ديﺴﻤﺒﺮ .2021

االنﺘقال بﺤﺜاً عﻦ الﻤﺴاعﺪة للﺒقاﺀ على قﯿﺪ الﺤﯿاة 121.وفي
الﺴﻮدان ،ﻏﻤﺮت مﯿاه الفﯿﻀانات مﺨﯿﻢ القﻨاعة لالجﺌﯿﻦ
في تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ  ،2021مﻤا تﺮك  35 000الجﺊ
122
مﻦ جﻨﻮب الﺴﻮدان في حاجة إلى مﺴاعﺪة عاجلة.

وتﺄثﺮت الﺒلﺪان الﻤﺮتفعة الﺪخﻞ أيﻀاً .ففي األجﺰاﺀ الﻐﺮبﯿة
مﻦ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وكﻨﺪا ،أدت مﻮجات الﺤﺮ والﺠفاف
وحﺮائق الﻐابات االسﺘﺜﻨائﯿة إلى نﺰوح اﻵالف مﻦ مﻨازلهﻢ.
وضاعفﺖ حﺮائق الﻐابات الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘعلقة بالﻤﺨاﻃﺮ
األخﺮى ،مﻤا زاد مﻦ خﻄﺮ الﻨﺰوح .فعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال،
نﺰح  15 000شﺨﺺ في كالﯿفﻮرنﯿا في كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ
 ،2021بعﺪ أوامﺮ اإلجالﺀ الﻮقائي اإللﺰامي بعﺪ هﻄﻮل
123
وتﻤاشﯿاً مع االتﺠاهات القائﻤة ،شهﺪ عام  2021الﻐالﺒﯿة أمﻄار ﻏﺰيﺮة.
العﻈﻤى مﻦ حاالت الﻨﺰوح الﺠﺪيﺪة الﻤﺘعلقة بالﻈﻮاهﺮ
الﺠﻮية الﺨﻄﺮة داخﻞ الﺤﺪود الﻮﻃﻨﯿة .ومعﻈﻢ حاالت اﻟﻨﺰوح اﻟﻤﻤﺘﺪ واﻟﻤﻄﻮل واﻟﻤﺘﻜﺮر ﺑﺴﺒﺐ أﺧﻄﺎر
الﻨﺰوح الﺪاخلي هﺬه نﺠﻤﺖ عﻦ األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ اﻟﮭﯿﺪروﻟﻮﺟﯿﺔ
والفﯿﻀانات والﺰالزل واالنفﺠارات الﺒﺮكانﯿة ،وال سﯿﻤا
في مﻨﻄقة شﺮق آسﯿا والﻤﺤﯿﻂ الهادئ .وكانﺖ الﺒلﺪان أصﺒﺤﺖ العﺪيﺪ مﻦ حاالت الﻨﺰوح الﻨاجﻤة عﻦ ﻇﻮاهﺮ
الﺘي سُ ﺠﱢ لﺖ فﯿها أكﺒﺮ أعﺪاد مﻦ حاالت الﻨﺰوح اعﺘﺒاراً األرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة مﻤﺘﺪة أو مﻄﻮلة بالﻨﺴﺒة
مﻦ تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ  2021هي الﺼﯿﻦ )أكﺜﺮ مﻦ لألشﺨاص ﻏﯿﺮ القادريﻦ على العﻮدة إلى ديارهﻢ الﺴابقة أو
 1.4ملﯿﻮن حالة نﺰوح مﺴﺠﱠ لة في تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ( وفﯿﯿﺖ نام بﺪون خﯿارات لالنﺪماج مﺤلﯿاً أو االسﺘقﺮار في مﻜان آخﺮ.
)أكﺜﺮ مﻦ  664 000حالة نﺰوح مﺴﺠﱠ لة في أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ( وفي بﺪاية عام  ،2021كان ما ال يقﻞ عﻦ  7ماليﯿﻦ شﺨﺺ
والفلﺒﯿﻦ )أكﺜﺮ مﻦ  214 000في تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ وأكﺜﺮ مﻦ يعﯿﺸﻮن في نﺰوح داخلي بعﺪ الﻜﻮارث 124الﻤﺘعلقة بﺄحﺪاث
120
 386 000في تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ(.
األخﻄار الﻄﺒﯿعﯿة في الﺴﻨﻮات الﺴابقة ،وفقاً لﻤﺮكﺰ مﺮاقﺒة
الﻨﺰوح الﺪاخلي ) .(IDMCوكانﺖ أكﺒﺮ أعﺪاد مﻦ الﻨاس
وفي شﺮق أفﺮيقﯿا ،أدت الفﯿﻀانات والﺠفاف إلى نﺰوح في هﺬه الﺤالة في أفﻐانﺴﺘان والهﻨﺪ وباكﺴﺘان ،ثﻢ إثﯿﻮبﯿا
125
واسع الﻨﻄاق ،وال سﯿﻤا في الﺼﻮمال وإثﯿﻮبﯿا .وكان العﺪيﺪ والﺴﻮدان وبﻨﻐالديﺶ والﻨﯿﺠﺮ والﯿﻤﻦ.
مﻦ األشﺨاص الﻤﺘﻀﺮريﻦ يعﯿﺸﻮن في مﺨﯿﻤات مﻜﺘﻈة
ً
وﻏﯿﺮ آمﻨة للﻨازحﯿﻦ داخلﯿاً الﺬيﻦ انﻀﻢ إلﯿهﻢ أيﻀاً العﺪيﺪ ونﻈﺮا السﺘﻤﺮار أو تﺰايﺪ الﻤﺨاﻃﺮ في مﻨاﻃق الﻤﻨﺸﺄ
مﻦ الﻨازحﯿﻦ الﺠﺪد بﺴﺒﺐ الفﯿﻀانات .وأُجﺒﺮ الﻤﺰارعﻮن )والعﻮدة( أو الﺘﻮﻃﻦ ،فﺈن األشﺨاص الﺬيﻦ نﺰحﻮا بﺴﺒﺐ
الﺬيﻦ دمﺮت مﺤاصﯿلهﻢ بﺴﺒﺐ الﺠﺮاد الﺼﺤﺮاوي على ﻇﻮاهﺮ األرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة قﺪ يﺘعﺮضﻮن أيﻀاً
116
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للﻨﺰوح الﻤﺘﻜﺮر والﻤﺘﻮاتﺮ ،مﻤا ال يﺘﺮك سﻮى القلﯿﻞ مﻦ
الﻮقﺖ للﺘعافي فﯿﻤا بﯿﻦ الﺼﺪمات .ففي إنﺪونﯿﺴﯿا ،على
سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،سُ ﺠلﺖ  557 000حالة نﺰوح جﺪيﺪة بﺴﺒﺐ
كﻮارث في الﻨﺼﻒ األول مﻦ العام ،وكان معﻈﻤها ناجﻤاً
عﻦ فﯿﻀانات مﻮسﻢ األمﻄار الﻜﺒﺮى .وقﺪ أدت األنﺸﻄة
الﺒﺸﺮية ،بﻤا في ذلﻚ إزالة الﻐابات والﺘﺤﻀﺮ وتﺪهﻮر
األراضي ،إلى الﺤﺪ مﻦ قﺪرة بعﺾ مﻨاﻃق إنﺪونﯿﺴﯿا
على اسﺘﯿعاب األمﻄار الﻐﺰيﺮة .وفﯿﻤا بﯿﻦ تﺸﺮيﻦ األول/
أكﺘﻮبﺮ وتﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ  ،2021أدى هﻄﻮل األمﻄار
الﻐﺰيﺮة والفﯿﻀانات ،قﺒﻞ ذروة مﻮسﻢ األمﻄار ،إلى
نﺰوح أكﺜﺮ مﻦ  50 000شﺨﺺ ،أي ضعﻒ الﺮقﻢ الﻤﺴﺠﱠ ﻞ
في عام  126.2020وتﺴلﻂ مﺜﻞ هﺬه الﺤاالت الﻀﻮﺀ على
ً
فﻀال عﻦ أهﻤﯿة
أهﻤﯿة الﺘﺄهﺐ للﻜﻮارث وإدارة الﻤﺨاﻃﺮ
دعﻢ حلﻮل الﻨﺰوح الﻤﺴﺘﺪامة ودعﻢ قﺪرة األشﺨاص على
الﺼﻤﻮد الﺬيﻦ قﺪ يﺮون ﻇﺮوفهﻢ الﻤعﯿﺸﯿة تﺘﺂكﻞ تﺪريﺠﯿاً
مع تﻜﺮر الﻜﻮارث وحاالت الﻨﺰوح.

في العالﻢ ،مع أكﺜﺮ مﻦ  4ماليﯿﻦ نازح داخلﯿاً .ويﻨﻄﻮي مﻮسﻢ
األمﻄار الﺴﻨﻮي على هﻄﻮل أمﻄار ﻏﺰيﺮة وهﺒﻮب رياح
ً
خاصة في الﻤﻨاﻃق الﺴاحلﯿة،
عاتﯿة وحﺪوث فﯿﻀانات،
مع تﻀﺮر آالف العائالت مﻦ الفﯿﻀانات الﺨاﻃفة في عام
 .2021وتﺴﺪ الفﯿﻀانات الﻄﺮق ،مﻤا يعﻮق تقﺪيﻢ الﻤﺴاعﺪات
128
الﻤﻨقﺬة للﺤﯿاة.

وفي مﻮزامﺒﯿق ،أدت العﻮاصﻒ والفﯿﻀانات الﻤﺪارية
الﻤﺘعﺪدة ،باإلضافة إلى تفﺸي األمﺮاض الﻤﺘﻜﺮرة والﻨﺰاعات،
إلى زيادة كﺒﯿﺮة في ضعﻒ األشﺨاص الﻤﺘﻀﺮريﻦ 129،بﻤﻦ
فﯿهﻢ آالف األسﺮ الﺘي ال تﺰال نازحة مﻨﺬ إعﺼاري Idai
و Kennethفي عام  .2019وفي كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ ،أتلفﺖ
الﺮياح القﻮية والفﯿﻀانات الﻨاجﻤة عﻦ العاصفة الﻤﺪارية
 Chalaneثﻢ إعﺼار  Eloiseأو دمﺮت مالجﺊ أكﺜﺮ مﻦ
 8 700مﻦ هﺬه األسﺮ الﻨازحة داخلﯿاً
ً
فﻀال عﻦ الﻤﺪارس
والﻤﺴﺘﺸفﯿات 130.وأسفﺮت هﺬه الﻈﻮاهﺮ أيﻀاً عﻦ نﺰوح
جﺪيﺪ ،حﯿﺚ أدى إعﺼار  Eloiseإلى نﺰوح أكﺜﺮ مﻦ
 43 300شﺨﺺ 131.وال يﺰال عﺸﺮات اﻵالف مﻦ األشﺨاص
اﻟﻈﻮاھﺮ اﻟﺨﻄﺮة واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة
نازحﯿﻦ وعاجﺰيﻦ عﻦ الﺘعافي 132.وقﺪ أدت آثار تفاقﻢ الﻜﻮارث
ﻓﺎﻗﻤﺖ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﺘﻲ ﯾﻮاﺟﮭﮭﺎ
وتفﺸي األمﺮاض الﻤﺘﻜﺮرة والﺼﺮاعات إلى زيادة كﺒﯿﺮة
اﻟﻨﺎزﺣﻮن داﺧﻠﯿﺎً واﻟﻼﺟﺌﻮن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان
في ضعﻒ الﻨاس في الﻤﻨﻄقة .ويﻤﻜﻦ تﺤﺴﯿﻦ هﺬه الﺤالة،
اﻟﻤﺘﺄﺛﺮة ﺑﺎﻟﻨﺰاﻋﺎت
وﻏﯿﺮها مﻦ الﺤاالت الﻤﻤاثلة في مﻨاﻃق أخﺮى ،مﻦ خالل
بﺬل جهﺪ أكﺒﺮ للﺤﺪ مﻦ أوجﮫ الﻀعﻒ والﻤﺨاﻃﺮ الﻤﺘﺼلة
ً
فﻀال
في الﯿﻤﻦ ،تفاقﻤﺖ مﻮاﻃﻦ ضعﻒ الﻨاس بﺴﺒﺐ الﻈﻮاهﺮ بالﻤﻨاخ في الﺴﯿاقات الهﺸة والﻤﺘﺄثﺮة بالﺼﺮاعات
133
الﺨﻄﺮة ،مﺜﻞ الفﯿﻀانات والﺠفاف ،وأدت إلى تﺪمﯿﺮ الﻤالجﺊ عﻦ تعﺰيﺰ الﺘﺄهﺐ الﻤﺠﺘﻤعي.
والﺒﻨى الﺘﺤﺘﯿة ،وتقﯿﯿﺪ الﻮصﻮل إلى األسﻮاق والﺨﺪمات
ً
األساسﯿة ،وتﺪمﯿﺮ سﺒﻞ العﯿﺶ ،وتﺴهﯿﻞ انﺘﺸار األمﺮاض وعانﺖ نﯿﺠﯿﺮيا أيﻀا مﻦ الﺠفاف والفﯿﻀانات ،مﻤا أثﺮ على
الفﺘاكة ،والﻤﺴاهﻤة في الﻮفﯿات .وفي مﻨﺘﺼﻒ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ ،األنﺸﻄة الﺰراعﯿة وأدى إلى فقﺪان الﻤﺄوى وزيادة ضعﻒ
ضﺮبﺖ األمﻄار الﻐﺰيﺮة والفﯿﻀانات عﺪة أجﺰاﺀ مﻦ الﺒالد ،األشﺨاص الﺬيﻦ شﺮدتهﻢ الﺼﺮاعات في الﺸﻤال الﺸﺮقي.
مﻤا أثﺮ في  7 000شﺨﺺ %75 ،مﻨهﻢ مﻦ الﻨازحﯿﻦ داخلﯿاً وازداد الﻮضع تﺪهﻮراً في الﻨﺼﻒ األول مﻦ عام ،2021
الﺬيﻦ يعﯿﺸﻮن في أوضاع مﺤفﻮفة بالﻤﺨاﻃﺮ 127.وقﺪ ساهﻢ حﯿﺚ تﻢ اإلبالغ عﻦ حﻮالي  294 000حالة نﺰوح جﺪيﺪة بﯿﻦ
134
ذلﻚ في نﺰوح الﺴﻜان فﯿﻤا كان رابع أكﺒﺮ أزمة نﺰوح داخلي كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ وحﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ .2021
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https://story.internal-displacement.org/10-internal-displacement-situations-to-watch-in-2022/index.html
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Humanitarian%20Update_May%202021%20v4.pdf
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https://reliefweb.int/report/yemen/climate-crisis-exacerbates-humanitarian-situation-yemen-enar
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https://www.unhcr.org/news/briefing/2021/4/606c17bf4/unhcr-scales-response-thousands-flee-attacks-northernmozambique.html
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https://displacement.iom.int/reports/mozambique-%E2%80%93-flash-report-16-tropical-cyclone-eloise-january2021?close=true
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وفي بﻨﻐالديﺶ ،أدت األمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة إلى فﯿﻀانات
هائلة ونﺰوح ماليﯿﻦ األشﺨاص في أعقاب إعﺼار Yaas
في أيار /مايﻮ وحﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ  .2021وألﺤقﺖ الفﯿﻀانات
في تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ  2021في مﻮاقع الالجﺌﯿﻦ الﺮوهﯿﻨﻐا في
كﻮكﺲ بازار أضﺮاراً بﺄكﺜﺮ مﻦ  6 000مﺄوى وأجﺒﺮت
أكﺜﺮ مﻦ  25 000الجﺊ على الﺒﺤﺚ عﻦ مﺄوى في الﻤﺮافق
الﻤﺠﺘﻤعﯿة أو لﺪى عائالت أخﺮى 135 .وأثﺮت الفﯿﻀانات
بﺸﺪة على األشﺨاص الﺬيﻦ يعﯿﺸﻮن في الﺼﯿﻦ ونﯿﺒال
والفلﺒﯿﻦ ،حﯿﺚ نﺰح آالف األشﺨاص بﺴﺒﺐ إعﺼار In-fa
في تﻤﻮز  /يﻮلﯿﻮ  .2021وبﺪون تﺪابﯿﺮ الﺘﺄهﺐ الﻤﺘﺨﺬة
في مﻨاﻃق الﻤﺨﯿﻤات ،بﻤا في ذلﻚ تعﺰيﺰ الﻤﺂوي ،وبﻨاﺀ
هﯿاكﻞ لالحﺘفاظ بها على سفﻮح الﺘالل ،وتﺤﺴﯿﻦ الﺼﺮف
الﺼﺤي والﻄﺮق والﺠﺴﻮر ،لﻜانﺖ هﺬه اﻵثار أسﻮأ بﻜﺜﯿﺮ.

آﺛﺎر اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻈﻢ اﻹﯾﻜﻮﻟﻮﺟﯿﺔ

ً
خاصة في الﻤﻨاﻃق الﺘي يﻨﺨفﺾ
إلى تفاقﻢ اإلجهاد الﻤائي،
فﯿها هﻄﻮل األمﻄار وحﯿﺚ تﻜﻮن الﻤﯿاه الﺠﻮفﯿة مﺴﺘﻨفﺪة
بالفعﻞ ،مﻤا يﺆثﺮ على اإلنﺘاج الﺰراعي واألراضي الﺼالﺤة
للﺰراعة وأكﺜﺮ مﻦ ملﯿاري شﺨﺺ يعانﻮن بالفعﻞ مﻦ
139
اإلجهاد الﻤائي.
ويﺆثﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ أيﻀاً في األنﻮاع األحﯿائﯿة الﻤﺘﺄثﺮة
بالﻤﻨاخ  .وتﻮجﺪ أدلة على أن الﻨﺒاتات الﻤﺘﺄثﺮة بﺪرجة
الﺤﺮارة تﺰهﺮ وتﻨﻤﻮ أوراقها في وقﺖ مﺒﻜﺮ مﻦ الﺮبﯿع
وتﺴقﻂ أوراقها في وقﺖ الحق مﻦ الﺨﺮيﻒ 140.وحﺪث
تﺤﻮل واضﺢ في تﻮقﯿﺖ تفﺮيﺦ األسﻤاك الﺒﺤﺮية وأسﻤاك
الﻤﯿاه العﺬبة وهﺠﺮات الﺤﯿﻮانات في جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ.
والﺘﻐﯿﺮات الﻜﺒﯿﺮة في وفﺮة األنﻮاع وتﻮزيعها قﺪ تﺆثﺮ
بﺪورها على الﺘفاعالت بﯿﻦ األنﻮاع  142 ،141 .والﻤﺨاﻃﺮ
الﺘي تﺘعﺮض لها الﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة واألنﻮاع الفﺮدية مﻦ
اﻵفات ومﺴﺒﺒات األمﺮاض واألمﺮاض تﺘﻐﯿﺮ .ويﺆدي تﻐﯿﺮ
الﻤﻨاخ أيﻀاً إلى تفاقﻢ الﺘهﺪيﺪات األخﺮى للﺘﻨﻮع الﺒﯿﻮلﻮجي.
ويﺰداد عﺪد األنﻮاع الﻤﺘﻮقع أن تﻨقﺮض ازدياداً كﺒﯿﺮاً مع
ارتفاع درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة  -وهﻮ أعلى بﻨﺴﺒة %30
عﻨﺪ ارتفاع درجة الﺤﺮارة بﻤقﺪار درجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ مقارنة
143
بارتفاع درجة الﺤﺮارة بﻤقﺪار  1.5درجة مﺌﻮية.

تﺘﺄثﺮ الﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة  -بﻤا في ذلﻚ الﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة
األرضﯿة والﺴاحلﯿة والﺒﺤﺮية وتلﻚ الﺨاصة بالﻤﯿاه العﺬبة -
والﺨﺪمات الﺘي تقﺪمها ،بالﻤﻨاخ الﻤﺘﻐﯿﺮ ،وبعﻀها أكﺜﺮ
عﺮضة للﺨﻄﺮ مﻦ ﻏﯿﺮها 136.وإضافة إلى ذلﻚ ،فﺈن بعﺾ
الﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة تﺘﺪهﻮر بﻤعﺪل لﻢ يﺴﺒق لﮫ مﺜﯿﻞ ،مﻤا
يﺤﺪ مﻦ قﺪرتها على دعﻢ رفاه اإلنﺴان ويﻀﺮ بقﺪرتها
وفي الﻮقﺖ نفﺴﮫ ،لﻮحﻈﺖ تﻐﯿﺮات واسعة الﻨﻄاق
137
على الﺘﻜﯿﻒ لﺒﻨاﺀ القﺪرة على الﺼﻤﻮد.
في الﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة الﺒﺤﺮية ،بﻤا في ذلﻚ انﺨفاض
فعلى سﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،الﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة الﺠﺒلﯿة  -وهي إنﺘاجﯿة الﻤﺤﯿﻄات ،وهﺠﺮة األنﻮاع إلى خﻄﻮط العﺮض
أبﺮاج مﯿاه العالﻢ  -معﺮضة للﺨﻄﺮ ويﻤﻜﻦ أن تﺘﺄثﺮ بﺸﺪة واالرتفاعات األعلى ،واألضﺮار الﺘي لﺤقﺖ بالﺸعاب
بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ بﺴﺒﺐ انﺨفاض قﺪرتها على الﺘﻜﯿﻒ .وقﺪ الﻤﺮجانﯿة وأشﺠار الﻤانﻐﺮوف .وسﯿﺆدي اقﺘﺮاب االحﺘﺮار
يﺆثﺮ ذلﻚ على  1.9ملﯿار شﺨﺺ يعﯿﺸﻮن في الﻤﻨاﻃق مﻦ  1.5درجة مﺌﻮية إلى زيادة درجات حﺮارة الﻤﯿاه
الﺠﺒلﯿة أو في أسفلها مﺒاشﺮ ًة 138.وقﺪ يﺆدي تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ وتﻐﯿﺮ كﯿﻤﯿاﺀ الﻤﺤﯿﻄات )الﺘﺤﻤﺾ على سﺒﯿﻞ الﻤﺜال( ،مﻤا
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سﯿﺆدي إلى نﻈﻢ إيﻜﻮلﻮجﯿة جﺪيﺪة .ومﻦ الﻤﺘﻮقع أن تﺸهﺪ
األنﻮاع األقﻞ قﺪرة على االنﺘقال معﺪالت عالﯿة مﻦ الﻮفﯿات
واالنﺨفاض 144.ويﺆثﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ أيﻀاً على الﺼفائﺢ
الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ والﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ويﺰيﺪ
مﻦ فﺮص خلﻮ الﻤﺤﯿﻂ الﻤﺘﺠﻤﺪ الﺸﻤالي مﻦ الﺠلﯿﺪ في
فﺼﻞ الﺼﯿﻒ ،مﻤا يﺰيﺪ مﻦ اضﻄﺮاب دوران الﻤﺤﯿﻄات
145
والﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة في القﻄﺐ الﺸﻤالي.
ويﺰيﺪ ارتفاع درجات الﺤﺮارة مﻦ خﻄﺮ فقﺪان الﻨﻈﻢ
اإليﻜﻮلﻮجﯿة الﺒﺤﺮية والﺴاحلﯿة بﺸﻜﻞ ال رجعة فﯿﮫ ،بﻤا

144

145

146

الﺒﺤﺮ.

في ذلﻚ مﺮوج األعﺸاب الﺒﺤﺮية وﻏابات عﺸﺐ
والﺸعاب الﻤﺮجانﯿة مﺘﺄثﺮة بﺸﻜﻞ خاص بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .ومﻦ
الﻤﺘﻮقع أن تفقﺪ ما بﯿﻦ  %70و %90مﻦ مﻨﻄقة تﻐﻄﯿﺘها
الﺴابقة عﻨﺪ  1.5درجة مﺌﻮية مﻦ االحﺘﺮار وأكﺜﺮ مﻦ
 %99عﻨﺪ درجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ .وما بﯿﻦ  %20و  %90مﻦ
األراضي الﺮﻃﺒة الﺴاحلﯿة الﺤالﯿة معﺮضة لﺨﻄﺮ الفقﺪان
بﺤلﻮل نهاية هﺬا القﺮن ،بﺤﺴﺐ سﺮعة ارتفاع مﺴﺘﻮيات
سﻄﺢ الﺒﺤﺮ .ومﻦ شﺄن ذلﻚ أن يﺰيﺪ مﻦ تقﻮيﺾ تﻮفﯿﺮ
األﻏﺬية والﺴﯿاحة وحﻤاية الﺴﻮاحﻞ ،مﻦ بﯿﻦ خﺪمات الﻨﻈﻢ
146
اإليﻜﻮلﻮجﯿة األخﺮى.

مﺌﻮية:

الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) :2019 ،(IPCCملﺨﺺ لﻮاضعي الﺴﯿاسات .في :االحﺘﺮار العالﻤي بﻤقﺪار  1.5درجة
تقﺮيﺮ خاص للهﯿﺌة ) (IPCCبﺸﺄن آثار االحﺘﺮار العالﻤي الﺒالﻎ  1.5درجة مﺌﻮية فﻮق مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ الﺜﻮرة الﺼﻨاعﯿة وما يﺘﺼﻞ بها
مﻦ مﺴارات انﺒعاثات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري العالﻤﯿة في سﯿاق تعﺰيﺰ االسﺘﺠابة العالﻤﯿة لﺨﻄﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ والﺠهﻮد الﺮامﯿة إلى
تﺤقﯿق الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة والقﻀاﺀ على الفقﺮ./https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm ،
بﺮنامج األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺒﯿﺌة :2021 ،الﺘﺼالﺢ مع الﻄﺒﯿعة :مﺨﻄﻂ علﻤي لﻤعالﺠة حاالت الﻄﻮارئ الﻤﺘعلقة بالﻤﻨاخ والﺘﻨﻮع الﺒﯿﻮلﻮجي
والﺘلﻮث.https://www.unep.org/ar/resources/making-peace-nature ،
بﺮنامج األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺒﯿﺌة :2021 ،الﺘﺼالﺢ مع الﻄﺒﯿعة :مﺨﻄﻂ علﻤي لﻤعالﺠة حاالت الﻄﻮارئ الﻤﺘعلقة بالﻤﻨاخ والﺘﻨﻮع الﺒﯿﻮلﻮجي
والﺘلﻮث.https://www.unep.org/ar/resources/making-peace-nature ،
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الﺸﻤالي:

القﯿﻢ الﺼﯿفﯿة الﻤﺘﻄﺮفة في نﺼﻒ الﻜﺮة
دور الﻤﻮجات الﻜﻮكﺒﯿة شﺒﮫ الﺜابﺘة وتﻀﺨﯿﻢ االحﺘﺮار
في القﻄﺐ الﺸﻤالي
(WMO) José Álvaro Silva
وفي  14و 15تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ،حﺪثﺖ فﯿﻀانات شﺪيﺪة اسﺘﺜﻨائﯿة
في بعﺾ الﺒلﺪان في الﺠﺰﺀ الﻐﺮبي مﻦ أوروبا .وكانﺖ
أجﺰاﺀ مﻦ ﻏﺮب ألﻤانﯿا وشﺮق بلﺠﯿﻜا األكﺜﺮ تﻀﺮراً مﻦ
اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
األمﻄار الﻐﺰيﺮة الﺘي ﻃال أمﺪها .وبعﺪ بﻀعة أيام فقﻂ ،في
ﻟﻌﺎم  :2021وﺻﻒ ﻣﻮﺟﺰ
مقاﻃعة خﻨان الﺼﯿﻨﯿة ،هﻄلﺖ أمﻄار على تﺸﻨﻐﺘﺸﻮ بﯿﻦ
 17و 21تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ أكﺜﺮ مﻤا يهﻄﻞ هﻨاك في عام كامﻞ
في فﺼﻞ الﺼﯿﻒ الﺸﻤالي مﻦ عام  ،2021وقعﺖ العﺪيﺪ
في الﻤﺘﻮسﻂ ،وبلﻎ هﻄﻮل األمﻄار في ﻏﻀﻮن ساعة واحﺪة
مﻦ الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة الﻤﺘﻄﺮفة في مﻨاﻃق خﻄﻮط
 201.9ملﻢ في  20تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ،وهﻮ رقﻢ قﯿاسي جﺪيﺪ للﺼﯿﻦ.
العﺮض الﻮسﻄى في نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي .وأدت األيام
وحﺮائق
الﺤارة القﯿاسﯿة ومﻮجات الﺤﺮ والﺠفاف الﺸﺪيﺪ
وفي آب /أﻏﺴﻄﺲ ،ارتﺒﻄﺖ الﺤﺮارة الﻤﺘﻄﺮفة بﺤﺮائق
الﻐابات القﻮية والﻤﺪمﺮة وأحﺪاث األمﻄار الﻐﺰيﺮة إلى ﻏابات قﻮية ومﺪمﺮة أثﺮت في بعﺾ بلﺪان الﺒﺤﺮ األبﯿﺾ
أضﺮار جﺴﯿﻤة وارتفاع أعﺪاد القﺘلى ،كﻤا هﻮ مﻮضﺢ في الﻤﺘﻮسﻂ .وفي  11آب /أﻏﺴﻄﺲ ،وصلﺖ درجة الﺤﺮارة
قﺴﻢ الﻈﻮاهﺮ العالﯿة الﺘﺄثﯿﺮ في عام .2021
في مﺤﻄة بالقﺮب مﻦ سﺮقﻮسة في صقلﯿة بﺈيﻄالﯿا إلى

وبﺪأت ﻇﺮوف الﺼﯿﻒ الﺤارة في وقﺖ مﺒﻜﺮ ،وشهﺪت العﺪيﺪ
مﻦ الﻤﻨاﻃق في نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي حﺮارة شﺪيﺪة في
حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ ،بﻤا في ذلﻚ شﻤال أفﺮيقﯿا وأوروبا الﺸﺮقﯿة
والﺸﺮق األوسﻂ .وكانﺖ درجات الﺤﺮارة الﻤﺮتفعة اسﺘﺜﻨائﯿة
بﺸﻜﻞ خاص في شﻤال ﻏﺮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وﻏﺮب كﻨﺪا
في أواخﺮ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ )الﺸﻜﻞ  .(23وسﺠلﺖ لﯿﺘﻮن ،في
كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة 49.6 ،درجة مﺌﻮية في  29حﺰيﺮان/
يﻮنﯿﻮ ،وهﻮ رقﻢ قﯿاسي جﺪيﺪ لﻜﻨﺪا .وفي  9تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ،
خالل إحﺪى مﻮجات الﺤﺮ الﻤﺘعﺪدة الﺘي أثﺮت في جﻨﻮب
ﻏﺮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في فﺼﻞ الﺼﯿﻒ ،وصلﺖ مﺤﻄة
الﻄقﺲ ) Furnace Creekوادي الﻤﻮت ،كالﯿفﻮرنﯿا( ،إلى
 54.4درجة مﺌﻮية للﺴﻨة الﺜانﯿة على الﺘﻮالي )أعلى درجة
حﺮارة مﺴﺠلة في العالﻢ مﻨﺬ  90عاماً على األقﻞ(.

اﻟﺸﻜﻞ  .23إعادة تﺤلﯿﻞ
 ERA5لﺪرجة حﺮارة
الهﻮاﺀ القﺼﻮى )درجة
مﺌﻮية( في  29حﺰيﺮان/
يﻮنﯿﻮ .2021
الﻤﺼﺪر :خﺪمة
كﻮبﺮنﯿﻜﻮس لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
ومﺴﺘﻜﺸﻒ  KNMIللﻤﻨاخ.
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 48.8درجة مﺌﻮية ،وهﻮ رقﻢ قﯿاسي أوروبي

مﺆقﺖ.

اﻷﺳﺒﺎب واﻵﻟﯿﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﯿﻢ اﻟﺼﯿﻔﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻜﺮة اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
تﻤاشﯿاً مع الﺘﻮجﮫ الﻤﺮصﻮد في العقﻮد الﻤاضﯿة ،شهﺪ
فﺼﻞ الﺼﯿﻒ لعام  2021في نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي العﺪيﺪ
مﻦ الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة الﻤﺘﻄﺮفة .ولﻜﻦ ما األسﺒاب
الﺘي قﺪ تﺆدي إلى زيادة القﯿﻢ الﺼﯿفﯿة الﻤﺘﻄﺮفة في نﺼﻒ
الﻜﺮة الﺸﻤالي عﺪداً وشﺪ ًة؟
يﺘﺰايﺪ تﻮاتﺮ أنﻮاع معﯿﻨة مﻦ الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة
الﻤﺘﻄﺮفة بﺴﺒﺐ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ 1،وقﺪ أﻇهﺮت بعﺾ دراسات
اإلسﻨاد 8 ،7 ،6 ،5 ،4 ،3 ،2أن ذلﻚ جعﻞ العﺪيﺪ مﻦ الﻈﻮاهﺮ الفﺮدية
الﺤﺪيﺜة أكﺜﺮ شﺪة .وتﺸﯿﺮ بعﺾ هﺬه الﺪراسات إلى أن
مﺠﻤﻮعة واسعة مﻦ الﻤقايﯿﺲ الﻤﻜانﯿة والﺰمانﯿة والعﻤلﯿات
الﺠﻮية تﺸارك في تﻄﻮر الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة ،ولﻜﻦ عادة
ما تﻜﻮن أنﻤاط الﺪوران الﺸاذة والﻮاسعة الﻨﻄاق هي الﺘي
تﺤﺪد خلفﯿة حﺪوثها ،وتﺆدي أنﻈﻤة الﺪوران شﺒﮫ الﺮنانة
دوراً هاماً في هﺬا الﺼﺪد.

اﻟﺘﻀﺨﯿﻢ ﺷﺒﮫ اﻟﺮﻧﺎن
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تﻮجﺪ أدلة مﺘﺰايﺪة على أن اﻵلﯿات الفﯿﺰيائﯿة الﺘي تﻨﻄﻮي
الﻤﻮجات
على ديﻨامﯿات الﻐالف الﺠﻮي ،وال سﯿﻤا ديﻨامﯿات
L
4
L
x
الﻜﻮكﺒﯿة ،يﻤﻜﻦ أن تفﺴﺮ الﺨﺼائﺺ الﻤﺮتﺒﻄة باالضﻄﺮابات
اﻟﻘطب اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ
الﻤﺴﺘﻤﺮة في الﺘﯿار الﻨفاث القﻄﺒي والقﯿﻢ الﺼﯿفﯿة
L
الﻤﺘﻄﺮفة 11 ،10 ،9.ومﻮجات روسﺒي) 12الﺸﻜﻞ  ،(24وخاصة
2
L
الﺘﻀﺨﯿﻢ شﺒﮫ الﺮنان 13لهﺬه الﻤﻮجات ذات الﺴعة العالﯿة
في خﻄﻮط العﺮض الﻮسﻄى ) رقﻢ الﻤﻮجة الﻤﻨاﻃقﯿة
 ، (8 -6هي آلﯿة مهﻤة تقﻮد الﻈﺮوف الﻤﺮتﺒﻄة بالقﯿﻢ
3
−30 −20 −10
0
10
20
30
الﻤﺘﻄﺮفة 16 ،15 ،14.ويﺆدي الﺘﯿار الﻨفاث دوراً رئﯿﺴﯿاً في
اﻟﺷذوذ ﻣﻘﺎرﻧﺔً ﺑﺎﻟﻔﺗرة ) 2010-1981ھﻛﺗوﺑﺎﺳﻛﺎل(
تﺸﻜﯿﻞ أنﻤاط الﻄقﺲ ،وعﻨﺪما يﺼﺒﺢ أضعﻒ وأكﺜﺮ تقلﺒاً،
باالقﺘﺮان مع هﺬه الﻤﻮجات الﺒﻄﯿﺌة الﺤﺮكة ،تﺘﺒاﻃﺄ حﺮكة الﺠلﯿﺪ العاكﺲ ،ويﺆدي إلى مﺰيﺪ مﻦ امﺘﺼاص الﺤﺮارة مﻦ اﻟﺸﻜﻞ  .24الﯿﺴار :مﺜال
الهﻮاﺀ مﻦ الﻐﺮب إلى الﺸﺮق ،مﻤا يﺆدي إلى حاالت مانعة اإلشعاع الﺸﻤﺴي .ويعﺮف ذلﻚ باسﻢ الﺘﺄثﯿﺮ الﺘفاعلي بﯿﻦ تﺨﻄﯿﻄي لﻨﻤﻂ مﻮجة
كﻮكﺒﯿة خﻤاسي.
تﻈﻞ فﯿها أنﻈﻤة الﻄقﺲ شﺒﮫ ثابﺘة على مﺪى فﺘﺮة ﻃﻮيلة الﺒﺤﺮ وألﺒﯿﺪو الﺠلﯿﺪ .والعﻤلﯿات الﺠﻮية الهامة األخﺮى الﺘي
18 ،17
الﻤﺼﺪر :اإلدارة )(NOAA
يﻤﻜﻦ أن تﺴﺘﻤﺮ عﺪة أسابﯿع.
تﺤفﺰ تﻀﺨﯿﻢ مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالي هي درجة الﺤﺮارة )كﻞ
والﺪائﺮة الﻮﻃﻨﯿة للﻄقﺲ.
مﻦ معﺪل بالنﻚ ومعﺪل الﺘﻐﯿﺮ( والﺘﺄثﯿﺮ الﺘفاعلي بﯿﻦ بﺨار الﯿﻤﯿﻦ :شﺬوذ ضﻐﻂ
ﺗﻀﺨﯿﻢ اﺣﺘﺮار ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺐ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ
الﺴﺤﺐ والﻤاﺀ 26.وتﻢ تﺤﺪيﺪ الﺰيادات في انﺘقال الﺤﺮارة مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ في
 29حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ 2021
والﺮﻃﻮبة مﻦ خﻂ االسﺘﻮاﺀ الﺠﻮي والﻤﺤﯿﻄي إلى القﻄﺐ
على مﺪى الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺴﯿﻦ الﻤاضﯿة ،ارتفعﺖ درجات
)الفﺮق عﻦ الفﺘﺮة
بﻮصفها مﻦ مﺤﺮكات تﻀﺨﯿﻢ مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالي.
الﺤﺮارة في القﻄﺐ الﺸﻤالي بﺄكﺜﺮ مﻦ ضعﻒ الﻤعﺪل
 ،(2010-1981الﻤﺮتﺒﻂ
بﺘﯿار نفاث بﻄيﺀ ومﺘعﺮج.
العالﻤي  ،19وهي سﻤة بارزة لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ تعﺮف باسﻢ
الﺼﯿفﯿة
الﺪورة
على
تﺮكﺰ
الﺘي
األبﺤاث
تﺤﺘاج
وباخﺘﺼار،
بﯿانات مﻦ ناتج إعادة
20
تﻀﺨﯿﻢ مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالي .ويﺆثﺮ تﻀﺨﯿﻢ مﻨﻄقة وتﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ إلى مﺰيﺪ مﻦ الﺘﻄﻮيﺮ لﺴﺪ الفﺠﻮات الﻤعﺮفﯿة
تﺤلﯿﻞ .ERA5
القﻄﺐ الﺸﻤالي في دوران الﺼﯿﻒ في خﻄﻮط العﺮض الﻤهﻤة ،ولﻜﻦ تﻮجﺪ أدلة تﺪعﻢ فﻜﺮة أن الﺘﻐﯿﺮات في دوران الﻤﺼﺪر :خﺪمة
كﻮبﺮنﯿﻜﻮس لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ.
الﻮسﻄى عﻦ ﻃﺮيق إضعاف مﺴارات العﻮاصﻒ ،وتﺤﻮيﻞ الﺼﯿﻒ في خﻄﻮط العﺮض الﻮسﻄى  -والﻤﻮجات الﻜﻮكﺒﯿة
مﻮقع الﺘﯿار الﻨفاث ،وتﻀﺨﯿﻢ الﻤﻮجات شﺒﮫ الﺜابﺘة .وعلى الﻤﻀﺨﻤة واألكﺜﺮ ثﺒاتاً ،والﺘﯿار الﻨفاث األضعﻒ واألكﺜﺮ
الﺮﻏﻢ مﻦ أن بعﺾ أوجﮫ عﺪم الﯿقﯿﻦ الﻤﺘعلقة بﻜﯿفﯿة تﺄثﯿﺮ تﻤﻮجاً  -مﺮتﺒﻄة بارتفاع درجة حﺮارة القﻄﺐ الﺸﻤالي ،اﻟﺸﻜﻞ  .25اتﺠاهات تﺮكﯿﺰ
هﺬه الﺘﻐﯿﺮات الﺪيﻨامﯿة على
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في آذار/
الﻈﺮوف الﺠﻮية اإلقلﯿﻤﯿة ال وقﺪ تﻜﻮن مﺮتﺒﻄة بﺰيادة حاالت االنﺴﺪاد ومﻦ ثﻢ تﺮجﱢ ﺢ
ً
مارس وأيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ ،في
تﺰال قائﻤة ،21فﻤﻦ الﻤقﺒﻮل عﻤﻮما أن حﺪوث ﻇﺮوف مﺆاتﯿة
حﺪوث ﻇﻮاهﺮ مﺘﻄﺮفة في نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي.
الفﺘﺮة .2020-1979
للﺘﻀﺨﯿﻢ شﺒﮫ الﺮنان 23 ،22في العقﻮد األخﯿﺮة قﺪ يعﺰز حﺪوث
الﻤﺼﺪر،C3S :
ﻇﻮاهﺮ جﻮية مﺘﻄﺮفة مﺴﺘﻤﺮة قﺪ تﻜﻮن مﺮتﺒﻄة باالحﺘﺮار
https://climate.
الﻤﺘﻀﺨﻢ في القﻄﺐ الﺸﻤالي ،ومﻦ ثﻢ فﺈن تﺄثﯿﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
copernicus.eu/
يﻨﺘقﻞ مﻦ خالل تﻀﺨﯿﻢ االحﺘﺮار في القﻄﺐ الﺸﻤالي 24.ومع
climate-indicators/
.sea-ice
ذلﻚ ،يُﺤاج أن عﻤلﯿات الﺮصﺪ ومﺤاكاة الﻨﻤاذج الﻤﻨاخﯿة ال
تﺪعﻢ وجﻮد عالقة واضﺤة بﯿﻦ الﺴﺒﺐ والﻨﺘﯿﺠة ،مﻤا يﺠعﻞ
ﺗوﺟﮭﺎت ﺗرﻛﯾز اﻟﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣري ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة 2020-1978
مﻦ الﺼعﺐ إقامة صلة مﺤﺪدة.
آذار /ﻣﺎرس
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ولﻢ تُفهﻢ بعﺪ أسﺒاب تﻀﺨﯿﻢ مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالي فهﻤاً
ً
كامال ،ولﻜﻦ كﻤا هﻮ مﻮضﺢ في الفﺼﻞ  4مﻦ مﺴاهﻤة
الفﺮيق العامﻞ األول في تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس للهﯿﺌة )،(IPCC
تﺤﺴﻦ فهﻢ اﻵلﯿات الفﯿﺰيائﯿة الﺘي تﺤﺮك تﻀﺨﯿﻢ مﻨﻄقة
القﻄﺐ الﺸﻤالي في العقﺪ الﻤاضي ،وتﺤﺪد نﺘائج العﺪيﺪ
مﻦ الﺪراسات الﻤﺬكﻮرة في الﺘقﺮيﺮ مﺠﻤﻮعة مﺘﻨﻮعة مﻦ
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العﻤلﯿات وردود الفعﻞ اإليﺠابﯿة الﺘي تﺴهﻢ في هﺬه الﻈﻮاهﺮ.
أما أولها ،فﯿﺮتﺒﻂ بفقﺪان الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي )الﺸﻜﻞ  ،(25مﻤا
يﺴﺒﺐ تﻐﯿﯿﺮاً في بﯿاض الﺴﻄﺢ )يﺤﻞ الﻤﺤﯿﻂ الﻤﻈلﻢ مﺤﻞ
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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 معاً الﻤعلﻮمات الالزمة لفهﻢ مﺴار الﻤﻨاخ ونﻤﺬجﺘﮫ
ً
فﻀال عﻦ تﺨﻄﯿﻂ اسﺘﺮاتﯿﺠﯿات الﺘﺨفﯿﻒ والﺘﻜﯿﻒ
والﺘﻨﺒﺆ بﮫ،
)الﺸﻜﻞ  .(26وتُﻨﺸﺮ حالة أساس الﺮصﺪ لهﺬه الﻤﺘﻐﯿﺮات في
تقاريﺮ الﺤالة الﻤﻨﺘﻈﻤة .ويﺤﺪد الﻨﻈام ) (GCOSأيﻀاً 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
ً
شﻤﻮال وانﺘﺸاراً ،أُنﺸﺌﺖ أساساً مﻦ أجﻞ الﺘﻨﺒﺆ الﺘﺸﻐﯿلي
أكﺜﺮ
بالﻄقﺲ .وسﺘﻮفﺮ شﺒﻜة الﺮصﺪ األساسي العالﻤﯿة )(GBON
الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة ) ،(WMOوهي شﺒﻜة مﺼﻤﻤة عالﻤﯿاً 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
اﻟﺳطﺢ
اﻟﮭطول ،اﻟﺿﻐط اﻟﺳطﺣﻲ ،ﻣﯾزاﻧﯾﺔ
اﻹﺷﻌﺎع اﻟﺳطﺣﻲ ،ﺳرﻋﺔ اﻟرﯾﺎح
اﻟﺳطﺣﯾﺔ واﺗﺟﺎھﮭﺎ ،درﺟﺔ اﻟﺣرارة
اﻟﺳطﺣﯾﺔ ،ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء اﻟﺳطﺣﻲ
ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي

ﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺣﯾطﺎت

اﻟﺗﻛوﯾن
ﺧواص اﻟﮭﺑﺎء اﻟﺟوي ،ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد
اﻟﻛرﺑون ،اﻟﻣﯾﺛﺎن وﻏﯾره ﻣن ﻏﺎزات
ﺳ ُﺣب،
اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري ،ﺧواص اﻟ ُ
اﻷوزون ،اﻟﮭﺑﺎء اﻟﺟوي ،ﺳﻼﺋف
اﻷوزون

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

اﻟﺑﯾوﻟوﺟﯾﺔ /اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ
ﺧواص اﻟﻣوﺋل اﻟﺑﺣري ،اﻟﻌواﻟﻖ

اﻟﺸﻜﻞ  .26الﻤﺘﻐﯿﺮات الﻤﻨاخﯿة األساسﯿة ) (ECVsالﺘي حﺪدها الﻨﻈام
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).(GCOS

اﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺎ
اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺟوﻓﯾﺔ ،اﻟﺑﺣﯾرات ،ﺗﺻرﯾف
اﻷﻧﮭﺎر ،رطوﺑﺔ اﻟﺗرﺑﺔ
اﻟﻐﻼف اﻟﺟﻠﯾدي
اﻟﻣﺟﻠدات ،اﻟﺻﻔﺎﺋﺢ اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ واﻟرﻓوف
اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ ،اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺻﻘﯾﻌﯾﺔ ،اﻟﺛﻠوج

اﻷرﺿﯾﺔ

اﻟﮭواء اﻟﻌﻠوي
ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻹﺷﻌﺎع اﻷرﺿﻲ ،اﻟﺑرق،
درﺟﺔ ﺣرارة اﻟﮭواء اﻟﻌﻠوي ،ﺑﺧﺎر
ﻣﺎء اﻟﮭواء اﻟﻌﻠوي ،ﺳرﻋﺔ رﯾﺎح
اﻟﮭواء اﻟﻌﻠوي واﺗﺟﺎھﮭﺎ

2016

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
اﻻﺳﺗﺧدام اﻟﺑﺷري ﻟﻠﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ
ﺗدﻓﻘﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري
اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ ،اﺳﺗﺧدام اﻟﻣﯾﺎه
اﻟﺑﺷري اﻟﻣﻧﺷﺄ

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

أيﻀاً إلى الﻨﻈام ) .(GCOSوعﻤﻮماً ،فﺈن اتفاقات تﺒادل
الﺒﯿانات أقﻞ تﻄﻮراً 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 عﻤﻮماً 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
ً
سﺠال
للﻤﺘﻐﯿﺮات الﻤﻨاخﯿة األساسﯿة تﺘﻀﻤﻦ سﺠالت لـ 766
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
جﺰﺀاً ال يقﺪر بﺜﻤﻦ مﻦ نﻈام الﺮصﺪ العالﻤي.

وفي الﻤﺠال األرضي ،تﻮجﺪ مﺠﻤﻮعة أوسع مﻦ شﺒﻜات
الﺮصﺪ .وتقﻮم الﻤﺮافق الﻮﻃﻨﯿة ) (NMHSsعﻤﻮماً 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

اﻟﺸﻜﻞ  .27عاصفة تﺮابﯿة في الﺼﺤﺮاﺀ الﻜﺒﺮى في  18شﺒاط /فﺒﺮايﺮ  .2021وأدت هﺬه الﻈاهﺮة إلى انﺘﺸار نﻮعﯿة الهﻮاﺀ الﺮديﺌة على نﻄاق
واسع لعﺪة أيام ،وتلﺖ ﻇاهﺮة أخﺮى في وقﺖ سابق مﻦ الﺸهﺮ ﻏﻄﺖ الﺜلﻮج في جﺒال الﺒﺮانﺲ وجﺒال األلﺐ ،وحﻮلﺖ الﺴﻤاﺀ إلى اللﻮن
الﺒﺮتقالي في بعﺾ أجﺰاﺀ أوروبا ،بﻤا في ذلﻚ فﺮنﺴا وألﻤانﯿا وسﻮيﺴﺮا.
)أ(

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

) ب(

https://www.ocean-ops.org
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هﻞ يﻤﻜﻦ للﺘﻨﺒﺆات دون الﻤﻮسﻤﯿة إلى الﻤﻮسﻤﯿة
أن تﺤﺴﻦ الﺘﺄهﺐ لﻤﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث في مﻨﻄقة
جﻨﻮب شﺮق آسﯿا؟
اسﺘعﺮاض لﺪراسة الﺤالة للفﺘﺮة  26-20أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ
 ،1Estelle De Coningو،2Thea Turkington
و ،3Frederic Vitartو،4Andrew Robertson
2
و ،2Ryan KangوWee Leng Tan
1

الﻤﻨﻈﻤة

)(WMO

2

الﻮكالة الﻮﻃﻨﯿة للﺒﯿﺌة ،سﻨﻐافﻮرة

3

الﺮئﯿﺲ الﻤﺸارك الﻤعﻨي بالﺘﻨﺒﺆات دون الﻤﻮسﻤﯿة إلى
الﻤﻮسﻤﯿة ،الﻤﺮكﺰ األوروبي للﺘﻨﺒﺆات الﺠﻮية الﻤﺘﻮسﻄة الﻤﺪى

4

الﺮئﯿﺲ الﻤﺸارك الﻤعﻨي بالﺘﻨﺒﺆات دون الﻤﻮسﻤﯿة إلى
الﻤﻮسﻤﯿة ،الﻤعهﺪ الﺪولي لﺒﺤﻮث الﻤﻨاخ والﻤﺠﺘﻤع

تقع جﻨﻮب شﺮق آسﯿا في مﻮقع مﺘﻤﯿﺰ لالسﺘفادة مﻦ خﺪمات
الﻤﻨاخ دون الﻤﻮسﻤﯿة إلى الﻤﻮسﻤﯿة بﻮصفها مﻨﻄقة تﺘﻤﺘع
بﺒعﺾ مﻦ أعلى الﻤهارات في الﻨﻄاق الﺰمﻨي لﺘلﻚ الﺨﺪمات.
ويعﻤﻞ الﻤﺮكﺰ الﻤﺘﺨﺼﺺ لألرصاد الﺠﻮية الﺘابع لﺮابﻄة
أمﻢ جﻨﻮب شﺮق آسﯿا وشﺮكاؤها )لﺠﻨة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
االقﺘﺼادية واالجﺘﻤاعﯿة ﻵسﯿا والﻤﺤﯿﻂ الهادئ)أ( ،والﻨﻈام
اإلقلﯿﻤي الﻤﺘﻜامﻞ لﻺنﺬار الﻤﺒﻜﺮ باألخﻄار الﻤﺘعﺪدة في أفﺮيقﯿا
وآسﯿا ))(RIMESب( ،ومﺮكﺰ اﻵسﯿان لﺘﻨﺴﯿق الﻤﺴاعﺪات
اإلنﺴانﯿة إلدارة الﻜﻮارث ))(AHAج(( على اسﺘﺤﺪاث تلﻚ
الﻨﻮاتج في جﻨﻮب شﺮق آسﯿا للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
في إﻃار الﻤﺸﺮوع الﺘﺠﺮيﺒي للﺘﻨﺒﺆات دون الﻤﻮسﻤﯿة إلى
الﻤﻮسﻤﯿة الﺬي يُع ّﺪ جﺰﺀاً مﻦ الﻤﺒادرة الﺘﺠﺮيﺒﯿة في الﻮقﺖ
الﺤقﯿقي لﻤﺸﺮوع الﺘﻨﺒﺆات دون الﻤﻮسﻤﯿة إلى الﻤﻮسﻤﯿة
الﺬي تﻀﻄلع بﮫ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOوالﺒﺮنامج العالﻤي لﺒﺤﻮث
الﻄقﺲ ) (WWRPوالﺒﺮنامج العالﻤي لﺒﺤﻮث الﻤﻨاخ ).(WCRP
ويهﺪف الﻤﺸﺮوع إلى اسﺘﻜﺸاف فائﺪة تلﻚ الﺘﻨﺒﺆات في الﺤﺪ
مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث.

2021

اإلعﺼار االسﺘﻮائي  Dianmuفي فﯿﻀانات شﺪيﺪة في
أجﺰاﺀ مﻦ فﯿﯿﺖ نام وكﻤﺒﻮديا وتايلﻨﺪ ،مﻤا أثﺮ على أكﺜﺮ
مﻦ  180 000شﺨﺺ).هـ( واسﺘﻨاداً إلى تﻮقعات الﻤﺸﺮوع
الﺘﺠﺮيﺒي ،تﻢ تﻮقع زيادة صﻐﯿﺮة في فﺮصة هﻄﻮل األمﻄار
الﻐﺰيﺮة في جﻨﻮب شﺮق إنﺪونﯿﺴﯿا قﺒﻞ ثالثة أسابﯿع مﻦ
أسﺒﻮع دراسة الﺤالة .وتﻄﻮر ذلﻚ بﺤلﻮل األسﺒﻮع الﺴابق
إلى زيادة معﺘﺪلة في فﺮص سﻮالويﺰي وجﺰر مالﻮكﻮ وبابﻮا
الﻐﺮبﯿة وتﻮسع إلى زيادة ﻃفﯿفة في الفﺮص على أجﺰاﺀ
مﻦ تايلﻨﺪ وجﻤهﻮرية الو الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة الﺸعﺒﯿة وفﯿﯿﺖ نام
وجﻨﻮب الفلﺒﯿﻦ وجﻨﻮب سﻮمﻄﺮة وشﺮق بﻮرنﯿﻮ وجاوة.
وقﺪ تﻢ إبالغ هﺬه الﺘﻮقعات في الﺘقﺮيﺮ األسﺒﻮعي)و( لﻤﺮكﺰ
 AHAإلى الﻤﻨﻈﻤات الﻮﻃﻨﯿة إلدارة الﻜﻮارث وﻏﯿﺮها،
دعﻤاً لالسﺘعﺪادات لﻤﻮاجهة إعﺼار ) Dianmuز( والﻤﺨاﻃﺮ
األخﺮى إلى جانﺐ الﺘﻨﺒﺆات الﺠﻮية الالحقة ،وهﻮ مﺜال في
الﻤﻨﻄقة على الﺨﻄﻮات نﺤﻮ نهج الﺘﻨﺒﺆ الﺴلﺲ.

وهﺬه الﻨﺘائج مﺘﻮافقة مع نﺘائج الﻤﺸﺮوع الﺘﺠﺮيﺒي حﺘى
اﻵن ،حﯿﺚ تعﺪ زيادة فﺮصة هﻄﻮل األمﻄار الﻐﺰيﺮة للقارة
الﺒﺤﺮية مﺆشﺮاً جﯿﺪاً قﺒﻞ ثالثة أسابﯿع على احﺘﻤال وقﻮع
ﻇاهﺮة أو أكﺜﺮ مﻦ الﻈﻮاهﺮ الﺨﻄﺮة في الﻤﻨﻄقة العامة.
ومع ذلﻚ ،يعﻤﻞ الﻤﺆشﺮ بﺸﻜﻞ أقﻞ في الﺒﺮ الﺮئﯿﺴي لﺠﻨﻮب
شﺮق آسﯿا ،إذ ﻏالﺒاً ما تﺘﻨﺒﺄ الﺘﻮقعات بﺰيادة فﺮصة الﻮقﻮع
قﺒﻞ أسﺒﻮع واحﺪ فقﻂ .وتﺸﯿﺮ زيادة احﺘﻤاالت وقﻮع الﻈﻮاهﺮ
الﺨﻄﺮة إلى زيادة احﺘﻤال وقﻮع كارثة أيﻀاً .وعلى الﺮﻏﻢ
مﻦ أنﮫ قﺪ ال يﻮجﺪ دائﻤاً مﺆشﺮ على وقﻮع ﻇﻮاهﺮ خﻄﺮة
وشﯿﻜة على الﻨﻄاق الﺰمﻨي دون الﻤﻮسﻤي ،فﺈن العﺪد
الﺼﻐﯿﺮ نﺴﺒﯿاً مﻦ اإلنﺬارات الﻜاذبة يعﻨي أنﮫ يﻤﻜﻦ اتﺨاذ
وفﯿﻤا بﯿﻦ  20و 26أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2021تﺄثﺮ أكﺜﺮ مﻦ إجﺮاﺀات على الﻨﻄاق الﺰمﻨي دون الﻤﻮسﻤي ،مﺜﻞ الﻤﺮاقﺒة
 50 000شﺨﺺ)د( بالفﯿﻀانات في الفلﺒﯿﻦ ،وسﻮالويﺰي الﻤﺴﺘهﺪف لﺘﻄﻮر الﻈﻮاهﺮ وتفعﯿﻞ العﻤلﯿات الﻤﺆسﺴﯿة في
وشﺮق بﻮرنﯿﻮ في إنﺪونﯿﺴﯿا .وخالل األسﺒﻮع نفﺴﮫ ،ساهﻢ وقﺖ مﺒﻜﺮ بﺤﯿﺚ يﻜﻮن الﺘﺄهﺐ واالسﺘﺠابة أكﺜﺮ كفاﺀة.

) أ(

United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific: https://www.unescap.org

) ب(

Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System for Africa and Asia: https://www.rimes.int

)ج(

ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management: https://ahacentre.org

)د(

https://adinet.ahacentre.org

)هـ(

https://adinet.ahacentre.org

) و(

https://ahacentre.org/wp-content/uploads/2021/09/DWeek_37_13-19Sep2021.pdf

)ز(

https://ahacentre.org/flash-update/flash-update-no-01-tropical-depression-21w-twentyone-viet-nam-23-september-2021
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مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات وأسالﯿﺒها
ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺘﺒﺎس اﻟﺤﺮاري
ُتﺴﺘﺨﺪم الﺘﺮكﯿﺰات الﻤقﺪرة مﻦ عام  1750لﺘﻤﺜﯿﻞ ﻇﺮوف ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي .وتفﺘﺮض الﺤﺴابات أن الﻜﺴﻮر
الﺠﺰيﺌﯿة لﻤا قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي تﺒلﻎ  278جﺰﺀاً في الﻤلﯿﻮن لﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ،و 722جﺰﺀاً في الﻤلﯿار للﻤﯿﺜان،
و 270جﺰﺀاً في الﻤلﯿار ألكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز.
مﺮكﺰ الﺒﯿانات العالﻤي لﻐازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري الﺬي تﺪيﺮه الﻮكالة الﯿابانﯿة لألرصاد الﺠﻮية.https://gaw.kishou.go.jp ،

الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية ) .(WMOنﺸﺮة الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية بﺸﺄن ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري  -العﺪد
رقﻢ  :17حالة ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري في الﻐالف الﺠﻮي اسﺘﻨاداً إلى الﺮصﺪات العالﻤﯿة الﻤﻨفﺬة خالل عام .2020
جﻨﯿﻒ.2021 ،
الﻤﺮكﺰ العالﻤي لﺒﯿانات األوزون واألشعة فﻮق الﺒﻨفﺴﺠﯿة الﺬي تﺪيﺮه وزارة الﺒﯿﺌة وتﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﻜﻨﺪية،

https://woudc.

.org/home.php

ﺑﯿﺎﻧﺎت درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ

اﻟﺴﻼﺳﻞ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻤﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ
حُ ﱢﺪثﺖ ﻃﺮيقة حﺴاب انﺤﺮاف القﯿﻤة الﻮسﻄى لﺪرجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة عﻦ خﻂ األساس  1900-1850بالﻤقارنة مع
تقﺮيﺮ حالة الﻤﻨاخ العالﻤي في  .2020وحُ ﱢﺪثﺖ هﺬه الﻄﺮيقة لالسﺘفادة مﻦ الﺘقﯿﯿﻢ الﺬي أجﺮاه الفﺮيق العامﻞ األول في
إﻃار مﺴاهﻤﺘﮫ في تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس للهﯿﺌة ) (IPCCفﯿﻤا يﺨﺺ الﺘﻐﯿﺮ الﻄﻮيﻞ األجﻞ وعﺪم يقﯿﻨﮫ .وتﺴﺘﺨﺪم الﻄﺮيقة
ً
أجال الﺘي تُﺤ ﱠﺪث بانﺘﻈام لﺘﻮفﯿﺮ تقﯿﯿﻢ مﻮثﻮق بﮫ للﺘﻐﯿﺮات
الﺠﺪيﺪة مﺠﻤﻮعة واسعة مﻦ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات األقﺼﺮ
الﺤﺪيﺜة في درجات الﺤﺮارة.
وفي تقﺮيﺮ عام ) 2020والﺘقاريﺮ الﺴابقة( ،اسﺘﻨﺪت الﺘﻐﯿﯿﺮات الﻤﺘعلقة بﺨﻂ األساس  1900-1850إلى مﺠﻤﻮعة بﯿانات
 HadCRUT4الﺘي كانﺖ مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات الﻮحﯿﺪة الﻤﻤﺘﺪة حﺘى عام  .1850وعُ ﱢﺪلﺖ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات األخﺮى لﺘﺘﻨاسﺐ
مع مﺘﻮسﻂ مﺠﻤﻮعة  HadCRUT4في الفﺘﺮة  NASA GISTEMP) 1900-1880و (NOAA GlobalTempأو 2010-1981
) ،ERA5و.(JRA-55
ً
مقارنة بالفﺘﺮة 1900-1850
وفي عام  ،2021قام الفﺮيق العامﻞ األول الﻤعﻨي بﺘقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس للهﯿﺌة ) (IPCCبﺘقﯿﯿﻢ الﺘﻐﯿﯿﺮ

وفﺘﺮات أخﺮى اسﺘﻨاداً إلى مﺘﻮسﻂ أربع مﺠﻤﻮعات بﯿانات هي
و) - Kadow et al. (2020والﺘي تﻤﺘﺪ جﻤﯿعها إلى عام  .1850وقام بﺘقﯿﯿﻢ عﺪم الﯿقﯿﻦ مﻦ خالل الﻨﻈﺮ في الﻨﻄاق الﻤﺴﺘﻤﺪ
مﻦ الﺘقﺪيﺮات األربعة والﻤﻤﺘﺪ مﻦ الﺤﺪ األدنى لﻨﻄاق عﺪم الﯿقﯿﻦ ألبﺮد مﺠﻤﻮعة بﯿانات إلى الﺤﺪ األعلى لﻨﻄاق عﺪم
الﯿقﯿﻦ ألدفﺄ مﺠﻤﻮعة بﯿانات .وباالسﺘفادة مﻦ أربع مﺠﻤﻮعات بﯿانات تعﻮد إلى عام  ،1850تﻤﻜﻦ الفﺮيق العامﻞ األول
مﻦ إجﺮاﺀ تقﺪيﺮ أشﻤﻞ لعﺪم الﯿقﯿﻦ.
 HadCRUT5و Berkeley EarthوNOAA-Interim

ونﻈﺮاً إلى أن مﺠﻤﻮعﺘﯿﻦ مﻦ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات األربع للهﯿﺌة ) (IPCCال تُﺤ ﱠﺪثان بانﺘﻈام ،فﺈن هﺬا الﺘقﺮيﺮ يﺠﻤع بﯿﻦ
الﺘقﺪيﺮ الﺬي أجﺮتﮫ الهﯿﺌة ) (IPCCبﺸﺄن تﻐﯿﺮ درجة الﺤﺮارة بﯿﻦ الفﺘﺮتﯿﻦ  1900-1850و 2010-1981والﺘﻐﯿﺮات الﻤقﺪرة
ً
مقارنة
بﯿﻦ الفﺘﺮة  2010-1981والعام الﺤالي في ضﻮﺀ سﺖ مﺠﻤﻮعات بﯿانات لﺤﺴاب حاالت الﺸﺬوذ في عام 2021
بالفﺘﺮة .1900-1850
ويﻮجﺪ تﻮافق جﯿﺪ ،وإن لﻢ يﻜﻦ مﺜالﯿاً ،بﯿﻦ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﺴﺖ بﺸﺄن الﺘﻐﯿﯿﺮات بﯿﻦ الفﺘﺮة  2010-1981والﻮقﺖ
الﺤاضﺮ ألن هﺬه فﺘﺮة ذات تﻐﻄﯿة رصﺪية جﯿﺪة .ويﺘﻢ الﺠﻤع بﯿﻦ عﺪم الﯿقﯿﻦ الﺒﺴﯿﻂ اإلضافي الﻨاجﻢ عﻦ انﺘﺸار مﺠﻤﻮعات
الﺒﯿانات الﺴﺖ مع تقﺪيﺮ الهﯿﺌة ) (IPCCلعﺪم الﯿقﯿﻦ في الﺘﻐﯿﯿﺮ مﻦ الفﺘﺮة  1900-1850إلى الفﺘﺮة .2010-1981
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وبﺘعﺒﯿﺮ أدق ،اسﺘُﺨﺪمﺖ سﺖ مﺠﻤﻮعات بﯿانات )مﺬكﻮرة فﯿﻤا يلي( في حﺴاب درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة .فقﺪ حُ ﺴﺐ شﺬوذ
الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﺪرجة الﺤﺮارة بالﻨﺴﺒة إلى خﻂ األساس  1900-1850باسﺘﺨﺪام الﺨﻄﻮات الﺘالﯿة:
.1

كانﺖ نقﻄة الﺒﺪاية عﺒارة عﻦ سلﺴلة زمﻨﯿة مﻦ مﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة الﺴﻨﻮية العالﻤﯿة لﻜﻞ مﺠﻤﻮعة بﯿانات،
على الﻨﺤﻮ الﺬي قﺪمﮫ مقﺪمﻮ الﺒﯿانات .وعﺮضﺖ حاالت الﺸﺬوذ على خﻄﻮط أساس مﺨﺘلفة.

.2

عﻦ ﻃﺮيق ﻃﺮح

.3

وبالﻨﺴﺒة لﻜﻞ مﺠﻤﻮعة بﯿانات ،حُ ﺴﺒﺖ حاالت الﺸﺬوذ بالﻨﺴﺒة لﻤﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
الﻤﺘﻮسﻂ للفﺘﺮة .2010-1981

2010-1981

وأضﯿفﺖ  0.69درجة مﺌﻮية إلى كﻞ سلﺴلة ،اسﺘﻨاداً إلى الفﺮق الﻤق ﱠﺪر بﯿﻦ الفﺘﺮتﯿﻦ  1900-1850و،2010-1981
وقﺪ حُ ﺴﺒﺖ باسﺘﺨﺪام ﻃﺮيقة الفﺮيق العامﻞ األول الﻤعﻨي بﺘقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺴادس للهﯿﺌة )) (IPCCتﺮد القﯿﻤة في
الﺘعلﯿق على الﺸﻜﻞ  1.12في ذلﻚ الﺘقﺮيﺮ(.
الﺴﺘة.

.4

وحُ ﺴﺐ الﻤﺘﻮسﻂ واالنﺤﺮاف الﻤعﯿاري للﺘقﺪيﺮات

.5

وجُ ﻤع عﺪم الﯿقﯿﻦ في تقﺪيﺮ الهﯿﺌة ) (IPCCباالنﺤﺮاف الﻤعﯿاري ،على افﺘﺮاض أن االثﻨﯿﻦ مﺴﺘقالن وأن نﻄاق
عﺪم الﯿقﯿﻦ للهﯿﺌة ) 0.54) (IPCCدرجة مﺌﻮية إلى  0.79درجة مﺌﻮية( يﻤﺜﻞ نﻄاق ثقة نﺴﺒﺘﮫ ) %90انﺤﺮافات
معﯿارية قﺪرها .(1.645

وقﺪ حُ ﺴﺒﺖ القﯿﻤة الﻤﺬكﻮرة في هﺬا الﺘقﺮيﺮ لعام  0.13 ± 1.11) 2021درجة مﺌﻮية( بهﺬه الﻄﺮيقة باسﺘﺨﺪام  1.11درجة
مﺌﻮية بﻮصفها القﯿﻤة الﻮسﻄى للﺘقﺪيﺮات الﺴﺘة.

ﺧﺮاﺋﻂ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ
حُ ﱢﺪثﺖ ﻃﺮيقة حﺴاب خﺮيﻄة حاالت الﺸﺬوذ الﺴﻨﻮية في درجات الﺤﺮارة .وفي تقﺮيﺮ عام  ،2020تﻢ اسﺘﺨﺪام خﺮيﻄة
تُﻈهﺮ حاالت الﺸﺬوذ بالﻨﺴﺒة للفﺘﺮة  2010-1981مﻦ مﺠﻤﻮعة بﯿانات واحﺪة ) .(ERA5وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن الﺨﺮيﻄة قﺪ
اسﺘﻨﺪت إلى مﺠﻤﻮعة بﯿانات واحﺪة ،فقﺪ اسﺘﻨﺪ الﺘقﯿﯿﻢ الﻤﺼاحﺐ إلى جﻤﯿع مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﻤﺘاحة.
وبالﻨﺴﺒة لﺨﺮيﻄة شﺬوذ درجات الﺤﺮارة لعام  ،2021تﻢ اسﺘﺨﺪام قﯿﻤة وسﯿﻄة لﺨﻤﺲ مﻦ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات  -وهي
 HadCRUT5و ERA5و NOAAGlobalTempو Berkeley Earthو - GISTEMPبعﺪ تعﺪيلها وفقاً للﻤﺼفﻮفة الﻤﻜانﯿة
لﻤﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات األقﻞ اسﺘﺒانة )مﺠﻤﻮعﺘا بﯿانات  NOAAGlobalTempو (HadCRUT5الﺘي تق ﱠﺪم على شﺒﻜة على
خﻂ عﺮض وخﻂ ﻃﻮل يﺒلﻐان  5درجات .ويُﺮجﱠ ﺢ اسﺘﺨﺪام القﯿﻤة الﻮسﻄى على الﻤﺘﻮسﻂ للﺤﺪ مﻦ تﺄثﯿﺮ القﯿﻢ الﻤﺘﻄﺮفة
الﻤﺤﺘﻤلة .ويﻮفﺮ نﺼﻒ نﻄاق مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات مﺆشﺮاً على عﺪم الﯿقﯿﻦ .ويﻜﻮن الفارق بﯿﻦ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات أكﺒﺮ
في خﻄﻮط العﺮض العالﯿة وفي وسﻂ أفﺮيقﯿا ،وهﻤا مﻨﻄقﺘان تﺘﻤﺘعان بﺘﻐﻄﯿة بﯿانات مﺘﻨاثﺮة.
واسﺘُﺨﺪمﺖ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﺴﺖ

الﺘالﯿة:

– Rohde, R. A.; Hausfather, Z. The Berkeley Earth Land/Ocean Temperature Record.

Berkeley Earth

Earth System Science Data 2020, 12, 3469 –3479. https://doi.org/10.5194/essd-12-3469 -2020.

— Hersbach, H.; Bell, B.; Berrisford, P. et al. The ERA5 global reanalysis. Quarterly Journal of the
Royal Meteorological Society 2020, 146 (730), 1999 –2049. https://doi.org/10.1002/qj.3803.
GISTEMP v4 — GISTEMP Team, 2022: GISS Surface Temperature Analysis (GISTEMP),
version 4. NASA Goddard Institute for Space Studies, https://data.giss.nasa.gov/gistemp/.
Lenssen, N.;Schmidt, G.; Hansen, J. et al. Improvements in the GISTEMP Uncertainty Model.
Journal of Geophysical Research: Atmospheres 2019, 124 (12): 6307– 6326. https://doi.
ERA5

org/10.1029/2018JD029522.
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.28 اﻟﺸﻜﻞ
)أ( شﺬوذ درجة حﺮارة
الهﻮاﺀ القﺮيﺐ مﻦ الﺴﻄﺢ
ً
مقارنة بﻤﺘﻮسﻂ
2021 لعام
 فﯿﻤا2010-1981 الفﺘﺮة
يﺨﺺ القﯿﻤة الﻮسﻄى
لﺨﻤﺲ مﺠﻤﻮعات بﯿانات
على شﺒﻜة على خﻂ
عﺮض وخﻂ ﻃﻮل يﺒلﻐان
. درجات5
)ب( نﻄاق الﺘقﺪيﺮات
الﺨﻤﺴة؛ وحاالت الﺸﺬوذ
في درجة حﺮارة الﺴﻄﺢ
القﺮيﺒة على شﺒﻜة االسﺘﺒانة
األصلﯿة لﻤﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات
:الﺨاصة بﻤا يلي
 )اسﺘﺒانةHadCRUT5 ()ج
،( درجات5
،( درجة0.25) ERA5 ()د
Bekeley Earth ()هـ
،()درجة
،( )درجﺘانGISTEMP ()و
NOAAGlobalTemp ()ز
.( درجات5)

HadCRUT.5.0.1.0

of Near-Surface Temperature Change From 1850: The HadCRUT5 Data Set. Journal

of Geophysical Research: Atmospheres 2021, 126 (3), e2019JD032361. https://doi.

 مﻦHadCRUT.5.0.1.0  تﻢ الﺤﺼﻮل على بﯿانات.org/10.1029/2019JD032361
 والﺤقﻮق علﯿها مﻤلﻮكة للﺘاج2021  أكﺘﻮبﺮ/ تﺸﺮيﻦ األول24  فيmetoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut5
http://www. ، وهي مق ﱠﺪمة بﻤﻮجﺐ تﺮخﯿﺺ الﺤﻜﻮمة الﻤفﺘﻮحة،2021  مﻜﺘﺐ الﻤلﻜﯿة الفﻜﺮية،الﺒﺮيﻄاني
./nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3
JRA-55 — Kobayashi, S.; Ota, Y.; Harada, Y. et al. The JRA-55 Reanalysis: General Specifications
and Basic Characteristics. Journal of the Meteorological Society of Japan. Ser. II 2015,
93 (1), 5 –48. https://doi.org/10.2151/jmsj.2015- 001, https://www.jstage.jst.go.jp/article/
jmsj/93/1/93_2015- 001/_article.
NOAAGlobalTemp v5 — Zhang, H.-M., et al., NOAA Global Surface Temperature Dataset
(NOAAGlobalTemp), Version 5.0. NOAA National Centers for Environmental Information.
doi:10.7289/V5FN144H. Huang, B.; Menne, M. J.; Boyer, T. et al. Uncertainty Estimates for
http://www.

Sea Surface Temperature and Land Surface Air Temperature in NOAAGlobalTemp Version
5. Journal of Climate 2020, 33 (4), 1351–1379. https://journals.ametsoc.org/view/journals/

clim/33/4/jcli-d-19 - 0395.1.xml.
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ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﺤﺮاري ﻟﻠﻤﺤﯿﻄﺎت
:2021

الﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺨﺪمة للﺘقﺪيﺮات حﺘى عام

Cheng, L.; Trenberth, K. E.; Fasullo, J. et al. Improved estimates of ocean heat content from 1960 to
2015, Science Advances 2017, 3 (3), e1601545. https://doi.org/10.1126/sciadv.1601545.

Ishii, M.; Fukuda, Y.; Hirahara, S. et al. Accuracy of Global Upper Ocean Heat Content Estimation

Expected from Present Observational Data Sets. SOLA 2017, 13, 163–167. https://doi.
org/10.2151/sola.2017- 030.

Lyman, J. M.; Johnson, G. C. Estimating Global Ocean Heat Content Changes in the Upper 1800 m since
1950 and the Influence of Climatology Choice. Journal of Climate 2014, 27 (5), 1945 –1957.
https://doi.org/10.1175/JCLI-D-12- 00752.1.

von Schuckmann, K.; Le Traon, P.-Y. How well can we derive Global Ocean Indicators from Argo data?

Ocean Science 2011, 7 (6), 783–791. https://doi.org/10.5194/os-7-783-2011.
:2020

والﺒﯿانات الﻤﺴﺘﺨﺪمة حﺘى عام

Desbruyères, D. G.; Purkey, S. G.; McDonagh, E. L. et al. Deep and abyssal ocean warming from 35

years of repeat hydrography, Geophysical Research Letters 2016, 43 (19), 310 –356. https://

doi.org/10.1002/2016GL070413.
Gaillard, F.; Reynaud, T.; Thierry, V. et al. In Situ– Based Reanalysis of the Global Ocean Temperature

and Salinity with ISAS: Variability of the Heat Content and Steric Height, Journal of Climate
2016, 29 (4), 1305 –1323. https://doi.org/10.1175/JCLI-D-15- 0028.1.

Hosoda, S.; Ohira, T.; Nakamura, T. A monthly mean dataset of global oceanic temperature and salinity

derived from Argo float observations. JAMSTEC Report of Research and Development 2008,

8, 47–59. https://www.jstage.jst.go.jp/article/jamstecr/8/0/8_0_47/_article.

Kuusela M.; Stein, M. L. Locally stationary spatio-temporal interpolation of Argo profiling float data.

Proceedings of the Royal Society A 2018, 474, 20180400. http://dx.doi.org/10.1098/

rspa.2018.0400.
Levitus, S.; Antonov, J. I.; Boyer, T. P. et al. World Ocean heat content and thermosteric sea level change
(0 -2 000 m) 1955 –2010. Geophysical Research Letters 2012, 39 (10), L10603. https://doi.

org/10.1029/2012GL051106.
Li, H.; Xu, F.; Zhou, W. et al. Development of a global gridded Argo data set with Barnes successive

corrections, Journal of Geophysical Research: Oceans 2017, 122 (2), 866 –889, https://doi.

org/10.1002/2016JC012285.
Roemmich, D.; Gilson, J. The 2004–2008 mean and annual cycle of temperature, salinity, and steric

height in the global ocean from the Argo Program, Progress in Oceanography 2009, 82 (2),
81–100. https://doi.org/10.1016/j.pocean.2009.03.004.

von Schuckmann, K.; Le Traon, P. -Y.; Smith, N. et al., Eds. Copernicus Marine Service Ocean State

Report, Journal of Operational Oceanography 2018, 11, S1–S142. https://doi.org/10.1080/1755
876X.2018.1489208.

ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ
GMSL from CNES/Aviso+ https://www.aviso.altimetry.fr/en/data/products/ocean-indicators-products/meansea-level/data-acces.html#c12195
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ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻣﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ وﻧﻮﺑﺎت اﻟﺒﺮد اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ
ُتﺼﻨﱠﻒ مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية على أنها معﺘﺪلة عﻨﺪما تﻜﻮن درجة حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ أعلى مﻦ الﻤﺌﯿﻦ الﺘﺴعﯿﻦ مﻦ
الﺘﻮزيع الﻤﻨاخي لﻤﺪة خﻤﺴة أيام أو أكﺜﺮ؛ وتُعﺮﱠ ف الفﺌات الالحقة مﻦ حﯿﺚ الفﺮق بﯿﻦ درجة حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ومﺘﻮسﻂ
الﺘﻮزيع الﻤﻨاخي :وهي قﻮية أو شﺪيﺪة أو مﺘﻄﺮفة ،إذا كان هﺬا الفﺮق ،على الﺘﻮالي ،أكﺜﺮ مﻦ ضعﻒ أو ثالثة أضعاف
أو أربعة أضعاف الفﺮق بﯿﻦ الﻤﺌﯿﻦ الﺘﺴعﯿﻦ ومﺘﻮسﻂ الﺘﻮزيع الﻤﻨاخي ) .(Hobday et al., 2018وتﺼﻨﯿﻒ فﺌات نﻮبات
الﺒﺮد الﺒﺤﺮية مﺸابﮫ ولﻜﻦ يُﺠﺮى على أساس درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ دون الﻤﺌﯿﻦ العاشﺮ.
وخﻂ األساس الﻤﺴﺘﺨﺪم في مﻮجات الﺤﺮ الﺒﺤﺮية ونﻮبات الﺒﺮد الﺒﺤﺮية هﻮ  ،2011-1982ويُﺮحﱠ ﻞ ذلﻚ األساس سﻨة
عﻦ الفﺘﺮة العادية القﯿاسﯿة  2010-1981ألن الﺴﻨة الﻜاملة األولى مﻦ الﺴلﺴلة الﺴاتلﯿة لﺪرجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﺬي
يﺴﺘﻨﺪ إلﯿﮫ هي .1982
Hobday, A.J.; Oliver, E. C. J.; Sen Gupta, A. et al. Categorizing and naming marine heatwaves.
Oceanography 2018, 31 (2), 1–13. https://doi.org/10.5670/oceanog.2018.205.

;NOAA OISST v2: Optimum Interpolation Sea Surface Temperature (OISST): Banzon, V.; Smith, T. M.
Chin, T. M. et al. A long-term record of blended satellite and in situ sea-surface temperature
for climate monitoring, modeling and environmental studies. Earth System Science Data 2016,

8 (1), 165 –176. https://doi.org/10.5194/essd-8-165-2016.

ﺑﯿﺎﻧﺎت ﺗﻮازن اﻟﻜﺘﻠﺔ اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ
تﺘﻮفﺮ بﯿانات تﻮازن الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية للﺸﺒﻜة العالﻤﯿة لألنهار الﺠلﯿﺪية الﻤﺮجعﯿة مﻦ الﺨﺪمة العالﻤﯿة لﻤﺮاقﺒة األنهار الﺠلﯿﺪية
) .https://www.wgms.ch ،(WGMSوبﯿانات سﻨة تﻮازن الﻜﺘلة  2021-2020أولﯿة ،وتﺴﺘﻨﺪ إلى مﺠﻤﻮعة فﺮعﯿة مﻦ  32نهﺮاً
جلﯿﺪياً مﺮجعﯿاً )مﻦ أصﻞ  42تقﺮيﺒاً( مﻦ الﺨﺪمة ) .(WGMSوتﺴﺘﻨﺪ بﯿانات تﻮازن الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية لﻐﺮب كﻨﺪا إلى مﺴﻮحات
 LiDARمﺘﻜﺮرة أجﺮاها على أساس مﺘعﺪد الﺴﻨﻮات ونﺼﻒ سﻨﻮي )نﯿﺴان /أبﺮيﻞ وأيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ( Brian Menounos
ﱠ
مﻮضﺢ في ).Pelto et al. (2019
في جامعة شﻤال كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة بﻜﻨﺪا ،كﻤا هﻮ
Pelto, B. M.; Menounos, B.; Marshall, S. J. Multi-year evaluation of airborne geodetic surveys to estimate
seasonal mass balance, Columbia and Rocky Mountains, Canada. The Cryosphere 2019, 13
(6), 1709 –1727. https://doi.org/10.5194/tc-13-1709 -2019.

Hugonnet, R.; McNabb, R.; Berthier, E. et al. Accelerated global glacier mass loss in the early twenty-first
century. Nature 2021, 592, 726 –731. https://doi.org/10.1038/s41586- 021- 03436-z.

ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺼﻔﺎﺋﺢ اﻟﺠﻠﯿﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻏﺮﯾﻨﻼﻧﺪ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
بﯿانات تﻮازن كﺘلة الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ مﺴﺘﻤﺪة مﻦ ثالثة مﺼادر .وتﺴﺘﻨﺪ الﺘﻐﯿﺮات الﻨﻤﻮذجﯿة في تﻮازن
الﻜﺘلة الﺴﻄﺤﯿة وتﻮازن الﻜﺘلة الﻜلي مﻦ عام  1985إلى عام  2021إلى مﺘﻮسﻂ ثالثة نﻤاذج إقلﯿﻤﯿة للﻤﻨاخ وتﻮازن الﻜﺘلة،
وكلها مﻮصﻮفة في ) .Mankoff et al. (2021ويُق ﱠﺪم تقﺪيﺮ بﺪيﻞ لﺘﻮازن الﻜﺘلة لعام  2021في بﻄاقة تقﺮيﺮ القﻄﺐ الﺸﻤالي
لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والﻐالف الﺠﻮي ) ،(Moon et al., 2021) (NOAAاسﺘﻨاداً إلى الﺮصﺪات الﺴاتلﯿة لﻤﻨﻄقة الﺬوبان
ونﻤاذج تﻮازن الﻜﺘلة الﺴﻄﺤﯿة الﺘي تقﻮدها شﺒﻜة  PROMICEلﻤﺤﻄات األرصاد الﺠﻮية الﺴﻄﺤﯿة .وتﺘﻮفﺮ بﯿانات الﺠاذبﯿة
الﺴاتلﯿة لﺘﻮازن كﺘلة الﺼفﯿﺤة الﺠلﯿﺪية الﻜلي مﻦ بعﺜﺘي  GRACEو GRACE-FOفي  ،2019) Wiese et al.مﺤ ﱠﺪث في
 .(2021وهﺬه الﺒﯿانات مﺘاحة لﻜﻞ مﻦ الﺼفائﺢ الﺠلﯿﺪية في ﻏﺮيﻨالنﺪ والﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة.
Mankoff, K. D.; Fettweis, X.; Langen, P. L. et al. Greenland ice sheet mass balance from 1840 through
next week. Earth System Science Data 2021, 13 (10), 5001–5025. https://doi.org/10.5194/
essd-13-5001-2021.

;Moon, T. A.; Tedesco, M.; Box, J. E. et al. Greenland Ice Sheet. In Arctic Report Card 2021; Moon, T. A.
Druckenmiller, M. L.; Thoman, R. L., Eds.; National Oceanic and Atmospheric Administration,
2021. https://doi.org/10.25923/546g-ms61.
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Wiese, D.N.; Yuan, D. -N; Boening, C. et al. 2019. JPL GRACE and GRACE-FO Mascon Ocean, Ice,
and Hydrology Equivalent Water Height RL06M CRI Filtered Version 2.0, Ver. 2.0, PO.DAAC,
CA, USA. http://dx.doi.org/10.5067/TEMSC-3MJ62.

ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺜﻠﻮج
https://climate.rutgers.edu/ :على

تﺘﻮفﺮ بﯿانات الﺜلﻮج والﺮسﻮم الﺒﯿانﯿة الﺸهﺮية للﺴالسﻞ الﺰمﻨﯿة لﺤاالت الﺸﺬوذ
snowcover/files/wmo/rutgers-nh-sce-anomalies-2020-21-data.xlsx

ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺠﻠﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي
 )اسﺘﻨاداً إلىEUMETSAT OSI SAF v2.1 يﺴﺘﺨﺪم قﺴﻢ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي بﯿانات مﻦ مﺆشﺮ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
 وتق ﱠﺪر تﺮكﯿﺰات الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي مﻦ إشعاعات.(Fetterer et al., 2017) NSIDC v3 ( ومﺆشﺮ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮيal., 2019
 وتُﺤﺴﺐ رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي على أنها مﺴاحة خاليا شﺒﻜة الﻤﺤﯿﻄات حﯿﺚ.الﻤﻮجات الﺼﻐﺮية الﻤقاسة مﻦ الﺴﻮاتﻞ
 وعلى الﺮﻏﻢ مﻦ وجﻮد اخﺘالفات كﺒﯿﺮة نﺴﺒﯿاً في الﺮقعة الﻤﻄلقة بﯿﻦ مﺠﻤﻮعات.%15 يﺘﺠاوز تﺮكﯿﺰ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
 اسﺘُﺨﺪمﺖ بﯿانات، وفي هﺬا الﺘقﺮيﺮ. فﺈنها مﺘﻮافقة جﯿﺪاً مﻦ حﯿﺚ الﺘﻐﯿﺮات واالتﺠاهات مﻦ سﻨة إلى أخﺮى،الﺒﯿانات
 في حﯿﻦ وردت الﺘﺼﻨﯿفات،“( لالتﺴاق مع الﺘقاريﺮ الﺴابقة2 ملﯿﻮن كﻢ18.95” : فﯿﻤا يﺨﺺ الﺮقعات الﻤﻄلقة )مﺜالNSIDC
.وفقاً لﻜلﺘا مﺠﻤﻮعﺘي الﺒﯿانات
Lavergne et

EUMETSAT Ocean and Sea Ice Satellite Application Facility, Sea ice index 1979 -onwards (v2.1, 2020),
OSI-420, Data extracted from OSI SAF FTP server: 1979 –2020, Northern and Southern
Hemisphere. https://osi-saf.eumetsat.int/products/osi-420.

Fetterer, F.; Knowles, K.; Meier, W. N. et al. 2017, updated daily. Sea Ice Index, Version 3. Boulder,
Colorado USA. National Snow and Ice Data Center (NSIDC). https://doi.org/10.7265/
N5K072F8.
Lavergne, T.; Sørensen, A. M.; Kern, S. et al. Version 2 of the EUMETSAT OSI SAF and ESA CCI
sea-ice concentration climate data records. The Cryosphere 2019, 13 (1), 49 –78.
https://doi.org/10.5194/tc-13-49 -2019.

ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺮﺑﺔ اﻟﺼﻘﯿﻌﯿﺔ
Noetzli, J.; Christiansen, H. H.; Hrbáček, F. et al. Global Climate Permafrost Thermal State. In State of
the Climate in 2020; Dunn, R. J., Aldred, H., F., Gobron, N. Eds.; Bulletin of the American
Meteorological Society 2021, 102 (8); S42–S44. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-21- 0098.1.
Smith, S. L.; Romanovsky, V. E.; Isaksen, K. et al. Permafrost. In State of the Climate in 2020;
Druckenmiller, M. L., Moon, T., Thoman, R., Eds.; Bulletin of the American Meteorological
Society, 2021, 102 (8); S293–S297. https://doi.org/10.1175/BAMS-D-21- 0086.1.

ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﮭﻄﻮل
:(GPCC)

•
•
•
•
•

اسﺘُﺨﺪمﺖ في الﺘﺤلﯿﻞ مﺠﻤﻮعات بﯿانات الﻤﺮكﺰ العالﻤي لﻤﻨاخﯿات الﺘهﻄال

First Guess Monthly, doi: 10.5676/DWD_GPCC/FG_M_100.
Monitoring Product (Version 2020), doi: 10.5676/DWD_GPCC/MP_M_V2020_100.
Full Data Monthly (Version 2020), doi: 10.5676/DWD_GPCC/FD_M_V2020_100.
First Guess Daily, doi: 10.5676/DWD_GPCC/FG_D_100.
Full Data Daily (Version 2020), doi: 10.5676/DWD_GPCC/FD_D_V2020_100.
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قائﻤة الﻤﺴاهﻤﯿﻦ
اﻷﻋﻀﺎﺀ واﻷﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ
االتﺤاد الﺮوسي ،األرجﻨﺘﯿﻦ ،األردن ،أرمﯿﻨﯿا ،إسﺒانﯿا ،أسﺘﺮالﯿا ،إسﺘﻮنﯿا ،إسﺮائﯿﻞ ،أقالﯿﻢ الﻜاريﺒي الﺒﺮيﻄانﯿة ،ألﻤانﯿا،
أنﺪورا ،أوروﻏﻮاي ،أوزبﻜﺴﺘان ،أوكﺮانﯿا ،أيﺮلﻨﺪا ،إيﻄالﯿا ،باكﺴﺘان ،الﺒﺤﺮيﻦ ،بﺮبادوس ،الﺒﺮتﻐال ،بلﺠﯿﻜا ،بلﻐاريا،
بلﯿﺰ ،بﻮتﺴﻮانا ،بﻮركﯿﻨا فاسﻮ ،الﺒﻮسﻨة والهﺮسﻚ ،بﻮلﻨﺪا ،بﯿﺮو ،بﯿالروسﯿا ،تايلﻨﺪ ،تﺮكﯿا ،تﺮيﻨﯿﺪاد وتﻮباﻏﻮ ،تﻮﻏﻮ،
تﻮنﺲ ،الﺠﺰائﺮ ،الﺠﻤهﻮرية الﺘﺸﯿﻜﯿة ،الﺠﻤهﻮرية العﺮبﯿة الﺴﻮرية ،جﻤهﻮرية إيﺮان اإلسالمﯿة ،جﻤهﻮرية تﻨﺰانﯿا الﻤﺘﺤﺪة،
جﻤهﻮرية مﻮلﺪوفا ،جﻨﻮب أفﺮيقﯿا ،جﻮرجﯿا ،الﺪانﻤﺮك ،روانﺪا ،رومانﯿا ،زمﺒابﻮي ،سانﺖ فﻨﺴﻨﺖ وجﺰر ﻏﺮيﻨاديﻦ،
سانﺖ كﯿﺘﺲ ونﯿفﺲ ،سلﻮفاكﯿا ،سلﻮفﯿﻨﯿا ،الﺴﻨﻐال ،الﺴﻮدان ،الﺴﻮيﺪ ،سﻮيﺴﺮا ،شﯿلي ،صﺮبﯿا ،الﺼﯿﻦ ،ﻏامﺒﯿا ،ﻏﺮيﻨادا،
ﻏﯿﻨﯿا ،ﻏﯿﻨﯿا – بﯿﺴاو ،فﺮنﺴا ،الفلﺒﯿﻦ ،فﻨلﻨﺪا ،قﺒﺮص ،كازاخﺴﺘان ،الﻜامﯿﺮون ،كﺮواتﯿا ،كﻨﺪا ،كﻮلﻮمﺒﯿا ،كﯿﻨﯿا ،التفﯿا،
لﻜﺴﻤﺒﺮغ ،لﯿﺒﯿا ،لﯿﺒﯿﺮيا ،لﯿﺘﻮانﯿا ،ماكاو )الﺼﯿﻦ( ،مالﻄة ،مالي ،هﻨﻐاريا ،مﺪﻏﺸقﺮ ،مﺼﺮ ،الﻤﻐﺮب ،مقﺪونﯿا الﺸﻤالﯿة،
الﻤﻤلﻜة العﺮبﯿة الﺴعﻮدية ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة ،مﻮريﺸﯿﻮس ،الﻨﺮويج ،الﻨﻤﺴا ،الﻨﯿﺠﺮ ،نﯿﺠﯿﺮيا ،نﯿﻮزيلﻨﺪا ،الهﻨﺪ ،هﻮلﻨﺪا،
هﻮنﻎ كﻮنﻎ )الﺼﯿﻦ( ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة ،الﯿابان ،الﯿﻮنان

اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﯿﻮن
مﺮكﺰ  ARCللﺘﻤﯿﺰ في الﻈﻮاهﺮ الﻤﻨاخﯿة الﻤﺘﻄﺮفة ،جامعة تﺴﻤانﯿا ،أسﺘﺮالﯿا؛ معهﺪ بﺮمﻨﻐهام لﺒﺤﻮث الﻐابات ،جامعة
بﺮمﻨﻐهام ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة؛ الﻤﺴﺢ الﺒﺮيﻄاني للﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة )(BAS؛ مﻜﺘﺐ األرصاد الﺠﻮية ) ،(BoMأسﺘﺮالﯿا؛
بﻮابة الﻜﺮبﻮن ،جامعة لﻮنﺪ ،الﺴﻮيﺪ؛ الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي للﺪراسات الفﻀائﯿة ) ،(CNESفﺮنﺴا؛ مﯿﺮكاتﻮر أوشﻦ إنﺘﺮناشﯿﻮنال،
فﺮنﺴا؛ مﺮصﺪ مﯿﺪي  -بﯿﺮيﻨﯿﮫ ،فﺮنﺴا؛  ،IFREMERفﺮنﺴا؛ جامعة بﺮيﺴﺖ ،فﺮنﺴا؛ الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي للﺒﺤﻮث العلﻤﯿة
) ،(CNRSفﺮنﺴا؛ معهﺪ بﺤﻮث الﺘﻨﻤﯿة ) ،(IRDفﺮنﺴا؛ مﺨﺘﺒﺮ علﻮم الﻤﺤﯿﻄات الفﯿﺰيائﯿة والﻤﻜانﯿة ) ،(LOPSفﺮنﺴا؛
مﺨﺘﺒﺮ الﺪراسات في الﺠﯿﻮفﯿﺰياﺀ وعلﻢ األحﯿاﺀ الفﻀائﯿة ) ،(LEGOSفﺮنﺴا؛ الﻤعهﺪ الﺠامعي األوروبي للﺒﺤار )،(IUEM
فﺮنﺴا؛  ،CELADفﺮنﺴا؛ جامعة الﺴﻮربﻮن ،فﺮنﺴا؛ مﺨﺘﺒﺮ فﯿلفﺮانﺶ لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات ،فﺮنﺴا؛ مﺮكﺰ العلﻮم الﻀﺨﻤة
للﻤﺤﯿﻄات ،األكاديﻤﯿة الﺼﯿﻨﯿة للعلﻮم؛ خﺪمة كﻮبﺮنﯿﻜﻮس لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ )(C3S؛  CSIROللﻤﺤﯿﻄات والﻐالف الﺠﻮي،
أسﺘﺮالﯿا؛ معهﺪ دانﻤاركﺲ لألرصاد الﺠﻮية )(DMI؛ الﻤﺮكﺰ العالﻤي لﻤﻨاخﯿات الﺘهﻄال ) ،(GPCCالﻤﺮفق األلﻤاني
لألرصاد الﺠﻮية )(DWD؛ وزارة الﺒﯿﺌة وتﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﻜﻨﺪية؛  ETHزيﻮرخ ،سﻮيﺴﺮا؛ الﻤﺮكﺰ األوروبي للﺘﻨﺒﺆات الﺠﻮية
الﻤﺘﻮسﻄة الﻤﺪى )(ECMWF؛ جامعة جﻮرج واشﻨﻄﻦ ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛ مﺮصﺪ هﻮنﻎ كﻮنﻎ؛ معهﺪ فﯿﺰياﺀ
الﻐالف الﺠﻮي ،األكاديﻤﯿة الﺼﯿﻨﯿة للعلﻮم؛ مﺮكﺰ الﯿابان للعلﻮم والﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﺒﺤﺮية-األرضﯿة )(JAMSTEC؛ الﻤعهﺪ
الﻤﺸﺘﺮك للﺒﺤﻮث الﺒﺤﺮية والﺠﻮية ،جامعة هاواي ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛ مﺮكﺰ هادلي الﺘابع لﻤﻜﺘﺐ األرصاد
الﺠﻮية ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة؛ إدارة بﺤﻮث نﻤﺬجة الﻐالف الﺠﻮي والﻤﺤﯿﻄات واألرض ،معهﺪ بﺤﻮث األرصاد الﺠﻮية،
الﯿابان؛ الﻮكالة الﻮﻃﻨﯿة للﺒﯿﺌة ،سﻨﻐافﻮرة؛ اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات والﻐالف الﺠﻮي ) ،(NOAAالﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة
للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة ) ،(NCEIالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛  ،NOAAمﺨﺘﺒﺮ الﺒﯿﺌة الﺒﺤﺮية في الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ) ،(PMELالﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛ الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات ) ،(NOCالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة؛ وزارة الﻤﻮارد الﻄﺒﯿعﯿة الﻜﻨﺪية؛ الﻤعهﺪ
الﻨﺮويﺠي لألرصاد الﺠﻮية؛ جامعة روتﻐﺮز ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛ معهﺪ سﻜﺮيﺒﺲ لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات ،الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة األمﺮيﻜﯿة؛ مﺮكﺰ ﻃﻮكﯿﻮ للﻤﻨاخ ،الﻮكالة الﯿابانﯿة لألرصاد الﺠﻮية )(JMA؛ جامعة ريﻮ دي جانﯿﺮو االتﺤادية،
الﺒﺮازيﻞ؛ جامعة إكﺴﺘﺮ ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة؛ جامعة فﯿﻜﺘﻮريا ،كﻨﺪا؛ معهﺪ وودز هﻮل لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
األمﺮيﻜﯿة؛ الﺒﺮنامج العالﻤي لﺒﺤﻮث الﻤﻨاخ )(WCRP؛ مﺮكﺰ الﺒﯿانات العالﻤي لﻐازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري )(WDCGG
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وﻛﺎﻻت اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة
 مﻨﻈﻤة األﻏﺬية والﺰراعة،(UNEP)  بﺮنامج األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺒﯿﺌة،(UNDRR) مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث
،(IOM)  الﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة للهﺠﺮة،(UNHCR)  الﻤفﻮضﯿة الﺴامﯿة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦ،(لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة )الفاو
(IOC)  لﺠﻨة الﯿﻮنﺴﻜﻮ الﺪولﯿة الﺤﻜﻮمﯿة لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات،(WFP) بﺮنامج األﻏﺬية العالﻤي

اﻟﻤﺴﺎھﻤﻮن اﻷﻓﺮاد
 )مﻨﺴق الﻤﻄﺒﻮع فيOmar Baddour  )الفاو(؛Jorge Alvar-Beltrán  )الﻤعهﺪ الﻨﺮويﺠي لألرصاد الﺠﻮية(؛Signe Aaboe
،CNES ،LEGOS) Anny Cazenave (؛NOAA NCEI) Tim Boyer (؛NOAA NCEI) Jessica Blunden ((؛WMO) الﻤﻨﻈﻤة
 )الﻤﺮكﺰLouis Clement  األكاديﻤﯿة الﺼﯿﻨﯿة للعلﻮم(؛،؛ ومﺮكﺰ العلﻮم الﻀﺨﻤة للﻤﺤﯿﻄاتIAP) Lijing Cheng (؛OMP
Damien Desbruyères (؛WMO) Estelle De Coning  )جامعة فﯿﻜﺘﻮريا(؛Kyle Clem الﻮﻃﻨي لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات(؛
 )مﺮكﺰ هادلي الﺘابع لﻤﻜﺘﺐ األرصاد الﺠﻮية(؛Robert Dunn (؛WMO) Maxx Dilley (؛LOPS ،IRD ،CNRS ،IFREMER)
Donata Giglio (؛UNHCR) Florence Geoffroy  )جامعة روتﻐﺮز(؛Thomas Estilow (؛WMO/GCOS) Simon Eggleston
، )معهﺪ سﻜﺮيﺒﺲ لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄاتJohn Gilson  )وزارة الﺒﯿﺌة وتﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﻜﻨﺪية(؛Nathan Gillett )جامعة كﻮلﻮرادو(؛
،LEGOS) Yvan Gouzenes (؛JMA ،TCC) Atsushi Goto (؛UNDRR) Loretta Hieber Girardet جامعة كالﯿفﻮرنﯿا(؛
 معهﺪ، )مﺮكﺰ هادلي الﺘابع لﻤﻜﺘﺐ األرصاد الﺠﻮيةDebbie Hemming  )جامعة كارلﯿﺘﻮن(؛Stephan Gruber (؛OMP
(؛ETH Zürich) Matthias Huss (؛JAMSTEC) Shigeki Hosoda  )الفاو(؛Ana Heureux بﺮمﻨﻐهام لﺒﺤﻮث الﻐابات(؛
Maarten Kappelle (؛NEA) Ryan Kang (؛PMEL ،NOAA) Gregory C. Johnson (؛IOC UNESCO) Kirsten Isensee
 )مﺮكﺰValentina Khan  مﺮكﺰ هادلي الﺘابع لﻤﻜﺘﺐ األرصاد الﺠﻮية(؛، )الﻤﺆلﻒ الﺮئﯿﺴيJohn Kennedy (؛UNEP)
 )مﺮكﺰ هادلي الﺘابع لﻤﻜﺘﺐ األرصاد الﺠﻮية(؛Rachel Killick االتﺤاد الﺮوسي لﺒﺤﻮث األرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة(؛
(؛WFP) Gernot Laganda  )جامعة كارنﯿﻐي مﯿلﻮن(؛Mikael Kuusela (؛UNDRR) Animesh Kumar (؛NOC) Brian A. King
 )جامعةRenata Libonati  )جامعة نﯿﻮ ساوث ويلﺰ(؛Yuehua Li  )الﻤعهﺪ الﻨﺮويﺠي لألرصاد الﺠﻮية(؛Thomas Lavergne
 )وزارةShawn Marshall (؛PMEL ،NOAA) John Lyman (؛WMO) Juerg Luterbacher ريﻮ دي جانﯿﺮو االتﺤادية(؛
 )جامعة كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿةBrian Menounos (؛WFP) Jesse Mason  وجامعة كالﻐاري(؛،الﺒﯿﺌة وتﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﻜﻨﺪية
(؛CELAD/Mercator Ocean international) Maeva Monier (؛Mercator Ocean international) Audrey Minière الﺸﻤالﯿة(؛
Rodica Nitu (؛WMO) Stoyka Netcheva  )الفاو(؛Lev Neretin  )مﺮكﺰ هادلي الﺘابع لﻤﻜﺘﺐ األرصاد الﺠﻮية(؛Colin Morice
 )جامعة كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿةBen Pelto  )معهﺪ الﺒﺤﻮث الﻤعﻨي بالﺜلﻮج واالنهﯿارات الﺜلﺠﯿة(؛Jeannette Noetzli (؛WMO)
David Robinson (؛IRI ،(S2S)  )الﺮئﯿﺲ الﻤﺸارك للﺘﻨﺒﺆاتAndrew Robertson (؛WMO) Claire Ransom الﺸﻤالﯿة(؛
Katsunari Sato (؛JAMSTEC) Kanako Sato  )معهﺪ سﻜﺮيﺒﺲ لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات(؛Dean Roemmich )جامعة روتﻐﺮز(؛
 مﺨﺘﺒﺮ فﯿلفﺮانﺶ لعلﻮم،CNRS ، )جامعة الﺴﻮربﻮنRobert W. Schlegel (؛WDCGG ،JMA) Yousuke Sawa (؛JMA)
(؛Mercator Ocean international) Karina von Schuckmann (؛IOC UNESCO) Katherina Schoo الﻤﺤﯿﻄات(؛
 )وزارةSharon Smith (؛WMO) José Álvaro Silva (؛JMA ،TCC) Fumi Sezaki (؛UNDRR) Rahul Sengupta
 )مﺮكﺰ هادلي الﺘابع لﻤﻜﺘﺐPeter Stott (؛DMI) Martin Stendel (؛WCRP) Michael Sparrow الﻤﻮارد الﻄﺒﯿعﯿة الﻜﻨﺪية(؛
 جامعة،JAMSTEC) Toshio Suga  )جامعة جﻮرج واشﻨﻄﻦ(؛Dmitry Streletskiy  جامعة إكﺴﺘﺮ(؛،األرصاد الﺠﻮية
Blair Trewin (؛WMO) Oksana Tarasova (؛NEA) Wee Leng Tan (؛OceanScope) Tanguy Szekely تﻮهﻮكﻮ(؛
Alex Vermeulen (؛ECMWF) Freja Vamborg (؛BAS) John Turner  سﻨﻐافﻮرة(؛،NEA) Thea Turkington (؛BoM)
(؛UNEP) Ying Wang (؛ECMWF ،(S2S)  )الﺮئﯿﺲ الﻤﺸارك للﺘﻨﺒﺆاتFrederic Vitart  جامعة لﻮنﺪ(؛،)بﻮابة الﻜﺮبﻮن
(DWD) Markus Ziese  )جامعة نانﺠﯿﻨﻎ لعلﻮم وتﻜﻨﻮلﻮجﯿا الﻤعلﻮمات(؛Zhiwei Zhu (؛UNHCR) Michelle Yonetani
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