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بﺪأت الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية ) ،(WMOمﻨﺬ عام  ،1993بالﺘعاون مع اﻷعﻀاﺀ ،في إصﺪار بﯿانات ﺳﻨﻮية عﻦ حالة الﻤﻨاخ
العالﻤي .وﻗﺪ صﺪر هﺬا الﻤﻄﺒﻮع بالﺘعاون مع الﻤﺮكﺰ اﻷفﺮيقي لﺘﻄﺒﯿقات اﻷرصاد الﺠﻮية ﻷﻏﺮاض الﺘﻨﻤﯿة ) ،(ACMADالﻨﯿﺠﺮ؛ والﻤﺮكﺰ
اﻷوروبي للﺘﻨﺒﺆات الﺠﻮية الﻤﺘﻮﺳﻄة الﻤﺪى ) ،(ECMWFالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة لﺒﺮيﻄانﯿا العﻈﻤى وآيﺮلﻨﺪا الﺸﻤالﯿة؛ ووكالة اﻷرصاد الﺠﻮية
الﯿابانﯿة )(JMA؛ ومﺮكﺰ هادلي الﺘابع لﺪاﺋﺮة اﻷرصاد الﺠﻮية ،الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة؛ ووحﺪة الﺒﺤﻮث الﻤﻨاﺧﯿة ) (CRUبﺠامعة ،East Anglia
الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة؛ ومﺮكﺰ الﺘﻨﺒﺆات الﻤﻨاﺧﯿة ) ،(CPCوالﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة ) ،(NCEIوالﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي ﻷعاصﯿﺮ الهاريﻜﯿﻦ
) (NHCالﺘابعة لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والغﻼف الﺠﻮي ) ،(NOAAالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة اﻷمﺮيﻜﯿة؛ ومعهﺪ ﻏﻮدارد لﺪراﺳات الفﻀاﺀ
) (GISSالﺬي تﺸغلﮫ اﻹدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﻼحة الﺠﻮية للفﻀاﺀ ) ،(NASAالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة؛ والﻤﺮكﺰ العالﻤي لﻤﻨاﺧﯿات الهﻄﻮل )،(GPCC
ألﻤانﯿا؛ والﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي لﺒﯿانات الﺜلﺞ والﺠلﯿﺪ ) ،(NSIDCالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة؛ والﺒﺤﻮث الﺒﺤﺮية وبﺤﻮث الغﻼف الﺠﻮي الﺘابعة لﻤﻨﻈﻤة
الﺒﺤﻮث العلﻤﯿة والﺼﻨاعﯿة الﺘابعة لﻤﻨﻈﻤة الﻜﻤﻨﻮلﺚ ) ،(CSIROأﺳﺘﺮالﯿا؛ والﻤﺮكﺰ الﺪولي لﺒﺤﻮث ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ ) ،(CIIFENإكﻮادور؛
والﻤعهﺪ الﻤلﻜي الهﻮلﻨﺪي لألرصاد الﺠﻮية ) ،(KNMIهﻮلﻨﺪا؛ ومعهﺪ الﻤﻨاخ العالﻤي واﻹيﻜﻮلﻮجﯿا ) ،(IGCEاالتﺤاد الﺮوﺳي؛ والﻤعهﺪ
الﺮوﺳي للﺒﺤﻮث بﺸﺄن معلﻮمات اﻷرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة  -الﻤعهﺪ العالﻤي للﺒﯿانات ) ،(ARIHMI-WDCاالتﺤاد الﺮوﺳي .ونﺸﺮة
الﺠﻤعﯿة اﻷمﺮيﻜﯿة لألرصاد الﺠﻮية ،تقاريﺮ ﺳﻨﻮية بﺸﺄن حاالت الﻤﻨاخ؛ ومﺮكﺰ أبﺤاث أوبﺌة الﻜﻮارث ) (CREDبﺠامعة دي لﻮفان
الﻜاثﻮلﯿﻜﯿة ،بلﺠﯿﻜا؛ والﻤﺮفﻖ العالﻤي لﻤﺮاﻗﺒة اﻷنهار الﺠلﯿﺪية بﺠامعة زيﻮريﺦ ،ﺳﻮيﺴﺮا؛ والﻤﺮكﺰ الﻤﺸﺘﺮك لﻺنﺬار بﺄعاصﯿﺮ الﺘﯿفﻮن
) ،(JTWCهﻮنﻮلﻮلﻮ ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة؛ والﻤعهﺪ الﻮﻃﻨي للﺒﺤﻮث الفﻀاﺋﯿة ) ،(INPEالﺒﺮازيﻞ؛ وهﯿﺌة حﻮض الﻨﯿﺠﺮ ،نﯿامي؛ ومﺮكﺰ
الﺘﻨﺒﺆات والﺘﻄﺒﯿقات الﻤﻨاﺧﯿة ) (ICPACالﺘابع للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بالﺘﻨﻤﯿة ) ،(IGADنﯿﺮوبي؛ والﻤﺮاكﺰ الﻤﻨاﺧﯿة اﻹﻗلﯿﻤﯿة
الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة ) (WMOفي أوروبا وآﺳﯿا )مﺮكﺰ ﻃﻮكﯿﻮ الﻤﻨاﺧي( وجﻨﻮبي وﻏﺮبي أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ،وﺷﺮﻗي وﺷﻤالي أفﺮيقﯿا؛ وبﺮنامﺞ
الﻤﺮاﻗﺒة العالﻤﯿة للغﻼف الﺠﻮي وبﺮنامﺞ الﻤﺮاﻗﺒة العالﻤﯿة للغﻼف الﺠلﯿﺪي الﺘابعان للﻤﻨﻈﻤة )(WMO؛ وبﺮنامﺞ اﻷﻏﺬية العالﻤي )(WFP؛
وبﺮنامﺞ اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺒﯿﺌة )(UNEP؛ ومفﻮﺿﯿة ﺷﺆون الﻼجﺌﯿﻦ ) .(UNHCRوالﺠهات الﻤﺴاهﻤة اﻷﺧﺮى هي الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد
الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ) (NMHSsأو ما يعادلها في الﺠﺰاﺋﺮ؛ أنﺘﯿغﻮا وبﺮبﻮدا؛ اﻷرجﻨﺘﯿﻦ؛ أرمﯿﻨﯿا؛ أﺳﺘﺮالﯿا؛ الﻨﻤﺴا؛ أذربﯿﺠان؛ باربادوس؛
بﯿﻼروﺳﯿا؛ بلﺠﯿﻜا؛ الﺒﻮﺳﻨة والهﺮﺳﻚ؛ الﺒﺮازيﻞ؛ بلغاريا؛ بﻮركﯿﻨا فاﺳﻮ؛ كﻨﺪا؛ ﺷﯿلي؛ الﺼﯿﻦ؛ كﻮلﻮمﺒﯿا؛ كﺮواتﯿا؛ كﻮبا؛ ﻗﺒﺮص؛ تﺸﯿﻜﯿا؛
الﺪانﻤﺮك )بﻤا فﯿها ﻏﺮيﻨﻼنﺪ(؛ الﺠﻤهﻮرية الﺪومﯿﻨﯿﻜﯿة؛ مﺼﺮ؛ إﺳﺘﻮنﯿا؛ أثﯿﻮبﯿا؛ فﯿﺠي؛ فﻨلﻨﺪا؛ فﺮنﺴا )بﻤا في ذلﻚ اﻷﻗالﯿﻢ الفﺮنﺴﯿة في
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ والﺒﺤﺮ الﻜاريﺒي والﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي(؛ ألﻤانﯿا؛ هايﺘي؛ هﻮنﻎ كﻮنﻎ ،الﺼﯿﻦ؛ هﻨغاريا؛ آيﺴلﻨﺪا؛ الهﻨﺪ؛ إنﺪونﯿﺴﯿا؛ جﻤهﻮرية
إيﺮان اﻹﺳﻼمﯿة؛ آيﺮلﻨﺪا؛ إﺳﺮاﺋﯿﻞ؛ إيﻄالﯿا؛ جامﯿﻜا؛ الﯿابان؛ اﻷردن؛ كﯿﻨﯿا؛ لﯿﺒﯿا؛ لﯿﺘﻮانﯿا؛ لﻜﺴﻤﺒﺮغ؛ مﺪﻏﺸقﺮ؛ مﻼوي؛ مالﯿﺰيا؛ مالي؛
مﻮريﺸﯿﻮس؛ الﻤﻜﺴﯿﻚ؛ الﺠﺒﻞ اﻷﺳﻮد؛ الﻤغﺮب؛ هﻮلﻨﺪا؛ نﯿﻮزيلﻨﺪا؛ الﻨﯿﺠﺮ؛ الﻨﺮويﺞ؛ باكﺴﺘان؛ بﻨﻤا؛ بابﻮا ﻏﯿﻨﯿا الﺠﺪيﺪة؛ باراﻏﻮاي؛
بﯿﺮو؛ الفلﺒﯿﻦ؛ بﻮلﻨﺪا؛ ﻗﻄﺮ؛ جﻤهﻮرية كﻮريا؛ جﻤهﻮرية ملﺪوفا؛ االتﺤاد الﺮوﺳي؛ ﺳانﺖ لﻮﺳﯿا؛ الﺴﻨغال؛ صﺮبﯿا؛ ﺳﯿﺸﯿﻞ؛ ﺳﻨغافﻮرة؛
ﺳلﻮفاكﯿا؛ ﺳلﻮفﯿﻨﯿا؛ جﻨﻮب أفﺮيقﯿا؛ إﺳﺒانﯿا؛ الﺴﻮدان؛ الﺴﻮيﺪ؛ ﺳﻮيﺴﺮا؛ تايﻼنﺪ؛ أوكﺮانﯿا؛ الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة؛ جﻤهﻮرية تﻨﺰانﯿا الﻤﺘﺤﺪة؛
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة؛ أوروﻏﻮاي؛ فانﻮاتﻮ.
صﻮرة الغﻼف) Mykola Mazuryk :أرﺷﯿﻒ

(Adobe

مﻼحﻈة
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ً
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عﻨها.
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الﺠفاف والﻤﺠاعة في
القﺮن اﻷفﺮيقي في الفﺘﺮة
2012-2011

< 67بﻠﯿﻮن
دوﻻر أمﺮيﻜﻲ
3.39

ﺧﺴاﺋﺮ اﻗﺘﺼادية جﺮاﺀ الهاريﻜﯿﻦ
ﺳانﺪي2012 ،

مﻠﯿﻮن ﻛﻢ

2

الﺤﺪ اﻷدنى القﯿاﺳي لﺮﻗعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة في 2012

أحﺮ فﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات مﺴﺠلة

2015–2011

10X

الﻈﻮاھﺮ
الﻤﺘﻄﺮﻓة
<4 100
حالة وفاة جﺮاﺀ مﻮجات الﺤﺮارة
في باكﺴﺘان والهﻨﺪ2015 ،
2

احتمالية أن تغير المناخ
يؤثر على حدوث الكثير
من الظواهر المتطرفة

تﺼﺪيﺮ
 1993في تﻮحﯿﺪ أفﻀﻞ الﻤعلﻮمات الﻤﻨاﺧﯿة الﻤﺘاحة مﻦ
الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا في
بﯿانات ﺳﻨﻮية عﻦ حالة الﻤﻨاخ العالﻤي .وفي عام ،2013
أصﺪرت الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOملﺨﺼاً عقﺪياً عﻦ الﻤﻨاخ ﻏﻄى
الفﺘﺮة  .2010-2001ومﻨﺬ عام  ،2006أنﺘﺠﺖ الﻤﻨﻈﻤة
) (WMOأيﻀاً نﺸﺮات ﺳﻨﻮية عﻦ ﻏازات االحﺘﺒاس
الﺤﺮاري تق ّﺪم إفادة عﻦ تﺮكﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺒاس
الﺤﺮاري في الغﻼف الﺠﻮي الﺘي تﺪفع إلى تغﯿﺮ الﻤﻨاخ.

يﺼﻒ هﺬا الﺘقﺮيﺮ تﻄﻮر نﻈام الﻤﻨاخ أثﻨاﺀ الفﺘﺮة
 .2015-2011وﻗﺪ ﻗﯿّﻤﺖ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية
) (WMOفﺘﺮة الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺲ مﻦ أجﻞ الﻤﺴاهﻤة في
تﺤﺴﯿﻦ فهﻢ اتﺠاهات االحﺘﺮار وﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ الﻤﺘعﺪدة
الﺴﻨﻮات الﺬي يﻤﻜﻦ أن يﺴاعﺪ الﺤﻜﻮمات على تﻨفﯿﺬ
اتفاﻗﯿة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃارية بﺸﺄن تغﯿﺮ الﻤﻨاخ على
نﺤﻮ أكﺜﺮ فعالﯿة .وهﺬا يﻨﻄﺒﻖ بﻮجﮫ ﺧاص على اتفاق
باريﺲ لعام  ،2015الﺬي يﺘﯿﺢ فﺮصة تاريﺨﯿة للﻤﺠﺘﻤع
العالﻤي للﺘﺼﺮف بﻤﺰيﺪ مﻦ اﻹلﺤاحﯿة في كﺒﺢ انﺒعاثات
ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري ،وتعﺰيﺰ القﺪرة على مقاومة ولقﺪ كانﺖ الﺘﺄثﯿﺮات الﻤﺒﻜﺮة لﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ واﺿﺤة
الﻤﻨاخ ،وإدماج الﺘﻜﯿﻒ مع الﻤﻨاخ في الﺴﯿاﺳات اﻹنﻤاﺋﯿة باﺳﺘﻤﺮار على الﻨﻄاق العالﻤي مﻨﺬ ثﻤانﯿﻨﯿات القﺮن
الﻤاﺿي ،وهي :زيادة درجة حﺮارة العالﻢ على الﯿابﺴة
الﻮﻃﻨﯿة .
وفي ﺳﻄﺢ وأعﻤاق الﻤﺤﯿﻄات ،وارتفاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ
ومع أن اتفاق باريﺲ يُﺸﺮك الﺤﻜﻮمات في مﺘابعة الﺒﺤﺮ ،وانﺼهار ﻃﺒقات الﺠلﯿﺪ على نﻄاق واﺳع )باﺳﺘﺜﻨاﺀ
الﺠهﻮد الﺮامﯿة إلى الﺤﺪ مﻦ زيادة درجات حﺮارة العالﻢ الﻤﺤﯿﻂ الﺠﻨﻮبي ،مﻤا يﺜﯿﺮ الﺪهﺸة( .وإﺿافة إلى ذلﻚ،
ً
في حﺪود  1.5درجة مﺌﻮية
مقارنة بﻤﺴﺘﻮيات درجات كان تﺄثﯿﺮ تغﯿﺮ الﻤﻨاخ على الﺤﯿاة الﯿﻮمﯿة للﻨاس واﺿﺤاً
الﺤﺮارة ﻗﺒﻞ عﺼﺮ الﺼﻨاعة ،يﺆكﺪ هﺬا الﺘقﺮيﺮ أن بﺴﺒﺐ تﻀاعﻒ واﺷﺘﺪاد الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة ،بﺪﺀاً مﻦ
مﺘﻮﺳﻂ درجة الﺤﺮارة في عام  2015ﻗﺪ ارتفع بالفعﻞ مﻮجات الﺤﺮ وﺳقﻮط اﻷمﻄار بﻤعﺪالت ﻗﯿاﺳﯿة إلى
بﺄكﺜﺮ مﻦ درجة واحﺪة )مع كﻮن عام  2016في ﺳﺒﯿلﮫ
حﺪوث فﯿﻀانات مﺪمﺮة.
إلى أن يﺼﺒﺢ أكﺜﺮ احﺘﺮاراً( مقارنة بﻤﺘﻮﺳﻂ درجات
الﺤﺮارة في عﺼﺮ ما ﻗﺒﻞ الﺼﻨاعة .ويﺆكﺪ الﺘقﺮيﺮ أيﻀاَ وتقاريﺮ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOالﻤﺘعﺪدة الﺴﻨﻮات وبﯿاناتها
أن الفﺘﺮة  2015-2011كانﺖ أحﺮ فﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات الﺴﻨﻮية عﻦ حالة الﻤﻨاخ تﻜﻤّﻞ تقاريﺮ تقﯿﯿﻤات الهﯿﺌة
مﺴﺠلة ،وذلﻚ اتﺴاﻗاً مع اتﺠاهات االحﺘﺮار الﻄﻮيلة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ ) (IPCCالﻤﺸﺘﺮكة
اﻷجﻞ الﻤﺜﺒﺘة الﻨاجﻤة عﻦ ارتفاع مﺴﺘﻮيات ﻏازات بﯿﻦ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية ) (WMOوبﺮنامﺞ
االحﺘﺒاس الﺤﺮاري .وإﺿافة إلى ذلﻚ ،يﺸﯿﺮ الﺘقﺮيﺮ اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﺒﯿﺌة .وهي تهﺪف إلى تقﺪيﻢ معلﻮمات
إلى أن تﺴﺠﯿﻞ ﻇﻮاهﺮ ﻃقﺲ وﻇﻮاهﺮ مﻨاﺧﯿة مﺘﻄﺮفة للﺤﻜﻮمات والﻮكاالت الﺪولﯿة وﻏﯿﺮها مﻦ ﺷﺮكاﺀ الﻤﻨﻈﻤة
فﺮادى كﺜﯿﺮة ﺧﻼل الفﺘﺮة  2015-2011ﻗﺪ عﺰز بﺪرجة ) (WMOبﺸﺄن االتﺠاهات الﻤﻨاﺧﯿة العالﻤﯿة وﻇﻮاهﺮ
كﺒﯿﺮة أرجﺤﯿة أن تغﯿّﺮ الﻤﻨاخ بفعﻞ اﻹنﺴان يﺆدي إلى الﻄقﺲ والﻤﻨاخ الﻤﺘﻄﺮفة على الﺼعﯿﺪيﻦ الﻮﻃﻨي
حﺪوث تلﻚ الﻈﻮاهﺮ  .و يُﻈهﺮ دلﯿﻞ تغﯿﺮ الﻤﻨاخ هﺬا واﻹﻗلﯿﻤي.
أهﻤﯿة اتﺨاذ إجﺮاﺀات على الفﻮر في إﻃار اتفاق باريﺲ.
ونﺤﻦ نعﺘقﺪ أن هﺬا الﺘقﺮيﺮ ،إلى جانﺐ الﺘقاريﺮ الﺘي
ومﻦ مﺰايا الﻤﻨﻈﻮر الﻤﺘﻮﺳﻂ اﻷجﻞ أنﮫ يﺘﯿﺢ أن تﺆﺧﺬ ﺳﺘلﯿﮫ ،ﺳﯿﺴاعﺪ على تعﺰيﺰ اﻷﺳاس العلﻤي لﺘﻨفﯿﺬ اتفاق
في االعﺘﺒار الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘعﺪدة الﺴﻨﻮات مﻦ ﻗﺒﯿﻞ حاالت باريﺲ وتعﺪيﻞ الﺴﯿاﺳات الﻮﻃﻨﯿة حﺴﺐ الﺤاجة لﺘﺠﺴّ ﺪ
الﺠفاف الﻄﻮيلة ومﻮجات الﺤﺮ الﻤﺘﻜﺮرة .وهﺬا اﻹﻃار
أحﻮال تغﯿﺮ الﻤﻨاخ.
الﺰمﻨي ﱢ
يﻤﻜﻦ العلﻤاﺀ وصانعي القﺮار أيﻀاً مﻦ تقﯿﯿﻢ
صﺤة إﺳقاﻃات تغﯿﺮ الﻤﻨاخ بفعﻞ اﻹنﺴان على الﻤﺪى
الﻤﺘﻮﺳﻂ والﻤﺪى الﻄﻮيﻞ مﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻤﺮار الﻈﻮاهﺮ
الﻤﺘﻄﺮفة .
ويﺴهﺐ هﺬا الﺘقﺮيﺮ ،الﺬي يغﻄي فﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات،
في تﻨاول الﻨهﺞ الﺬي اتﺒعﺘﮫ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOمﻨﺬ عام

)ب .تاالس(

اﻷمﯿﻦ العام
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ملﺨﺺ تﻨفﯿﺬي
لقﺪ كانﺖ فﺘﺮة الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺲ الﻤﻤﺘﺪة مﻦ عام  2011إلى
عام  2015أحﺮْ فﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات مﺴﺠلة عالﻤﯿاً ،مع كﻮن
عام  2015هﻮ أحﺮ عام مﺴﺠّ ﻞ حﺘى اﻵن 1.وكانﺖ الفﺘﺮة
 2015-2011أيﻀاً أحﺮ فﺘﺮة مﺴﺠلة لﻜﻞ ﻗارة باﺳﺘﺜﻨاﺀ
أفﺮيقﯿا .وأثﻨاﺀ هﺬه الفﺘﺮة ،اﺳﺘﻤﺮ تﺰايﺪ تﺮكﯿﺰات ﻏازات
االحﺘﺒاس الﺤﺮاري الهامة وبلغﺖ هﺬه الﺘﺮكﯿﺰات مﺴﺘﻮيات
ﻗﯿاﺳﯿة في فﺘﺮة القﯿاس.
وبلﻮغ درجات الﺤﺮارة مﺴﺘﻮيات مﺮتفعة ﻗﯿاﺳﯿة ﺧﻼل
الفﺘﺮة مﻦ عام  2011إلى عام  ،2015إلى جانﺐ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳي
الﺴﻨﻮي الﺬي ﺳﺠلﺘﮫ درجة الﺤﺮارة في عام  ،2015هﻮ
أمﺮ يﺘﺴﻖ مع اتﺠاهات االحﺘﺮار الﻄﻮيﻞ اﻷمﺪ الﻤﺜﺒﺘة،
والﺴﺒﺐ الﻤهﯿﻤﻦ لهﺬه االتﺠاهات هﻮ انﺒعاثات ﻏازات
االحﺘﺒاس الﺤﺮاري الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸﺄ .وتﺤﺪث تقلﺒات في
درجة الﺤﺮارة مﻦ عام إلى عام على ﺧلفﯿة اتﺠاه االحﺘﺮار
الﻄﻮيﻞ اﻷمﺪ ،ال ﺳﯿﻤا نﺘﯿﺠة لﻈاهﺮتي الﻨﯿﻨﯿﻮ والﻨﯿﻨﯿا .وكان
ارتفاع درجات الﺤﺮارة مﺼﺤﻮباً باﺳﺘﻤﺮار االتﺠاهات
الﻄﻮيلة اﻷمﺪ في مﺆﺷﺮات أﺧﺮى تﺘﺴﻖ مع االحﺘﺮار،
مﺜﻞ ارتفاع مﺴﺘﻮيات ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ وتقلﱡﺺ رﻗعة الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة وفي اﻷنهار الﺠلﯿﺪية
القارية وصفﺤات الﺠلﯿﺪ في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة
والﻤﻨاﻃﻖ الﺠﺒلﯿة العالﯿة.
وكانﺖ أهﻢ ﻇاهﺮة مﻨفﺮدة في تلﻚ الفﺘﺮة مﻦ الﻨاحﯿة
اﻹنﺴانﯿة هي الﻤﺠاعة الﺘي حﺪثﺖ في القﺮن اﻷفﺮيقي
في عامي  ،2012-2011والﺘي ﺳاهﻤﺖ حالة الﺠفاف الﺘي
تعﺮﺿﺖ لها تلﻚ الﻤﻨﻄقة في أواﺧﺮ عامي  2010و2011
مﺴاهﻤة رﺋﯿﺴﯿة فﯿها .فقﺪ ذكﺮت ﺷﺒﻜة نُﻈﻢ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ
بالﻤﺠاعة أن هﺬه الﻈاهﺮة مﺴﺆولة عﻦ أكﺜﺮ مﻦ 250000
حالة وفاة إﺿافﯿة في القﺮن اﻷفﺮيقي .وعلى الﻨﻄاﻗات
الﺰمﻨﯿة اﻷﻗﺼﺮ ،لﻢ تﺮتﺒﻂ أي كارثة مﺘعلقة بالﻤﻨاخ في
الفﺘﺮة  ،2015-2011مﻦ بﯿﻦ أﺳﻮأ ﻇﻮاهﺮ العقﺪ الﺴابﻖ،
مﻦ ﻗﺒﯿﻞ مﻮجة الﺤﺮ اﻷوروبﯿة في عام  2003وإعﺼار
نﺮجﺲ في مﯿانﻤار في عام  2008بﺨﺴاﺋﺮ في اﻷرواح
على الﻤﺪى القﺼﯿﺮ .ومع ذلﻚ ،فﺈن كﺜﺮة مﻦ أﺳﻮأ كﻮارث
الفﺘﺮة  2015 - 2011انﻄﻮت أيﻀاً على تﻄﺮف الﻄقﺲ
والﻤﻨاخ .فقﺪ كانﺖ هﻨاك ثﻼثة أعاصﯿﺮ مﺪارية مﻨها واحﺪ
ً
مﺴﺆوال عﻦ أﺳﻮأ كارثة جﻮية في تلﻚ الفﺘﺮة ،وهﻮ
كان
إعﺼار هايان )يﻮلﻨﺪا( ،ارتﺒﻂ بﻜﻞ مﻨها أكﺜﺮ مﻦ 1000
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وﻗﺖ كﺘابة هﺬا الﺘقﺮيﺮ ،مﻦ الﻤﺮجﺢ أن تﺘﺠاوز درجات الﺤﺮارة
العالﻤﯿة في  2016درجات الﺤﺮارة الﺴﻨﻮية الﻤﺮتفعة القﯿاﺳﯿة الﺘي
ﺳُ ﺠلﺖ في عام .2015

حالة وفاة في الفلﺒﯿﻦ 2.وكانﺖ الﺨﺴاﺋﺮ في اﻷرواح على
نﻄاق مﺸابﮫ في الهﻨﺪ وباكﺴﺘان نﺘﯿﺠة لفﯿﻀانات في عام
 2013ولﻤﻮجات حﺮ في عام  .2015وأﺳفﺮت فﯿﻀانات
جﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا في عام  2011وإعﺼار ﺳانﺪي في مﻨﻄقة
الﻜاريﺒي )ال ﺳﯿﻤا هايﺘي( والﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة اﻷمﺮيﻜﯿة
في عام  2012عﻦ ﺧﺴاﺋﺮ اﻗﺘﺼادية تﺠاوزت ﻗﯿﻤﺘها 40
3
بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي.
وﻗﺪ أﺷارت الﺘقﯿﯿﻤات العلﻤﯿة إلى أن عﺪداً كﺒﯿﺮاً مﻦ
الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة الﻤﺸهﻮدة في الفﺘﺮة ،2015 - 2011
ال ﺳﯿﻤا الﻈﻮاهﺮ الﺘي انﻄﻮت على درجات حﺮارة مﺮتفعة
مﺘﻄﺮفة ،ﻗﺪ زادت احﺘﻤاالت حﺪوثها زيادة كﺒﯿﺮة ،بﻤعامﻞ
 10أو أكﺜﺮ في بعﺾ الﺤاالت ،نﺘﯿﺠة لﺘغﯿّﺮ الﻤﻨاخ بفعﻞ
اﻹنﺴان .وأﻇهﺮ الﺘقﯿﯿﻢ العلﻤي أن أكﺜﺮ مﻦ نﺼﻒ الﻈﻮاهﺮ
تﺸﯿﺮ درجة ما إلى تغﯿﺮ الﻤﻨاخ بفعﻞ اﻹنﺴان .وإﺿافة
ً
أجﻼ لﻢ تﺨﻀع حﺘى
إلى ذلﻚ ،كانﺖ هﻨاك ﻇﻮاهﺮ أﻃﻮل
اﻵن لﺪراﺳات رﺳﻤﯿة لﺘﺤﺪيﺪ أﺳﺒابها ولﻜﻨها مﺘﺴقة مع
إﺳقاﻃات تغﯿﺮ الﻤﻨاخ القﺮيﺒة اﻷجﻞ والﺒعﯿﺪة اﻷجﻞ .
ً
مﺜﻼ زيادة حﺪوث حاالت الﺠفاف الﻤﺘعﺪدة
وتﺸﻤﻞ هﺬه
الﺴﻨﻮات في الﻤﻨاﻃﻖ دون الﻤﺪارية ،ﺧﻼل تلﻚ الفﺘﺮة في
جﻨﻮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وأنﺤاﺀ مﻦ جﻨﻮبي أﺳﺘﺮالﯿا ،ونﺤﻮ
نهاية هﺬه الفﺘﺮة في الﺠﻨﻮب اﻷفﺮيقي .كﻤا حﺪثﺖ ﻇﻮاهﺮ
مﺜﻞ الﻤﻮاﺳﻢ الﺠافة الﺤارة الﻤﻤﺘﺪة الﺸﺪيﺪة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ
عادي في حﻮض نهﺮ اﻷمازون في الﺒﺮازيﻞ ،في عامي
 2015-2014على الﺴﻮاﺀ )ال ﺳﯿﻤا في عام  .(2015ومع
أنﮫ لﯿﺲ مﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﻵن أن يقال بﺜقة إن هﺬه الﻈﻮاهﺮ
جﺰﺀ مﻦ اتﺠاه ﻃﻮيﻞ اﻷجﻞ ،فﺈنها تﺜﯿﺮ ﻗلقاً كﺒﯿﺮاً في
ﺳﯿاق ”نقاط الﺘﺤ ّﻮل“ الﻤﺤﺘﻤلة في نﻈام الﻤﻨاخ على نﺤﻮ
ما ح ّﺪ د تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺨامﺲ للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة
الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ.
ويﺼﻒ الﺘقﯿﯿﻢ الﺤالي حالة العﻨاصﺮ الﺮﺋﯿﺴﯿة لﻨﻈام الﻤﻨاخ
في الفﺘﺮة  4، 2015-2011مع الﺘﺮكﯿﺰ على الﻈﻮاهﺮ ،مﺜﻞ
حاالت الﺠفاف الﻤﺘعﺪدة الﺴﻨﻮات ،الﺘي تﺘﻄلﺐ مﻨﻈﻮراً
ً
أجﻼ مﻤا هﻮ مﻤﻜﻦ في تقﺮيﺮ ﺳﻨﻮي.
أﻃﻮل
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3

4

ما لﻢ يُﺬكﺮ ﺧﻼف ذلﻚ ،أرﻗام الﺨﺴاﺋﺮ في اﻷرواح في هﺬا
الﻤﻄﺒﻮع مﺼﺪرها ﻗاعﺪة بﯿانات حاالت الﻄﻮارئ )(EM-DAT
الﺘي يﺘعهﺪها مﺮكﺰ أبﺤاث اﻷوبﺌة الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث بﺠامعة
لﻮفان الﻜاثﻮلﯿﻜﯿة ،في بلﺠﯿﻜا.
الﺨﺴاﺋﺮ االﻗﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻦ هﺬه الﻈاهﺮة مﺼﺪرها الﺒﻨﻚ
الﺪولي فﯿﻤا يﺘعلﻖ بفﯿﻀانات جﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا في عام ،2011
ومﺼﺪرها الﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة الﺘابعة لﻺدارة
الﻮﻃﻨﯿة ) (NOAA NCEIفﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺈعﺼار ﺳانﺪي.
تﺮد بعﺾ الﻤعلﻮمات أيﻀاً مﻦ الﻈﻮاهﺮ الﺘي حﺪثﺖ في أواﺧﺮ
عام  2010والﺘي امﺘﺪت حﺘى عام  ،2011وكﺬلﻚ الﻈﻮاهﺮ الﺘي
حﺪثﺖ في عام  2015وامﺘﺪت حﺘى أواﺋﻞ عام .2016

5

حقاﺋﻖ أﺳاﺳﯿة
ﻣرﻛز ھﺎدﻟﻲ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟداﺋرة اﻷرﺻﺎد اﻟﺟوﯾﺔ ،ووﺣدة اﻟﺑﺣوث اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ
اﻟﻣراﻛز اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼدارة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾطﺎت واﻟﻐﻼف اﻟﺟوي )(NOAA
ﻣﻌﮭد ﻏودارد ﻟﻠدراﺳﺎت اﻟﻔﺿﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻼدارة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﻼﺣﺔ اﻟﺟوﯾﺔ واﻟﻔﺿﺎء )(NASA
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ُقارن هﺬا بالفﺘﺮة
الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة الﻤعﯿارية  .1990-1961وي َ
أﺣ ّﺮ ﻓﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات مﺴﺠّ ﻠة ﻋﻠﻰ نﻄاق
 ،2010-2006الﺘي كانﺖ فﯿها درجات الﺤﺮارة أعلى مﻦ
العالﻢ
الﻤﺘﻮﺳﻂ بﻤقﺪار  0.51درجة مﺌﻮية ) 0.92فهﺮنهايﺖ( ويﺘﺴﻖ
5
كانﺖ الفﺘﺮة  2015-2011أحﺮ فﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات مﺴﺠلة مع اتﺠاه االحﺘﺮار الﻤﺴﺘﺪام الﻤﺴﺘﻤﺮ الﺬي كان بادياً في
ً
عالﻤﯿا .فﺒاﺳﺘﺨﺪام مﺘﻮﺳﻂ ثﻼث مﺠﻤﻮعات بﯿانات عالﻤﯿة الﺒﯿانات العالﻤﯿة مﻨﺬ مﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒعﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ.
6
رﺋﯿﺴﯿة ،كانﺖ درجات الﺤﺮارة في تلﻚ الفﺘﺮة أعلى بﻤقﺪار
 0.57درجة مﺌﻮية ) 1.03درجة فهﺮنهايﺖ( مﻦ مﺘﻮﺳﻂ وكانﺖ أحﺮ ﺳﻨة مﺴﺠّ لة حﺘى اﻵن هي ﺳﻨة  ،2015الﺘي
كانﺖ فﯿها درجات الﺤﺮارة أعلى بﻤقﺪار  0.76درجة مﺌﻮية
) 1.37درجة فهﺮنهايﺖ( مﻦ مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة .1990-1961
 5ﻷﻏﺮاض هﺬا الﺘقﺮيﺮ ،تعﺮﱠ ف ”فﺘﺮات الﺨﻤﺲ ﺳﻨﻮات“ بﺄنها
فﺘﺮات تﻨﺘهي في ﺳﻨة تﻨﺘهي بﺮﻗﻢ  5أو بﺼفﺮ ،على ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،وكانﺖ ﺳﻨة  2015أيﻀاً هي الﺴﻨة اﻷولى الﺘي كانﺖ درجات
 ،2015-2011و ،2010-2006و .2005-2001ومع ذلﻚ ،فﺈن درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة أعلى فﯿها بﻤا يﺘﺠاوز درجة مﺌﻮية واحﺪة
الﺤﺮارة العالﻤﯿة فﯿﻤا يﺘعلﻖ بالفﺘﺮة  2015-2011أعلى مﻦ درجات مﻦ مﺘﻮﺳﻂ درجات الﺤﺮارة ﻗﺒﻞ عﺼﺮ الﺼﻨاعة 7.وكان
حﺮارة أي فﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات أﺧﺮى ﺳﻮاﺀ في حالة اﺳﺘﺨﺪام هﺬا ثاني أحﺮّ عام هﻮ عام  ،2014الﺬي كانﺖ فﯿﮫ درجة الﺤﺮارة
الﺘقﯿﯿﺪ أو عﺪم اﺳﺘﺨﺪامﮫ .وأعلى مﺘﻮﺳﻂ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻏﯿﺮ مقﯿّﺪ أعلى بﻤقﺪار  0.61درجة مﺌﻮية ) 1.10درجة فهﺮنهايﺖ(
الحﻖ يﺘﺠاوز مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  1990-1961بﻤقﺪار  0.54درجة ﻗﯿاﺳاً بﻤﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  ،1990-1961بﯿﻨﻤا يﺤﺘﻞ عام 2013
مﺌﻮية ،وﻗﺪ ﺳُ ﺠﻞ في الفﺘﺮة .2014-2010
مﺮتﺒة ﺧامﺲ أحﺮ عام باالﺷﺘﺮاك .أما عاما  2011و،2012
 6يُﺤﺴﺐ ﺷﺬوذ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة باﺳﺘﺨﺪام ثﻼث مﺠﻤﻮعات اللﺬان تﺄثﺮاً بﻈﻮاهﺮ الﻨﯿﻨﯿا تﺄثﺮاً كﺒﯿﺮاً )ال ﺳﯿﻤا عام ،(2012
بﯿانات عالﻤﯿة هي ،HadCRUT4.4 :الﺘي يُﻨﺘﺠها مﺮكﺰ هادلي فقﺪ كانا أﻗﻞ احﺘﺮاراً نﻮعاً ما ولﻜﻨهﻤا كانا مع ذلﻚ أحﺮّ
الﺘابع لﺪاﺋﺮة اﻷرصاد الﺠﻮية بالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة باالﺷﺘﺮاك مع
وحﺪة الﺒﺤﻮث الﻤﻨاﺧﯿة بﺠامعة  East Angliaبالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة؛ مﻦ أي عام ﻗﺒﻞ عام  ،1998وأحﺮ مﻦ أي عام ﺳابﻖ ﺷهﺪ
وتﺤلﯿﻞ ) GISTEMPنﺴﺨة عام  ،(2016الﺘي أنﺘﺠها معهﺪ  God-ﻇاهﺮ الﻨﯿﻨﯿا .وﻗﺪ حﺪثﺖ أحﺮّ اثﻨﺘي عﺸﺮة ﺳﻨة ﺷهﺪها العالﻢ
 dardللﺪراﺳات الفﻀاﺋﯿة الﺘابع لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﻼحة الﺠﻮية جﻤﯿعها مﻨﺬ عام  ،1998وحﺪث تﺴعة مﻨها مﻨﺬ عام .2005
والفﻀاﺀ )(NASA؛ ومﺠﻤﻮعة بﯿانات تﺤلﯿﻞ درجات الﺤﺮارة ومع أن درجات الﺤﺮارة العالﯿة في عام  2015كانﺖ مﺘﺄثﺮة
الﻤﺪمﺠة لﺴﻄﺢ الﯿابﺲ والﻤﺤﯿﻄات الﺨاصة باﻹدارة الﻮﻃﻨﯿة بﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ الﺘي تﻜﻮنﺖ أثﻨاﺀ ذلﻚ العام ،فﺈن أثﺮ الﻨﯿﻨﯿﻮ
للﻤﺤﯿﻄات والغﻼف الﺠﻮي )) (NOAAالﻨﺴﺨة  ،(4.0الﺘي أنﺘﺠﺘها على درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة يﻜﻮن أﺷﺪ عاد ًة في العام
الﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة ) (NCEIالﺘابعة لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة
للﻤﺤﯿﻄات والغﻼف الﺠﻮي ) .(NOAAوﺷﺬوذ درجات الﺤﺮارة
القارية يﺴﺘﺨﺪم بﯿانات اﻹدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والغﻼف الﺠﻮي
) (NOAAفقﻂ ،بﯿﻨﻤا يﺴﺘﺨﺪم ﺷﺬوذ درجات الﺤﺮارة الﻮﻃﻨﯿة ودون
الﻮﻃﻨﯿة بﯿانات مقﺪمة مﻦ الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية
والهﯿﺪرولﻮجﯿا الﻤعﻨﯿة ما لﻢ يُﺬكﺮ ﺧﻼف ذلﻚ.
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0.5

ﻣﺗوﺳط ﺷذوذ درﺟﺔ اﻟﺣرارة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ )درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(

الﺸﻜﻞ  - 1الﺸﺬوذ في
مﺘﻮﺳﻂ درجات الﺤﺮارة
الﺴﻨﻮية العالﻤﯿة في الفﺘﺮة
) .2015-1850ﻗﯿاﺳاً إلى
مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة (1990-1961
الﺨﻂ اﻷﺳﻮد والﺘﻈلﯿﻞ
الﺮمادي مﺄﺧﻮذان مﻦ
تﺤلﯿﻞ لﻤﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات
 HadCRUT4أعﺪه مﺮكﺰ
هادلي الﺘابع لﺪاﺋﺮة
اﻷرصاد الﺠﻮية في
الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة بالﺘعاون
مع وحﺪة الﺒﺤﻮث الﻤﻨاﺧﯿة
بﺠامعة  .East Angliaويﺒﯿّﻦ
الﺘﻈلﯿﻞ الﺮمادي فاصﻞ ثقة
في الﺘقﺪيﺮات ﻗﺪره  95في
الﻤاﺋة .أما الﺨﻂ الﺒﺮتقالي
فهﻮ مﺠﻤﻮعة الﺒﯿانات
 NOAAGlobalTempالﺘي
أعﺪتها الﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة
للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة الﺘابعة
لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات
والغﻼف الﺠﻮي
) ،(NOAA NCEIأما الﺨﻂ
اﻷزرق فهﻮ مﺠﻤﻮعة
الﺒﯿانات  GISTEMPالﺘي
أعﺪها معهﺪ ﻏﻮدارد
للﺪراﺳات الفﻀاﺋﯿة الﺘابع
لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﻼحة
الﺠﻮية والفﻀاﺀ )NASA
) .(GISSالﻤﺼﺪر :مﺮكﺰ
هادلي الﺘابع لﺪاﺋﺮة
اﻷرصاد الﺠﻮية ،الﻤﻤلﻜة
الﻤﺘﺤﺪة ،ووحﺪة الﺒﺤﻮث
الﻤﻨاﺧﯿة ،جامعة East
 ،Angliaالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة(
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تﺴﺘﺨﺪم مﺼادر ﺷﺘى عﺪداً مﻦ الﺘعاريﻒ لـ ”ما ﻗﺒﻞ عﺼﺮ
الﺼﻨاعة“ .والﺘعﺮيﻒ اﻷكﺜﺮ ﺷﯿﻮعاً هﻮ الفﺘﺮة  1900-1850والفﺘﺮة
 .1900-1880والﺤالة في عام  2015يﻨﻄﺒﻖ علﯿها أي مﻦ هاتﯿﻦ
الفﺘﺮتﯿﻦ اﻷﺳاﺳﯿﺘﯿﻦ.
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الﻤﺘﺤﺪة ،بالﺘعاون مع وحﺪة
الﺒﺤﻮث الﻤﻨاﺧﯿة بﺠامعة
 ،East Angliaالﻤﻤلﻜة
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الﺸﻜﻞ  - 2الﺸﺬوذ في
الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤي لﺪرجات
الﺤﺮارة على ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات
) 2015-2011ﻗﯿاﺳاً بالفﺘﺮة
 .(1990-1961وﻗﺪ اﺳﺘُﺨﺪمﺖ
في هﺬا الﺘﺤلﯿﻞ ﻗاعﺪة الﺒﯿانات

–3

–5

–10

اﻟﻔرق ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺣرارة )ﻣﺋوﯾﺔ( ﻗﯾﺎﺳﺎ ً ﺑﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة 1990-1961

الﺜاني مﻦ الﻈاهﺮة مقارنة بالعام اﻷول مﻨها .ومﻦ ثﻢ ،فﺈن
اﻷثﺮ الﺮﺋﯿﺴي لﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ في الفﺘﺮة  2016-2015على
درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة الﺴﻨﻮية مﻦ الﻤﺘﻮﻗع أن يﻈهﺮ
8
في عام  2016بﺪرجة أكﺒﺮ مﻦ ﻇهﻮره في عام .2015
وﻗﺪ كان االحﺘﺮار واﺳع الﻨﻄاق في مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ العالﻢ
ﻃﯿلة الفﺘﺮة ،ﺳﻮاﺀ على الﯿابﺴة أو في الﻤﺤﯿﻄات .وكانﺖ
درجات الﺤﺮارة في الفﺘﺮة  2015-2011أعلى مﻦ مﺘﻮﺳﻂ
الفﺘﺮة  1990-1961بﺄكﺜﺮ مﻦ درجة مﺌﻮية واحﺪة في معﻈﻢ
مﻨاﻃﻖ أوروبا ،والﺠﺰﺀ اﻵﺳﯿﻮي مﻦ االتﺤاد الﺮوﺳي،
ً
ﺷﻤاال ،وكانﺖ
ومعﻈﻢ الﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺘﺒقﯿة الﻮاﻗعة ﺷﻤال °60
أعلى مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ بﺄكﺜﺮ مﻦ درجة مﺌﻮية واحﺪة في معﻈﻢ
مﻨاﻃﻖ الﺼﺤﺮاﺀ الﻜﺒﺮى وﺷﺒﮫ الﺠﺰيﺮة العﺮبﯿة ،وأجﺰاﺀ
مﻦ الﺠﻨﻮب اﻷفﺮيقي ،وجﻨﻮب ﻏﺮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة،
وﺷﻤال ﻏﺮب الﻤﻜﺴﯿﻚ ،وفي الﻤﻨاﻃﻖ الﺪاﺧلﯿة مﻦ الﺒﺮازيﻞ.
ولﻢ تﻜﻦ هﻨاك أي مﻨاﻃﻖ كﺒﯿﺮة مﻦ الﯿابﺴة باردة باﺳﺘﻤﺮار
ﺧﻼل فﺘﺮة الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺲ ،وإن كان بعﻀها ﻗﺪ ﺷهﺪ
ً
مﺜﻼ في ﺷﻤال أﺳﺘﺮالﯿا في عامي
ﺳﻨﻮات باردة فﺮدية،
 2011و ،2012وفي وﺳﻂ أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة في عامي 2013
و ،2014وفي وﺳﻂ آﺳﯿا وأالﺳﻜا في عام .2012

الﺸﻤالﯿة ،حﯿﺚ كانﺖ أحﻮال الﺤﺮ القﯿاﺳﯿة في الغﺮب
تقابلها درجات حﺮارة ﻗﺮب الﻤﺘﻮﺳﻂ في أجﺰاﺀ مﻦ
الﺸﺮق ،وكانﺖ تﺤﺘﻞ في هﺬا الﺼﺪد الﻤﺮتﺒة الﺜانﯿة بعﺪ
أفﺮيقﯿا .وكانﺖ درجات الﺤﺮارة في أوروبا في هﺬه الفﺘﺮة
نفﺴها أعلى بﻤقﺪار  1.29درجة مﺌﻮية مﻦ مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة
 ،1990-1961وأحﺮّ بﻤقﺪار  0.26درجة مﺌﻮية مﻦ أي
فﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺳابقة .وﺳﺠّ لﺖ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة وآﺳﯿا
أحﺮّ ﺳﻨة لﺪيهﻤا في عام  ،2015وﺳﺠّ لﺖ أوروبا أحﺮ ﺳﻨة
لﺪيها في عام  ،2014وﺳﺠلﺖ أوﻗﯿانﻮﺳﯿا أحﺮ ﺳﻨة لﺪيها
في عام  .2013وكان مﻦ بﯿﻦ الﺸﺬوذ الﻤﻮﺳﻤي الﻤلﺤﻮظ
أحﺮّ ربﯿع مﺴﺠّ ﻞ في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة ) (2012وأوروبا،
وأمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة وأوﻗﯿانﻮﺳﯿا )كﻞ عام (2014؛ وأحﺮّ صﯿﻒ
مﺴﺠّ ﻞ في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة ) ، (2012وأمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة
وأوﻗﯿانﻮﺳﯿا )في عامي  2015و 2016على الﺴﻮاﺀ( ،وأحﺮّ
ﺧﺮيﻒ وﺷﺘاﺀ مﺴﺠّ ﻞ في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة )كﻼهﻤا في عام
 ،(2015وأحﺮ ﺧﺮيﻒ مﺴﺠﻞ في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة )(2015
وأحﺮّ فﺘﺮة مﻤﺘﺪة مﻦ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ إلى آب /أﻏﺴﻄﺲ
وأحﺮ فﺘﺮة مﻤﺘﺪة مﻦ أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ إلى تﺸﺮيﻦ الﺜاني/
نﻮفﻤﺒﺮ مﺴﺠلﺘﯿﻦ في أفﺮيقﯿا ).(2015

وكانﺖ مﻦ الﺴﻤات الﺠﺪيﺮة بالﺬكﺮ على وجﮫ الﺨﺼﻮص
وكانﺖ هﺬه الفﺘﺮة أحﺮّ فﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات مﺴﺠّ لة في في الفﺘﺮة  2015-2011وجﻮد ﺳﻨﻮات فﺮدية بلغﺖ فﯿها
أوروبا ،وأمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ،وآﺳﯿا ،وأوﻗﯿانﻮﺳﯿا ،وأمﺮيﻜا درجات الﺤﺮارة أرﻗاماً ﻗﯿاﺳﯿة بهﻮامﺶ كﺒﯿﺮة في مﻨاﻃﻖ
كﺒﯿﺮة مﻦ الﯿابﺴة .فاﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﺘي كانﺖ مﻮجﻮدة
ﺳابقاً للﻤﺘﻮﺳﻂ الﺴﻨﻮي لﺪرجات الﺤﺮارة الﺘي تﺮاوحﺖ
 8كان مﺘﻮﺳﻂ درجات الﺤﺮارة في الفﺘﺮة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ كانﻮن الﺜاني /مﻦ  0.17درجة مﺌﻮية إلى  0.40درجة مﺌﻮية ّ
حﻄﻤﺘها
يﻨايﺮ إلى تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ  2016أعلى بﻤقﺪار  0.91درجة مﺌﻮية )1.64
درجة فهﺮنهايﺖ( مﻦ مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  ،1990-1961وبﻤقﺪار  0.15أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة جﺪيﺪة في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة القارية في عام
درجة مﺌﻮية ) 0.27درجة فهﺮنهايﺖ( مﻦ الﺸﺬوذ الﺴﻨﻮي في عام  ،2012وفي أﺳﺘﺮالﯿا في عام  ،2013وفي أوروبا في عام
 ،2014وفي أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة في عام .2015
.2015
7
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درجات الﺤﺮارة في
الﻤﻨاﻃﻖ القارية الﺴﺖ
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وبلغﺖ درجات حﺮارة مﺤﯿﻄات العالﻢ مﺴﺘﻮيات ﻏﯿﺮ ووجﻮد تﺠﻤﱡع مﺴﺘﻤﺮ لﺪرجات حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ اﻷﻗﻞ
مﺴﺒﻮﻗة أيﻀاً .فالﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤي لﺪرجات حﺮارة ﺳﻄﺢ مﻦ الﻤعﺘادة في ﺷﻤال ﺷﺮق الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي بﯿﻦ الﺠﺰر
الﺒﺤﺮ في عام  2015كان هﻮ اﻷعلى الﻤﺴﺠﻞ في أي ﺳﻨة الﺒﺮيﻄانﯿة والﺤافة الﺠﻨﻮبﯿة لغﺮيﻨﻼنﺪ.
تقﻮيﻤﯿة ،مع احﺘﻼل عام  2014الﻤﺮتﺒة الﺜانﯿة .وكانﺖ
درجات حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ في تلﻚ الفﺘﺮة أعلى مﻦ اﺳﺘﻤﺮار ﺗﺰايﺪ ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻏازات اﻻﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري
ً
ﻃﻮيﻼ
الﻤﺘﻮﺳﻂ في معﻈﻢ مﻨاﻃﻖ العالﻢ ،وإن كانﺖ أﻗﻞ مﻦ الﺘﻲ ﺗﺪوم
الﻤﺘﻮﺳﻂ في أجﺰاﺀ مﻦ الﻤﺤﯿﻂ الﺠﻨﻮبي وﺷﺮق جﻨﻮب اﺳﺘﻤﺮ تﺰايﺪ تﺮكﯿﺰ ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري الهامة الﺘي
ً
ﻃﻮيﻼ في الغﻼف الﺠﻮي أثﻨاﺀ الفﺘﺮة .2015-2011
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ .والﻤﻨاﻃﻖ الﺘي كانﺖ فﯿها الفﺘﺮة  2015-2011تﺪوم
هي أحﺮ فﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات مﺴﺠّ لة تﺸﻤﻞ معﻈﻢ جﻨﻮب
الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ،ومﻨﻄقة الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي الﻮاﻗعة جﻨﻮب ففي عام  ،2015كان الﻤﺘﻮﺳﻂ الﺴﻨﻮي 9لﺘﺮكﯿﺰات ثاني
أﺳﺘﺮالﯿا ،ووﺳﻂ وﺷﻤال ﺷﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،والﺠﺰﺀ أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ) (CO2في الغﻼف الﺠﻮي يﺒلﻎ  400.0جﺰﺀ
الغﺮبي مﻦ مﻨﻄقة الﻤﺤﯿﻂ الهادئ االﺳﺘﻮاﺋﯿة ،ومعﻈﻢ في الﻤلﯿﻮن ) ،(ppmوكان الﻤﺘﻮﺳﻂ الﺴﻨﻮي لﺘﺮكﯿﺰات
الﻨﺼﻒ الغﺮبي مﻦ ﺷﻤال الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي الﻮاﻗع ﺷﻤال الﻤﯿﺜان ) (CH4يﺒلﻎ  1845جﺰﺀاً في الﺒلﯿﻮن ) ،(ppbوكان
الﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺪارية ،وأجﺰاﺀ مﻦ مﻨاﻃﻖ جﻨﻮب الﻤﺤﯿﻂ الﻤﺘﻮﺳﻂ الﺴﻨﻮي لﺘﺮكﯿﺰات أكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز ) (N2Oيﺒلﻎ
اﻷﻃلﺴي دون الﻤﺪارية ،والﺒﺤﺮ اﻷبﯿﺾ الﻤﺘﻮﺳﻂ.
وﻗﺪ نﺸﺄت حالﺘا ﺷﺬوذ ملﺤﻮﻇﺘان في درجات حﺮارة
الﻤﺤﯿﻄات مﻦ أواﺧﺮ عام  2013فﺼاعﺪاً :هﻤا وجﻮد
مﻨﻄقة كﺒﯿﺮة مﻦ الﻤﯿاه الﺪافﺌة جﺪاً في ﺷﻤال ﺷﺮق الﻤﺤﯿﻂ
الهادئ ،بﺤﯿﺚ كانﺖ درجات حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ أعلى مﻦ
الﻤﺘﻮﺳﻂ في بعﺾ اﻷماكﻦ بﺄكﺜﺮ مﻦ درجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ،
8
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يﺤ ﱠﺪد مﺘﻮﺳﻂ هﺬه الﺘﺮكﯿﺰات ﺧﻼل العام بﺄكﻤلﮫ وعلى نﻄاق جﻤﯿع
الﻤﺤﻄات الﻤﻼﺋﻤة الﻤُﺒلغة في إﻃار الﻤﺮاﻗﺒة العالﻤﯿة للغﻼف الﺠﻮي
الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة ) .(WMOويﺒلﻎ حﺠﻢ الﺪورة الﺴﻨﻮية لﺜاني أكﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن حﻮالي  6أجﺰاﺀ في الﻤلﯿﻮن ،مع بلﻮغ الﺘﺮكﯿﺰات ذروة
في نﯿﺴان /أبﺮيﻞ وأيار /مايﻮ بﺤﯿﺚ تﻜﻮن أعلى عاد ًة بﺤﻮالي
ً
مقارنة بالﻤﺘﻮﺳﻂ الﺴﻨﻮي.
 3أجﺰاﺀ في الﻤلﯿﻮن
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1800

وﻗﺪ زادت هﺬه الﺘﺮكﯿﺰات باﺳﺘﻤﺮار ﻃﯿلة الفﺘﺮة الﻤﻤﺘﺪة
مﻦ عام  2011فﺼاعﺪاً ،بﺤﯿﺚ كانﺖ الﻤعﺪالت الﺴﻨﻮية
للﺰيادة تﺘﺮاوح مﻦ  1.9إلى  2.9جﺰﺀ في الﻤلﯿﻮن ﺳﻨﻮياً
بﯿﻦ عامي  2011و 2015فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن،
وبﯿﻦ  5و 9أجﺰاﺀ في الﺒلﯿﻮن لﻜﻞ عام فﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻤﯿﺜان،
وكانﺖ تﺒلﻎ حﻮالي جﺰﺀ واحﺪ في الﺒلﯿﻮن فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺄكﺴﯿﺪ
الﻨﯿﺘﺮوز .وزاد معﺪل تﺮكﯿﺰات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في
عام  2015وبلﻎ  2.3جﺰﺀ في الﻤلﯿﻮن في الﺴﻨة ،في حﯿﻦ
أﻇهﺮ الﻤﯿﺜان ) 11جﺰﺀاً في الﺒلﯿﻮن في الﺴﻨة( أﻗﻮى زيادة
ﺳﻨﻮية لﮫ مﻨﺬ عام  .1998ومعﺪالت الﺰيادة الﺘي لﻮحﻈﺖ
فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن وأكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز في
الفﺘﺮة مﻦ عام  2015-2011أعلى بﺪرجة ﻃفﯿفة مﻦ مﺘﻮﺳﻂ
الفﺘﺮة  ،2015-1995في حﯿﻦ تﺠﺴّ ﺪ معﺪالت الﺰيادة فﯿﻤا
يﺘعلﻖ بالﻤﯿﺜان فﺘﺮة مﺘﺠﺪدة مﻦ الﺰيادة في أعقاب فﺘﺮة
حﺪوث تغﯿّﺮ ﻃفﯿﻒ في تﺮكﯿﺰات الﻤﯿﺜان في الفﺘﺮة مﻦ
عام  1999إلى عام .2006
ويﺘﻀﺢ مﻦ نﺸﺮة ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري الﺼادرة
عام  2015أن نﺴﺒة تﺒلﻎ  44في الﻤاﺋة تقﺮيﺒاً مﻦ ثاني
أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن الﻜلي الﻤﻨﺒعﺚ مﻦ الﻨﺸاط الﺒﺸﺮي في
الفﺘﺮة مﻦ عام  2004إلى عام  2015ﻗﺪ ﻇلﺖ في الغﻼف
الﺠﻮي ،مع إزالة الﻤﺤﯿﻄات والغﻼف الﺤﯿﻮي اﻷرﺿي
للﻨﺴﺒة الﻤﺘﺒقﯿة وﻗﺪرها  56في الﻤاﺋة.
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ً
 328.0جﺰﺀاً في الﺒلﯿﻮن )كان ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
مﺴﺆوال انﺼﮭار الﺠﻠﯿﺪ ﻋﻠﻰ نﻄاق واﺳﻊ إﻻ ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ
عﻦ حﻮالي  65في الﻤاﺋة مﻦ القﺴﺮ
اﻹﺷعاعي الﻜلي مﻦ الﺠﻨﻮبﻲ
ً

ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري الﺘي تﺪوم ﻃﻮيﻼ ،وكان الﻤﯿﺜان
ً
مﺴﺆوال عﻦ حﻮالي  17في الﻤاﺋة ،وكان أكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز
ً
مﺴﺆوال عﻦ  6في الﻤاﺋة(.
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واصﻞ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة تقلّﺼﮫ
في الفﺘﺮة  .2015-2011فقﺪ كان الﺤﺪ اﻷدنى لﺮﻗعة الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي في الﺼﯿﻒ وهﻮ  3.39مﻼيﯿﻦ كﯿلﻮمﺘﺮات مﺮبعة
في عام  2012هﻮ أدنى حﺪ أدنى مﺴﺠﻞ .وكانﺖ رﻗعة الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي الﺼﯿفﯿة في عام  2011هي ثالﺚ أﻗﻞ رﻗعة وكانﺖ
في عام  2015رابع أﻗﻞ رﻗعة في الﺴﺠﻼت الﺴاتلﯿة بعﺪ عام
 .1979وكان مﺘﻮﺳﻂ الﺮﻗعة الﺒﺤﺮية في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺸﻤالﯿة في أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،وهﻮ الﺸهﺮ الﺬي يﺸهﺪ عاد ًة
أﻗﻞ رﻗعة جلﯿﺪية بﺤﺮية ،في الفﺘﺮة  2015-2011يﺒلﻎ 4.70
بلﯿﻮن كﯿلﻮمﺘﺮات مﺮبعة ،وهﻮ ما يقﻞ بﻨﺴﺒة ﻗﺪرها  28في
الﻤاﺋة عﻦ مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  2010-1981ويقﻞ عﻦ أدنى مﺘﻮﺳﻂ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺳابﻖ وهﻮ  5.04مﻼيﯿﻦ كﯿلﻮمﺘﺮات مﺮبعة
في الفﺘﺮة  .2010-2006وكانﺖ ﺳﺮعة تقلّﺺ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة في الﺸﺘاﺀ أﻗﻞ مﻦ ﺳﺮعة
تقلّﺼﮫ في الﺼﯿﻒ ،ولﻜﻦ مع ذلﻚ بلﻎ الﺤﺪ اﻷﻗﺼى الﺸﺘﻮي
للﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي أﻗﻞ مﺴﺘﻮى مﺴﺠّ ﻞ لﮫ ،وهﻮ  14.54ملﯿﻮن
كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع في عام  .2015وكان الﺤﺪ اﻷﻗﺼى الﺸﺘﻮي
لﺮﻗعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي أﻗﻞ مﻦ مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة 2010-1981
في جﻤﯿع الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺲ الﻤﻤﺘﺪة مﻦ عام .2015-2011
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الﺸﻜﻞ  - 4الﻤﺘﻮﺳﻄات
العالﻤﯿة للﻜﺴﻮر الﺠﺰيﺌﯿة
)مقﯿاس الﺘﺮكﯿﺰ( لﺜاني
أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن )(CO2
باﻷجﺰاﺀ في الﻤلﯿﻮن
)اللﻮحة الﯿﻤﻨى( ،والﻤﯿﺜان
) (CH4باﻷجﺰاﺀ في الﺒلﯿﻮن
)اللﻮحة الﻮﺳﻄى( ،وأكﺴﯿﺪ
الﻨﯿﺘﺮوز ) (N2Oباﻷجﺰاﺀ
في الﺒلﯿﻮن )اللﻮحة
الﯿﺴﺮى( مﻦ عام 1985
إلى عام  2015مﺒﯿّﻨة في
الﺼﻒ العلﻮي ومعﺪالت
نﻤﻮها في الﺼﻒ الﺴفلي؛
والﻤﺘﻮﺳﻄات الﺴﻨﻮية
لﻤعﺪالت الﻨﻤﻮ مﺒﯿّﻨة
كﺄعﻤﺪة في الﺼﻒ الﺴفلي
مﻦ الﺮﺳﻮمات الﺒﯿانﯿة

وعلى العﻜﺲ مﻦ ذلﻚ ،كانﺖ رﻗعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة معﻈﻢ الفﺘﺮة  2015-2011أعلى
مﻦ ﻗﯿﻤة مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  ،2010-1981ال ﺳﯿﻤا فﯿﻤا يﺘعلﻖ
بﺤﺪها اﻷﻗﺼى في الﺸﺘاﺀ .وفي أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2014بلغﺖ
رﻗعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في الﻤﺤﯿﻂ الﺠﻨﻮبي  20.16ملﯿﻮن
كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع ،وهﻮ ما يﺘﺠاوز مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة 2010-1981
بﻤقﺪار  1.45ملﯿﻮن كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع ويﻤﺜﻞ أعلى ﻗﯿﻤة في
9

2014

30
25
20
15
10
5
0
–5
–10
–15
–20
–25
–30

اﻟﺷذوذ ﻓﻲ اﻹﻧﺻﮭﺎر
)اﻷﯾﺎم(

2012

30
25
20
15
10
5
0
–5
–10
–15
–20
–25
–30

اﻟﺷذوذ ﻓﻲ اﻹﻧﺻﮭﺎر
)اﻷﯾﺎم(

الﺸﻜﻞ  - 5الفﺮق بﯿﻦ
مﺘﻮﺳﻂ عﺪد أيام االنﺼهار
في  2015و 2014و2013
و 2012في صفﺤة الﺠلﯿﺪ
في ﻏﺮيﻨﻼنﺪ ،ﻗﯿاﺳاً بالفﺘﺮة
 .2010-1981الﺒﯿانات
مﺴﺘقاة مﻦ مﺠﻤﻮعة
الﺒﯿانات MEaSUREs
Greenland Surface Melt
Daily 25km EASE-Grid
2.0

)الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي
لﺒﯿانات الﺜلﺞ والﺠلﯿﺪ/
 ،Thomas Moteجامعة
جﻮرجﯿا ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة(
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اﻟﺷذوذ ﻓﻲ اﻹﻧﺻﮭﺎر
)اﻷﯾﺎم(

الﺴﺠﻼت الﺴاتلﯿة .وكان الﺤﺪ اﻷﻗﺼى في عام  2013والﺤﺪ
اﻷﻗﺼى في عام  2012يﺤﺘﻼن الﻤﺮتﺒﺘﯿﻦ الﺜانﯿة والﺜالﺜة،
على الﺘﺮتﯿﺐ .ومع ذلﻚ ،أﺳفﺮ تﺠﻤّﺪ ﺷﺘﻮي بﻄيﺀ بﺸﻜﻞ
ﻏﯿﺮ عادي في عام  2015عﻦ عﻮدة رﻗعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
إلى ما يقﺮب مﻦ مﺘﻮﺳﻂ مﺴﺘﻮياتها بﺤلﻮل ربﯿع عام
 ،2015مع بلﻮغ الﺤﺪ اﻷﻗﺼى في عام ) 2015في أواﺋﻞ
تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ(  18.83ملﯿﻮن كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع ،وهﻮ
ما يﺘﺠاوز مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  2010-1981بﻨﺴﺒة ﻗﺪرها  0.7في
الﻤاﺋة فقﻂ .والﺰيادة الﻄﻮيلة اﻷجﻞ الﻤلﺤﻮﻇة في الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة مﻨﺬ عام  1979هي
مﻮﺿﻮع بﺤﻮث مﺴﺘﻤﺮة ،مع اعﺘﺒار اﺳﺘﻨفاد اﻷوزون في
الﺴﺘﺮاتﻮﺳفﯿﺮ وما يﻨﺘﺞ عﻦ ذلﻚ مﻦ تغﯿﺮات في دوران
الغﻼف الﺠﻮي حﻮل الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة مﻦ بﯿﻦ
العﻮامﻞ الﻤﺴاهﻤة في ذلﻚ الﻤﺤﺘﻤلة.
واﺳﺘﻤﺮ االنﺼهار الﺴﻄﺤي الﺼﯿفي لﺼفﺤة الﺠلﯿﺪ في
ﻏﺮيﻨﻼنﺪ بﻤﺴﺘﻮيات أعلى مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ ،بﺤﯿﺚ تﺠاوز مﺪى
االنﺼهار الﺼﯿفي مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  2010-1981في جﻤﯿع
الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺲ الﻤﻤﺘﺪة مﻦ عام  2011إلى عام .2015
وإﺿافة إلى أن عام  2012ﻗﺪ ﺷهﺪ أﻗﻞ رﻗعة مﺴﺠلة للﺠلﯿﺪ
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الﺒﺤﺮي ،فﻤﻦ الﻮاﺿﺢ أنﮫ كان العام الﺬي ﺷهﺪ أوﺳع
نﻄاق لﻼنﺼهار الﺴﻄﺤي في ﻏﺮيﻨﻼنﺪ في أي ﺳﻨة في
الﺴﺠﻼت الﺴاتلﯿة ،بﺤﯿﺚ رُ صﺪ انﺼهار  90في الﻤاﺋة
تقﺮيﺒاً مﻦ الﺼفﺤة الﺠلﯿﺪية .وتﺸﯿﺮ ﺳﺠﻼت الﺠلﯿﺪ الﺠﻮفي
مﻦ مﺤﻄة  Summitإلى أن عام  2012كان أول ﻇاهﺮة
انﺼهار كﺒﯿﺮة تﺤﺪث في ذلﻚ الﻤﻮﻗع مﻨﺬ عام  .1889فقﺪ
حﺪث في عام  2015انﺼهار أكﺜﺮ مﻦ نﺼﻒ ) 52في الﻤاﺋة(
مﺴاحة صفﺤة الﺠلﯿﺪ .والﺴﻨﻮات اﻷﺧﺮى في الفﺘﺮة كانﺖ
أﻗﻞ تﻄﺮفاً ،بﺤﯿﺚ ّ
تﺮكﺰ االنﺼهار على حﻮاف الﺼفﺤة
الﺠلﯿﺪية .وأوجﮫ عﺪم الﺘﯿقﻦ كﺒﯿﺮة فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺘقﯿﯿﻤات
حالة صفﺤة الﺠلﯿﺪ في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة  .وﻗﺪ
ﺧلُﺺ عﺪد مﻦ الﺪراﺳات الﻤﺨﺘلفة ،الﺘي اﺳﺘُﺨﺪمﺖ فﯿها
أدوات ومﻨهﺠﯿات مﺨﺘلفة ،إلى أن الفقﺪان الﺼافي للﺠلﯿﺪ
مﺴﺘﻤﺮ في ﻏﺮب الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ،ولﻜﻦ الﻨﺘاﺋﺞ
أﻗﻞ اتﺴاﻗاً فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺸﺮق الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة.
وواصلﺖ اﻷنهار الﺠلﯿﺪية الﺠﺒلﯿة أيﻀاً تقلﺼها في الفﺘﺮة
 ،2015-2011فﺒﯿانات تﻮازن الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية الﻤﺴﺘﻤﺪة مﻦ
الﻤﺮفﻖ العالﻤي لﻤﺮاﻗﺒة اﻷنهار الﺠلﯿﺪية تﺸﯿﺮ إلى مﺘﻮﺳﻂ
ﺧﺴاﺋﺮ مﻦ اﻷنهار الﺠلﯿﺪية الﻤﺮجعﯿة يﺘﺮاوح مﻦ 600
و 1200ملﯿﻤﺘﺮ مﻦ الﻤﻜافﺊ الﻤاﺋي في كﻞ ﺳﻨة مﻦ الﺴﻨﻮات
الﻤﻤﺘﺪة مﻦ عام  2011إلى عام  10،2015وهﻮ معﺪل فقﺪان
نﻤﻄي فﯿﻤا يﺘعلﻖ بفﺘﺮة ما بعﺪ عام  .2000وكان هﻨاك
أيﻀاً احﺘﺮار في درجات الﺤﺮارة على عﻤﻖ  20مﺘﺮاً
في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ذات الﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة .وكان
أﺷﺪ احﺘﺮار هﻮ عﻤﻮماً في أبﺮد الﻤﻨاﻃﻖ ،في حﯿﻦ ﺷهﺪت
ﻏالﺒﯿة الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي تُﺮصﺪ زيادة في ﺳﻤاكة ﻃﺒقة الﺘﺮبة
الﺼقﯿعﯿة الﻨﺸﻄة.
وأﻇهﺮ ﺷﺬوذ رﻗعة الغﻄاﺀ الﺜلﺠي في نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة
الﺸﻤالي فﺮوﻗاً مﻮﺳﻤﯿة كﺒﯿﺮة ،ولﻜﻦ كان مﺘﻮﺳﻂ الﺮﻗعة
بﻮجﮫ عام في الفﺘﺮة  2015-2011ﻗﺮيﺒاً مﻦ مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة
 .2010-1981فقﺪ كانﺖ رﻗعة الغﻄاﺀ الﺜلﺠي أﻗﻞ بﻜﺜﯿﺮ
مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ في جﻤﯿع ﺳﻨﻮات الفﺘﺮة الﺨﻤﺲ في جﻤﯿع
اﻷﺷهﺮ بﺪﺀاً مﻦ أيار /مايﻮ إلى آب /أﻏﺴﻄﺲ ،مﻤا مﺜﱠﻞ
اتﺠاهاً هﺒﻮﻃﯿاً ﻗﻮياً في تلﻚ اﻷﺷهﺮ .وﺳُ ﺠلﺖ أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة
مﻨﺨفﻀة في ﺷهﺮي حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وتﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ في عام
 ،2012الﺬي كان عاماً ملﺤﻮﻇاً أيﻀاً فﯿﻤا يﺘعلﻖ بانﺼهار
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي والﺠلﯿﺪ اﻷرﺿي على نﻄاق واﺳع في
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ،كﻤا ُذكﺮ أعﻼه .وأكﺒﺮ ﺷﺬوذ
ﺳلﺒي في هﺬه اﻷﺷهﺮ ،ال ﺳﯿﻤا في أيار /مايﻮ وحﺰيﺮان/
يﻮنﯿﻮ ،يﺠﺴّ ﺪ انﺼهار الغﻄاﺀ الﺜلﺠي في الﻤﻨاﻃﻖ القﻄﺒﯿة
الﺸﻤالﯿة ومﻨاﻃﻖ ﺳﯿﺒﺮيا وكﻨﺪا وأالﺳﻜا دون الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺸﻤالﯿة ﻗﺒﻞ الﻤﻮعﺪ الﻤعﺘاد باﺳﺘﻤﺮار ،وكﺬلﻚ انﺨفاض
الغﻄاﺀ الﺜلﺠي الﺼﯿفي على ارتفاعات عالﯿة في ﻏﺮب
كﻨﺪا والﺘﺒﺖ والهﯿﻤااليا .وعلى عﻜﺲ ذلﻚ ،كان الغﻄاﺀ
الﺜلﺠي في الﺨﺮيﻒ في نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة الﺸﻤالي
10

كانﺖ بﯿانات عام  2015مﺆﻗﺘة وﻗﺖ كﺘابة هﺬا

الﺘقﺮيﺮ.
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أيﻀاً على تﺪفﻖ الﺠلﯿﺪ في الﻤﺤﯿﻄات ،وهﺬا ﺳﺒﺐ أﺳاﺳي
آﺧﺮ الرتفاع ﺳﻄﺢ الﻤﺤﯿﻄات .وفي  ،2015بلﻎ الﻤﺤﺘﻮى
الﺤﺮاري العالﻤي للﻤﺤﯿﻄات مﺴﺘﻮيات ﻗﯿاﺳﯿة ،ﺳﻮاﺀ على
مﺴﺘﻮى الـ  700مﺘﺮ العلﻮية أو على عﻤﻖ  2000مﺘﺮ في
الﻤﺤﯿﻄات .

أعلى بﻮجﮫ عام مﻦ الﻤعﺘاد بﻜﺜﯿﺮ ،وﺷﻤﻞ ذلﻚ بلﻮغ رﻗعة
الغﻄاﺀ الﺜلﺠي مﺴﺘﻮى عالﯿاً ﻗﯿاﺳﯿاً في تﺸﺮيﻦ
نﻮفﻤﺒﺮ في عام  ،2014وهﻮ ما كان يﺠﺴّ ﺪ إلى حﺪ كﺒﯿﺮ
بﺮودة ﺷهﺮ تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ معﺘاد في
وﺳﻂ وﺷﺮق الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة .وحﺪث أكﺒﺮ ﺷﺬوذ مﻮﺳﻤي
في ﺷﺘاﺀ  ،2013/2012عﻨﺪما كانﺖ رﻗعة الغﻄاﺀ الﺜلﺠي
أعلى بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤعﺘاد ﺧﻼل الﺸﺘاﺀ ،وﺷﻤﻞ ذلﻚ بلﻮغ اﺳﺘﻤﺮت مﺴﺘﻮيات ﺳﻄﺢ بﺤار العالﻢ في االرتفاع ﺧﻼل
الفﺘﺮة  .2015-2011وكان معﺪل الﺘقلﺒﯿة في مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ
الﺮﻗعة مﺴﺘﻮى عالﯿاً ﻗﯿاﺳﯿاً في كانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ.
ً
بﺤار العالﻢ مﻦ ﺳﻨة إلى أﺧﺮى ﺧﻼل الفﺘﺮة مﺮتفعا حﺴﺐ
مقايﯿﺲ الﺤقﺒة الﺴاتلﯿة  .وﻗﺪ بﺪأت الفﺘﺮة مع انﺨفاض
اﺳﺘﻤﺮار ارﺗﻔاع مﺴﺘﻮيات ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ
كلﻤا احﺘﺮت الﻤﺤﯿﻄات تﻤﺪدت ،مﻤا يﺆدي إلى ارتفاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ بﺤار العالﻢ بﺤﻮالي  10ملﯿﻤﺘﺮات مﻦ ﻗﯿﻤة
ﺳﻄﺤها على كﻞ مﻦ الﺼعﯿﺪ اﻹﻗلﯿﻤي والعالﻤي .والﺰيادة االتﺠاه الﻄﻮيﻞ اﻷجﻞ في أواﺋﻞ عام  ،2011نﺘﯿﺠة لﻈاهﺮة
في الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات يﻤﺜﻞ زهاﺀ  40في والﻨﯿﻨﯿا الﺸﺪيﺪة وﻗﺘﺌﺬ ،وما نﺘﺞ عﻨها مﻦ ﺳقﻮط اﻷمﻄار
الﻤاﺋة مﻦ الﺰيادة الﻤﺮصﻮدة ﻃﻮال الﺴﺘﯿﻦ عاماً الﻤاﺿﯿة بﻤعﺪل مﺮتفع على بعﺾ الﻤﻨاﻃﻖ اﻷرﺿﯿة مﻤا نﺘﺞ عﻨﮫ
في مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﻤﺤﯿﻄات على نﻄاق العالﻢ ،ومﻦ تﺨﺰيﻦ الﻤﯿاه على اﻷرض بﻤعﺪل فﻮق الﻤعﺘاد )ال ﺳﯿﻤا
الﻤﺘﻮﻗع أن تﺤﺪث زيادة مﻤاثلة في الﻤﺴﺘقﺒﻞ .واحﺘﺮار في أﺳﺘﺮالﯿا( .وﺳﺮعان ما عادت مﺴﺘﻮيات ﺳﻄﺢ الﺒﺤار
مﯿاه الﻤﺤﯿﻄات الﻤﺠاورة لﺼفﺤات الﺠلﯿﺪ يﻤﻜﻦ أن تﺆثﺮ إلى ﺳابﻖ عهﺪها عﻨﺪما انﺘهﺖ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا بﺤﯿﺚ عادت
الﺜاني /

)أ(

الﺸﻜﻞ  - 6رﻗعة الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺸﻤالﯿة )إلى الﯿﻤﯿﻦ(،
والﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة
)إلى الﯿﺴار( في أيلﻮل/
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2015-1979مقﯿﺴة
بﻤﻼيﯿﻦ الﻜﯿلﻮمﺘﺮات
الﻤﺮبعة
)الﻤﺼﺪر :بﯿانات مقﺪمة
مﻦ الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي لﺒﯿانات
الﺜلﺞ والﺠلﯿﺪ ،الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة(
الﺸﻜﻞ ) - 7أ( الﻤﺘﻮﺳﻂ
العالﻤي لﺘغﯿﺮ مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ
الﺒﺤﺮ مﻦ  1993حﺘى تﻤﻮز/
يﻮلﯿﻮ  ،2016مع حﺬف
الﺪورة الﺴﻨﻮية مﻦ الﺒﯿانات؛
القﯿﻢ الﺸهﺮية مﺒﯿﻨة باﻷزرق
الﺒاهﺖ ،ومﺘﻮﺳﻄات كﻞ ثﻼثة
أﺷهﺮ مﺒﯿﻨة باﻷزرق القﻮي،
واتﺠاه ﺧﻄي بﺴﯿﻂ باﻷحﻤﺮ؛
)ب( الﻤﺘﻮﺳﻂ الﻤﺘﺤﺮك لﻤﺪة
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات للﻤﺤﺘﻮى
الﺤﺮاري على مﺪى الـ 700
مﺘﺮ العلﯿا مﻦ مﯿاه الﻤﺤﯿﻄات
)بالﺒﺮتقالي( ،وعلى عﻤﻖ
 2000مﺘﺮ )باﻷزرق(.
)الﻤﺼادر) :أ( مﻨﻈﻤة
الﻜﻮمﻨﻮلﺚ للﺒﺤﻮث العلﻤﯿة
والﺼﻨاعﯿة ،أﺳﺘﺮالﯿا؛ )ب(
بﯿانات مقﺪمة مﻦ مﺨﺘﺒﺮ مﻨاخ
الﻤﺤﯿﻄات الﺘابع للﻤﺮكﺰ
الﻮﻃﻨي ) (NCEIالﺘابع لﻺدارة
الﻮﻃﻨﯿة ) ،(NOAAالﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة ،حﺪثها Levitus
وآﺧﺮون )((2012

)ب(

اﻟﺷﮭري
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻋﻠﻰ ﻣدى  3أﺷﮭر
اﻻﺗﺟﺎه =  3.4ﻣﻠﯾﻣﺗرات ﺳﻧوﯾﺎ ً
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اﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣراري ﻟﻠﻣﺣﯾطﺎت ) 22 10ﺟول(

اﺳ ُﺗﺧدم ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﺗﻛﯾف اﻟﺟﻠﯾدي اﻟﻣﺗﻣﺎﺛل اﻟﺗرﺗﯾب

40

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر )ﺑﺎﻟﻣﻠﯾﻣﺗرات(

أُزﯾﻠت اﻹﺷﺎرة اﻟﻣوﺳﻣﯾﺔ
اﺳ ُﺗﺧدم ﺗﺻﺣﯾﺢ ﺑﺎروﻣﺗري ﻣﻘﻠوب
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الﺸﻜﻞ  - 8الهﻄﻮل الﻜلي
للفﺘﺮة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ تﺸﺮيﻦ
اﻷول /أكﺘﻮبﺮ  2012إلى
أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2015معﺒﺮاً
عﻨها كﻤﺌﯿﻦ مﻦ الفﺘﺮة
الﻤﺮجعﯿة 2010-1951
فﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻤﻨاﻃﻖ الﺘي
كانﺖ ﺳﺘﺼﺒﺢ في أجﻒ
نﺴﺒة  20في الﻤاﺋة )الﺒﻨﯿة(
وأمﻄﺮ نﺴﺒة  20في الﻤاﺋة
)الﺨﻀﺮاﺀ( مﻦ الﺴﻨﻮات
ﺧﻼل الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة،
وتﺸﯿﺮ الﻈﻼل الﺪاكﻨة
للﻮنﯿﻦ الﺒﻨي واﻷﺧﻀﺮ إلى
أجﻒ وأمﻄﺮ نﺴﺒة  10في
الﻤاﺋة ،على الﺘﺮتﯿﺐ.
)الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ العالﻤي
لﻤﻨاﺧﯿات الهﻄﻮل،
،Deutscher Wetterdienst
ألﻤانﯿا(
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راهﺐ يﺴﯿﺮ في ﺷارع مغﻤﻮر بالﻤﯿاه في وﺳﻂ
مﺪيﻨة بانﻜﻮك 24 ،تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ 2011

)Damir Sagolj (REUTERS

وﻗﺪ ﺧلﺺ عﺪد مﻦ الﺪراﺳات إلى أن مﺴاهﻤة الﺼفﺤات
الﺠلﯿﺪية القارية ،ال ﺳﯿﻤا ﻏﺮيﻨﻼنﺪ وﻏﺮب الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة ،في ارتفاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ آﺧﺬة في الﺘﺴارع.
إذ تﺸﯿﺮ بﯿانات الﺴاتﻞ  Cryosat-2إلى أن مﺴاهﻤة انﺼهار
صفﺤة الﺠلﯿﺪ في ﻏﺮيﻨﻼنﺪ في ارتفاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ بﺤار
العالﻢ في الفﺘﺮة  ،2013-2011الﺘي تﺘﻀﻤﻦ عام  2012الﺬي
ﺷهﺪ انﺼهاراً مﺘﻄﺮفاً ،كانﺖ تﺒلﻎ  1.0ملﯿﻤﺘﺮ تقﺮيﺒاً ﺳﻨﻮياً.
وكان هﺬا يﺘﺠاوز االنﺼهار الﺒالﻎ  0.6ملﯿﻤﺘﺮ ﺳﻨﻮياً الﻤُﺒلﻎ
عﻨﮫ في تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺨامﺲ للفﺘﺮة  2011-2002الﺼادر
عﻦ الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ.
وكانﺖ هﻨاك فﺮوق إﻗلﯿﻤﯿة كﺒﯿﺮة في معﺪالت ارتفاع مﺴﺘﻮى
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ في الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ﺧﻼل الفﺘﺮة ،2015-1993
ارتﺒﻄﺖ إلى حﺪ كﺒﯿﺮ بﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ /الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي
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الﮭﻄﻮل

لقﺪ تﺄثﺮ الهﻄﻮل العالﻤي على مﻨاﻃﻖ الﯿابﺴة تﺄثﺮاً ﺷﺪيﺪاً
في أواﺋﻞ وأواﺧﺮ الفﺘﺮة  2015 - 2011بﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ /
الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي ) ،(ENSOوأحﻮال ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا في معﻈﻢ
عام  2011وأواﺋﻞ عام  ،2012وأحﻮال ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ في
ﻣﺋﯾن ﻣن اﻟﻔﺗرة اﻟﻣرﺟﻌﯾﺔ 2010-1951
الﺠﺰﺀ اﻷﺧﯿﺮ مﻦ عام  .2015وﻗﺪ ﻗ ّﺪرت اﻹدارة الﻮﻃﻨﯿة
للﻤﺤﯿﻄات والغﻼف الﺠﻮي ) (NOAAأن عام  2011هﻮ
ثاني أكﺜﺮ عام مﺴﺠّ ﻞ مﻦ حﯿﺚ مﺘﻮﺳﻂ كﻤﯿة اﻷمﻄار الﺘي
إلى ما يﻤﺜﻞ اتﺠاهها أو ما يﺘﺠاوزه بﺤلﻮل مﻨﺘﺼﻒ عام ﺳقﻄﺖ على مﻨاﻃﻖ الﯿابﺴة في العالﻢ ،مع كﻮن اﻷعﻮام
 .2012وكان هﻨاك ارتفاع ملﺤﻮظ آﺧﺮ في أواﺋﻞ عام
 2015عﻨﺪما تﻜ ّﻮنﺖ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ ،بﺤﯿﺚ كانﺖ مﺴﺘﻮيات
 11ﺧﻼل ﺳﻨﻮات الﻨﯿﻨﯿﻮ تﻜﻮن مﺴﺘﻮيات ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ أعلى عاد ًة في
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ أعلى بﻤقﺪار  10ملﯿﻤﺘﺮات مﻦ االتﺠاه ﺧﻼل
ﺷﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ وأﻗﻞ في ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،نﺘﯿﺠة إلى
الﻨﺼﻒ الﺜاني مﻦ عام  .2015وكان االنﺤﺮاف في الفﺘﺮة
حﺪ كﺒﯿﺮ لﻀعﻒ الﺮياح الﺘﺠارية الﺸﺮﻗﯿة في الﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺪارية،
 2011-2010واالنﺤﺮاف في عام  2015عﻦ االتﺠاه أكﺒﺮ
ويﺼﺪق عﻜﺲ ذلﻚ في الﺴﻨﻮات الﺘي تﺸهﺪ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا.
مﻦ أي انﺤﺮاف رُ صﺪ ﺧﻼل الفﺘﺮة ما بﯿﻦ عامي 1993
و ،2009بﻤا في ذلﻚ أثﻨاﺀ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ الﺸﺪيﺪة جﺪاً الﺘي
حﺪثﺖ في الفﺘﺮة  .1998/1997واالتﺠاه على مﺪى الﺴﺠﻼت
الﺴاتلﯿة الﻜاملة بﺪﺀاً مﻦ عام  1993حﺘى الﻮﻗﺖ الﺤاﺿﺮ،
وهﻮ حﺪوث زيادة بﻤقﺪار  3ملﯿﻤﺘﺮات تقﺮيﺒاً ﺳﻨﻮياً ،أكﺒﺮ
مﻦ مﺘﻮﺳﻂ االتﺠاه في الفﺘﺮة ) 2010-1900اﺳﺘﻨاداً إلى
الﻤقايﯿﺲ( الﺬي يﺒلﻎ  1.7ملﯿﻤﺘﺮ ﺳﻨﻮياً.
60E

0.9

) 11 ،(ENSOوهﯿﻤﻨة ﻇﻮاهﺮ الﻨﯿﻨﯿﻮ في الﺘﺴعﯿﻨﯿات وﻇﻮاهﺮ
الﻨﯿﻨﯿا ﺧﻼل الفﺘﺮة ما بﯿﻦ عامي  2007و .2012وكانﺖ
أﺳﺮع الﻤعﺪالت العالﻤﯿة الرتفاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ
هي الﻤعﺪالت في ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،إذ تﺠاوزت
 10ملﯿﻤﺘﺮات ﺳﻨﻮياً في بعﺾ اﻷماكﻦ ،في حﯿﻦ ﺷهﺪت
أجﺰاﺀ مﻦ ﺷﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ تغﯿﺮاً ﻃفﯿفاً في مﺴﺘﻮى
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﺧﻼل الفﺘﺮة  .2015-1993وﻗﺪ كان ارتفاع
مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ أكﺜﺮ اتﺴاﻗاً في الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي
والﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ،بﺤﯿﺚ كانﺖ معﺪالت ذلﻚ االرتفاع في
كﻼ الﻤﺤﯿﻄﯿﻦ مﻤاثلة للﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤي.

 2012و  2013و  2014جﻤﯿعها ﻗﺮيﺒة جﺪاً مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ
على الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ .وعلى العﻜﺲ مﻦ ذلﻚ ،ﻗ ّﺪرت اﻹدارة
) (NOAAأن عام  ،2015الﺬي ﺷهﺪ ﻇاهﺮة نﯿﻨﯿﻮ ﺷﺪيﺪة،
هﻮ أكﺜﺮ ﺳﻨﻮات العالﻢ جفافاً على الﯿابﺴة مﻨﺬ عام .1993
وكان مﻦ الﺴﻤات الﺒارزة للفﺘﺮة  2015-2011وجﻮد ﺷﺬوذ
مﺴﺘﻤﺮ في ﺳقﻮط اﻷمﻄار لعﺪة ﺳﻨﻮات في مﻨاﻃﻖ مﺘعﺪدة
مﻦ العالﻢ ،بﺪأ معﻈﻤها بعﺪ انﺘهاﺀ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا في الفﺘﺮة
 .2012/2011وكانﺖ هﻨاك ثﻼث مﻨاﻃﻖ بها مﺴاحات
كﺒﯿﺮة كان ﺳقﻮط اﻷمﻄار فﯿها ﺧﻼل الﺴﻨﻮات الﻤﻤﺘﺪة مﻦ
تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ  2012إلى أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2015أﻗﻞ
مﻦ الﻤﺌﯿﻦ العاﺷﺮ في مﻨﻄقة كﺒﯿﺮة مﻦ نﺼﻒ الﺒﺮازيﻞ
الﺸﺮﻗي ،والﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة الغﺮبﯿة ،وأجﺰاﺀ مﻦ ﺷﺮق
أﺳﺘﺮالﯿا ،إلى جانﺐ الﺠﺰيﺮة الﺸﻤالﯿة في نﯿﻮزيلﻨﺪا .وتﺮد
ً
تفﺼﯿﻼ لﺤاالت الﺠفاف في
في الﺼفﺤة  21مﻨاﻗﺸة أكﺜﺮ
هﺬه الﻤﻨاﻃﻖ .أما الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي تﺠاوز فﯿها الهﻄﻮل ﺧﻼل
الفﺘﺮة نفﺴها الﻤﺌﯿﻦ الﺘﺴعﯿﻦ فقﺪ كانﺖ تﺸﻤﻞ أجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة
مﻦ جﻨﻮب ﺷﺮق أوروبا ،والﺠﺰﺀ الﺸﺮﻗي اﻷﻗﺼى مﻦ
االتﺤاد الﺮوﺳي ،ومﺴاحة مﻦ الﻤﻨﻄقة دون الﻤﺪارية في
ﺷﺮق أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة تﻀﻢ ﺷﻤال اﻷرجﻨﺘﯿﻦ ،وأوروﻏﻮاي،
وجﻨﻮب باراﻏﻮاي ،والﺠﻨﻮب اﻷﻗﺼى مﻦ الﺒﺮازيﻞ .وكان
معﺪل ﺳقﻮط اﻷمﻄار على ﻏﺮب ووﺳﻂ أفﺮيقﯿا في مﻨﻄقة
الﺴاحﻞ ﻗﺮيﺒاً بﻮجﮫ عام مﻦ الﻤعﺪل العادي أو أعلى مﻨﮫ
ﺧﻼل تلﻚ الفﺘﺮة ،إال في عام  .2011وكانﺖ مﺴﺘﻮيات
الفﯿﻀانات الﺴﻨﻮية في الﻤﻨاﻃﻖ الﺪاﺧلﯿة مﻦ دلﺘا نهﺮ الﻨﯿﺠﺮ
في مالي ﻗﺮيﺒة مﻦ مﺘﻮﺳﻂ مﺴﺘﻮياتها بعﺪ عام  1970أو
أعلى مﻨﮫ في كﻞ الﺴﻨﻮات الﻤﻤﺘﺪة مﻦ ﺳﻨة  2012إلى ﺳﻨة
 ،2015وحﺪثﺖ فﯿﻀانات مﻮﺳﻤﯿة أعلى مﻦ الﻤعﺘاد أيﻀاً
في اﻷجﺰاﺀ الﻮﺳﻄى مﻦ الﻨهﺮ في الﻨﯿﺠﺮ ﺧﻼل الفﺘﺮة.
وحﺪثﺖ فﯿﻀانات مﻮﺳﻤﯿة عادية أيﻀاً في أماكﻦ أﺧﺮى
في هﺬه الﻤﻨﻄقة ﺧﻼل مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار.
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الﺸﺬوذ الﺮﺋﯿﺴﯿة الﻤﺘعﺪدة الﺴﻨﻮات الﻤﻮصﻮفة أعﻼه ،كانﺖ
هﻨاك حاالت ﺷﺬوذ ﺳﻨﻮية كﺒﯿﺮة في ﺳقﻮط اﻷمﻄار في
ﺷﻤال ﺷﺮق أوروبا في عام ) 2012الﺬي كان أمﻄﺮ عام
ﺳُ ﺠﻞ في اﺳﺘﻮنﯿا( ،وأجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة مﻦ الﺼﯿﻦ في عام ،2012
واﻷرجﻨﺘﯿﻦ )أمﻄﺮ عام ﺳُ ﺠﻞ فﯿها( وجﻨﻮب ﺷﺮق أوروبا
في عام  .2014وفي الﻮﻗﺖ نفﺴﮫ ،كان مﻦ بﯿﻦ الﻤﻨاﻃﻖ
الﺘي كانﺖ ﺷﺪيﺪة الﺠفاف أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
الﻮﺳﻄى ووﺳﻂ االتﺤاد الﺮوﺳي في عام  ،2012وأجﺰاﺀ
مﻦ الﻨﺼﻒ الﺠﻨﻮبي مﻦ أفﺮيقﯿا في عام  ،2013ووﺳﻂ
أفﺮيقﯿا وﻏﺮب االتﺤاد الﺮوﺳي في عام .2014

وكان عام  2011عاماً مﻄﯿﺮاً جﺪاً في مﻨاﻃﻖ مﺘعﺪدة تﺸهﺪ
عادة معﺪالت مﺮتفعة لﺴقﻮط اﻷمﻄار أثﻨاﺀ ﺳﻨﻮات ﻇاهﺮة
الﻨﯿﻨﯿا ،مﻨها أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ أﺳﺘﺮالﯿا وإنﺪونﯿﺴﯿا والفلﺒﯿﻦ
والﺒﺮ الﺮﺋﯿﺴي في جﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا ،وباكﺴﺘان ،وأجﺰاﺀ
مﻦ الﺠﻨﻮبي اﻷفﺮيقي ،وﺷﻤال ﻏﺮب أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة .
وعلى العﻜﺲ مﻦ ذلﻚ ،كان هﻨاك جفاف ﺷﺪيﺪ في الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة الﺠﻨﻮبﯿة )ال ﺳﯿﻤا تﻜﺴاس( وﺷﻤال الﻤﻜﺴﯿﻚ .وفي
الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي لﻢ تﺘﺄثﺮ بﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ /الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي
) (ENSOتﺄثﺮاً ﺷﺪيﺪاً ،كان هﻨاك انقﺴام ملﺤﻮظ بﯿﻦ الﺸﻤال
والﺠﻨﻮب في أوروبا ،بﺤﯿﺚ ﺷهﺪت الﺪول االﺳﻜﻨﺪنافﯿة
وفي كﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي تﺸهﺪ إﺷارات جفاف مﻤاثلة
ً
أحﻮاال مﻄﯿﺮة جﺪاً وﺷهﺪت أجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة مﻦ وﺳﻂ وجﻨﻮب
لﻺﺷارات الﺘي تﺤﺪث أثﻨاﺀ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ ،كان عام 2015
ً
أحﻮاال جافة جﺪاً.
ﺷﺮق أوروبا
عام جفاف ﺷﺪيﺪ .وكانﺖ الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي تعﺮﺿﺖ لﺬلﻚ
وكانﺖ نﻮاحي الﺸﺬوذ الﺮﺋﯿﺴﯿة في الهﻄﻮل على الﻨﻄاﻗات هي معﻈﻢ مﻨاﻃﻖ الﺒﺮازيﻞ باﺳﺘﺜﻨاﺀ الﺠﻨﻮبي الﺸﺮﻗي،
الﺰمﻨﯿة الﺴﻨﻮية أﻗﻞ ﺷﯿﻮعاً في الﺴﻨﻮات الﻤﻤﺘﺪة مﻦ عام وأمﺮيﻜا الﻮﺳﻄى ،ومﻨﻄقة الﻜاريﺒي ،وجﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا،
 2012إلى عام  .2014وﺧارج نﻄاق الﻤﻨاﻃﻖ ذات حاالت وإنﺪونﯿﺴﯿا وكﺜﯿﺮ مﻦ بلﺪان الﻤﺤﯿﻂ الهادئ الﺠﺰرية،

الﺸﻜﻞ  - 9الهﻄﻮل الﻜلي
الﺴﻨﻮي للفﺘﺮة معﺒﺮاً
عﻨﮫ كﻤﺌﯿﻦ مﻦ الفﺘﺮة
الﻤﺮجعﯿة 2010-1951
فﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻤﻨاﻃﻖ الﺘي
كانﺖ ﺳﺘﺼﺒﺢ في أجﻒ
نﺴﺒة  20في الﻤاﺋة )الﺒﻨﯿة(
وأمﻄﺮ نﺴﺒة  20في الﻤاﺋة
)الﺨﻀﺮاﺀ( مﻦ الﺴﻨﻮات
ﺧﻼل الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة،
وتﺸﯿﺮ الﻈﻼل الﺪاكﻨة
للﻮنﯿﻦ الﺒﻨي واﻷﺧﻀﺮ إلى
أجﻒ وأمﻄﺮ نﺴﺒة  10في
الﻤاﺋة ،على الﺘﺮتﯿﺐ لعام
) 2011أعلى( وعام 2015
)أﺳفﻞ(.
)الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ العالﻤي
لﻤﻨاﺧﯿات الهﻄﻮل،
،Deutscher Wetterdienst
ألﻤانﯿا(
13

اﻷنﻤاط الﺮﺋﯿﺴﯿة لﺘﻘﻠﺒﯿة الﻤﻨاخ
عﺪد مﻦ اﻷنﻤاط الﺮﺋﯿﺴﯿة للﺘقلﺒﯿة يﺆثﺮ على مﻨاخ العالﻢ
على نﻄاﻗات زمﻨﯿة تﻤﺘﺪ مﻦ أﺳابﯿع إلى أﺷهﺮ .وأنﻤاط
الﺘقلﺒﯿة هﺬه تﻤﺜﻞ اﻷنﻤاط الﻤﻤﯿﱢﺰة للﺘقلﺒﯿة الﺘي تﺘﺴﻖ على
نﻄاق مﻨﻄقة كﺒﯿﺮة ولﺬا تﻜﻮن لها تﺪاعﯿات مﻨاﺧﯿة على
أنﺤاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ العالﻢ.
وفﯿﻤا يلي بعﺾ هﺬه اﻷنﻤاط ،وتﺄثﯿﺮاتها على

الﻤﻨاخ:

ﻇاھﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ /الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبﻲ ) .(ENSOفي ﻇﻞ الﻈﺮوف
العادية ،تﺘﺪفﻖ تﯿارات مﺤﯿﻄﯿة باردة في اتﺠاه الﺸﻤال على
امﺘﺪاد الﺴاحﻞ الغﺮبي ﻷمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة وتﻤﺘﺪ إلى لﺴان مﯿاه
باردة نﺴﺒﯿاً في الﻤﻨﻄقﺘﯿﻦ االﺳﺘﻮاﺋﯿﺘﯿﻦ الﺸﺮﻗﯿة والﻮﺳﻄى
مﻦ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ .وﺧﻼل أحﻮال ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ ،يﻀعﻒ
هﺬا اللﺴان الﺒارد ،بﺤﯿﺚ تﻜﻮن درجات حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ
أعلى مﻦ الﻤعﺘاد في وﺳﻂ وﺷﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ؛ وتﻀعُﻒ
أيﻀاً الﺮياح الﺘﺠارية الﺸﺮﻗﯿة في الﻤﻨﻄقة الﻤﺪارية مﻦ
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ .وعلى العﻜﺲ مﻦ ذلﻚ أثﻨاﺀ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا،
تﻜﻮن الﻤﻨﻄقﺘان االﺳﺘﻮاﺋﯿﺘان الﺸﺮﻗﯿة والﻮﺳﻄى مﻦ الﻤﺤﯿﻂ
الهادئ أبﺮد مﻦ الﻤعﺘاد وتﺸﺘﺪ الﺮياح الﺘﺠارية في الﻤﺤﯿﻂ
الهادئ .وكﻞ ﻃﻮر  -أي الﻨﯿﻨﯿﻮ والﻨﯿﻨﯿا  -يﺪوم عاد ًة لﻤﺪة 9
أﺷهﺮ إلى  12ﺷهﺮاً ،ويﺤﺪث مﺮتﯿﻦ إلى ثﻼث مﺮات في
الﻤﺘﻮﺳﻂ كﻞ عقﺪ.

وتﺮتﺒﻂ باﻷنﻤاط اﻹيﺠابﯿة للﺘقلﺒﯿة الﺜﻨاﺋﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي
أحﻮال جفاف في ﺷﺘاﺀ وربﯿع نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة الﺠﻨﻮبي
في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ أﺳﺘﺮالﯿا واﻷجﺰاﺀ الغﺮبﯿة مﻦ اﻷرﺧﺒﯿﻞ
اﻹنﺪونﯿﺴي ،وأحﻮال مﻄﯿﺮة في ﺷﺮق أفﺮيقﯿا ،مع حﺪوث
العﻜﺲ فﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﺘقلﺒﯿة الﺴلﺒﯿة .وتﺘﺄثﺮ الﺘقلﺒﯿة الﺜﻨاﺋﯿة
للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي بﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ /الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي )،(ENSO
مع أرجﺤﯿة حﺪوث اﻷنﻤاط اﻹيﺠابﯿة مﻨها أثﻨاﺀ ﺳﻨﻮات
الﻨﯿﻨﯿﻮ ،ولﻜﻦ لﺘلﻚ الﺘقلﺒﯿة أيﻀاً تقلﺒﯿة كﺒﯿﺮة مﺴﺘقلة عﻦ
ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ /الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي ).(ENSO
ﺗﺬبﺬب الﻤﻨﻄﻘة الﻘﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ) /(AOﺗﺬبﺬب ﺷﻤال الﻤﺤﯿﻂ
اﻷﻃﻠﺴﻲ ) /(NAOالﻨﻤﻂ الﺤﻠﻘﻲ الﺸﻤالﻲ ) .(NAMهﺬا نﻤﻂ
لﺘقلﺒﯿة الغﻼف الﺠﻮي في ﺧﻄﻮط العﺮض الﻤﺘﻮﺳﻄة إلى
الﻤﺮتفعة في نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة الﺸﻤالي .وفي الﻨﻤﻂ
اﻹيﺠابي ،يﻜﻮن ﺿغﻂ الهﻮاﺀ أعلى مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ في ﺧﻄﻮط
العﺮض الﻮﺳﻄى في مﻨﻄقة تﺘﺮكﺰ على  °40إلى °45
ً
ﺷﻤاال ،ويﻜﻮن أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ في معﻈﻢ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺸﻤالﯿة ،وتﺸﺘﺪ الﺮياح الغﺮبﯿة على الﻤﻨﻄقة الﻮاﻗعة بﯿﻦ
ً
ﺷﻤاال بﻮجﮫ عام( .أما في الﻨﻤﻂ
االثﻨﺘﯿﻦ ) °45إلى °65
الﺴلﺒي فﺈن تﺪرجات الﻀغﻂ فﻮق ﺧﻄﻮط العﺮض الﻮﺳﻄى
إلى الﻤﺮتفعة تﻜﻮن أﺿعﻒ ،ويﻜﻮن الﺘﺪفﻖ مﻨاﻃقﯿاً بﺪرجة
أﻗﻞ وتﺰيﺪ فﺮص تﺤﺮّ ك الهﻮاﺀ القﻄﺒي في اتﺠاه الﺠﻨﻮب
إلى ﺧﻄﻮط العﺮض اﻷكﺜﺮ انﺨفاﺿاً) .يﺸﯿﺮ تﺬبﺬب الﻤﻨﻄقة
القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة إلى نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة بﺄكﻤلﮫ ويﺸﯿﺮ
تﺬبﺬب ﺷﻤال الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي إلى ﻗﻄاع ﺷﻤال الﻤﺤﯿﻂ
اﻷﻃلﺴي ،ولﻜﻦ كلﯿهﻤا يﺼﻒ بﻮجﮫ عام نفﺲ الﻈاهﺮة؛ أما
الﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺸﻤالي ) (NAMفهﻮ مﺼﻄلﺢ يﺸﻤﻞ كلﯿهﻤا(.
وتﻜﻮن ﻇﻮاهﺮ تﺬبﺬب الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ) (AOوتﺬبﺬب
ﺷﻤال الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي ) (NAOوالﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺸﻤالي
) (NAMأكﺜﺮ وﺿﻮحاً وتﺄثﯿﺮاً ﺧﻼل الﺸهﻮر اﻷبﺮد في
نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة الﺸﻤالي ،ال ﺳﯿﻤا الفﺘﺮة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ
كانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ إلى آذار /مارس.

وتﺮتﺒﻂ بﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ أوجﮫ ﺷﺬوذ مﻨاﺧﯿة كﺒﯿﺮة في أنﺤاﺀ
كﺜﯿﺮة مﻦ العالﻢ ،بﺤﯿﺚ تﺠلﺐ عاد ًة أحﻮال جفاف ﻏﯿﺮ
عادي إلى ﺷﺮق أﺳﺘﺮالﯿا ،وﺷﺒﮫ القارة الهﻨﺪية ،والﺠﻨﻮب
اﻷفﺮيقي ،وﺷﻤال ﺷﺮق الﺒﺮازيﻞ ،وأمﺮيﻜا الﻮﺳﻄى ومﻨﻄقة
ً
أحﻮاال مﻄﯿﺮة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ عادي إلى
الﻜاريﺒي ،وتﺠلﺐ
جﻨﻮب ﻏﺮب وجﻨﻮب ﺷﺮق الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،والﺴاحﻞ
الغﺮبي الﻤﺪاري ﻷمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ،وأجﺰاﺀ مﻦ الﻤﻨﻄقة
الﺸﺮﻗﯿة دون الﻤﺪارية مﻦ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة .ويﺸهﺪ العالﻢ
عاد ًة أحﺮ ﺳﻨﻮاتﮫ باالﻗﺘﺮان مع ﻇﻮاهﺮ الﻨﯿﻨﯿﻮ .وفي ﻇاهﺮة
الﻨﯿﻨﯿﻮ يﺤﺪث الﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﺘﺄثﯿﺮات العﻜﺴﯿة ،بﺤﯿﺚ تﺴقﻂ
أمﻄار ﻏﺰيﺮة وتﺤﺪث فﯿﻀانات ﺷﺪيﺪة عاد ًة في مﻨاﻃﻖ وﺧﻼل اﻷﻃﻮار اﻹيﺠابﯿة لﺘﺬبﺬب الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة
مﺜﻞ أﺳﺘﺮالﯿا وﺷﺒﮫ القارة الهﻨﺪية.
) (AOوتﺬبﺬب ﺷﻤال الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي ) (NAOوالﻨﻤﻂ الﺤلقي
ً
الﺜﻨاﺋﯿة الﻘﻄﺒﯿة لﻠﻤﺤﯿﻂ الﮭﻨﺪي ) .(IODهﺬا نﻤﻂ مﻦ الﺘقلﺒﯿة الﺸﻤالي ) ،(NAMتﻜﻮن درجات الﺤﺮارة أعلى عادة مﻦ
ً
ﺷﻤاال،
يﻨﻄﻮي على اﺧﺘﻼف في درجات حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ بﯿﻦ الﻤعﺘاد في معﻈﻢ مﻨﻄقة أوراﺳﯿا الﻮاﻗعة ﺷﻤالي ° 45
الﻤﻨﻄقﺘﯿﻦ الغﺮبﯿة والﺸﺮﻗﯿة مﻦ الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي .وفي الﻨﻤﻂ وكﺬلﻚ في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة الﻮﺳﻄى والﺸﺮﻗﯿة بﺪرجة
اﻹيﺠابي للﺜﻨاﺋﯿة القﻄﺒﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ) ،(IODتﻜﻮن الﻤﯿاه أﻗﻞ ،بﯿﻨﻤا تﻜﻮن أﻗﻞ مﻦ الﻤعﺘاد في ﺷﻤال ﺷﺮق كﻨﺪا ،وفي
أبﺮد مﻦ الﻤعﺘاد في الﻤﻨﻄقة الﺸﺮﻗﯿة مﻦ الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ،ﺷﺮﻗي أفﺮيقﯿا وجﻨﻮب ﻏﺮب آﺳﯿا .ويﻜﻮن ﺳقﻮط اﻷمﻄار
وجﻨﻮب جﺰيﺮتي جاوا وﺳﻮمﻄﺮة اﻹنﺪونﯿﺴﯿﺘﯿﻦ وﺷﻤال أﻗﻞ عادة مﻦ الﻤعﺘاد فﻮق أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ الﺒﺤﺮ اﻷبﯿﺾ
وﻏﺮب أﺳﺘﺮالﯿا ،وتﻜﻮن أحﺮ مﻦ الﻤعﺘاد ﻗﺒالة ﺳاحﻞ ﺷﺮق الﻤﺘﻮﺳﻂ وعلى ﺳاحﻞ كالﯿفﻮرنﯿا ،وأعلى مﻦ الﻤعﺘاد في
أفﺮيقﯿا .ويﺤﺪث العﻜﺲ في الﺘقلﺒﯿة الﺴلﺒﯿة .وعاد ًة ،تﺪوم الﻤﻨاﻃﻖ الﻤعﺮﺿة للﺮياح الغﺮبﯿة على ﺧﻄﻮط العﺮض
ﻇﻮاهﺮ الﺜﻨاﺋﯿة القﻄﺒﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي لﻤﺪة بﻀعة أﺷهﺮ اﻷعلى ،مﺜﻞ الﺴﻮاحﻞ الغﺮبﯿة للﻨﺮويﺞ واﺳﻜﺘلﻨﺪا ،والﺴاحﻞ
ﺧﻼل ﺷﺘاﺀ وربﯿع نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة الﺠﻨﻮبي ونادراً الغﺮبي ﻷمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة بﺪﺀاً مﻦ أوريغﻮن ) (Oregonفي
ما تﻜﻮن واﺿﺤة ﺧﻼل مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة االﺳﺘﺮالي اتﺠاه الﺸﻤال .وتﺮتﺒﻂ باﻷﻃﻮار الﺴلﺒﯿة ﺷﺘاﺀات أبﺮد مﻦ
)كانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ إلى نﯿﺴان /أبﺮيﻞ(.
الﻤعﺘاد في ﺷﻤال ووﺳﻂ أوروبا وﺷﺮق أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة.
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ﺗﺬبﺬب الﻤﻨﻄﻘة الﻘﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ) /(AAOالﻨﻤﻂ الﺤﻠﻘﻲ الﺠﻨﻮب ،انﺨفاض كﻤﯿة ﺳقﻮط اﻷمﻄار في الﺸﺘاﺀ والﺮبﯿع
الﺠﻨﻮبﻲ ) .(SAMهﺬا هﻮ الﻤﻜافﺊ الفعلي لﺘﺬبﺬب الﻤﻨﻄقة في الﻤﻨاﻃﻖ الﻤعﺮﺿة لﺘلﻚ الﺮياح الغﺮبﯿة ،مﺜﻞ الﻤﻨاﻃﻖ
القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ) (AOوتﺬبﺬب الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ) (AAOالﺴاحلﯿة في جﻨﻮب ﻏﺮب وجﻨﻮب ﺷﺮق أﺳﺘﺮالﯿا ،وﻏﺮب
والﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺸﻤالي ) (NAMفي نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة نﯿﻮزيلﻨﺪا ووﺳﻂ ﺷﯿلي.
الﺠﻨﻮبي ،ويﺮتﺒﻂ بﻄﻮره اﻹيﺠابي انﺘقال الﺮياح الغﺮبﯿة
في اتﺠاه الﺠﻨﻮب مﻦ االرتفاعات الﻮﺳﻄى إلى االرتفاعات وﻗﺪ يﻜﻮن مﻦ الﻤﻤﻜﻦ الﺘﻨﺒﺆ بﺄنﻤاط تقلﺒﯿة الﻤﻨاخ في الﻤﺤﯿﻄات،
مﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ /الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي ) (ENSOوالﺜﻨاﺋﯿة
العالﯿة ،وﻃﻮر ﺳلﺒي النﺘقال الﺮياح في اتﺠاه الﺸﻤال.
القﻄﺒﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ) (IODعلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة تﻤﺘﺪ لﻤﺪة
وبالﻨﻈﺮ إلى أن الﻤﻨﻄقة الﻮاﻗعة على  °45إلى  °65جﻨﻮباً أﺷهﺮ وتﻮفﺮ جﺰﺀاً كﺒﯿﺮاً مﻦ أﺳاس الﺘﻨﺒﺆ بالﻤﻨاخ الﻤﻮﺳﻤي.
تﺴﻮدها الﻤﺤﯿﻄات ،فﺈن الﺘﺄثﯿﺮات الﻤﻨاﺧﯿة الﺮﺋﯿﺴﯿة لﺘﺬبﺬب أما أنﻤاط تقلﺒﯿة الغﻼف الﺠﻮي الﺒﺤﺘة ،مﻦ ﻗﺒﯿﻞ تﺬبﺬب
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة /الﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺠﻨﻮبي ) (AAO/SAMالﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة /تﺬبﺬب ﺷﻤال الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي/
على الﯿابﺴة يﻜﻮن على الﺤافة الﺸﻤالﯿة للﻤﻨﻄقة الﻤﺘﺄثﺮة الﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺸﻤالي ) (AO/NOA/NAMوتﺬبﺬب الﻤﻨﻄقة
بﺬلﻚ .ويﺮتﺒﻂ باﻷﻃﻮار اﻹيﺠابﯿة للﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺠﻨﻮبي القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة /الﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺠﻨﻮبي ) ،(AAO/SAMفهي
) ،(SAMوما يقﺘﺮن بﮫ مﻦ انﺘقال الﺮياح الغﺮبﯿة في اتﺠاه يﻤﻜﻦ الﺘﻨﺒﺆ بها حالﯿاً على نﻄاﻗات زمﻨﯿة تﺘﺠاوز اﻷﺳابﯿع.

الﻨﯿﻨﯿﻮ
زﯾﺎدة
اﻟﺣﻣل اﻟﺣراري

أﺣر
ﻣن
اﻟﻣﻌﺗﺎد

أﺑرد
ﻣن
اﻟﻣﻌﺗﺎد

رﯾﺎح ﺗﺟﺎرﯾﺔ
أﺿﻌف

ﺧط ا ﻹﺳﺗو ا ء

اﻧﺧﻔﺎض
ﻓرص أ ﺳﺗر ا ﻟﯾﺎ
ﺳﻘوط اﻷﻣطﺎر

100°W

140°W

ا ﻟﻣﻣﺎ ل

ا ﻟﺣر ا ر ي

180°
Date Line

ﺧط ا ﻹﺳﺗو ا ء

140°E

ا ﻻ ﺳﺗو ا ﺋﻲ

اﻧﻌدام ﺻﻌود اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺑﺎردة
180°
Date Line

الﻨﯿﻨﯿا
زﯾﺎدة
اﻟﺣﻣل اﻟﺣراري

أﺑرد
ﻣن
ﻣﻌﺗﺎد
اﻟ

أﺣر
ﻣن
اﻟﻣﻌﺗﺎد

رﯾﺎح ﺗﺟﺎرﯾﺔ أﻗوى

زﯾﺎدة ﻓرص
ﺳﻘوط اﻷﻣطﺎر

100°W

140°W

ا

ﻟﻣﻣﺎ ل

ا ﻟﺣ
راري

ﺻﻌود اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻌﻣﯾﻘﺔ اﻟﺑﺎردة ﺑﻣزﯾد ﻣن اﻟﻘوة

180°
Date Line

ﺧط ا ﻹﺳﺗو ا ء

أ ﺳﺗر ا ﻟﯾﺎ
140°E

ﺧط ا ﻹﺳﺗو ا ء

ا ﻻ ﺳﺗو ا ﺋﻲ
180°
Date Line
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والﺠﻨﻮب اﻷفﺮيقي  .وكانﺖ تﺄثﯿﺮات الﻨﯿﻨﯿﻮ أﻗﻞ اتﺴاﻗاً
مع اﻷنﻤاط الﺘاريﺨﯿة في أجﺰاﺀ مﻦ أﺳﺘﺮالﯿا وﺷﺒﮫ القارة
الهﻨﺪية .وكانﺖ أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ دون الﻤﺪارية
في أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة وفي أجﺰاﺀ مﻦ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
الﺠﻨﻮبﯿة وﺷﻤال الﻤﻜﺴﯿﻚ مﻄﯿﺮة .وفي أوروبا ،كان عام
 2015جافاً في وﺳﻂ وﺷﺮق القارة ولﻜﻨﮫ كان مﻄﯿﺮاً في
تﺮكﯿا .وكانﺖ حاالت الﺸﺬوذ الﺠافة في الﺠﻨﻮب اﻷفﺮيقي
حادة بﻮجﮫ ﺧاص ،بﺤﯿﺚ كان ﺳقﻮط اﻷمﻄار أﻗﻞ مﻦ
الﻤعﺘاد على نﻄاق واﺳع في الﻤﻮاﺳﻢ الﻤﻄﯿﺮة الﺼﯿفﯿة في
 2015/2014و 2016/2015على الﺴﻮاﺀ .وﺷهﺪت جﻨﻮب
أفﺮيقﯿا في عام  2015أجﻒ ﺳﻨة مﺴﺠّ لة لﺪيها.

ﺿعﯿفة إلى معﺘﺪلة تﻜﻮنﺖ مﺮة أﺧﺮى في أواﺧﺮ عام
 2011وأواﺋﻞ عام  .2012وبعﺪ ذلﻚ ﻇلﺖ أحﻮال ﻇاهﺮة
الﻨﯿﻨﯿﻮ /الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي مﺤايﺪة بﻮجﮫ عام في الﺴﻨﻮات
الﺜﻼث الﺘالﯿة ﻗﺒﻞ أن تﺘﻜﻮن ﻇاهﺮة بﺴﺮعة ﺧﻼل ربﯿع عام
 2015في نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة الﺸﻤالي .وازداد ﱡ
تعﺰز
هﺬه الﻈاهﺮة ﺧﻼل مﻨﺘﺼﻒ عام  2015وأصﺒﺤﺖ واحﺪة
مﻦ أﺷﺪ ثﻼث ﻇﻮاهﺮ نﯿﻨﯿﻮ في فﺘﺮة ما بعﺪ عام 1950
)إلى جانﺐ  1983/1982و .(1998/1997وكانﺖ درجات
حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ أعلى مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ بﻤقﺪار درجﺘﯿﻦ
مﺌﻮيﺘﯿﻦ في معﻈﻢ وﺳﻂ وﺷﺮق الﻤﻨﻄقة االﺳﺘﻮاﺋﯿة مﻦ
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ .وبلﻎ مﺆﺷﺮ الﻨﯿﻨﯿﻮ الﻤﺤﯿﻄي ذروة هي
 2.3+درجة مﺌﻮية ،وهﻮ ما يعادل أعلى ﻗﯿﻤة مﺴﺠلة إلى
جانﺐ .1998/1997

بﺪأت الفﺘﺮة  2015 - 2011بﻈاهﺮة نﯿﻨﯿا ﺷﺪيﺪة وانﺘهﺖ
بﻈاهﺮة نﯿﻨﯿﻮ ﺷﺪيﺪة .وكانﺖ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا في 2011/2010
ﻇاهﺮة كﺒﯿﺮة كان لها أثﺮ كﺒﯿﺮ في العﺪيﺪ مﻦ أجﺰاﺀ العالﻢ.

وأدت أﻃﻮار ﺳلﺒﯿة بﺪرجة ملﺤﻮﻇة لﺘﺬبﺬب الﻤﻨﻄقة
القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ) (AOوتﺬبﺬب ﺷﻤال الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي
) (NAOﺧﻼل ﺷﺘاﺀ نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة الﺸﻤالي في
 2011/2010إلى مﺘﻮﺳﻂ لﺪرجات الﺤﺮارة في الﺸﺘاﺀ ﺷﺪيﺪ
الﺒﺮودة في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ أوروبا .وكانﺖ أكﺜﺮ حاالت
ﺷﺬوذ درجات الﺤﺮارة تﻄﺮفاً في كانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ
2010؛ أما كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ وﺷﺒاط /فﺒﺮايﺮ  2011فقﺪ
كانﺖ درجات الﺤﺮارة فﯿهﻤا ﻗﺮيﺒة مﻦ درجات الﺤﺮارة
العادية  .وكان تﺬبﺬب ﺷﻤال الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي ) (NAO
وتﺬبﺬب الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ) (AOبعﺪ ذلﻚ إيﺠابﯿﯿﻦ
في اﻷﻏلﺐ ﺧﻼل ﺷﺘاﺀات نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة الﺸﻤالي
الﺒاﻗﯿة في تلﻚ الفﺘﺮة ،وإن كان ﻗﺪ حﺪث ﻃﻮر ﺳلﺒي ملﺤﻮظ
أثﻨاﺀ آذار /مارس  ،2013ﺳاهﻢ في أحﻮال باردة جﺪاً أثﻨاﺀ
ذلﻚ الﺸهﺮ في أوروبا .وﺳاهﻤﺖ أيﻀاً أﻃﻮار مﺘﻄﺮفة
ﻗﺼﯿﺮة اﻷجﻞ للﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺠﻨﻮبي في حﺪوث أوجﮫ ﺷﺬوذ
مﻨاﺧﯿة كﺒﯿﺮة في أجﺰاﺀ ﺷﺘى مﻦ نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة
الﺠﻨﻮبي ،ال ﺳﯿﻤا عﻨﺪما ﺳاهﻢ ﻃﻮر ﺳلﺒي حاد في أيلﻮل/
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2013في ما كان عﻨﺪﺋﺬ أكﺒﺮ ﺷﺬوذ إيﺠابي مﺴﺠّ ﻞ
في درجة الﺤﺮارة الﺸهﺮية.

اﻷنﻤاط الﻮاﺳعة الﻨﻄاق لﺘﻘﻠﺒﯿة الﻤﻨاخ

الﺸﻜﻞ  - 10الﻤﺘﻮﺳﻄات
الﻤﺴﺘﻤﺮة على مﺪى ثﻼثة
أﺷهﺮ لﺸﺬوذ درجة حﺮارة
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ في مﻨﻄقة
الﻨﯿﻨﯿﻮ مﻦ الﻤﺴﺘﻮى 3.4
)مﺆﺷﺮ الﻨﯿﻨﯿﻮ الﻤﺤﯿﻄي
الﺘابع لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة
للﻤﺤﯿﻄات والغﻼف الﺠﻮي
)((NOAA

)الﻤﺼﺪر :بﯿانات مقﺪمة مﻦ
اﻹدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات
والغﻼف الﺠﻮي )((NOAA

وكانﺖ واحﺪة مﻦ أﺷﺪ ﻇﻮاهﺮ الﻨﯿﻨﯿا في فﺘﺮة ما بعﺪ عام
 .1950وكان مﺘﻮﺳﻂ مﺆﺷﺮ الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي على مﺪى
ﺳﺘة أﺷهﺮ فﯿﻤا يﺘعلﻖ بالفﺘﺮة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ تﺸﺮيﻦ الﺜاني/
نﻮفﻤﺒﺮ  2010إلى نﯿﺴان /أبﺮيﻞ  2011يﺒلﻎ  ،22+وهﻮ
اﻷعلى مﻨﺬ عام  ،1917مع أن درجات حﺮارة الﻤﺤﯿﻄات
كانﺖ أﻗﻞ تﻄﺮفاً؛ وكانﺖ أﻗﻞ ﻗﯿﻤة لﻤﺆﺷﺮ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ
الﻤﺤﯿﻄﯿة الﺨاص باﻹدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والغﻼف
الﺠﻮي 12هي  1.4-درجة مﺌﻮية ،أي ما يﻤاثﻞ ﻗﯿﻤة ذلﻚ
الﻤﺆﺷﺮ في الﻈاهﺮة الﺘي حﺪثﺖ في  2008/2007وأعلى
بﺪرجة ﻃفﯿفة مﻦ ذلﻚ الﻤﺆﺷﺮ في عام .2000
وﻗﺪ تﺤللﺖ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا الﺘي حﺪثﺖ في  2011/2010في
الﻨﺼﻒ اﻷول مﻦ عام  ،2011ولﻜﻦ أحﻮال ﻇاهﺮة نﯿﻨﯿا
12

يُعﺮّ ف بﺄنﮫ أﻗﻞ /أعلى مﺘﻮﺳﻂ مﺴﺘﻤﺮ لﻤﺪة ثﻼثة أﺷهﺮ لﻤﺆﺷﺮ
الﻨﯿﻨﯿﻮ الﺒالﻎ .3.4
2.5
2
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ﻣؤﺷر اﻟﻧﯾﻧﯾو اﻟﻣﺣﯾطﻲ )درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(

1.5

وأصﺒﺤﺖ القﻄﺒﯿة الﺜﻨاﺋﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي أكﺜﺮ تقلﺒاً في
الفﺘﺮة  2015-2011بعﺪ أن كانﺖ تﻤﺜﻞ نﻤﻄاً إيﺠابﯿاً )أي
مﯿاه دافﺌة نﺴﺒﯿاً في الﺠﺰﺀ الغﺮبي مﻦ الﻤﻨﻄقة الﻤﺪارية
مﻦ الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ومﯿاه باردة في الﺸﺮق( معﻈﻢ الفﺘﺮة
 .2010-2006وكانﺖ هﻨاك أﻃﻮار إيﺠابﯿة فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺄجﺰاﺀ
مﻦ ﺷﺘاﺀ وربﯿع نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة الﺠﻨﻮبي في اﻷعﻮام
 2011و  2012و  ،2015وأﻃﻮار ﺳلﺒﯿة في عامي 2013
و ،2014ولﻜﻦ الﻈﻮاهﺮ الﺘي حﺪثﺖ في الفﺘﺮة 2014-2011
كانﺖ كلها تﺪوم فﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة نﺴﺒﯿاً وتﺘﺴﻢ بﺤاالت ﺷﺬوذ
كﺒﯿﺮة )أكﺒﺮ مﻦ  0.5درجة مﺌﻮية( تﺴﺘﻤﺮ لﻤﺪة ال تﺘﺠاوز
ﺷهﺮيﻦ إلى ثﻼثة أﺷهﺮ.

الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة الﺮﺋﯿﺴﯿة ﻓﻲ الﻔﺘﺮة

2015-

2011

اتﺴﻤﺖ الفﺘﺮة  2015 - 2011بﺄعﺪاد كﺒﯿﺮة مﻦ ﻇﻮاهﺮ
الﻄقﺲ والﻤﻨاخ الﻤﺘﻄﺮفة ،مﻦ بﯿﻨها مﻮجات حﺮ ومﻮجات

الﻈاھﺮة

الﺠفاف

الﺠفاف الﻤقﺘﺮن
بﺤﺮاﺋﻖ الغابات

الﻤﻨﻄﻘة الﻤﺘﺄﺛﺮة

الﺘﻮاريﺦ

أﺳﺘﺮالﯿا

2015–2012

حﺪوث نقﺺ ﺷﺪيﺪ في ﺳقﻮط اﻷمﻄار

الﺒﺮازيﻞ

2015–2012

ﺷﺮق أفﺮيقﯿا ،ال ﺳﯿﻤا ﻏﺮب الﺼﻮمال وﺷﺮق كﯿﻨﯿا

2012–2010

جﻨﻮب ﻏﺮبي الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
الﺠﻨﻮب اﻷفﺮيقي ،ال ﺳﯿﻤا أنغﻮال ونامﯿﺒﯿا والﻤقاﻃعة الﺸﻤالﯿة
الغﺮبﯿة في جﻨﻮب أفﺮيقﯿا

2015–2011

تقﯿﯿﺪ ﺷﺪيﺪ ﻹمﺪادات الﻤﯿاه في ﺳاو باولﻮ
حﺪوث ما يق ّﺪر بـ  258000حالة وفاة إﺿافﯿة في الﺼﻮمال ،ووجﻮد
 13ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ بﺤاجة إلى مﺴاعﺪة إنﺴانﯿة
ﺧﺴاﺋﺮ اﻗﺘﺼادية تﺠاوزت ﻗﯿﻤﺘها  60بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي

جﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا وﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ

ﺷﺮﻗي ووﺳﻂ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وجﻨﻮب كﻨﺪا

الﺒﺮازيﻞ
وﺳﻂ أوروبا
الهﻨﺪ

أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ

باكﺴﺘان

اﻷعاصﯿﺮ الﻤﺪارية

أبﺮد ﺷﺒاط /فﺒﺮايﺮ مﺴﺠﻞ مﻨﺬ ثﻼثة عقﻮد في عﺪة بلﺪان

2012

كانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ  2010حﺪوث ﺧﺴاﺋﺮ اﻗﺘﺼادية في كﻮيﻨﺰالنﺪ بلغﺖ ﻗﯿﻤﺘها عﺪة بﻼيﯿﻦ
مﻦ الﺪوالرات اﻷمﺮيﻜﯿة
 ﺷﺒاط /فﺒﺮايﺮ 2011حﺪوث أكﺜﺮ مﻦ  900حالة وفاة بﺴﺒﺐ الفﯿﻀانات الﺨاﻃفة واالنهﯿاالت
كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ 2011
اﻷرﺿﯿة
أيار /مايﻮ  -حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ حﺪوث أﺷﺪ وأﻃﻮل فﯿﻀان في مﺴﺘﺠﻤع مﯿاه نهﺮي الﺪانﻮب وإلﺒﮫ
2013
مﻨﺬ عام  1950على اﻷﻗﻞ
حﺪوث  5800حالة وفاة 8 ،مﻨها نﺘﯿﺠة إلى حﺪ كﺒﯿﺮ لﻼنهﯿاالت
حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ 2013
اﻷرﺿﯿة

أﺳﺘﺮالﯿا

مﻮجات الﺤﺮ والﺤﺮ
الﻤﺘﻄﺮف

2015–2013

ﺷﺒاط /فﺒﺮايﺮ

أوروبا

الفﯿﻀانات
والفﯿﻀانات الﺨاﻃفة

وجﻮد

18

ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ بﺤاجة إلى مﺴاعﺪة إنﺴانﯿة

اﻹبﻼغ عﻦ أكﺜﺮ مﻦ  500000حالة إصابة باﻷمﺮاض الﺘﻨفﺴﯿة في
2015
إنﺪونﯿﺴﯿا والﺒلﺪان الﻤﺠاورة ،وحﺪوث  34حالة وفاة تعﺰى مﺒاﺷﺮة
إلى تلﻚ اﻷمﺮاض.
كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ  -ﺷﺒاط /حﺪوث ﺧﺴاﺋﺮ اﻗﺘﺼادية بلغﺖ ﻗﯿﻤﺘها ما يعادل  1.8بلﯿﻮن دوالر
فﺒﺮايﺮ 2011
أمﺮيﻜي
وجﻮد أحﻮال بﺮد تﺤﺖ درجة الﺘﺠﻤّﺪ لﻤﺪة ﻃﻮيلة وﺳقﻮط الﺜلﻮج
ﺷﺘاﺀ  2014/2013وﺷﺘاﺀ
2015/2014
بﺼﻮرة مﺘﻜﺮرة

الﺼﯿﻦ
الﺒﺮد الﻤﺘﻄﺮف

اﻵﺛار الﻤﻘ ّﺪرة

تﺄثﺮ

2012

5

مﻼيﯿﻦ ﺷﺨﺺ ،وتﻀﺮر أو تﺪمﯿﺮ

460000

مﻨﺰل

حﺪوث أكﺜﺮ مﻦ  800حالة وفاة ،وحﺪوث ﺧﺴاﺋﺮ اﻗﺘﺼادية تﺠاوزت
جﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا )تايلﻨﺪ ،وجﻤهﻮرية الو الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة الﺸعﺒﯿة،
2011
وكﻤﺒﻮديا(
ﻗﯿﻤﺘها  40بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي
صﯿﻒ  2013/2012وصﯿﻒ درجة حﺮارة ﻗﯿاﺳﯿة في أماكﻦ كﺜﯿﺮة ،بلغﺖ  45.8درجة مﺌﻮية في
أﺳﺘﺮالﯿا
ﺳﯿﺪني في كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ 2013
2013/2012
تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ  -آب /أﻏﺴﻄﺲ
وفاة أكﺜﺮ مﻦ  41ﺷﺨﺼاً في الﺼﯿﻦ
ﺷﺮق آﺳﯿا )ﺷﺮق الﺼﯿﻦ ،وجﻤهﻮرية كﻮريا ،وﻏﺮب الﯿابان(
2013

أيار /مايﻮ  -حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ

الهﻨﺪ وباكﺴﺘان

2015
آب/

ﻏﺮب ووﺳﻂ أوروبا

حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ -
أﻏﺴﻄﺲ 2015

إعﺼار ﺳانﺪي في مﻨﻄقة الﺒﺤﺮ الﻜاريﺒي والﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ

2012

إعﺼار هايان )يﻮلﻨﺪا( ،في الفلﺒﯿﻦ

تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ

2013

إعﺼار باتﺮيﺸﯿا الﻤﺪاري في الﺴاحﻞ الغﺮبي للﻤﻜﺴﯿﻚ

تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ

2015

حﺪوث

4100

حالة وفاة

صﯿﻒ حار جﺪاً ،ومﻮجات حﺮ امﺘﺪت أياماً مع تﺠاوز درجة الﺤﺮارة
 30درجة مﺌﻮية في أماكﻦ مﺘعﺪدة
حﺪوث  233حالة وفاة؛ وحﺪوث ﺧﺴاﺋﺮ اﻗﺘﺼادية في الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة بلغﺖ ﻗﯿﻤﺘها  67بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي
أكﺜﺮ مﻦ  7800حالة وفاة
أﺷﺪ إعﺼار مﺪاري ﺳُ ﺠﻞ على اﻹﻃﻼق في نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة
الغﺮبي

بﺮد ،وأعاصﯿﺮ مﺪارية ،وفﯿﻀانات ،وحاالت جفاف 7800 ،ﺷﺨﺺ ،إلى جانﺐ تﺸﺮيﺪ  4.1مﻼيﯿﻦ ﺷﺨﺺ.
أرﺿﯿة
وﻗﺪ ﺧلفﺖ الفﯿﻀانات وما ارتﺒﻂ بها مﻦ انهﯿاالت
وعﻮاصﻒ ﺷﺪيﺪة.
ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ الﺮﺋﯿﺴﯿة
في ﺷﻤال الهﻨﺪ في حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ  2013أكﺜﺮ مﻦ  5800والﻈﻮاهﺮ الﻤﻨاﺧﯿة واﻵثار
ومﻦ حﯿﺚ الﺨﺴاﺋﺮ في اﻷرواح ،كان إعﺼار هايان
ﺷﺨﺺ في عﺪاد القﺘلى أو الﻤفقﻮديﻦ .وراح أكﺜﺮ مﻦ  900الﻨاجﻤة عﻨها
13
) يﻮلﻨﺪا ( الﺸﺪيﺪ في الفلﺒﯿﻦ في تﺸﺮيﻦ الﺜاني  /نﻮفﻤﺒﺮ ﺷﺨﺺ ﺿﺤﯿة لفﯿﻀان ﺧاﻃﻒ في الﺠﺰﺀ الﺠﻨﻮبي مﻦ
 2013يﻤﺜﻞ أﺳﻮأ ﻇاهﺮة ﻗﺼﯿﺮة الﻤﺪة حﺪثﺖ في تلﻚ الفﺘﺮة .الﺒﺮازيﻞ في كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ  ،2011وكان فﯿﻀان في
فعﺪد الﻮفﯿات الﻨاجﻤة عﻦ ذلﻚ اﻹعﺼار يق ّﺪر بﺄكﺜﺮ مﻦ
14

14
13

اﻷﺳﻤاﺀ الﻤﻮﺿﻮعة بﯿﻦ أﻗﻮاس هي اﻷﺳﻤاﺀ الﻤﺤلﯿة لألعاصﯿﺮ
في الفلﺒﯿﻦ.

مفﻮﺿﯿة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الﻼجﺌﯿﻦ هي الﺘي ﻗﺪمﺖ عﺪد
اﻷﺷﺨاص الﺬيﻦ ﺷﺮدهﻢ إعﺼار هايان )يﻮلﻨﺪا( الﺸﺪيﺪ وكﺬلﻚ
الﻤعلﻮمات الﻤﺘعلقة باﻷﺷﺨاص الﺬيﻦ نﺰحﻮا مﻦ الﺼﻮمال في
.2012-2011
17

الﺒلﺪان الﺘي ﺳﺠلﺖ أحﺮ
عام ﺷهﺪتﮫ في الفﺘﺮة
) 2015-2011تﺴﺘﻨﺪ هﺬه
الﻤعلﻮمات إلى بﯿانات
مﺴﺘقاة مﻦ الﻤﻮاﻗع الﺸﺒﻜﯿة
للﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد
الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا
) ،(NMHSsووافﺖ هﺬه
الﻤﺮافﻖ ) (NMHSsالﻤﻨﻈﻤة
) (WMOبها مﺒاﺷﺮة.

الﺒﻠﺪ

الﺴﻨة

2015

بﯿﻼروس
الﺼﯿﻦ
كﻮلﻮمﺒﯿا
كﻮبا
إﺳﺘﻮنﯿا

فﻨلﻨﺪا
لﯿﺘﻮانﯿا
الﻤﻜﺴﯿﻚ
الﻤغﺮب
االتﺤاد الﺮوﺳي

ﺳﻨغافﻮرة
جﻨﻮب أفﺮيقﯿا
إﺳﺒانﯿا
ﺳﻮيﺴﺮا

2014

الﻨﻤﺴا
بلﺠﯿﻜا
كﺮواتﯿا
تﺸﯿﻜﯿا
الﺪانﻤﺮك
فﺮنﺴا

ألﻤانﯿا
هﻨغاريا
أيﺴلﻨﺪا
إيﻄالﯿا
لﻜﺴﻤﺒﺮغ
هﻮلﻨﺪا

الﻨﺮويﺞ
بﻮلﻨﺪا
صﺮبﯿا
ﺳلﻮفاكﯿا
الﺴﻮيﺪ
الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة

2013

أﺳﺘﺮالﯿا

بلغاريا

2012

اﻷرجﻨﺘﯿﻦ

الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

2011

مﺪﻏﺸقﺮ

ريﻨﯿﻮن

 2010أو ﻗﺒﻞ ذلﻚ

كﻨﺪا
الهﻨﺪ
أيﺮلﻨﺪا
إﺳﺮاﺋﯿﻞ

الﯿابان
نﯿﻮزيلﻨﺪا
جﻤهﻮرية مﻮلﺪوفا
ﺳﯿﺸﯿﻞ

تﺮكﯿا
جﻤهﻮرية تﻨﺰانﯿا الﻤﺘﺤﺪة
أوروﻏﻮاي

إعﺼار ﺳانﺪي في مﻨﻄقة الﻜاريﺒي ،ال ﺳﯿﻤا هايﺘي،
وعﺒﺮ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة الﺸﺮﻗﯿة والﺠﺰﺀ الﺸﺮﻗي مﻦ
كﻨﺪا في تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ ) 2012وﻗﺪ ﻗ ّﺪر الﻤﺮكﺰ
الﻮﻃﻨي للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة الﺘابعة لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة
) (NOAAأن الﺨﺴاﺋﺮ الﻨاجﻤة عﻨﮫ بلغﺖ  67بلﯿﻮن
دوالر أمﺮيﻜي في جﺰﺋﮫ الﻤﺘعلﻖ بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة(؛

جﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا ﺧﻼل الفﺘﺮة ما بﯿﻦ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ وتﺸﺮيﻦ •
ً
مﺴﺆوال عﻦ أكﺜﺮ مﻦ  800حالة وفاة.
اﻷول /أكﺘﻮبﺮ 2011
وعُ ﺰي أكﺜﺮ مﻦ  4100حالة وفاة إلى مﻮجات الﺤﺮ في
الهﻨﺪ وباكﺴﺘان في أيار /مايﻮ وحﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ .2015
وعلى الﻨﻄاﻗات الﺰمﻨﯿة اﻷﻃﻮل ،ﻗ ّﺪرت ﺷﺒﻜة نﻈام اﻹنﺬار
الﻤﺒﻜﺮ بالﻤﺠاعة أن الﻤﺠاعة الﺘي حﺪثﺖ في الﺼﻮمال في
الفﺘﺮة ما بﯿﻦ أواﺧﺮ عام  2010وأواﺋﻞ عام  ،2012والﺘي
ً
عامﻼ ﺳاهﻢ • الفﯿﻀانات في جﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا في عام 2011؛
كانﺖ حالة الﺠفاف في الفﺘﺮة 2011-2010
فﯿها مﺴاهﻤة كﺒﯿﺮة ،مﺴﺆولة عﻦ ﻗﺮابة  258000حالة وفاة • الﺠفاف في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة الﺠﻨﻮبﯿة والﻮﺳﻄى في
إﺿافﯿة وأﺳفﺮت عﻦ فﺮار أﺷﺨاص كﺜﯿﺮيﻦ مﻦ الﺼﻮمال
عامي  2012و2013؛
إلى الﺒلﺪان الﻤﺠاورة.
• الفﯿﻀانات في وﺳﻂ أوروبا في أيار /مايﻮ وحﺰيﺮان/
وأدى أيﻀاً عﺪد مﻦ الﻈﻮاهﺮ ﺧﻼل تلﻚ الفﺘﺮة إلى ﺧﺴاﺋﺮ
يﻮنﯿﻮ .2013
اﻗﺘﺼادية كﺒﯿﺮة جﺪاً .ومﻦ بﯿﻦ تلﻚ الﻈﻮاهﺮ ،الﺘي ﻗ ّﺪرت
مﺼادر ﺷﺘى  15أن الﺨﺴاﺋﺮ االﻗﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻨها ﺣﺪوث مﻮجات الﺤﺮ بﺼﻮرة مﻨﺘﻈﻤة
تﺠاوزت  20بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي ،ما يلي:
مع أنﮫ ما مﻦ مﻮجة حﺮ فﺮدية حﺪثﺖ ﺧﻼل الفﺘﺮة
 2015-2011كان لها الﺘﺄثﯿﺮ الﻤﺘﻄﺮف الﺬي كان لﻤﻮجات
الﺤﺮ الﺘي حﺪثﺖ في عام  2003في وﺳﻂ أوروبا أو الﺘي
حﺪثﺖ في عام  2010في االتﺤاد الﺮوﺳي ،فقﺪ كانﺖ
 15الﻤﺼادر الﺮﺋﯿﺴﯿة الﻤﺴﺘﺨﺪمة هي ﻗاﺋﻤة الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي للﻤعلﻮمات مﻮجات الﺤﺮ الﻜﺒﯿﺮة ﺳﻤة مﻨﺘﻈﻤة مﻦ ﺳﻤات تلﻚ الفﺘﺮة.
الﺒﯿﺌﯿة الﺨاصة بالﻜﻮارث بﺒﻼيﯿﻦ الﺪوالرات الﻨاجﻤة عﻦ الﻈﻮاهﺮ
الﺘي تﺤﺪث داﺧﻞ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،ومﺠﻤﻮعة بﯿانات الﻜﻮارث
الﺪولﯿة الﺨاصة بقاعﺪة بﯿانات حاالت الﻄﻮارئ ) (EM-DATالﺘي
يﺘعهﺪها مﺮكﺰ أبﺤاث اﻷوبﺌة الﻨاجﻤة عﻦ الﻜﻮارث بﺠامعة لﻮفان
الﻜاثﻮلﯿﻜﯿة في بلﺠﯿﻜا فﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻈﻮاهﺮ الﺘي تﺤﺪث في أماكﻦ
أﺧﺮى مﻦ العالﻢ .وحُ ﺼﻞ أيﻀاً على معلﻮمات داعﻤة مﻦ ﺳلﺴلة
تقاريﺮ الﻜﻮارث العالﻤﯿة الﺘي تﺼﺪر عﻦ ﺷﺮكة AON-Benfield
ﻹعادة الﺘﺄمﯿﻦ.
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وكﻤا ُذكﺮ آنفاً ،كانﺖ أكﺒﺮ مﻮجات الﺤﺮ في الفﺘﺮة مﻦ
حﯿﺚ الﺨﺴاﺋﺮ في اﻷرواح الﻤﻮثّقة هي تلﻚ الﺘي حﺪثﺖ في
أيار /مايﻮ وحﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ  2015ﺧﻼل الفﺘﺮات الﺘي تﺴﺒﻖ
اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة في الهﻨﺪ وباكﺴﺘان .ومع أن درجات
الﺤﺮارة القﺮيﺒة مﻦ  45درجة مﺌﻮية أو اﻷعلى مﻦ ذلﻚ
لﯿﺴﺖ ﻏﯿﺮ مﺄلﻮفة في ذلﻚ الﻮﻗﺖ مﻦ الﺴﻨة في كﺜﯿﺮ مﻦ

أجﺰاﺀ الﻤﻨاﻃﻖ الﺪاﺧلﯿة مﻦ الهﻨﺪ وباكﺴﺘان ،فﺈن درجات
الﺤﺮارة هﺬه أثﻨاﺀ فﺘﺮة ما ﻗﺒﻞ اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة في عام
 2015امﺘﺪت إلى مﻨاﻃﻖ ﻗﺮيﺒة مﻦ الﺴﻮاحﻞ ال تﺘعﺮض
عاد ًة لهﺬا الﺤﺮ الﻤﺘﻄﺮف ،ومﻦ بﯿﻨها مﻨﻄقة كﺮاتﺸي في
باكﺴﺘان ووالية أنﺪرا بﺮاديﺶ في ﺷﺮق الهﻨﺪ ،حﯿﺚ كان
الﺤﺮ مﺼﺤﻮباً أيﻀاً بﺮﻃﻮبة مﺮتفعة جﺪاً.
وﺷهﺪت مﻨﻄقﺘا ﻏﺮب ووﺳﻂ أوروبا أكﺒﺮ مﻮجات الﺤﺮ
لﺪيهﻤا مﻨﺬ عام  2003في الﻨﺼﻒ اﻷول مﻦ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ
 .2015وﺳُ ﺠّ ﻞ رﻗﻢ ﻗﯿاﺳي وﻃﻨي هﻮ  40.3درجة مﺌﻮية في
مﺴاو لﮫ بعﺪ بﻀعة أﺳابﯿع ،في
ألﻤانﯿا ،وﺳُ ﺠﻞ رﻗﻢ ﻗﯿاﺳي
ٍ
حﯿﻦ ﺳُ ﺠلﺖ أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮﻗة في بعﺾ اﻷماكﻦ
في بلﺪان مﻦ بﯿﻨها إﺳﺒانﯿا وفﺮنﺴا وﺳﻮيﺴﺮا .وكانﺖ هﺬه
هي أﻃﻮل مﻮجة حﺮ مﺴﺠّ لة لﺪى إﺳﺒانﯿا ،الﺘي ﺷهﺪت
أحﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ مﺴﺠّ ﻞ لﺪيها ،وكﺬلﻚ ﺳﻮيﺴﺮا والﻨﻤﺴا.
وكانﺖ هﻨاك أيﻀاً مﻮجات حﺮ كﺒﯿﺮة في أجﺰاﺀ مﻦ أوروبا
في صﯿفﯿات اﻷعﻮام  2012و 2013و .2014وﺳﺠلﺖ هﺬه
الﻤﻨاﻃﻖ الﺜﻼث جﻤﯿعها أرﻗاماً ﻗﯿاﺳﯿة وﻃﻨﯿة في بلﺪ واحﺪ
أو أكﺜﺮ ،وﺷﻤﻞ ذلﻚ بلﻮغ درجات الﺤﺮارة الﻤﺴﺠلة 40
درجة مﺌﻮية أو أكﺜﺮ ﻷول مﺮة في الﻨﻤﺴا )عام .(2013
وكان تﺄثﯿﺮ مﻮجات الﺤﺮ هﺬه ،ال ﺳﯿﻤا مﻮجة الﺤﺮ في عام
ً
 ،2015مﺘﻮاﺿعاً
مقارنة بﻤﻮجة الﺤﺮ في عام  2003الﺘي
أدت إلى وفاة آالف مﻦ اﻷﺷﺨاص ،مﻤا يﺸﯿﺮ إلى فﻮاﺋﺪ
الﺘﺤﺴﯿﻨات في مﺠال اﻹنﺬار بﻤﻮجات الﺤﺮ واالﺳﺘﺠابة
لها مﻨﺬ عام .2003
وﻗﺪ ﺳادت مﻮجة حﺮ مﻤﺘﺪة في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ ﺷﺮﻗي
آﺳﯿا في تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ وآب /أﻏﺴﻄﺲ  .2013وﺷهﺪت كﻞ
مﻦ الﯿابان وجﻤهﻮرية كﻮريا أحﺮ صﯿﻒ مﺴﺠﻞ لﺪيهﻤا،
مع تعﺮّ ض الﯿابان أيﻀاً لﺪرجة حﺮارة ﻗﯿاﺳﯿة على مﺴﺘﻮى
الﺒلﺪ ﻗﺪرها  41.0درجة مﺌﻮية في آب /أﻏﺴﻄﺲ .2013
وتﺄثﺮت أيﻀاً تﺄثﺮاً ﺳلﺒﯿاً أجﺰاﺀ مﻦ ﺷﺮﻗي الﺼﯿﻦ ،ال ﺳﯿﻤا
الﻤﻨاﻃﻖ القﺮيﺒة مﻦ ﺷﻨغهاي .وتﺠاوزت درجة الﺤﺮارة
في هانغﺸﻮ ،الﺘي كانﺖ ﻗﺪ ﺳﺠلﺖ رﻗﻤاً ﻗﯿاﺳﯿاً عالﯿاً ﺳابقاً
لﺪرجة الﺤﺮارة هﻮ  40.3درجة مﺌﻮية ،تلﻚ القﯿﻤة في 10
أيام مﻨفﺼلة في أواﺧﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ وأواﺋﻞ آب /أﻏﺴﻄﺲ،
بﺤﯿﺚ بلغﺖ ذروة ﻗﺪرها  41.6درجة مﺌﻮية.
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الﺸﻤالي مﻦ اﻷرجﻨﺘﯿﻦ ،وأوروﻏﻮاي وباراﻏﻮاي وجﻨﻮب
ووﺳﻂ الﺒﺮازيﻞ .وﺳُ ﺠﻞ رﻗﻢ ﻗﯿاﺳي مﺮتفع ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮق
لﺪرجات الﺤﺮارة في ﺳاو باولﻮ وبﺮازيلﯿا ،وبلغﺖ ﻗﺮاﺀات
درجات الﺤﺮارة  46درجة مﺌﻮية في الﺠﺰﺀ الﺸﻤالي مﻦ
اﻷرجﻨﺘﯿﻦ .وﺳادت مﻮجة حﺮ أيﻀاً في ﺷﻤال ووﺳﻂ
اﻷرجﻨﺘﯿﻦ في كانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ  ،2013عﻨﺪما ﺷهﺪت
بﻮيﻨﺲ آيﺮس أﻃﻮل مﻮجة حﺮ مﺴﺠلة لﺪيها.

الﺸﻜﻞ  - 11عﺪد أيام
الﺤﺮّ )الﺘي تﺘﺠاوز الﻤﺌﯿﻦ
الﺘﺴعﯿﻦ للفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة،
 (2010-1981بالﻨﺴﺒة إلى
الﻤﺘﻮﺳﻂ أثﻨاﺀ الﺼﯿﻒ
اﻷوروبي في عام 2015
)الﻤﺼﺪر :الﻤعهﺪ الﻤلﻜي
الهﻮلﻨﺪي لألرصاد الﺠﻮية(

وتعﺮﺿﺖ مﻨﻄقة الﺠﻨﻮب اﻷفﺮيقي لعﺪد مﻦ مﻮجات الﺤﺮ
الﻜﺒﯿﺮة أثﻨاﺀ صﯿﻒ  2016/2015اعﺘﺒاراً مﻦ تﺸﺮيﻦ اﻷول/
أكﺘﻮبﺮ فﺼاعﺪاً ،وذلﻚ اﻗﺘﺮاناً مع حالة الﺠفاف الﺸﺪيﺪ الﺘي
ّ
تعﺮﺿﺖ لها تلﻚ الﻤﻨﻄقة.
وحﻄﻤﺖ عﺪة مﻮاﻗع اﻷرﻗام
القﯿاﺳﯿة الﺴابقة ﻷعلى درجات الﺤﺮارة لﺪيها في مﻨاﺳﺒات
مﺘعﺪدة في تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ وكانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ
وأواﺋﻞ كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ .وبعﺪ أن ﺳﺠلﺖ بﺮيﺘﻮريا
وجﻮهانﺴﺒﺮغ في الﺒﺪاية أرﻗاماً ﻗﯿاﺳﯿة ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮﻗة في
أواﺋﻞ تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ  ،2015بلغﺖ درجة الﺤﺮارة
لﺪيهﻤا في نهاية الﻤﻄاف  42.7درجة مﺌﻮية و 38.9درجة
مﺌﻮية ،على الﺘﺮتﯿﺐ في  7كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ ،2016
وهﻤا درجﺘان كانﺘا كلﺘاهﻤا أعلى بﻤقﺪار  3درجات مﺌﻮية
أو أكﺜﺮ مﻦ الﺮﻗﻤﯿﻦ القﯿاﺳﯿﯿﻦ اللﺬيﻦ ﺳُ ﺠﻼ لﺪى بﺮيﺘﻮريا
وجﻮهانﺴﺒﺮغ ﻗﺒﻞ عام ) 2015وهﻤا  39.7درجة مﺌﻮية و
 35.4درجة مﺌﻮية ،على الﺘﺮتﯿﺐ(.

وﺷهﺪت أﺳﺘﺮالﯿا حﺮاً مﺘﻄﺮفاً في صﯿﻒ
وصﯿﻒ  .2014/2013وكان كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ في عام
 2013هﻮ أحﺮّ ﺷهﺮ مﺴﺠﻞ في أﺳﺘﺮالﯿا ،وﺳُ ﺠﱢ لﺖ أرﻗام
ﻗﯿاﺳﯿة في أماكﻦ كﺜﯿﺮة ،مﻦ بﯿﻨها ﺳﯿﺪني ) 45.8درجة
مﺌﻮية( وهﻮبارت ) 41.8درجة مﺌﻮية( .وفي كانﻮن الﺜاني /رﻏﻢ الﺤﺮ بﻮجﮫ ﻋام ،ﻛانﺖ ھﻨاك ﻓﺘﺮات ﻛﺒﯿﺮة
يﻨايﺮ  ،2014ﺳُ ﺠلﺖ أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة الﺳﺘﻤﺮار الﺤﺮ ،وﺷﻤﻞ ﺳاد ﻓﯿﮭا الﺒﺮد وﺳﻘﻮط الﺜﻠﻮج
ذلﻚ أربعة أيام مﺘﺘالﯿة تﺠاوزت فﯿها درجة الﺤﺮارة 41
على الﺮﻏﻢ مﻦ الﺤﺮ بﻮجﮫ عام في الفﺘﺮة ،2015-2011
درجة مﺌﻮية في ملﺒﻮرن.
كانﺖ هﻨاك مع ذلﻚ بعﺾ حاالت الﺒﺮد وﺳقﻮط الﺜلﻮج
وفي تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ  ،2014ﺳادت مﻮجة حﺮ كﺒﯿﺮة ﻏﯿﺮ العادية في القارات الﺸﻤالﯿة الﺮﺋﯿﺴﯿة في نﺼﻒ الﻜﺮة
في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ،مﻦ بﯿﻨها الﺠﺰﺀ اﻷرﺿﯿة الﺸﻤالي.
2013/2012
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الﺸﻜﻞ  - 12ﺧﺮيﻄة
لﻤﺌﯿﻨات درجات الﺤﺮارة
في الفﺘﺮة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ
كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ إلى
آذار /مارس تﺼﻮّر ﺷﺘا ًﺀ
بارداً في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
الﺸﺮﻗﯿة وﺷﺘا ًﺀ حاراً في
الﺠﺰﺀ الغﺮبي مﻦ الﺒلﺪ
)الﻤﺼﺪر :الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي
للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة )(NCEI
الﺘابع لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة

ﻣﺋﯾﻧﺎت ﻣﺗوﺳط درﺟﺎت اﻟﺣرارة
ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﯾﻧﺎﯾر  -آذار /ﻣﺎرس

2014

ﻓﺗرة اﻟﺗرﺗﯾب 120) 2014-1895 :ﻋﺎﻣﺎ ً ﻣن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت(
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فقﺪ ﺳادت فﺘﺮة بﺮد مﺘﻄﺮف مﻤﺘﺪة في أجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة مﻦ أيﻀاً في أجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة مﻦ أوروبا مع حﺪوث عﻮاصﻒ
أوروبا في ﺷﺒاط /فﺒﺮايﺮ  .2012وكانﺖ هﺬه هي أكﺒﺮ مﻮجة ثلﺠﯿة كﺒﯿﺮة في بعﺾ اﻷماكﻦ.
بﺮد مﻨﺬ عام  1985أو عام  1987على الﺴﻮاﺀ في أجﺰاﺀ
كﺜﯿﺮة مﻦ وﺳﻂ وﻏﺮب أوروبا .فقﺪ ﻇلﺖ درجات الﺤﺮارة وكان ﺷﺘاﺀ  2014/2013وﺷﺘاﺀ  2015/2014كﻼهﻤا أبﺮد
الﺸﻜﻞ  - 13نﻄاق رﻗعة
الغﻄاﺀ الﺠلﯿﺪي في نﺼﻒ أﻗﻞ مﻦ صفﺮ درجة مﺌﻮية باﺳﺘﻤﺮار لﻤﺪة أﺳﺒﻮعﯿﻦ أو كﺜﯿﺮاً مﻦ الﻤعﺘاد في كﺜﯿﺮ مﻦ أجﺰاﺀ وﺳﻂ وﺷﺮق الﻮاليات
ﻞ أرﻗاماً الﻤﺘﺤﺪة وفي جﻨﻮب كﻨﺪا .فقﺪ اﺳﺘﻤﺮت درجات الﺤﺮارة
الﻜﺮة الﺸﻤالي مﻨﺬ 1970
أكﺜﺮ في معﻈﻢ وﺳﻂ أوروبا ،وإن كانﺖ لﻢ تﺴﺠﱠ
)يﺸﯿﺮ الﺨﻂ اﻷزرق لﻜانﻮن ﻗﯿاﺳﯿة مﻨﺨفﻀة كﺒﯿﺮة لﺪرجة الﺤﺮارة .وأدت هﺬه الﻈاهﺮة الﻤﻨﺨفﻀة في كﻞ الﻤﻨﻄقة لفﺘﺮات مﻤﺘﺪة ،مع أن أدنى
الﺜاني /يﻨايﺮ ،والﺨﻂ
أيﻀاً إلى ﺳقﻮط ثلﻮج مفﺮﻃة الغﺰارة في بعﺾ اﻷماكﻦ ،مﺴﺘﻮى بلغﺘﮫ درجات الﺤﺮارة كان في الغالﺐ أعلى عﺪة
اﻷحﻤﺮ لﺤﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ(
ال ﺳﯿﻤا في أجﺰاﺀ مﻦ ﺷﺮق إيﻄالﯿا في اتﺠاه رياح الﺒﺤﺮ درجات مﻦ الﻤﺴﺘﻮيات القﯿاﺳﯿة .وعلى العﻜﺲ مﻦ ذلﻚ
)الﻤﺼﺪر :بﯿانات مقﺪمة مﻦ
بارداً بﺪرجة ملﺤﻮﻇة بلغﺖ درجات الﺤﺮارة الﺸﺘﻮية ﺧﻼل هﺬيﻦ الﺸﺘاﺀيﻦ
مﺨﺘﺒﺮالﺜلﺞ العالﻤي ،جامعة اﻷدرياتﯿﻜي .وكان آذار /مارس 2013
مﺴﺘﻮيات عالﯿة ﻗﯿاﺳﯿة على الﺴاحﻞ الغﺮبي .وكان الﺒﺮد
ريﺘﺠﺮز ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة(
مﺴﺘﻤﺮاً على وجﮫ الﺨﺼﻮص في ﺷﺒاط /فﺒﺮايﺮ ،2015
عﻨﺪما لﻢ تﺮتفع درجات الﺤﺮارة في مﻮاﻗع مﺜﻞ مﻮنﺘﺮيال
60
وتﻮرنﺘﻮ وﺳﯿﺮاكﯿﻮز إلى أعلى مﻦ صفﺮ درجة مﺌﻮية
50
في أي وﻗﺖ ﺧﻼل الﺸهﺮ .وفي الﻤﻨاﻃﻖ الﺴاحلﯿة ،كانﺖ
اﻷحﻮال الﺒاردة في ﺷﺘاﺀ  2015/2014مﺼﺤﻮبة بﺴقﻮط
40
ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﯾﻧﺎﯾر
الﺜلﻮج الﻤﺘﻜﺮر ،مع ﺳقﻮط أكﺒﺮ كﻤﯿة مﺴﺠلة مﻦ الﺜلﻮج
ﺣزﯾران /ﯾوﻧﯾو
20
الﻤﻮﺳﻤﯿة على بﻮﺳﻄﻦ.

ﻓﯿﻀانات مﺪمﺮة ﻓﻲ أجﺰاﺀ ﻛﺜﯿﺮة مﻦ العالﻢ
حﺪثﺖ فﯿﻀانات مﺪمﺮة في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ العالﻢ ،مﻤا
ﺳاهﻢ في حﺪوث ﺧﺴاﺋﺮ في اﻷرواح وﺧﺴاﺋﺮ اﻗﺘﺼادية
فادحة.

ً
وتﻮﻏﻼ أكﺜﺮ في ﺷﺮق آﺳﯿا ،كان ﺳقﻮط اﻷمﻄار اﻷعلى
مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ باﺳﺘﻤﺮار ﺧﻼل ذروة مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار الﻤﻤﺘﺪ
ً
مﻦ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ إلى أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2011
مﺴﺆوال عﻦ
ً
ﻃﻮيﻼ في جﻨﻮب ﺷﺮق
حﺪوث فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة اﺳﺘﻤﺮت
آﺳﯿا ،بﺤﯿﺚ كانﺖ مﺠامﯿع ﺳقﻮط اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة أعلى
بﺤﻮالي  35في الﻤاﺋة مﻦ الﻤعﺘاد على مﻨﻄقة تﺘﺮكﺰ حﻮل
مﺴﺘﺠﻤع اﻷمﻄار في مﻨﻄقة ﺷاوفﺮايا بﺸﻤال تايلﻨﺪ .وكانﺖ
تايلﻨﺪ هي الﺒلﺪ اﻷكﺜﺮ تﻀﺮراً ،بﺤﯿﺚ تﺤﺮكﺖ الفﯿﻀانات،
ً
أصﻼ في مﻨاﻃﻖ ريفﯿة ،في اتﺠاه
بعﺪ أن كانﺖ ﻗﺪ بﺪأت
الﻤﺠﺮى لﺘغﻤﺮ مﻨاﻃﻖ كﺒﯿﺮة مﻦ بانﻜﻮك بﺤلﻮل أواﺧﺮ
تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ .وتﺄثﺮت أيﻀاً الﺒلﺪان الﻤﺠاورة ،ال
ﺳﯿﻤا جﻤهﻮرية الو الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة الﺸعﺒﯿة وكﻤﺒﻮديا ،تﺄثﺮاً
ﺷﺪيﺪاً .وحﺪث أكﺜﺮ مﻦ  800حالة وفاة في الفﯿﻀانات،
وﻗ ّﺪر الﺒﻨﻚ الﺪولي الﺨﺴاﺋﺮ االﻗﺘﺼادية بﻤﺒلﻎ  40بلﯿﻮن
دوالر أمﺮيﻜي أو أكﺜﺮ مﻦ ذلﻚ ،وحﺪث ﻗﺪر كﺒﯿﺮ مﻨها
مﻦ ﺧﻼل فقﺪان اﻹنﺘاج الﺼﻨاعي ﻷن الفﯿﻀانات أدت إلى
إﻏﻼق الﻤﺼانع وانقﻄاع ﺳﻼﺳﻞ اﻹمﺪاد.
وأدت الفﯿﻀانات الﺨاﻃفة إلى ﺧﺴاﺋﺮ كﺒﯿﺮة في اﻷرواح في
أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ العالﻢ ﺧﻼل الفﺘﺮة  .2015-2011وحﺪثﺖ
أﺳﻮأ ﻇاهﺮة مﻨفﺮدة في كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ  ،2011عﻨﺪما
تﻮفي أكﺜﺮ مﻦ  900ﺷﺨﺺ في فﯿﻀان ﺧاﻃﻒ حﺪث ﺷﻤال
ريﻮ دي جانﯿﺮو بالﺒﺮازيﻞ.

اﻟﺣد اﻷﻗﺻﻰ = 1811.70
اﻟﺣد اﻷدﻧﻰ = –622.60

ﻣﻠﯾﻣﺗرات

وتﺄثﺮت بﺬلﻚ على وجﮫ الﺨﺼﻮص الهﻨﺪ وباكﺴﺘان ،بﺤﯿﺚ
حﺪثﺖ فﯿﻀانات مﺪمﺮة في أحﺪ الﺒلﺪيﻦ أو في كلﯿهﻤا في
كﻞ مﻮﺳﻢ أمﻄار مﻮﺳﻤﯿة ﺧﻼل الفﺘﺮة مﻦ عام  2011إلى
عام  .2014وحﺪثﺖ أكﺜﺮ ﻇاهﺮة مﻨفﺮدة تﺪمﯿﺮاً في حﺰيﺮان/
يﻮنﯿﻮ  ،2013عﻨﺪما ﺳقﻄﺖ أمﻄار ﻏﺰيﺮة في أﻗﺼى
ﺷﻤال الهﻨﺪ ،ال ﺳﯿﻤا في والية أوتارﺧﻨﺪ ،ﺳاهﻤﺖ مﺴاهﻤة
كﺒﯿﺮة في ﺳلﺴلة مﻦ الﻈﻮاهﺮ أﺳفﺮت عﻦ أكﺜﺮ مﻦ 5800
حالة وفاة .وكان ﺳقﻮط اﻷمﻄار لﻤﺪة أربعة أيام على أﺷﺪ
الﻤﻨاﻃﻖ تﺄثﺮاً ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮق وﺷهﺪ أكﺜﺮ اﻷيام مﻄﺮاً )يﻮم 16
ً
معﺪال لﺴقﻮط اﻷمﻄار لﻤﺪة يﻮم واحﺪ أعلى
حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ(
بﻨﺴﺒة ﻗﺪرها  105في الﻤاﺋة مﻦ معﺪل ﺳقﻮط اﻷمﻄار في
أي يﻮم مﻦ أيام ﺷهﺮ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ ﺳابﻖ .وحﺪثﺖ معﻈﻢ
حاالت الﻮفاة في االنهﯿاالت اﻷرﺿﯿة ،في حﯿﻦ تفاﻗﻤﺖ
الفﯿﻀانات بفعﻞ انﺼهار الﺜلﻮج على االرتفاعات اﻷعلى
)نﺘﯿﺠة لﺘﺮاكﻢ ثلﺠي مﻮﺳﻤي أعلى مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ والﺘﻮﻗﯿﺖ
الﻤﺒﻜﺮ على ﻏﯿﺮ العادة للعاصفة أثﻨاﺀ فﺼﻞ الﻤﻮﺳﻤﯿات(
وانفﺠارات الﺒﺤﯿﺮات الﺠلﯿﺪية .وحﺪثﺖ فﯿﻀانات مﺪمﺮة
أيﻀا في كﺸﻤﯿﺮ والﻤﻨاﻃﻖ الﻮاﻗعة في اتﺠاه الﻤﺠﺮى في
كﻞ مﻦ الهﻨﺪ وباكﺴﺘان في أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  .2014وﺷهﺪت
باكﺴﺘان أيﻀاً فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة في عامي  2011و 2012
على الﺴﻮاﺀ ،وإن كانﺖ الفﯿﻀانات في كﻼ هﺬيﻦ العامﯿﻦ
مﻮﺿعﯿة بﺪرجة أكﺒﺮ مﻤا حﺪث في فﯿﻀانات عام 2010
الﺘاريﺨﯿة .وفي أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2012تﻀﺮر بالفﯿﻀانات
ﻗﺮابة حﻤﺴة مﻼيﯿﻦ ﺷﺨﺺ ،ولﺤقﺖ اﻷﺿﺮار أو الﺪمار
بعﺪد  460000مﻨﺰل.

الﺸﻜﻞ  - 14الﺸﺬوذ في
اﻷمﻄار الﺴﻨﻮية في تايلﻨﺪ
في  ،2011معﺒﺮاً عﻨﮫ
بالﻤلﯿﻤﺘﺮات فﻮق أو دون
الﻤﺘﻮﺳﻂ الﻄﻮيﻞ اﻷمﺪ
)الﻤﺼﺪر :إدارة اﻷرصاد
الﺠﻮية الﺘايلﻨﺪية(
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وإلى جانﺐ الفﯿﻀانات الﺘي حﺪثﺖ في جﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا
في عام  ،2011ﺷهﺪت مﻨاﻃﻖ كﺒﯿﺮة ﻇﻮاهﺮ أﺧﺮى .فقﺪ
حﺪثﺖ فﯿﻀانات في حﻮض نهﺮ الﺪانﻮب وحﻮض نهﺮ إلﺒﮫ
في وﺳﻂ أوروبا في أيار /مايﻮ  -حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ ،2013
وفي ﺷﺮﻗي أﺳﺘﺮالﯿا )ال ﺳﯿﻤا كﻮيﻨﺰالنﺪ( في أواﺋﻞ عام
 ،2012وحﺪثﺖ ﺧﺴاﺋﺮ اﻗﺘﺼادية ُﻗ ّﺪرت بعﺸﺮات الﺒﻼيﯿﻦ
مﻦ الﺪوالرات في كلﺘا الﺤالﺘﯿﻦ ،وإن كانﺖ الﺨﺴاﺋﺮ في
اﻷرواح مﺘﻮاﺿعة نﺴﺒﯿاً مقارنة بالﻈﻮاهﺮ الﺘي حﺪثﺖ في
آﺳﯿا .وأدى أيﻀاً فﯿﻀان واﺳع الﻨﻄاق في حﻮض نهﺮ
بارانﯿا بﻮﺳﻂ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة في حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وتﻤﻮز/
يﻮلﯿﻮ  2014إلى حﺪوث ﺧﺴاﺋﺮ مﺒاﺷﺮة مﺤﺪودة في اﻷرواح
ولﻜﻨﮫ أثّﺮ على أكﺜﺮ مﻦ  700000ﺷﺨﺺ في باراﻏﻮاي
وﻏﺮب الﺒﺮازيﻞ وﺷﻤال اﻷرجﻨﺘﯿﻦ ،مع اﺳﺘﻤﺮار عﺪم ﻗﺪرة
بعﺾ الﻤﺸﺮديﻦ في باراﻏﻮاي على العﻮدة إلى ديارهﻢ
في أواﺧﺮ عام  .2014وحﺪث مﺰيﺪ مﻦ الفﯿﻀانات الﻜﺒﯿﺮة
في هﺬه الﻤﻨﻄقة في أواﺧﺮ عام  2015وأواﺋﻞ عام .2016

ﺣاﻻت جﻔاف مﻄﻮلة ﺗﺼﯿﺐ قارات مﺘعﺪدة

لقﺪ تﻀﺮرت الﺒﺮازيﻞ تﻀﺮراً كﺒﯿﺮاً مﻦ الﺠفاف معﻈﻢ
الفﺘﺮة  .2015-2011فقﺪ عانى ﺷﻤال ﺷﺮق الﺒلﺪ مﻦ جفاف
ﺷﺪيﺪ في عامي  2012و .2013ونﺸﺄت أيﻀاً حالة جفاف
مﻮﺿعﯿة نﺴﺒﯿاً في مﻨﻄقة ﺳاو باولﻮ ﺧﻼل عام ،2013
امﺘﺪت إلى أجﺰاﺀ أﺧﺮى مﻦ ﺷﺮق الﺒﺮازيﻞ ﺧﻼل الﻨﺼﻒ
الﺜاني مﻦ عام  2014وأواﺋﻞ عام  .2015وتﺤﺴﻨﺖ اﻷحﻮال
تﺤﺴﻨاً ﻃفﯿفاً في بعﺾ أجﺰاﺀ ﺷﺮق الﺒﺮازيﻞ اعﺘﺒاراً مﻦ
ﺷﺒاط /فﺒﺮايﺮ  ،2015وإن كانﺖ مﻨﻄقة الﺸﻤال الﺸﺮﻗي
ﻇلﺖ جافة .وفي الﻮﻗﺖ نفﺴﮫ ،كانﺖ أجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة مﻦ
21

حﻮض نهﺮ اﻷمازون ،مﺘﻤﺮكﺰة على الﺒﺮازيﻞ ولﻜﻨها
مﻤﺘﺪة أيﻀاً إلى بلﺪان مﺠاورة ،ﺷﺪيﺪة الﺠفاف في ﺷﺘاﺀ
وربﯿع نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة الﺠﻨﻮبي في عامي 2014
و  ،2015ال ﺳﯿﻤا في عام 2015؛ فعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،كان
معﺪل ﺳقﻮط اﻷمﻄار في مﺪيﻨة ماناووس في الفﺘﺮة الﻤﻤﺘﺪة
مﻦ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ إلى تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ  2015أﻗﻞ
مﻦ الﻤعﺘاد بﻨﺴﺒة ﻗﺪرها  58في الﻤاﺋة) .مع أن هﺬا يﻜﻮن
عاد ًة أجﻒ فﺘﺮة مﻦ الﺴﻨة ،ما زال مﺘﻮﺳﻂ ﺳقﻮط اﻷمﻄار
يﺘﺮاوح مﻦ  50ملﯿﻤﺘﺮاً إلى  100ملﯿﻤﺘﺮ ﺷهﺮياً؛ وكانﺖ
مﺠامﯿع ﺳقﻮط اﻷمﻄار في عام  2015أﺷﺒﮫ بﻤﻮﺳﻢ الﺠفاف
في مﻨاخ الﺴافاناه مﻨها بﻤﻨاخ ﻏابة مﻄﯿﺮة ( .وﺳاهﻤﺖ
اﻷحﻮال الﺠافة ،الﺘي كانﺖ مﺼﺤﻮبة بﺪرجات حﺮارة
أعلى مﻦ الﻤعﺘادة عﻤﻮماً بﻤقﺪار درجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ إلى
ثﻼث درجات مﺌﻮية ،في ارتفاع معﺪل الﺤﺮاﺋﻖ ،بﺤﯿﺚ
ﺳﺠّ ﻞ عﺪد الﺤﺮاﺋﻖ في والية أمازوناس مﺴﺘﻮيات ﻗﯿاﺳﯿة
في عام  .2015وأدى الﺠفاف في مﻨﻄقة ﺳاو باولﻮ إلى
إجهاد ﺷﺪيﺪ لﻤﻮارد الﻤﯿاه الﻤﺤلﯿة ،بﺤﯿﺚ انﺨفﻀﺖ كﻤﯿات
الﻤﯿاه الﻤﺨﺰونة مﺤلﯿاً إلى أﻗﻞ مﻦ  10في الﻤاﺋة ﺧﻼل
صﯿﻒ  ،2015/2014ونﺘﺞ عﻦ ذلﻚ فﺮض تقﯿﯿﺪات ﺷﺪيﺪة
على إمﺪادات الﻤﯿاه.
وﺷهﺪت الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة والﻤﻨاﻃﻖ الﺸﻤالﯿة مﻦ الﻤﻜﺴﯿﻚ
الﻤﺘاﺧﻤة لها جفافاً كﺒﯿﺮاً في مﻨاﻃﻖ كﺒﯿﺮة في الفﺘﺮة

 .2015-2011وتﺮكﺰت ﺳﻨة الﺠفاف الﺸﺪيﺪ  2011على
والية تﻜﺴاس وﺷﻤال الﻤﻜﺴﯿﻚ ،مع امﺘﺪاد أحﻮال الﺠفاف
لﺘﺸﻤﻞ أجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة مﻦ وﺳﻂ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل عامي
صﻨفﺖ نﺴﺒة ﻗﺪرها
 2012و .2013وفي تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ُ ،2012
 64.5في الﻤاﺋة في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة القارية على أنها في
حالة جفاف ،وهﻮ ما يﻤﺜﻞ أﻗﺼى مﺪى بلغﮫ الﺠفاف فﯿها
مﻨﺬ ﺳﻨﻮات الغﺒﺮاﺀ في ثﻼثﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ .وبﺪﺀاً
مﻦ عام  ،2013فﺼاعﺪاً ،تﺤﺴّ ﻨﺖ اﻷحﻮال ﺷﺮﻗي جﺒال
روكي ولﻜﻨها ﺳاﺀت في الغﺮب ،حﯿﺚ تعﺮﺿﺖ كالﯿفﻮرنﯿا
ﻷﺷﺪ حاالت الﺠفاف الﻤﺴﺠلة لﺪيها .وكان ﺳقﻮط اﻷمﻄار
في كالﯿفﻮرنﯿا أﻗﻞ مﻦ الﻤعﺘاد بﻨﺴﺒة ﻗﺪرها  20في الﻤاﺋة
16
على اﻷﻗﻞ في كﻞ ﺳﻨة مﻦ ﺳﻨﻮات ﺳقﻮط اﻷمﻄار اﻷربع
الﻤﻤﺘﺪة مﻦ  2012/2011إلى  ،2015/2014وهﻮ ما يﻤﺜﻞ
ﻇاهﺮة ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮﻗة .وكان مﺠﻤﻮع ﺳقﻮط اﻷمﻄار في
الﺴﻨﻮات اﻷربع الﻤﻤﺘﺪة مﻦ تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ 2011
إلى أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2015أﻗﻞ مﻦ الﻤعﺘاد بﻨﺴﺒة ﻗﺪرها 30
في الﻤاﺋة ،وهﻮ ما يقﻞ عﻦ الﺮﻗﻢ القﯿاﺳي الﺴابﻖ لفﺘﺮة
مﻜافﺌة )كان ﺳقﻮط اﻷمﻄار أﻗﻞ مﻦ الﻤعﺘاد بﻨﺴﺒة ﻗﺪرها
16

بالﻨﻈﺮ إلى أن كالﯿفﻮرنﯿا تﺘلقى كﻞ ما يﺴقﻂ فﯿها مﻦ أمﻄار تقﺮيﺒاً
في نﺼﻒ العام الﺸﺘﻮي ،تعﺮّ ف ”ﺳﻨة ﺳقﻮط اﻷمﻄار“ فﯿﻤا يﺘعلﻖ
بﻜالﯿفﻮرنﯿا ﻷﻏﺮاض هﺬا القﺴﻢ بﺄنها الﺴﻨة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ تﺸﺮيﻦ
اﻷول /أكﺘﻮبﺮ مﻦ عام إلى أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ مﻦ العام الﺬي يلﯿﮫ.
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)Bruno Kelly (REUTERS

ﻗارب مﺴﺘقﺮ على ﻗاع أحﺪ فﺮوع نهﺮ ريﻮ نﺠﺮو في مﺪيﻨة ماناوس ،الﺒﺮازيﻞ،
 15تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ 2015

في عام  .2016وأﺳفﺮت أيﻀاً أحﻮال الﺠفاف ﺧﻼل مﻮﺳﻢ
اﻷمﻄار العادي في عام  2015عﻦ آثار كﺒﯿﺮة ﻗﺮب نهاية
مﻮﺳﻢ الﺠفاف  2016/2015في أجﺰاﺀ مﻦ حﻮض نهﺮ
الﻤﯿﻜﻮنﻎ ،ال ﺳﯿﻤا في فﯿﯿﺖ نام.

تعاف
 26في الﻤاﺋة في الفﺘﺮة  .(1990 - 1986وحﺪث
ٍ
مﺘﻮاﺿع فقﻂ في عامي  2016/2015اللﺬيﻦ كان ﺳقﻮط
اﻷمﻄار فﯿهﻤا ﻗﺮيﺒاً مﻦ الﻤعﺪل العادي ،وكان أﻗﻞ كﺜﯿﺮاً
مﻦ الﺘﻮﻗعات في ﺳﻨة تﺸهﺪ ﻇاهﺮة نﯿﻨﯿﻮ ﺷﺪيﺪة .وﻗﺪ ﻗ ّﺪر
الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة الﺘابعة لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة
) (NOAAمﺠﻤﻮع الﺨﺴاﺋﺮ االﻗﺘﺼادية الﻨاجﻤة عﻦ الﺠفاف وكانﺖ لﺤاالت جفاف مﺪتها أﻗﺼﺮ آثار كﺒﯿﺮة في بعﺾ
في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في الفﺘﺮة ما بﯿﻦ عامي  2011و 2014أجﺰاﺀ العالﻢ .فﺤالة الﺠفاف في  2011-2010في القﺮن
اﻷفﺮيقي ،الﺘي نﺠﻤﺖ عﻦ تعاﻗﺐ فﺸﻞ مﻮﺳﻤي اﻷمﻄار
بﻤا يﺒلﻎ  60بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي تقﺮيﺒاً.
الﻤﻤﺘﺪيﻦ مﻦ تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ  -تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ
وحﺪثﺖ أيﻀاً حاالت جفاف ﻃﻮيلة اﻷمﺪ كﺒﯿﺮة في أﺳﺘﺮالﯿا  2010ومﻦ آذار /مارس  -أيار /مايﻮ  ،2011كانﺖ لها آثار
والﺠﻨﻮب اﻷفﺮيقي .ففي أﺳﺘﺮالﯿا ،كان معﺪل ﺳقﻮط اﻷمﻄار إنﺴانﯿة كﺒﯿﺮة )مﻦ بﯿﻨها ﺧﺴاﺋﺮ الﻤﺨﺰونات والﻤﺤاصﯿﻞ،
في أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ اﻷراﺿي الﺪاﺧلﯿة في كﻮيﻨﺰالنﺪ وحاالت نقﺺ في اﻷﻏﺬية ،وتﺸﺮيﺪ الﺴﻜان على نﻄاق
ً
أصﻼ
ومﻨاﻃﻖ ﺳاوث ويلﺰ الﺪاﺧلﯿة الﺸﻤالﯿة الﻤﺘاﺧﻤة لها أﻗﻞ كﺒﯿﺮ( ،ال ﺳﯿﻤا في الﺼﻮمال ،الﺘي كانﺖ مﺘﻀﺮرة
ً
كﺜﯿﺮا مﻦ الﻤعﺪل العادي مﻨﺬ مﻨﺘﺼﻒ عام  ،2012بﺤﯿﺚ تﻀﺮراً ﺷﺪيﺪاً بالﻨﺰاع ،ومﻨاﻃﻖ ﺷﻤال كﯿﻨﯿا الﻤﺘاﺧﻤة .
تعﺮّ ﺿﺖ لﻨقﺺ في ﺳقﻮط اﻷمﻄار مﺘعﺪد الﺴﻨﻮات في وﻗ ّﺪر مﻜﺘﺐ اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺘﻨﺴﯿﻖ الﺸﺆون اﻹنﺴانﯿة أن
ُ
أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ الﻤﻨﻄقة بلﻎ مﺴﺘﻮيات لﻢ تﺸهﺪ مﻨﺬ ثﻼثﯿﻨﯿات  13ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ احﺘاجﻮا إلى معﻮنة إنﺴانﯿة ،بﯿﻨﻤا ﻗ ّﺪرت
القﺮن العﺸﺮيﻦ .وكان
ﺳقﻮط اﻷمﻄار أﻗﻞ مﻦ الﻤعﺘاد ﺷﺒﻜة نُﻈﻢ اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ بالﻤﺠاعة حﺪوث  258000حالة
على
بﺼﻮرة مﺴﺘﺪامة يﺤﺪث أيﻀاً مﻨﺬ مﻨﺘﺼﻒ عام 2012
وفاة إﺿافﯿة في الﺼﻮمال ﺧﻼل الفﺘﺮة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ تﺸﺮيﻦ
مﺴاحة تﺘﺮكﺰ على مﻨﻄقة ﻏﺮب فﯿﻜﺘﻮريا ويﻨﺘﺸﺮ لﯿغﻄي اﻷول /أكﺘﻮبﺮ  2010إلى نﯿﺴان /أبﺮيﻞ  .2012وﻗﺪ عاد
معﻈﻢ اﻷجﺰاﺀ الﺒاﻗﯿة مﻦ فﯿﻜﺘﻮريا والﺠﺰﺀ
الﺠﻨﻮبي مﻦ الﺠفاف في أجﺰاﺀ مﻦ ﺷﺮق أفﺮيقﯿا ،ال ﺳﯿﻤا ﺷﻤال إثﯿﻮبﯿا
واﺳﺘﻤﺮ
جﻨﻮب أﺳﺘﺮالﯿا مﻦ مﻨﺘﺼﻒ عام  2014فﺼاعﺪاً.
وإريﺘﺮيا ،ﺧﻼل عام .2015
هﺬا العﺠﺰ في ﺳقﻮط اﻷمﻄار حﺘى أواﺋﻞ عام  2016ﻗﺒﻞ
ّ
ً
ً
أن يﺨفﻒ مﻨﮫ كﺜﯿﺮاً ﺳقﻮط أمﻄار ﻏﺰيﺮة بﺪﺀاً مﻦ أيار /وبﺪﺀا مﻦ مﻨﺘﺼﻒ عام  2015فﺼاعﺪا ،أثﺮت حاالت جفاف
مايﻮ  2016فﺼاعﺪاً.
كﺒﯿﺮة ،ارتﺒﻄﺖ بها ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ ،على أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ
ً إنﺪونﯿﺴﯿا ،وكﺬلﻚ على أجﺰاﺀ مﻦ الﺒلﺪان الﻤﺠاورة في
وتﺄثﺮت أيﻀاً أجﺰاﺀ مﻦ الﺠﻨﻮب اﻷفﺮيقي بالﺠفاف بﺪﺀا
جﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا وﻏﺮبي الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،مﻦ ﻗﺒﯿﻞ بابﻮا
مﻦ أواﺧﺮ عام  ،2013ال ﺳﯿﻤا نامﯿﺒﯿا وأنغﻮال ومقاﻃعة
ﺷﻤال ﻏﺮب جﻨﻮب أفﺮيقﯿا في مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار  ،2014/2013ﻏﯿﻨﯿا الﺠﺪيﺪة ،وفانﻮاتﻮ ،وفﯿﺠي .وﺳاهﻤﺖ أحﻮال الﺠفاف
وأجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ جﻨﻮب أفﺮيقﯿا بﺪﺀاً مﻦ مﻨﺘﺼﻒ عام في مﺴﺘﻮيات اﺳﺘﺜﻨاﺋﯿة مﻦ الﺤﺮاﺋﻖ في جﺰيﺮتي ﺳﻮمﻄﺮة
 2014فﺼاعﺪاً .وكانﺖ الفﺘﺮة مﻦ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ  2014إلى وبﻮرنﯿﻮ ،مﻤا تﺴﺒﺐ في تلﻮث دﺧاني ﺷﺪيﺪ فﻮق أجﺰاﺀ
حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ  2015هي أجﻒ فﺘﺮة مﺴﺠّ لة فﯿﻤا يﺘعلﻖ كﺒﯿﺮة مﻦ الﻤﻨﻄقة .وﻗﺪ أدت ﺳﺤابة الﺪﺧان إلى حﺪوث
بﻤقاﻃعة كﻮازولﻮ  -ناتال ،وكانﺖ ﺧامﺲ أجﻒ فﺘﺮة فﯿﻤا حالة اﺿﻄﺮاب واﺳعة الﻨﻄاق في إنﺪونﯿﺴﯿا وﺳﻨغافﻮرة
يﺘعلﻖ بﺠﻨﻮب أفﺮيقﯿا كﻜﻞ ،في حﯿﻦ كانﺖ الﺴﻨة الﺘقﻮيﻤﯿة ومالﯿﺰيا .وفي إنﺪونﯿﺴﯿا ،أُبلﻎ عﻦ احﺘﺮاق  2.6ملﯿﻮن
 2015هي أجﻒ ﺳﻨة تقﻮيﻤﯿة مﺴﺠلة فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺠﻨﻮب هﻜﺘار ،وأُبلﻎ ﺧﻼل الفﺘﺮة ما بﯿﻦ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ وتﺸﺮيﻦ
أفﺮيقﯿا .وحاالت الﺠفاف في هﺬه الﻤﻨﻄقة تﺮتﺒﻂ بها عاد ًة اﻷول /أكﺘﻮبﺮ  2015عﻦ أكﺜﺮ مﻦ  500000حالة إصابة
ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ .واﻵثار اﻹنﺴانﯿة لهﺬا الﺠفاف اﺳﺘﻤﺮت بﻤﺸاكﻞ تﻨفﺴﯿة ،ﺷﻤلﺖ  34حالة وفاة عُ ﺰيﺖ مﺒاﺷﺮة إلى
في  ،2016بﺤﯿﺚ يق ّﺪر بﺮنامﺞ اﻷﻏﺬية العالﻤي حالﯿاً أن ﺳﺤابة الﺪﺧان .وأﻇهﺮت دراﺳات الحقة حﺪوث زيادة كﺒﯿﺮة
 18ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﺳﯿﺤﺘاجﻮن إلى الﻤﺴاعﺪة بﺤلﻮل كانﻮن في الﻮفﯿات بﻮجﮫ عام على نﻄاق الﻤﻨﻄقة .وأثّﺮ الﺠفاف
الﻤﺮتﺒﻂ بالﻨﯿﻨﯿﻮ أيﻀاً على أجﺰاﺀ مﻦ مﻨﻄقة الﻜاريﺒي،
الﺜاني /يﻨايﺮ .2017
وأمﺮيﻜا الﻮﺳﻄى ،وﺷﻤال ﻏﺮب أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة في عام
وكان ﺳقﻮط اﻷمﻄار في مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة الهﻨﺪي  2015وأواﺋﻞ عام  .2016وﺷهﺪت جﺰر كاريﺒﯿة مﺘعﺪدة
)حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ  -أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ( أﻗﻞ مﻦ الﻤعﺘاد بﻤا أجﻒ عام مﺴﺠﻞ لﺪيها في  ،2015وكﺬلﻚ كﻮلﻮمﺒﯿا ،الﺘي
يﺘﺠاوز  10في الﻤاﺋة في عامي  2014و 2015على الﺴﻮاﺀ ،ﺷهﺪت أمﻄﺮ عامﯿﻦ مﺴﺠلﯿﻦ لﺪيها ﺧﻼل ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا
وكانﺖ هﺬه هي الﻤﺮة اﻷولى الﺘي حﺪث فﯿها ذلﻚ في عامﯿﻦ في .2011/2010
مﺘﺘالﯿﯿﻦ مﻨﺬ عامي  .1987-1986ولﻜﻦ أثﺮ ذلﻚ ﺧففﺖ
مﻨﮫ تﺤﺴﯿﻨات في اﻹنﺘاجﯿة الﺰراعﯿة في العقﻮد اﻷﺧﯿﺮة ،وﺧﻼل الفﺘﺮة تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ  - 2013نﯿﺴان /أبﺮيﻞ
وكﺬلﻚ ﺳقﻮط اﻷمﻄار بﻤعﺪل أعلى مﻦ الﻤعﺘاد ﺧارج إﻃار  ،2014ﺳُ ﺠلﺖ أوﺿاع جفاف مﺘﻄﺮفة في مﻨﻄقة تﻤﺘﺪ مﻦ
مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة اﻷﺳاﺳي .ومع ذلﻚ ،فقﺪ أﺳفﺮت الﺸﺮق اﻷوﺳﻂ على ﺳاحﻞ الﺒﺤﺮ الﻤﺘﻮﺳﻂ في اتﺠاه الﺸﻤال
أحﻮال الﺠفاف في عامي  2014و 2015عﻦ حاالت نقﺺ نﺤﻮ تﺮكﯿا وفي اتﺠاه الﺸﺮق نﺤﻮ كازاﺧﺴﺘان وأوزبﻜﺴﺘان
في الﻤﯿاه في أجﺰاﺀ مﻦ الهﻨﺪ ﻗﺮب نهاية مﻮﺳﻢ الﺠفاف وﻗﯿﺮﻏﯿﺰﺳﺘان .وكان مﺘﻮﺳﻂ العﺠﺰ في ﺳقﻮط اﻷمﻄار
في  ،2016/2015ﻗﺒﻞ أن تﺨفﻒ مﻨﮫ أمﻄار مﻮﺳﻤﯿة صﯿفﯿة في الﻤﻨﻄقة أكﺒﺮ مﻦ أي عﺠﺰ ﺷهﺪتﮫ الﻤﻨﻄقة مﻨﺬ عقﻮد.
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مﻨاﻃﻖ تﺄثﯿﺮ اﻷعاصﯿﺮ الﻤﺪارية الﺮﺋﯿﺴﯿة .وإعﺼار واﺷي
)ﺳﯿﻨﺪونﻎ( لﻢ يﺼﻞ إلى ﺷﺪة العاصفة الﻤﺪارية ولﻜﻨﮫ أدى
إلى فﯿﻀانات كارثﯿة على الﺴاحﻞ الﺸﻤالي لﻤﯿﻨﺪاناو .أما
إعﺼار بﻮبها )بابلﻮ( ،الﺬي ُﻗﺪر أنﮫ إعﺼار تﯿفﻮن )أحﺪ
إعﺼاري تﯿفﻮن فقﻂ حقﻖ هﺬا الﻮﺿع في أﻗﺼى الﺠﻨﻮب
هﻜﺬا( ،فقﺪ ّ
هﺐ على الﺴاحﻞ الﺸﺮﻗي للﺠﺰيﺮة ،بعﺪ أن
كان ﻗﺪ تﺮك ً
أوال أﺿﺮاراً كﺒﯿﺮة في باالو .وكان إعﺼارا
واﺷي )ﺳﯿﻨﺪونﻎ( وبﻮبها )بابلﻮ( مﺴﺆولﯿْﻦ معاً عﻦ حﺪوث
أكﺜﺮ مﻦ  1000حالة وفاة ،مع تﺮكهﻤا مﺌات آﺧﺮيﻦ في
عﺪاد الﻤفقﻮديﻦ.

NASA

إعﺼار الﺘﯿفﻮن هايان )يﻮلﻨﺪا ( في مﺮحلة اﻗﺘﺮابﮫ مﻦ
الفلﺒﯿﻦ في  7تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ 2013

اﻷﻋاصﯿﺮ الﻤﺪارية

وﻗﺪ ّ
هﺐ إعﺼار ﺳانﺪي على مﻨﻄقة الﻜاريﺒي والﺴاحﻞ
الﺸﺮﻗي للﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ .2012
وبعﺪ أن كان ﻗﺪ ﺳاهﻢ ً
أوال في إلﺤاق أﺿﺮار كﺒﯿﺮة وﺧﺴاﺋﺮ
كﺒﯿﺮة في اﻷرواح في مﻨﻄقة الﻜاريﺒي ،فﺈنﮫ اﻗﺘﺮب مﻦ
الﺴاحﻞ الﺸﺮﻗي للﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،ثﻢ انعﻄﻒ ﻏﺮباً واﺳﺘقﺮ
في نﯿﻮجﯿﺮﺳي كعاصفة فﻮق مﺪارية عابﺮة .وﺳاهﻢ حﺠﻢ
إعﺼار ﺳانﺪي الﻜﺒﯿﺮ في حﺪوث فﯿﻀانات ﺳاحلﯿة كﺒﯿﺮة
نﺘﯿﺠة لعﺮام العﻮاصﻒ ،بﺤﯿﺚ ﺳُ ﺠلﺖ مﺴﺘﻮيات ﻗﯿاﺳﯿة
للﻤﯿاه في مﻮاﻗع عﺪيﺪة .وﻏﺮﻗﺖ مﻨاﻃﻖ كﺒﯿﺮة مﻦ جﻨﻮب
مﻨهاتﻦ وكﺬلﻚ مﻨاﻃﻖ ﺳاحلﯿة أﺧﺮى كﺜﯿﺮة في مﺪيﻨة
نﯿﻮيﻮرك ،ولﻮنﻎ آيلﻨﺪ ،وفي نﯿﻮجﯿﺮﺳي وفي واليات
مﺠاورة  .وحﺪثﺖ فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة أيﻀاً على اﻷرض
مﻦ ﺳقﻮط اﻷمﻄار بغﺰارة ،وﺳقﻮط الﺜلﻮج بغﺰارة على
ً
وإجﻤاال ،عُ ﺰيﺖ  233حالة وفاة في
االرتفاعات العالﯿة.
ً
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ومﻨﻄقة الﻜاريﺒي مﺒاﺷﺮة أو بﻄﺮيقة
ﻏﯿﺮ مﺒاﺷﺮة إلى إعﺼار ﺳانﺪي ،وﻗ ّﺪر الﻤﻜﺘﺐ الﻮﻃﻨي
للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة الﺘابع لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة ) (NOAAﻗﯿﻤة
إجﻤالي الﺨﺴاﺋﺮ االﻗﺘﺼادية في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة بﻤﺒلﻎ
ﻗﺪره  67بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي.

اﻷعاصﯿﺮ الﻤﺪارية هي عادة مﻦ بﯿﻦ أﺷﺪ الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية
تﺪمﯿﺮاً ،ولﻢ تﻜﻦ الفﺘﺮة  2015-2011اﺳﺘﺜﻨا ًﺀ مﻦ ذلﻚ .ومع
أنﮫ لﻢ يﺘﺴﺒﺐ أي إعﺼار ﺧﻼل الفﺘﺮة في حﺪوث ﺧﺴاﺋﺮ
في اﻷرواح على نﻄاق الﺨﺴاﺋﺮ في اﻷرواح الﺘي تﺴﺒﺒﺖ
فﯿها بعﺾ أبﺮز الﻈﻮاهﺮ الﺘاريﺨﯿة ،كانﺖ هﻨاك مع ذلﻚ
ً
مﺴﺆوال عﻦ 1000
ثﻼثة أعاصﯿﺮ في الفلﺒﯿﻦ ،كان كﻞ مﻨها
حالة وفاة أو أكﺜﺮ .وكانﺖ أكﺒﺮ ﺧﺴارة اﻗﺘﺼادية مﻨفﺮدة
ناجﻤة عﻦ ﻇاهﺮة جﻮية ناجﻤة أيﻀاً عﻦ إعﺼار مﺪاري ،ومﻦ بﯿﻦ أﺷﺪ أعاصﯿﺮ العالﻢ الﻤﺪارية في الفﺘﺮة
هﻮ إعﺼار ﺳانﺪي في عام .2012
 ،2015-2011إلى جانﺐ إعﺼاري هايان وبﻮبها ،كان
اﻹعﺼار الﺒارز هﻮ باتﺮيﺸﯿا ،الﺬي هﺐ في والية جالﯿﺴﻜﻮ
وﻗﺪ ّ
هﺐ إعﺼار هايان ) يﻮلﻨﺪا ( على الﺴاحﻞ
الﺸﺮﻗي على الﺴاحﻞ الغﺮبي للﻤﻜﺴﯿﻚ في تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ
ً
للفلﺒﯿﻦ في تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ  .2013وكان واحﺪا مﻦ  .2015وكان إعﺼار باتﺮيﺸﯿا هﻮ أﺷﺪ إعﺼار ﺳُ ﺠﻞ على
أﺷﺪ العﻮاصﻒ الﺘي تهﺐ في أي مﻜان في العالﻢ ،بﺤﯿﺚ اﻹﻃﻼق في نﺼﻒ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة الغﺮبي ،بﺤﯿﺚ بلغﺖ
كانﺖ الﺴﺮعة القﺼﻮى الﻤﺴﺘﻤﺮة للﺮياح على مﺪى 10
ﺳﺮعة الﺮياح الﻤﺴﺘﻤﺮة فﯿﮫ على مﺪى دﻗﯿقة ما ﻗﺪره 340
ً
دﻗاﺋﻖ هي  230كﯿلﻮمﺘﺮا في الﺴاعة .وعُ ﺰي أكﺜﺮ مﻦ  7800كﯿلﻮمﺘﺮاً في الﺴاعة وبلﻎ الﺤﺪ اﻷدنى للﻀغﻂ الﻤﺮكﺰي
حالة وفاة إلى إعﺼار هايان )يﻮلﻨﺪا( ،وكانﺖ في معﻈﻤها  872هﻜﺘﻮباﺳﻜال ،وإن كان صغﺮ حﺠﻤﮫ وتفﺮّ ق ﺳﻜان
تﺮجع إلى عﺮام العﻮاصﻒ في مﺪيﻨة تاكلﻮبان وحﻮلها ،مﻤا نقﻄة هﺒﻮبﮫ نﺴﺒﯿاً ﻗﺪ حﺪ مﻦ الﺨﺴاﺋﺮ واﻷﺿﺮار .ومﻦ
جعلﮫ أﺳﻮأ ﻇاهﺮة مﻨفﺮدة ﻗﺼﯿﺮة اﻷمﺪ في تلﻚ الفﺘﺮة مﻦ الﺠﺪيﺮ بالﺬكﺮ في هﺬه الفﺌة أيﻀاً إعﺼار فايلﯿﻦ ،الﺬي
حﯿﺚ الﺨﺴاﺋﺮ في اﻷرواح .واﻹعﺼاران اﻵﺧﺮان اﻷﺷﺪ اﺳﺘقﺮ على ﺳاحﻞ أوديﺸا في ﺷﺮق الهﻨﺪ في تﺸﺮيﻦ اﻷول/
تﺪمﯿﺮاً ،وهﻤا واﺷي )ﺳﯿﻨﺪونﻎ( في كانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ أكﺘﻮبﺮ  ،2013وإعﺼار بام ،الﺬي مﺮ عﺒﺮ جﺰر فانﻮاتﻮ
 2011وبﻮبها )بابلﻮ( في تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ  -كانﻮن في آذار /مارس  ،2015وأدى إلى أكﺒﺮ كارثة ﻃﺒﯿعﯿة
اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ  ،2012أثّﺮ كﻼهﻤا في الﻤقام اﻷول على في تاريﺦ ذلﻚ الﺒلﺪ .وأدت اﻹنﺬارات وعﻤلﯿات اﻹجﻼﺀ
جﺰيﺮة مﯿﻨﺪاناو الﺠﻨﻮبﯿة ،وهي مﻨﻄقة تاريﺨﯿة تقع جﻨﻮب الفعالة ،الﺘي ﺷﻤلﺖ أكﺜﺮ مﻦ ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ ،إلى ﺧفﺾ عﺪد
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الﺨﺴاﺋﺮ الﻨاجﻤة عﻦ إعﺼار فايلﯿﻦ ﺧفﻀاً كﺒﯿﺮاً مقارنة مﻨﻄقة واﺳعة مﻦ الﻮاليات الﻮﺳﻄى والﺸﺮﻗﯿة وتﺮكﺖ
ُ
18
باﻷعاصﯿﺮ الﻤﻤاثلة الﺘي حﺪثﺖ في الﻤاﺿي ،بﺤﯿﺚ أبلﻎ  3.4ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ بﺪون كهﺮباﺀ.
عﻦ حﺪوث  44حالة وفاة ،مقارنة بﺤﻮالي  10000حالة
وفاة في ”إعﺼار أوديﺸا“ في عام  1999في نفﺲ الﻤﻨﻄقة .وﻗﺪ حﺪثﺖ عﻮاصﻒ ريﺤﯿة مﺮتﺒﻄة باﻷعاصﯿﺮ ﻏﯿﺮ
الﻤﺪارية عﺪة مﺮات في أوروبا ﺧﻼل الفﺘﺮة .وحﺪثﺖ أبﺮز
وكان نﺸاط اﻷعاصﯿﺮ الﻤﺪارية على نﻄاق العالﻢ أعلى ﻇاهﺮتﯿﻦ في أواﺧﺮ عام  .2013ونﺘﺞ عﻦ اﻷولى ،الﺘي
بﻮجﮫ عام مﻦ الﻤعﺘاد في عامي  2013و  ،2015بﺤﯿﺚ حﺪثﺖ في أواﺧﺮ تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ ،أعلى نفﺤة ريﺢ
ُ
ً
أبلﻎ عﻦ  94إعﺼاراً في عام  2013وعﻦ  91إعﺼاراً في مﺴﺠلة في الﺪانﻤﺮك )53.5
مﯿﻼ في الﺜانﯿة( وأدت إلى
ً
عام ) 2015
مقارنة بﻤﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  2010-1981الﺒالﻎ  85أﺿﺮار كﺒﯿﺮة في ﺷﻤال ﻏﺮب أوروبا ،ال ﺳﯿﻤا في الﻤﻤلﻜة
إعﺼاراً( .وكان مﻮﺳﻢ عام  2012ﻗﺮيﺒاً مﻦ الﻤعﺘاد ،في الﻤﺘﺤﺪة لﺒﺮيﻄانﯿا العﻈﻤى وأيﺮلﻨﺪا الﺸﻤالﯿة ،والﺪانﻤﺮك،
حﯿﻦ أن مﻮﺳﻢ عام  ،74 ،2011وعام  ،2014الﺬي بلﻎ عﺪد وفﺮنﺴا ،وألﻤانﯿا ،وهﻮلﻨﺪا ،والﺴﻮيﺪ  .أما الﺜانﯿة ،الﺘي
اﻷعاصﯿﺮ فﯿﮫ  78أﻗﻞ نﻮعاً ما مﻦ الﻤعﺘاد .وﺷهﺪت مﻨﻄقة حﺪثﺖ في أواﺋﻞ كانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ ،فقﺪ نﺘﺞ عﻨها
ﺷﻤال ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ نﺸاﻃاً لألعاصﯿﺮ بﻮجﮫ ﺧاص أعلى مﺴﺘﻮيات لعﺮام العﻮاصﻒ في بﺤﺮ الﺸﻤال مﻨﺬ
في عام  2013وعام  ،2015وﺷهﺪت مﻨﻄقة ﺷﻤال الﻤﺤﯿﻂ عام  1953على ﺳﻮاحﻞ هﻮلﻨﺪا وأجﺰاﺀ مﻦ ﺷﺮﻗي الﻤﻤلﻜة
اﻷﻃلﺴي نﺸاﻃاً لألعاصﯿﺮ في عام .2011
الﻤﺘﺤﺪة ،ولﻜﻦ الﻀﺮر الﻨاجﻢ عﻦ الفﯿﻀانات الﺴاحلﯿة
كان مﺤﺪوداً .وﻗﺪ بﺪأ ذلﻚ مﻦ ﺳلﺴلة مﻦ العﻮاصﻒ أثﻨاﺀ
اﻷﻋاصﯿﺮ الﺪوامﯿة والعﻮاصﻒ الﺮيﺤﯿة الﻀارة ﺷﺘاﺀ  2014/2013أدت في نهاية الﻤﻄاف إلى تعﺮّ ض
الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة ﻷمﻄﺮ ﺷﺘاﺀ مﺴﺠﻞ لﺪيها ،وأدى أيﻀاً
ﺷهﺪت الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في عام  2011واحﺪاً مﻦ أنﺸﻂ
مﻮاﺳﻢ اﻷعاصﯿﺮ الﺪوامﯿة الﻤﺴﺠلة .وﻗﺪ كان مﺠﻤﻮع عﺪد إلى حﺪوث أﺿﺮار كﺒﯿﺮة نﺘﯿﺠة للﺮياح وإلى تﺤات ﺳاحلي
اﻷعاصﯿﺮ الﺪوامﯿة يﺠعلها تﺤﺘﻞ مﺮتﺒة ثالﺚ أعلى عﺪد في بعﺾ اﻷماكﻦ .ومع ذلﻚ ،لﻢ تﻜﻦ أي عاصفة ريﺤﯿة
مﺴﺠﻞ ،في حﯿﻦ جﺮى تقﯿﯿﻢ ﺳﺘة أعاصﯿﺮ دوامﯿة على أوروبﯿة مﻨفﺮدة في الفﺘﺮة  2015-2011كﺒﯿﺮة ،ﺳﻮاﺀ مﻦ
أنها مﻦ الفﺌة  5على مقﯿاس فﻮجﯿﺘا الﻤﺤﺴّ ﻦ ) ،(EFبﺤﯿﺚ حﯿﺚ الﺨﺴاﺋﺮ في اﻷرواح أو الﺨﺴاﺋﺮ في الﻤﻤﺘلﻜات،
احﺘلﺖ الﻤﺮتﺒة الﺜانﯿة بعﺪ عام  .1974وﻗﺪ حﺪثﺖ  157حالة مﺜﻞ ﻇﻮاهﺮ مﻦ ﻗﺒﯿﻞ عاصفة لﻮثار ) ،(1999أو عاصفة
وفاة أثﻨاﺀ إعﺼار دوامي في جﻮبلﯿﻦ ،والية مﯿﺰوري ،كﯿﺮيﻞ ) ،(2007أو عاصفة زيﻨﺜﯿا ).(2010
في أيار /مايﻮ  ،2011وهﻮ أكﺒﺮ عﺪد مﻦ حاالت الﻮفﯿات
الﻨاجﻤة عﻦ إعﺼار دوامي مﻨفﺮد في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ﺗﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸﺄ ﺳاھﻢ ﻓﻲ بعﺾ
مﻨﺬ عام  .1947ومع ذلﻚ ،كان نﺸاط اﻷعاصﯿﺮ الﺪوامﯿة الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة
أﻗﻞ مﻦ مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  2010-1991في الﺴﻨﻮات اﻷربع كان مﻦ مﺠاالت الﺒﺤﺚ الﺘي زاد الﻨﺸاط فﯿها ﺧﻼل
الﺒاﻗﯿة مﻦ الفﺘﺮة  ،2015-2011مع كﻮن عام  2014هﻮ الﺬي الﺴﻨﻮات القلﯿلة الﻤاﺿﯿة تقﯿﯿﻢ مﺪى تﺄثﯿﺮ تغﯿﺮ الﻤﻨاخ بفعﻞ
ﺷهﺪ أﻗﻞ عﺪد مﻦ اﻷعاصﯿﺮ الﺪوامﯿة الﻤﺴﺠلة مﻨﺬ إدﺧال اﻹنﺴان ،إن ُوجﺪ ،على احﺘﻤال حﺪوث ﻇﻮاهﺮ مﺘﻄﺮفة
ﻗﺪرات الﺮصﺪ الﺮادارية الﺤﺪيﺜة حﻮالي عام 1990؛ واحﺘﻞ مﻨفﺮدة .وتُﻨﺸﺮ أﻏلﺒﯿة هﺬه الﺪراﺳات في ملﺤﻖ ﺳﻨﻮي لﻨﺸﺮة
ً
عاما  2012و 2013أيﻀا مﺮتﺒة رابع أﻗﻞ الﺴﻨﻮات الﺘي الﺠﻤعﯿة اﻷمﺮيﻜﯿة لألرصاد الﺠﻮية ) ،(BAMSوإن كان
17
19
ﺷهﺪت تلﻚ اﻷعاصﯿﺮ مﻨﺬ عام  .1990وفي عام  ،2011بعﻀها ﻗﺪ نُﺸﺮ في أماكﻦ أﺧﺮى في الﻤﺆلفات العلﻤﯿة.
أُبلﻎ عﻦ حﺪوث  551حالة وفاة نﺘﯿﺠة لألعاصﯿﺮ الﺪوامﯿة
في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ولﻜﻦ أُبلﻎ عﻦ أﻗﻞ مﻦ  100حالة
وفاة في كﻞ ﺳﻨة مﻦ الﺴﻨﻮات اﻷربع الﺘالﯿة .وكان مﻦ
بﯿﻦ العﻮاصﻒ الﺮعﺪية الﺸﺪيﺪة الﻤلﺤﻮﻇة ﻏﯿﺮ الﻤﺘعلقة  18الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة ) (NCEIالﺘابع لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة
باﻹعﺼار الﺪوامي في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل الفﺘﺮة ﻇاهﺮة
) (NOAAهﻮ مﺼﺪر الﺒﯿانات الﻤﺘعلقة بالﺨﺴاﺋﺮ الﻨاجﻤة عﻦ
اﻷعاصﯿﺮ الﺪوامﯿة في هﺬا القﺴﻢ.
العﻮاصﻒ الﺮعﺪية الﺘي حﺪثﺖ في أواﺧﺮ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ
 ،2012والﺘي أدت إلى أﺿﺮار ﺷﺪيﺪة نﺘﯿﺠة للﺮياح عﺒﺮ  19نُﺸﺮت جﻤﯿع الﺪراﺳات الﻮاردة في هﺬا القﺴﻢ في العﺪد ذي الﺼلة

17

الﺘﺮتﯿﺐ الﻤﻨﺨفﺾ الﺨاص بالفﺘﺮة  2014-2012يﺼﺒﺢ أﻗﻞ أهﻤﯿة
في حالة تﺠاهﻞ اﻷعاصﯿﺮ الﺪوامﯿة الﻤﺼﻨّفة في الفﺌة ) EFOالﺘي
تُعﺘﺒﺮ ﺳﺠﻼتها هي اﻷكﺜﺮ عُ ﺮﺿة للﺘﺄثﺮ بالﺘغﯿﺮات في تﻜﻨﻮلﻮجﯿا
اﻷرصاد( ،وإن كانﺖ اﻷعﻮام الﺜﻼثة جﻤﯿعها تﻈﻞ مع ذلﻚ أﻗﻞ
مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ بﺠﻤﯿع الﻤقايﯿﺲ.

مﻦ نﺸﺮة الﺠﻤعﯿة اﻷمﺮيﻜﯿة لألرصاد الﺠﻮية ) (BAMSباﺳﺘﺜﻨاﺀ
تلﻚ الﺘي تﺘعلﻖ بﺴقﻮط اﻷمﻄار الﻤﺘﻄﺮف في كانﻮن اﻷول/ديﺴﻤﺒﺮ
 2015في الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة .والﻤﺮجع الﻤﺘعلﻖ بﺘلﻚ الﺪراﺳة هﻮ
G.J. van Oldenborgh , F.E.L. Otto , K. Haustein and
H. Cullen, 2015: Climate change increases the probability
– of heavy rains like those of storm Desmond in the UK
an event attribution study in near-real time. Hydrol. Earth
.Syst. Sci. Discuss., 12:13197–13216
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ﻣوﺟﺔ ﺣرارة ﻓﻲ ﻏرﺑﻲ ووﺳط
أوروﺑﺎ ،ﺗﻣوز /ﯾوﻟﯾو

2015

ﻣوﺟﺔ ﺣرارة ﻓﻲ ﺷرﻗﻲ آﺳﯾﺎ،
ﺗﻣوز /ﯾوﻟﯾو  -آب /أﻏﺳطس 2013

ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ﻓﻲ وﺳط أوروﺑﺎ
أﯾﺎر /ﻣﺎﯾو -ﺣزﯾران /ﯾوﻧﯾو2013 ،
ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت واﻧﮭﯾﺎﻻت أرﺿﯾﺔ
ﻓﻲ ﺷﻣﺎل اﻟﮭﻧد2013 ،

ﺣﺎﻻت ﺟﻔﺎف ﻓﻲ
اﻟﺷرق اﻷوﺳط
وﺟﻧوب ﻏرب آﺳﯾﺎ

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة
ظواھر أﻣطﺎر وﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ﻣﺗطرﻓﺔ،
ﺑرد ﻣﺗطرف ،ﺷﺗﺎء ،2011/2010
وآذار /ﻣﺎرس 2013

ﺟﻔﺎف ﻓﻲ ﺷﺑﺔ اﻟﺟزﯾرة
اﻷﯾﺑﯾرﯾﺔ 2012-2011

2015

ﺷﺗﺎء ﺑﺎرد ﻓﻲ اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة2014 ،

ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ﺑﺳﺑب ھﺎرﯾﻛﯾن
ﺳﺎﻧدي2012 ،

ﺟﻔﺎف ﻓﻲ وﺳط اﻟوﻻﯾﺎت
اﻟﻣﺗﺣدة2012 ،

ﺟﻔﺎف ﻣﻣﺗد ﻓﻲ ﻛﺎﻟﯾﻔورﻧﯾﺎ،

2015-2012

2014-2013

ﻓﯾﺿﺎﻧﺎت ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺷرق
آﺳﯾﺎ،

2011

أﻣطﺎر ﻣﺗطرﻓﺔ ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺷرق
أﺳﺗراﻟﯾﺎ2012-2011 ،

ﻣوﺟﺎت ﺣرارة ﻓﻲ أﺳﺗراﻟﯾﺎ،
 2013و2014

ﺟﻔﺎف ﻓﻲ ﺷرق أﻓرﯾﻘﯾﺎ

ﺟﻔﺎف ﻓﻲ ﺟﻧوب ﺷرق،
اﻟﺑرازﯾل 2014

2011-2010

ﻣوﺳم ﻧﺷط ﻷﻋﺎﺻﯾر
اﻟﮭﺎرﯾﻛﯾن ،ﻓﻲ ھﺎواي

2014

ﻣوﺟﺔ ﺣرارة ﻓﻲ
اﻷرﺟﻧﺗﯾن2013 ،

ﺟﻔﺎف ﻓﻲ اﻟﺟزﯾرة اﻟﺷﻣﺎﻟﯾﺔ
ﺑﻧﯾوزﯾﻠﻧدا2013 ،

ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺑﺷري اﻟﻣﻧﺷﺄ ﯾﻘﻠل اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺣدوث ھذه اﻟظﺎھرة

ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺑﺷري اﻟﻣﻧﺷﺄ ﯾزﯾد ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺣدوث ھذه اﻟظﺎھرة

اﻟظﺎھرة ﺗﺄﺛرت ﺑﺷدة ﺑواﺣد أو أﻛﺛر ﻣن اﻟﻣوﺟﮭﺎت اﻟﻣﻧﺎﺧﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ

ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺑﺷري اﻟﻣﻧﺷﺄ ﯾزﯾد ﺑﺷﻛل ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺣدوث ھذه اﻟظﺎھرة

ﺗﻐﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾﺔ اﻟﺗﺄﺛر أﺳﮭم ﺑدرﺟﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻲ آﺛﺎر ھذه اﻟظﺎھرة

ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺑﺷري اﻟﻣﻧﺷﺄ ﻻ ﯾؤﺛر إﻻ ﻗﻠﯾﻼً ،أو ﻻ ﯾؤﺛر ﺑﺷﻛل ﺣﺎﺳم،
ﻋﻠﻰ اﺣﺗﻣﺎﻻت ﺣدوث ھذه اﻟظﺎھرة

)(NAO ،IOD ،ENSO

الﺸﻜﻞ  - 15نﺘاﺋﺞ دراﺳات
عﺰو أﺳﺒاب الﻈﻮاهﺮ
الﻤﺘﻄﺮفة إلى تغﯿﺮ الﻤﻨاخ
الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸﺄ
)الﻤﺼﺪر :نﺸﺮة الﺠﻤعﯿة
اﻷمﺮيﻜﯿة لألرصاد الﺠﻮية،
ومﻄﺒﻮعات مﺘﻨﻮعة أﺧﺮى(

ومﻦ هﺬه الﺪراﺳات الﺒالﻎ عﺪدها  79الﺘي نﺸﺮتها الﺠﻤعﯿة
اﻷمﺮيﻜﯿة لألرصاد الﺠﻮية ) (BAMSﺧﻼل الفﺘﺮة ما بﯿﻦ
عامي  2011و ،2014تﺒﯿّﻦ مﻦ أكﺜﺮ مﻦ نﺼفها أن تغﯿﺮ
الﻤﻨاخ بفعﻞ اﻹنﺴان ﻗﺪ ﺳاهﻢ في الﻈاهﺮة الﻤﺘﻄﺮفة الﺘي
كانﺖ مﻮﺿع الﺪراﺳة ،إما مﺒاﺷﺮة وإما مﻦ ﺧﻼل تﺄثﯿﺮه
على العﻮامﻞ الﺪافعة الﻤﻨاﺧﯿة الﻜﺒﯿﺮة الﻨﻄاق )مﺜﻞ تﺄثّﺮ
الﺘغﯿﺮات في دوران الغﻼف الﺠﻮي بﺪرجات حﺮارة ﺳﻄﺢ
20
الﺒﺤﺮ الﺪافﺌة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ عادي في مﻨاﻃﻖ رﺋﯿﺴﯿة (.
وفي بعﺾ الﺤاالت ،اﻗﺘﺮنﺖ هﺬه الﻤﺴاهﻤة بﻤﺴاهﻤة
مﻦ الﺘقلﺒﯿة الﻄﺒﯿعﯿة ،ال ﺳﯿﻤا القﺴﺮ مﻦ العﻮامﻞ الﺪافعة
الﻤﻨاﺧﯿة الﻜﺒﯿﺮة الﻨﻄاق مﻦ ﻗﺒﯿﻞ الﻨﯿﻨﯿﻮ /الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي
) (ENSOأو الﺜﻨاﺋﯿة القﻄﺒﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ،أو تﺬبﺬب
ﺷﻤال الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴي.
وتﺒﯿﻦ الﺪراﺳات أن تﺄثﯿﺮ تغﯿﺮ الﻤﻨاخ بفعﻞ اﻹنﺴان ﻗﺪ
تﺠلى بﺸﻜﻞ مﺘﺴﻖ في احﺘﻤال حﺪوث الﺤﺮ الﻤﺘﻄﺮف ،على
نﻄاﻗات زمﻨﯿة ﺷﺘى بﺪﺀاً مﻦ بﻀعة أيام إلى ﺳﻨة كاملة.
وبﯿﻨﺖ بعﺾ الﺪراﺳات أن احﺘﻤال الﻈاهﺮة الﻤﺮصﻮدة
20

26

ﻗﺪ زاد بﻤقﺪار عﺸﺮة أمﺜال أو أكﺜﺮ نﺘﯿﺠة لﺘغﯿﺮ الﻤﻨاخ
بفعﻞ اﻹنﺴان .ومﻦ بﯿﻦ الﻈﻮاهﺮ الﺘي اﺳﺘُﺨلﺼﺖ مﻨها
اﺳﺘﻨﺘاجات مﻦ هﺬا القﺒﯿﻞ درجات الﺤﺮارة الﻤﻮﺳﻤﯿة
والﺴﻨﻮية الﻤﺮتفعة ارتفاعاً ﻗﯿاﺳﯿاً في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في
عام  2012وفي أﺳﺘﺮالﯿا في عام  ،2013والﺼﯿفﯿات الﺤارة
في ﺷﺮﻗي آﺳﯿا وﻏﺮبي أوروبا في عام  ،2013ومﻮجات
الﺤﺮ في ربﯿع وﺧﺮيﻒ عام  2014في أﺳﺘﺮالﯿا ،واالحﺘﺮار
الﺴﻨﻮي القﯿاﺳي في أوروبا في عام  ،2014ومﻮجة الﺤﺮ
في كانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ  2013في اﻷرجﻨﺘﯿﻦ .وتﺒﯿﻦ أيﻀاً
أن تغﯿﺮ الﻤﻨاخ بفعﻞ اﻹنﺴان ﻗﺪ أدى إلى بعﺾ تﻄﺮفات
الﺒﺮد الﺘي حﺪثﺖ ،مﻦ ﻗﺒﯿﻞ الﺸﺘاﺀات الﺒاردة الﺘي حﺪثﺖ في
أوروبا في  2011/2010وفي مﻨﻄقة وﺳﻂ ﻏﺮب الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة في  ،2014/2013الﺘي كانﺖ احﺘﻤاالت حﺪوثها
أﻗﻞ مﻤا كانﺖ ﺳﺘﺼﺒﺢ في مﻨاخ ما ﻗﺒﻞ عﺼﺮ الﺼﻨاعة.
وتﺒﯿّﻦ مﺴﺘﻮيات ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ أيﻀاً بﺼﻤة الﺘﺄثﯿﺮ الﺒﺸﺮي
الﻤﻨﺸﺄ ،والﺘي تﺠﺴّ ﺪت في الﺘﺄثﯿﺮ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸﺄ الﺸﺪيﺪ
الﺬي تﺒﯿّﻦ في احﺘﻤاالت الفﯿﻀان الﺴاحلي الﻨاجﻢ عﻦ
عﺮام العﻮاصﻒ الﻤﺮتﺒﻂ بﺈعﺼار ﺳانﺪي في عام .2012

وتﺒﯿّﻦ أن مﺴاهﻤة تغﯿﺮ الﻤﻨاخ بفعﻞ اﻹنﺴان في تﻄﺮفات
وﻗﺖ كﺘابة هﺬا الﺘقﺮيﺮ لﻢ يﻜﻦ تقﺮيﺮ الﺠﻤعﯿة اﻷمﺮيﻜﯿة لألرصاد
الﺠﻮية ) (BAMSلعام  2015مﺘاحاً بعﺪ .ومﻦ الﻤﺘﻮﻗع أن يُﺘاح تﺤﺪيﺚ الهﻄﻮل )الﻤﺮتفعة والﻤﻨﺨفﻀة( على حﺪ ﺳﻮاﺀ أﻗﻞ اتﺴاﻗاً.
على اﻹنﺘﺮنﺖ لهﺬا القﺴﻢ مﻦ الﺒﯿان عﻨﺪما تُﻨﺸﺮ معلﻮمات مﻦ فقﺪ تﺒﯿّﻦ وجﻮد إﺷارات مﺒاﺷﺮة ﻗﻮية ﻗلﯿلة ،وإن كان ﻗﺪ تﺒﯿﻦ
تقﺮيﺮ الﺠﻤعﯿة اﻷمﺮيﻜﯿة لألرصاد الﺠﻮية ) (BAMSلعام  .2015في بعﺾ الﺤاالت أن الﺸﺬوذ في درجات حﺮارة ﺳﻄﺢ

الﺒﺤﺮ الﻤﺮتفعة لﮫ دور في ﻗﺴﺮ الﺘﺤﻮالت في الﺪوران
الﺘي ﺳاهﻤﺖ في تﻄﺮفات الهﻄﻮل؛ فعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال،
تﺒﯿﻦ أن تﺠﻤّع االحﺘﺮار في الﻤﻨﻄقة الغﺮبﯿة الﻤﺪارية مﻦ
الﻤﺤﯿﻄﯿﻦ الهادئ والهﻨﺪي يﺴاهﻢ في زيادة ﺧﻄﺮ الﺠفاف
في ﺷﺮق أفﺮيقﯿا .وفي حاالت مﺘعﺪدة ،مﻦ بﯿﻨها فﯿﻀانات
عام  2011في جﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا ،وحالة الﺠفاف في الفﺘﺮة
 2015-2013في جﻨﻮب الﺒﺮازيﻞ ،والﺸﺘاﺀ الﻤﻄﯿﺮ جﺪاً
 2014/2013في الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة ،لﻢ يﺘﺒﯿﻦ وجﻮد دلﯿﻞ
واﺿﺢ على الﺘﺄثﯿﺮ مﻦ تغﯿﺮ الﻤﻨاخ بفعﻞ اﻹنﺴان .أما في
بعﺾ الﺤاالت اﻷﺧﺮى ) ً
مﺜﻼ ،ﺳقﻮط اﻷمﻄار بﻤعﺪل مﺮتفع
بﺸﻜﻞ مﺘﻄﺮف في جﻨﻮب ﺷﺮق أﺳﺘﺮالﯿا في آذار /مارس
 ،(2012فﺈن هﻨاك ما يﺸﯿﺮ إلى تﺄثﯿﺮ بﺸﺮي ولﻜﻦ أﻗﻞ
مﻦ الﻤﺴﺘﻮى الﺬي يﻤﻜﻦ فﺼلﮫ بﺜقة عﻦ الﺘقلﺒﯿة الﻄﺒﯿعﯿة
اﻷﺳاﺳﯿة .وكان مﺜال لﺘﻄﺮف الهﻄﻮل الﺬي يﻤﻜﻦ تﺤﺪيﺪ
تﺄثﯿﺮ بﺸﺮي مﻤﯿﺰ فﯿﮫ هﻮ ﺳقﻮط اﻷمﻄار الﻤﺘﻄﺮف في
الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة في كانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ  ،2015حﯿﺚ
تﺒﯿّﻦ أن تغﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻗﺪ زاد بﻨﺴﺒة بلغﺖ  40في الﻤاﺋة
تقﺮيﺒاً مﻦ أرجﺤﯿة حﺪوث ﻇاهﺮة على الﻨﻄاق الﻤقﯿﺲ.
وفي بعﺾ الﺤاالت ،تﺒﯿﻦ أن الﺰيادات في الهﺸاﺷة ﺳاهﻤﺖ
مﺴاهﻤة كﺒﯿﺮة في تﺄثﯿﺮ الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة .فقﺪ تﺒﯿّﻦ مﻦ
دراﺳة بﺸﺄن الﺠفاف الﺬي حﺪث في جﻨﻮب ﺷﺮق الﺒﺮازيﻞ
في عام  2014أن ﺳقﻮط اﻷمﻄار أثﻨاﺀ تلﻚ الﻈاهﺮة لﻢ يﻜﻦ
ً
مﻤاثﻼ للﻨقﺺ في ﺳقﻮط اﻷمﻄار على
اﺳﺘﺜﻨاﺋﯿاً )بﻞ كان
مﺪى  14ﺷهﺮاً الﺬي حﺪث في ثﻼث مﻨاﺳﺒات أﺧﺮى مﻨﺬ
عام  ،1940أو الﺬي كان أكﺒﺮ حﺘى مﻦ ذلﻚ( ،ولﻜﻦ تﺒﯿّﻦ
أن الﺘﺄثﯿﺮات تفاﻗﻤﺖ بفعﻞ زيادة كﺒﯿﺮة في الﻄلﺐ على
الﻤﯿاه ،نﺘﯿﺠة للﻨﻤﻮ الﺴﻜاني بﺼفة رﺋﯿﺴﯿة.

ﺛﻘﺐ اﻷوزون ﻓﻲ الﻤﻨﻄﻘة الﻘﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة
يﺴﺘﻘﺮ ،ولﻜﻦ ﻻ يﻮجﺪ دلﯿﻞ قﻮي ﻋﻠﻰ الﺘعاﻓﻲ
ﺣﺘﻰ اﻵن
لﻢ يُﻈهﺮ ثقﺐ اﻷوزون في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة أي
اتﺠاه واﺿﺢ في الفﺘﺮة  .2015-2011ففي أعقاب الﺘﺪهﻮر
الﺴﺮيع الﺬي حﺪث في الفﺘﺮة ما بﯿﻦ عام  1980ومﻨﺘﺼﻒ
تﺴعﯿﻨﯿات القﺮن العﺸﺮيﻦ ،لﻢ يُﻈهﺮ معﻈﻢ مقايﯿﺲ ثقﺐ
اﻷوزون في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة أي اتﺠاه واﺿﺢ
ﺧﻼل العﺸﺮيﻦ عاماً الﻤاﺿﯿة ،مع وجﻮد تقلﺒﯿة كﺒﯿﺮة بﯿﻦ
الﺴﻨﻮات تﺒعاً لألحﻮال الﺠﻮية الﻤﻮﺳﻤﯿة .وهﺬا يﺘﺴﻖ مع
تﻮﻗعات أن انﺨفاض انﺒعاثات الﻤﻮاد الﻤﺴﺘﻨفﺪة لألوزون،
في أعقاب اعﺘﻤاد بﺮوتﻮكﻮل مﻮنﺘﺮيال بﺸﺄن الﻤﻮاد
الﻤﺴﺘﻨفﺪة لﻄﺒقة اﻷوزون ،مﻦ ﺷﺄنﮫ أن يﻤﻨع حﺪوث مﺰيﺪ
مﻦ الﺘﺪهﻮر الﻜﺒﯿﺮ ،ولﻜﻦ الﺘعافي بﺸﻜﻞ جﻮهﺮي لﻦ يﺤﺪث
حﺘى مﻨﺘﺼﻒ القﺮن الﺤادي والعﺸﺮيﻦ.
وﻗﺪ كان ثقﺐ اﻷوزون في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة في عام
 2015أكﺒﺮ 21مﻦ مﺘﻮﺳﻂ الﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة ،نﺘﯿﺠة لألحﻮال
الﺠﻮية الﻤﻮاتﯿة )الﺘي اتﺴﻤﺖ بﺪوامة ﻗﻄﺒﯿة مﺴﺘقﺮة كﺒﯿﺮة
في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة وبﺪرجات حﺮارة مﻨﺨفﻀة
في الﺴﺘﺮاتﻮﺳفﯿﺮ( .وﻗﺪ ﻗ ّﺪرت الﻮكالة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﻼحة
الﺠﻮية والفﻀاﺀ ) (NASAأنﮫ كان رابع أكﺒﺮ ثقﺐ مﺴﺠّ ﻞ
)كان حﺠﻤﮫ يﺒلﻎ  25.6ملﯿﻮن كﯿلﻮمﺘﺮ مﺮبع( كﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل
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لهﺬه اﻷﻏﺮاض ،تعﺮّ ف مﺴاحة ثقﺐ اﻷوزون في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة بﺄنها ذروة الﻤﺘﻮﺳﻂ الﻤﺴﺘﻤﺮ على مﺪى  30يﻮماً للﻤﺴاحة
الﯿﻮمﯿة الﺘي تقﻞ فﯿها تﺮكﯿﺰات اﻷوزون عﻦ  220وحﺪة دوبﺴﻮن.
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الﺸﻜﻞ  - 16الﻤﻨﻄقة )بﻤﻼيﯿﻦ
الﻜﯿلﻮمﺘﺮات الﻤﺮبعة( الﺘي يقﻞ
فﯿها إجﻤالي عﻤﻮد اﻷوزون
عﻦ  220وحﺪة دوبﺴﻮن،
ويﻈهﺮ عام  2015باﻷحﻤﺮ،
وتُﺒﯿّﻦ الﺴﻨﻮات اﻷﺧﺮى الﺘي
بها ثقﻮب كﺒﯿﺮة في اﻷوزون
على ﺳﺒﯿﻞ الﻤقارنة .والﺨﻂ
الﺮصاصي الﺴﻤﯿﻚ هﻮ مﺘﻮﺳﻂ
الفﺘﺮة  ،2014-1979وتﺒﯿﻦ
الﻤﻨاﻃﻖ الﻤﻈللة باﻷﺧﻀﺮ
 اﻷزرق الﺪاكﻦ والﺨفﯿﻒالﻤﺌﯿﻦ الﺜﻼثﯿﻦ إلى الﺴﺒعﯿﻦ،
والﻤﺌﯿﻦ العاﺷﺮ إلى الﺘﺴعﯿﻦ
على الﺘﻮالي .وتﺒﯿﻦ الﺨﻄﻮط
الﺮفعﯿة الﺴﻮداﺀ القﯿﻢ الﺪنﯿا
والعﻈﻤى لﻜﻞ يﻮم ﺧﻼل الفﺘﺮة
 .2014-1979وﻗﺪ أُعﺪ هﺬا
الﺸﻜﻞ في الﻤﻨﻈﻤة )(WMO
اﺳﺘﻨاداً إلى بﯿانات مﺴﺘﻤﺪة مﻦ
مﻮﻗع مﺮاﻗﺒة اﻷوزون الﺘابع
لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة )(NASA
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الﻤﻮﺳﻢ الﺮﺋﯿﺴي الﺳﺘﻨفاد اﻷوزون ) 7أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ -
تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ( بﺤﯿﺚ كان يلي اﻷعﻮام  2006و2003
و 1998فقﻂ ،وبﺤﯿﺚ كان أكﺒﺮ بﺤﻮالي  10في الﻤاﺋة مﻦ
مﺘﻮﺳﻂ حﺠﻤﮫ في الفﺘﺮة  .2015-2011وكان الﺘعافي في
عام  2015أبﻄﺄ أيﻀاً مﻦ الﻤعﺘاد ،بﺤﯿﺚ كان حﺠﻢ ثقﺐ
اﻷوزون هﻮ اﻷكﺒﺮ الﻤﺴﺠّ ﻞ فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺬلﻚ الﻮﻗﺖ مﻦ
الﺴﻨة في معﻈﻢ تﺸﺮيﻦ اﻷول /أكﺘﻮبﺮ وتﺸﺮيﻦ الﺜاني/
نﻮفﻤﺒﺮ .وﻗﺪ أدى هﺬا إلى كﻮن مﺘﻮﺳﻂ حﺠﻢ ثقﺐ اﻷوزون
ﺧﻼل أﺳﻮأ  60يﻮماً مﻦ الﻤﻮﺳﻢ هﻮ اﻷعلى الﻤﺴﺠﻞ في
ﻗاعﺪة بﯿانات الﻮكالة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﻼحة الﺠﻮية والفﻀاﺀ
) ،(NASAوبﺤﯿﺚ كان ثاني أﺳﻮأ ثقﺐ في اﻷوزون في
عام  2006في بﯿانات الﻤعهﺪ الﻤلﻜي الهﻮلﻨﺪي لألرصاد
الﺠﻮية .وﻗﺪ كان ثقﺐ اﻷوزون ﺧﻼل الفﺘﺮة مﻦ عام 2012
إلى عام  2014أصغﺮ كﺜﯿﺮاً ،مع كﻮن حﺠﻤﮫ في عام 2012
هﻮ ثاني أصغﺮ حﺠﻢ لﮫ ﺧﻼل الﺴﻨﻮات العﺸﺮيﻦ الﻤاﺿﯿة
في كلﺘا مﺠﻤﻮعﺘي الﺒﯿانات .وكان مﺘﻮﺳﻂ حﺠﻤﮫ بﻮجﮫ
13
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عام في الفﺘﺮة  2015-2011ﻗﺮيﺒاً جﺪاً مﻦ مﺘﻮﺳﻂ حﺠﻤﮫ
في الﺴﻨﻮات العﺸﺮيﻦ اﻷﺧﯿﺮة.
ومع أن الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ال يﻮجﺪ فﯿها ثقﺐ أوزون
بﺼفة مﻨﺘﻈﻤة ،ﻷن اﻷحﻮال الﺠﻮية تﻜﻮن فﯿها أﻗﻞ مﻮاتاة
لﺬلﻚ مقارنة بالﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ،فقﺪ حﺪث اﺳﺘﻨفاد
كﺒﯿﺮ لألوزون في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة في ربﯿع عام
 ،2011في أعقاب فﺘﺮة ﻃﻮيلة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ عادي انﺨفﻀﺖ
فﯿها درجات حﺮارة الﺴﺘﺮاتﻮﺳفﯿﺮ .وكان اﺳﺘﻨفاد اﻷوزون
في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة في آذار  /مارس ونﯿﺴان /
أبﺮيﻞ  2011هﻮ اﻷعلى الﻤﺮصﻮد على اﻹﻃﻼق ،بﺤﯿﺚ
ً
مﻤاثﻼ
كان مﺠﻤﻮع اﻷوزون الﺬي ُفقﺪ ﺧﻼل هﺬه اﻷﺷهﺮ
لﺬلﻚ الﺬي رُ صﺪ في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة في الﺴﻨﻮات
الﺘي كان فﯿها الفقﺪان أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ .ولﻢ يﺤﺪث اﺳﺘﻨفاد
مﻤاثﻞ لألوزون في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة في الﺴﻨﻮات
الﻤﻤﺘﺪة مﻨﺬ عام .2011
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