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تﺼﺪيﺮ
دأبﺖ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية ( )WMOﻃﻮال
الﺨﻤﺴة وعﺸﺮيﻦ عاماً الﻤاضﯿة على نﺸﺮ الﺒﯿان الﺴﻨﻮي
عﻦ حالة الﻤﻨاخ العالﻤي لﺘقﺪيﻢ معلﻮمات علﻤﯿة مﻮثﻮق
بها بﺸأن الﻤﻨاخ العالﻤي والﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة
الهامة الﺘي تﺤﺪث في شﺘى أنﺤاﺀ العالﻢ .وبﯿﻨﻤا نﺴﺠﻞ
الﺬكﺮى الﺨامﺴة والعﺸﺮيﻦ للﺒﯿان ،وعقﺐ دخﻮل اتفاق
باريﺲ حﯿﺰ الﻨفاذ ،تﺘﺨﺬ الﻤعلﻮمات الﻤقﺪمة في بﯿان
الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOمﺰيﺪاً مﻦ األهﻤﯿة .وسﺘﻮاصﻞ الﻤﻨﻈﻤة
( )WMOالعﻤﻞ لﺰيادة أهﻤﯿة الﻤعلﻮمات الﺘي تقﺪمها
لألﻃﺮاف في اتفاقﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة اإلﻃارية بﺸأن تﻐﯿﺮ
الﻤﻨاخ ( )UNFCCCمﻦ خالل هﺬا الﺒﯿان ونﺸﺮة غازات
االحﺘﺒاس الﺤﺮاري الﺘي تﺼﺪرها الﻤﻨﻈﻤة ()WMO
سﻨﻮياً .فهﺬان الﻤﻄﺒﻮعان يﻜﻤالن تقاريﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺘي
تﺼﺪرها الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
( )IPCCكﻞ سﺖ إلى سﺒع سﻨﻮات.
ومﻨﺬ الﺒﯿان االفﺘﺘاحي عﻦ حالة الﻤﻨاخ العالﻤي في
 ،1993أحﺮز الفهﻢ العلﻤي لﻨﻈام الﻤﻨاخ الﻤعقﺪ تقﺪماً
حﺜﯿﺜاً .ويﺼﺢ هﺬا بﺸﻜﻞ خاص فﯿﻤا يﺘعلﻖ بفهﻤﻨا لﻺسهام
الﺒﺸﺮي في تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،وﻃﺒﯿعة هﺬا الﺘﻐﯿﺮ ودرجﺘه.
وهﺬا يﺸﻤﻞ قﺪرتﻨا على تﻮثﯿﻖ الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة
الﻤﺘﻄﺮفة ،وإلى أي حﺪ يﻤﻜﻦ عﺰوها للﺘأثﯿﺮ الﺒﺸﺮي
على تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ.
وفي الﺮبع األخﯿﺮ مﻦ القﺮن العﺸﺮيﻦ ،ارتفعﺖ تﺮكﯿﺰات
ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن  -الﺬي تﺆدي انﺒعاثاته الﻤﺘﺰايﺪة،
إلى جانﺐ انﺒعاثات غازات االخﺘﺒاس الﺤﺮاري األخﺮى،
إلى تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ بفعﻞ اإلنﺴان – مﻦ  360جﺰﺀاً في
الﻤلﯿﻮن ( )ppmإلى  400جﺰﺀ في الﻤلﯿﻮن .وسﺘﻈﻞ هﺬه
الﺘﺮكﯿﺰات فﻮق هﺬا الﻤﺴﺘﻮى لفﺘﺮات تﺸهﺪها األجﯿال
القادمة ،مﻤا يعﺪ كﻮكﺒﻨا بﻤﺴﺘقﺒﻞ حار ،مع مﺰيﺪ مﻦ
الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة والﻤائﯿة الﻤﺘﻄﺮفة .وتﺒﯿﻦ
مﺆشﺮات تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ بﺸﻜﻞ مﺘﺰايﺪ أيﻀاً ،وغﯿﺮ ذلﻚ
مﻦ الﻤﺆشﺮات الﻤﻨاخﯿة ،ارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ،
وتﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات وزيادة مﺤﺘﻮاها الﺤﺮاري ،وانﺼهار
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي.

وتﺴﺒﺒﺖ الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية في خﺴائﺮ في األرواح وتﺪمﯿﺮ
سﺒﻞ العﯿﺶ في كﺜﯿﺮ مﻦ الﺒلﺪان في  .2017فﺰيادة
درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ قﺪ غﺬت مﻮسﻢ أعاصﯿﺮ
الهاريﻜﯿﻦ في الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي الﺸﻤالي ،والﺬي كان
األكﺜﺮ تﻜلفة حﺘى بالﻨﺴﺒة إلى الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،وقﻀى
على عقﻮد مﻦ مﻜاسﺐ الﺘﻨﻤﯿة في الﺠﺰر الﺼﻐﯿﺮة في
الﺒﺤﺮ الﻜاريﺒي ،مﺜﻞ دومﯿﻨﯿﻜا .كﻤا اقﺘلعﺖ الفﯿﻀانات
ماليﯿﻦ الﻨاس مﻦ جﺬورهﻢ في شﺒه القارة الهﻨﺪية ،بﯿﻨﻤا
أدى الﺠفاف إلى تفاقﻢ الفقﺮ وزيادة الﻀﻐﻂ الﺬي تﺸﻜله
الهﺠﺮة في القﺮن األفﺮيقي .وال غﺮو أن تقﺮيﺮ الﻤﺨاﻃﺮ
العالﻤﯿة لعام  2018الﺼادر عﻦ الﻤﻨﺘﺪى االقﺘﺼادي
العالﻤي يﺼﻨّﻒ الﻈﻮاهﺮ الﻤﻨاخﯿة الﻤﺘﻄﺮفة باعﺘﺒارها
أهﻢ الﻤﺨاﻃﺮ الﺘي تﻮاجه اإلنﺴانﯿة.
ونﻈﺮاً إلى أن اآلثار الﻤﺠﺘﻤعﯿة واالقﺘﺼادية لﺘﻐﯿﺮ
الﻤﻨاخ قﺪ أصﺒﺤﺖ قاسﯿة إلى هﺬا الﺤﺪ ،أقامﺖ الﻤﻨﻈﻤة
( )WMOشﺮاكات مﻦ مﻨﻈﻤات األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة األخﺮى
لﺘﻀﻤﯿﻦ الﺒﯿان معلﻮمات عﻦ كﯿفﯿة تأثﯿﺮ الﻤﻨاخ على
أنﻤاط الهﺠﺮة ،واألمﻦ الﻐﺬائي ،والﺼﺤة ،وغﯿﺮ ذلﻚ
مﻦ القﻄاعات .فهﺬه اآلثار تﻀﺮ بﺸﻜﻞ غﯿﺮ تﻨاسﺒي
بالﺪول شﺪيﺪة الﺘأثﺮ ،حﺴﺒﻤا أبﺮزت دراسة مﺆخﺮة
أجﺮاها صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي ،الﺬي حﺬر مﻦ أن زيادة
درجات الﺤﺮارة بﻤقﺪار درجة سلﺴﯿﻮس واحﺪة سﯿﺤﺪ
بﺸﻜﻞ كﺒﯿﺮ مﻦ معﺪالت الﺘﻨﻤﯿة االقﺘﺼادية في كﺜﯿﺮ مﻦ
الﺒلﺪان مﻨﺨفﻀة الﺪخﻞ.

وأخﯿﺮاً ،أود أن اغﺘﻨﻢ هﺬه الفﺮصة ألعﺮب عﻦ امﺘﻨاني
للﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا
( )NMHSsالﺘابعة ألعﻀاﺀ الﻤﻨﻈﻤة ( ،)WMOوللﻤﺮاكﺰ
والﻮكاالت الﺪولﯿة واإلقلﯿﻤﯿة للبيانات ،ولخبراء المناخ من
شتى أنحاء العالم ،لما قدموه من إسهامات ،وللوكاالت
الشقيقة في منظومة األمم المتحدة لما قدمته من إسهامات
قيمة بشأن اآلثار المجتمعية واالقتصادية .فهذه اإلسهامات
قد ساعدت بشكل كبير في ضمان بلوغ هذا البيان
وقﺪ تﺠاوز مﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة في  2017السنوي أعلى المعايير العلمية واألهمية المجتمعية،
مﺴﺘﻮى ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي بﻤقﺪار  1.1درجة واالسترشاد به التخاذ اإلجراءات بشأن اتفاق باريس،
سلﺴﯿﻮس تقﺮيﺒاً ،وهﻮ أكﺜﺮ مﻦ نﺼﻒ الﻄﺮيﻖ للﻮصﻮل وإطار سِ نداي للحد من مخاطر الكوارث ،وأهداف األمم
إلى الﺤﺪ األقﺼى الﺬي يﻨﺸﺪه اتفاق باريﺲ للﻤﺤافﻈة على المتحدة للتنمية المستدامة.
ارتفاع درجات الﺤﺮارة في حﺪود درجﺘﯿﻦ سلﺴﯿﻮس.،
ويﺴعى اتفاق باريﺲ جاهﺪاً أيﻀاً إلى الﺤﺪ مﻦ هﺬه
الﺰيادة في حﺪود  1.5درجة سلﺴﯿﻮس فﻮق مﺴﺘﻮى
ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي .وكان عام  2017أحﺮ عام
مﺴﺠﻞ دون مﺼاحﺒة ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ ،وواحﺪاً مﻦ ثالثة
أحﺮ أعﻮام ،بعﺪ عام  2016الﺬي ضﺮب الﺮقﻢ القﯿاسي.
(ب .تاالس)
وقﺪ جاﺀت أحﺮ تﺴعة أعﻮام في العالﻢ كلها مﻨﺬ ،2005
األمﯿﻦ العام
وأحﺮ خﻤﺴة أعﻮام مﻨﺬ .2010
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ملﺨﺺ تﻨفﯿﺬي
تﺠاوز الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﺪرجات الﺤﺮارة في عام
 2017مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي بﻤقﺪار 1.1
درجة سلﺴﯿﻮس  0.1 ±درجة سلﺴﯿﻮس .وبﯿﻨﻤا كان عام
 2017أبﺮد مﻦ عام  2016الﺬي سﺠﻞ رقﻤاً قﯿاسﯿاً ،فﺈنه
كان مع ذلﻚ واحﺪاً مﻦ أحﺮ ثالثة أعﻮام مﺴﺠلة ،وأحﺮ
عام لﻢ يﺘأثﺮ بﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ .ويﺘﺠاوز الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي
لﺪرجات الﺤﺮارة في الفﺘﺮة  2017-2013مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
 1900-1850بﻤا يقارب درجة سلﺴﯿﻮس واحﺪة ،وهﻮ
أيﻀاً أعلى مﺘﻮسﻂ مﺴﺠﻞ لفﺘﺮة خﻤﺲ سﻨﻮات .واسﺘﻤﺮ
أيﻀاً ارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤار في العالﻢ ،مع شيﺀ
مﻦ الﺘﺴارع ،واسﺘﻤﺮت زيادة تﺮكﯿﺰات غازات االحﺘﺒاس
الﺤﺮاري .وواصﻞ الﻐالف الﺠلﯿﺪي انﻜﻤاشه ،مع تقلﺺ
الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في الﻤﻨﻄقﺘﯿﻦ القﻄﺒﯿﺘﯿﻦ الﺸﻤالﯿة والﺠﻨﻮبﯿة.
وتﻮاصﻞ االرتفاع الﻤﻄﺮد مﻨﺬ عام  1980لﻤﺨاﻃﺮ
اإلصابة باألمﺮاض الﻤﺮتﺒﻄة بالﺤﺮارة ،أو الﻤﻮت
بﺴﺒﺒها ،إذ يعﯿﺶ اآلن زهاﺀ  30في الﻤائة مﻦ سﻜان
العالﻢ في أوضاع مﻨاخﯿة تﺴﻮدها درجات حﺮارة قاتلة،
لﻤﺪة  20يﻮماً سﻨﻮياً على األقﻞ.
وشهﺪ عام  2017عﺪداً كﺒﯿﺮاً مﻦ الﻈﻮاهﺮ الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة
الهامة ،مﻨها مﻮسﻢ نﺸﻂ جﺪاً ألعاصﯿﺮ الهاريﻜﯿﻦ في
الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي الﺸﻤالي ،وفﯿﻀانات مﻮسﻤﯿة كﺒﺮى في
شﺒه القارة الهﻨﺪية ،واسﺘﻤﺮار الﺠفاف القاسي في أنﺤاﺀ
مﻦ شﺮقي أفﺮيقﯿا .وقﺪ أسهﻢ هﺬا كله في أن شهﺪ عام
 2017أكﺒﺮ خﺴائﺮ اقﺘﺼادية مﻮثقة ومﺮتﺒﻄة بالﻈﻮاهﺮ
الﺠﻮية والﻤﻨاخﯿة القاسﯿة .ويﻈﻞ الﻤﻨﺘﺪى االقﺘﺼادي
العالﻤي يﺼﻨّﻒ ﻇﻮاهﺮ الﻄقﺲ الﻤﺘﻄﺮفة ضﻤﻦ أكﺒﺮ
الﻤﺨاﻃﺮ الﺘي تﻮاجه اإلنﺴانﯿة ،مﻦ حﯿﺚ تأثﯿﺮها على
مﻮارد العﯿﺶ ومﻦ حﯿﺚ آثارها.1

ويﻈﻞ الﻨﺰوح الﺠﻤاعي الﺪاخلي ،في سﯿاق الﺠفاف
وانعﺪام األمﻦ الﻐﺬائي ،مﺴﺘﻤﺮاً في الﺼﻮمال .ففي الفﺘﺮة
الﻤﻤﺘﺪة مﻦ تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ  2016إلى كانﻮن
األول /ديﺴﻤﺒﺮ  ،2017سﺠلﺖ مفﻮضﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
لﺸﺆون الالجﺌﯿﻦ  892000حالة نﺰوح مﺮتﺒﻄة بالﺠفاف.
وفي آب  /أغﺴﻄﺲ وأيلﻮل  /سﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2017حﻄﻤﺖ
أعاصﯿﺮ الهاريﻜﯿﻦ الﺜالثة الﻜﺒﺮى الﻤﺪمﺮة ،الﺘي تعاقﺒﺖ
سﺮيعاً على جﻨﻮبي الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وعﺪد مﻦ جﺰر
الﻜاريﺒي ،األرقام القﯿاسﯿة الﻤعاصﺮة لهﺬه الﻈﻮاهﺮ
الﻤﺘﻄﺮفة ،ومﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ واألضﺮار.
والﻤعلﻮمات الﻮاردة في هﺬا الﺘقﺮيﺮ مﺴﺘقاة مﻦ عﺪد
مﻦ الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا
ً
فﻀال عﻦ الﻤﺮاكﺰ
( )NMHSsوالﻤﺆسﺴات الﻤﺮتﺒﻄة بها،
الﻤﻨاخﯿة اإلقلﯿﻤﯿة ( ،)RCCsوالﺒﺮنامج العالﻤي للﺒﺤﻮث
الﻤﻨاخﯿة ( ،)WCRPوالﻤﺮاقﺒة العالﻤﯿة للﻐالف الﺠﻮي
( ،)GAWوالﻤﺮاقﺒة العالﻤﯿة للﻐالف الﺠلﯿﺪي (.)GCW
وجاﺀت الﻤعلﻮمات أيﻀاً مﻦ عﺪد مﻦ الﻤﻨﻈﻤات الﺪولﯿة
األخﺮى ،مﺜﻞ مﻨﻈﻤة األغﺬية والﺰراعة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
( ،)FAOوبﺮنامج األغﺬية العالﻤي ( ،)WFPومﻨﻈﻤة
الﺼﺤة العالﻤﯿة ( ،)WHOومفﻮضﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون
الالجﺌﯿﻦ ( ،)UNHCRوالﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة للهﺠﺮة (،)IOM
وصﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي ( ،)IMFوإسﺘﺮاتﯿﺠﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
للﺤﺪ مﻦ الﻜﻮارث ( ،)UNISDRولﺠﻨة الﯿﻮنﺴﻜﻮ الﺪولﯿة
الﺤﻜﻮمﯿة لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات (.)IOC-UNESCO

قﯿﻢ الﻤﺆﺷﺮات الﻤﻨاﺧﯿة الﺮﺋﯿﺴﯿة
الفﺘﺮة

الﻤﺆشﺮ

القﯿﻤة

الﺸﺬوذ في الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﺪرجات الﺤﺮارة
الﺴﻄﺤﯿة (خﻂ األساس )2010-1981

،2017
الﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي

 +0.46درجة
سلﺴﯿﻮس

ثاني أعلى رقﻢ مﺴﺠﻞ

الﺘﻐﯿﺮ في الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات في
العالﻢ ،الﻄﺒقة  700-0مﺘﺮ

،2017
الﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي

1.581 x 1023 J

أعلى رقﻢ مﺴﺠﻞ

الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي للﻜﺴﺮ الﺠﺰيﺌي الﺴﻄﺤي لﺜاني
أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن

،2016
الﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي

 403.3جﺰﺀ في
الﻤلﯿﻮن

أعلى رقﻢ مﺴﺠﻞ

الﺘﻐﯿﺮ في الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﺴﻄﺢ الﺒﺤﺮ مﻨﺬ
1993

الﺤﺪ األدنى الﺼﯿفي لﺮقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة

 ،2017كانﻮن
ديﺴﻤﺒﺮ

األول/

 ،2017أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ

World Economic Forum, 2018: The Global Risks
Report 2018.
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أعلى رقﻢ مﺴﺠﻞ
2

ثامﻦ أقﻞ رقﻢ مﺴﺠﻞ

الﻤﺆشﺮات الﻤﻨاخﯿة الﺮئﯿﺴﯿة
درجات الﺤﺮارة

1.25

The conventional datasets used are those produced by
the US National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA); the US National Aeronautics and Space
Administration (NASA); and the Met Office, Hadley
Centre/Climatic Research Unit (CRU), University of
East Anglia (United Kingdom). The two reanalysis
datasets used are the ERA-Interim dataset, produced
by the European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF), and the JRA-55 dataset, produced by the Japan Meteorological Agency (JMA).

2

For purposes other than comparison of temperatures
with pre-industrial levels, this report uses 1981–2010
as a standard baseline period, as this is the period
for which the widest range of datasets (especially
satellite-based datasets) is available.

3

For the purposes of this report, 1850–1900 is used as
the baseline for pre-industrial temperatures. There is
no appreciable difference between the temperature
change derived from this baseline and that derived
from other baselines used historically, such as
1880–1900.
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أﺣﺮ ﺳﻨﻮات مﺴﺠﻠة ﺷﮭﺪھا العالﻢ
الﺴﻨة

الﺸﺬوذ قﯿاساً بﻤﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
( 2010-1981درجة سلﺴﯿﻮس)

2016

+0.56

2017

+0.46

2015

+0.45

2014

+0.30

2010

+0.28

2005

+0.27

2013

+0.24

2006

+0.22

2009

+0.21

1998

+0.21

5

اﻟﺷذوذ ﻓﻲ اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟدرﺟﺎت اﻟﺣرارة )درﺟﺔ ﺳﻠﺳﯾوس(

كان عام  2017واحﺪاً مﻦ أحﺮ ثالثة أعﻮام مﺴﺠلة .وتﺒﯿﻦ
1.00
خﻤﺲ مﺠﻤﻮعات بﯿانات ،ثالث مﻨها تﺴﺘﺨﺪم الﺮصﺪات
الﺴﻄﺤﯿة الﺘقلﯿﺪية واثﻨﺘان تﺴﺘﺨﺪمان عﻤلﯿات إعادة
0.75
الﺘﺤلﯿﻞ ،2أن الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﺪرجات الﺤﺮارة في عام
0.50
 2017قﺪ تﺠاوز مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  3 2010-1981بﻤقﺪار 0.46
درجة سلﺴﯿﻮس  0.1 ±درجة سلﺴﯿﻮس ،وتﺠاوز مﺴﺘﻮيات
0.25
ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي 4بﻤقﺪار  1.1درجة سلﺴﯿﻮس
0.00
 0.1 ±درجة سلﺴﯿﻮس .وبهﺬا الﻤقﯿاس ،ال يﻤﻜﻦ الﺘﻤﯿﯿﺰ
فعلﯿاً بﯿﻦ عامي  2015و 2017باعﺘﺒارهﻤا ثاني وثالﺚ
‒0.25
أحﺮ عامﯿﻦ مﺴﺠلﯿﻦ ،بعﺪ عام  ،2016الﺬي تﺠاوز مﺘﻮسﻂ
1860
1880
1900
1920
1940
1960
1980
2000
2020
الفﺘﺮة  2010-1981بﻤقﺪار  0.56درجة سلﺴﯿﻮس .ويﺘﻀﺢ
اﻟﺳﻧﺔ
بﺠالﺀ أن األعﻮام  2015و 2016و 2017كانﺖ أحﺮ مﻦ
أي عام قﺒﻞ  2015بﻤا ال يقﻞ عﻦ  0.15درجة سلﺴﯿﻮس .و ،)JRA-55وفي قاعﺪة بﯿانات اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤالحة الﺸﻜﻞ  :1الﻤﺘﻮسﻂ
الﺠﻮية والفﻀاﺀ ( )NASAبالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،وكان العالﻤي للﺸﺬوذ في
وقﺪ شهﺪ العالﻢ أحﺮ تﺴع سﻨﻮات مﻨﺬ عام  ،2005وأحﺮ
درجات الﺤﺮارة قﯿاساً
خﻤﺲ سﻨﻮات مﻨﺬ عام  .2010وحﺘى عام  ،2008الﺬي ثالﺚ أحﺮ عام في قاعﺪتي الﺒﯿانات لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة
بالفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة
هﻮ أبﺮد عام في القﺮن الﺤادي والعﺸﺮيﻦ ،إذ تﺠاوز للﻤﺤﯿﻄات والﻐالف الﺠﻮي ( ،)NOAAالﺘابعة للﻮاليات
 ،1900-1850في قﻮاعﺪ
مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  2010-1981بﻤقﺪار  0.09درجة سلﺴﯿﻮس ،الﻤﺘﺤﺪة ،ومﺮكﺰ هادلي الﺘابع لﺪائﺮة األرصاد الﺠﻮية /الﺒﯿانات العالﻤﯿة الﺨﻤﺲ
فﺈنه كان سﯿﺼﻨّﻒ ثاني أحﺮ عام في القﺮن العﺸﺮيﻦ .وحﺪة الﺒﺤﻮث الﻤﻨاخﯿة ( )CRUبالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة .وتﺮجع (الﻤﺼﺪر :مﺮكﺰ هادلي
الﺘفاوتات بﯿﻦ قﻮاعﺪ الﺒﯿانات الﻤﺨﺘلفة أساساً إلى اخﺘالف الﺘابع لﻤﻜﺘﺐ األرصاد
ومﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة لألعﻮام الﺨﻤﺴة للفﺘﺮة وسائﻞ تﺤلﯿﻞ الﻤﻨاﻃﻖ قلﯿلة الﺒﯿانات ،ال سﯿﻤا في الﻤﻨﻄقة الﺠﻮية بالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة)
 ،2017-2013الﺬي تﺠاوز مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  2010-1981القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة الﺘي شهﺪت مﻮجة احﺘﺮاراً مﻦ أقﻮى
بﻤقﺪار  0.4درجة سلﺴﯿﻮس (أعلى مﻦ قﯿﻢ ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﻤﻮجات الﺘي شهﺪها العالﻢ في الﺴﻨﻮات األخﯿﺮة.
الﺼﻨاعي بﻤقﺪار  1.0درجة سلﺴﯿﻮس) ،هﻮ أيﻀاً أعلى
مﺘﻮسﻂ مﺴﺠﻞ .ومﺘﻮسﻂ الﺨﻤﺲ سﻨﻮات يعﻄي رؤية وكانﺖ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ
أوسع نﻄاقاً لﺪرجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة الﺤﺪيﺜة ،بﯿﻨﻤا ﻃﻮال عام  .2017وشﻮهﺪ أكﺒﺮ حالة شﺬوذ في الﺠﺰﺀ
يﺘأثﺮ بﺪرجة أقﻞ بﺘقلﺒات درجات الﺤﺮارة الﺴﻨﻮية ،الﻤﺒﻜﺮ مﻦ العام ،إذ تﺠاوزت درجات الﺤﺮارة في كﻞ
مﺜﻞ الﺘقلﺒات الﻤﺮتﺒﻄة بﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ – الﺘﺬبﺬب مﻦ كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ وشﺒاط /فﺒﺮايﺮ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
 2010-1981بﻤقﺪار  0.5درجة سلﺴﯿﻮس على األقﻞ،
الﺠﻨﻮبي (.)ENSO
وتﺠاوز آذار  /مارس الﻤﺘﻮسﻂ بﻤقﺪار  0.64درجة
وفي فﺮادى مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات ،كان عام  2017ثاني أحﺮ سلﺴﯿﻮس .أما بالﻨﺴﺒة إلى الﺠﺰﺀ الﻤﺘﺒقي مﻦ العام ،فقﺪ
عام في مﺠﻤﻮعﺘي بﯿانات إعادة الﺘﺤلﯿﻞ ( ERA-Interimتﺮاوح الﺸﺬوذ في درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة الﺸهﺮية
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت JRA-55
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ERA-Interim
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت HadCRUT.4.6.0.0
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت GISTEMP
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت NOAAGlobalTemp

الﺸﻜﻞ  :2الﺸﺬوذ في
درجات حﺮارة الهﻮاﺀ
الﺴﻄﺤي في ،2017
قﯿاساً بﻤﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
( 2010-1981الﻤﺼﺪر:
قاعﺪة بﯿانات ERA-
 ،Interimخﺪمة تﻐﯿﺮ
الﻤﻨاخ Copernicus
الﺘابعة للﻤﺮكﺰ
األوروبي للﺘﻨﺒﺆات
الﺠﻮية الﻤﺘﻮسﻄة الﻤﺪى
())ECMWF
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0.5

بﯿﻦ  0.3و  0.5درجة سلﺴﯿﻮس ،وبلﻎ أقﻞ شﺬوذ شهﺮي
 0.34درجة سلﺴﯿﻮس في حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ.
مﻦ الﻮاضﺢ أن عام  2017كان أحﺮ عام مﺴﺠﻞ دون
تأثﯿﺮ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ .فﻈﻮاهﺮ الﻨﯿﻨﯿﻮ القﻮية ،مﺜﻞ الﻈاهﺮة
الﺘي حﺪثﺖ في عامي  ،2016/2015تﺰيﺪ عادة الﻤﺘﻮسﻂ
العالﻤي لﺪرجات الﺤﺮارة بﻤا يﺘﺮاوح بﯿﻦ  0.1و 0.2
درجة سلﺴﯿﻮس في العام الﺬي تﻨﺘهي فﯿه الﻈاهﺮة ،مع
زيادة بﺪرجة أقﻞ في العام األول للﻈاهﺮة .وبالﻨﺴﺒة
إلى الﻈاهﺮة الﺘي حﺪثﺖ في عامي  ،2016/2015زادت
بﺸﺪة درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة مﻦ تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ
 2015إلى نﯿﺴان /أبﺮيﻞ  ،2016مﻤا أثﺮ بﺪرجة كﺒﯿﺮة
على القﯿﻢ الﺴﻨﻮية لهﺬيﻦ العامﯿﻦ .وكانﺖ أوضاع ﻇاهﺮة
الﻨﯿﻨﯿﻮ – الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي ( )ENSOمﺤايﺪة في معﻈﻢ عام
 ،2017مع تﻄﻮر ضعﯿﻒ لﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا في أواخﺮ .2017
وكان االحﺘﺮار ملﺤﻮﻇاً في  2017مﻦ حﯿﺚ نﻄاقه
الﻤﻜاني .والﻤﻨﻄقة الﺒﺮية الﻮحﯿﺪة ،أي كان حﺠﻤها ،خارج
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ،الﺘي تﺪنى فﯿها مﺘﻮسﻂ درجات
الﺤﺮارة في عام  2017عﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة 2010-1981
في الﺘﺤلﯿالت الﺴﻄﺤﯿة الﺘقلﯿﺪية ،كانﺖ جﺰﺀاً مﻦ غﺮبي
كﻨﺪا داخﻞ مقاﻃعة كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة .وتﺸﯿﺮ أيﻀاً
بﯿانات إعادة الﺘﺤلﯿﻞ إلى عﺪد مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ كانﺖ درجات

0

‒1 ‒0.5

‒2

‒3

‒5

‒10

الﺤﺮارة فﯿها دون الﻤﺘﻮسﻂ ،في أجﺰاﺀ مﻦ أفﺮيقﯿا
تﺸﺢ فﯿها الﺒﯿانات الﺘقلﯿﺪية ،مﺜﻞ لﯿﺒﯿا وأجﺰاﺀ داخﻞ
القﺮن األفﺮيقي .وتﺠاوزت درجات الﺤﺮارة الﻤﺘﻮسﻂ
بﻤقﺪار درجة سلﺴﯿﻮس واحﺪة في معﻈﻢ خﻄﻮط العﺮض
الﻤﺮتفعة في آسﯿا ،بﻤا في ذلﻚ الﺠﺰﺀ اآلسﯿﻮي مﻦ
روسﯿا ،ومﻨﻐﻮلﯿا ،وشﻤالي الﺼﯿﻦ .ومﻦ بﯿﻦ الﻤﻨاﻃﻖ
األخﺮى الﺘي تﺠاوزت فﯿها درجات الﺤﺮارة الﻤﺘﻮسﻂ
بﺪرجة سلﺴﯿﻮس واحﺪة على األقﻞ ،شﻤالي غﺮبي كﻨﺪا
وآلﺴﻜا ،والﻨﺼﻒ الﺠﻨﻮبي مﻦ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وأجﺰاﺀ
مﻦ شﻤالي الﻤﻜﺴﯿﻚ ،وأجﺰاﺀ مﻦ شﺮقي أسﺘﺮالﯿا .
وتﻮجﺪ حاالت الﺸﺬوذ الﻜﺒﯿﺮة ،أي ما يﺰيﺪ على درجﺘﯿﻦ
سلﺴﯿﻮس ،في خﻄﻮط العﺮض الﺸﻤالﯿة الﻤﺮتفعة ،ال
سﯿﻤا في شﺮقي روسﯿا وشﻤال غﺮبي أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة.
وبعﺾ األماكﻦ الﺴاحلﯿة ،الﺘي شهﺪت تأثﯿﺮاً مﺮتﺠعاً
ناجﻤاً عﻦ قلة وجﻮد الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي (مﺜﻞ سفالﺒارد)،
تﺠاوزت فﯿها درجات الﺤﺮارة الﻤﺘﻮسﻄة بﻤا يﺼﻞ إلى
 4درجات سلﺴﯿﻮس.
وعلى الﺮغﻢ مﻦ درجات الﺤﺮارة الﻤﺮتفعة على نﻄاق
واسع ،فﺈن عام  2017كان أحﺮ عام مﺴﺠﻞ في عﺪد مﺤﺪود
مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ .فﻤﻦ بﯿﻦ الﺒلﺪان الﺘي أبلﻐﺖ عﻦ مﺘﻮسﻂ
درجات الﺤﺮارة على الﻤﺴﺘﻮى الﻮﻃﻨي ،وعﺪدها ،47
لﻢ تﺸهﺪ سﻮى األرجﻨﺘﯿﻦ ومﻮريﺸﯿﻮس والﻤﻜﺴﯿﻚ وإسﺒانﯿا

الﺸﺬوذ ﻓﻲ درجات الﺤﺮارة الﻘارية
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وأوروغﻮاي أحﺮ عام مﺴﺠﻞ .كﻤا شهﺪ الﺠﺰﺀ اآلسﯿﻮي أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ( ،)CO 2وغاز الﻤﯿﺜان ( ،)CH4وأكﺴﯿﺪ
مﻦ روسﯿا أحﺮ عام مﺴﺠﻞ (احﺘلﺖ روسﯿا كﻜﻞ الﻤﺮكﺰ الﻨﯿﺘﺮوز (.)N2O
الﺮابع) ،شأنها شأن خﻤﺲ واليات في الﻨﺼﻒ الﺸﻤالي مﻦ
الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،والﻤقاﻃعﺘان الﺸﺮقﯿﺘان في أسﺘﺮالﯿا ،ولﻦ تﺘﻮافﺮ األرقام الﻤﺘﻮسﻄة العالﻤﯿة لعام  2017إال
في فﺘﺮة مﺘأخﺮة مﻦ  .2018والﺒﯿانات الﻤﺴﺘقاة في
وهﻤا نﯿﻮساوث ويلﺰ وكﻮيﻨﺰالنﺪ.
الﻮقﺖ الﺤقﯿقي مﻦ عﺪد مﻦ أماكﻦ مﺤﺪدة ،مﻨها ماونا
وشهﺪت القارات كافة في  2017واحﺪاً مﻦ أحﺮ سﺘة أعﻮام لﻮا (هاواي) وكﯿﺐ غﺮيﻢ (تاسﻤانﯿا) ،تﺸﯿﺮ إلى تﻮاصﻞ
مﺴﺠلة ،فاحﺘلﺖ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة الﻤﺮكﺰ الﺜاني ،وآسﯿا ارتفاع مﺴﺘﻮيات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن (  )CO 2وغاز
الﻤﺮكﺰ الﺜالﺚ ،وأفﺮيقﯿا الﻤﺮكﺰ الﺮابع ،وأوروبا الﻤﺮكﺰ الﻤﯿﺜان ( )CH4وأكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز ( ،)N2Oفي  ،2017لﻜﻦ
5
الﺨامﺲ ،وأمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وأقﯿانﻮسﯿا الﻤﺮكﺰ الﺴادس  .لﯿﺲ مﻦ الﻮاضﺢ حﺘى اآلن مﺴﺘﻮى معﺪل الﺰيادة مقارنة
ً
وبلﻐﺖ درجات الﺤﺮارة في أفﺮيقﯿا أرقاما قﯿاسﯿة في بعام  2016أو الﺴﻨﻮات الﺴابقة.
مﻨﺘﺼﻒ العام ،فﺴﺠلﺖ أرقاماً قﯿاسﯿة شهﺮية في أيار/
مايﻮ وحﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وتﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ وأيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ ،وفي عام  ،2016بلﻐﺖ تﺮكﯿﺰات غازات االحﺘﺒاس
لﻜﻦ الﺒﺮودة سادت بﺪرجة كﺒﯿﺮة ابﺘﺪا ًﺀ مﻦ تﺸﺮيﻦ الﺤﺮاري أرقاماً عالﯿة جﺪيﺪة ،إذ بلﻎ تﺮكﯿﺰ ثاني أكﺴﯿﺪ
األول /أكﺘﻮبﺮ فﺼاعﺪاً .وشهﺪت أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ثاني الﻜﺮبﻮن  0.1 ± 403.3جﺰﺀ في الﻤلﯿﻮن ( ،)ppmوالﻤﯿﺜان
أحﺮ فﺼﻞ صﯿﻒ وثاني أحﺮ فﺼﻞ شﺘاﺀ في الﺴﺠالت 2 ± 1853 ،جﺰﺀ في الﺒلﯿﻮن ( ،)ppbوثاني أكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز
 0.1 ± 328.9جﺰﺀ في الﺒلﯿﻮن ( .)ppbوهﺬه القﯿﻢ تﺸﻜﻞ،
بﯿﻨﻤا شهﺪت أقﯿانﻮسﯿا أحﺮ شهﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ.
على الﺘﻮالي 145 ،في الﻤائة و  257في الﻤائة و 122
ﻏازات اﻻﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري
في الﻤائة مﻦ مﺴﺘﻮيات ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي (قﺒﻞ
زيادة مﺴﺘﻮيات غازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري في الﻐالف عام .)1750
الﺠﻮي عﻨﺼﺮ دافع رئﯿﺴي لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .وتﺮكﯿﺰات وكانﺖ الﺰيادة الﻤلﺤﻮﻇة في مﺴﺘﻮى ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
هﺬه الﻐازات في الﻐالف الﺠﻮي هي عﺒارة عﻦ مﻦ عام  2015إلى عام  2016أكﺒﺮ مﻦ تلﻚ الﻤﺸهﻮدة
مﺤﺼلة االنﺒعاثات الﻨاجﻤة عﻦ أنﺸﻄة بﺸﺮية ،وصافي مﻦ عام  2014إلى  ،2015ومﻦ الﻤﺘﻮسﻂ الﺴائﺪ ﻃﻮال
امﺘﺼاصها في الﻐالف الﺤﯿﻮي والﻤﺤﯿﻄات .ويُعﺒﺮ عﻦ العقﺪ الﻤاضي ،بﻞ كانﺖ أكﺒﺮ زيادة سﻨﻮية ملﺤﻮﻇة في
هﺬه الﺘﺮكﯿﺰات بالﻜﺴﻮر الﺠﺰيﺌات الﺠافة الﻤﺤﺴﻮبة فﺘﺮة ما بعﺪ عام  .1984وقﺪ ساهﻤﺖ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ في
على أساس بﯿانات الﺸﺒﻜة العالﻤﯿة للﺮصﺪ الﻤﻮقعي لﺜاني زيادة ذلﻚ الﻤعﺪل في  ،2016مﻦ خالل زيادة االنﺒعاثات
مﻦ الﻤﺼادر األرضﯿة (مﺜﻞ حﺮائﻖ الﻐابات) وأيﻀاً
مﻦ خالل انﺨفاض امﺘﺼاص الﻨﺒاتات لها في الﻤﻨاﻃﻖ
Continental temperatures are as reported by NOAA,
الﻤﺘﻀﺮرة بالﺠفاف .وعلى هﺬا ،فﺈن ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ في
and are available at https://www.ncdc.noaa.gov/sotc/
الفﺘﺮة  2016/2015قﺪ أسهﻤﺖ في زيادة ذلﻚ الﻤعﺪل
global-regions/201801.

الﺸﻜﻞ  :3الﺼﻒ
الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي للﻜﺴﺮ
الﺠﺰيﺌي (مقﯿاس الﺘﺮكﯿﺰ)
لﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
باألجﺰاﺀ في الﻤلﯿﻮن،
في الﺴﻨﻮات 2016-1984
(الﯿﻤﯿﻦ) ،وللﻤﯿﺜان
باألجﺰاﺀ في الﺒلﯿﻮن
(الﻮسﻂ) ،وألكﺴﯿﺪ
الﻨﯿﺘﺮوز باألجﺰاﺀ في
الﺒلﯿﻮن (الﯿﺴار) .والﺨﻂ
األحﻤﺮ هﻮ الﻤﺘﻮسﻂ
الﺸهﺮي للﻜﺴﺮ الﺠﺰيﺌي،
مع حﺬف الﺘقلﺒات
الﻤﻮسﻤﯿة؛ والﻨقاط
الﺰرقاﺀ والﺨﻂ األزرق
يﺒﯿﻨان الﻤﺘﻮسﻄات
الﺸهﺮية .الﺼﻒ األسفﻞ:
معﺪالت الﺰيادة تﻤﺜﻞ
الﺰيادة في الﻤﺘﻮسﻄات
الﺴﻨﻮية الﻤﺘﺘالﯿة للﻜﺴﺮ
الﺠﺰيﺌي لﺜاني أكﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن باألجﺰاﺀ
في الﻤلﯿﻮن (الﯿﻤﯿﻦ)،
وللﻤﯿﺜان باألجﺰاﺀ في
الﺒلﯿﻮن (الﻮسﻂ) ،وألكﺴﯿﺪ
الﻨﯿﺘﺮوز باألجﺰاﺀ
في الﺒلﯿﻮن (الﯿﺴار).
(الﻤﺼﺪر :الﻤﺮاقﺒة
العالﻤﯿة للﻐالف الﺠﻮي
الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة ())WMO
األعلى:
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ﺗﺮﻛﯿﺰات ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ﻓﻲ الﺘاريﺦ الﻘﺪيﻢ وﺣالﯿاً
تﺘﯿﺢ عﻤلﯿة إعادة بﻨاﺀ مﻨاخ سابﻖ الفﺮصة لﻤعﺮفة الﻜﯿفﯿة
الﺘي اسﺘﺠاب بها نﻈام األرض لﺘﺮكﯿﺰات ثاني أكﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن ( )CO2الﻜﺒﯿﺮة في الﻐالف الﺠﻮي .وللﺤﺼﻮل
على معلﻮمات عﻦ حالة الﻐالف الﺠﻮي قﺒﻞ بﺪﺀ سﺠﻞ
األدوات ،تُﺴﺘﺨﺪم مﺠﻤﻮعات مﻦ الﺒﯿانات غﯿﺮ الﻤﺒاشﺮة
الﺘي تُﺤفﻆ فﯿها الﺨﺼائﺺ الﻤادية لألحﻮال الﺒﯿﺌﯿة الﺴابقة.
وفقاعات الهﻮاﺀ القﺪيﻢ الﺪقﯿقة الﺘي تﻨﺤﺼﺮ في الﺠلﯿﺪ
الﺠﻮفي عﻨﺪما تﺘﺠﻤﺪ الﺜلﻮج الﺠﺪيﺪة الﻤﺘﺮاكﻤة على الﺴﻄﺢ
العلﻮي فﺘﺘﺤﻮل إلى جلﯿﺪ يﻤﻜﻦ قﯿاسها مﺒاشﺮة وتعﻄي ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ أن تﺘﯿﺢ فﺘﺮات مﻦ الﻤاضي كان فﯿها تﺮكﯿﺰ
ً
مﻤاثال لﺘﺮكﯿﺰه الﺤالي تقﺪيﺮات لﻤﻨاخ
ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
فﻜﺮة مﺘعﻤقة عﻦ تﻜﻮيﻦ الﻐالف الﺠﻮي في الﻤاضي.
”الﺘﻮازن“ الﻤﺮتﺒﻂ بﺬلﻚ .وفي مﻨﺘﺼﻒ عﺼﺮ الﺒلﯿﻮسﯿﻦ،
وتﻮفﺮ القﯿاسات الﻤﺒاشﺮة لﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﻐالف أي قﺒﻞ ما يﺘﺮاوح مﻦ  3إلى  5ماليﯿﻦ سﻨة ،وهﻮ العﺼﺮ
الﺠﻮي خالل الﺴﻨﻮات الﺜﻤانﻤائة ألﻒ الﻤاضﯿة (انﻈﺮ الﺬي احﺘﻮى فﯿه الﻐالف الﺠﻮي لألرض آلخﺮ مﺮة على
ً
دلﯿال على أن ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﻐالف  400جﺰﺀ في الﻤلﯿﻮن مﻦ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ،كان
الﺸﻜﻞ )1
الﺠﻮي قﺪ تﺮاوح خالل الﺘقلﺒات الﺜﻤانﯿة الﻤاضﯿة بﯿﻦ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﺪرجة الﺤﺮارة الﺴﻄﺤﯿة أحﺮّ مﻤا هﻮ
العﺼﻮر الﺠلﯿﺪية والفﺘﺮات الﺪافﺌة الﻤﻤاثلة للفﺘﺮة الﺤالﯿة اآلن بﻤا يﺘﺮاوح مﻦ درجﺘﯿﻦ سلﺴﯿﻮس إلى  3درجات
(فﺘﺮة ما بﯿﻦ العﺼﻮر الﺠلﯿﺪية) ما بﯿﻦ  180و  280جﺰﺀاً سلﺴﯿﻮس ،وانﺼهﺮت صفﺤات الﺠلﯿﺪ في غﺮيﻨالنﺪ وغﺮب
في الﻤلﯿﻮن ( )ppmمﻤا يﺪلﻞ على أن نﺴﺒة تﺮكﯿﺰ ثاني الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ،بﻞ ُ
وفقﺪ بعﺾ جلﯿﺪ شﺮق
أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن حالﯿاً الﺒالﻐة  400جﺰﺀ في الﻤلﯿﻮن تﺘﺠاوز الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ،األمﺮ الﺬي أدى إلى ارتفاع
الﺘقلﺒﯿة الﻄﺒﯿعﯿة الﺘي شﻮهﺪت خالل مﺌات آالف الﺴﻨﯿﻦ .مﺴﺘﻮيات سﻄﺢ الﺒﺤﺮ عﻤا هي اآلن بﻤا يﺘﺮاوح مﻦ 10
وخالل العقﺪ الﻤﻨﺼﺮم ،اسﺘُﺨﺪمﺖ سﺠالت جﺪيﺪة ألجﻮاف أمﺘار إلى  20مﺘﺮاً .أما إبّان مﻨﺘﺼﻒ عﺼﺮ الﻤﯿﻮسﯿﻦ
الﺠلﯿﺪ عالﯿة االسﺘﺒانة لﺘﺤﺮي مﺪى الﺴﺮعة الﺘي تﻐﯿﺮ (قﺒﻞ ما يﺘﺮاوح مﻦ  15إلى  17ملﯿﻮن سﻨة) ،فقﺪ بلﻎ تﺮكﯿﺰ
بها ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﻐالف الﺠﻮي في الﻤاضي .ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﻐالف الﺠﻮي ما يﺘﺮاوح مﻦ
ومﻨﺬ العﺼﺮ الﺠلﯿﺪي األخﯿﺮ ،أي قﺒﻞ  23000سﻨة تقﺮيﺒاً 400 ،جﺰﺀ في الﻤلﯿﻮن إلى  650جﺰﺀاً في الﻤلﯿﻮن وكان
بﺪأت تﺮكﯿﺰات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ودرجة الﺤﺮارة في الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﺪرجة الﺤﺮارة الﺴﻄﺤﯿة أحﺮ مﻤا هﻮ
االرتفاع .وخالل الفﺘﺮة الﻤﺴﺠلة في عﯿّﻨة الﺠلﯿﺪ الﺠﻮفﯿة اآلن بﻤا يﺘﺮاوح مﻦ  3إلى  4درجات سلﺴﯿﻮس.
الﻤأخﻮذة مﻦ غﺮب الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ،تﺘألﻒ أسﺮع
الﺰيادات في ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن (قﺒﻞ  16000و
و 12000سﻨة) مﻤا يﺘﺮاوح مﻦ  10أجﺰاﺀ في الﻤلﯿﻮن إلى
 15جﺰﺀاً في الﻤلﯿﻮن خالل فﺘﺮة تﺘﺮاوح مﻦ  100إلى 200
سﻨة .ومقارنة بﺬلﻚ ،زاد ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن بﻤقﺪار 120
جﺰﺀاً في الﻤلﯿﻮن في الﺴﻨﻮات الﻤائة والﺨﻤﺴﯿﻦ األخﯿﺮة
نﺘﯿﺠة لعﻤلﯿات حﺮق الﻮقﻮد األحفﻮري.
15000
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عﻤلﯿات إعادة بﻨاﺀ لﺜاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﻐالف الﺠﻮي خالل الﺨﻤﺴة وخﻤﺴﯿﻦ ملﯿﻮن سﻨة الﻤاضﯿة مﺴﺘﺨﺮجة مﻦ بﯿانات غﯿﺮ
مﺒاشﺮة تﺘﻀﻤﻦ نﻈائﺮ الﺒﻮرون (الﺪوائﺮ الﺰرقاﺀ) ،واأللﻜﯿﻨﻮنات (الﻤﺜلﺜات الﺴﻮداﺀ) ،وفﻮيهات أوراق الﻨﺒاتات (الﻤعﯿّﻨات
وقﺪ حُ ﺼﻞ على قﯿاسات مﺒاشﺮة مﻦ الﺜﻤانﻤائة ألﻒ سﻨة الﻤاضﯿة مﻦ عﯿّﻨات الﺠلﯿﺪ الﺠﻮفﯿة مﻦ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ومﻦ أدوات
حﺪيﺜة (اللﻮن الﻮردي) .وتﺸﻤﻞ الﺘقﺪيﺮات الﻤﺴﺘقﺒلﯿة مﺴارات الﺘﺮكﯿﺰ الﻨﻤﻮذجﯿة ( 8.5األحﻤﺮ) ،و ( 6الﺒﺮتقالي) ،و ( 4.5األزرق
الفاتﺢ) ،و ( 2.6األزرق) .وتﺮد قائﻤة بﻤﺮاجع جﻤﯿع الﺒﯿانات الﻮاردة في هﺬا الﺮسﻢ الﺒﯿاني في الﺼﯿﻐة الﻤﻮسعة الﻤﻮجﻮدة على
اإلنﺘﺮنﺖ (.)http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ghg/ghg-bulletin13
الﺨﻀﺮاﺀ).
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مﻦ خالل تفاعالت ثﻨائﯿة معقﺪة بﯿﻦ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ودورة
الﻜﺮبﻮن .وبالﻨﺴﺒة إلى غاز الﻤﯿﺜان ،كانﺖ الﺰيادة مﻦ
عام  2015إلى عام  2016أقﻞ بﺪرجة ﻃفﯿفة مﻦ تلﻚ
الﻤلﺤﻮﻇة مﻦ عام  2014إلى  ،2015ولﻜﻦ أكﺒﺮ مﻦ
مﺘﻮسﻂ العقﺪ الﻤاضي .وفﯿﻤا يﺨﺺ أكﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز،
كانﺖ الﺰيادة مﻦ عام  2015إلى عام  2016أقﻞ أيﻀاً
بﺪرجة ﻃفﯿفة مﻦ تلﻚ الﻤلﺤﻮﻇة مﻦ عام  2014إلى
 ،2015وأقﻞ أيﻀاً مﻦ مﺘﻮسﻂ معﺪل الﺰيادة في العﺸﺮ
سﻨﻮات األخﯿﺮة.

اﻷوزون
كان ثقﺐ األوزون في القارة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة في
أصﻐﺮ نﺴﺒﯿاً وفقاً لﻤعايﯿﺮ العقﻮد الﺴابقة .وهﺬا يعﻜﺲ
إلى حﺪ بعﯿﺪ األوضاع الﺠﻮية الﻤﺤلﯿة في  ،2017لﻜﻨه ال
يﺸﯿﺮ في حﺪ ذاته إلى اسﺘﺪامة االتﺠاه الﺘﻨازلي .ومعﻈﻢ
مﺆشﺮات ثقﺐ األوزون تﺸﯿﺮ إلى اتﺠاه تﻨازلي ضعﯿﻒ،
غﯿﺮ معﺘﺒﺮ ،على مﺪى العﺸﺮيﻦ عاماً الﻤاضﯿة.

2017

وبلﻐﺖ الﺮقعة الﯿﻮمﯿة لﺜقﺐ األوزون حﺪاً أقﺼى مﻮسﻤﯿاً
قﺪره  19.6ملﯿﻮن كﻢ 2في  11أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ .وقﺪ شهﺪ

الﺠﺰﺀ األول مﻦ الﻤﻮسﻢ ،حﺘى األسﺒﻮع الﺜاني مﻦ
أيلﻮل  /سﺒﺘﻤﺒﺮ ،بلﻮغ رقعة ثقﺐ األوزون مﺴﺘﻮيات
تقارب مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  .2016 - 1979بﯿﺪ أن الﺪوامة
القﻄﺒﯿة أصﺒﺤﺖ غﯿﺮ مﺴﺘقﺮة وإهلﯿلﯿﺠﯿة في األسﺒﻮع
الﺜالﺚ مﻦ أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ ،وارتفعﺖ درجات الﺤﺮارة
في القلﻨﺴﻮة القﻄﺒﯿة ( 90-60درجة جﻨﻮباً)  7-5درجات
سلﺴﯿﻮس فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األمﺪ .وقﺪ أدى ذلﻚ إلى
انﺨفاض حﺜﯿﺚ في حﺠﻢ ثقﺐ األوزون قﺒﻞ أن يﺮتفع
ً
قلﯿال نﺤﻮ نهاية أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ.
وبلﻎ مﺘﻮسﻂ مﺴاحة ثقﺐ األوزون ﻃﻮال الﺬروة الﻤﻮسﻤﯿة
( 7أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ إلى  13تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ) 17.4
ملﯿﻮن كﻢ .2وهﺬه هي أقﻞ قﯿﻤة مﻨﺬ  12.0( 2002ملﯿﻮن
كﻢ ،)2وهي أيﻀاً أقﻞ مﻦ عام  ،2012وأقﻞ قﯿﻤة في
الفﺘﺮة  17.8( 2016-2003ملﯿﻮن كﻢ  .)2وبلﻎ مﺘﻮسﻂ
مﺴاحة ثقﺐ األوزون خالل أسﻮأ  30يﻮماً مﺘعاقﺒة 17.5
ملﯿﻮن كﻢ .2وهﺬه القﯿﻤة هي أيﻀاً أقﻞ قﯿﻤة ملﺤﻮﻇة مﻨﺬ
 15.5( 2002ملﯿﻮن كﻢ ،)2وهي أقﻞ كﺬلﻚ نﻮعاً ما مﻦ
قﯿﻤة  18.9( 2012ملﯿﻮن كﻢ.)2
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الﺸﻜﻞ  :4الﻤﺴاحة
(بﻤاليﯿﻦ الﻜﯿلﻮمﺘﺮات
الﻤﺮبعة) الﺘي يقﻞ فﯿها
عﻤﻮد األوزون الﻜلي
عﻦ  220وحﺪة دوبﺴﻮن.
يﻈهﺮ عام  2017باللﻮن
األحﻤﺮ .وتﻈهﺮ أحﺪث
الﺴﻨﻮات للﻤقارنة ،حﺴﺒﻤا
يﺮد في مفﺘاح الﺸﻜﻞ.
ويﻤﺜﻞ الﺨﻂ الﺮمادي
الﺮقﯿﻖ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
 .2016-1979وتﻤﺜﻞ
الﻤﺴاحة الﻤﻈللة باللﻮن
األخﻀﺮ  -األزرق
الﺪاكﻦ مﻦ الﻤﺌﯿﻦ الﺜالثﯿﻦ
إلى الﻤﺌﯿﻦ الﺴﺒعﯿﻦ،
والﻤﺴاحة الﻤﻈللة باللﻮن
األخﻀﺮ  -األزرق الفاتﺢ
مﻦ الﻤﺌﯿﻦ العاشﺮ إلى
الﺘﺴعﯿﻦ للفﺘﺮة
 .2016-1979وتﺒﯿﻦ
الﺨﻄﻮط الﺮفﯿعة الﺴﻮداﺀ
القﯿﻢ القﺼﻮى والﺪنﯿا لﻜﻞ
يﻮم خالل الفﺘﺮة
 .2016-1979أعﺪت
الﻤﻨﻈﻤة ( )WMOالﺸﻜﻞ
باسﺘﺨﺪام الﺒﯿانات الﺘي
تﻢ تﻨﺰيلها مﻦ الﻤﻮقع
الﺸﺒﻜي لﻤﺮاقﺒة األوزون
الﺘابع لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة
للﻤالحة الﺠﻮية والفﻀاﺀ
( .)NASAوتﺴﺘﻨﺪ بﯿانات
( )NASAإلى رصﺪات
ساتلﯿة مﻦ مﺠﻤﻮعة
رسﻢ خﺮيﻄة األوزون
والﻤقاﻃع الﺮأسﯿة
( ،)OMPSوأدوات
مﺮاقﺒة األوزون (،)OMI
ومﻄﯿاف لﺮسﻢ خﺮيﻄة
األوزون الﻜلي (.)TOMS
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مﯿﺰانﯿة الﻜﺮبﻮن العالﻤي
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Global Carbon Project, Commonwealth Scientific and Industrial
Research Organisation (CSIRO) Oceans and Atmosphere, Canberra, Australia

1

Tyndall Centre for Climate Change Research, University of East
Anglia, Norwich, United Kingdom

2

Center for International Climate and Environmental Research
(CICERO) – Oslo (CICERO), Oslo, Norway

3

College of Engineering, Mathematics and Physical Sciences,
University of Exeter, United Kingdom

4

Department of Earth System Science, Woods Institute for the
Environment and Precourt Institute for Energy, Stanford University,
Stanford, United States

5

Max Planck Institute for Meteorology, Hamburg, Germany
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اﻻﺧﺗﻼل ﻓﻲ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ
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ﺗدﻓق ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون )ﺟﯾﺟﺎطن /ﺳﻧوﯾﺎً(

وبلﻐﺖ انﺒعاثات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن مﻦ الﺘﻐﯿﺮ في اسﺘﺨﺪام األراضي
 2.6±4.8بلﯿﻮن ﻃﻦ مﻦ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في عام  ،2016بﺤﯿﺚ
كانﺖ تﻤﺜﻞ  %12مﻦ جﻤﯿع انﺒعاثات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن الﺒﺸﺮية
الﻤﻨﺸأ ،ومﻦ الﻤﺘﻮقع أن تﻈﻞ مﺴﺘقﺮة أو أن تﻨﺨفﺾ انﺨفاضاً ﻃفﯿفاً
فﯿﻤا يﺘعلﻖ بعام  2017اسﺘﻨاداً إلى أول رصﺪات تُﺴﺘﺨﺪم فﯿها بﯿانات
ساتلﯿة .وبلﻐﺖ االنﺒعاثات الﻨاجﻤة عﻦ الﺘﻐﯿﺮ في اسﺘﺨﺪام األراضي
وعﻦ الﻮقﻮد األحفﻮري ،معاً ،ما يق ّﺪر بـ  4.4±41.5بلﯿﻮن ﻃﻦ مﻦ
ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في عام .2017
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ﺗدﻓق ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون )ﺟﯾﺟﺎطن /ﺳﻧوﯾﺎً(

Josep G. Canadell11, Corinne Le Quéré22,
ومﻦ بﯿﻦ جﻤﯿع انﺒعاثات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸأ ﻇلﺖ
 Glen Peters33, Robbie Andrew43, Pierre Fridlingstein4,نﺴﺒة تﺒلﻎ حﻮالي  %45فقﻂ في الﻐالف الﺠﻮي كﻤﺘﻮسﻂ سﻨﻮي خالل
العقﺪ الﻤﻨﺼﺮم ،بﯿﻨﻤا أزالﺖ الﻤﺤﯿﻄات نﺴﺒة قﺪرها  ،%25وأزال
Robert B. Jackson55, Tatiana Ilyina66
الﻐالف الﺤﯿﻮي األرضي نﺴﺒة قﺪرها ( %30الﺸﻜﻞ ،أدناه) .ومع
إن تقﯿﯿﻢ انﺒعاثات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ( )CO2وإعادة تﻮزيعه
ذلﻚ ،فﯿﻤا يﺘعلﻖ بعام  ،2016ونﺘﯿﺠة ألحﻮال الﻨﯿﻨﯿﻮ الﺸﺪيﺪة ،بلﻐﺖ
داخﻞ الﻐالف الﺠﻮي والﻤﺤﯿﻄات واألرض ” -مﯿﺰانﯿة
الﺰيادة مﻦ عام  2015إلى عام  2016في تﺮكﯿﺰ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
الﻜﺮبﻮن العالﻤي“  -تقﯿﯿﻤاً دقﯿقاً يﺴاعﺪنا على اسﺘﯿعاب
في الﻐالف الﺠﻮي  0.7±22.1بلﯿﻮن ﻃﻦ مﻦ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
الﻜﯿفﯿة الﺘي يﻐﯿّﺮ بها الﺒﺸﺮ مﻨاخ األرض ،ويﺪعﻢ وضع
( %54مﻦ االنﺒعاثات الﻜلﯿة؛  2.85جﺰﺀ في الﻤلﯿﻮن) وهﻮ معﺪل أكﺒﺮ
.
سﯿاسات مﻨاخﯿة ،ويﺤﺴّ ﻦ إسقاﻃات تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ في الﻤﺴﺘقﺒﻞ
مﻦ مﺘﻮسﻂ العقﺪ الﻤاضي الﻤﻤﺘﺪ مﻦ عام  2007إلى عام  .2016وقﺪ
أزالﺖ الﻤﺤﯿﻄات والﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة األرضﯿة  1.8±9.5بلﯿﻮن ﻃﻦ
وقﺪ تﺰايﺪت انﺒعاثات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن مﻦ الﻮقﻮد األحفﻮري والﺼﻨاعة
مﻦ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ( )%23و  3.7±9.9بلﯿﻮن ﻃﻦ مﻦ ثاني أكﺴﯿﺪ
مﻨﺬ عقﻮد مع عﺪم حﺪوث عﻤلﯿات ُ
االنﻜﻤاش
تﻮقﻒ في تلﻚ الﺰيادة إال أثﻨاﺀ
الﻜﺮبﻮن ( ،)%24على الﺘﻮالي.
االقﺘﺼادي العالﻤي .وللﻤﺮة األولى ،تﻮقفﺖ االنﺒعاثات في الفﺘﺮة مﻦ
 2014إلى  2016بﯿﻨﻤا كان االقﺘﺼاد العالﻤي ال يﺰال آخﺬاً في الﺘﻮسع .وثﻤة أوجه عﺪم تﯿقﻦ كﺒﯿﺮة في الﺘﺤﺪيﺪ الﻜﻤي لﻤﺼارف الﻜﺮبﻮن
ومع ذلﻚ ،تﺮاكﻢ ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﻐالف الﺠﻮي بﻤعﺪالت غﯿﺮ األرضﯿة والﺒﺤﺮية على نﻄاقات زمﻨﯿة عقﺪية وفي إعادة بﻨاﺀ االنﺒعاثات
مﺴﺒﻮقة قﺮيﺒة مﻦ  3أجﺰاﺀ في الﻤلﯿﻮن ( )ppmسﻨﻮياً في عامي  2015الﺘﺮاكﻤﯿة على مﺪى قﺮون مﻦ العﺼﺮ الﺼﻨاعي ،وبﺨاصة االنﺒعاثات
و ،2016رغﻢ اسﺘقﺮار انﺒعاثات الﻮقﻮد األحفﻮري (الﺸﻜﻞ ،اللﻮحة الﺘاريﺨﯿة الﻨاجﻤة عﻦ الﺘﻐﯿﺮات في اسﺘﺨﺪام األراضي.
الﯿﻤﻨى) .وقﺪ حﺪث هﺬا األمﺮ الﻤﺪهﺶ نﺘﯿﺠة الحﺘﺮار شﺪيﺪ ناجﻢ عﻦ
ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ في عامي  2015و  ،2016عﻨﺪما كان مﺼﺮف ثاني أكﺴﯿﺪ
45
الﻜﺮبﻮن األرضي أقﻞ كفاﺀة في إزالة ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن الﻤﻮجﻮد
اﻹﻧﺑﻌﺎﺛﺎت
إﺟﻣﺎﻟﻲ
في الﻐالف الﺠﻮي وكانﺖ االنﺒعاثات مﻦ الﺤﺮائﻖ أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ
40
في عام  .2015وتُﻈهﺮ بﯿانات أولﯿة خاصة بعام  2017أن االنﺒعاثات مﻦ
35
الﻮقﻮد األحفﻮري والﺼﻨاعة عاودت تﺰايﺪها بﻨﺴﺒة تﺒلﻎ حﻮالي %1.5
اﻟوﻗود اﻷﺣﻔوري
30
(ما يﺘﺮاوح مﻦ  %0.7إلى  ،)%2.4أي مﻦ  2.0 ± 36.2بلﯿﻮن ﻃﻦ مﻦ
واﻟﺻﻧﺎﻋﺔ
ً
25
ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في عام  2016إلى مﺴﺘﻮى مﺮتفع يﻤﺜﻞ رقﻤاً قﯿاسﯿا
اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي
قﺪره  2.0 ± 36.6بلﯿﻮن ﻃﻦ ،وهﻮ مﺴﺘﻮى أعلى مﻦ الﻤﺴﺘﻮى الﺬي
20
كانﺖ علﯿه تلﻚ االنﺒعاثات في عام  1990بﻨﺴﺒة قﺪرها .%65
15

‒40

1900

اتﺠاهات انﺒعاثات ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸأ ،والﺰيادة في ثاني
اﻟﺳﻧﺔ
أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في الﻐالف الﺠﻮي في الفﺘﺮة  .2017-1980ومﺠﻤﻮع
االنﺒعاثات مﻄﺮوحاً مﻨه انﺒعاثات الﻮقﻮد األحفﻮري يﺴاوي الﺘﻐﯿﺮ في
اسﺘﺨﺪام األراضي (أعلى) .ومﯿﺰانﯿة الﻜﺮبﻮن العالﻤي الﺘاريﺨﯿة في الفﺘﺮة
( 2016-1900أسفﻞ) (الﻤﺼﺪرGlobal Carbon Project, http://www. :
globalcarbonproject.org/carbonbudget; Le Quéré, C. et al., 2018:
The Global Carbon Budget 2017. Earth System Science Data, 10,
.)405–448(; and March 2018 updates

الﻤﺤﯿﻄات ﻓﻲ

الﺸﻜﻞ  :5الﺸﺬوذ في
درجات حﺮارة الهﻮاﺀ
الﺴﻄﺤي (درجة
سلﺴﯿﻮس) في  5كانﻮن
األول /ديﺴﻤﺒﺮ ،2017
يﺒﯿﻦ زيادة فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ
قﺪرها  2.5درجة
سلﺴﯿﻮس في بﺤﺮ تاسﻤان
(الﻤﺼﺪر :دائﺮة األرصاد
الﺠﻮية األسﺘﺮالﯿة)

2017

درجات الﺤﺮارة
كانﺖ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة لﺴﻄﺢ الﺒﺤار في
أقﻞ بﺸﻜﻞ ما مﻦ مﺴﺘﻮيات عامي  2015و ،2016لﻜﻨها
تﻈﻞ تﺤﺘﻞ الﻤﺮكﺰ الﺜالﺚ في الﺴﺠالت .وكانﺖ أشﺪ
حاالت الﺸﺬوذ في درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤار في
غﺮبي الﻤﺤﯿﻂ الهادئ الﻤﺪاري وغﺮبي ووسﻂ الﻤﺤﯿﻂ
الهﻨﺪي دون الﻤﺪاري الﺠﻨﻮبي .وقﺪ تﺠاوزت درجات
حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤار في كلﺘا الﻤﻨﻄقﺘﯿﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
 2010-1981بﻤا يﺘﺮاوح بﯿﻦ  0.5درجة ودرجة سلﺴﯿﻮس
واحﺪة ،وتﺠاوزت في مﻨاﻃﻖ مﺤﺪدة مﺘﻮسﻂ الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي
بﺪرجة سلﺴﯿﻮس واحﺪة ،وتﺤﺘﻞ بﺸﻜﻞ عام مﺮكﺰاً مﺮتفعاً
في الﺴﺠالت .وعلى العﻜﺲ ،كانﺖ درجات الﺤﺮارة دون
الﻤﺘﻮسﻂ ﻃفﯿفاً في معﻈﻢ أنﺤاﺀ الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي الﺸﺮقي
وفي وسﻂ وشﺮقي الﻤﺤﯿﻂ الهادئ االسﺘﻮائي ،وهﻮ ما
يﺘﺴﻖ في الﺤالة األخﯿﺮة مع ضعﻒ أوضاع الﻨﯿﻨﯿﻮ الﺘي
تﻄﻮرت في نهاية العام .وكانﺖ مﻨﻄقة الﻤﯿاه الﺒاردة في
شﻤال شﺮقي الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي ،في جﻨﻮب ايﺴلﻨﺪا ،أقﻞ
أهﻤﯿة مقارنة بﻤعﻈﻢ الﺴﻨﻮات الﻤاضﯿة.
2017

2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 ‒0.5 ‒1.0 ‒1.5 ‒2.0 ‒2.5

الﻄﺒقة  700-0مﺘﺮ في  ،8 ZJ 158.1 ،2017وهﻮ أعلى
مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ القﯿاسي الﺴﻨﻮي الﺴابﻖ بﻤقﺪار ،ZJ 6.9
الﻤﺤقﻖ في  .2015وكان مﺘﻮسﻂ الفﺼﻞ تﺸﺮيﻦ األول/
أكﺘﻮبﺮ  -كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ  ،2017الﺒالﻎ ،ZJ 163.4
هﻮ أعلى مﺘﻮسﻂ فﺼﻞ مﺴﺠﻞ .وكان الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
للﻤﺤﯿﻄات للﻄﺒقة  2000-0مﺘﺮ ( )ZJ 233.5هﻮ أيﻀاً
اعلى رقﻢ مﺴﺠﻞ ،وإن كانﺖ الﺴﺠالت الﺨاصة بهﺬه
الﻄﺒقة لﻢ تُﻨﺸأ إال في  .2005هﺬا ،وكانﺖ الﺴﺠالت
وللعام الﺜاني على الﺘﻮالي ،أدت درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﺴﻨﻮية للﻄﺒقة  700-0مﺘﺮ قﺪ أُنﺸﺌﺖ هي أيﻀاً لﻨﺼﻒ
الﺘي تﺠاوزت الﻤﺘﻮسﻂ عﻨﺪ الﺴاحﻞ الﺸﺮقي ألسﺘﺮالﯿا إلى الﻜﺮة الﺸﻤالي وللﻤﺤﯿﻄﯿﻦ األﻃلﺴي والهادئ ،وإن كان
ابﯿﻀاض الﺸعاب الﻤﺮجانﯿة بﺪرجة كﺒﯿﺮة في الﺤﯿﺪ الﻤﺮجاني الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي قﺪ سﺠﻞ أقﻞ قﯿﻤه مﻨﺬ .2009
العﻈﯿﻢ ،وكان الﺘﺮكﯿﺰ في هﺬه الﻤﺮة على الﻤﻨاﻃﻖ الﻮسﻄى
مﻦ الﺤﯿﺪ ولﯿﺲ على الﻤﻨاﻃﻖ الﺸﻤالﯿة الﻤﺘﻀﺮرة في مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ
ُ
6
 . 2016كﻤا أبلﻎ عﻦ حاالت ابﯿﻀاض هامة في أنﺤاﺀ وكان الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ()GMSL
7
أخﺮى مﻦ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ الﻤﺪاري الﻐﺮبي  ،بﻤا في مﺴﺘقﺮاً نﺴﺒﯿاً في  2016وفي باكﻮرة  ،2017ويﺮجع هﺬا إلى
ذلﻚ مﻜﯿﺮونﯿﺰيا وغﻮام ،على الﺮغﻢ مﻦ أن الﻨﻄاق العام اسﺘﻤﺮار تﻨاقﺺ الﺘأثﯿﺮ الﻤﺆقﺖ لﻈاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ في الفﺘﺮة
لالبﯿﻀاض كان أقﻞ مﻤا حﺪث في  .2016وفي فﺘﺮة ( 2016/2015الﺘي بلﻎ خاللها الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﻤﺴﺘﻮى
الحقة مﻦ العام ،سادت في بﺤﺮ تاسﻤان الﺠﻨﻮبي درجات سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ( )GMSLذروته في أوائﻞ  ،2016عﻨﺪ مﺴﺘﻮى
حﺮارة سﻄﺤﯿة مﺮتفعة بﺸﻜﻞ غﯿﺮ عادي (درجﺘان أو
أكﺜﺮ فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ بﺸﻜﻞ عام ،و 0.5أو أكﺜﺮ فﻮق األرقام
ﻣﺗوﺳط ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭر ﺗﺷرﯾن اﻷول /أﻛﺗوﺑر  -ﻛﺎﻧون اﻷول /دﯾﺳﻣﺑر 2017
القﯿاسﯿة الﺴابقة لﺘلﻚ الفقﺮة مﻦ العام) ،تﺰامﻨاً مع درجات
اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﺳﻧوي ﻟﻐﺎﯾﺔ ﻧﮭﺎﯾﺔ 2017
ﻣﺗوﺳط اﻟﺧﻣس ﺳﻧوات ﻟﻠﻔﺗرة 2017-2012
الﺤﺮارة القﯿاسﯿة الﺸهﺮية العالﯿة في نﯿﻮزيلﻨﺪا (ال سﯿﻤا
في الﺠﺰيﺮة الﺠﻨﻮبﯿة) وتاسﻤانﯿا .وفي حﯿﻦ أن اآلثار
ً
تﺤﻮال
الﺒﺤﺮية لهﺬه الﻈاهﺮة ال تﺰال تﺘﻜﺸﻒ ،فقﺪ حﺪث
بالفعﻞ في تﻮزع أنﻮاع األسﻤاك ،مع اخﺘالل رصﯿﺪ أسﻤاك
الﻨهاش في فﯿﻮردالنﺪ (الﺠﺰﺀ األقﺼى مﻦ جﻨﻮب غﺮبي
نﯿﻮزلﻨﺪا) ألول مﺮة.

الﺸﻜﻞ  :6إجﻤالي
الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
للﻤﺤﯿﻄات العالﻤﯿة
(بﻮحﺪات  2210جﻮل)
للﻄﺒقة  700-0مﺘﺮ،
حﺴﺐ مﺘﻮسﻂ الﺒﯿانات
لﺜالثة أشهﺮ (باللﻮن
األحﻤﺮ) ،ولﺴﻨة واحﺪة
(باللﻮن األسﻮد) ،ولﺨﻤﺲ
سﻨﻮات (باللﻮن األزرق)،
باسﺘﺨﺪام مﺠﻤﻮعة
بﯿانات اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة
للﻤﺤﯿﻄات والﻐالف
الﺠﻮي بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
(الﻤﺼﺪر :أعﺪته الﻤﻨﻈﻤة
 WMOباسﺘﺨﺪام بﯿانات
الﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﺒﯿانات
الﻤﻨاخﯿة الﺘابعة لﻺدارة
الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات
والﻐالف الﺠﻮي
بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة)
20
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وبلﻎ الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات ،وهﻮ مقﯿاس لﺤﺮارة
الﻤﺤﯿﻄات في الﻄﺒقات العلﯿا ،أرقاماً قﯿاسﯿة جﺪيﺪة في
 .2017وبلﻎ مﺘﻮسﻂ الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات في
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اﻟﺳﻧﺔ

Australian Research Council (ARC) Centre of Excellence, Coral Reef Studies, https://www.coralcoe.org
.au/.

6

NOAA Coral Reef Watch, coralreefwatch.noaa.gov.

7

Data sourced from NOAA; 1 ZJ (zetajoule) = 1021 J,
a standard unit of energy.
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الﺸﻜﻞ  :7الﺴالسﻞ
الﺰمﻨﯿة للﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي
لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ (مع
حﺬف الﺪورة الﻤﻮسﻤﯿة)،
مﻦ كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ
 1993إلى كانﻮن الﺜاني/
يﻨايﺮ  ،2018مﺴﺘﻤﺪة
مﻦ مقﯿاس االرتفاع
الﺴاتلي مﺘعﺪد الﻤهام.
بﯿانات مقﺪمة مﻦ الﻤﻮقع
( AVISOالﻤﺼﺪر:
الﺴاتﻞ جﻤع الﺒﯿانات
وتﺤﺪيﺪ الﻤﻮاقع ()CLS
 معﻤﻞ الﺪراسات فيالﻤﺠاالت الﺠﯿﻮفﯿﺰيائﯿة
واألوقﯿانﻮغﺮافﯿة
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اﻟﺗوﻗﯾت )اﻟﺳﻧﺔ(

 10ملﻢ فﻮق اتﺠاه الفﺘﺮة  ،)2015-2004وعاد الﻤﺘﻮسﻂ
( )G MSLإلى قﯿﻢ أقﺮب إلى االتﺠاه الﻄﻮيﻞ األمﺪ .بﯿﺪ
أن معﻈﻢ بﯿانات سﻄﺢ الﺒﺤﺮ األخﯿﺮة يﺸﯿﺮ أن الﻤﺘﻮسﻂ
( )GMSLآخﺬ في االرتفاع مﺠﺪداً مﻨﺬ مﻨﺼﻒ .2017
يﺒﯿﻦ الﺸﻜﻞ الﺪائﺮي (على الﺠانﺐ األيﺴﺮ) إسهامات
فﺮادى العﻨاصﺮ في مﺤﺼلة مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ (معﺒﺮ
عﻨ ها كﻨﺴﺒة مﺌﻮية مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي الﻤﺮصﻮد
2004–1993

اﻷﻧﮭﺎر اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ
( 0.71ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ(
ﻏرﯾﻧﻼﻧد
( 0.3ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ(

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﻠﯾد

اﻟﺗﻣدد اﻟﺣراري
( 0.94ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ(

اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
( 0.29ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ(

اﻟﻣﯾﺎه اﻷرﺿﯾﺔ
( 0.25ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ(

ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء
(– 0.03ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ(

اﻟﺑري% 47 :

اﻷﻧﮭﺎر اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ
( 0.78ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ(
ﻏرﯾﻧﻼﻧد
( 0.82ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ(

إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺟﻠﯾد اﻟﺑري:

2015–2004

ارﺗﻔﺎع ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر
 3.5ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ

اﻟﺗﻣدد اﻟﺣراري
( 1.14ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ(

اﻟﻣﻧطﻘﺔ
اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
( 0.33ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ(

ﺑﺧﺎر اﻟﻣﺎء
(– 0.03ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ(

اﻟﻣﯾﺎه اﻷرﺿﯾﺔ
( 0.23ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ(
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اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ )ﺳﻧﺔ(

ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر )ﻣﻠم(

estimate of the current
rate of sea level
rise from a sea level
budget approach.
Geophysical Research
)Letters, 44

ويﺒﯿﻦ الﺮسﻢ الﺒﯿاني باألعﻤﺪة ( على الﺠانﺐ
الﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي لﻤﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ وفقاً لﻤقﯿاس
االرتفاع ( األعﻤﺪة الﺰرقاﺀ ) ومﺠﻤﻮع عﻨﺼﺮ الﺘﻤﺪد
الﺤﺮاري وكﺘلة الﻤﺤﯿﻄات (األعﻤﺪة الﺤﻤﺮاﺀ) في الفﺘﺮة
 .2016-2005أما األعﻤﺪة الﺮأسﯿة الﺴﻮداﺀ فهي تﺘعلﻖ
بهامﺶ عﺪم الﯿقﯿﻦ .ويُﺤﺴﺐ الﺘﻤﺪد الﺤﺮاري على أساس
بﯿانات صفﯿفة األوقﯿانﻮغﺮافﯿا الﺠﯿﻮسﺘﺮوفﯿة في الﻮقﺖ
الﺤقﯿقي ( ،11)ARGOبﯿﻨﻤا تُﺤﺴﺐ كﺘلة الﻤﺤﯿﻄات مﻦ
تﺠﺮبة اسﺘعادة الﺠاذبﯿة والﻤﻨاخ (( )GRACEتﺤﺪيﺜات
مقﺪمة مﻦ Johnson and Chambers, 201312, Lutchke
 .)et al. 201313, Watkins et al., 201514ومﺤﺼلة
مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ مﻨﺘهﯿة تقﺮيﺒاً ( أي أن الﺘﻐﯿﺮ
الﻤﺮصﻮد تفﺴﺮه بﺸﻜﻞ شﺒه كامﻞ الﺘﻐﯿﺮات الﻤعﺮوفة
في العﻨاصﺮ الﻤﺴاهﻤة) في حﺪود أعﻤﺪة الﺨﻄأ الﻤﺨﺘلفة،
وإن كان مﺠﻤﻮع إسهامات الﺘﻤﺪد الﺤﺮاري والﺘﻐﯿﺮات
في كﺘلة الﻤﺤﯿﻄات في  2012تقﻞ ﻃفﯿفاً بﺸﻜﻞ عام عﻦ

Nerem, R.S. et al., 2018: Climate-change-driven
accelerated sea-level rise detected in the altimeter
era. Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America, published on line on
13 February 2018.

50

اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ اﻟﻣرﺻود ﻟﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر
ﻣﺟﻣوع اﻟﺗﻣدد اﻟﺣراري وﻛﺗﻠﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺎت

األيﻤﻦ )

Dieng, H. et al., 2017: New estimate of the current rate
of sea level rise from a sea level budget approach.
Geophysical Research Letters, 44, doi:10.1002/
2017GL073308.
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الﺸﻜﻞ  :8نﺴﺒة مﺴاهﻤة
فﺮادى العﻨاصﺮ في
االرتفاع العالﻤي الﻤﺘﻮسﻂ
لﺴﻄﺢ الﺒﺤﺮ في الفﺘﺮتﯿﻦ
 2004-1993و2015-
( 2004أعلى)؛ والﻤﺤﺼلة
الﺴﻨﻮية لﺴﻄﺢ الﺒﺤﺮ
(( )2016-2005أسفﻞ)
(الﻤﺼﺪرDieng, H. :
et al., 2017: New

12

ارﺗﻔﺎع ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر
 2.7ﻣﻠم /ﺳﻧﺔ

لﻤ ﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ) لفﺘﺮتﯿﻦ هﻤا
و .9 2015-2004ويﺒﯿﻦ الﺸﻜﻞ بﻮضﻮح أن نﻄاق جﻤﯿع
العﻨاصﺮ تقﺮيﺒاً قﺪ زاد خالل الﺴﻨﻮات األخﯿﺮة ،ال سﯿﻤا
انﺼهار صﺤائﻒ الﺠلﯿﺪ القﻄﺒي ،وبﺸﻜﻞ خاص في
غﺮيﻨالنﺪ ،وبﺪرجة أقﻞ في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة.
وتﺴارع فقﺪان الﻜﺘﻞ الﺠلﯿﺪية مﻦ صﺤائﻒ الﺠلﯿﺪ هﻮ
الﺴﺒﺐ الﺮئﯿﺴي في تﺴارع ارتفاع مﺘﻮسﻂ مﺴﺘﻮى سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ ،حﺴﺒﻤا كﺸفﺖ مقايﯿﺲ االرتفاع الﺴاتلﯿة .بﻞ إن
هﺬا األمﺮ يﺘﻀﺢ بﻤﺰيﺪ مﻦ الﺠالﺀ عﻨﺪ إغفال الﺘقلﺒات
ً
فﻀال عﻦ
الﺴﻨﻮية الﻨاجﻤة عﻦ ﻇاهﺮتي الﻨﯿﻨﯿﻮ والﻨﯿﻨﯿا،
الﺒﺮودة الﻤﺆقﺘة الﻨاجﻤة عﻦ االنﺪالع الﺒﺮكاني في جﺒﻞ
بﯿﻨاتﯿﺒﻮ في .10 1991

9

10

Ibid.

11

Johnson, G. C. and D. P. Chambers, 2013: Ocean
bottom pressure seasonal cycles and decadal trends
from GRACE Release-05: Ocean circulation implications. Journal of Geophysical Research, Oceans,
Vol.118, 9:4228–4240, doi:10.1002/jgrc.20307.

12

Luthcke, S. B. et al., 20 13: Antarc tica,
Greenland and Gulf of Alaska la nd-ice
evolution from an iterated G RAC E global mascon solution. Journal of Gla cio logy, 59:613–631,
doi:10.3189/2013JoG12J147.
Watkins, M. et al., 2015: Improved methods for observing Earth’s time variable mass distribution with GRACE
using spherical cap mascons. Journal of Geophysical
Research, Solid Earth, 120:2648–2671, doi:10.1002/
2014JB011547.

13

14

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

ﺗﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات

وعالوة على ذلﻚ ،فﺈن تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات ال يﺆثﺮ على
الﻨﻈﻢ اإليﻜﻮلﻮجﯿة الﺒﺤﺮية وحﺪها ،فهﻨاك عﻮامﻞ إجهاد بﯿﺌي
أخﺮى مﺘعﺪدة يﻤﻜﻦ أن تﺘفاعﻞ مع تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات ،مﺜﻞ
احﺘﺮار الﻤﺤﯿﻄات وتﻜﻮيﻨها الﻄﺒقي ،ونﻀﻮب األكﺴﺠﯿﻦ
ً
فﻀال عﻦ االضﻄﺮابات الﺒﺸﺮية
والﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة،
الﻤﻨﺸأ مﺜﻞ اإلفﺮاط في الﺼﯿﺪ والﺘلﻮث.
وثﻤة اتﺠاه مﻄﺮد نﺤﻮ تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات مع مﺮور
الﻮ قﺖ .فﻤﻨﺬ بﺪﺀ الﺴﺠالت في مﺤﻄة الﻮها (شﻤالي
هاواي) في أواخﺮ الﺜﻤانﯿﻨات مﻦ القﺮن العﺸﺮيﻦ ،أخﺬ
األس الهﯿﺪروجﯿﻨي ( )pHفي االنﺨفاض تﺪريﺠﯿاً ،فهﺒﻂ

350
325

‒CO2
)3 (μmol/kg

وتﺒﯿﻦ اسقاﻃات أوضاع الﻤﺤﯿﻄات في الﻤﺴﺘقﺒﻞ أن
تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات يﺆثﺮ على كافة مﻨاﻃﻖ الﻤﺤﯿﻄات،
بﯿﻨﻤا تﺘﺒايﻦ آثار ذلﻚ على األنﻮاع الﺒﺤﺮية والﻨﻈﻢ
اإليﻜﻮلﻮجﯿة وﻃﺮيقة عﻤلها .وقﺪ أكﺪت دراسات عﺪيﺪة
على مﺪى العﺸﺮ سﻨﻮات الﺴابقة أن تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات
يﺆثﺮ مﺒاشﺮة على صﺤة الﺸعاب الﻤﺮجانﯿة؛ وعلى نﺠاح
وجﻮدة ومﺬاق األسﻤاك واألغﺬية الﺒﺤﺮية الﻤﺴﺘﺰرعة
مائﯿاً؛ وحﯿاة عﺪة كائﻨات رئﯿﺴة وتﻜلﺴها .وهﺬه الﺘﻐﯿﺮات
غالﺒاً ما تﺆثﺮ على أنﻮاع على مﺴﺘﻮيات تﻐﺬوية أدنى،
ولها آثار مﺘﺴلﺴلة على شﺒﻜة الﻐﺬاﺀ ،ويﺘﻮقع أن تﺴفﺮ
هﺬه اآلثار عﻦ زيادة اآلثار على االقﺘﺼادات الﺴاحلﯿة.
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تﻤﺘﺺ الﻤﺤﯿﻄات ما يﺼﻞ إلى  30في الﻤائة مﻦ انﺒعاثات
ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن الﺴﻨﻮية الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸأ في الﻐالف
الﺠﻮي ،مﻤا يﺴاعﺪ على تﺨفﯿﻒ آثار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ على
كﻮكﺐ األرض .بﯿﺪ أن هﺬا االمﺘﺼاص له كلفة إيﻜﻮلﻮجﯿة
باهﻈة إذ إن ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن الﻤﻤﺘﺺ يﺘفاعﻞ في
مﯿاه الﻤﺤﯿﻄات ويﻐﯿﺮ مﺴﺘﻮيات الﺤﻤﻮضة في الﻤﺤﯿﻄات.
وبﻤﺰيﺪ مﻦ الﺪقة ،يﻨﻄﻮي هﺬا االمﺘﺼاص على انﺨفاض
األس الهﯿﺪروجﯿﻨي ( )pHفي مﯿاه الﻤﺤﯿﻄات ،مع حﺪوث
تﺤﻮالت وثﯿقة الﺼلة في كﯿﻤﯿاﺀ الﻜﺮبﻮنات في الﻤﯿاه،
بﻤا في ذلﻚ تﺸﺒع حالة األراغﻮنﯿﺖ ،وهﻮ الﺸﻜﻞ الﺮئﯿﺴي
لﻜﺮبﻮنات الﻜالﺴﯿﻮم الﺘي تﺴﺘﺨﺪمها أنﻮاع رئﯿﺴﯿة لﺘﻜﻮيﻦ
القﺸﺮة الﺼﺪفﯿة والهﯿاكﻞ العﻈﻤﯿة (مﺜﻞ الﻤﺮجان الﺬي
يﺒﻨي الﺸعاب والﺮخﻮيات الﺼﺪفﯿة) .وقﺪ بﯿﻨﺖ عﻤلﯿات
رصﺪ ا لﻤلﻮحة الﺒﺤﺮية في أعالي الﺒﺤار والﻤﻨاﻃﻖ
الﺴاحلﯿة أن األوضاع الﺴائﺪة الﯿﻮم غالﺒاً ما تﺘﺠاوز
حﺪود ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاعي .وفي بعﺾ الﻤﻨاﻃﻖ،
تﻀﻢ ا لعﻤلﯿات الﻄﺒﯿعﯿة ،مﺜﻞ ارتفاع مﯿاه القاع إلى
الﺴﻄﺢ (عﻨﺪما تﺮتفع الﻤﯿاه الﺒاردة ،الﻐﻨﯿة بﺜاني أكﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن والﻤﻐﺬيات ،مﻦ القاع إلى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ) ،مﻤا
يﺴفﺮ عﻦ أوضاع تﺘﺠاوز العﺘﺒات الﺒﯿﻮلﻮجﯿة.
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ﺟزء ﻓﻲ اﻟﻣﻠﯾون

الﺘﻐﯿﺮ الﻤلﺤﻮظ في مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﺴﻨﻮي .ويﺒﯿﻦ
الﺸﻜﻞ أيﻀاً زيادة واضﺤة في مﺘﻮسﻂ مﺴﺘﻮى سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ مﻦ عام آلخﺮ.

1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

اﻟﺳﻧﺔ

مﻦ مﺴﺘﻮى يﺘﺠاوز  8.10في بﺪايات الﺜﻤانﯿﻨات مﻦ القﺮن
العﺸﺮيﻦ إلى ما يﺘﺮاوح بﯿﻦ  8.04و 8.09في الﺴﻨﻮات
الﺨﻤﺲ األخﯿﺮة.

الﻐﻼف الﺠﻠﯿﺪي ﻓﻲ

2017

كانﺖ رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻃﻮال  2017أقﻞ مﻦ مﺘﻮسﻂ
ال فﺘﺮة  ،2010 - 1981في الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة
والﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة كلﺘﯿهﻤا .وبلﻐﺖ رقعة الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي القﺼﻮى في الﺸﺘاﺀ ،في  7آذار /مارس ،في
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة  14.42ملﯿﻮن كﻢ  ،2وهي أقﻞ
قﯿﻤة قﺼﻮى شﺘﻮية في الﺴﺠالت الﺴاتلﯿة ،وهي تقﻞ
عﻦ الﺮقﻢ القﯿاسي الﻤﻨﺨفﺾ الﺴابﻖ الﻤﺴﺠﻞ في 2015
بﻤقﺪار  0.10ملﯿﻮن كﻢ  .2غﯿﺮ أن االنﺼهار في الﺮبﯿع
والﺼﯿﻒ كان أبﻄأ مﻤا شﻮهﺪ في الﺴﻨﻮات األخﯿﺮة .وبلﻎ
الﺤﺪ األدنى الﺼﯿفي لﺮقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي  4.64ملﯿﻮن
كﻢ  2في  13أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ ،وهﻮ ثامﻦ رقﻢ مﻨﺨفﺾ
في الﺴﺠالت ،ويﺰيﺪ عﻦ الﺮقﻢ القﯿاسي الﻤﻨﺨفﺾ في
 20 12بﻤقﺪار  1.25ملﯿﻮن كﻢ  .2وأدى الﺘﺠﻤﺪ الﺒﻄيﺀ
خالل الﺨﺮيﻒ إلى اقﺘﺮاب رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي مﻦ
الﻤﺴﺘﻮيات الﺪنﯿا الﻤﺴﺠلة لهﺬا الﺘﻮقﯿﺖ مﻦ العام في
نهاية كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ.
وبلﻐﺖ ،أو قاربﺖ ،رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في الﻤﻨﻄقة
القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة الﻤﺴﺘﻮيات الﺪنﯿا الﻤﺴﺠلة ﻃﻮال العام.
وكانﺖ القﯿﻤة الﺪنﯿا الﺼﯿفﯿة ،الﺒالﻐة  2.11ملﯿﻮن كﻢ،2
والﻤﺴﺠلة في  3آذار /مارس ،أقﻞ مﻦ الﺮقﻢ القﯿاسي
الﻤﺴﺠﻞ في  1997بﻤقﺪار  0.18ملﯿﻮن كﻢ ،2بﯿﻨﻤا بلﻐﺖ
القﯿﻤة القﺼﻮى الﺸﺘﻮية  18.03ملﯿﻮن كﻢ ،2في  12تﺸﺮيﻦ
األول  /أكﺘﻮبﺮ ( نفﺲ تاريﺦ القﯿﻤة القﺼﻮى األخﯿﺮة
الﻤﺴﺠلة) ،وهي ثاني قﯿﻤة بعﺪ عام .1986

الﺸﻜﻞ  :9االتﺠاهات
في كﯿﻤﯿاﺀ كﺮبﻮنات
سﻄﺢ الﻤﺤﯿﻄات (أقﻞ
مﻦ  50مﺘﺮاً) ،مﺤﺴﻮبة
على أساس الﺮصﺪات
الﻤﺤﺼلة مﻦ الﺒﺮنامج
Hawaii Ocean

( Time-series )HOTفي
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ الﺸﻤالي
في الفﺘﺮة .2015-1988
يﺒﯿﻦ الﺠﺰﺀ األول الﺰيادة
ذات الﺼلة لﺘﺮكﯿﺰات
ثاني أكﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن في
الﻐالف الﺠﻮية (الﻨقاط
الﺤﻤﺮاﺀ) ومﯿاه الﺒﺤار
(الﻨقاط الﺰرقاﺀ) .ويﺒﯿﻦ
الﺠﺰﺀ األدنى انﺨفاض
األس الهﯿﺪروجﯿﻨي لﻤﯿاه
الﺒﺤار (الﻨقاط الﺴﻮداﺀ،
الﻤﺤﻮر الﺼادي
األساسي) ،وتﺮكﯿﺰ
أيﻮنات الﻜﺮبﻮنات (الﻨقاط
الﺨﻀﺮاﺀ ،الﻤﺤﻮر
الﺼادي الﺜانﻮي).
ووردت بﯿانات كﯿﻤﯿاﺀ
الﻤﺤﯿﻄات مﻦ الﺒﺮنامج
Hawaii Ocean Time seriesالﺘابع لﻨﻈام
تﻨﻈﯿﻢ الﺒﯿانات وعﺮضها
بﯿانﯿاً (.)HOT-DOGS
(الﻤﺼﺪر :اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة
( )NOAAبالﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪةJewett and ،
)Romanou, 2017
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الﺸﻜﻞ ( :10الﯿﻤﯿﻦ)
رقعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي في
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة
في أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ،
و(الﯿﺴار) رقعة الﺠلﯿﺪ
الﺒﺤﺮي في الﻤﻨﻄقة
القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة في
أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ .الﻨﺴﺒة
الﻤﺌﻮية للﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ
األمﺪ للفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة
( 2010-1981الﻤﺼﺪر:
أعﺪته الﻤﻨﻈﻤة ()WMO
باسﺘﺨﺪام بﯿانات مﻦ
الﻤﺮكﺰ الﻮﻃﻨي لﺒﯿانات
الﺜلﻮج والﺠلﯿﺪ بالﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة )

وتﺠاوز تﻐﯿﺮ تﻮازن الﻜﺘلة (تقﺪيﺮات تﻐﯿﺮ كﺘلة الﺠلﯿﺪ
مﻦ عام للعام الﺘالي له) لﺼﺤﯿفة الﺠلﯿﺪ في غﺮيﻨالنﺪ
في العام مﻦ أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ  2016إلى آب /أغﺴﻄﺲ
 ،2017مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  ،2010-1981ويﺮجع هﺬا أساساً
إلى هﻄﻮل غﺰيﺮ غﯿﺮ معﺘاد خالل الﺨﺮيﻒ في .2016
وكان تﻐﯿﺮ تﻮازن الﻜﺘلة مﻦ أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ إلى كانﻮن
األول /ديﺴﻤﺒﺮ  2017قﺮيﺒاً مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ .وعلى الﺮغﻢ
مﻦ زيادة كﺘلة الﺠلﯿﺪ بﺸﻜﻞ عام ،فﺈن هﺬا لﻢ يﻜﻦ سﻮى
انﺤﺮاف عابﺮ عﻦ االتﺠاه الﺴائﺪ ﻃﻮال العقﺪيﻦ الﻤاضﯿﯿﻦ،
إذ فقﺪت صﺤﯿفة الﺠلﯿﺪ في غﺮيﻨالنﺪ زهاﺀ  3600ملﯿار
ﻃﻦ مﻦ كﺘلﺘها مﻨﺬ .2002
وال تﺘﻮافﺮ حﺘى اآلن بﯿانات تﻐﯿﺮ تﻮازن الﻜﺘلة الﺨاصة
بعام  2017لألنهار الﺠلﯿﺪية الﻮاقعة خارج صﺤائﻒ الﺠلﯿﺪ
القارية .وبالﻨﺴﺒة إلى  ،2016بلﻎ تﻐﯿﺮ تﻮازن الﻜﺘلة،
الﻤﺤﺴﻮب مﺘﻮسﻄه على أساس مﺠﻤﻮعة مﻦ  26نهﺮاً
جلﯿﺪياً مﺮجعﯿاً تﺘﻮافﺮ بﺸأنها بﯿانات وقﺖ كﺘابة هﺬا
الﺘقﺮيﺮ ،زهاﺀ  900ملﻢ مﻦ الﻤﻜافﺊ الﻤائي للﺠلﯿﺪ .وهﺬا
ً
أقﻞ
قلﯿال مﻦ مﺴﺘﻮى  ،2015ولﻜﻦ يقارب مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة
 .2016-2011وقﺪ دأب تﻐﯿﺮ تﻮازن الﻜﺘلة في األنهار
الﺠلﯿﺪية على أن يﻜﻮن سلﺒاً في كﻞ عام مﻨﺬ .1988

اﻟﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺋوﯾﺔ

25

25

–45

اﻟﺳﻧﺔ

قﺮيﺒاً مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األمﺪ في  ،2017ألول مﺮة
مﻨﺬ أكﺜﺮ مﻦ عقﺪ ،وسﺠلﺖ األشهﺮ حﺰيﺮان  /يﻮنﯿﻮ
وتﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ وآب /اغﺴﻄﺲ أعلى قﯿﻢ مﻨﺬ األعﻮام
 2004و 2006و 1998على الﺘﻮالي .وعلى غﺮار معﻈﻢ
الﺴﻨﻮات األخﯿﺮة ،كان نﻄاق الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي الﺨﺮيفي
أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ،وإن لﻢ يﻜﻦ بﻨفﺲ الﺪرجة الﺘي كان
علﯿها في  ،2016واحﺘﻞ شهﺮا تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ
وتﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ تاسع أعلى درجة .وعاد نﻄاق
ً
قلﯿال في كانﻮن
الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي لﯿهﺒﻂ دون الﻤﺘﻮسﻂ
األول  /ديﺴﻤﺒﺮ  .وأدى الﺸﺬوذ الﻤﺘﻐايﺮ في الهﻄﻮل
خالل شﺘاﺀ  2017/2016إلى هﺒﻮط الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي في
جﺒال األلﺐ دون الﻤﺘﻮسﻂ في معﻈﻢ أنﺤاﺀ جﺒال األلﺐ
األوروبﯿة ،ولﻜﻨه بلﻎ أعلى مﺴﺘﻮيات مﺴﺠلة ،أو قاربها،
في جﺰيﺮة كﻮرسﯿﻜا.

وفي نﺼﻒ الﻜﺮة الﺠﻨﻮبي ،أدت ﻇاهﺮة ثلﺠﯿة واسعة
الﻨﻄاق في جﻨﻮبي أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ،في الفﺘﺮة 21-14
حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ ،إلى امﺘﺪاد الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي القاري إلى
 750000كﻢ ،2وهﻮ أعلى مﺴﺘﻮى مﻨﺬ أن بﺪأت الﻤﺮاقﺒة
الﺴاتلﯿة في  ،2005في حﯿﻦ كان الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي الﺠﺒلﯿة
على ارتفاعات كﺒﯿﺮة في جﻨﻮب شﺮقي أسﺘﺮالﯿا عﻨﺪ
وكان نﻄاق الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي في نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي أقﻞ حﺪ له مﻨﺬ .2000
ً
قلﯿال على ،مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة 2010-1981
يقارب ،أو يﺰيﺪ
في أغلﺐ فﺘﺮات الﺴﻨة ،وبﺼﻮرة أبﺮز في أيار /مايﻮ الﻤﺤﺮﻛات الﺮﺋﯿﺴﯿة لﻠﺘﻘﻠﺒﯿة الﻤﻨاﺧﯿة بﯿﻦ
الﺴﻨﻮات ﻓﻲ 2017
( 9في الﻤائة فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ ،أعلى ثاني عﺸﺮ مﺴﺘﻮى
مﺴﺠﻞ) .وكان نﻄاق الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠي في أيار /مايﻮ هﻮ ثﻤة أنﻤاط عﺪة واسعة الﻨﻄاق لﺘقلﺒﯿة الﻤﻨاخ العالﻤي
األعلى مﻨﺬ  ،1996واألعلى في آوراسﯿا مﻨﺬ  ،1985تﺆثﺮ على األوضاع في أنﺤاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ العالﻢ ،على
مع وجﻮد شﺬوذ شﺪيﺪ بﺸﻜﻞ خاص في شﻤال غﺮبي الﻨﻄاقات الﺰمﻨﯿة الﻤﻮسﻤﯿة إلى الﺴﻨﻮية .ولعﻞ ﻇاهﺮة
روسﯿا وشﻤالي اسﻜﻨﺪنفﯿا ،حﯿﺚ كانﺖ درجات الﺤﺮارة الﻨﯿﻨﯿﻮ – الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي ( )ENSOهي األشهﺮ بﯿﻦ
في أيار /مايﻮ دون الﻤﺘﻮسﻂ بﻜﺜﯿﺮ .وكان نﻄاق الﻐﻄاﺀ هﺬه الﻤﺤﺮكات الﺮئﯿﺴﯿة للﺘقلﺒﯿة الﻤﻨاخﯿة بﯿﻦ الﺴﻨﻮات.
الﺜلﺠي الﺼﯿفي ،الﺬي كان يﺘﺒع اتﺠاهاً انﺨفاضﯿاً قﻮياً ،والﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي االسﺘﻮائي معﺮض هﻮ أيﻀاً لﺘقلﺒات
14
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وعلى عﻜﺲ عام  ،2016الﺬي شهﺪ الﺠﺰﺀ األخﯿﺮ مﻦ
واحﺪة مﻦ أقﻮى ﻇﻮاهﺮ الﻨﯿﻨﯿﻮ على مﺪار الﺨﻤﺴﯿﻦ عاماً
الﻤاضﯿة ،سادت في معﻈﻢ عام  2017مﺮحلة مﺤايﺪة
لﻈاهﺮة ( .)ENSOفﺒﺪأ العام بأوضاع أبﺮد ﻃفﯿفاً مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ في وسﻂ وشﺮقي الﻤﺤﯿﻂ الهادئ االسﺘﻮائي،
بﻤا يﺘﺴﻖ مع أوضاع الﻨﯿﻨﯿا األقﺮب للﺒﺮودة الﻤﺤايﺪة/
الﻀعﯿفة الﺘي سادت في الﺠﺰﺀ األخﯿﺮ مﻦ .2016
وخفﺘﺖ هﺬه األوضاع الﺸاذة الﺒاردة بﺤلﻮل شﺒاط /
فﺒﺮايﺮ ،قﺒﻞ أن تعﻮد مﺮة أخﺮى في فﺘﺮة الحقة مﻦ
 .2017وبﺤلﻮل تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ ،سادت أوضاع
بارة إلى حﺪ أن معﻈﻢ الﻮكاالت أعلﻨﺖ عﻦ حﺪوث
ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿا بﺸﻜﻞ ضعﯿﻒ.

2

()IOD

مﻦ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ  .فالقﻄﺒﯿة الﺜﻨائﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي
( )IODتﺆدي إلى نﻤﻂ للﺘقلﺒﯿة يﺆثﺮ على األجﺰاﺀ الﻐﺮبﯿة
والﺸﺮقﯿة للﻤﺤﯿﻂ .وﻇاهﺮة الﺘﺬبﺬب في مﻨﻄقة القﻄﺐ
الﺸﻤالي ( ،)AOوتﺬبﺬب شﻤال األﻃلﺴي ( )NAOنﺴقان
وثﯿقا الﺼلة لﺘقلﺒﯿة دوران الﻐالف الﺠﻮي في خﻄﻮط
العﺮض الﻤﺘﻮسﻄة والﻤﺮتفعة في نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالي.
وفي الﻨﻤﻂ الﻤﻮجﺐ ،تﻜﻮن ﻇاهﺮة الﻀﻐﻂ الﻤﺮتفع دون
الﻤﺪارية أقﻮى مﻦ الﻤعﺘاد ،مﺜلها مﺜﻞ الﻤﻨاﻃﻖ ذات
الﻀﻐﻂ الﻤﻨﺨفﺾ عﻨﺪ خﻄﻮط العﺮض العالﯿة ،مﺜﻞ
مﻨاﻃﻖ الﻀﻐﻂ الﻤﻨﺨفﺾ في »أيﺴلﻨﺪا« و“جﺰر شﺒه
جﺰيﺮة أالسﻜا“ ،مﻤا يﺴفﺮ عﻦ تعﺰيﺰ دوران الﻐالف
الﺠﻮي الﻐﺮبي عﺒﺮ خﻄﻮط العﺮض الﻤﺘﻮسﻄة .ويﺼﺪق
عﻜﺲ ذلﻚ في الﻨﻤﻂ الﺴلﺒي ،عﻨﺪما تﻀعﻒ الﻈاهﺮة
دون الﻤﺪارية في الﻤﻨاﻃﻖ ذات الﻀﻐﻂ الﻤﻨﺨفﺾ عﻨﺪ
خﻄﻮط العﺮض العالﯿة ،والﺘﺪفقات الﺸﺮقﯿة الﺸاذة عﺒﺮ
خﻄﻮط العﺮض الﻤﺘﻮسﻄة  .والﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺠﻨﻮبي
( ،)SAMالﺬي يعﺮف أيﻀاً باسﻢ تﺬبﺬب الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة ( ،)AAOهﻮ الﻤﻨاﻇﺮ لﺘﺬبﺬب الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺸﻤالﯿة في نﺼﻒ الﻜﺮة الﺠﻨﻮبي.
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14 Aug 2013

وكانﺖ الﺜﻨائﯿة القﻄﺒﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي على الﺠانﺐ
اإليﺠابي للﺤﯿاد بﺸﻜﻞ عام في معﻈﻢ  ،2017على الﺮغﻢ
مﻦ الﺘابﯿﻦ الﻜﺒﯿﺮ بﯿﻦ مﺠﻤﻮعات الﺒﯿانات الﻤﺨﺘلفة( .أقﻮى
إشارة للﺒﺮودة في شﺮقي الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي كانﺖ أيﻀاً
 10درجات جﻨﻮباً للﺤﺪود الﺠﻨﻮبﯿة للﻤﻨﻄقة الﻤﺴﺘﺨﺪمة
لﺘﺤﺪيﺪ مﺆشﺮات الﺜﻨائﯿة القﻄﺒﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ).وكانﺖ
حالة الﺜﻨائﯿة القﻄﺒﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي تﺮتﺒﻂ باألوضاع
الﺠافة في أنﺤاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ أسﺘﺮالﯿا بﯿﻦ أيار /مايﻮ وأيلﻮل/
سﺒﺘﻤﺒﺮ ،مع عﻮدة األمﻄار إلى الﺴﻨﻮي الﻤﺘﻮسﻂ وفﻮق
وبﯿﻨﻤا لﻢ يﻜﻦ هﻨاك أوضاع الﻨﯿﻨﯿﻮ على نﻄاق الﺤﻮض الﻤﺘﻮسﻂ في القﺮن األفﺮيقي في أواخﺮ العام بعﺪ فﺘﺮة
في  ،2017كان هﻨاك احﺘﺮار حاد بالقﺮب مﻦ ساحﻞ مﻤﺘﺪة مﻦ الﺠفاف.
أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة في باكﻮرة العام ،مﻦ نﻮع كﺜﯿﺮاً ما يُﺮى
خالل ﻇﻮاهﺮ الﻨﯿﻨﯿﻮ .وكانﺖ درجات الﺤﺮارة بالقﺮب مﻦ وكان تﺬبﺬب الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة وتﺬبﺬب الﻤﺤﯿﻂ
سﻮاحﻞ اإلكﻮادور وبﯿﺮو أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ بﺪرجﺘﯿﻦ األﻃلﺴي الﺸﻤالي مﻮجﺒﯿﻦ بﺸﻜﻞ عام في فﺘﺮة ذروة
سلﺴﯿﻮس في شﺒاط /فﺒﺮايﺮ وآذار /مارس ،قﺒﻞ أن تهﺒﻂ الﺘأثﯿﺮ ،مﻦ كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ إلى آذار /مارس ،إذ
في األشهﺮ الﺘالﯿة .وهﺬا االرتفاع في درجات الﺤﺮارة بلﻐﺖ قﯿﻢ الﻤﺆشﺮ  0.88 +و 0.74 +على الﺘﻮالي ،وإن
الﺴاحلﯿة يﺮتﺒﻂ بالفﯿﻀانات الهامة ،ال سﯿﻤا في بﯿﺮو كانﺖ هاتان القﯿﻤﺘان في الﺤالﺘﯿﻦ مﻮجﺒﺘﯿﻦ بﺸﻜﻞ أقﻞ
(وهﺬه الﻈاهﺮة لﻢ تﻜﻦ مﻮجﻮدة على نﻄاق كﺒﯿﺮ خالل قﻮة مﻤا كانﺘا علﯿه في الفﺘﺮة الﻤﻤاثلة مﻦ  .2016وهاتان
عام الﻨﯿﻨﯿﻮ الﺴابﻖ) ،بﯿﻨﻤا سقﻄﺖ أمﻄار غﺰيﺮة وحﺪثﺖ القﯿﻤﺘان اإليﺠابﯿﺘان للﻤﺆشﺮ تﺮتﺒﻄان بﺪرجات حﺮارة
فﯿﻀانات في كالﯿفﻮرنﯿا بﺪرجة تﺠاوزت بﻜﺜﯿﺮ ما حﺪث فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ بﺸﻜﻞ عام في شﺘاﺀ  2017/2016في
في ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ في عامي .2016/2015
معﻈﻢ أنﺤاﺀ أوروبا (على الﺮغﻢ مﻦ أن كانﻮن الﺜاني/

–1.5
1 Apr 2012

الﺸﻜﻞ  :11مﺆشﺮ
الﻨﯿﻨﯿﻮ الﻤﺤﯿﻄي
(أعلى) ومﺆشﺮ القﻄﺒﯿة
الﺜﻨائﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي
(( )IODأسفﻞ) (الﻤﺼﺪر:
أعﺪته الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة
لألرصاد الﺠﻮية ()WMO
باسﺘﺨﺪام بﯿانات مﻦ
مﺮكﺰ الﺘﻨﺒﺆ بالﻤﻨاخ الﺘابع
لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة ((NOAA
 ))ONIودائﺮة األرصاد
الﺠﻮية االسﺘﺮالﯿة (.))IOD
()ONI
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األوروبي مﻦ روسﯿا إلى شﻤالي ألﻤانﯿا وجﻨﻮبي الﻨﺮويج.

وشهﺪ الﺠﺰﺀ األوروبي مﻦ روسﯿا ثاني أكﺜﺮ األعﻮام
أمﻄاراً في الﺴﺠالت ( على غﺮار ما شهﺪته روسﯿا
كﻜﻞ) ،بﯿﻨﻤا شهﺪت الﻨﺮويج سادس أشﺪ األعﻮام مﻄﺮاً.
وكان الﺨﺮيﻒ مﻄﯿﺮاً بﺸﻜﻞ خاص في مﻨﻄقة الﺒلﻄﯿﻖ،
فﺸهﺪت اسﺘﻮنﯿا ولﯿﺘﻮانﯿا أكﺜﺮ فﺼﻞ خﺮيﻒ مﻄﺮاً في
الﺴﺠالت ،وشهﺪت التفﯿا ثاني خﺮيﻒ أشﺪ مﻄﺮاً.

90ºN

60ºN

30ºN

EQ

30ºS
وشهﺪت تايلﻨﺪ أكﺜﺮ عام مﻄﺮاً في الﺴﺠالت ،إذ تﺠاوزت
األمﻄار على نﻄاق الﺒلﺪ الﻤﺘﻮسﻂ بﻨﺴﺒة  27في الﻤائة.
60ºS
وكان الﺠﻨﻮب مﻄﯿﺮاً بﺸﻜﻞ خاص ،فﺸهﺪت مﻨﻄقة
الﺴاحﻞ الﺸﺮقي أمﻄاراً تﺘﺠاوز الﻤﺘﻮسﻂ بﻨﺴﺒة  56في
90ºS
180
120ºW
60ºW
0
60ºE
120ºE
180
الﻤائة .بﯿﺪ أن تﻮزيع األمﻄار لﻢ يﻜﻦ مﺘﺴاوياً ﻃﻮال العام،
0.1
0.2
0.3
0.4
0.6
0.7
0.8
0.9
على الﻨﺤﻮ الﻤﺸهﻮد في الﺮقﻢ القﯿاسي الﺴابﻖ لﺴقﻮط
األمﻄار في  .2011وعلى الﺮغﻢ مﻦ أن الفﯿﻀانات
الﺸﻜﻞ  :12كﻤﯿة الهﻄﻮل يﻨايﺮ كان بارداً) في شﺮقي أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة ،وبأوضاع الﻤﺘﻄﺮفة في ذلﻚ العام لﻢ تﺘﻜﺮر ،فقﺪ شهﺪت مﻨاﻃﻖ
الﺴﻨﻮي الﻜلي معﺒﱠﺮ
شﺘﻮية جافة في الﺒﺤﺮ الﻤﺘﻮسﻂ .وكانﺖ قﯿﻢ مﺆشﺮ تﺬبﺬب مﺤﺪدة فﯿﻀانات هامة مﻦ وقﺖ آلخﺮ ،ال سﯿﻤا في جﻨﻮب
الفﺘﺮة
عﻨها كﻤﺌﯿﻦ مﻦ
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة في بﺪاية شﺘاﺀ  2018/2017الﺒلﺪ في باكﻮرة العام .كﻤا سقﻄﺖ أمﻄار فﻮق الﻤﺌﯿﻦ
الﻤﺮجعﯿة 2010-1951
الﺘﺴعﯿﻦ في الفلﺒﯿﻦ ،وأجﺰاﺀ مﻦ شﺮقي أنﺪونﯿﺴﯿا وفي
قﺮيﺒة مﻦ الﺼفﺮ.
في ما يﺘعلﻖ بالﻤﻨاﻃﻖ
الﻤﻨاﻃﻖ الﺪاخلﯿة في غﺮبي أسﺘﺮالﯿا.
الﺘي كانﺖ سﺘﺼﺒﺢ ضﻤﻦ
وشهﺪ الﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺠﻨﻮبي أول فﺘﺮة تﻤﺘﺪ فﯿها القﯿﻢ
نﺴﺒة الـ  20في الﻤائة
مﻦ الﺴﻨﻮات األكﺜﺮ جفافاً الﺴلﺒﯿة ألكﺜﺮ مﻦ عامﯿﻦ في أواخﺮ  2016وبﺪاية  ،2017ومﻦ الﻤﻨاﻃﻖ األخﺮى الﺘي سقﻄﺖ فﯿها األمﻄار فﻮق
إذ بلﻎ مﺆشﺮ الﻨﻤﻂ الﺤلقي الﺠﻨﻮبي لﻤﺪة ثالثة أشهﺮ ،الﻤﺌﯿﻦ الﺘﺴعﯿﻦ أجﺰاﺀ مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ الﺪاخلﯿة في الﺠﻨﻮب
(الﻤﺒﯿﻨة باللﻮن الﺒﻨي)
ونﺴﺒة الـ  20في الﻤائة
مﻦ تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ  2016إلى كانﻮن الﺜاني /يﻨايﺮ األفﺮيقي ،ومﻨاﻃﻖ مﺘفﺮقة في الﻨﺼﻒ الﺠﻨﻮبي مﻦ
مﻦ الﺴﻨﻮات األكﺜﺮ
 ،1.07- ،2017وهي أشﺪ قﯿﻤة سلﺒﯿة مﻨﺬ أواخﺮ  .2013أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة شﺮق جﺒال األنﺪيﺰ ،وحﻮل الﺒﺤﯿﺮات
مﻄﺮاً (الﻤﺒﯿﻨة باللﻮن
األخﻀﺮ) في أثﻨاﺀ الفﺘﺮة ثﻢ عادت القﯿﻢ اإليﺠابﯿة بعﺪ ذلﻚ في الﺠﺰﺀ الﻤﺘﺒقي مﻦ العﻈﻤى في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة .وشهﺪت والية مﯿﺸﯿﻐﻦ أكﺜﺮ
األعﻮام مﻄﺮاً في الﺴﺠالت ،مع أوضاع مﻄﯿﺮة جﺪاً
الﻤﺮجعﯿة ،مع إشارة
 ،2017وإن كانﺖ لﯿﺲ بﻨفﺲ القﻮة الﺘي كانﺖ علﯿها في
الﻈالل الﺒﻨﯿة والﺨﻀﺮاﺀ
أيﻀاً في الﺒﺤﯿﺮات العﻈﻤى ومﻨﻄقة سان لﻮرانﺲ في
معﻈﻢ فﺘﺮات  2015و.2016
الﺪاكﻨة إلى نﺴﺒة الـ 10
كﻨﺪا .وتأثﺮت أنﺤاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ أمﺮيﻜا الﻮسﻄى وجﺰر
في الﻤائة األكﺜﺮ جفافاً
الﻜاريﺒي بأمﻄار هامة فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ ،وشﻮهﺪت أكﺒﺮ
الﮭﻄﻮل ﻓﻲ 2017
واألكﺜﺮ مﻄﺮاً ،على
حاالت الﺸﺬوذ في أنﺤاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ شﺮقي الﻜاريﺒي،
الﺘﺮتﯿﺐ( .الﻤﺼﺪر:
الﻤﺮكﺰ العالﻤي لﻤﻨاخﯿات مﻨاﻃﻖ قلﯿلة فقﻂ ،يقﻞ عﺪدها عﻦ عامي  2015و،2016
الﺘي تﻀﺮرت بأعاصﯿﺮ الهاريﻜﯿﻦ بأكﺒﺮ درجة.
الهﻄﻮل ،مﺮفﻖ األرصاد شهﺪت شﺬوذاً كﺒﯿﺮاً في الهﻄﻮل في  ،2017مع انﺘهاﺀ
تأثﯿﺮ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ القﻮية في .2016/2015
الﺠﻮية Deutscher
وسادت أوضاع جافة قلﺖ فﯿها األمﻄار عﻦ الﻤﺌﯿﻦ
ً
)
ألﻤانﯿا
،Wetterdienst
العاشﺮ حﻮل الﺒﺤﺮ الﻤﺘﻮسﻂ ،فامﺘﺪت شﺮقا لﺘﺼﻞ إلى
وأكﺒﺮ مﻨﻄقة شهﺪت أمﻄاراً فﻮق الﻤﺌﯿﻦ الﺘﺴعﯿﻦ في
جﻤهﻮرية إيﺮان اإلسالمﯿة .وكانﺖ هﺬه األوضاع ﻇاهﺮة
 2017هي شﻤال شﺮقي أوروبا ،الﻤﻤﺘﺪة مﻦ شﻤالي الﺠﺰﺀ
بﺸﻜﻞ خاص في جﻨﻮبي أوروبا ،مﻦ إيﻄالﯿا وغﺮباً نﺤﻮ
الﺒﺮتﻐال ،وشﻤال غﺮبي أفﺮيقﯿا ،وجﻨﻮب غﺮبي آسﯿا مﻦ
الﺸﻜﻞ  :13الهﻄﻮل
شﺮقي تﺮكﯿا وغﺮبي جﻤهﻮرية إيﺮان اإلسالمﯿة وجﻨﻮبا
الﺴﻨﻮي في الﻨﺮويج
إلى إسﺮائﯿﻞ .وثﻤة مﻨﻄقة مﺤﺪودة ولﻜﻦ هامة شهﺪت
كﻨﺴﺒة مﺌﻮية مﻦ الﻤعﺘاد.
ً
األرصاد
(الﻤﺼﺪر :معهﺪ
أمﻄارا دون الﻤﺌﯿﻦ العاشﺮ في أقﺼى الﺠﻨﻮب الﻐﺮبي
الﺠﻮية الﻨﺮويﺠي
مﻦ جﻨﻮب أفﺮيقﯿا .ومﻦ الﻤﻨاﻃﻖ األخﺮى الﺘي شهﺪت
())Met.no
أمﻄاراً دون الﻤﺌﯿﻦ العاشﺮ في  2017أجﺰاﺀ مﻦ وسﻂ
الهﻨﺪ وشﺮقي الﺒﺮازيﻞ ،والﻤﺮاعي في أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة
على كال جانﺒي حﺪود الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وكﻨﺪا.
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وكانﺖ األمﻄار في مﻮسﻢ الﺮياح الﻤﻮسﻤﯿة قﺮيﺒة مﻦ
الﻤﺘﻮسﻂ بﺸﻜﻞ عام في شﺒه القارة الهﻨﺪية (حﯿﺚ كان

وكان مﻮسﻢ األعاصﯿﺮ  2017/2016في نﺼﻒ الﻜﺮة
األرضﯿة الﺠﻨﻮبي أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ بﺠﻤﯿع الﻤقايﯿﺲ،
وبﺨاصة في الﻨﺼﻒ األول مﻦ الﻤﻮسﻢ .فﺒﯿﻨﻤا شهﺪت
الﻤﻨﻄقة االسﺘﺮالﯿة عﺪدا مﻦ األعاصﯿﺮ كان قﺮيﺒا مﻦ
World Bank, 2017: A 360 degree look at Dominica
post Hurricane Maria, 28 November, www.worldbank
.org/en/news/feature/2017/11/28/a-360-degree-look
-at-dominica-post-hurricane-maria
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Consistent with standard practice, the 2017 value
quoted here is the sum of the values from January
to December 2017 for northern hemisphere basins,
and July 2016–June 2017 for southern hemisphere
basins.
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الﺸﻜﻞ  :14مﺠﻤﻮع عﺪد
األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية
العالﻤﯿة ،حﺴﺐ كﻞ
سﻨة (الﻤﺼﺪر :الﻤﻨﻈﻤة
())WMO

وقﺪ جاﺀ في أعقاب إعﺼار هارفي إعﺼار إيﺮما في
أوائﻞ أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ ،وإعﺼار ماريا في مﻨﺘﺼﻒ أيلﻮل/
سﺒﺘﻤﺒﺮ .وبلﻐﺖ شﺪة اإلعﺼاريﻦ كلﯿهﻤا الفﺌة  ،5مع
حفا ظ إعﺼار إيﺮما على سﺮعة رياح مﺴﺘﻤﺮة على
مﺪى  60ساعة ،وهي أﻃﻮل مﺪة بالﻨﺴﺒة ألي إعﺼار
National Hurricane Center, 2018: National Hurricane
Center Tropical Cyclone Report –Hurricane Harvey,
https://www.nhc.noaa.gov/data/tcr/AL092017_Harvey
.pdf.
Va n Oldenborgh, G.J. et al., 2017: Attribution of
extreme rainfall from Hurricane Harvey, August 2017.
Environmental Research Letters, 12, 124009.

ﻋدد اﻷﻋﺎﺻﯾر اﻟﻣدارﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

معﺪل األمﻄار في الهﻨﺪ كﻜﻞ مﻦ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ إلى
أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ دون الﻤﺘﻮسﻂ بﻤقﺪار  5في الﻤائة) ،وإن
كان هﻨاك تفاوتات مﺤلﯿة تﺸﻤﻞ مﺠامﯿع فﻮق الﻤﺘﻮسﻂ
بﺸﻜﻞ ملﺤﻮظ في أجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة مﻦ بﻨﻐالديﺶ وأجﺰاﺀ
مﻦ شﺮقي الهﻨﺪ  .وكانﺖ األمﻄار في مﻮسﻢ الﺮياح
الﻤﻮسﻤﯿة قﺮيﺒة أيﻀاً مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في الﺴاحﻞ في
غﺮبي ووسﻂ أفﺮيقﯿا ،على الﺮغﻢ مﻦ الفﯿﻀانات في
أواخﺮ آب /أغﺴﻄﺲ بﺴﺒﺐ أمﻄار مﺤلﯿة غﺰيﺮة تﺴﺒﺒﺖ
في خﺴائﺮ كﺒﯿﺮة في الﻨﯿﺠﺮ .كﻤا كانﺖ األمﻄار قﺮيﺒة
1990
1995
2000
2005
2010
2015
2020
مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في الﻨﯿﺠﺮ في  2017في معﻈﻢ األجﺰاﺀ
اﻟﺳﻧﺔ
األكﺜﺮ كﺜافة سﻜانﯿة في غﺮبي ووسﻂ أنﺪونﯿﺴﯿا ،وفي
سﻨﻐافﻮرة ،ومعﻈﻢ أنﺤاﺀ الﯿابان (حﯿﺚ ع ّﻮض تﺸﺮيﻦ
األول  /اكﺘﻮبﺮ الﺬي شهﺪ أمﻄاراً غﯿﺮ عادية جفاف الﻤﺘﻮسﻂ ،كان عﺪد األعاصﯿﺮ الﺬي شهﺪته مﻨﻄقﺘا جﻨﻮب
غﺮب ا لﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي وجﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
الﻨﺼﻒ األول مﻦ العام).
(شﺮقي  1 60°شﺮقاً) كلﺘاهﻤا أقﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ.
وكان مﺠﻤﻮع ﻃاقة األعاصﯿﺮ الﻤﺘﺮاكﻤة ( )ACEلﻨﺼﻒ
الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة
تﺘﺴﺒﺐ الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة في آثار كﺜﯿﺮة هامة مﻦ حﯿﺚ الﻜﺮة األرضﯿة هﻮ أدنى رقﻢ مﺴﺠّ ﻞ مﻨﺬ بﺪﺀ الﺘﻐﻄﯿة
الﻮفﯿات واآلثار الﺼﺤﯿة األخﺮى ،وفي آثار اقﺘﺼادية ،الﺴاتلﯿة الﻤﻨﺘﻈﻤة في عام .1970
15
ً
ً
ونﺰوح الﺴﻜان  .كﻤا أنها تﻤﺜﻞ دافعا رئﯿﺴﯿا للﺘقلﺒﯿة وحﺪثﺖ ثالثة أعاصﯿﺮ هاريﻜﯿﻦ مﺪمّﺮة للﻐاية في تﺘابع
الﺪولﯿة في اإلنﺘاج الﺰراعي.
سﺮيع في شﻤال األﻃلﺴي في أواخﺮ آب/أغﺴﻄﺲ وأيلﻮل/
سﺒﺘﻤﺒﺮ .وبلﻎ إعﺼار هارفي الﺒﺮ في جﻨﻮب تﻜﺴاس
مﻮﺳﻢ أﻋاصﯿﺮ ھاريﻜﯿﻦ مﺪ ّمﺮ ﻓﻲ ﺷﻤال
وكان مﻦ الفﺌة  ،4ثﻢ ﻇﻞ شﺒه ثابﺖ في مﻨﻄقة هﯿﻮسﺘﻮن
اﻷﻃﻠﺴﻲ ،ولﻜﻨﮫ ُقﺮب الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋالﻤﯿاً
عﺪة أيام ،مﺘﺴﺒﺒاً في سقﻮط أمﻄار مفﺮﻃة لﻤﺪة ﻃﻮيلة
16
ً
ً
لقﺪ حﺪث  84إعﺼارا مﺪاريا في العالﻢ في عام  ،2017بﺪرجة اسﺘﺜﻨائﯿة وفي حﺪوث فﯿﻀانات شﺪيﺪة .وسقﻂ
وهﻮ رقﻢ قﺮيﺐ جﺪا مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األجﻞ .ومﻮسﻢ  1539مﻢ مﻦ األمﻄار بﺪﺀاً مﻦ  25آب/أغﺴﻄﺲ إلى
األعاصﯿﺮ الﻨﺸﻂ جﺪا في شﻤال األﻃلﺴي قابلﺘه مﻮاسﻢ
 1أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ عﻨﺪ مﺤﻄة قﯿاس بالقﺮب مﻦ نﺪرالنﺪ
ُقﺮب الﻤﺘﻮسﻂ أو أقﻞ مﻨه في أماكﻦ أخﺮى .وقﺪ شهﺪت
بﺘﻜﺴاس  -وهي أعلى قﯿﻤة مﺴﺠلة على اإلﻃالق لﻜﻤﯿة
مﻨﻄقة شﻤال األﻃلﺴي  17عاصفة أعﻄﯿﺖ لها أسﻤاﺀ
وسابع أعلى قﯿﻤة مﺴﺠّ لة لﻄاقة األعاصﯿﺮ الﻤﺘﺮاكﻤة األمﻄار الﺘي سقﻄﺖ في إعﺼار مﺪاري في الﻮاليات
( ،)ACEبﻤا في ذلﻚ قﯿﻤة شهﺮية في شهﺮ أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ الﻤﺘﺤﺪة  -بﯿﻨﻤا كان مﺠﻤﻮع األمﻄار الﺘي سقﻄﺖ نﺘﯿﺠة
تﻤﺜﻞ رقﻤاً قﯿاسﯿاً .وشهﺪ حﻮضا شﻤال شﺮق وشﻤال للعﻮاصﻒ في مﺴاحة كﺒﯿﺮة مﻦ هﯿﻮسﺘﻮن الﻤﺘﺮوبﻮلﯿة
غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ كالهﻤا عﺪدا مﻦ األعاصﯿﺮ قﺮب في حﺪود  1200-900مﻢ .17وقﺪ وجﺪت دراسة 18أن كﻤﯿة
الﻤﺘﻮسﻂ ولﻜﻨهﻤا شهﺪا عﺪدا أقﻞ نﺴﺒﯿاً مﻦ األعاصﯿﺮ األمﻄار القﺼﻮى الﺘي سقﻄﺖ على مﺪى ثالثة أيام أثﻨاﺀ
الﺸﺪيﺪة ،األمﺮ الﺬي أدى إلى قﯿﻤﺘﯿﻦ لﻄاقة األعاصﯿﺮ هاريﻜﯿﻦ هارفي قﺪ تﺴﺒﱠﺐ تﻐﯿﱡﺮ الﻤﻨاخ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸأ
الﻤﺘﺮاكﻤة أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في كال الﺤﻮضﯿﻦ.
في زيادة احﺘﻤال سقﻮﻃها بﻤقﺪار ثالثة أمﺜال.
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بﻮرتﻮريﻜﻮ .وتﺴﺒﺐ إعﺼار ماريا في إلﺤاق أضﺮار
واسعة االنﺘﺸار وشﺪيﺪة بﺒﻮرتﻮريﻜﻮ مﻦ جﺮاﺀ الﺮياح
والفﯿﻀانات واالنهﯿاالت األرضﯿة .وانقﻄعﺖ الﻜهﺮباﺀ
في الﺠﺰيﺮة بأكﻤلها ،ولﻢ تعُﺪ إال ألكﺜﺮ بقلﯿﻞ مﻦ نﺼﻒ
عﺪد الﺴﻜان بعﺪ ذلﻚ اإلعﺼار بﺜالثة أشهﺮ ،بﯿﻨﻤا تأثﺮت
إمﺪادات الﻤﯿاه واالتﺼاالت تأثﺮاً شﺪيﺪاً.
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Office of Water Prediction, National Weather Service
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Created 16 November 2017
Rainfall frequency estimates are from preliminary NOAA Atlas 14, Volume 11, Version 1.
Rainfall values come from 6-hour Stage IV data.

الﺸﻜﻞ  :15احﺘﻤاالت
الﺘﺠاوزات الﺴﻨﻮية
لﺬروة فﺘﺮة الهﻄﻮل
ومﺪتها أربعة أيام خالل
اإلعﺼار هارفي ،تﺒﯿﻦ
أن جﺰﺀاً كﺒﯿﺮاً مﻦ
الﻤﻨﻄقة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ
شﺮقي يﻮسﺘﻮن إلى
حﺪود تﻜﺴاس – لﻮيﺰيانا
قﺪ شهﺪت أربعة أيام
هﻄﻮل ،مع احﺘﻤال
تﺠاوز سﻨﻮي أقﻞ مﻦ
 1في األلﻒ( .الﻤﺼﺪر:
اإلدارة الﻮﻃﻨﯿة ()NOAA
بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة)

هاريﻜﯿﻦ في الﻤﺤﯿﻂ األﻃلﺴي الﺸﻤالي في الﺤقﺒة الﺴاتلﯿة.

وكان اإلعﺼاران الهامان اآلخﺮان أثﻨاﺀ مﻮسﻢ األعاصﯿﺮ
في شﻤال األﻃلﺴي في عام  ،2017وكالهﻤا حﺪثا في
تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ ،هﻤا إعﺼار ناتي ،الﺬي ارتﺒﻂ
به حﺪوث فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة في أمﺮيﻜا الﻮسﻄى (ال سﯿﻤا
في كﻮسﺘاريﻜا ونﯿﻜاراغﻮا) ،وإعﺼار أوفﯿلﯿا ،الﺬي
أصﺒﺢ اإلعﺼار الﻤﺴﺠّ ﻞ في أقﺼى الﺸﺮق الﺬي بلﻎ
شﺪة كﺒﯿﺮة (الفﺌة  )3قﺒﻞ عﺒﻮره أيﺮلﻨﺪا كعاصفة فﻮق
مﺪارية عابﺮة وإلﺤاقه أضﺮاراً واسعة االنﺘﺸار .وساهﻢ
أيﻀاً حقﻞ رياح إعﺼار أوفﯿلﯿا األوسع نﻄاقاً في حﺮائﻖ
مﺪ مّﺮة للﻐابات في الﺒﺮتﻐال.

وتﺴﺒﺐ هﺒﻮط إيﺮما األ ّولي على الﺒﺮّ بﺸﺪة قﺮب الﺬروة
في أضﺮار مفﺮﻃة على نﻄاق جﺰر كاريﺒﯿة عﺪيﺪة،
وبالﺬا ت على بﺮبﻮدا ،الﺘي شهﺪت دمارا شﺒه كامﻞ،
بﺤﯿﺚ لﻢ يعﺪ سﻮى قلة مﻦ سﻜانها إلﯿها سﻮى في أوائﻞ
عام  .2018وكان مﻦ بﯿﻦ الﺠﺰر األخﺮى الﺘي تعﺮضﺖ
ألضﺮار كﺒﯿﺮة سان  -مارتان/سانﺖ مارتﻦ ،وأنﻐﻮيال،
وسانﺖ كﯿﺘﺲ ونﯿفﯿﺲ ،وجﺰر تﺮكﺲ وكايﻜﻮس ،وجﺰر ومع أن عﺪد األعاصﯿﺮ الﺸﺪيﺪة في شﻤال غﺮب الﻤﺤﯿﻂ
فﺮجﻦ ،وجﻨﻮب جﺰر الﺒهاما .واسﺘﻤﺮ إعﺼار إيﺮما الهادئ في عام  2017كان مﻨﺨفﻀاً ،ألﺤﻖ عﺪد مﻦ تلﻚ
على ﻃﻮل الﺴاحﻞ الﺸﻤال لﻜﻮبا ،مﺴﺒﺒا أضﺮاراً واسعة
الﻨﻄاق هﻨاك ،قﺒﻞ أن يهﺒﻂ إلى الﺒﺮ في جﻨﻮب غﺮب The total losses reported by NCEI for these three
hur ricanes (central estimate US$265 billion) are
فلﻮريﺪا بﺸﺪة مﻦ الفﺌة .4
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وهﺒ ﻂ هاريﻜﯿﻦ ماريا هﺒﻮﻃه األولي على الﺒﺮ في
دومﯿﻨﯿﻜا بﺸﺪة قﺮب الﺬروة ،مﻤا جعله أول هاريﻜﯿﻦ
مﻦ الفﺌة  5يﻀﺮب تلﻚ الﺠﺰيﺮة ،مﺆدياً إلى دمار كﺒﯿﺮ
هﻨاك .فالﺒﻨﻚ الﺪولي يقﺪر مﺠﻤﻮع األضﺮار والﺨﺴائﺮ
الﺘي تعﺮضﺖ لها دومﯿﻨﯿﻜﯿا مﻦ جﺮاﺀ الهاريﻜﯿﻦ بﻤﺒلﻎ
 1.3بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي ،أو  %224مﻦ ناتﺠها الﻤﺤلي
اإلجﻤالي ( .)GDPوقﺪ ضعفﺖ العاصفة بﺪرجة ﻃفﯿفة
ولﻜﻨها ﻇلﺖ إعﺼاراً مﻦ الفﺌة  4عﻨﺪما وصلﺖ إلى
18

وقﺪ قﺪرت الﻤﺮاكﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة
أن هﺬه األعاصﯿﺮ الﺜالثة جﻤﯿعها تﺤﺘﻞ مﺮتﺒة أكﺒﺮ
خﻤﺴة أعاصﯿﺮ مﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية الﻤﺮتﺒﻄة
بأعاصﯿﺮ الهاريﻜﯿﻦ في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة (إلى جانﺐ
إعﺼار كاتﺮيﻨا في عام  2005وإعﺼار سانﺪي في عام
 ،)2012بﺘﻜالﯿﻒ تق ّﺪر بﻤﺒلﻎ  125بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي
فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺈعﺼار هارفي ،و  90بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي
فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺈعﺼار ماريا ،و  50بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي
فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺈعﺼار إيﺮما  .19وأدى إعﺼارا إيﺮما
وماريا أيﻀا إلى خﺴائﺮ كﺒﯿﺮة خارج الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.
وقﺪ عُ ﺰيﺖ  251حالة وفاة على األقﻞ إلى األعاصﯿﺮ
الﺜالثة في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة (بﻤا في ذلﻚ بﻮرتﻮريﻜﻮ
وجﺰر فﺮجﻦ الﺘابعة للﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة) و  73حالة وفاة
في أماكﻦ أخﺮى.20
()NCEI

higher than the assessment by Munich Re (US$215
billion, including losses outside the United States), but
this difference is within the margin of uncertainty. It
may also reflect differences in accounting for indirect
economic losses.
Unless otherwise stated, casualty and economic loss
data reported in this statement are sourced from
the EM-DAT database, Centre for Research on the
Epidemiology of Disasters, Université catholique de
Louvain, Belgium, www.emdat.be. For the 2017 North
Atlantic hurricane season, casualties and economic
losses for the United States and its territories were
as reported by NCEI.
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مﻮﺳﻢ أﻋاصﯿﺮ الﮭاريﻜﯿﻦ ﻓﻲ ﺷﻤال اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻓﻲ ﻋام  :2017الﺨﺴاﺋﺮ واﻷﺿﺮار الﻤﺘﻜﺒﺪة
عﻨﺪما هﺒﻂ إعﺼار إيﺮما على الﺒﺮ ،فﺈنه ضﺮب بﺮبﻮدا ،بﺴﺮعة
رياح قﺼﻮى مﺴﺘﻤﺮة بلﻐﺖ  295كﯿلﻮمﺘﺮا في الﺴاعة ،وبﺴقﻮط
أمﻄار بﻤعﺪل قﯿاسي ،وبعﺮام عاصفة بلﻎ ثالثة أمﺘار تقﺮيﺒاً .
واقﺘﺼﺮت حاالت الﻮفاة على حالة واحﺪة ولﻜﻦ لﺤقﺖ أضﺮار
بﻨﺴﺒة مﻦ الﻤﻤﺘلﻜات ّقﺪرت بﻤا يﺒلﻎ  .%90وقﺪ دفع ذلﻚ رئﯿﺲ
الﻮزراﺀ إلى إصﺪار أمﺮ باإلجالﺀ الﻜامﻞ لﺠﻤﯿع الﻤقﯿﻤﯿﻦ في
الﻤﻨﻄقة مع اقﺘﺮاب إعﺼار خﻮسﯿه .ولﻢ يُﺴﻤﺢ للﺴﻜان بالعﻮدة
إال بعﺪ ثالثة أسابﯿع ،ولﻢ تﻜﻦ قﺪ عادت إال نﺴﺒة تق ّﺪر بﻤا يﺒلﻎ
 %20مﻦ الﺴﻜان بعﺪ انقﻀاﺀ ثالثة أشهﺮ .وال تﺰال اآلثار الﻄﻮيلة
األجﻞ ملﺤﻮﻇة ،بﺤﯿﺚ تق ّﺪر األضﺮار والﺨﺴائﺮ بﻤﺒلﻎ  155ملﯿﻮن
دوالر أمﺮيﻜي بﯿﻨﻤا تق ّﺪر احﺘﯿاجات االنﺘعاش وإعادة اإلعﻤار
بﻤﺒلﻎ  222.2ملﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي - 1وهﻮ ما يﻤﺜﻞ معاً زهاﺀ %9
مﻦ الﻨاتج الﻤﺤلي اإلجﻤالي لﻜﻞ مﻦ بﺮبﻮدا وأنﺘﯿﻐﻮا.
وأثﺒﺖ إعﺼار ماريا أنه أكﺜﺮ تﺪمﯿﺮاً لﺪومﯿﻨﯿﻜا .فقﺪ ُقﺪر مﺠﻤﻮع
األضﺮار والﺨﺴائﺮ بﻤﺒلﻎ  1.3بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي ،أو %224
مﻦ الﻨاتج الﻤﺤلي اإلجﻤالي ،مع إلﺤاقه أضﺮاراً بأجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة مﻦ
غابﺘها الﻤﻄﯿﺮة وتﺪمﯿﺮها .وكانﺖ لﺬلﻚ آثار على نﻄاق الﻤﺠﺘﻤع،
فالﺨﺴائﺮ الﺘي تﻜﺒﺪها قﻄاع الﺴﯿاحة وحﺪه تق ّﺪر بﻨﺴﺒة قﺪرها
Post-Disaster Needs Assessment (PDNA) carried out with
the support of the European Union (EU), the United Nations
Development Programme (UNDP), the World Bank and the
Caribbean Disaster Emergency Management Agency (CDEMA).
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 ،%19كﻤا لﺤقﺖ أضﺮار بﻨﺴﺒة قﺪرها  %38مﻦ الﻤﺴاكﻦ 2.وأدى
إعﺼار ماريا إلى أﻃﻮل حالة إﻇالم في تاريﺦ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
في بﻮرتﻮريﻜﻮ ،حﯿﺚ انقﻄعﺖ الﻜهﺮباﺀ عﻦ  %35مﻦ سﻜان
الﺠﺰيﺮة لﻤﺪة ثالثة أشهﺮ على األقﻞ وحﯿﺚ قﺪ يﺆدي اسﺘﻤﺮار هﺬه
الﻤﺸاكﻞ إلى خﺼﺨﺼة هﯿﺌة كهﺮباﺀ بﻮرتﻮريﻜﻮ ( ،)PREPAوهي
أكﺒﺮ هﯿﺌة عامة للﻜهﺮباﺀ في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة 3.وأدت الﻜارثة إلى
مﻮافقة الﻮكالة االتﺤادية إلدارة حاالت الﻄﻮارئ على تﺨﺼﯿﺺ
مﺴاعﺪة قﺪرها  1.02بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي لﺒﺮنامج األفﺮاد واألسﺮ
الﻤعﯿﺸﯿة وتﺨﺼﯿﺺ مﺒلﻎ قﺪره  555ملﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي ك ِﻤﻨﺢ
4
الﻤﺴاعﺪة العامة.

Government of the Commonwealth of Dominica, 2017: Post
Disaster Needs Assessment – Hurricane Maria, September
18, 2017, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/
dominica-pdna-maria.pdf
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Attributed to the Governor of Puerto Rico.

3

Government of the United States of America, Department of
Homeland Security, Federal Emergency Management Agency.
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األعاصﯿﺮ دمارا كﺒﯿﺮاً وتﺴﺒﺐ في خﺴائﺮ فادحة في على األقﻞ .22وكان أشﺪ إعﺼار تأثﯿﺮاً في ماكاو مﻨﺬ
األرواح ،معﻈﻤها مﻦ جﺮاﺀ الفﯿﻀانات .وحﺪثﺖ أكﺒﺮ أكﺜﺮ مﻦ  50عاماً.
الﺨﺴائﺮ في األرواح مﻦ جﺮاﺀ إعﺼار مﺪاري في
وكان أهﻢ إعﺼاريﻦ حﺪثا في عام  2017في شﻤال الﻤﺤﯿﻂ
عام  2017في أواخﺮ كانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ ،عﻨﺪما عﺒﺮ الهﻨﺪي هﻤا إعﺼار مﻮرا في أواخﺮ أيار/مايﻮ ،وإعﺼار
إعﺼار تﯿفﻮن تﯿﻤﺒﻦ (فﯿﻨﺘا) جﺰيﺮة مﯿﻨﺪاناو بﺴﺮعة رياح أوكهي في أوائﻞ كانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ ،وكالهﻤا تﺴﺒﺒا
على مﺪى  10دقائﻖ بلﻐﺖ ذروتها  36مﺘﺮاً في الﺜانﯿة في خﺴائﺮ كﺒﯿﺮة في األرواح .وكان األثﺮ الﺮئﯿﺴي لﻜال
( 70عقﺪة) ،األمﺮ الﺬي تﺴﺒﺐ في حﺪوث  129حالة وفاة اإلعﺼاريﻦ هﻮ الفﯿﻀانات واالنهﯿاالت األرضﯿة الﺘي
على األقﻞ  ،21معﻈﻤها مﻦ جﺮاﺀ الفﯿﻀانات .وارتﺒﻂ ارتﺒﻄﺖ بها سالئﻒ مﻨﺨفﻀة .وتأثﺮت سﺮي النﻜا تأثﺮاً
بﻈاهﺮتﯿﻦ مﻨفﺼلﺘﯿﻦ حﺪثﺘا في فﯿﯿﺖ نام ،هﻤا هﺒﻮط شﺪيﺪاً بﻜال اإلعﺼاريﻦ ،بﯿﻨﻤا كانﺖ إلعﺼار أوكهي آثار
مﺪاري غﯿﺮ مﺴﻤى في تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ وتﯿفﻮن كﺒﯿﺮة أيﻀاً في الﻤﻨﻄقة الﺠﻨﻮبﯿة مﻦ الهﻨﺪ ،وشﻤﻞ ذلﻚ
دامﺮي (رامﯿﻞ) في أوائﻞ تﺸﺮيﻦ الﺜاني /نﻮفﻤﺒﺮ ،أكﺜﺮ فقﺪان عﺪد كﺒﯿﺮ مﻦ الﺼﯿاديﻦ في الﺒﺤﺮ .ونﺠﻤﺖ أكﺒﺮ
اآلثار الﺘي خلّفﺘها أعاصﯿﺮ شﻤال شﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ في
مﻦ  100حالة وفاة مﻦ جﺮاﺀ الفﯿﻀانات .ونﺠﻤﺖ أفﺪح
عام  2017عﻦ الفﯿﻀانات ،مع تﺴﺒﱡﺐ العاصفة الﻤﺪارية
الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية مﻦ تﯿفﻮن هاتﻮ (إسانﻎ) في آب /لﯿﺪيا في فﯿﻀان كﺒﯿﺮ في الﻤﻜﺴﯿﻚ في آب/أغﺴﻄﺲ،
أغﺴﻄﺲ ،الﺬي ضﺮب هﻮنﻎ كﻮنﻎ وماكاو ومﻨاﻃﻖ وتﺴﺒﱡﺐ العاصفة الﻤﺪارية سﯿلﻤا (وهي أول إعﺼار مﺪاري
مﺠاورة مﻦ الﺼﯿﻦ في  23آب/أغﺴﻄﺲ ،مﺴﺒﺒاً خﺴائﺮ مﺴﺠّ ﻞ يهﺒﻂ على الﺒﺮ في الﺴلفادور) في فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة
ُق ّﺪرت بﻤﺒلﻎ  6باليﯿﻦ دوالر أمﺮيﻜي و  32حالة وفاة أيﻀاً في الﺴلفادور ونﯿﻜاراغﻮا وهﻨﺪوراس.
Philippines Office of Civil Defense, Situation Report
25, 7 February 2018.
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Reports from the China Meteorological Administration
and the government of the Macao SAR.
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Chris B. Pye

ﺳانﺘﻲ ﺗﻮماس ،جﺰر ﻓﺮجﯿﻦ الﺘابعة لﻠﻮﻻيات الﻤﺘﺤﺪة
آثار تﺪمﯿﺮ اإلعﺼار إرما
ومع أن عﺪد األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية في جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ
الهﻨﺪي كان أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ ،كان هﻨاك إعﺼاران
تﺮكا آثاراً كﺒﯿﺮة .واإلعﺼار ديﻨﯿﻮ ،الﺬي بلﻐﺖ الﺴﺮعة
القﺼﻮى لﺮياحه على مﺪى  10دقﯿقة  39مﺘﺮاً في الﺜانﯿة
( 75عقﺪة) ،هﻮ أول إعﺼار يهﺒﻂ على الﺒﺮ في مﻮزامﺒﯿﻖ
مﻨﺬ عام  2008عﻨﺪما ضﺮبها في أوائﻞ شﺒاط/فﺒﺮايﺮ.
وإضافة إلى تأثﯿﺮاته في مﻮزامﺒﯿﻖ ،تﺴﺒﺐ هﺒﻮﻃه الالحﻖ
على الﯿابﺴة في فﯿﻀانات شﺪيﺪة في زمﺒابﻮي والﻤﻨﻄقة
الﺸﻤالﯿة مﻦ جﻨﻮب أفﺮيقﯿا ،وكان الﻤﺴاهﻢ الﺮئﯿﺴي في
حاالت الﻮفاة الﻤﺮتﺒﻄة بالفﯿﻀانات الﺘي أُبلﻎ عﻨها في
زمﺒابﻮي أثﻨاﺀ مﻮسﻢ األمﻄار  2017/2016وقﺪرها 246
حالة .23وضﺮب إعﺼار إيﻨاوو ،في أوائﻞ آذار/مارس،
الﺴاحﻞ الﺸﺮق لﻤﺪغﺸقﺮ ُقﺮب شﺪة ذروته (بلﻐﺖ رياحه
على مﺪى  10دقائﻖ  57مﺘﺮاً في الﺜانﯿة ( 110عقﺪات).
وكانﺖ له آثار كﺒﯿﺮة على مﺪغﺸقﺮ ،24بﺤﯿﺚ ارتﺒﻄﺖ
ً
فﻀال عﻦ دمار
به  81حالة وفاة على األقﻞ أُبلﻎ عﻨها
واسع الﻨﻄاق للﻤﻨازل والﺒﻨى الﺘﺤﺘﯿة والﻤﺤاصﯿﻞ .وق ّﺪر
الﺒﻨﻚ الﺪولي قﯿﻤة الﺨﺴائﺮ الﺰراعﯿة بﻤﺒلﻎ  207ماليﯿﻦ
دوالر أمﺮيﻜي ،معﻈﻤها مﻦ جﺮاﺀ تﺪمﯿﺮ مﺰارع الفانﯿلﯿا.

مﺪى  10دقائﻖ بلﻐﺖ  43مﺘﺮاً في الﺜانﯿة ( 80عقﺪة) بعﺪ
أن كانﺖ قﺪ بلﻐﺖ ذروة قﺪرها  49مﺘﺮاً في الﺜانﯿة (95
عقﺪة) ،مﺘﺴﺒﺒاً في أضﺮار واسعة الﻨﻄاق نﺘﯿﺠة للﺮياح
والفﯿﻀا نات .وبعﺪ ذلﻚ اتﺠه اإلعﺼار إلى الﺠﻨﻮب
والﺠﻨﻮب الﺸﺮقي كﺈعﺼار مﺪاري مﺮكﺰه مﻨﺨفﺾ
الﻀﻐﻂ ،مﺴﺒﺒاً فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة واسعة الﻨﻄاق ،ال سﯿﻤا
على الﺴاحﻞ الﺸﺮقي بالقﺮب مﻦ الﺤﺪود بﯿﻦ كﻮيﻨﺰالنﺪ
ونﯿﻮساوث ويلﺰ .ثﻢ واصﻞ اإلعﺼار الﻤﺘﺒقي مﺴﯿﺮته
ً
مﺴﺆوال إلى حﺪ كﺒﯿﺮ عﻦ فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة في
لﯿﻜﻮن
مﻨﻄقة شاسعة مﻦ الﺠﺰيﺮة الﺸﻤالﯿة في نﯿﻮزيلﻨﺪا في
أوائﻞ نﯿﺴان/أبﺮيﻞ .وبلﻐﺖ قﯿﻤة الﺨﺴائﺮ الﻤ ﱠﺆمﻦ علﯿها
الﻨاجﻤة عﻦ إحﺼار ديﺒي في اسﺘﺮالﯿا زهاﺀ  1.3بلﯿﻮن
دوالر أمﺮيﻜي ،25وهﻮ ما يﻤﺜﻞ ثاني أعلى خﺴائﺮ مﺴﺠلة
ناجﻤة عﻦ إعﺼار مﺪاري اسﺘﺮالي .وكان إعﺼار دونّا
هﻮ أقﻮى إعﺼار مﺴﺠّ ﻞ يﺤﺪث في أيار/مايﻮ في مﻨﻄقة
جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،بﺤﯿﺚ بلﻐﺖ ذروة سﺮعة
رياحه على مﺪى  10دقائﻖ  57مﺘﺮاً في الﺜانﯿة (111
عقﺪة) في  8أيار/مايﻮ ،مع اإلبالغ عﻦ بعﺾ األضﺮار،
ال سﯿﻤا في فانﻮاتﻮ.

وفي جﻨﻮب غﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،ضﺮب إعﺼار ديﺒي الﺮياح العاﺗﯿة والعﻮاصﻒ الﻤﺤﻠﯿة الﺸﺪيﺪة

الﺴاحﻞ الﺸﺮقي السﺘﺮالﯿا في أواخﺮ آذار/مارس ،وهﺒﻂ
ّ
هﺐ عﺪد مﻦ العﻮاصﻒ الﺮعﺪية الﺸﺪيﺪة الﻤﺪمﺮة في
على الﺒﺮ في مﻨﻄقة ويﺘﺴﻨﺪاي بﺴﺮعة قﺼﻮى للﺮياح على
عام  ،2017مع تعﺮّ ض وسﻂ وشﺮق أوروبا على وجه
United Nations Office for the Coordination of Humanالﺨﺼﻮص لﺘلﻚ العﻮاصﻒ خالل الﺮبﯿع وأوائﻞ الﺼﯿﻒ.
itarian Affairs (OCHA), 2017: Zimbabwe Flood
وأدت الﺮياح ،ا لﺘي تﺠاوزت سﺮعﺘها  100كﯿلﻮمﺘﺮ
Snapshot, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
في الﺴاعة أثﻨاﺀ عاصفة رعﺪية ،إلى إلﺤاق أضﺮار
resources/zimbabwe_flood_snapshot_3march2017
.pdf.
واسعة الﻨﻄاق وإلى حﺪوث  11حالة وفاة على األقﻞ
23

World Bank, 2017: Estimation of Economic Losses
from Tropical Cyclone Enawo, https://reliefweb.int/
sites/reliefweb.int/files/resources/MG-Report-on-the
-Estimation-of-Economic-Losses.pdf.
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Ins uran ce Co u ncil of Australia, media release 6
November 2017.
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في مﻮسﻜﻮ في  29أيار/مايﻮ .وكان مﻦ بﯿﻦ العﻮاصﻒ
األخﺮى الﺠﺪيﺮة بالﺬكﺮ عاصفة َب َﺮ ْد وﻃﺮناد تعﺮّ ضﺖ
لهﻤا الﻀﻮ احي الﺠﻨﻮبﯿة لفﯿﯿﻨا في  10تﻤﻮز  /يﻮلﯿﻮ،
وهﺒّة رياح بلﻐﺖ قﻮتها  165كﯿلﻮمﺘﺮاً في الﺴاعة في
إيﻨﺴﺒﺮوك في  30تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ ،وعاصفة َب َﺮ ْد بلﻎ ُقﻄﺮ
ُكﺮيات ال َﺒ َﺮ د فﯿها  9سﻢ في اسﻄﻨﺒﻮل يﻮم  27تﻤﻮز/
يﻮلﯿﻮ ،وعﻮاصﻒ رعﺪية واسعة الﻨﻄاق تﺮكﺖ 50000
أسﺮة معﯿﺸﯿة بﺪون كهﺮباﺀ في جﻨﻮب فﻨلﻨﺪا يﻮم 12
آب/اغﺴﻄﺲ .وتعﺮضﺖ أجﺰاﺀ مﻦ ساحﻞ كﺮواتﯿا في
 11أيلﻮل /سﺒﺘﻤﺒﺮ لفﯿﻀانات خاﻃفة شﺪيﺪة ،مع تﺴﺠﯿﻞ
سقﻮط  283مﻢ مﻦ األمﻄار في  12ساعة في زادار.
وللﻤﺮة األولى مﻨﺬ عام  ،2011شهﺪت الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
مﻮسﻢ أعاصﯿﺮ ﻃﺮناد فﻮق مﺘﻮسﻂ ،بﺤﯿﺚ بلﻎ الﻤﺠﻤﻮع
الﺴﻨﻮي الﻤﺒﺪئي  1406ﻃﺮنادات ،وهﻮ ما يﺘﺠاوز مﺘﻮسﻂ
الفﺘﺮة  2010- 1991بﻨﺴﺒة قﺪرها  .%12ومع ذلﻚ فﺈن
عﺪد الﺨﺴائﺮ في األرواح الﺘي حﺪثﺖ خالل ذلﻚ الﻤﻮسﻢ
(وهﻮ  )34كان أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األجﻞ .وكانﺖ
أكﺜﺮ عﻮاصﻒ الﻤﻮسﻢ تﺪمﯿﺮاً هي عاصفة َب َﺮ ْد ضﺮبﺖ
ديﻨفﺮ في  8أيار/مايﻮ ،حﯿﺚ تﺠاوز قﻄﺮ كﺮيات ال َﺒ َﺮد
 5سﻢ .وتﺠاوزت الﺨﺴائﺮ الﻤﺆمّﻦ علﯿها مﻦ جﺮّ اﺀ ذلﻚ
 2.2بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي.
وضﺮبﺖ عاصفة رياح شﺪيﺪة (تُعﺮف مﺤلﯿا باسﻢ زيﻮس)

 14آب /

أمﻄار بلﻐﺖ  1459.2مﻢ في الفﺘﺮة مﻦ  1إلى
أغﺴﻄﺲ ،وهﻮ ما يﻤﺜﻞ حﻮالي أربعة أمﺜال مﺘﻮسﻂ
سقﻮط األمﻄار في تلﻚ الفﺘﺮة .وحﺪث انهﯿال أرضي
كﺒﯿﺮ آ خﺮ مﺮ تﺒﻂ بﺴقﻮط أمﻄار غﺰيﺮ ة في مﻮكا و،
بﺠﻨﻮب كﻮلﻮمﺒﯿا ،في  1نﯿﺴان/أبﺮيﻞ ،أُبلﻎ عﻦ حﺪوث
 273حالة وفاة على األقﻞ نﺘﯿﺠة له.
وتعّﺮضﺖ أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ شﺒه القارة الهﻨﺪية لفﯿﻀانات
أثﻨاﺀ مﻮسﻢ سقﻮط األمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة خالل الفﺘﺮة ما
بﯿﻦ حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ وأيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ ،رغﻢ أن معﺪل سقﻮط
اإلمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة اإلجﻤالي كان قﺮيﺒا مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في
الﻤﻨﻄقة .وحﺪث أخﻄﺮ فﯿﻀان في مﻨﺘﺼﻒ آب أغﺴﻄﺲ،
بعﺪ سقﻮط األمﻄار بﻐﺰارة مفﺮﻃة على مﻨﻄقة تﺘﺮكﺰ
على شﺮقي نﯿﺒال ،وشﻤال بﻨﻐالديﺶ ،والﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺠاورة
مﻦ شﻤال وشﻤال شﺮق الهﻨﺪ .فقﺪ سقﻂ على ماوسﯿﻨﺮام
(الهﻨﺪ) ،الﻮاقعة على مقﺮبة مﻦ حﺪود بﻨﻐالديﺶ1479 ،
مﻢ مﻦ األمﻄار في األيام األربعة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ  9إلى 12
آب/أغﺴﻄﺲ ،بﯿﻨﻤا كانﺖ الﻤﺠامﯿع الﯿﻮمﯿة تﺘﺠاوز 400
مﻢ أيﻀاً ُقﺮب الﺤﺪود بﯿﻦ الهﻨﺪ ونﯿﺒال ،وسقﻂ على
مﻨﻄقة رانﻐﺒﻮر بﺸﻤال بﻨﻐالديﺶ  360مﻢ ،وهﻮ ما يﻤﺜﻞ
تقﺮيﺒاً مﺘﻮسﻂ الﻤﺠﻤﻮع الﺸهﺮي لﺴقﻮط األمﻄار فﯿها،
في  12 -11آب/أغﺴﻄﺲ .وخالل الفﺘﺮة كﻜﻞ ،أُبلﻎ عﻦ
حﺪوث أكﺜﺮ مﻦ  1200حالة وفاة في الهﻨﺪ وبﻨﻐالديﺶ
ونﯿﺒا ل  ،27بﯿﻨﻤا تﻀﺮر أكﺜﺮ مﻦ  40ملﯿﻮن شﺨﺺ .
وأشارت مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة ( )WHOإلى اإلبالغ
في بﻨﻐالديﺶ وحﺪها عﻦ أكﺜﺮ مﻦ  13000حالة إصابة
باألمﺮاض الﻤﺤﻤﻮلة بالﻤﯿاه وبالﺘهابات الﺠهاز الﺘﻨفﺴي
خالل ثالثة أسابﯿع في آب/أغﺴﻄﺲ ،28بﯿﻨﻤا أُبلﻎ عﻦ
حﺪوث أضﺮار واسعة الﻨﻄاق بﻤﺮافﻖ الﺼﺤة العامة
في نﯿﺒال.29
وفي وقﺖ سابﻖ مﻦ الﻤﻮسﻢ ،أُبلﻎ عﻦ  292حالة وفاة في

فﺮنﺴا في  7-6آذار/مارس .وبلﻐﺖ ذروة العﺼفات 193
كﻢ في الﺴاعة في كاماريه  -سﯿﺮ  -مﯿﺮ في بﺮيﺘاني،
واعﺘﺒﺮت إدارة األرصاد الﺠﻮية في فﺮنﺴا تلﻚ العاصفة
أهﻢ عاصفة رياح تﺤﺪث في فﺮنﺴا مﻨﺬ عام .2010
وفي و قﺖ الحﻖ مﻦ الﺴﻨة ،نﺠﻤﺖ عﻦ عاصفة في
أواخﺮ تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ عﺼفات ريﺤﯿة تﺠاوزت
قﻮتها  170كﯿلﻮمﺘﺮاً في الﺴاعة على ارتفاعات عالﯿة و
 140كﯿلﻮمﺘﺮا في الﺴاعة في األراضي الﻤﻨﺨفﻀة في
الﻨﻤﺴا والﺠﻤهﻮرية الﺘﺸﯿﻜﯿة ،مع اإلبالغ عﻦ حﺪوث سﺮي النﻜا في أواخﺮ أيار/مايﻮ ،أساسا في أجﺰاﺀ الﺒلﺪ
الﺠﻨﻮبﯿة والﻐﺮبﯿة ،نﺘﯿﺠة لهﻄﻮل أمﻄار غﺰيﺮة بﺪﺀاً مﻦ
ما مﺠﻤﻮعه  11حالة وفاة.
سلﯿفة مﻨﺨفﻀة ووصﻮال إلى إعﺼار مﻮرا .وسقﻂ على
الﻔﯿﻀانات )الﻨاجﻤة ﻋﻦ اﻷﻋاصﯿﺮ ﻏﯿﺮ الﻤﺪارية(
راتﻨابﻮرا  384مﻢ مﻦ األمﻄار في  24ساعة في 26/25
أيار/مايﻮ .وتﻀﺮر نﺤﻮ  650000شﺨﺺ مﻦ الفﯿﻀانات
والﻈﻮاھﺮ الﻤﺮﺗﺒﻄة بﮭا

كان مﻦ أهﻢ الﻜﻮارث الﻤﺮتﺒﻄة بالﻄقﺲ الﺘي حﺪثﺖ
في عام  ،2017مﻦ حﯿﺚ الﺨﺴائﺮ في األرواح ،حﺪوث
انهﯿال أرضي في فﺮيﺘاون ،بﺴﯿﺮالﯿﻮن ،يﻮم  14آب/
أغﺴﻄﺲ ،لقي فﯿه  500شﺨﺺ على األقﻞ مﺼﺮعهﻢ.26
وكان هﻄﻮل أ مﻄار غﺰيﺮة بﺪرجة اسﺘﺜﻨائﯿة مﺴاهﻤاً
رئﯿﺴﯿاً في حﺪوث تلﻚ الﻜارثة؛ فقﺪ هﻄلﺖ على فﺮيﺘاون
International Organization for Migration (IOM), 2017 :
Sierra Leone Flood Response. Situation Report, 28
August 2017, https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/
files/resources/SL%20Floods%20Sitrep%201.pdf.

26

World Meteorological Organization, 2017: Rainfall
extremes cause widespread socio-economic impacts,
https://public.wmo.int/en/media/news/rainfall-extremes
-cause-widespread-socio-economic-impacts.

27

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 2017: South Asia flood crisis:
Disease outbreaks, funding shortages compound
suffering of flood survivors, https://media.ifrc.org/
ifrc/p ress-release/south-asia-flood-crisis-disease
-outbreaks-funding-shortages-compound-suffering
-flood-survivors/.

28

World Health Organization (WHO), 2017: Nepal.
Situation Report #5, https://reliefweb.int/sites/reliefweb
.int/files/resources/who_sitrep-06sept2017.pdf.
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الﺸﻜﻞ  :16األمﻄار
الﺴﻨﻮية في كﯿﺐ تاون،
جﻨﻮب أفﺮيقﯿا،
( 2017-1951الﻤﺼﺪر:
مﺮفﻖ الﻄقﺲ بﺠﻨﻮب
أفﺮيقﯿا )

على نﺤﻮ ما ،ولﻜﻦ األمﻄار لﻢ تﺨفﻒ مﻦ الﺠفاف الﻜﺒﯿﺮ
في األجﺰاﺀ الﺸﻤالﯿة والﺸﺮقﯿة مﻦ سﺮي النﻜا .30وكانﺖ
إلعﺼار مﻮرا آثار كﺒﯿﺮة أيﻀا في بﻨﻐالديﺶ ومﯿانﻤار.31
فقﻂ أغﺮقﺖ األمﻄار الﻐﺰيﺮة آالف الهﻜﺘارات مﻦ أراضي
الﻤﺤاصﯿﻞ وألﺤقﺖ أضﺮاراً بﺴقائﻒ الﺪواجﻦ ،وشﺒاك
صﯿﺪ األسﻤاك وزوارقه ،وأدت إلى حﺪوث تﺂكﻞ شﺪيﺪ في
سُ ﺒﻞ عﯿﺶ مﺠﺘﻤعات مﺤلﯿة تعﺘﻤﺪ على الﺰراعة ومﺼائﺪ
األسﻤاك في الﻤﻨاﻃﻖ الﺮيفﯿة الﻤﺘﻀﺮرة.
وتعﺮّضﺖ أجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة مﻦ بﯿﺮو في آذار/مارس لفﯿﻀانات،
بعﺪ سقﻮط أمﻄار غﺰيﺮة مﺴﺘﻤﺮة .وأُبلﻎ عﻦ حﺪوث
حالة وفاة على األقﻞ ،32وتﻀﺮر أكﺜﺮ مﻦ  625000شﺨﺺ،
مﻦ بﯿﻨهﻢ أكﺜﺮ مﻦ  70000فقﺪوا مﻨازلهﻢ .وأفادت مﻨﻈﻤة
األغﺬية والﺰراعة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ( )FAOعﻦ حﺪوث خﺴائﺮ
كﺒﯿﺮة في إنﺘاج الﻤﺤاصﯿﻞ ،33وبﺨاصة الﺬرة ،في مﻨاﻃﻖ
اإلنﺘاج الﺮئﯿﺴﯿة وهي المﺒايﻚ وبﯿﻮرا وإيﻜا .وتﺘعﺮض
بﯿﺮو عادة لفﯿﻀانات مﻦ هﺬا الﻨﻮع أثﻨاﺀ الﻄﻮر األخﯿﺮ مﻦ
ﻇﻮاهﺮ الﻨﯿﻨﯿﻮ .وبﯿﻨﻤا لﻢ تﺤﺪث ﻇاهﺮة نﯿﻨﯿﻮ على نﻄاق
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ أثﻨاﺀ عام  ،2017كانﺖ درجة حﺮارة سﻄﺢ
الﺒﺤﺮ قﺮب ساحﻞ بﯿﺮو في آذار/مارس أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ
بﻤقﺪار درجﺘﯿﻦ سلﺴﯿﻮس ،وهي ق َﯿﻢ مﻦ شأنها أن تﻜﻮن
مﻦ سﻤات سﻨة تﺸهﺪ ﻇاهﺮة نﯿﻨﯿﻮ أكﺜﺮ مﻦ كﻮنها مﻦ
75
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سﻤات سﻨة مﺤايﺪة كﺴﻨة  .2017وحﺪثﺖ فﯿﻀانات كﺒﯿﺮة
في مﻨﺘﺼﻒ العام في أجﺰاﺀ مﻦ جﻨﻮب الﺼﯿﻦ ،ال سﯿﻤا
داخﻞ حﻮض نهﺮ يانﻐﺘﺴي .وسقﻄﺖ أشﺪ األمﻄار غﺰارة
في مقاﻃعات هﻮنان ،وجﯿانﻐﺴي ،وغﯿﺰهﻮ ،وغﻮانﺴي.
وتﺠاوزت مﺠامﯿع ذروة سقﻮط األمﻄار أثﻨاﺀ الفﺘﺮة مﻦ
 29حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ إلى  2تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ  250مﻢ ،وأُبلﻎ عﻦ
حﺪوث  56حالة وفاة وقﺪرت الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية بأكﺜﺮ
مﻦ  5باليﯿﻦ دوالر أمﺮيﻜي.34

Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO) and World Food Programme (WFP),
2017: Special Report. FAO/WFP Crop and Food
Security Assessment Mission to Sri Lanka, http://
www.fao.org/3/a‑i7450e.pdf.

30

International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), 2017: Emergency appeal
revision. Bangladesh: Cyclone Mora, http://reliefweb
.int/s ites/r eliefweb.int/f iles/resources/MDRBD019
_RevEA.pdf.
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اسﺘﻤﺮ الﺠفاف الﺬي أصاب أجﺰاﺀ كﺒﯿﺮة مﻦ شﺮق
أفﺮيقﯿا خالل عام  2016في عام  .2017ففي مﻮسﻢ
األمﻄار الﻤﻤﺘﺪ مﻦ آذار/مارس إلى أيار/مايﻮ ،كان معﺪل
سقﻮط األمﻄار الﻤﻮسﻤي أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ بﻨﺴﺒة قﺪرها
 %20على األقﻞ في معﻈﻢ مﻨاﻃﻖ الﺼﻮمال ،وكﯿﻨﯿا،
والﻤﻨﻄقة الﺠﻨﻮبﯿة مﻦ إثﯿﻮبﯿا ،وكان أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ
بأكﺜﺮ مﻦ  %50في معﻈﻢ مﻨاﻃﻖ الﻨﺼﻒ الﺸﻤالي مﻦ
كﯿﻨﯿا وأجﺰاﺀ مﻦ الﺼﻮمال .ﱠ
وخفﺖ هﺬه األحﻮال نﻮعاً ما
في أواخﺮ العام ،بﺤﯿﺚ كان سقﻮط األمﻄار على معﻈﻢ
أراضي تلﻚ الﻤﻨﻄقة قﺮيﺒاً مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ أو أعلى مﻨه
في الفﺘﺮة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ إلى كانﻮن
األول/ديﺴﻤﺒﺮ .وتﺸﯿﺮ الﺘقاريﺮ الﻤﺘعلقة بالﺼﻮمال إلى
أن  6.7ماليﯿﻦ شﺨﺺ عانﻮا مﻦ انعﺪام األمﻦ الﻐﺬائي
اعﺘﺒاراً مﻦ تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ ،وانﺨفﺾ هﺬا العﺪد
إلى  5.4ماليﯿﻦ شﺨﺺ بﺤلﻮل نهاية كانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ
مع تﺤﺴﱡ ﻦ أحﻮال الﻤﺤاصﯿﻞ والﻤﺮاعي.35
وساﺀت حالة الﺠفاف إلى حﺪ كﺒﯿﺮ خالل عام  2017في
مقاﻃعة الﻜاب بﺠﻨﻮب أفﺮيقﯿا .فقﺪ شهﺪت مﺪيﻨة الﻜاب،
بعﺪ سقﻮط األمﻄار فﯿها بﻤعﺪل أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في
عامي  2015و  ،2016أكﺜﺮ سﻨﻮاتها الﻤﺴﺠلة جفافاً في
عام  ،2017بﺤﯿﺚ بلﻎ مﺠﻤﻮع األمﻄار الﺘي سقﻄﺖ 285
مﻢ (وهﻮ ما يقﻞ عﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  2010-1981بﻨﺴﺒة
قﺪرها  .)%47وكانﺖ فﺘﺮة الﺴﻨﻮات الﺜالث 2017-2015
أيﻀاً أكﺜﺮ الﺴﻨﻮات الﻤﺴﺠلة جفافاً (بﺤﯿﺚ كان معﺪل
سقﻮط األمﻄار فﯿها أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ بﻨﺴﺒة قﺪرها .)%36
وأدت األحﻮال الﺠافة إلى اسﺘﻨفاد شﺪيﺪ إلمﺪادات الﻤﯿاه
الﻤﺤلﯿة ،مع عﺪم حﺪوث انﺘعاش يُﺬكﺮ حﺘى أوائﻞ عام
 .20 18ومع ذلﻚ ،أدى سقﻮط األمﻄار الﻤﺘﻮسﻂ إلى
األعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ عﻤﻮماً في اتﺠاه الﺸﻤال في الﺠﻨﻮب
األفﺮيقي خالل مﻮسﻢ الﻤﻄﺮ  2017/2016إلى حﺪوث
تﺤﺴﱡ ﻦ في األحﻮال هﻨاك ،مع انﺨفاض مﺠﻤﻮع عﺪد

From information supplied by the United Nations
Office for Disaster Risk Reduction (UNISDR).
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From information supplied by the China Meteorological
Administration.

34

Foo d a n d Agriculture Organization of the United
Nations (FAO), 2017: GIEWS – Global Information
and Early Warning System. Country Brief: Peru, http://
=www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code
PER.
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Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO), 2018: FSNAU-FEWS NET Technical
Release, 29 January 2018, http://www.fsnau.org/in
-focus/fsnau-fews-net-technical-release-january-29
-2018.

35

األشﺨاص الﺬيﻦ يعانﻮن مﻦ انعﺪام األمﻦ الﻐﺬائي مﻦ 40
ملﯿﻮناً في ذروة حالة الﺠفاف الﺘي امﺘﺪت مﻦ عام 2014
36
إلى عام  2016إلى  26ملﯿﻮناً في أواخﺮ عام .2017

وشهﺪت أجﺰاﺀ كﺜﯿﺮة مﻦ مﻨﻄقة الﺒﺤﺮ األبﯿﺾ الﻤﺘﻮسﻂ
جفافاً كﺒﯿﺮاً في عام  ،2017وكﺬلﻚ أجﺰاﺀ مﻦ وسﻂ
أوروبا .ففي الﺠﺰﺀ األول مﻦ عام  ،2017كانﺖ أشﺪ
حاالت الﺸﺬوذ مﻮجﻮدة في إيﻄالﯿا ،الﺘي شهﺪت أجﻒ
فﺘﺮة مﺴﺠلة بﯿﻦ كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ وآب/أغﺴﻄﺲ (ثﻢ
شهﺪت أجﻒ عام لﺪيها ،بﺤﯿﺚ كان الﻤعﺪل الﺴﻨﻮي لﺴقﻮط
األمﻄار فﯿها أقﻞ مﻦ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  1990-1961بﻨﺴﺒة
قﺪرها  .)%26واتﺠاهاً إلى الﺸﻤال بﺪرجة أكﺒﺮ ،شهﺪت
بﺮاتﺴالفا (سلﻮفاكﯿا) أجﻒ فﺘﺮة مﺴﺠلة لﺪيها بﯿﻦ كانﻮن
األول  /ديﺴﻤﺒﺮ وآب  /أغﺴﻄﺲ وشهﺪت مﻨﻄقة جﻨﻮب
مﻮرافﯿا (الﺠﻤهﻮرية الﺘﺸﯿﻜﯿة) ثاني أجﻒ فﺘﺮة لﺪيها
بﯿﻦ كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ وآب/أغﺴﻄﺲ .وفي وقﺖ الحﻖ
مﻦ العام كان مﺤﻮر تﺮكﯿﺰ األحﻮال الﺠافة مﻨﺼﺒّاً على
جﻨﻮب غﺮب أوروبا .فقﺪ شهﺪت إسﺒانﯿا أجﻒ خﺮيﻒ
مﺴﺠﻞ لﺪيها ،وشهﺪت مﻨﻄقة بﺮوفانﺲ  -أوت ألﺐ  -كﻮت
دازيﺮ بﺠﻨﻮب شﺮق فﺮنﺴا أجﻒ فﺘﺮة لﺪيها بﯿﻦ أيار/
مايﻮ وتﺸﺮيﻦ الﺜاني/نﻮفﻤﺒﺮ ،بﯿﻨﻤا شهﺪت الﺒﺮتﻐال أجﻒ
فﺘﺮة بﯿﻦ نﯿﺴان/أبﺮيﻞ وكانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ لﺪيها وثالﺚ
أجﻒ عام (وقﺪ حﺪثﺖ أجﻒ سﻨﻮاتها األربع جﻤﯿعها مﻨﺬ
عام  .)2004وكان الﺨﺮيﻒ جافاً جﺪاً أيﻀاً في الﻤﻐﺮب.
وتأثﺮت الﻤﻨﻄقة الﺸﺮقﯿة مﻦ الﺒﺤﺮ األبﯿﺾ الﻤﺘﻮسﻂ
بالﺠفاف تأثﺮاً سﯿﺌاً أيﻀاً ،بﻤا في ذلﻚ الﻨﺼﻒ الﺸﺮقي
مﻦ تﺮكﯿا ،وقﺒﺮص ،ومعﻈﻢ مﻨاﻃﻖ إسﺮائﯿﻞ .وشهﺪ
سهﻞ إسﺮائﯿﻞ الﺴاحلي أجﻒ عام مﺴﺠﻞ له.

ومع أن العﺠﺰ في سقﻮط األمﻄار لﻢ يﻜﻦ مفﺮﻃاً بﻮجه
خاص خالل عام  ،2017فقﺪ أسفﺮ سقﻮط األمﻄار بﻤعﺪل
قﺮب الﻤﺘﻮسﻂ إلى أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ عﻦ اسﺘﻤﺮار جفاف
مﺘعﺪد الﺴﻨﻮات في كﺜﯿﺮ مﻦ مﻨاﻃﻖ الﺒﺮازيﻞ الﻮاقعة
شﻤال  20°جﻨﻮباً ،وفي وسﻂ شﯿلي (حﯿﺚ كان عام
 2017هﻮ أمﻄﺮ عام مﻨﺬ عامي  ،2008ولﻜﻨه كان مع
ذلﻚ أجﻒ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األجﻞ) .وفي مﻨﻄقة
آسﯿا والﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،أُبلﻎ عﻦ أحﻮال جافة بﺪرجة غﯿﺮ
عادية في شﺒه الﺠﺰيﺮة الﻜﻮرية في الﻨﺼﻒ األول مﻦ
عام  ،2017بﯿﻨﻤا شهﺪت كالﯿﺪونﯿا الﺠﺪيﺪة جفافاً كﺒﯿﺮاً،
ال سﯿﻤا في وقﺖ الحﻖ مﻦ العام.

مﻮجات الﺤﺮ ،ﺳﻤة مﻨﺘﻈﻤة مﻦ ﺳﻤات ﻋام

2017

حﺪثﺖ مﻮجات حﺮ كﺒﯿﺮة مﺘعﺪدة في مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ العالﻢ
أثﻨاﺀ عام  ،2017في كﻞ مﻦ صﯿﻒ نﺼﻒ الﻜﺮة األرضﯿة
الﺠﻨﻮبي وصﯿﻒ نﺼﻒ الﻜﺮة األرضﯿة الﺸﻤالي.
فقﺪ شهﺪت الﻤﻨﻄقة الﺠﻨﻮبﯿة مﻦ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة حﺮّ اً
مفﺮﻃاً في مﻨاسﺒات عﺪة أثﻨاﺀ صﯿﻒ  .2017/2016وبلﻎ
الﺤﺮ ذروته في أواخﺮ كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ ،عﻨﺪما شهﺪت
مﺮاكﺰ مﺘعﺪدة في شﯿلي أحﺮّ أيامها الﻤﺴﺠلة ،وكان
مﻦ بﯿﻨها سﻨﺘﯿاغﻮ ( 37.4درجة سلﺴﯿﻮس) وكﻮريﻜﻮ
( 37.3درجة سلﺴﯿﻮس) يﻮم  ،25وشﯿالن ( 41.5درجة
سلﺴﯿﻮس) ،وكﻮنﺴﯿﺒﺴﯿﻮن ( 34.1درجة سلﺴﯿﻮس) يﻮم 26
مﻦ الﺸهﺮ .وامﺘﺪت مﻮجة الﺤﺮ شﺮقاً إلى بﺘاغﻮنﯿا في
األرجﻨﺘﯿﻦ حﯿﺚ بلﻐﺖ درجة الﺤﺮارة في بﻮرتﻮ مادريﻦ
 43.4درجة سلﺴﯿﻮس يﻮم  27كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ ،وهﻮ
أعلى معﺪل لﺪرجة الﺤﺮارة سُ ﺠّ ﻞ على اإلﻃالق حﺘى
اآلن في الﺠﻨﻮب .وكان الﺼﯿﻒ حاراً بﺪرجة ملﺤﻮﻇة
أيﻀاً في مﻨاﻃﻖ كﺜﯿﺮة مﻦ شﺮق اسﺘﺮالﯿا ،حﯿﺚ شهﺪت
مﻮري  54يﻮماً مﺘﺘالﯿاً بلﻐﺖ فﯿها درجة الﺤﺮارة 35
درجة سلﺴﯿﻮس أو أعلى مﻦ ذلﻚ بﺪﺀاً مﻦ يﻮم 28
كانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ إلى يﻮم  19شﺒاط/فﺒﺮايﺮ ،وهﻮ ما
يﻤﺜﻞ أﻃﻮل مﺪة مﺘﺘالﯿة مﻦ هﺬا القﺒﯿﻞ مﺴﺠلة في نﯿﻮ
ساوث ويلﺰ .وشهﺪت مﻮاقع مﺘعﺪدة ،مﻦ بﯿﻨها مﻮري
( 47.3درجة سلﺴﯿﻮس) ودوبﻮ ( 46.1درجة سلﺴﯿﻮس)،
وسﻜﻮن ( 46.5درجة سلﺴﯿﻮس) ،وباتهﯿﺮسﺖ ( 41.5درجة
سلﺴﯿﻮس) ،وويلﯿام تاون ( 45.5درجة سلﺴﯿﻮس) أعلى
درجة حﺮارة مﺴﺠلة لﺪيها في  12-11شﺒاط/فﺒﺮايﺮ.

وأصاب الﺠفاف أيﻀاً مﻨﻄقة وسﻂ أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة على
كال جانﺒي الﺤﺪود بﯿﻦ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وكﻨﺪا .وكانﺖ
الﻤﻨاﻃﻖ الﺘي تأثﺮت بﻮجه خاص هي واليﺘا داكﻮتا
الﺸﻤالﯿة ومﻮنﺘانا ،ومقاﻃعات الﻤﺮاعي في كﻨﺪا ،مع
37
تﺤﺪيﺪ مﻨاﻃﻖ جفاف شﺪيﺪ على كال جانﺒي الﺤﺪود.
وبعﺪ فﺘﺮة جفاف ّ
مﻄﻮلة ،جلﺐ مﻮسﻢ سقﻮط األمﻄار
ً
الﺸﺘﻮي  2017-2016أمﻄارا غﺰيﺮة لﻤﻨاﻃﻖ كﺒﯿﺮة مﻦ
كالﯿفﻮرنﯿا ،وكان حﺠﻢ الﻜﺘلة الﺜلﺠﯿة في سﯿﯿﺮا نﯿفادا
أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ بﻨﺴﺒة قﺪرها  ،%66وهﺬا الﺤﺠﻢ هﻮ
األكﺒﺮ مﻨﺬ عام  .1998واقﺘﻀى األمﺮ القﯿام بعﻤلﯿات
إجالﺀ على نﻄاق كﺒﯿﺮ في شﻤال الﻮالية في شﺒاط/فﺒﺮايﺮ
بﺴﺒﺐ خﻄﺮ انهﯿار سﺪ أوروفﯿﻞ .بﯿﺪ أن األحﻮال الﺠافة وتعﺮضﺖ مﻨﻄقة جﻨﻮب غﺮب آسﯿا لﺤﺮ مفﺮط في
عادت مﻦ جﺪيﺪ في الﻨﺼﻒ الﺜاني مﻦ العام ،مﺴهﻤة نهاية أيار/مايﻮ .فقﺪ بلﻐﺖ درجة الﺤﺮارة في تﯿﺮبات،
في حﺪوث حﺮائﻖ غابات كﺒﯿﺮة مﺘعﺪدة.
الﻮاقعة في أقﺼى جﻨﻮب غﺮب باكﺴﺘان 54.0 ،درجة
سلﺴﯿﻮس في  28أيار/مايﻮ ،وهﻮ ما يﻤﺜﻞ رقﻤاً قﯿاسﯿاً
وﻃﻨﯿا بالﻨﺴﺒة لﺒاكﺴﺘان ويﻤﺜﻞ (إذا تﻢ تأكﯿﺪه)  38رقﻤاً
World Food Programme (WFP), 2018: Poor Rains
قﯿاسﯿاً آلسﯿا أيﻀاً .وإبان هﺬه الﻈاهﺮة ،تﺠاوزت درجة
and Crop Infestation Threaten Deeper Hunger Across
36

Southern Africa. Media release, 9 February 2018.

National Oceanic and Atmospheric Administration
(NOAA), 2017: North American Drought Monitor,
December 2017.

37

This observation, and another of 54.0 °C at Mitribah
(Kuwait), are currently being reviewed by a WMO
evaluation committee.
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الﺤﺮارة في مﻮاقع بﺠﻤهﻮرية إيﺮان اإلسالمﯿة ،وعﻤان ،الﻔﺘﺮات الﺒاردة الﮭامة ﻓﻲ ﻋام

2017

واإلمارات العﺮبﯿة الﻤﺘﺤﺪة  50درجة سلﺴﯿﻮس أيﻀاً.
بﯿﻨﻤا شهﺪ عام  2017مﺘﻮسﻄات سﻨﻮية لﺪرجات الﺤﺮارة
وحﺪثﺖ مﻮجات حﺮ مﺘعﺪدة أثﻨاﺀ الﺼﯿﻒ األوروبي ،أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في جﻤﯿع مﻨاﻃﻖ الﯿابﺴة الﻤأهﻮلة
وبﺨاصة في مﻨﻄقة الﺒﺤﺮ األبﯿﺾ الﻤﺘﻮسﻂ .وتعﺮّ ض تقﺮيﺒاً ،كانﺖ هﻨاك مع ذلﻚ بعﺾ ﻇﻮاهﺮ الﺒﺮد الﺠﺪيﺮة
ألهﻤها كﻞ مﻦ تﺮكﯿا وقﺒﺮص في أواخﺮ حﺰيﺮان  /بالﺬكﺮ خالل العام.
يﻮنﯿﻮ وأوائﻞ تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ ،ومﻨﻄقة غﺮب الﺒﺤﺮ األبﯿﺾ فقﺪ كان كانﻮن الﺜاني  /يﻨايﺮ شهﺮاً بارداً في مﻨاﻃﻖ
الﻤﺘﻮسﻂ (ال سﯿﻤا إسﺒانﯿا والﻤﻐﺮب) في مﻨﺘﺼﻒ تﻤﻮز /كﺜﯿﺮة مﻦ وسﻂ وجﻨﻮب شﺮق أوروبا .وشهﺪت عﺪة
يﻮلﯿﻮ ،وإيﻄالﯿا والﺒلقان في أوائﻞ آب أغﺴﻄﺲ .وسُ ﺠلﺖ بلﺪان أبﺮد شهﺮ كانﻮن ثاني/يﻨايﺮ لﺪيها مﻨﺬ عام ،1987
أرقام قﯿاسﯿة مﻄلقة في جﻤﯿع الﻈﻮاهﺮ الﺜالث ،وشﻤﻞ بﺤﯿﺚ كان الﻤﺘﻮسﻂ الﺸهﺮي لﺪرجات الﺤﺮارة فﯿها أقﻞ
ذلﻚ أنﻄالﯿا ،بﺘﺮكﯿا ( 45.4درجة سلﺴﯿﻮس في  1تﻤﻮز /مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ في بعﺾ األماكﻦ بأكﺜﺮ مﻦ  5درجات
يﻮلﯿﻮ)؛ وقﺮﻃﺒة ( 46.9درجة سلﺴﯿﻮس في  13تﻤﻮز /سلﺴﯿﻮس .وامﺘﺪ الﺒﺮد أيﻀاً إلى أجﺰاﺀ مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ
يﻮلﯿﻮ) ،وغﺮانادا ( 45.7درجة سلﺴﯿﻮس في  12تﻤﻮز /الﺸﻤالﯿة مﻦ أفﺮيقﯿا مع تﺴاقﻂ الﺜلﻮج في بعﺾ األجﺰاﺀ
يﻮلﯿﻮ) وباداخﻮس ( 45.4درجة سلﺴﯿﻮس في  13تﻤﻮز /الﻤﺮتفعة مﻦ الﻤﻨﻄقة الﺠﺰائﺮية مﻦ الﺼﺤﺮاﺀ الﻜﺒﺮى.
يﻮلﯿﻮ) في إسﺒانﯿا؛ وبﯿﺴﻜارا ( 41.0درجة سلﺴﯿﻮس في ثﻢ تعﺮضﺖ الﻤﻨﻄقة في  21/20نﯿﺴان/أبﺮيﻞ لعاصفة
 4آب/أغﺴﻄﺲ) ،وكامﺒﻮباسﻮ ( 38.4درجة سلﺴﯿﻮس في كﺒﯿﺮة في أواخﺮ الﻤﻮسﻢ .وكانﺖ مﻮلﺪوفا هي األشﺪ تأثﺮاً
 5آب/أغﺴﻄﺲ) وتﺮيﺴﺘا ( 38.0درجة سلﺴﯿﻮس في  5بﺘلﻚ العاصفة ،بﺤﯿﺚ تﺴﺒﺐ تﺴاقﻂ الﺜلﻮج بﻐﺰارة وسقﻮط
آب/أغﺴﻄﺲ) في إيﻄالﯿا.
أمﻄار مﺘﺠﻤﺪة  -وهﻮ أمﺮ اسﺘﺜﻨائي بالﻨﺴﺒة لهﺬا الﻮقﺖ
ً مﻦ الﺴﻨة  -في إلﺤاق أضﺮار واسعة الﻨﻄاق بالﻐابات
وكان الﺼﯿﻒ في جﻨﻮب غﺮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة حارا والﺰراعة .وبعﺪ العاصفة ،ساهﻤﺖ مﻮجات صقﯿع شﺪيﺪة
ً
جﺪا .فقﺪ شهﺪ وادي الﻤﻮت أعلى مﺘﻮسﻂ شهﺮي لﺪرجة في أواخﺮ الﻤﻮسﻢ في إحﺪاث خﺴائﺮ زراعﯿة كﺒﯿﺮة،
الﺤﺮارة ( 41.9درجة سلﺴﯿﻮس) مﺴﺠّ ﻞ لﻤﺮكﺰ أمﺮيﻜي ق ّﺪرتها شﺮكة  Munich Reبﻤﺒلﻎ  3.3باليﯿﻦ يﻮرو،39
في تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ .وفي وقﺖ الحﻖ مﻦ الﻤﻮسﻢ ،سُ ﺠلﺖ على نﻄاق بلﺪان كﺜﯿﺮة ،بﻤا يﺸﻤﻞ سﻮيﺴﺮا ،والﻨﻤﺴا،
درجات حﺮارة مﺮتفعة قﯿاسﯿة في الﻤﻨﻄقة الﺴاحلﯿة مﻦ وأوكﺮانﯿا ،ورومانﯿا ،وسلﻮفﯿﻨﯿا .وتفاقﻤﺖ الﺨﺴائﺮ في
كالﯿفﻮرنﯿا في أوائﻞ أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ ،كان مﻦ بﯿﻨها مﺪيﻨة مﻨاﻃﻖ كﺜﯿﺮة بﺘﻄﻮر الﻤﺤاصﯿﻞ مﺒﻜﺮاً على نﺤﻮ غﯿﺮ
سان فﺮانﺴﯿﺴﻜﻮ ( 41.1درجة سلﺴﯿﻮس في  1أيلﻮل /معﺘاد نﺘﯿﺠة لﺪفﺀ شهﺮ آذار/مارس غﯿﺮ الﻤعﺘاد.
سﺒﺘﻤﺒﺮ) .وشهﺪت الﻤﻨﻄقة الﺸﺮقﯿة مﻦ الﺼﯿﻦ أيﻀاً حﺮاً
صﯿفﯿا مفﺮﻃاً ،بلﻎ مﺴﺘﻮيات قﯿاسﯿة في شﻨﻐهاي (40.9
Munich Re, 2018: Spring frost losses and climate
درجة سلﺴﯿﻮس في  21تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ) وفي مﺮصﺪ هﻮنﻎ change – not a contradiction in terms, 29 January
كﻮنﻎ ( 36.6درجة سلﺴﯿﻮس في  22آب/أغﺴﻄﺲ ،ارتﺒﻂ 2018, https://www.munichre.com/topics-online/en/
2018/01/spring-frost?ref=social&ref=Facebook&tid
به تﺪفﻖ في عُ ﺮض الﺒﺤﺮ أثﻨاﺀ إعﺼار تﯿفﻮن هاتﻮ).
=NatCat2017%20Review.
39
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 )2010-1981يﺒﯿﻦ شﺪة
مﻮجة الﺒﺮودة في شﺮقي
أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة (الﻤﺼﺪر:
خﺪمة تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
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وتعﺮضﺖ أجﺰ اﺀ مﻦ ا أل رجﻨﺘﯿﻦ لﺒﺮد مﺘﻄﺮف في والﺠﻨﻮب الﻐﺮبي) وجﻨﻮب أفﺮيقﯿا .وال تﻮجﺪ سﻮى تﻐﻄﯿة
تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ .فقﺪ انﺨفﻀﺖ درجة الﺤﺮارة في باريلﻮش قلﯿلة أو ال تﻮجﺪ أي تﻐﻄﯿة على اإلﻃالق في أمﺮيﻜا
إلى  25 .4-درجة سلﺴﯿﻮس في  16تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ ،وهﻮ الﺠﻨﻮبﯿة أو الﻮسﻄى ،أو في أفﺮيقﯿا خارج جﻨﻮب أفﺮيقﯿا.
ما يقﻞ عﻦ رقﻤها القﯿاسي الﺴابﻖ بﻤقﺪار  4.3درجات
سلﺴﯿﻮس  .وتعﺮضﺖ أيﻀا أجﺰ اﺀ مﻦ جﻨﻮب شﺮق وفﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻤﻨاﻃﻖ الﺘي ال تﻮجﺪ تﻐﻄﯿة لها ،حﺪثﺖ
اسﺘﺮالﯿا النﺨفا ض شﺪيﺪ في درجات الﺤﺮارة اللﯿلﯿة درجات حﺮارة عﻈﻤى تﺠاوزت الﻤﺌﯿﻦ الﺘﺴعﯿﻦ بﻤﺘﻮسﻂ
في األ يام القلﯿلة األو لى مﻦ تﻤﻮز/يﻮلﯿﻮ ،مع تﺴﺠﯿﻞ قﺪره  16.7%مﻦ األيام ،وهﻮ ثالﺚ أعلى قﯿﻤة مﺴﺠّ لة بعﺪ
مﺴﺘﻮيات انﺨفا ض قﯿاسﯿة في مﻮاقع مﻦ بﯿﻨها سﯿﻞ عام  )%18.5( 2015وعام  .)%17.8( 2016وقﺪ حﺪثﺖ
مﺤلﯿاً في  %25أو أكﺜﺮ مﻦ األيام في أجﺰاﺀ مﻦ جﻨﻮب
وديﻨﯿلﯿﻜﯿﻦ وويالﻮنﻎ الﻐﺮبﯿة.
كﻮيﻨﺰالنﺪ (اسﺘﺮالﯿا) وشﺒه الﺠﺰيﺮة األيﺒﺮية ،وفي %20
وفي نهاية العام ،تعﺮضﺖ مﻨﻄقة شﻤال شﺮق الﻮاليات أو أكﺜﺮ مﻦ األيام في مﻨاﻃﻖ كﺜﯿﺮة مﻦ شﺮقي اسﺘﺮالﯿا،
الﻤﺘﺤﺪة ومﻨﻄقة شﺮق كﻨﺪا لﻤﻮجة بﺮودة كﺒﯿﺮة ،بﺤﯿﺚ ووسﻂ آسﯿا ،وجﻨﻮب أوروبا .وكانﺖ مﻨﻄقة غﺮب كﻨﺪا
ﻇلﺖ درجات الﺤﺮارة أقﻞ مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ إلى حﺪ كﺒﯿﺮ لﻤﺪة وأجﺰاﺀ مﻦ شﻤال شﺮق روسﯿا هي الﻮحﯿﺪة الﺘي كانﺖ
أسﺒﻮعﯿﻦ أو أكﺜﺮ .وكانﺖ مﻮجة الﺒﺮد ملﺤﻮﻇة السﺘﻤﺮارها الق َﯿ ﻢ فﯿها أقﻞ مﻦ  .%10ولﻢ تﻜﻦ اللﯿالي الﺤارة شائعة
أكﺜﺮ مﻦ كﻮنها ملﺤﻮﻇة لﺸﺪتها ،بﺤﯿﺚ سﺠﻞ عﺪد مﻦ كاأليام الﺤارة ،مع كﻮن مﺘﻮسﻂ تﻮاتﺮها العالﻤي ()%15.7
الﻤﻮاقع أرقاماً قﯿاسﯿة أو اقﺘﺮب مﻦ تﺴﺠﯿﻞ أرقام قﯿاسﯿة أقﻞ مﻦ مﺘﻮسﻂ األعﻮام العﺸﺮة األخﯿﺮة.
ألﻃﻮل فﺘﺮة مﺘﻮاصلة دون عﺘﺒات معﯿﻨة :وكانﺖ بﻮسﻄﻦ
أحﺪ أمﺜلة ذلﻚ ،حﯿﺚ شهﺪت سﺒعة أيام مﺘﺘالﯿة قﯿاسﯿة وشهﺪت نﺴﺒة قﺪرها  %6.2مﻦ األيام بﺮودة ،بﺤﯿﺚ كانﺖ
بلﻐﺖ فﯿها درجات الﺤﺮارة العﻈﻤى  20درجة فهﺮنهايﺖ درجات الﺤﺮارة العﻈﻤى فﯿها أقﻞ مﻦ الﻤﺌﯿﻦ العاشﺮ،
( 6.7-درجة سلﺴﯿﻮس) أو أقﻞ مﻦ ذلﻚ خالل الفﺘﺮة مﻦ وهﻮ ما يﻤﺜﻞ ثالﺚ أقﻞ قﯿﻤة مﺴﺠلة ،بﯿﻨﻤا كانﺖ اللﯿالي
الﺒاردة ،الﺘي كانﺖ درجات الﺤﺮارة الﺪنﯿا فﯿها أقﻞ مﻦ
 27كانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ إلى  2كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ.
الﻤﺌﯿﻦ العاشﺮ ،تﻤﺜﻞ خامﺲ أقﻞ قﯿﻤة ( .)%5.7وكانﺖ

الﺘﻘﯿﯿﻢ العالﻤﻲ لﻈﻮاھﺮ درجة الﺤﺮارة الﻤﺘﻄﺮﻓة

لﺌﻦ كان ال يﺘﺴﻨى حﺘى اآلن إجﺮاﺀ تقﯿﯿﻢ عالﻤي تﻤاماً
لﻈﻮاهﺮ درجة الﺤﺮارة الﻤﺘﻄﺮفة في عام  ،2017مﻦ
الﻤﻤﻜﻦ اسﺘﺨﺪام مﺠﻤﻮعة بﯿانات  40GHCNDEXلألرقام
ا لقﯿ اسﯿة ل ﺪر ج ة ال ﺤﺮارة الﻤﺘﻄﺮفة لﺘقﯿﯿﻢ القﯿﻢ فﯿﻤا
يﺘعلﻖ بأجﺰاﺀ العالﻢ الﺘي تﻮجﺪ تﻐﻄﯿة لها .وفﯿﻤا يﺘعلﻖ
بﺪرجات الﺤﺮارة الﺪنﯿا ،فﺈن الﻤﻨاﻃﻖ الﺮئﯿﺴﯿة للﺘﻐﻄﯿة
هي أوروبا ،وأمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة ،واسﺘﺮالﯿا ،وأجﺰاﺀ مﻦ
ر وسﯿا ،وفﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺪرجات الﺤﺮارة العﻈﻤى تﻤﺘﺪ
الﺘﻐﻄﯿة إلى مﻨاﻃﻖ كﺜﯿﺮة مﻦ آسﯿا (باسﺘﺜﻨاﺀ الﺠﻨﻮب
Donat, M.G. et al., 2013: Global Land-Based Datasets
fo r M onito r in g Cli matic Extremes. Bulletin of the
American Meteorological Society, 94:997–1006. This
dataset uses a 1961–1990 baseline for the calculation
of percentile thresholds.

الﺸﻜﻞ  :18نﺴﺒة األيام
في  2017الﺘي شهﺪت
درجات حﺮارة قﺼﻮى
يﻮمﯿة تﺘﺠاوز الﻤﺌﯿﻦ
الﺘﺴعﯿﻦ ،مﻦ مﺠﻤﻮعات
الﺒﯿانات GHCNDEX
(الﻤﺼﺪر :مﺮكﺰ بﺤﻮث
تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ بﺠامعة نﯿﻮ
ساوث ويلﺰ)

GHCNDEX TX90p ANN Avg 2017-2017

اﻟوﺣدة :ﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ ﻣن اﻷﯾﺎم
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ﻇﻮاهﺮ الﺒﺮد الﻤﺘﻄﺮفة ،نهاراً
ً
ولﯿال على الﺴﻮاﺀ ،غﯿﺮ الفﺘﺮة  .2016-2007وأُبلﻎ عﻦ حﺮائﻖ كﺒﯿﺮة أخﺮى ،بﻤا
شائعة بﻮجه خاص في عام  2017في شﻤال غﺮب في ذلﻚ في كﺮواتﯿا ،وفﺮنﺴا ،وإيﻄالﯿا .
أوروبا ،بﺤﯿﺚ كانﺖ ق َﯿﻢ في مﻨﻄقة تﻤﺘﺪ مﻦ الﻤﻤلﻜة
الﻤﺘﺤﺪة إلى ألﻤانﯿا أقﻞ مﻦ  %3لأليام الﺒاردة و  %4وكان مﻮسﻢ الﺤﺮ ائﻖ نﺸﻄاً أيﻀاً في غﺮ بي أمﺮيﻜا
للﯿالي الﺒاردة .ولﻢ تﻜﻦ الق َﯿﻢ أعلى مﻦ  %10إال في أجﺰاﺀ الﺸﻤالﯿة ،في كﻞ مﻦ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وكﻨﺪا .وهﯿﱠأ الﺸﺘاﺀ
مﻦ اسﺘﺮالﯿا فﯿﻤا يﺘعلﻖ باللﯿالي الﺒاردة ،وفي وسﻂ كﻨﺪا الﻤﻤﻄﺮ ،الﺬي أتاح الﻨﻤﻮ الﻜﺜﯿﻒ لﻨﺒاتات الﻮقﻮد األرضﯿة،
فﯿﻤا يﺘعلﻖ باأليام الﺒاردة ،وإن كانﺖ مﻨاﻃﻖ كﺜﯿﺮة مﻦ وأعقﺒه صﯿﻒ جاف وحار ،الﻈﺮوف الﻤﺜالﯿة النﺪالع
شﻤال الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة وجﻨﻮب كﻨﺪا قﺪ شهﺪت تﻮاتﺮاً حﺮائﻖ هائلة ،حﺪث أسﻮأها شﻤال سان فﺮانﺴﯿﺴﻜﻮ في
أوائﻞ تﺸﺮيﻦ/أكﺘﻮبﺮ  .فقﺪ لقي  44شﺨﺼاً على األقﻞ
لأليام الﺒاردة يﺘﺮاوح مﻦ  %8إلى .%10
مﺼﺮعهﻢ ،وكان ذلﻚ يﻤﺜﻞ أسﻮأ خﺴارة في األرواح
في حﺮيﻖ غابات في الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة مﻨﺬ عام .1918
الﺤﺮ والﺠﻔاف يﺴاھﻤان ﻓﻲ ﺣﺮاﺋﻖ ﻏابات مﺪ ّمﺮة
ُ
وقﺪرت الﺨﺴائﺮ الﻤﺆمّﻦ علﯿها الﻨاجﻤة عﻦ الﺤﺮيﻖ بﻤﺒلﻎ
ﻋﺪيﺪة
قﺪره  9.4باليﯿﻦ دوالر أمﺮيﻜي على األقﻞ ،43وهﻮ ما
سا هﻢ الﺤﺮ والﺠفاف الﻤﺘﻄﺮفان في انﺪالع كﺜﯿﺮ مﻦ يﻤﺜﻞ أسﻮأ خﺴائﺮ ناجﻤة عﻦ حﺮيﻖ غابات في أي مﻜان
حﺮائﻖ الﻐابات الﻤﺪمﺮة في أجﺰاﺀ شﺘى مﻦ العالﻢ في في العالﻢ ،بﺤﯿﺚ يﺘﺠاوز حﺘى حﺮائﻖ فﻮرت ماكﻤﻮري
عا م  .2017وبﯿﻨﻤا ساهﻤﺖ عﻮدة إلى سقﻮط األمﻄار في كﻨﺪا في عام  .20 16وق ّﺪ رت الﺨﺴائﺮ االقﺘﺼادية
بﻤعﺪل قﺮب الﻤﺘﻮسﻂ أو أعلى مﻨه في انﺨفاض نﺸاط الﻜلﯿة لﻤﻮسﻢ حﺮائﻖ كلﯿفﻮرنﯿا في عام  2017بﻤﺒلﻎ 18
ً
الﺤﺮائﻖ (
مقارنة باألعﻮام األخﯿﺮة) في مﻨاﻃﻖ مﺪارية بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي .وأصﺒﺢ حﺮيﻖ آخﺮ ّ
شﺐ في مﻨﻄقة
شﺘى ،شهﺪت مﻨاﻃﻖ عﺪيﺪة واقعة على خﻄﻮط العﺮض شﻤال غﺮب لﻮس أنﺠلﻮس في كانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ أكﺒﺮ
الﻤﺘﻮسﻂ مﻮاسﻢ حﺮائﻖ شﺪيﺪة.
حﺮيﻖ شهﺪته كالﯿفﻮرنﯿا في تاريﺨها الﺤﺪيﺚ ،وأسفﺮ
على نﺤﻮ غﯿﺮ مﺒاشﺮ في  21حالة وفاة في الفﯿﻀانات
وقﺪ شهﺪت شﯿلي أكﺒﺮ حﺮائﻖ غابات في تاريﺨها أثﻨاﺀ
الﺨاﻃفة وتﺪفقات األنقاض عﻨﺪما سقﻄﺖ أمﻄار غﺰيﺮة
جافة
صﯿﻒ  ،2017/2016عﻨﺪما جاﺀت في أعقاب أحﻮال
على الﻤﻨﻄقة الﻤﺤﺮوقة في أوائﻞ كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ.44
بﺪرجة اسﺘﺜﻨائﯿة خالل عام  2016مﻮجة حﺮ مﺘﻄﺮف
ُ
في كانﻮن األول/ديﺴﻤﺒﺮ وكانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ .وأبلﻎ عﻦ وكانﺖ الﻤﺴاحة الﻜلﯿة الﺘي احﺘﺮقﺖ في الﻮاليات الﻤﺠاورة
إحﺪى عﺸﺮة حالة وفاة ،وحُ ﺮق ما مﺠﻤﻮعه  614000لﻜالﯿفﻮرنﯿا بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في عام  2017أعلى مﻦ
هﻜﺘار مﻦ الﻐابات ،وهﻮ أعلى مﺠﻤﻮع مﻮسﻤي مﺴﺠﻞ مﺘﻮسﻂ الفﺘﺮة  2016-2007بﻨﺴﺒة قﺪرها  45،%53وهﻮ ما
ً
قلﯿال عﻦ الﺮقﻢ القﯿاسي الﺬي سُ ﺠﻞ في عام ،2015
ويﺘﺠاوز الﻤﺘﻮسﻂ الﻄﻮيﻞ األجﻞ بﻤقﺪار ثﻤانﯿة أمﺜال 41.يقﻞ
وحﺪثﺖ حﺮائﻖ كﺒﯿﺮة أيﻀاً أثﻨاﺀ صﯿﻒ نﺼﻒ الﻜﺮة بﯿﻨﻤا كانﺖ الﻤﺴاحة الﺘي حُ ﺮقﺖ في الﻤقاﻃعات الﻐﺮبﯿة
األرضﯿة الﺠﻨﻮبي في الفﺘﺮة  2017-2016في أجﺰاﺀ شﺘى مﻦ كﻨﺪا أعلى مﻦ الﻤﺘﻮسﻂ بﻜﺜﯿﺮ ،بﺤﯿﺚ احﺘﺮق أكﺜﺮ مﻦ
مﻦ شﺮقي اسﺘﺮالﯿا (ال سﯿﻤا شﺮقي نﯿﻮساوث ويلﺰ) وفي  1.2ملﯿﻮن هﻜﺘار في كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة ،وهﻮ ما يعادل
مﻨﻄقة كﺮايﺴﺖ تﺸﯿﺮش في نﯿﻮزيلﻨﺪا ،بﯿﻨﻤا تﻀﺮرت ثﻤانﯿة أمﺜال الﻤﺘﻮسﻂ الﻤﻮسﻤي في الفﺘﺮة 2015-2006
ً
ﻃﻮيال في
مﺪيﻨة كﻨﯿﺴﻨا بﺠﻨﻮب أفﺮيقﯿا بﺸﺪة مﻦ جﺮاﺀ الﺤﺮائﻖ تقﺮيﺒاً 46.وساهﻤﺖ أيﻀاً الﺤﺮائﻖ الﺘي دامﺖ
الﺘي انﺪلعﺖ في حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ.
كﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة وشﻤال غﺮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة في
حﺪوث تلﻮّث بﺪخان شﺪيﺪ على نﻄاق الﻤﻨﻄقة.
وكان مﻮسﻢ الﺤﺮائﻖ نﺸﻄاً جﺪاً في مﻨﻄقة الﺒﺤﺮ األبﯿﺾ
الﻤﺘﻮسﻂ  .ووقع أسﻮأ حادث في وسﻂ الﺒﺮتﻐال في
ّ
وشﺐ حﺮيﻖ كﺒﯿﺮ في الﺘﻨﺪرا في آب/أغﺴﻄﺲ في مﻨﻄﻖ
ً
حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ مﺴفﺮا عﻦ وفاة  64شﺨﺼا في حﺮيﻖ خلﯿج ديﺴﻜﻮ ،بﺴاحﻞ وسﻂ غﺮب غﺮيﻨالنﺪ.
قﺮب بﯿﺪروغاو غﺮانﺪ .وانﺪلعﺖ حﺮائﻖ كﺒﯿﺮة أخﺮى
في الﺒﺮتﻐال وشﻤال غﺮب إسﺒانﯿا في مﻨﺘﺼﻒ تﺸﺮيﻦ
األول  /أكﺘﻮبﺮ تفاقﻤﺖ بفعﻞ الﺮياح العادية الﻤﺮتﺒﻄة California Department of Insurance, media release
of 6 December 2017, http://www.insurance.ca.gov/
بﺈعﺼار الهاريﻜﯿﻦ أوفﯿلﯿا) .وأُبلﻎ عﻦ  45حالة وفاة
0400- news/0 100- press-releases/2017/release135
إضافﯿة  .وتﺠاوزت الﻤﺴاحة الﻤﺤﺮوقة في الﺒﺮتﻐال
-17.cfm.
في الفﺘﺮة مﻦ كﻮن األول أكﺘﻮبﺮ 42خﻤﺴة أمﺜال مﺘﻮسﻂ National Centers for Environmental Information (NCEI),
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National Climate Reports for December 2017 and
January 2018.

26

From information supplied by the Chilean Directorate
of Meteorology.

41

Portuguese Institute for Nature Conservation and Forests, http://www.icnf.pt/portal/florestas/dfci/Resource/
doc/rel/2017/8-rel-prov-1jan-30set-2017.pdf.
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National Interagency Coordination Center, Wildland
Fire Summary and Statistics – Annual Report 2017
https://www.predictiveservices.nifc.gov/intelligence/
2017_statssumm/intro_summary17.pdf.
British Columbia Wildfire Service, http://bcfireinfo.for
.gov.bc.ca/hprScripts/WildfireNews/Statistics.asp.
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NASA

ﻛالﯿﻔﻮرنﯿا ،الﻮﻻيات الﻤﺘﺤﺪة
حﺮائﻖ الﺒﺮاري في تﺸﺮيﻦ األول /أكﺘﻮبﺮ
الهﻄﻮل الﻤﺘﻄﺮفة ،مع العﺜﻮر على هﺬه اإلشارات (في
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸﺄ ﻋﻠﻰ الﻈﻮاھﺮ
ثالثة تﺤلﯿالت مﺨﺘلفة) فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻤعﺪل سقﻮط األمﻄار
الﻤﺘﻄﺮﻓة
الﻤﺮتفع ارتفاعاً مﺘﻄﺮفاً في شﺮقي الﺼﯿﻦ خالل صﯿﻒ
إن تﺤﺪيﺪ مﺪى تأثﯿﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸأ ،إن عام  ،2016ولﻜﻦ لﯿﺲ فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻈﻮاهﺮ تﻄﺮف الهﻄﻮل
ً
ً
ُوجﺪ ،على حﺪوث الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة كان مﺠاال نﺸﻄا في أجﺰاﺀ أخﺮى مﻦ العالﻢ.
مﻦ مﺠاالت الﺒﺤﻮث في الﺴﻨﻮات األخﯿﺮة .وتُﻨﺸﺮ هﺬه
ُ
الﺘﺤلﯿالت اآلن على نﺤﻮ روتﯿﻨي في الﻤﺆلفات الﺘي وبالﻨﻈﺮ إلى األﻃﺮ الﺰمﻨﯿة الﻤعﻨﯿة ،لﻢ تﻨﺸﺮ حﺘى اآلن
يﺴﺘعﺮضها األقﺮان ،ويُﻨﺸﺮ الﻜﺜﯿﺮ مﻨها كﺠﺰﺀ مﻦ تقﺮيﺮ سﻮى بﻀع دراسات لﻈﻮاهﺮ عام  2017في الﻤﺆلفات
الﺘي يﺴﺘعﺮضها األقﺮان .وأحﺪ االسﺘﺜﻨاﺀات مﻦ ذلﻚ هﻮ
سﻨﻮي يُعﺪ كﻤلﺤﻖ لﻨﺸﺮة الﺠﻤعﯿة األمﺮيﻜﯿة لألرصاد تقﯿﯿﻢ لﺴقﻮط األمﻄار الﻤﺮتفع بﺈفﺮاط الﺬي كان مﺮتﺒﻄاً
الﺠﻮية (.)BAMS
بﺈعﺼا ر هارفي .وتﺒﯿّﻦ أيﻀاً لفﺮيﻖ خﺒﺮاﺀ الﻤﻨﻈﻤة
ً
تﺤلﯿال العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية ( )WMOالﻤعﻨي باآلثار الﻤﻨاخﯿة
وآخﺮ تقﺮيﺮ أصﺪرته جﻤعﯿة  BAMSقﺪ تﻀﻤﻦ 27
47
للﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة الﺘي حﺪثﺖ في عام ( 2016وبعﺾ هﺬه على األعاصﯿﺮ الﻤﺪارية أنه في حﯿﻦ ال يﻮجﺪ دلﯿﻞ
الﺘﺤلﯿالت هﻮ تﺤلﯿالت مﺘعﺪدة لﻨفﺲ الﻈاهﺮة) ،وتﻮصﻞ واضﺢ على أن تﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ هﻮ الﺬي يُﺰيﺪ أو يقلﻞ مﻦ
إلى أن تﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸأ كان مﺤﺮّ كاً هاما وتﯿﺮة أعاصﯿﺮ الهاريﻜﯿﻦ الﺒﻄﯿﺌة الﺤﺮكة والﺘي تﺼﻞ
إلى الﺒﺮ ،فﺈنه مﻦ الﻤﺮجﺢ أن يﻜﻮن تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ بفعﻞ
لﺘﻮاتﺮ الﻈاهﺮة الﻤعﻨﯿة في  21مﻦ الﺤاالت الﺒالﻎ عﺪدها
ً اإلنﺴان سﺒﺒاً في أن تﻜﻮن معﺪالت سقﻮط األمﻄار أكﺜﺮ
 .27وعلى وجه الﺨﺼﻮص ،تﻮصﻞ  13مﻦ  15تﺤلﯿال شﺪة ،وأن يﺆدي االرتفاع الﻤﺴﺘﻤﺮ في مﺴﺘﻮى سﻄﺢ
قﯿّﻤﺖ ﻇﻮاهﺮ تﻄﺮف درجات الﺤﺮارة (إما على الﺒﺮ أو الﺒﺤﺮ إلى تفاقﻢ آثار عﺮام العﻮاصﻒ .وتقﯿﯿﻤات الﻈﻮاهﺮ
ً
ً
في الﻤﺤﯿﻄات) إلى أن احﺘﻤال حﺪوثها كان مﺘأثﺮا تأثﺮا األخﯿﺮة  -الﺘي يﺴﺘﺨﺪم معﻈﻤها أسالﯿﺐ وُثقﺖ في الﻤﺆلفات
كﺒﯿﺮاً بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸأ في االتﺠاه ”الﻤﺘﻮقع“ الﺘي يﺴﺘعﺮضها األقﺮان ،وإن كانﺖ الﺘقﯿﯿﻤات نفﺴها لﻢ
(أي أن احﺘﻤال ﻇاهﺮة االحﺘﺮار زاد أو أن احﺘﻤال ﻇاهﺮة تﻮثّﻖ  -تُﻨﺸﺮ بانﺘﻈام بعﺪ حﺪوث الﻈاهﺮة بفﺘﺮة وجﯿﺰة مﻦ
الﺒﺮد أصﺒﺢ أقﻞ) .وكان مﻦ أمﺜلة االهﺘﻤام الﻤﻀادة حﺪوث خالل ﻃائفة مﺘﻨﻮعة مﻦ القﻨﻮات ،ومﻦ الﻤﺮجﺢ أن كﺜﺮة
ﻇاهﺮة صقﯿع في جﻨﻮب غﺮبي اسﺘﺮالﯿا في أيلﻮل/سﺒﺘﻤﺒﺮ مﻦ هﺬه الﻈﻮاهﺮ سﺘﻮثّﻖ في الﻤﺆلفات الﺘي يﺴﺘعﺮضها
 ،2016حﯿﺚ تﺒﯿّﻦ أن تﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸأ أدى إلى األقﺮان في الﻮقﺖ الﻤﻨاسﺐ.
زيادة كﺒﯿﺮة في احﺘﻤال شﺬوذ الﺪوران الﺬي كان الﻤﺤﺮك
الﺮئﯿﺴي للﻈاهﺮة (على الﺮغﻢ مﻦ إشارة االحﺘﺮار الﺨلفﯿة).
وكﻤا كان الﺤال في الﺴﻨﻮات الﺴابقة ،عُ ﺜﺮ على إشارات WMO expert team statement on Hurricane Harvey,
https://public.wmo.int/en/media/news/wmo-expert
بﺸﺮية الﻤﻨﺸأ على نﺤﻮ أقﻞ اتﺴاقاً فﯿﻤا يﺘعلﻖ بﻈﻮاهﺮ
-team-statement-hurricane-harvey.
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ﻋﺰو الﻈﻮاھﺮ الﻤﻨاﺧﯿة الﻤﺘﻄﺮﻓة
مﻦ األسﺌلة الﺸائعة الﺘي تﺜار عﻨﺪ حﺪوث ﻇاهﺮة مﻨاخﯿة مﺘﻄﺮفة األساسﯿة فﯿﻤا يﺘعلﻖ بالهﻄﻮل الﻤﺘﻄﺮف أقﻞ وضﻮحاً مﻤا هي فﯿﻤا
”هﻞ تﺴﺒﱠﺐ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ في هﺬه الﻈاهﺮة؟“ .ويﺘﻨاول العلﻤاﺀ هﺬا يﺘعلﻖ بﺪرجة الﺤﺮارة وألن ﻇﻮاهﺮ الهﻄﻮل الﻤﺘﻄﺮف تﺤﺪث عاد ًة
الﺴﺆال على نﺤﻮ مﺨﺘلﻒ هﻮ” :هﻞ تأثﺮ احﺘﻤال حﺪوث هﺬه الﻈاهﺮة على نﻄاقات مﻜانﯿة أقﺼﺮ مﻦ الﻨﻄاقات الﻤﻜانﯿة الﺘي تﺤﺪث علﯿها
بﺘأثﯿﺮات اإلنﺴان على الﻤﻨاخ ،وإذا كان األمﺮ كﺬلﻚ ،فﺈلى أي حﺪ؟“ .ﻇﻮاهﺮ درجات الﺤﺮارة الﻤﺘﻄﺮفة.
ً
مﺠاال نﺸﻄاً جﺪاً مﻦ مﺠاالت الﺒﺤﻮث
وقﺪ أصﺒﺢ الﺮد على هﺬا الﺴﺆال
في الﺴﻨﻮات القلﯿلة الﻤاضﯿة .وبﯿﻨﻤا اتُﺒعﺖ مﺠﻤﻮعة مﻦ الﻨُهج ،فﺈن
أكﺜﺮها شﯿﻮعاً هﻮ اسﺘﺨﺪام الﻨﻤاذج الﻤﻨاخﯿة .ويﺘألﻒ هﺬا الﻨهج مﻦ
اسﺘﺨﺪام هﺬه الﻨﻤاذج مع جﻤﯿع عﻤلﯿات القﺴﺮ الﻤﻨاخﯿة الﻤعﺮوفة،
سﻮاﺀ كانﺖ بﺸﺮ ية ا لﻤﻨﺸأ أو ﻃﺒﯿعﯿة ،وباسﺘﺨﺪام عﻮامﻞ القﺴﺮ
الﻄﺒﯿعﯿة فقﻂ .وتﺘﯿﺢ مقارنة احﺘﻤال حﺪوث الﻈاهﺮة الﻤعﻨﯿة بﺘﺸﻐﯿﻞ
مﺠﻤﻮعﺘي الﻨﻤاذج عﺰو الﻈاهﺮة إلى عﻮامﻞ بﺸﺮية الﻤﻨﺸأ مقابﻞ
وفﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺒعﺾ أنﻮاع الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة ،ال سﯿﻤا تلﻚ الﺘي
العﻮامﻞ الﻄﺒﯿعﯿة .وكﺜﯿﺮاً ما يعﺒّﺮ عﻦ ذلﻚ بأنه َكﺴْ ﺮ الﻤﺨاﻃﺮة الﺬي
تُﺤ ﱠﺪد باسﺘﺨﺪام مﺆشﺮات معﯿارية ،مﻦ قﺒﯿﻞ الﻤﺘﻮسﻂ الﻮﻃﻨي لﺪرجة
يﻤﻜﻦ عﺰوه ( ،)FARوهﻮ احﺘﻤال كﻮن الﻈاهﺮة نﺘﯿﺠة لﺘأثﯿﺮ بﺸﺮي
الﺤﺮارة الﺸهﺮية ،اسﺘُﺤﺪثﺖ أسالﯿﺐ تﺘﯿﺢ تقﯿﯿﻢ َكﺴْ ﺮ الﻤﺨاﻃﺮة الﺬي
الﻤﻨﺸأ على الﻤﻨاخ على العﻜﺲ مﻦ الﺘقلﺒﯿة الﻄﺒﯿعﯿة.
يﻤﻜﻦ عﺰوه ( )FARفﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻈاهﺮة ُقﺮب الﻮقﺖ الﺤقﯿقي .وفي
وقﺪ تﻮصلﺖ كﺜﺮة مﻦ هﺬه الﺪراسات إلى أن احﺘﻤال الﻈاهﺮة الﻤﺘﻄﺮفة الﻮقﺖ الﺤاضﺮ ،تُﻨﺸﺮ معﻈﻢ هﺬه الﺘقاريﺮ مﻦ خالل قﻨﻮات أخﺮى
كان مﺘأثﺮاً بالﻨﺸاط الﺒﺸﺮي ،إما مﺒاشﺮ ًة أو على نﺤﻮ غﯿﺮ مﺒاشﺮ غﯿﺮ الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا ()NMHSs
ً
مﺜال مﻦ خالل الﺘأثﯿﺮ في احﺘﻤال حﺪوث شﺬوذ غﯿﺮ معﺘاد في الﺪوران مﻦ قﺒﯿﻞ الﻤﺪونات ،أو الﻤﻮاقع الﺸﺒﻜﯿة للﺠامعات أو للﻤﻨﻈﻤات غﯿﺮ
أدى إلى حﺪوث الﻈاهﺮة الﻤﺘﻄﺮفة؛ اقﺘﺮاناً في بعﺾ األحﯿان مع الﺤﻜﻮمﯿة ،أو وسائﻂ اإلعالم .وما زالﺖ خﺪمات العﺰو الﺘﺸﻐﯿلﯿة
تأثﯿﺮات أخﺮى مﻦ قﺒﯿﻞ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ  -الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبي ( .)ENSOالﺨاضعة إلشﺮاف الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا
ومﻦ مﺠﻤﻮعة مﻜﻮنة مﻦ  131دراسة نُﺸﺮت خالل الفﺘﺮة بﯿﻦ عامي ( )NMHSsأو الﻤﺮاكﺰ الﻤﻨاخﯿة اإلقلﯿﻤﯿة في بﺪايﺘها ،وإن كان علﻤاﺀ
 2011و  2016في نﺸﺮة الﺠﻤعﯿة األمﺮيﻜﯿة لألرصاد الﺠﻮية وجﺪت فﺮادى كﺜﯿﺮون مﻦ الﻤﺮافﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية والهﯿﺪرولﻮجﯿا
نﺴﺒة قﺪرها  %65أن احﺘﻤال حﺪوث الﻈاهﺮة تأثﺮ إلى حﺪ كﺒﯿﺮ قﺪ ساهﻤﻮا في الﺪراسات الﺘي تُﻨﺸﺮ حالﯿاً .ومع ذلﻚ ،مﻦ الﻤﺘﻮقع
إحﺮاز تقﺪم كﺒﯿﺮ في هﺬا الﻤﺠال في الﺴﻨﻮات القلﯿلة الﻤقﺒلة نﺘﯿﺠة
بأنﺸﻄة بﺸﺮية الﻤﻨﺸأ.
لﺰيادة الﻄلﺐ مﻦ الﺤﻜﻮمات والﺠﻤهﻮر ووسائﻂ اإلعالم على هﺬه
وتﺒﯿّﻦ أن أقﻮى تأثﯿﺮ بﺸﺮي الﻤﻨﺸأ كان يﺘعلﻖ بالﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة
الﺨﺪمات في شﺒه الﻮقﺖ الﺤقﯿقي.
لﺪرجة الﺤﺮارة بﺤﯿﺚ كان يﺰيﺪ احﺘﻤال ﻇﻮاهﺮ االحﺘﺮار الﻤﺘﻄﺮفة
ويقﻞ احﺘﻤال ﻇﻮا هﺮ ال ﺒﺮد الﻤﺘﻄﺮفة  .ويﺼﺪق هﺬا على وجه
الﺨﺼﻮص فﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻈﻮاهﺮ الﺘي بُﺤﺜﺖ على نﻄاق مﻨاﻃﻖ كﺒﯿﺮة
وعلى مﺪى فﺘﺮة زمﻨﯿة ﻃﻮيلة ،كﻤﻮسﻢ أو سﻨة .وكﻤﺜال على ذلﻚ،
تﺒﯿّﻦ أن الﻤﺘﻮسﻂ العالﻤي لﺪرجة الﺤﺮارة الﺬي سﺠّ ﻞ رقﻤاً قﯿاسﯿاً
ً
مﺴﺘﺤﯿال تقﺮيﺒاً بﺪون الﻨﺸاط الﺒﺸﺮي.1
في عام  2016كان سﯿﺼﺒﺢ
ولﻮجﻮد مﺴﺘﻮى أعلى مﻦ الﺘقلﺒﯿة ”الﻄﺒﯿعﯿة“ في مﻮاقع فﺮادى وعلى
0.1
نﻄاقات زمﻨﯿة أقﺼﺮ ،مﻦ األصعﺐ العﺜﻮر على إشارة بﺸﺮية هامة
HistoricalNat
ﻋﺗﺑﺔ اﻟﺟزء اﻟذي ﯾﻣﻛن
RCP8.5
ﻋزوه ﻟﻠﻣﺧﺎطر
0.08
في حﺪوث الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة القﺼﯿﺮة األجﻞ في أماكﻦ مﺤﺪدة،
0.06
وإن كانﺖ دراسات مﻦ هﺬا الﻨﻮع بﺪأت تﻈهﺮ أيﻀاً.
وفي الﻮقﺖ الﺤاضﺮ ،تﺠﺮي معﻈﻢ دراسات العﺰو بﻄﺮيقة الﺒﺤﻮث،
والﻤﻨﺒﺮ األكﺜﺮ شﯿﻮعاً لﻨﺸﺮ هﺬه الﺪراسات هﻮ مﻦ خالل الﻤﺆلفات
الﺘقلﯿﺪية الﺘي يﺴﺘعﺮضها األقﺮان .ويﺤﺪث معﻈﻢ ذلﻚ مﻦ خالل ملﺤﻖ
سﻨﻮي لﺘقﺮيﺮ حالة الﻤﻨاخ الﺬي يُﻨﺸﺮ في نﺸﺮة الﺠﻤعﯿة األمﺮيﻜﯿة
لألرصاد الﺠﻮية .وتُﻨﺸﺮ هﺬه الﺪراسات عاد ًة بعﺪ حﺪوث الﻈاهﺮة
الﻤعﻨﯿة بعﺪة أشهﺮ.

Knutson, T.R. et al., 2017 : CMIP5 model-based assessment of
anthropogenic influence on record global warmth during 2016.
Bulletin of the American Meteorological Society, 99:S11-S15.
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1

اﻻﺣﺗﻣﺎل

وكان مﻦ األصعﺐ تﺤﺪيﺪ الﺘأثﯿﺮ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸأ في عﺰو ﻇﻮاهﺮ
الهﻄﻮل الﻤﺘﻄﺮف .فﺒﯿﻨﻤا وجﺪت بعﺾ الﺪراسات أن احﺘﻤال حﺪوث
بعﺾ ﻇﻮاهﺮ الهﻄﻮل الﻤﺘﻄﺮف قﺪ زاد ،بفعﻞ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،على
نﺤﻮ غﯿﺮ مﺒاشﺮ في األغلﺐ ،فﺈن نﺘائج دراسات أخﺮى كﺜﯿﺮة لﻢ
تﻜﻦ قاﻃعة .وهﺬ ا يﺮجع إلى أن اإلشارة الﻤﻨاخﯿة الﻄﻮيلة األجﻞ
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اﻟﺷذوذ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺣرارة ﻓﻲ وﺳط إﻧﺟﻠﺗرا )درﺟﺔ ﺳﻠﺳﯾوس(

تﻮزيع احﺘﻤاالت الﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي لﻤﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة في وسﻂ انﺠلﺘﺮا
في ﻇﻞ عﻤلﯿات مﺤاكاة الﻨﻤﻮذج الﻄﺒﯿعي (األزرق) ومﺴارات الﺘﺮكﯿﺰ
الﻨﻤﻮذجﯿة ( 8.5بﻨي) ،في  ،2006مع عﺮض قﯿﻤة ( 2006أعلى قﯿﻤة مﺴﺠلة)
كﺨﻂ أسﻮد مﻈلﻞ (الﻤﺼﺪر ،Andrew King :جامعة ملﺒﻮرن ،أسﺘﺮالﯿا)

الﻤﺨاﻃﺮ الﻤﻨاخﯿة واآلثار الﻤﺘعلقة بها
إن الﻈﻮ اه ﺮ الﻤﺘﻄﺮفة والﻜﻮارث الﻤﺘعلقة بالﻤﻨاخ
تﺘﺮك أثﺮاً فادحاً على الﺮفاه الﺒﺸﺮي ،وقﻄاعات شﺘى،
واالقﺘﺼادات الﻮﻃﻨﯿة .وقﺪ اتﺴﻢ عام  2017على وجه
الﺨﺼﻮص بﻜﺜﺮة الﻜﻮارث ذات اآلثار االقﺘﺼادية
الﻜﺒﯿﺮة .فقﺪ ق ّﺪرت شﺮكة  Munich Reمﺠﻤﻮع خﺴائﺮ
الﻜﻮارث الﻨاجﻤة عﻦ ﻇﻮاهﺮ مﺘعلقة بالﻄقﺲ والﻤﻨاخ
في عام  2017بﻤﺒلﻎ  320بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي ،48وهﻮ
أكﺒﺮ مﺠﻤﻮع سﻨﻮي مﺴﺠّ ﻞ (بعﺪ مﺮاعاة الﺘﻀﺨﻢ).

الﺰراﻋة واﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ
يﻤﻜﻦ أ ن يﺪ مّﺮ الﺘعﺮّ ض للﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة والﺘأثﺮ
بها األصﻮل والﺒﻨى الﺘﺤﺘﯿة الﺰراعﯿة ،مﻤا يﺘﺴﺒﺐ في
إلﺤاق ضﺮر شﺪيﺪ بﺴُ ﺒﻞ عﯿﺶ ماليﯿﻦ مﻦ األشﺨاص
وأ مﻨهﻢ الﻐﺬائي  .ويﺘﻤﺜﻞ شاغﻞ مﻦ شﻮاغﻞ بﺮنامج
األغﺬية العالﻤي ( )WFPفي أن أكﺜﺮ مﻦ  %80مﻦ
سﻜان العالﻢ عﺪيﻤي األمﻦ الﻐﺬائي يعﯿﺸﻮن في بلﺪان
ذات بﯿﺌات مﺘﺪهﻮرة عُ ﺮضة لألخﻄار الﻄﺒﯿعﯿة .وعﻨﺪ
حﺪوث ﻇﻮاهﺮ مﺘعلقة بالﻤﻨاخ ،قﺪ يﺘﺪهﻮر بﺴﺮعة وضع
ً
أصال لﯿﺼﺒﺢ أزمات غﺬائﯿة وتﻐﺬوية.
األشﺨاص الﻀعفاﺀ
وتﺰيﺪ عادة مﺸاكﻞ انعﺪام األمﻦ الﻐﺬائي وسﻮﺀ الﺘﻐﺬية
الﺸﺪيﺪيﻦ حﯿﺜﻤا تﺆدي أخﻄار ﻃﺒﯿعﯿة مﻦ قﺒﯿﻞ حاالت
الﺠفاف والفﯿﻀانات إلى مﻀاعفة عﻮاقﺐ الﻨﺰاعات.49
ّ
تعﻄﻞ اإلنﺘاج الﺰراعي في الﻤﻨاﻃﻖ الﺮيفﯿة
ويﺆثﺮ
ً
بالﺒلﺪان الﻨامﯿة على سُ ﺒﻞ عﯿﺶ مﻦ هﻢ األشﺪ فقﺮا واألشﺪ
ً
أصال .وقﺪ تﺒﯿّﻦ
ضعفاً على وجه الﺨﺼﻮص الهﺸة
مﻦ اسﺘعﺮاض أجﺮته مﻨﻈﻤة األغﺬية والﺰراعة ()FAO
أن الﺰراعة (الﻤﺤاصﯿﻞ ،والﺜﺮوة الﺤﯿﻮانﯿة ،ومﺼائﺪ
األسﻤ اك ،وتﺮبﯿة األحﯿاﺀ الﻤائﯿة ،والﺤﺮاجة ) تﻤﺜﻞ
 %26مﻦ جﻤﯿع األضﺮار والﺨﺴائﺮ الﻤﺮتﺒﻄة بالﻜﻮارث
.50
الﻤﺘعلقة بالﻤﻨاخ الﻤﺘﻮسﻄة إلى الﻜﺒﯿﺮة الﻨﻄاق

 ،2017ومﻮسﻢ هﺰيﻞ األمﻄار في آذار/مارس  -أيار /الﺸﻜﻞ  :19عﺪد
مايﻮ  .ونﺘﯿﺠة لﺬلﻚ ،ارتفع عﺪد عﺪيﻤي األمﻦ الﻐﺬائي األشﺨاص الﺬيﻦ
ارتفاعاً كﺒﯿﺮاً في شﺮقي أفﺮيقﯿا .51ومﻦ بﯿﻦ أشﺪ الﻤﻨاﻃﻖ يعانﻮن انعﺪام األمﻦ
تﻀﺮر اً جﻨﻮب إ ثﯿﻮبﯿا وجﻨﻮب شﺮ قها ،وشﻤال كﯿﻨﯿا الﻐﺬائي بﺸﻜﻞ حاد
ومﻨاﻃقها الﺴاحلﯿة ،والﺼﻮمال كلها تقﺮيﺒاً ،والﻤﻨاﻃﻖ في كﯿﻨﯿا والﺼﻮمال
وإثﯿﻮبﯿا ( الﻤﺼﺪر:
الﺠﻨﻮبﯿة الﺸﺮقﯿة مﻦ جﻨﻮب الﺴﻮدان ،والﻤﻨاﻃﻖ الﺸﻤالﯿة
القﺮن األفﺮيقي :اآلثار
الﺸﺮقﯿة مﻦ أوغﻨﺪا .وفي الﺼﻮمال ،كان أكﺜﺮ مﻦ نﺼﻒ اإلنﺴانﯿة للﺠفاف
أراضي ا لﻤﺤاصﯿﻞ قﺪ تﻀﺮر بالﺠفاف في حﺰيﺮان – /العﺪد  20 ،9آب/
يﻮنﯿﻮ  ،2017وانﺨفﻀﺖ القﻄعان بﻨﺴﺒة تﺘﺮاوح مﻦ  40اغﺴﻄﺲ ( مﻜﺘﺐ تﻨﺴﯿﻖ
إلى  %60مﻨﺬ كانﻮن األول /ديﺴﻤﺒﺮ  2016نﺘﯿﺠة لﺘﺰايﺪ الﺸﺆون اإلنﺴانﯿة)

الﻨفﻮق والﻤﺒﯿعات بﺴﺒﺐ

الﻨﻜﺒات.

وفي إثﯿﻮبﯿا ،أدى الﺠفاف الﻤﻄ ّﻮل إلى تعﺮيﺾ إنﺘاج
الﻤﺤ اصﯿ ﻞ للﺨﻄﺮ وتﺴﺒ ﺐ ف ي ح ﺪ و ث انﺨفاض في
تﻮافﺮ الﻤﺮاعي ،وقﯿّﺪ بﺸﺪة القﺪرة الﺸﺮائﯿة لﺪى األثﺮ
الﻤعﯿﺸﯿة الﺮعﻮية .وفي مﻨاﻃﻖ كﯿﻨﯿا الﻤﺘﻀﺮرة بالﺠفاف،
ارتﺒﻄﺖ بالﺠفاف ،اسﺘﻨاداً إلى الﺮقﻢ القﯿاسي ألحﻮال
وفي القﺮن األفﺮيقي ،أدى نقﺺ سقﻮط األمﻄار إلى الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتي ( )VCIفي أيار/مايﻮ  ،2017زيادة حادة
فﺸﻞ مﻮسﻢ الﻤﻄﺮ في عام  ،2016وأعقﺐ ذلﻚ مﻮسﻢ في أسعار الﻤﺤاصﯿﻞ األساسﯿة اقﺘﺮنﺖ بانﺨفاض أسعار
جفاف شﺪيﺪ خالل كانﻮن الﺜاني/يﻨايﺮ  -شﺒاط/فﺒﺮايﺮ الﻤاشﯿة وما نﺘج عﻦ ذلﻚ مﻦ تﺂكﻞ في سُ ﺒﻞ العﯿﺶ وتهﺪيﺪ
لألمﻦ الﻐﺬائي .52
Munich Re, 2018: Hurricanes cause record losses
in 2017 – The year in figures. Release of 4 January
2018. The losses quoted by Munich Re include both
insured and non-insured losses, but may calculate
)indirect economic losses (e.g. business interruption
in a different way than some other sources.

48

Foo d and Agriculture Organization of the United
Nation s (FAO), International Fund for Agricultural
Development (IFAD), United Nations Children’s Fund
(UNICEF), World Food Programme (WFP) and World
Health Organization (WHO), 2017: The State of Food
Security and Nutrition in the World 2017 – Building
resilience for peace and food security. FAO, Rome,
http://www.fao.org/3/a-I7695e.pdf.

49

Food a nd A gricu lture Org an ization of the United
Nations (FAO), 2017:The Impact of Disasters on
Agriculture – Assessing the information gap, http://
www.fao.org/3/a- i7279e.pdf.

50

وفي الفلﺒﯿﻦ ،خالل العقﺪيﻦ األخﯿﺮيﻦ ،كان عﺪد األﻃفال
ّ
الﺮضع الﺬيﻦ تُﻮفﻮا في الـ  24شهﺮاً الﺘي أعقﺒﺖ أعاصﯿﺮ
ُ
ّ
الﺮضع الﺬيﻦ تﻮفﻮا
الﺘﯿفﻮن أكﺒﺮ  15مﺮة مﻦ عﺪد األﻃفال
ّ
أثﻨاﺀ تلﻚ األ عاصﯿﺮ نفﺴها .ومﻦ بﯿﻦ أولﺌﻚ الﺮضع،
U nit ed Nat ions Office for the Coordination of
Humanitarian Affairs (OCHA), 2017: Horn of Africa:
Huma nit ar ian Impacts of Drought, 9 (10 August
2017), https://reliefweb.int/report/somalia/horn-africa
-humanitarian-impacts-drought-issue-9-10-aug-2017.

51

Food and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO), 2017: Global Information and Early
Warning System on Food and Agriculture (GIEWS).
Special Alert No. 339. Region: East Africa, http://www
.fao.org/3/a-i7537e.pdf.
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بﯿانات لﻤﺮاقﺒة آﺛار الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة والﻜﻮارث الﻤﺘﺼﻠة بالﻤﻨاخ
في الﺪورة الﺤادية والﺴﺒعﯿﻦ للﺠﻤعﯿة العامة لألمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة 1والﺪورة الﺜامﻨة واألربعﯿﻦ للﺠﻨة اإلحﺼائﯿة
لأل مﻢ ا لﻤﺘﺤﺪة  ،2اعﺘُﻤﺪت بﯿانات ومﺆشﺮات قﯿاس
ال ﺘقﺪ م الﻤﺤﺮز في تﺤقﯿﻖ األهﺪاف العالﻤﯿة لﻜﻞ
مﻦ إﻃار سﯿﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث للفﺘﺮة
 2030-2015وخﻄة الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة لعام  .2030وأتﯿﺢ
بﺬلﻚ الﺮصﺪ واإلبالغ الﻤﺘﻜامالن مﻦ جانﺐ الﺒلﺪان
للﺘقﺪم الﻤﺤﺮز في إدارة مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث والﻤﻨاخ
وما يﺼاحﺒها مﻦ آثار ،باسﺘﺨﺪام مﺠﻤﻮعات بﯿانات
مﺘعﺪدة األغﺮاض ومﺆشﺮات مﺸﺘﺮكة.

آلسﯿا والﻤﺤﯿﻂ الهادئ نﺘائج فﺮيﻖ الﺨﺒﺮاﺀ الﻤعﻨي
باإلحﺼاﺀات الﻤﺘعلقة بالﻜﻮارث ،الﺘي تﺘﻀﻤﻦ وضع
إﻃار إحﺼائي يﺘعلﻖ بالﻜﻮارث ( )DRSFدعﻤاً لﺮصﺪ
تﺤقﯿﻖ األهﺪاف العالﻤﯿة في إﻃار سﯿﻨﺪاي وأهﺪاف
الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة.

وتﻮضﺢ فﺮقة العﻤﻞ الﻤعﻨﯿة بقﯿاس الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة
والﻜﻮارث ،الﺘي أنﺸأها مﺆتﻤﺮ اإلحﺼائﯿﯿﻦ األوروبﯿﯿﻦ
الﺘابع للﺠﻨة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة االقﺘﺼادية ألوروبا ،دور
اإل حﺼاﺀات الﺮسﻤﯿة في تﻮفﯿﺮ الﺒﯿانات الﻤﺘعلقة
ً
فﻀال عﻦ الﺪعﻢ
با لﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة والﻜﻮارث،
ومع أ نه تﺘﻮافﺮ بﯿانات في معﻈﻢ الﺒلﺪان إلتاحة الﺬي يﻤﻜﻦ أن تقﺪمه الﻤﻜاتﺐ اإلحﺼائﯿة الﻮﻃﻨﯿة
درجة ما مﻦ قﯿاس أثﺮ الﻈﻮاهﺮ الﻤﺘﻄﺮفة والﻜﻮارث لﺘﻨفﯿﺬ إﻃار سﯿﻨﺪاي وخﻄة عام .2030
الﻤﺘعلقة بالﻤﻨاخ  -بﻤا في ذلﻚ عﻦ ﻃﺮيﻖ تﺰايﺪ عﺪد
ويﺪعﻢ الﺒلﺪان في إدخال الﺒﯿانات واإلبالغ عﻨها بانﺘﻈام
الﻨُﻈﻢ الﻮﻃﻨﯿة لﺤﺴاب خﺴائﺮ الﻜﻮارث  -على الﻨﺤﻮ
نﻈام الﺮصﺪ الﺨاص بﺈﻃار سﯿﻨﺪاي ،وهﻮ آلﯿة رصﺪ
الﻤفﺼﻞ في اسﺘعﺮاض مﺪى اسﺘعﺪاد بﯿانات إﻃار
على اإلنﺘﺮنﺖ أتﯿﺤﺖ اعﺘﺒاراً مﻦ  1آذار/مارس ،2018
سﯿﻨﺪاي لعام  ،3 2017يلﺰم القﯿام بقﺪر كﺒﯿﺮ مﻦ العﻤﻞ
وتﺪعﻤها إرشادات مفﺼلة بﺸأن الﺒﯿانات الﺸﺮحﯿة
إذا كان الﻤﺮاد أن تﻜﻮن الﺒلﺪان قادرة على رصﺪ
وا لﻤﻨهﺠﯿات الﺤاسﻮبﯿة  .وسﯿُﻨاقﺶ إدماج الﺮصﺪ
الﻤﺆشﺮ ا ت الﻤﺘفﻖ علﯿها على الﻨﺤﻮ الﺬي يﺘﻮقعه
واإلبالغ مع اتفاق باريﺲ في االجﺘﻤاع الﺜالﺚ عﺸﺮ
الفﺮيقان العامالن الﺤﻜﻮمﯿان الﺪولﯿان :فﺮيﻖ الﺨﺒﺮاﺀ
للﺠﻨة الﺘﻜﯿّﻒ الﺘابعة التفاقﯿة األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة اإلﻃارية
الﺤﻜﻮ مي الﺪولي الﻤفﺘﻮح العﻀﻮية العامﻞ الﻤعﻨي
بﺸأن تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ (.)UNFCCC
بالﻤﺆشﺮات والﻤﺼﻄلﺤات الﻤﺘعلقة بالﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ
الﻜﻮارث ( )OIEWGوفﺮيﻖ الﺨﺒﺮاﺀ الﻤﺸﺘﺮك بﯿﻦ
الﻮكاالت والﻤعﻨي بﻤﺆشﺮات أهﺪاف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة
( .)I AEG - SDGsفﺜﻤة بلﺪان تﻮاجه تﺤﺪيات تﺘعلﻖ
بﺘﻮافﺮ الﺒﯿانات وإمﻜانﯿة الﻮصﻮل إلﯿها وجﻮدتها،
ال بﺪ مﻦ معالﺠﺘها إذا كان الﻤﺮاد أن تﻜﻮن الﺒﯿانات
مﺘﺴقة وقابلة للﻤقارنة بﺪرجة تﻜفي لقﯿاس الﺘقﺪم
الﻤﺤﺮز واألثﺮ قﯿاساً مﺠﺪياً.
و يﺴﺘ ﻤ ﺮ العﻤﻞ مع األوساط اإلحﺼائﯿة الﺪولﯿة
للﺘﺼﺪي لﺒعﺾ هﺬه الﺘﺤﺪيات .وسﺘُعﺮض في الﺪورة
ا لﺮا بعة والﺴﺒعﯿﻦ للﺠﻨة االقﺘﺼادية واالجﺘﻤاعﯿة
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Resolution (A/RES/71/276) approving the Report of
the Open-ended Intergovernmental Expert Working
Group on Indicators and Terminology relating to
Disaster Risk Reduction (A/71/644).

1

Report of the Inter-agency and Expert Group on
Sustainable Development Goal Indicators – Note
by the Secretary-General (E/CN.3/2017/2).

2

United Nations Office for Disaster Risk Reduction
( UNI S DR): Sendai Framework data readiness
review 2017 – Global summary report, https://
www.preventionweb.net/publications/view/53080.

3

كانﺖ الﺒﻨات يﻤﺜّلﻦ  53.%80وفي إثﯿﻮبﯿا ،يﺰيﺪ احﺘﻤال
أن يعاني األﻃفال الﺬيﻦ يﻮلﺪون في مﻨﻄقة تعﺮضﺖ
لﻜﻮارث مﻦ سﻮﺀ الﺘﻐﺬية بﻨﺴﺒة قﺪرها  %35.5ويﺰيﺪ
54
احﺘﻤال أن يعانﻮا مﻦ تقﺰم الﻨﻤﻮ بﻨﺴﺒة قﺪرها .%41
وخالل الﺴﻨﻮات الﺜالث األخﯿﺮة ،تعﺮّ ض اإلنﺘاج الﺰراعي
وسُ ﺒﻞ العﯿﺶ الﻤﺘﺼلة به لﺨﻄﺮ شﺪيﺪ مﻦ جﺮاﺀ الفﯿﻀانات
الﻤﺘﻜﺮرة والﺸﺪيﺪة في بلﺪان كﺜﯿﺮة .ففي مالوي ،أدت
الفﯿﻀانات الﺘي حﺪثﺖ في عام  2015إلى إلﺤاق أضﺮار
وخﺴائﺮ بالﻤﺤاصﯿﻞ والﺜﺮوة الﺤﯿﻮانﯿة ومﺼائﺪ األسﻤاك
واألصﻮل الﺤﺮجﯿة وتﺪفقات اإلنﺘاج تﺠاوزت قﯿﻤﺘها 60
ملﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜي ( .)GoM, 2015وحﺪث أكﺜﺮ مﻦ
 %37مﻦ األثﺮ االقﺘﺼادي الﻜلي لفﯿﻀانات عام 2015
في مﯿانﻤار في القﻄاع الﺰراعي.55
وفي عام  ،2017أثّﺮت فﯿﻀانات عﺪيﺪة على القﻄاع
الﺰراعي ،ال سﯿﻤا في بلﺪان آسﯿﻮية .فقﺪ أدت األمﻄار
الﻐﺰيﺮة الﺘي هﻄلﺖ في أيار/مايﻮ  2017إلى حﺪوث
فﯿﻀانات وانهﯿاالت أرضﯿة شﺪيﺪة في الﻤﻨاﻃﻖ الﺠﻨﻮبﯿة
 الﻐﺮبﯿة مﻦ سﺮي النﻜا ،وأدى األثﺮ الﺴلﺒي للفﯿﻀاناتعلى إنﺘاج الﻤﺤاصﯿﻞ إلى زيادة خﻄﻮرة أحﻮال األمﻦ
ً
أصال بالﺠفاف .56وفي
الﻐﺬائي في ذلﻚ الﺒلﺪ الﻤﻨﻜﻮب
تﻤ ﻮز  /يﻮلﯿﻮ  ،2017ساهﻤﺖ فﯿﻀانات مﻮضعﯿة في
جﻨﻮب ووسﻂ مﯿانﻤار في إحﺪاث خﺴائﺮ في مﺤﺼﻮل
األرز ،واألغﺬية الﻤﺨﺰونة ،والﺜﺮوة الﺤﯿﻮانﯿة ،وأثﺮت
على  200000شﺨﺺ على األقﻞ في مﻨاﻃﻖ ماغﻮاي
وساغايﻨﻎ وباغﻮ وأيﯿاروادي ووالية مﻮن .وكانﺖ تلﻚ
هي الﺴﻨة الﺜالﺜة على الﺘﻮالي الﺘي تﺘعﺮض فﯿها مﯿانﻤار
لفﯿﻀانات شﺪيﺪة خالل مﻮسﻢ األمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة.
وأدى الهﻄﻮل الﻤفﺮط في أواخﺮ آذار/مارس وأوائﻞ
نﯿﺴان/أبﺮيﻞ  2017إلى حﺪوث فﯿﻀانات في الﻤﻨاﻃﻖ
الﺰراعﯿة بﺸﻤال شﺮقي بﻨﻐالديﺶ ،األمﺮ الﺬي أثّﺮ على
إنﺘاج الﻤﺤاصﯿﻞ في مقاﻃعات سﯿلهﯿﺖ ودكا ومﯿﻤﯿﻨﺴﻨﻎ
Anttila-Hughes, J. and S. Hsiang, 2013: Destruction,
Disinvestment, and Death: Economic and Human
Losses Following Environmental Disaster. Available
at SSRN: http://ssrn.com/abstract=2220501.
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Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC),
2007: Fourth Assessment Report, https://www.ipcc
.ch/report/ar4/.

54

Government of Myanmar. (2015). Myanmar. Post-disaster needs assessment of floods and landslides,
July–September 2015, http://documents.worldbank
.org/curated/en/646661467990966084/Myanmar-Post
-disaster-needs-assessment-of-floods-and-landslides
-July-September-2015.

55

Food and Agr i cu lt ure Organization of the United
nations (FAO) and World Food Programme (WFP),
2017: Special Report. FAO/WFP Crop and Food
Security Assessment Mission to Sri Lanka, http://
www.fao.org/3/a-i7450e.pdf.
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الﺴﻜان الﻤﺘﻀﺮرون )بالﻤﻼيﯿﻦ( بالﻔﯿﻀانات
ﻓﻲ بﻨﻐﻼديﺶ والﮭﻨﺪ ونﯿﺒال
ﻓﻲ  24آب /أﻏﺴﻄﺲ 2017
الﺒلﺪ

إجﻤالي عﺪد الﺴﻜان الﻤﺘﻀﺮريﻦ

بﻨﻐالديﺶ

6.9

ملﯿﻮن

الهﻨﺪ

32.1

ملﯿﻮن

نﯿﺒال

1.7

ملﯿﻮن

الﻤﺼﺪر :مﻜﺘﺐ األمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺘﻨﺴﯿﻖ الﺸﺆون اإلنﺴانﯿة ()OCHA

على وجه الﺨﺼﻮص .57وجلﺐ مﻮسﻢ األمﻄار الﻤﻮسﻤﯿة
في جﻨﻮب آ سﯿا أسﻮ أ فﯿﻀانات تﺸهﺪها الﻤﻨﻄقة مﻨﺬ
سﻨﻮات .ففي الفﺘﺮة ما بﯿﻦ حﺰيﺮان/يﻮنﯿﻮ وآب/أغﺴﻄﺲ
 ،2017تﻀﺮر بالفﯿﻀانات في نﯿﺒال وبﻨﻐالديﺶ والﻤﻨﻄقة
الﺸﻤالﯿة مﻦ الهﻨﺪ ماليﯿﻦ مﻦ األشﺨاص وتﺴﺒﺒﺖ تلﻚ
الفﯿﻀانات في حاالت وفاة وتﺸﺮيﺪ على نﻄاق الﺒلﺪان
الﺜالثة .
وأسفﺮ انﺘهاﺀ أوجه الﺸﺬوذ الﻤﻨاخﯿة الﻤﺮتﺒﻄة بﻈاهﺮة
الﻨﯿﻨﯿﻮ في  ،2016/2015على الﯿابﺴة وفي الﻤﺤﯿﻄات
على الﺴﻮاﺀ ،عﻦ تﺤﺴّ ﻦ اإلنﺘاج الﺰراعي وإنﺘاج مﺼائﺪ
األسﻤاك في بعﺾ الﻤﻨاﻃﻖ .58وساهﻤﺖ أنﻤاط سقﻮط
األمﻄار األكﺜﺮ اعﺘﯿاداً في إنﺘاج مﺤﺼﻮلﯿﻦ عالﻤﯿﯿﻦ
للﺤﺒﻮب الﻐﺬائﯿة يﻤﺜالن رقﻤاً قﯿاسﯿاً في سﻨﺘﯿﻦ مﺘﺘالﯿﺘﯿﻦ
مﻨﺬ عام  .2015فقﺪ سﺠّ ﻞ إنﺘاج العالﻢ مﻦ القﻤﺢ في عام
 2016أعلى رقﻢ سﺠّ له على اإلﻃالق ومﻦ الﻤﺘﻮقع أن
يﻈﻞ ُقﺮب مﺴﺘﻮيات الﺮقﻢ القﯿاسي في عام  ،2017نﺘﯿﺠة
بﺼفة رئﯿﺴﯿة إلنﺘاج مﺤاصﯿﻞ أكﺒﺮ في الهﻨﺪ واالتﺤاد
الﺮوسي .وأدت زيادة وفﺮة األمﻄار مﻨﺬ مﻨﺘﺼﻒ عام
 2016في الهﻨﺪ وتايلﻨﺪ والفلﺒﯿﻦ إلى زيادة إنﺘاج األرز
إلى مﺴﺘﻮى يﻤﺜﻞ انﺘعاشاً في هﺬه الﺒلﺪان .ونﺘﯿﺠة لﺬلﻚ،
بلﻎ إنﺘاج العالﻢ مﻦ األرز ذروة جﺪيﺪة في عام 2016
ومﻦ الﻤﺘﻮقع أن يﻜﻮن قﺪ زاد زيادة إضافﯿة في عام
 .2017وفﯿﻤا يﺘعلﻖ بالﻤﺤاصﯿﻞ الﺰيﺘﯿة الﺴﻨﻮية ،انﺘعﺶ
ً
مﺴﺠال
اإلنﺘاج العالﻤي بﺴﺮعة في مﻮسﻢ ،2017/2016
في الﻮاقع رقﻤاً قﯿاسﯿاً جﺪيﺪاً ،ومﻦ الﻤﺘﻮقع أن يﺰيﺪ
زيادة مﺘﻮاضعة في مﻮسﻢ  .2018/2017وعلى العﻜﺲ
مﻦ ذلﻚ ،كان االنﺘعاش في إنﺘاج زيﺖ الﻨﺨﯿﻞ تﺪريﺠﯿاً
بﺪرجة أكﺒﺮ ولﯿﺲ مﻦ الﻤﺘﻮقع أن يعﻮد إلى معﺪل نﻤﻮه
الﻤعﺘاد إال في عام  .2018وحﺪث انﺘعاش قﻮي أيﻀاً
Food and Agriculture Organization of the United nations
(FAO), 2017: GIEWS – Global Information and Early
Warning System. Country Brief: Bangladesh, http://
=www.fao.org/giews/countrybrief/country.jsp?code
BGD.

57

Fo od and Agriculture Organization of the United
Nations (FAO), 2017: Food Outlook – Biannual Report
on Global Food Markets, November 2017, http://www
.fao.org/3/a-I8080e.pdf.
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في مﺼائﺪ سﻤﻚ األنﺸﻮجة الﺒﺮتﻐالﯿة (األنﺸﻮفﯿﺘا) قﺒالة
ساحﻞ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة الﻤﻄﻞ على الﻤﺤﯿﻂ الهادئ مع
عﻮدة درجات حﺮارة سﻄﺢ الﺒﺤﺮ في الﻤﻨﻄقة إلى ما
قﺮب الﻤﺘﻮسﻂ.

الﺼﺤة
ال تﺘﻮقﻒ اآلثار الﺼﺤﯿة العالﻤﯿة لﻤﻮجات الﺤﺮ على
اتﺠاه االحﺘﺮار بﻮجه عام بﻞ تﺘﻮقﻒ أيﻀا على كﯿفﯿة
تﻮزيع مﻮجات الﺤﺮ على نﻄاق الﻤﺴاحة الﺘي يعﯿﺶ فﯿها
الﺴﻜان .وتﺒﯿّﻦ بﺤﻮث أجﺮيﺖ مﺆخﺮاً أن الﺨﻄﺮ العام
لﻺصابة بالﻤﺮض أو لﺤﺪوث وفاة مﻦ جﺮاﺀ الﺤﺮ قﺪ ارتفع
باﻃﺮاد مﻨﺬ عام  ،1980بﺤﯿﺚ يعﯿﺶ اآلن حﻮالي %30
مﻦ سﻜان العالﻢ في ﻇﻞ أحﻮال مﻨاخﯿة تﺠعﻞ درجات
الﺤﺮارة قادرة على اإلهالك لﻤﺪة  20يﻮما على األقﻞ
في الﺴﻨة 59.ففي الفﺘﺮة ما بﯿﻦ عامي  2000و ،2016زاد
عﺪد األشﺨاص الﻀعفاﺀ الﻤعﺮضﯿﻦ لﻈﻮاهﺮ مﻮجات
الﺤﺮ بﻤقﺪار  125ملﯿﻮناً تقﺮيﺒاً.60

مﻦ العﻮاقﺐ الﺴلﺒﯿة لﺘقلﺒﯿة الﻤﻨاخ وتﻐﯿّﺮه تﺸﺮيﺪ
ومعﻈﻢ هﺬا الﺘﺸﺮيﺪ يﺤﺪث داخلﯿا ويﻜﻮن مﺮتﺒﻄا بﺒﺪاية
ﻇﻮاهﺮ ﻃقﺲ مﺘﻄﺮف تﺒﺪأ فﺠأة .بﯿﺪ أن الﻈﻮاهﺮ الﺘي
تﺒﺪأ بﺒﻂ ،مﻦ قﺒﯿﻞ حاالت الﺠفاف ،والﺘﺼﺤﺮ ،وتﺂكﻞ
الﺴﻮاحﻞ ،وارتفاع مﺴﺘﻮى سﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،يﻤﻜﻦ أن تﺆدي
أيﻀاً إلى تﺸﺮيﺪ داخلي وعابﺮ للﺤﺪود .وهﺬه الﻈﻮاهﺮ
”مﻀاعﻒ للﺘهﺪيﺪ“،
الﺘي تﺒﺪأ بﺒﻂﺀ يﻤﻜﻦ أن تﻜﻮن بﻤﺜابة
ِ
وفي الﺒلﺪان الﺘي تﺘﻮﻃﻦ فﯿها الﻜﻮلﯿﺮا ،يق ّﺪر أن  1.3بلﯿﻮن
ً
مﺜال بﻤفاقﻤة نﺰاع يﻤﻜﻦ ،بﺪوره ،أن يﺴاهﻢ في تﺸﺮيﺪ
شﺨﺺ معﺮضﻮن للﺨﻄﺮ ،بﯿﻨﻤا يعﯿﺶ في أفﺮيقﯿا وحﺪها
الﺴﻜان.
حﻮالي  40ملﯿﻮن شﺨﺺ في ”مﺮاتع“ الﻜﻮلﯿﺮا 61.وقﺪ
حُ ﺪدت ”مﺮاتع“ الﻜﻮلﯿﺮا هﺬه على نﻄاق معﻈﻢ الﺒلﺪان وفي عام  ،2016أدت الﻜﻮارث الﻤﺘعلقة بالﻄقﺲ إلى
الﺘي تﺘﻮﻃﻦ فﯿها الﻜﻮلﯿﺮا وتﻮاجه تفﺸﯿات مﺘﻜﺮرة ويﻤﻜﻦ تﺸﺮيﺪ  2 3.5ملﯿﻮن شﺨﺺ  .62ومﺜلﻤا كان الﺤال في
الﺘﻨﺒﺆ بها للﻜﻮلﯿﺮا ،تﺘﺰامﻦ في كﺜﯿﺮ مﻦ األحﯿان مع الﺴﻨﻮات الﺴابقة ،فﺈن غالﺒﯿة عﻤلﯿات الﺘﺸﺮيﺪ الﺪاخلﯿة
مﻮسﻢ الﻤﻄﺮ .وقﺪ اعﺘﺮفﺖ مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة بأن تلﻚ كانﺖ مﺮتﺒﻄة بفﯿﻀانات أو عﻮاصﻒ أو حﺪثﺖ في
تفﺸﯿات كﺒﯿﺮة للﻜﻮلﯿﺮا في شﺮق ووسﻂ أفﺮيقﯿا ،والحقا مﻨﻄقة آسﯿا -الﻤﺤﯿﻂ الهادئ .وأوضﺢ مﺜال للﺘﺸﺮيﺪ الﻨاجﻢ
عﻦ الﻈﻮاهﺮ الﻤﻨاخﯿة الﻜﺒﺮى هﻮ مﺜال مﻦ الﺼﻮمال،
حﯿﺚ أُفﯿﺪ بأن  892000شﺨﺺ ُشﺮدوا داخلﯿاً ،معﻈﻤهﻢ
في الﻨﺼﻒ األول مﻦ عام  63.2017ومﻦ بﯿﻦ األشﺨاص
175
الﻤﺸﺮديﻦ الﺬيﻦ شﻤلهﻢ مﺴﺢ ،أوضﺢ زهاﺀ  %90مﻨهﻢ
150
أن الﺠفاف كان الﺴﺒﺐ الﺮئﯿﺴي لﺘﺸﺮيﺪهﻢ ،بﯿﻨﻤا ذكﺮت
125
الﻨﺴﺒة الﻤﺘﺒقﯿة الﺒالﻐة  %10أسﺒاباً تﺮتﺒﻂ ارتﺒاﻃاً وثﯿقاً
100
75
بالﺠفاف أو ذكﺮت الﺠفاف كعامﻞ مﺴاهﻢ ،مﻦ قﺒﯿﻞ
64
50
انعﺪام األمﻦ الﻐﺬائي أو سُ ﺒﻞ العﯿﺶ.
25

الﺴﻜان.

0
‒25

In ter nal Displacement Monitoring Centre (IDMC),
2017: Global Report on Internal Displacement 2017,
http://www.internal-displacement.org/global-report/
grid2017/pdfs/2017-GRID.pdf.
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ﺗﺸﺮيﺪ الﺴﻜان

اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻌرض ﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺣرارة
)ﻣﻼﯾﯾن ﺳﻧوﯾﺎً(

الﺸﻜﻞ  :20الﺘﻐﯿﯿﺮ في
الﺘعﺮض (بﯿﻦ الﻨاس
فﻮق الﺨﻤﺲ وسﺘﯿﻦ
عاماً) لﻤﻮجات الﺤﺮارة
مﻦ  2000إلى ،2016
قﯿاساً بﻤﺘﻮسﻂ الﺘعﺮض
لﻤﻮجات الﺤﺮارة
مﻦ  1986إلى 2008
(الﻤﺼﺪر :مﻨﻈﻤة الﺼﺤة
العالﻤﯿة ())WHO

في الﺠﻨﻮب األفﺮيقي ،مﻦ األرجﺢ أن ما ساعﺪ علﯿها
هﻮ أحﻮال الﻄقﺲ الﻨاجﻤة عﻦ ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ والﺘي أدت
إلى تﺴارع انﺘقال الﻤﺮض في الﻤﻨﻄقة بﺪﺀا مﻦ مﻨﺘﺼﻒ
عام  ،2015مع اسﺘﻤﺮار بﺬل جهﻮد للﻤﻜافﺤة في بلﺪان
عﺪيﺪة في عام  .2017وكﺜﯿﺮاً ما تﺮتﺒﻂ أيﻀا بالفﯿﻀانات
تفﺸﯿات أمﺮاض تﻨقلها الﻤﯿاه أو أمﺮاض مﺮتﺒﻄة بﺴﻮﺀ
خﺪمات الﺼﺮف الﺼﺤي ،على الﻨﺤﻮ الﺬي أُبلﻎ عﻨه
في بﻨﻐالد يﺶ أثﻨاﺀ الفﯿﻀانات الﺘي تعﺮضﺖ لها في
آب/أغﺴﻄﺲ .2017

Mora C. et al., 2017: Global risk of deadly heat. Nature
Climate Change, 7. DOI:10.1038/nclimate3322.

59

Watts N. et al., 2017: The Lancet Countdown on
Health and climate change: From 25 years of inaction
to a global transformation for public health. Lancet,
30 October 2017.

60

Wo rld Health Organization (WHO), 2017: Weekly
epidemiological record, No. 22, 2 June 2017, http://
apps.who.int/iris/bitstream/10665/255611/1/WER9222
.pdf?ua=1.

61

Off ice o f the Unite d Nati ons High Commissioner
for Re fug ee s (UNH CR), 2 018: Somalia. UNHCR
Emergency Response at 31 December 2017, https://
reliefweb.int/report/somalia/somalia-unhcr-emergency
-response-31-december-2017.
As of 23 June, 687 906 Somali IDPs interviewed by the
UNHCR-led Protection & Return Monitoring Network
(PRMN) indicated that drought was the primary reason
for displacement, while 72 688 IDPs indicated that
drought was a contributing factor, https://data2.unhcr
.org/en/documents/download/58290.
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الﺸﻜﻞ  :21أثﺮ الﺰيادة
بﻤقﺪار درجة سلﺴﯿﻮس
واحﺪة على مﺨﺮجات
الﺸﺨﺺ على مﺴﺘﻮى
الﺸﺒﻜة (الﻤﺼﺪر :األرض
الﻄﺒﯿعﯿة؛ Scape Toad؛
قاعﺪة بﯿانات الﺘﻮقعات
الﺴﻜانﯿة في العالﻢ:
مﺮاجعة 2015؛ وحﺪة
الﺨﺮائﻂ بﻤﺠﻤﻮعة
الﺒﻨﻚ الﺪولي؛ وحﺴابات
ومﻮﻇفي صﻨﺪوق الﻨقﺪ
الﺪولي ())IMF

الﺒلﺪان ذات مﺘﻮسﻂ درجات الﺤﺮارة الﻤﺮتفع ،يﺆدي
اﻵﺛار اﻻقﺘﺼادية
يﺸﯿﺮ تقﺮيﺮ اآلفاق االقﺘﺼادية في العالﻢ الﺼادر عﻦ حﺪوث زيادة في درجة الﺤﺮارة إلى خفﺾ الﻨﺸاط
صﻨﺪوق الﻨقﺪ الﺪولي ( )IMFفي تﺸﺮيﻦ األول/أكﺘﻮبﺮ االقﺘﺼادي ،في حﯿﻦ أن هﺬا االرتفاع يﻜﻮن له تأثﯿﺮ
 65 2017إلى أن الﺰيادات في درجة الﺤﺮارة تﻜﻮن لها عﻜﺴي في الﻤﻨاخات األبﺮد كﺜﯿﺮاً.
تأثﯿﺮات مﺘفاوتة على االقﺘﺼاد الﻜلي .فالعﻮاقﺐ الﺴلﺒﯿة
تﺘﺮكﺰ في مﻨاﻃﻖ ذات الﻤﻨاخات الﺤارة نﺴﺒﯿاً ،وهي وفﯿﻤا يﺘعلﻖ باقﺘﺼاد الﺴﻮق الﻨاشﺊ الﻤﺘﻮسﻂ ،يﺆدي
مﻨاﻃﻖ يﻮجﺪ فﯿها عﺪد كﺒﯿﺮ بﺪرجة غﯿﺮ مﺘﻨاسﺒة مﻦ حﺪوث زيادة قﺪرها درجة سلﺴﯿﻮس واحﺪة مﻦ مﺘﻮسﻂ
الﺒلﺪان الﻤﻨﺨفﻀة الﺪخﻞ .وفي هﺬه الﺒلﺪان ،يﺆدي حﺪوث لﺪرجة الﺤﺮارة الﺴﻨﻮية قﺪره  22درجة سلﺴﯿﻮس إلى
ارتفاع في درجة الﺤﺮارة إلى خفﺾ نﺼﯿﺐ الفﺮد مﻦ خفﺾ الﻨﻤﻮ في نفﺲ الﺴﻨة بﻤقﺪار  .%0.9وفﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺒلﺪ
الﻨاتج ،في كﻞ مﻦ األجﻞ القﺼﯿﺮ واألجﻞ الﻤﺘﻮسﻂ ،مﺘﻮسﻂ مﻦ الﺒلﺪان الﻨامﯿة الﻤﻨﺨفﻀة الﺪخﻞ ،الﺘي يﺒلﻎ فﯿها
بﺨفﻀه اإلنﺘاج الﺰراعي ،وإقالله مﻦ إنﺘاجﯿة العﻤال الﻤﺘﻮسﻂ الﺴﻨﻮي لﺪرجة الﺤﺮارة  25درجة سلﺴﯿﻮس،
ً
الﻤعﺮضﯿﻦ للﺤﺮ ،وإبﻄائه االسﺘﺜﻤار ،وإلﺤاقه ضﺮرا يﻜﻮن تأثﯿﺮ حﺪوث زيادة قﺪرها درجة سلﺴﯿﻮس واحﺪة
بالﺼﺤة .
في درجة الﺤﺮارة أكﺒﺮ حﺘى مﻦ ذلﻚ :فالﻨﻤﻮ فﯿه يﻨﺨفﺾ
ويﺆكﺪ الﺘﺤلﯿﻞ وجﻮد تأثﯿﺮ ال خﻄي هام إحﺼائﯿاً لﺪرجة بﻤقﺪار  .%1.2والﺒلﺪان الﺘي يُﺘﻮقع أن اقﺘﺼاداتها تأثﺮت
الﺤﺮارة على نﺼﯿﺐ الفﺮد مﻦ الﻨﻤﻮ االقﺘﺼادي .ففي تأثﺮاً سلﺒﯿاً كﺒﯿﺮاً بﺤﺪوث زيادة في درجة الﺤﺮارة لﻢ
تُﻨﺘج سﻮى  %20مﻦ الﻨاتج الﻤﺤلي اإلجﻤالي العالﻤي
International Monetary Fund, 2017: World Economic
في عام 2016؛ في حﯿﻦ أنها تﺆوي حالﯿاً زهاﺀ %60
Outlook, October 2017. Seeking Sustainable Growth:
Short-Term Recovery, Long-Term Challenges, https://
مﻦ سﻜان العالﻢ ومﻦ الﻤﺘﻮقع أن تﺆوي أكﺜﺮ مﻦ %75
www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/
مﻦ سﻜان العالﻢ بﺤلﻮل نهاية القﺮن.
19/world-economic-outlook-october-2017.
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األمﺮاض الﻤﺤﻤﻮلة بالﻨﻮاقﻞ :زيﻜا في األمﺮيﻜﯿﺘﯿﻦ
Ángel G. Muñoz,1 Rachel Lowe,2
مع الﺰيادة الﻄﻮيلة األجﻞ في درجة الﺤﺮارة الﻨاجﻤة
Anna M Stewart-Ibarra,3 Joy Shumakeعﻦ االحﺘﺮار العالﻤي ومع أنﻤاط تقلﺒﯿة الﻤﻨاخ فﯿﻤا بﯿﻦ
Guillemot,4 Madeleine Thomson1
الﺴﻨﻮ ات (الﻤﻨﺤﻨى الﻤﻤلﻮﺀ باللﻮنﯿﻦ األحﻤﺮ واألزرق
الﻮارد في اللﻮحة الﺴفلﯿة في الﺸﻜﻞ) مﻦ قﺒﯿﻞ ﻇاهﺮة
تﺘأثﺮ األمﺮاض الﻤﺤﻤﻮلة بالﻨﻮاقﻞ تأثﺮاً شﺪيﺪاً بالﻤﻨاخ
الﻨﯿﻨﯿﻮ ،فﺈن هﻨاك عﻮامﻞ أخﺮى غﯿﺮ مﻨاخﯿة تفﺴﺮ وباﺀ
وقﺪ تﺆدي األحﻮال الﻤﻨاخﯿة الﻤﻮاتﯿة إلى انﺘقال الﻤﺮض
فﯿﺮوس زيﻜا الﺬي تفﺸى في الفﺘﺮة .2016-2014
ومﻀاعفﺘه .فﺪرجات الﺤﺮارة الﻤﺮتفعة تﺆدي إلى زيادة
معﺪال ت تﻜاثﺮ الفﯿﺮوسات وتﺴاعﺪ على نﻤاﺀ صﻐار وفي الﻮاقع ،إضافة إلى األحﻮال الﻤﻨاخﯿة الﻤالئﻤة ،يﺒﺪو
حﺸﺮات الﺒعﻮض ،وتﻐﺬية حﺸﺮات الﺒعﻮض الﻨاضﺠة ،أن انﺘقال الﻮباﺀ بﺴﺮعة الﺬي حﺪث عﻨﺪ انﺪالعه في
ووضع الﺒﯿﺾ .ويُﺴفﺮ فﺮط ونقﺺ سقﻮط األمﻄار عﻦ الﺒﺮازيﻞ في الﺒﺪاية قﺪ ساعﺪت علﯿه مﺠﻤﻮعة مﻦ العﻮامﻞ
نﺘائج مﻤاثلة مﻦ حﯿﺚ انﺘﺸار الﺒعﻮض ألن الﺤاويات مﻦ بﯿﻨها وجﻮد عﺪد ضﺨﻢ مﻦ الﺴﻜان الﻤعﺮّ ضﯿﻦ،
االصﻄﻨاعﯿة مﻦ قﺒﯿﻞ األواني الﻤﻨﺰلﯿة ،واإلﻃارات ،وا النﺘقال الﺒﺪيﻞ لﻐﯿﺮ الﻨﻮاقﻞ ،وكﻮن الﺴﻜان يﺘﻨقلﻮن
واالسﻄﻮانات ،والﺨﺰانات تﺆدي عاد ًة إلى خلﻖ مﻮاقع إلى حﺪ كﺒﯿﺮ ( .)Lowe et al. 2018وعالوة على ذلﻚ،
مﻨاسﺒة لﺘﻜاثﺮ الﺒعﻮض في كلﺘا الﺤالﺘﯿﻦ.
قﺪ يﺆدي أيﻀا حﺪوث ّ
هﺰات مﻦ قﺒﯿﻞ الﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة
فقﺪ نﺸأ وباﺀ فﯿﺮوس زيﻜا ( ،)ZIKVالﺬي حﻤلﺘه بﺼفة إلى تفاقﻢ تعﺮّ ض الﺴﻜان لﻺصابة بالﻤﺮض .وقﺪ لﻮحﻆ
رئﯿﺴﯿة بعﻮضة  Aedesفي أمﺮيﻜا الالتﯿﻨﯿة ومﻨﻄقة الﺒﺤﺮ هﺬا في أعقاب الﺰلﺰال الﻜﺒﯿﺮ الﺬي حﺪث في مﻨاﻃﻖ
الﻜاريﺒي في الفﺘﺮة  ،2016-2014أثﻨاﺀ فﺘﺮة جفاف شﺪيﺪ إكﻮادور الﺴاحلﯿة في نﯿﺴان/أبﺮيﻞ  ،2016والﺬي عﺰز
ودرجات حﺮارة مﺮتفعة بﺸﻜﻞ غﯿﺮ عادي نﺸأت مﻨﺬ فﯿﻤا يﺒﺪو انﺘقال فﯿﺮوس زيﻜا في تلﻚ الﻤﻨﻄقة حﯿﺚ
عام  2013على األقﻞ (انﻈﺮ اللﻮحﺘﯿﻦ العلﻮية والﻮسﻄى كا نﺖ أحﻮال الﻤﻨاخ الﻤﺤلي الﺤارة والﺠافة الﻤالئﻤة
في الﺸﻜﻞ  .)1وقﺪ تﺒﯿﻦ أن هﺬه األحﻮال كانﺖ مﺮتﺒﻄة مﻮجﻮدة بالفعﻞ (.)Sorensen et al. 2017
4

بﻤﺰيج إشارات عابﺮة للﻨﻄاقات الﺰمﻨﯿة كانﺖ مﻦ بﯿﻨها
ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ في  ،2016-2015وتقلﺒﯿة عقﺪية ،وتﻐﯿّﺮ
في الﻤﻨاخ (.)Muñoz et al. 2016 a, b

ويﺘﻤﺜﻞ نهج مألﻮف لﺘقﯿﯿﻢ احﺘﻤال خﻄﺮ انﺘقال األوبﺌة
الﺘي تﺤﻤلها بعﻮضة  Aedesفي إجﺮاﺀ عﻤلﯿة تقﺪيﺮ للﺮقﻢ
األساسي للﺘﻜاثﺮ ،R0 ،وهﻮ دالة عامة على مﺘﻐﯿﺮات
بﯿﺌﯿة ،مﻦ قﺒﯿﻞ درجة حﺮارة الهﻮاﺀ ،وبارامﺘﺮات األوبﺌة
الﺒاﻃﻨﯿة ( .)Mordecai et al, 2017وباسﺘﺨﺪام نﻤﻮذج
الﺮقﻢ األساسي للﺘﻜاثﺮ  R0الﺬي يأخﺬ في االعﺘﺒار أكﺜﺮ
بعﻮ ضﺘي  Aedesشﯿﻮعاً في أمﺮيﻜا الالتﯿﻨﯿة ومﻨﻄقة
الﺒﺤﺮ الﻜاريﺒي ،أﻇهﺮت دراسة أجﺮيﺖ مﺆخﺮاً (Muñoz
 )et al. 2017أن درجات الﺤﺮارة الﻤﺮتفعة تُﺰيﺪ خﻄﺮ
االنﺘقال أثﻨاﺀ وباﺀ فﯿﺮوس زيﻜا الﺬي تفﺸى في الفﺘﺮة
 ،20 16-2 014وأن ال ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ وال تﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ
يﻤﻜﻦ أ ن يﻜﻮنا مﺴﺆولﯿْﻦ على نﺤﻮ مﺴﺘقﻞ عﻦ هﺬه
الﻈاهﺮة .وفي حﯿﻦ أن خﻄﺮ إشارة االنﺘقال الﻤﺤﺘﻤﻞ
(الﻤﻨﺤﻨى األسﻮد في اللﻮحة الﺴفلﯿة في الﺸﻜﻞ) يﺘﺴﻖ
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وح ال ﯿاً  ،يﺴﺘﻤﺮ رصﺪ وتﺴﺠﯿﻞ انﺘقال فﯿﺮوس زيﻜا
الﻤﺤلي ،وما يﺮتﺒﻂ به ويﻨﺘج عﻨه مﻦ تﺸﻮهات في األجّ ﻨة
واخﺘالل في الﺠهاز العﺼﺒي ،في الﻤﻨﻄقة وعلى نﻄاق
العالﻢ .ومﻦ الﻤﻤﻜﻦ تﺤﺴﯿﻦ الﺘﻨﺒﺆ بﺘﻮقﯿﺖ وحﺠﻢ تفﺸﯿات
الفﯿﺮوسات الﻤﻨقﻮلة بالﻤفﺼلﯿات ،بﻤا فﯿها فﯿﺮوس زيﻜا،
باسﺘﺨﺪام مﺰيج مﻦ الﺘﻨﺒﺆات الﻤﻨاخﯿة وبﯿانات دراسات
االنﺘﺸار الﻤﺼلي ( . )Lowe et al. 2017فعلى سﺒﯿﻞ
الﻤﺜال ،اسﺘُﺨﺪمﺖ تﻨﺒﺆات مﻨاخﯿة فﺼلﯿة في الﻮقﺖ
الﺤقﯿقي إلعﺪاد إنﺬارات مﺒﻜﺮة بﺤﻤّى الﻀﻨﻚ مﻦ أجﻞ
الﺒﺮازيﻞ ( ، )Lowe et al. 2014, 2016وكان مﻦ الﻤﻤﻜﻦ
أن يﻨﺠﺢ اسﺘﺨﺪام نﻤﻮذج  R0الﻤﺬكﻮر أعاله ،والﺘﻨﺒﺆات
الﻤﻨاخﯿة الﻤقﺪمة مﻦ مﺸﺮوع مﺠﻤﻮعات الﻨﻤاذج الﻤﺘعﺪدة
الﺨاصة بأمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة الﺘي تﻤﺜﻞ أحﺪث ما وصﻞ إلﯿه
العلﻢ ،في الﺘﻨﺒﺆ بالﻮباﺀ األخﯿﺮ قﺒﻞ مﺪة تﺘﺮاوح مﻦ شهﺮ
إلى  3أشهﺮ على األقﻞ فﯿﻤا يﺘعلﻖ بعﺪة مﻨاﻃﻖ معﺮّ ضة
بﺸﺪة لفﯿﺮوس زيﻜا ،بﻤا في ذلﻚ مﺮكﺰه في شﻤال شﺮق
الﺒﺮازيﻞ (.)Muñoz et al. 2017, Epstein et al. 2017
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اﻟﺷذوذ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺣرارة

أوجه الﺸﺬوذ في سقﻮط
األمﻄار الﺴﻨﻮي (اللﻮحة
العلﻮية) ودرجات
الﺤﺮارة (اللﻮحة
الﻮسﻄى) أثﻨاﺀ األعﻮام
؛2015  و2014  و2013
وتُﺤﺴﺐ أوجه الﺸﺬوذ
بالﻨﺴﺒة إلى الفﺘﺮة
.2010-1981 الﻤﻨاخﯿة
وأوجه الﺸﺬوذ الﻤﻮحﺪة
لألمﻄار (اللﻮحة
الﺴفلﯿة؛ والﻮحﺪات مﺒﯿّﻨة
.)باالنﺤﺮافات الﻤعﯿارية
ويﺒﯿّﻦ مﺠﻤﻮع الﺨﻄﺮ
الﻤﺤﺘﻤﻞ لالنﺘقال
)(الﻤﻨﺤﻨى األسﻮد
اتﺠاهاً تﺼاعﺪياً يﺘﺴﻖ
،مع احﺘﺮار الﻤﻨاخ
وال يﻤﻜﻦ تفﺴﯿﺮه إال
بﻤﺴاهﻤة ﻇاهﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ
وغﯿﺮها مﻦ األنﻤاط
الﻤﻨاخﯿة مﻦ سﻨة ألخﺮى
:)(الﻤﻨﺤﻨى الﻤﻤلﻮﺀ
فقﺪ ساعﺪ مﺰيج مﻦ
اإلشارات الﻤﻨاخﯿة على
زيادة خﻄﺮ االنﺘقال
 وتﺸﯿﺮ.في الﻤﻨﻄقة
الﻤﺮبعات الﺴﻮداﺀ إلى
قﻄاع الﺘﺤلﯿﻞ (بعﺪ
Muñoz et al., 2016 b,
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