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ﻛان ﻋام
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رابﻊ أﺣﺮ ﻋام مﺴﺠﻞ

وﻛانﺖ اﻷﻋﻮام  2018-2015أﺣﺮ أربﻊ ﺳﻨﻮات مﺴﺠﻠة،
مﻊ اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺗﺠاه اﻻﺣﺘﺮاري ﻃﻮيﻞ اﻷمﺪ

بﻠﻎ الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري لﻠﻤﺤﯿﻄات قﯿﻤة مﺮﺗﻔعة
قﯿاﺳﯿة ،ويﻮاصﻞ الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ لﻤﺴﺘﻮى
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ارﺗﻔاﻋﮫ
مﺴاﺣة رقعة الﺠﻠﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻓﻲ الﻤﻨﻄﻘﺘﯿﻦ الﻘﻄﺒﯿﺘﯿﻦ
الﺸﻤالﯿة والﺠﻨﻮبﯿة دون الﻤﺴﺘﻮى بﻜﺜﯿﺮ

ﱠأﺛﺮ الﻄﻘﺲ الﻤﺘﻄﺮف ﻋﻠﻰ الﺤﯿاة والﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة
ﻓﻲ ﻛاﻓة الﻘارات

ﺗﺠاوز الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ لﺪرجات الﺤﺮارة مﺴﺘﻮيات
ما قﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاﻋﻲ بﺪرجة مﺌﻮية ﺗﻘﺮيﺒاً
لﺴﻨا ﻓﻲ الﻤﺴار الﺼﺤﯿﺢ لﺘﺤﻘﯿﻖ أھﺪاف ﺗﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
ووقﻒ الﺰيادة ﻓﻲ درجات الﺤﺮارة

ﻛﻞ جﺰﺀ مﻦ الﺪرجة يﺤﺪث ﻓﺮقاً ﻓﻲ اﻻﺣﺘﺮار

تﺼﺪيﺮ
يﺼادف ﻋام  2018مﺮور ﺧﻤﺴة وﻋﺸﺮيﻦ ﻋاماً ﻋلى نﺸﺮ
بﯿان الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺤﻮية ﻋﻦ حالة الﻤﻨاخ
العالﻤﻲ الﺬي أُصﺪر ﻷول مﺮة ﻓﻲ ﻋام  .1994وتﻨاول
ﻃﺒعة  2019لﺒﯿانات ﻋام  2018إنﻤا ھﻮ تﻨﻮيﮫ بالﺠهﻮد
الﺪولﯿة الﻤﻜﺮﺳة لﻺبﻼغ ﻋﻦ الﺘﻐﯿﺮات الﺴﻨﻮية والﺘﻮجهات
وتﻐﯿﺮه الﻤﺮصﻮديﻦ وﻋﻮاﻗﺒهﻤا ﻋلى الﻤﺠﺘﻤعات ،بفﻀﻞ
الﻄﻮيلة اﻷجﻞ لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،وتﺤلﯿلها ،وﻓهﻤها.
الﺘعاون الﻤﻤﺘاز بﯿﻦ الﻮﻛاالت الﺸقﯿقة ﻓﻲ مﻨﻈﻮمة اﻷمﻢ
وﻗﺪ أُﻋﺪت وﻗﺪمﺖ ﺳﻨﻮياً معارف جﻮھﺮية مﻦ أجﻞ الﻤﺘﺤﺪة .ويﺒﯿﱢﻦ ھﺬا الﻤﻄﺒﻮع بعﻀاً مﻦ تلﻚ الﺮوابﻂ
إﻃﻼع الﺪول اﻷﻋﻀاﺀ ﻓﻲ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOومﻨﻈﻮمة الﺘﻲ ﺳُ ﺠﱢ لﺖ ﺧﻼل الﺴﻨﻮات الﻤاﺿﯿة وال ﺳﯿﻤا ﺧﻼل
اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ومﺘﺨﺬي القﺮار باﺳﺘﻤﺮار ﻋلى حالة الﻨﻈام الفﺘﺮة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ  2015إلى  2018والﺘﻲ ﺷهﺪت تﺄﺛﯿﺮاً
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ الﺘﻐﯿﺮات
الﻤﻨاﺧﻲ .ويﻜﻤﱢﻞ ھﺬا الﺒﯿان دورة اﻹبﻼغ الﺨاصة بالهﯿﺌة ﻗﻮياً مﻦ ﻇاھﺮ َتﻲ الﻨﯿﻨﯿﻮ والﻨﯿﻨﯿا
الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) (IPCCوالﺘﻲ الﻤﻨاﺧﯿة ﻋلى اﻷجﻞ الﻄﻮيﻞ.
تﺘﺮاوح بﯿﻦ ﺧﻤﺲ وﺳﺒع ﺳﻨﻮات وتﻮﻓﺮ معلﻮمات مﺤ ﱠﺪﺛة
وتﺠاوزت درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة مﺴﺘﻮيات ﻓﺘﺮة ما
التفاﻗﯿة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة اﻹﻃارية لﺘﻐﯿّﺮ الﻤﻨاخ وﻏﯿﺮھا
ﻗﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاﻋﻲ بﻤا يقﺮب مﻦ درجة مﺌﻮية .وبﺪأ
مﻦ أﻃﺮ الﺴﯿاﺳات الﻤﺘعلقة بالﻤﻨاخ.
يﻨفﺪ بﺴﺮﻋة الﻮﻗﺖ الﻤﺘﺒقﻲ للﻮﻓاﺀ بااللﺘﺰامات الﻮاردة
وﻗﺪ حقﻖ ﻋلﻢ الﻤﻨاخ ،مﻨﺬ أن نُﺸﺮ ھﺬا الﺒﯿان ﻷول مﺮة ،ﻓﻲ اتفاق باريﺲ بﺸﺄن تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ.
درجة ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮﻗة مﻦ الﯿقﯿﻦ إذ ﻗ ﱠﺪم أدلة مﻮﺛﻮﻗة ﻋلى
وﺳﯿﺴﺘﺮﺷﺪ بهﺬا الﺘقﺮيﺮ مﺆتﻤﺮ القﻤة الﻤعﻨﻲ بالﻤﻨاخ لعام
زيادة درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة وما يﺴﺘﺘﺒعها مﻦ ﻇﻮاھﺮ
 2019الﺬي دﻋا اﻷمﯿﻦ العام لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لعقﺪه ،ولﺬا،
مﺜﻞ ارتفاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ وتقلﺺ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
ﻓﺈنﻨﻲ أﻏﺘﻨﻢ ھﺬه الفﺮصة ﻷﺷﻜﺮ جﻤﯿع الﻤﺴاھﻤﯿﻦ ﻓﻲ ھﺬا
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ بعﺾ الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة
وﻓقﺪان الﻜﺘﻞ الﺠلﯿﺪية
الﻤﻄﺒﻮع مﻦ الﻤﺆلفﯿﻦ ،والﻤﺮاﻓﻖ الﻮﻃﻨﯿة لألرصاد الﺠﻮية
الﻤﺮتﺒﻄة بﺰيادة درجات الﺤﺮارة ،مﺜﻞ مﻮجات الﺤﺮارة.
والهﯿﺪرولﻮجﯿا ،والﻤﺮاﻛﺰ العالﻤﯿة للﺒﯿانات والﺘﺤلﯿﻼت
ومع ذلﻚ ،ال تﺰال تﻮجﺪ مﺠاالت تﺤﺘاج إلى الﻤﺰيﺪ مﻦ
الﻤﻨاﺧﯿة ،والﻤﺮاﻛﺰ اﻹﻗلﯿﻤﯿة الﻤﺘﺨﺼﺼة لألرصاد
الﺮصﺪ والﺒﺤﺚ ،ويﺸﻤﻞ ذلﻚ الﺤﺪ مﻦ درجة ﻋﺪم الﯿقﯿﻦ
الﺠﻮية ،والﻤﺮاﻛﺰ الﻤﻨاﺧﯿة اﻹﻗلﯿﻤﯿة ،ووﻛاالت اﻷمﻢ
ﻓﻲ تقﯿﯿﻢ تﺄﺛﯿﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻓﻲ أنﻤاط اﻷحﺪاث الﻤﺘﻄﺮﻓة
الﻤﺘﺤﺪة الﺘﻲ تعاونﺖ ﻓﻲ إﻋﺪاد ھﺬه الﻤﻄﺒﻮع الﻤﻮﺛﻮق.
وﻓﻲ تﯿارات الﻤﺤﯿﻄات وتﺪﻓقات الﺘﯿارات الﻨفاﺛة ﻓﻲ
الﻐﻼف الﺠﻮي الﺘﻲ يﻤﻜﻦ أن تﺤﺪث مﻮجات بﺮد ﻗاﺳﯿة
ﻓﻲ بعﺾ اﻷماﻛﻦ وﻇﺮوﻓاً معﺘﺪلة ﻓﻲ أماﻛﻦ أﺧﺮى.
الﺤﺮاري الﺮﺋﯿﺴﯿة ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي ،واالرتفاع
الﻤﺘﺰايﺪ لﻤﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وﻓقﺪان الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
ﻓﻲ الﻤﻨﻄقﺘﯿﻦ القﻄﺒﯿﺘﯿﻦ الﺸﻤالﯿة والﺠﻨﻮبﯿة ﻛلﺘﯿهﻤا.
وأُحﺮز تقﺪم أيﻀاً ﻓﻲ ﻓهﻢ العﻼﻗة بﯿﻦ تقلﺒﯿة الﻤﻨاخ

وتﺸﻤﻞ الﻨﺘاﺋﺞ الﺮﺋﯿﺴﯿة لهﺬا الﺒﯿان ارتفاع الﺤﺮارة
القﯿاﺳﻲ الﻤﺴﺠﻞ ﺧﻼل الفﺘﺮة  ،2018-2015واالتﺠاه
الﺘﺼاﻋﺪي الﻤﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ تﺮﻛﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺒاس
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بﯿان اﻷمﯿﻦ العام لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
بالﻎ.

الﺒﯿانات الﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا الﺘقﺮيﺮ تﺒعﺚ ﻋلى ﻗلﻖ
ﻓقﺪ ﻛانﺖ الﺴﻨﻮات اﻷربع الﻤاﺿﯿة أحﺮ ﺳﻨﻮات مﺴﺠلة،
وتﺠاوز الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ لﺪرجات الﺤﺮارة الﺴﻄﺤﯿة
ﻓﻲ  2018ﺧﻂ اﻷﺳاس لفﺘﺮة ما ﻗﺒﻞ الﺼﻨاﻋة بﺰھاﺀ
درجة واحﺪة مﺌﻮية.

الﻤﻨاخ ﻓﻲ  23أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .وتهﺪف ھﺬه القﻤة إلى حﺸﺪ
اﻹرادة الﺴﯿاﺳﯿة الﻼزمة لﺮﻓع ﺳقﻒ الﻄﻤﻮح ﻓﻲ مﺴعانا
لﺘﺤقﯿﻖ أھﺪاف اتفاق باريﺲ .وإنﻨﻲ ﻷناﺷﺪ ﻛاﻓة الﺰﻋﻤاﺀ
تﺤﺪيﺪاً الﻤﺠﻲﺀ إلى نﯿﻮيﻮرك ﻓﻲ أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ بﺨﻄﻂ
ملﻤﻮﺳة وواﻗعﯿة لﺘﺤﺴﯿﻦ مﺴاھﻤاتهﻢ الﻤﺤﺪدة وﻃﻨﯿاً
بﺤلﻮل ﻋام  ،2020والﻮصﻮل إلى صاﻓﻲ انﺒعاﺛات صفﺮي
بﺤلﻮل مﻨﺘﺼﻒ القﺮن .ﻛﻤا ﺳﺘﻮﺿﺢ القﻤة اﻹجﺮاﺀات
الﺘﺤﻮيلﯿة ﻓﻲ ﻛاﻓة الﻤﺠاالت الﻤﺤﺘاجة لﺬلﻚ.

وھﺬه الﺒﯿانات تﺆﻛﺪ ﺿﺮورة اتﺨاذ إجﺮاﺀات مﻨاﺧﯿة
ﻋاجلة  .وھﺬا ما أﻛﺪه أيﻀاً الﺘقﺮيﺮ الﺨاص بﺸﺄن
االحﺘﺮار العالﻤﻲ بﻤقﺪار  1.5درجة مﺌﻮية للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة
الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) .(IPCCﻓقﺪ وجﺪت الهﯿﺌة لﻢ يعﺪ لﺪيﻨا أي وﻗﺖ للﺘﺄﺧﯿﺮ .وإنﻨﻲ ﻷﺛﻨﻲ ﻋلى ھﺬا
) (IPCCأن اﻹبقاﺀ ﻋلى االحﺘﺮار العالﻤﻲ ﻓﻲ حﺪود الﺘقﺮيﺮ باﻋﺘﺒاره إﺳهاماً ال ﻏﻨى ﻋﻨﮫ ﻓﻲ الﺠهﻮد العالﻤﯿة
 1.5درجة مﺌﻮية ﺳﯿقﺘﻀﻲ تﺤﻮالت حﺜﯿﺜة وبعﯿﺪة الﻤﺪى للﺤﯿلﻮلة دون اﺿﻄﺮاب الﻤﻨاخ بﺸﻜﻞ ال رجعة ﻓﯿﮫ.
ﻓﻲ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺿﻲ والﻄاﻗة والﺼﻨاﻋة والﻤﺒانﻲ
والﻨقﻞ والﻤﺪن ،وﻛﺬلﻚ تقلﯿﻞ صاﻓﻲ انﺒعاﺛات ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن الﺒﺸﺮية العالﻤﯿة مﻦ مﺴﺘﻮيات ﻋام ،2010
بﻤقﺪار  45ﻓﻲ الﻤاﺋة تقﺮيﺒاً بﺤلﻮل ﻋام  ،2030لﺘﺼﻞ
إلى ”صاﻓﻲ صفﺮي“ ﻓﻲ ﻋام  2050تقﺮيﺒاً.
وتﺸﺠﯿعاً للﻤﺠﺘﻤع العالﻤﻲ ﻋلى مﺰيﺪ مﻦ الﻄﻤﻮح ﻓﻲ
الﺘﺼﺪي لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،أدﻋﻮ إلى ﻋقﺪ مﺆتﻤﺮ ﻗﻤة بﺸﺄن

ﻏﻮتﯿﺮيﺶ(

)أنﻄﻮنﯿﻮ
اﻷمﯿﻦ العام لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة

UN Photo/Loey Felipe

الﺴﯿﺪ بﯿﺘﯿﺮي تاالس ،اﻷمﯿﻦ العام للﻤﻨﻈﻤة )) (WMOﻋلى الﯿﺴار( والﺴﯿﺪ أنﻄﻮنﯿﻮ ﻏﻮتﯿﺮيﺲ ،اﻷمﯿﻦ العام
لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة ﺧﻼل اجﺘﻤاع ﻓﻲ نﯿﻮيﻮرك ﻓﻲ أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2018
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بﯿان رﺋﯿﺴة الﺠﻤعﯿة العامة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
ھﺬا الﺘقﺮيﺮ الﻮاﺳع الﻨﻄاق والﻤهﻢ الﺬي أصﺪرتﮫ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOيﺆﻛﺪ
بﻮﺿﻮح ﺿﺮورة اتﺨاذ إجﺮاﺀات ﻋاجلة بﺸﺄن تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،ويﺒﯿﻦ ﻗﯿﻤة
الﺒﯿانات العلﻤﯿة الﻤﻮﺛﻮﻗة لﺘﺒﺼﯿﺮ الﺤﻜﻮمات ﻓﻲ ﻋﻤلﯿة اتﺨاذ القﺮار.
وإنﮫ مﻦ بﯿﻦ أولﻮياتﻲ ،بﺼفﺘﻲ رﺋﯿﺴة للﺠﻤعﯿة العامة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة،
أن أﺳلﻂ الﻀﻮﺀ ﻋلى آﺛار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻋلى تﺤقﯿﻖ أھﺪاف الﺘﻨﻤﯿة
الﻤﺴﺘﺪامة ،وﻋلى ﺿﺮورة وجﻮد ﻓهﻢ ﺷﻤﻮلﻲ للﺘﺒعات االجﺘﻤاﻋﯿة
االﻗﺘﺼادية للﻈﻮاھﺮ الﺠﻮية الﻤﺘﺰايﺪة الﺤﺪة ﻋلى مﺨﺘلﻒ بلﺪان العالﻢ.
وھﺬا الﺘقﺮيﺮ الﺬي ﻗﺪمﺘﮫ الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOﺳﯿقﺪم إﺳهاماً ﻗﯿﻤاً ﻓﻲ ﻋﻤلﻨا
الﺪولﻲ الﻤﺘﻀاﻓﺮ لﺘﺮﻛﯿﺰ االنﺘﺒاه ﻋلى ھﺬه الﻤﺸﻜلة.

ماريا ﻓﺮنانﺪا اﺳﺒﯿﻨﻮزا ﻏارﺳﯿا
رﺋﯿﺴة الﺠﻤعﯿة العامة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
الﺪورة 73
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مﺆﺷﺮات حالة الﻤﻨاخ
الﺸﻜﻞ  - 1مﺘﻮﺳﻂ
ﺷﺬوذ درجات الﺤﺮارة
ً
مقارنة بﺨﻂ
العالﻤﯿة
اﻷﺳاس  1900-1850ﻓﻲ
مﺠﻤﻮﻋات بﯿانات درجة
الﺤﺮارة العالﻤﯿة الﺨﻤﺲ.
الﻤﺼﺪر :داﺋﺮة ھادلﻲ
لألرصاد الﺠﻮية.

درجة الﺤﺮارة

يُق ﱠﺪر مﺘﻮﺳﻂ درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة لعام  2018بﻤقﺪار
 0.13 ± 0.99درجة مﺌﻮية ﻓﻮق ﺧﻂ اﻷﺳاس لفﺘﺮة ما
ﻗﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاﻋﻲ ) .(1900-1850ويﺸﻤﻞ ھﺬا الﺘقﺪيﺮ
ﺧﻤﺲ مﺠﻤﻮﻋات بﯿانات لﺪرجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة
يﺠﺮي اﺳﺘﯿفاؤھا بﺸﻜﻞ مﺴﺘقﻞ ،ويﻤﺜﻞ الﻨﻄاق انﺘﺸارھا
)الﺸﻜﻞ .(1

لفﺘﺮة ما ﻗﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاﻋﻲ .وﻋلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤقارنة،
ﻛان الﺸﺬوذ الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻮق ﺧﻂ اﻷﺳاس نفﺴﮫ للعقﺪ
الﻤاﺿﻲ  - 2018-2009 -يﺒلﻎ  0.07 ± 0.93درجة
مﺌﻮية ،1وﻛان الﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺲ الﻤاﺿﯿة،
 0.09 ± 1.04 ،2018-2014درجة مﺌﻮية ﻓﻮق ﺧﻂ اﻷﺳاس
ذاتﮫ .وتﺸﻤﻞ ﻛلﺘا الفﺘﺮتﯿﻦ الﺘﺄﺛﯿﺮ االحﺘﺮاري الﻨاجﻢ ﻋﻦ
ﻇاھﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ القﻮية ﺧﻼل الفﺘﺮة .2016-2015
2

انﺘﺸﺮت درجات الﺤﺮارة ﻓﻮق الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ ﻋام
)الﺸﻜﻞ  .(2ووﻓقاً للﺒﯿانات القارية لﻺدارة  ،NOAAﻛانﺖ
ﺳﻨة  2018مﻦ بﯿﻦ الﺴﻨﻮات العﺸﺮ اﻷﻛﺜﺮ دﻓﺌاً ﻓﻲ أﻓﺮيقﯿا
وآﺳﯿا وأوروبا وأوﻗﯿانﻮﺳﯿا وأمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة .وﻛانﺖ
أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة ھﻲ وحﺪھا الﺘﻲ لﻢ تﺸهﺪ احﺘﺮاراً ﻓﻲ ﻋام
 2018الﻤﺴﺠﻞ ﺿﻤﻦ أحﺮ ﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،واحﺘلﺖ الﻤﺮتﺒة
الﺜامﻨة ﻋﺸﺮة ﻓﻲ الﺴﺠﻞ القﯿاﺳﻲ الﺒالﻎ  109أﻋﻮام.

2018

اﺧﺗﻼف اﻟﻣﺗوﺳط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟدرﺟﺎت اﻟﺣرارة ﻋن ﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة ) 1900-1850درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(
ﻣﺟﻣوﻋﺔ

اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت HadCRUT

1.2

ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت NOAAGlobalTemp
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت GISTEMP
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت ERA-Interim
ﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت JRA-55

1.0
0.8

0.4

درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ

0.6

0.2

2025

2000

وﺷهﺪ ﻋﺪد مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ حﺮارة ملﺤﻮﻇة .ﻓفﻲ الﻤﻨﻄقة
0.0
القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ،تﺠاوز مﺘﻮﺳﻂ الﺸﺬوذ ﻓﻲ درجات
−0.2
الﺤﺮارة الﺴﻨﻮية درجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ ﻋلى نﻄاق واﺳع
1850
1875
1900
1925
1950
1975
و 3درجات مﺌﻮية ﻓﻲ بعﺾ اﻷماﻛﻦ .وﻋلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن
اﻟﺳﻧﺔ
درجات الﺤﺮارة ﻓﻲ القﻄﺐ الﺸﻤالﻲ ﻛانﺖ أﻗﻞ ﻋﻤﻮماً مﻤا
ﻛانﺖ ﻋلﯿﮫ ﻓﻲ ﻋام  ،2016ﻓﺈنها ال تﺰال مﺮتفعة بﺸﻜﻞ
وﻛانﺖ ﺳﻨة  2018رابع أﻛﺜﺮ الﺴﻨﻮات دﻓﺌاً ﻋلى اﻹﻃﻼق ،اﺳﺘﺜﻨاﺋﻲ مقارنة بالﻤﺘﻮﺳﻂ الﻄﻮيﻞ اﻷجﻞ .وﻛانﺖ مﻨﻄقة
وﻛانﺖ الﺴﻨﻮات اﻷربع الﻤاﺿﯿة  2015 -إلى  - 2018أﻛﺜﺮ مﻤﺘﺪة ﻋﺒﺮ أوروبا وأجﺰاﺀ مﻦ ﺷﻤال أﻓﺮيقﯿا والﺸﺮق
أربع ﺳﻨﻮات دﻓﺌاً ﻓﻲ ﺳﺠﻞ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة.
ً
وﻛان ﻋام  2018أﻗﻞ الﺴﻨﻮات اﻷربع دﻓﺌاً.
ومقارنة
اﺳﺘﺨﺪمﺖ الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ )(IPCC
1
بالعامﯿﻦ اﻷﻛﺜﺮ دﻓﺌاً )وھﻤا  2016و  ،(2017بﺪأ ﻋام
ﻓﻲ تقﯿﯿﻤها بﯿانات درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة الﻤﺴﺘﻤﺪة مﻦ اﻹدارة
 2018بﻈﺮوف ﺿعﯿفة لﻈاھﺮة الﻨﯿﻨﯿا وما يﺘﺒعها ﻋاد ًة
) NOAA (NOAAGlobalTempومعهﺪ ﻏﻮدارد للﺪراﺳات الفﻀاﺋﯿة
) (GISTEMPونﺴﺨﺘﯿﻦ مﻦ بﯿانات وحﺪة الﺒﺤﻮث الﻤﻨاﺧﯿة لﺪاﺋﺮة
مﻦ انﺨفاض ﻓﻲ درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة.
وورد ﻓﻲ الﺘقﺮيﺮ الﺨاص للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة
بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻋﻦ تﺄﺛﯿﺮات االحﺘﺮار العالﻤﻲ بﻤقﺪار
 1.5درجة مﺌﻮية )االحﺘﺮار العالﻤﻲ بﻤقﺪار  1.5درجة
مﺌﻮية ( أن مﺘﻮﺳﻂ درجة الﺤﺮارة العالﻤﯿة للفﺘﺮة
 2015-2006ﻛان  0.86درجة مﺌﻮية ﻓﻮق ﺧﻂ اﻷﺳاس

ھادلﻲ ) .(HadCRUT4وﻛانﺖ إحﺪى نﺴﺨﺘﻲ مﺠﻤﻮﻋة HadCRUT4
نﺴﺨة ﺳابقة لﺘلﻚ الﻤﺴﺘﺨﺪمة ﻓﻲ ھﺬا الﻤﻄﺒﻮع واﺳﺘُﺨﺪمﺖ الﻨﺴﺨة
اﻷﺧﺮى لﺴﺪ الﺜﻐﺮات ﻓﻲ الﺒﯿانات باﺳﺘﺨﺪام ﻃﺮيقة إحﺼاﺋﯿة
) Cowtan, Kو :2014 ،R.G Wayتﻐﻄﯿة الﺘﺤﯿﺰ ﻓﻲ ﺳﻼﺳﻞ درجات
الﺤﺮارة  HadCRUT4وتﺄﺛﯿﺮھا ﻓﻲ تﻮجهات الﺤﺮارة الﻤﺆﺧﺮة.
الﺠﺮيﺪة الفﺼلﯿة للﺠﻤعﯿة الﻤلﻜﯿة لألرصاد الﺠﻮية ،اﻹصﺪار ،140
الﺼفﺤات .(doi:10.1002/qj.2297 ،1944 – 1935

الﺸﻜﻞ  - 2ﺷﺬوذ درجة
حﺮارة الهﻮاﺀ ﻓﻮق ﺳﻄﺢ
اﻷرض لعام 2018
ً
مقارنة بﻤﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة
.2010-1981
الﻤﺼﺪر :ﻗاﻋﺪة بﯿانات
 ERA-Interimالﺘابعة
للﻤﺮﻛﺰ اﻷوروبﻲ
للﺘﻨﺒﺆات الﺠﻮية
الﻤﺘﻮﺳﻄة الﻤﺪى
).(ECMWF
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تعﺮيﻒ مﺆﺷﺮات حالة الﻤﻨاخ

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟدورة اﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺔ
ﺗﺻرﯾف اﻷﻧﮭﺎر ،واﻟﺑﺣﯾرات،
واﻟﮭطول

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟطﻘس
اﻟظواھر اﻟﻣﺗطرﻓﺔ

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن
اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ،ودرﺟﺔ ﺣرارة اﻟﻣﺣﯾطﺎت،
واﻟﻣﺣﺗوى اﻟﺣراري

اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي

اﻟﺳُﺣب

الﻤﻜﻮنات الﺮﺋﯿﺴﯿة
لﻨﻈام الﻤﻨاخ والﺘفاﻋﻼت
الﻤﻨاﺧﯿة :مﯿﺰانﯿة الﻄاﻗة،
وتﻜﻮيﻦ الﻐﻼف الﺠﻮي،
والﻄقﺲ ،والﺪورة
الهﯿﺪرولﻮجﯿة ،والﻤﺤﯿﻂ،
والﻐﻼف الﺠلﯿﺪي.

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ،واﻟﻣﯾﺛﺎن ،وأﻛﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروز،
واﻷوزون ،واﻟﻣﺎء وأﯾروﺳوﻻت أﺧرى
اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻟﻐﻼف
اﻟﺟوي واﻟﻐﻼف اﻟﺣﯾوي

ﻧﺷﺎط ﺑرﻛﺎﻧﻲ

ﺗﺑﺧر اﻟﮭطول

اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن اﻷرض
واﻟﻐﻼف اﻟﺟوي

اﻹﺷﻌﺎع
اﻷرﺿﻲ

ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻟﺟﻠﯾد

اﻟﻐﻼف اﻟﺣﯾوي

اﻟﺗﻔﺎﻋل ﺑﯾن
اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي
واﻟﺟﻠﯾد

ﺿﻐط
اﻟرﯾﺎح

ﺗﺑﺎدل درﺟﺔ
اﻟﺣرارة

ﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣﺎر

اﻷﻧﮭﺎر اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ

اﻟﻐﻼف اﻟﻣﺎﺋﻲ
اﻟﻣﺣﯾطﺎت

ﺟﻔﺎف ﺳطﺢ اﻷرض،
واﻟﻔﯾﺿﺎﻧﺎت

ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺑﺷر

اﻗﺗران اﻟﺟﻠﯾد
ﺑﺎﻟﻣﺣﯾطﺎت

اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ
اﻷﻧﮭﺎر
واﻟﺑﺣﯾرات

اﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟﻠﯾدي
اﻟﺛﻠﺞ ،واﻷرض اﻟﻣﺟﻣدة ،واﻟﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣري ،وﺻﺣﺎﺋف اﻟﺟﻠﯾد،
واﻷﻧﮭﺎر اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ
ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺳطﺢ اﻷرض وﻋﻠﻰ ﺳطﺢ اﻷرض
اﻟﻧﺑﺎت

ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾطﺎت
ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر ،وﺗﯾﺎرات اﻟﻣﺣﯾطﺎت ،واﻟﺗﺣﻣض

ً
ﻋامﻼ مفﯿﺪاً للعﺪيﺪ مﻦ اﻷﻏﺮاض
يﺸﻜﻞ العﺪد الﻜﺒﯿﺮ مﻦ الﻤﺆﺷﺮات الﺤالﯿة الﺘﻲ وﺿعها ﻋلﻤﯿﻮن ﻓﻲ مﺠال الﻤﻨاخ
الفﻨﯿة والعلﻤﯿة الﻤﺤﺪدة ولﺠﻤاھﯿﺮ بعﯿﻨها .ولﺬا ،ال يﺘﻨاﺳﺐ جﻤﯿعها بﻨفﺲ الﺪرجة لﻤﺴاﻋﺪة ﻏﯿﺮ الﻤﺘﺨﺼﺼﯿﻦ
ﻋلى ﻓهﻢ ﻛﯿفﯿة تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .ومﻦ ﺷﺄن تﺤﺪيﺪ مﺠﻤﻮﻋة ﻓﺮﻋﯿة مﻦ الﻤﺆﺷﺮات الﺮﺋﯿﺴﯿة الﺘﻲ تﺠﺴﺪ مﻜﻮنات الﻨﻈام
الﻤﻨاﺧﻲ وﺳلﻮﻛﯿاتﮫ اﻷﺳاﺳﯿة الﻤﺘﻐﯿﺮة بﻄﺮيقة ﺷاملة أن يﺴاﻋﺪ الﺠﻤاھﯿﺮ ﻏﯿﺮ العلﻤﯿة ﻋلى ﻓهﻢ الﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
الﺒارامﺘﺮات الﺮﺋﯿﺴﯿة لﻨﻈام الﻤﻨاخ بﺴهﻮلة.
تﺴﺘﺨﺪم الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية ﻗاﺋﻤة تﻀﻢ ﺳﺒعة مﺆﺷﺮات لﺤالة الﻤﻨاخ اﺳﺘُﺨلﺼﺖ مﻦ الﻤﺘﻐﯿﺮات
الﻤﻨاﺧﯿة اﻷﺳاﺳﯿة الﺒالﻎ ﻋﺪدھا  55مﺘﻐﯿﺮاً ﻓﻲ الﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ ) ،(GCOSبﻤا ﻓﻲ ذلﻚ درجة حﺮارة
الﺴﻄﺢ ،ومﺤﺘﻮى ﺳﺨﻮنة الﻤﺤﯿﻄات ،وﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي ،وتﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات ،ومﺴﺘﻮى
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،واتﺰان الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية ،ونﻄاق الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻓﻲ القﻄﺐ الﺸﻤالﻲ والقﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ .وﻋادة ما تُقﯿّﻢ
مﺆﺷﺮات إﺿاﻓﯿة ﻹتاحة مﺰيﺪ مﻦ الﺘفﺼﯿﻞ للﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ الﻤﺠال الﻤعﻨﻲ .وتﺘﻀﻤﻦ ھﺬه الﻤﺆﺷﺮات ﻋلى وجﮫ
الﺨﺼﻮص  -ﻋلى ﺳﺒﯿﻞ الﺬﻛﺮ ال الﺤﺼﺮ  -الهﻄﻮل ،وﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري بﺨﻼف ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن،
والﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ ،وصﺤاﺋﻒ الﺠلﯿﺪ ،والﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة ،واﻵﺛار الﻤﻨاﺧﯿة.
اﻟﻐﻼف اﻟﺟﻠﯾدي

اﻟﻣﺣﯾطﺎت واﻟﻣﯾﺎه

ﺗﻛوﯾن اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي

درﺟﺔ اﻟﺣرارة
واﻟطﺎﻗﺔ

اﻷﻧﮭﺎر اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ

ﺗﺣﻣض اﻟﻣﺣﯾطﺎت

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي

درﺟﺔ ﺣرارة
اﻟﺳطﺢ

ﻧطﺎق اﻟﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣري
ﻓﻲ اﻟﻘطب اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ
واﻟﻘطب اﻟﺟﻧوﺑﻲ

ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر

ﺳﺧوﻧﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺎت

مﺆﺷﺮات حالة الﻤﻨاخ الﺘﻲ تﺴﺘﺨﺪمها الﻤﻨﻈﻤة ) (WMOلﺘﺘﺒع تقلﺐ الﻤﻨاخ وتﻐﯿﺮه ﻋلى الﺼعﯿﺪ العالﻤﻲ ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ درجة حﺮارة
الﺴﻄﺢ ،ومﺤﺘﻮى ﺳﺨﻮنة الﻤﺤﯿﻄات ،وﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي ،وتﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات ،ومﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ،
واتﺰان الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية ،ومﺪى الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻓﻲ القﻄﺐ الﺸﻤالﻲ والقﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ .اﺳﺘُﺨلﺼﺖ ھﺬه الﻤﺆﺷﺮات مﻦ الﻤﺘﻐﯿﺮات
الﻤﻨاﺧﯿة اﻷﺳاﺳﯿة الﺒالﻎ ﻋﺪدھا  55مﺘﻐﯿﺮاً ﻓﻲ الﻨﻈام العالﻤﻲ لﺮصﺪ الﻤﻨاخ ).(GCOS
الﻤﺼﺪر.https://gcos.wmo.int/en/global-climate-indicators :
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مﺼادر الﺒﯿانات وﺧﻄﻮط اﻷﺳاس الﻤﺘعلقة بﺪرجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة
يﺴﺘﻨﺪ تقﯿﯿﻢ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة الﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا الﺒﯿان ﻗﯿاس دﻗﯿﻖ لﺪرجة الﺤﺮارة تﻮاﻓﺮ الﻤﺰيﺪ مﻦ الﻤﺤﻄات،
إلى ﺧﻤﺲ مﺠﻤﻮﻋات مﻦ مﺠﻤﻮﻋات الﺒﯿانات .وتﺴﺘﻨﺪ ﺛﻼث وأﺧﺬ ﻋﯿّﻨات تﻤﺜﯿلﯿة دﻗﯿقة للعﺪيﺪ مﻦ الﻤﻨاﺧات الﻤﺨﺘلفة.
مﺠﻤﻮﻋات مﻨها إلى ﻗﯿاﺳات درجة الﺤﺮارة الﺘﻲ ﻗﯿﺴﺖ ﻓﻲ وﻋادة ما تعﺘﻤﺪ الفﺘﺮة الﺰمﻨﯿة الﻤﺨﺘارة ﻛﺨﻂ أﺳاس لﺤﺴاب
مﺤﻄات الﻄقﺲ ﻋلى اﻷرض وﻋﻦ ﻃﺮيﻖ الﺴفﻦ والعﻮامات الﺸﺬوذ ﻋلى الﺘﻄﺒﯿﻖ الﻤﻨﺸﻮد .وتﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﻮط اﻷﺳاس
ﻓﻮق الﻤﺤﯿﻄات ،وجُ ﻤعﺖ باﺳﺘﺨﺪام أﺳالﯿﺐ إحﺼاﺋﯿة .ويقﻮم الﺸاﺋع اﺳﺘﺨﺪامها الفﺘﺮات  ،1990-1961و،2010-1981
ﻛﻞ مﺮﻛﺰ مﻦ
مﺮاﻛﺰ الﺒﯿانات ،الﻤﺮاﻛﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات و .1900-1850وﻏالﺒاً ما يُﺸار إلى الفﺘﺮة اﻷﺧﯿﺮة ﻛﺨﻂ
1
الﺒﯿﺌﯿة )(NCEIs
والﻐﻼف
للﻤﺤﯿﻄات
الﻮﻃﻨﯿة
لﻺدارة
الﺘابعة
أﺳاس لﻤا ﻗﺒﻞ الﺤقﺒة الﺼﻨاﻋﯿة .وبالﻨﺴﺒة لﺒعﺾ الﺘﻄﺒﯿقات،
الﺠﻮي ) ،(NOAAومعهﺪ ﻏﻮدارد للﺪراﺳات الفﻀاﺋﯿة
) (GISSﻋلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال تقﯿﯿﻢ الﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ درجات الﺤﺮارة ﺧﻼل
2
)(NASA
الﺘابع لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﻼحة الﺠﻮية والفﻀاﺀ
،
القﺮن العﺸﺮيﻦ ،يﻤﻜﻦ أن يﻜﻮن اﺧﺘﯿار ﺧﻂ اﻷﺳاس مﺆﺛﺮاً
ومﺮﻛﺰ ھادلﻲ الﺘابع لﻤﻜﺘﺐ اﻷرصاد الﺠﻮية بالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة
بﺪرجة بﺴﯿﻄة أو ﻏﯿﺮ مﺆﺛﺮ ﻋلى اﻹﻃﻼق.
ووحﺪة الﺒﺤﻮث الﻤﻨاﺧﯿة بﺠامعة  ،3 East Angliaبﻤعالﺠة
الﺒﯿانات بﻄﺮق مﺨﺘلفة للﻮصﻮل إلى الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ .وتﻮصﻲ الﻤﻨﻈﻤة )  (WMOﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﺤالﻲ بالفﺘﺮة
وھﻨاك مﺠﻤﻮﻋﺘان مﻦ مﺠﻤﻮﻋات الﺒﯿانات ھﻤا مﺠﻤﻮﻋات  1990-1961ﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺘقﯿﯿﻤات تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .وﻗﺪ اﺳﺘُﺨﺪمﺖ
بﯿانات إﻋادة الﺘﺤلﯿﻞ  -مﻦ الﻤﺮﻛﺰ اﻷوروبﻲ للﺘﻨﺒﺆات الﺠﻮية ﻓﺘﺮة ﺧﻂ اﻷﺳاس ھﺬه ﻋلى نﻄاق واﺳع ﻓﻲ تقاريﺮ الﺘقﯿﯿﻢ
الﻤﺘﻮﺳﻄة الﻤﺪى ) (ECMWFوداﺋﺮة ﻛﻮبﺮنﯿﻜﻮس الﻤعﻨﯿة الﺜﻼﺛة الﺼادرة ﻋﻦ الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ
بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﺘابعة لﮫ ) ،(ERA-Interimووﻛالة اﻷرصاد الﻤﻨاخ )) (IPCCتقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺜالﺚ ،وتقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺮابع،
الﺠﻮية الﯿابانﯿة ) .(JRA-55) (JMAوتﺪمﺞ ﻋﻤلﯿات إﻋادة وتقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺨامﺲ( ،وبالﺘالﻲ ﻓهﻲ تقﺪم نقﻄة مقارنة
الﺘﺤلﯿﻞ مﻼيﯿﻦ الﺮصﺪات الﺠﻮية والﺒﺤﺮية ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ مﺘﺴقة ﻋلى مﺮ الﺰمان .وبُﺬلﺖ جهﻮد ﻛﺒﯿﺮة لﺤﺴاب القﯿﻢ
مﻦ الﺴﻮاتﻞ ،بﺠانﺐ القﯿﻢ الﻨﻤﻮذجﯿة ﻹنﺘاج ”إﻋادة تﺤلﯿﻞ الﻤﻨاﺧﯿة العادية لهﺬه الفﺘﺮة ونﺸﺮھا.
ّ
ﻛامﻞ للﻐﻼف الﺠﻮي .ويﻤﻜﻦ دمﺞ الﺮصﺪات مع الﻨﻤاذج وھﻨاك ﻗﯿﻤة ﺷاﺋعة االﺳﺘﺨﺪام لﻤﺘﻮﺳﻂ درجة الﺤﺮارة
مﻦ تقﺪيﺮ درجات الﺤﺮارة ﻓﻲ أي وﻗﺖ وﻓﻲ أي مﻜان ﻓﻲ
العالﻤﯿة الﻤﻄلقة للفﺘﺮة  1990-1961وھﻲ  14درجة مﺌﻮية.
العالﻢ ،حﺘى ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ تﺸﺢ ﻓﯿها الﺒﯿانات مﻦ ﻗﺒﯿﻞ إال أن ھﺬا الﺮﻗﻢ ﻏﯿﺮ معﺮوف بﺪﻗة ﻛﺒﯿﺮة ،وﻗﺪ يﻜﻮن أﻋلى
الﻤﻨاﻃﻖ القﻄﺒﯿة .تﻮﺿﺢ درجة االتﺴاق العالﯿة للﻤﺘﻮﺳﻄات أو أﻗﻞ بﻤقﺪار نﺼﻒ درجة .وﻛﻤا ھﻮ مﻮﺿﺢ ﺳابقاً ،يﻜﻮن
العالﻤﯿة ﻋﺒﺮ مﺠﻤﻮﻋات الﺒﯿانات ھﺬه مﺪى مﺘانة الﺴﺠﻞ ھامﺶ الﺨﻄﺄ لقﯿﻤة درجة الﺤﺮارة الفعلﯿة ھﺬه أﻛﺒﺮ بﻜﺜﯿﺮ
العالﻤﻲ لﺪرجات الﺤﺮارة.
مﻦ الﻤعﺪل الﻤعﺘاد لﺸﺬوذ مﺘﻮﺳﻂ درجة الﺤﺮارة الﺴﻨﻮي،
وﻋادة ما يُعﺒﺮ ﻋﻦ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة ﻋلى أنها الﺬي ﻋادة ما يﻜﻮن حﻮالﻲ  0.1درجة مﺌﻮية.
”ﺷﺬوذ“ ،أي اﺧﺘﻼﻓات ﻓﻲ درجات الﺤﺮارة ﻋﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ
ويﺴﺘﺨﺪم ﺧﻂ أﺳاس الفﺘﺮة  2010-1981لﻤﺮاﻗﺒة الﻤﻨاخ.
الﺤﺮارة
لفﺘﺮة ﺧﻂ أﺳاس مﺤﺪدة .وﻋلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن درجات
وﻏالﺒاً ما يُفﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻓﺘﺮة حﺪيﺜة مﺜﻞ ھﺬه الفﺘﺮة ﻷنها
ً
ً
ً
تﻤﺜﯿﻼ للﻈﺮوف الﺤالﯿة أو ”الﻄﺒﯿعﯿة .وﻓﻲ الﻮاﻗع،
الفعلﯿة ﻗﺪ تﺨﺘلﻒ اﺧﺘﻼﻓا ﻛﺒﯿﺮا ﻋلى مﺴاﻓات ﻗﺼﯿﺮة  -ﻋلى اﻷﻛﺜﺮ
ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،االﺧﺘﻼف ﻓﻲ درجة الﺤﺮارة بﯿﻦ أﻋلى وأﺳفﻞ ﻏالﺒاً ما يُﺸار إلى مﺘﻮﺳﻄات ﻓﺘﺮة الﺜﻼﺛﯿﻦ ﻋاماً ھﺬه ﻋلى
جﺒﻞ ما ً -ﻓﺈن الﺸﺬوذ ﻓﻲ درجات الﺤﺮارة يﻤﺜﻞ مﻨاﻃﻖ أنها ”ﻗﯿﻢ مﻨاﺧﯿة ﻋادية .واﺳﺘﺨﺪام إحﺪى القﯿﻢ العادية للفﺘﺮة
أﻛﺜﺮ اتﺴاﻋا بﻜﺜﯿﺮ .مﻤا يعﻨﻲ أنﮫ إذا ﻛانﺖ درجات الﺤﺮارة
 2010-1981يعﻨﻲ أن مﻦ الﻤﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام بﯿانات مﺴﺘقاة
أﻛﺜﺮ دﻓﺌاً مﻦ الﻤعﺘاد ﻓﻲ أﻋلى الﺠﺒﻞ ،ﻓﻤﻦ الﻤﺤﺘﻤﻞ أن
مﻦ اﻷجهﺰة الﺴاتلﯿة وﻋﻤلﯿات إﻋادة الﺘﺤلﯿﻞ للﻤقارنة،
تﻜﻮن أﻛﺜﺮ دﻓﺌاً مﻦ الﻤعﺘاد ﻓﻲ أﺳفلﮫ .وبﺤﺴاب مﺘﻮﺳﻂ
والﺘﻲ ﻏالﺒاً ما ال تﻤﺘﺪ إلى أزمﻨة أﻗﺪم بﻜﺜﯿﺮ .وﻛانﺖ الفﺘﺮة
درجات الﺤﺮارة ﻋلى مﺪار ﺷهﺮ ،يﻤﻜﻦ أن تﻤﺘﺪ الﻤﻨاﻃﻖ
 2010-1981أﻛﺜﺮ دﻓﺌاً مﻦ الفﺘﺮة  1990-1961بﻤقﺪار حﻮالﻲ
الﻤﺘﺴقة ذات الﺸﺬوذ ﻓﻲ درجات الﺤﺮارة أﻋلى أو أﺳفﻞ
 0.3درجة مﺌﻮية.
مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ ،ﻵالف الﻜﯿلﻮمﺘﺮات .وللﺤﺼﻮل ﻋلى ﻗﯿاس
معقﻮل لﺸﺬوذ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة ،ال نﺤﺘاج ﺳﻮى واﺳﺘُﺨﺪمﺖ الفﺘﺮة  1900-1850لﺘﻤﺜﯿﻞ ﻇﺮوف ”ما ﻗﺒﻞ
ﻋﺪد ﻗلﯿﻞ مﻦ الﻤﺤﻄات داﺧﻞ ﻛﻞ مﻨﻄقة مﻦ ھﺬه الﻤﻨاﻃﻖ الﺤقﺒة الﺼﻨاﻋﯿة ﻓﻲ تقﺮيﺮ االحﺘﺮار العالﻤﻲ بﻤقﺪار
الﻜﺒﯿﺮة الﻤﺘﺴقة .ومﻦ جهة أﺧﺮى ،يﺘﻄلﺐ الﺤﺼﻮل ﻋلى  1.5درجة مﺌﻮية للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
) (IPCC SR15وھﻲ الفﺘﺮة الﻤعﺘﻤﺪة ﻓﻲ ھﺬا الﺒﯿان .ومﻦ
الﻤهﻢ مﺮاﻗﺒة االﺧﺘﻼﻓات ﻓﻲ درجات الﺤﺮارة العالﻤﯿة ﻋﻦ
 1تقﻮم الﻤﺮاﻛﺰ الﻮﻃﻨﯿة للﻤعلﻮمات الﺒﯿﺌﯿة ) (NCEIsالﺘابعة لﻺدارة ﻇﺮوف ما ﻗﺒﻞ الﺤقﺒة الﺼﻨاﻋﯿة ﻷن اتفاق باريﺲ يﺴعى
الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والﻐﻼف الﺠﻮي ) (NOAAبﺈنﺘاج وحفﻆ
مﺠﻤﻮﻋات بﯿانات درجات حﺮارة ﻋالﻤﯿة تُﺴﻤى  .NOAAGlobalTempإلى الﺤﺪ مﻦ ﻇاھﺮة االحﺘﺮار العالﻤﻲ ﻋﻨﺪ درجة أﻋلى مﻦ
ﻇﺮوف ما ﻗﺒﻞ الﺤقﺒة الﺼﻨاﻋﯿة بﻤقﺪار  1.5درجة مﺌﻮية
 2يقﻮم معهﺪ ﻏﻮدارد للﺪراﺳات الفﻀاﺋﯿة ) (GISSالﺘابع لﻺدارة
الﻮﻃﻨﯿة للﻤﻼحة الﺠﻮية والفﻀاﺀ ) (NASAبﺈنﺘاج وحفﻆ مﺠﻤﻮﻋة أو درجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ  .ويﺘﻤﺜﻞ الﺠانﺐ الﺴلﺒﻲ الﺳﺘﺨﺪام
ﺧﻂ اﻷﺳاس ھﺬا ﻓﻲ وجﻮد ﻋﺪد ﻗلﯿﻞ نﺴﺒﯿاً مﻦ الﺮصﺪات
بﯿانات درجات حﺮارة ﻋالﻤﯿة تﺴﻤى .GISTEMP
 3يقﻮم مﺮﻛﺰ ھادلﻲ الﺘابع لﻤﻜﺘﺐ اﻷرصاد الﺠﻮية بالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة الﻤﺴﺘﻤﺪة مﻦ ھﺬه الفﺘﺮة وبالﺘالﻲ ،ھﻨاك ﺷﻜﻮك أﻛﺒﺮ تﺮتﺒﻂ
ووحﺪة الﺒﺤﻮث الﻤﻨاﺧﯿة بﺠامعة  East Angliaبﺈنﺘاج وحفﻆ مﺠﻤﻮﻋة بهﺬا االﺧﺘﯿار .والفﺘﺮة  1900-1850أﻛﺜﺮ بﺮودة مﻦ الفﺘﺮة
 1990-1961بﻤقﺪار  0.3درجة مﺌﻮية.
بﯿانات درجات حﺮارة ﻋالﻤﯿة تُﺴﻤى .HadCRUT4
ا

ا
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وﻓﻲ الﻤقابﻞ ،ﻛانﺖ الﻤﻨاﻃﻖ القارية الﺘﻲ ﺷهﺪت درجات
حﺮارة دون الﻤﺘﻮﺳﻂ أﻗﻞ ﻋﺪداً .وﻛانﺖ أجﺰاﺀ مﻦ أمﺮيﻜا
الﺸﻤالﯿة وﻏﺮيﻨﻼنﺪ وآﺳﯿا الﻮﺳﻄى واﻷجﺰاﺀ الﻐﺮبﯿة مﻦ
ﺷﻤال أﻓﺮيقﯿا وأجﺰاﺀ مﻦ ﺷﺮق أﻓﺮيقﯿا والﻤﻨاﻃﻖ الﺴاحلﯿة
ﻓﻲ ﻏﺮب أﺳﺘﺮالﯿا واﻷجﺰاﺀ الﻐﺮبﯿة مﻦ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة
الﻤﺪارية أبﺮد مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ ولﻜﻦ بﺼﻮرة ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺜﻨاﺋﯿة.

والﻤﯿﺜان  2 ± 1859جﺰﺀ ﻓﻲ الﺒلﯿﻮن ) ،(ppbوأﻛﺴﯿﺪ
الﻨﯿﺘﺮوز ) 0.1 ± 329.9 (N2Oجﺰﺀ ﻓﻲ الﺒلﯿﻮن
)الﺸﻜﻞ  .(3وھﺬه القﯿﻢ تﺸﻜﻞ ،ﻋلى الﺘﻮالﻲ ،زيادات بﻤقﺪار
 %146و %257و %122ﻗﯿاﺳاً بﻤﺴﺘﻮيات ما ﻗﺒﻞ العﺼﺮ
الﺼﻨاﻋﻲ )ﻗﺒﻞ ﻋام  .(1750ولﻦ تﺘﻮاﻓﺮ أرﻗام الﻤﺘﻮﺳﻂ
العالﻤﻲ لعام  2018إال ﻓﻲ ﻓﺘﺮة مﺘﺄﺧﺮة مﻦ ﻋام ،2019
ﻏﯿﺮ أن الﺒﯿانات الﻤﺴﺘقاة ﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﺤقﯿقﻲ مﻦ ﻋﺪد
مﻦ مﻮاﻗع مﺤﺪدة ،مﻨها ماونا لﻮا )ھاواي( وﻛﯿﺐ ﻏﺮيﻢ
)تاﺳﻤانﯿا( ،تﺸﯿﺮ إلى تﻮاصﻞ ارتفاع مﺴﺘﻮيات ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن ) (CO2وﻏاز الﻤﯿﺜان ) (CH4وأﻛﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز
) (N2Oﻓﻲ ﻋام  .2018ووجﺪ تقﺮيﺮ االحﺘﺮار العالﻤﻲ بﻤقﺪار
 1.5درجة مﺌﻮية للهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ
الﻤﻨاخ ) (IPCCأن اﻹبقاﺀ ﻋلى االحﺘﺮار العالﻤﻲ ﻓﻲ حﺪود
 1.5درجة مﺌﻮية ﻓﻮق مﺴﺘﻮى ما ﻗﺒﻞ العﺼﺮ الﺼﻨاﻋﻲ
يقﺘﻀﻲ بلﻮغ انﺒعاﺛات صفﺮية صاﻓﯿة لﺜانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
ﻋلى الﻤﺴﺘﻮى العالﻤﻲ بﺤلﻮل ﻋام  ،2050بالﺘﻮازي مع
تﺤقﯿﻖ انﺨفاﺿات ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ انﺒعاﺛات ﻋﻨاصﺮ القﺴﺮ ﻏﯿﺮ
ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ،وال ﺳﯿﻤا الﻤﯿﺜان.

اﻷوﺳﻂ وجﻨﻮب آﺳﯿا داﻓﺌة بﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨاﺋﻲ ،حﯿﺚ ﺷهﺪ ﻋﺪد
مﻦ الﺒلﺪان أحﺮ ﺳﻨة مﺴﺠلة ﻋلى اﻹﻃﻼق )تﺸﯿﻜﯿا وﻓﺮنﺴا
وألﻤانﯿا وھﻨﻐاريا وصﺮبﯿا وﺳﻮيﺴﺮا( ،أو إحﺪى أحﺮ
ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﻋلى اﻹﻃﻼق )بلﺠﯿﻜا وإﺳﺘﻮنﯿا وإﺳﺮاﺋﯿﻞ
والتفﯿا وباﻛﺴﺘان وجﻤهﻮرية مﻮلﺪوﻓا وﺳلﻮﻓﯿﻨﯿا وأوﻛﺮانﯿا(.
وبالﻨﺴﺒة ﻷوروبا ﻛﻜﻞ ،ﻛانﺖ ﺳﻨة  2018مﻦ بﯿﻦ أﻛﺜﺮ ﺛﻼث
ﺳﻨﻮات حﺮاً ﻋلى اﻹﻃﻼق .وﺷﻤلﺖ الﻤﻨاﻃﻖ اﻷﺧﺮى الﺘﻲ
ﺷهﺪت احﺘﺮاراً ملﺤﻮﻇاً جﻨﻮب ﻏﺮب الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة،
واﻷجﺰاﺀ الﺸﺮﻗﯿة مﻦ أﺳﺘﺮالﯿا )ﻛان ذلﻚ العام ﺛالﺚ أحﺮ
الﺴﻨﻮات للﺒلﺪ ﻛﻜﻞ( ،ونﯿﻮزيلﻨﺪا حﯿﺚ ﻛان ذلﻚ العام ﺛانﻲ
أحﺮ ﺳﻨة مﺴﺠلة باالﺷﺘﺮاك مع ﻋام آﺧﺮ.

ﻏازات اﻻﺣﺘﺒاس الﺤﺮاري واﻷوزون

مﯿﺰانﯿة الﻜﺮبﻮن

)(ppb

ا

تﺰايﺪ مﺴﺘﻮيات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري ﻓﻲ الﻐﻼف
الﺠﻮي مﻦ العﻮامﻞ الﺮﺋﯿﺴﯿة لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ  .وتعﻜﺲ
تﺮﻛﯿﺰات ھﺬه الﻐازات ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي تﻮازناً بﯿﻦ
الﻤﺼادر )بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ االنﺒعاﺛات الﻨاتﺠة ﻋﻦ اﻷنﺸﻄة
الﺒﺸﺮية( والﻤﺼارف )مﺜﻞ امﺘﺼاص الﻤﺤﯿﻂ الﺤﯿﻮي
والﻤﺤﯿﻄات لهﺬه الﻐازات( .وﻓﻲ ﻋام  ،2017وصلﺖ
تﺮﻛﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري إلى مﺴﺘﻮيات ﻏﯿﺮ وﻗﺪ تﻮاصلﺖ زيادة انﺒعاﺛات ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
مﺴﺒﻮﻗة ،إذ بلﻎ الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ للﻜﺴﺮ الﺠﺰيﺌﻲ لﺜانﻲ أﻛﺴﯿﺪ اﻷحفﻮري بﺸﻜﻞ ﺷﺒﮫ مﺴﺘﻤﺮ ﻋلى مﺪى القﺮنﯿﻦ الﻤاﺿﯿﯿﻦ
الﻜﺮبﻮن ) 0.1 ± 405.5 (CO2جﺰﺀ ﻓﻲ الﻤلﯿﻮن )) ،(ppmالﺸﻜﻞ  ،(4مع تﻮﻗﻒ تلﻚ الﺰيادة ﻓﺘﺮة ﻗﺼﯿﺮة أﺛﻨاﺀ

إن تقﯿﯿﻢ انﺒعاﺛات ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن وإﻋادة تﻮزيعﮫ
داﺧﻞ الﻐﻼف الﺠﻮي والﻤﺤﯿﻄات واﻷرض ” -مﯿﺰانﯿة
الﻜﺮبﻮن العالﻤﻲ  -تقﯿﯿﻤاً دﻗﯿقاً يﺴاﻋﺪنا ﻋلى إدراك الﻜﯿفﯿة
الﺘﻲ يﻐﯿّﺮ بها الﺒﺸﺮ مﻨاخ اﻷرض ،ويﺪﻋﻢ وﺿع ﺳﯿاﺳات
مﻨاﺧﯿة ،ويﺤﺴّ ﻦ إﺳقاﻃات تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻓﻲ الﻤﺴﺘقﺒﻞ.
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الﺸﻜﻞ  - 3الﺼﻒ
اﻷﻋلى :الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ
للﻜﺴﺮ الﺠﺰيﺌﻲ )مقﯿاس
الﺘﺮﻛﯿﺰ( لﺜانﻲ أﻛﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن باﻷجﺰاﺀ ﻓﻲ
الﻤلﯿﻮن )الﯿﺴار( والﻤﯿﺜان
باﻷجﺰاﺀ ﻓﻲ الﺒلﯿﻮن
)الﻮﺳﻂ( وأﻛﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز
باﻷجﺰاﺀ ﻓﻲ الﺒلﯿﻮن
)الﯿﻤﯿﻦ( مﻦ  1984إلى
 .2017والﺨﻂ اﻷحﻤﺮ
ھﻮ الﻤﺘﻮﺳﻂ الﺸهﺮي
للﻜﺴﺮ الﺠﺰيﺌﻲ ،مع
حﺬف الﺘقلﺒات الﻤﻮﺳﻤﯿة؛
والﻨقاط الﺰرﻗاﺀ
والﺨﻂ اﻷزرق يﺒﯿﻨان
الﻤﺘﻮﺳﻄات الﺸهﺮية.
الﺼﻒ اﻷﺳفﻞ :معﺪالت
الﺰيادة تﻤﺜﻞ الﺰيادة ﻓﻲ
الﻤﺘﻮﺳﻄات الﺴﻨﻮية
الﻤﺘﺘالﯿة للﻜﺴﺮ الﺠﺰيﺌﻲ
لﺜانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
باﻷجﺰاﺀ ﻓﻲ الﻤلﯿﻮن
)الﯿﺴار( ،وللﻤﯿﺜان
باﻷجﺰاﺀ ﻓﻲ الﺒلﯿﻮن
)الﻮﺳﻂ( ،وﻷﻛﺴﯿﺪ
الﻨﯿﺘﺮوز باﻷجﺰاﺀ ﻓﻲ
الﺒلﯿﻮن )الﯿﻤﯿﻦ(.
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮاﻗﺒة
العالﻤﯿة للﻐﻼف الﺠﻮي
الﺘابعة للﻤﻨﻈﻤة .WMO

الﻜﺮبﻮن اﻷزرق الﺴاحلﻲ
Kirsten Isensee,1 Jennifer Howard,2 Emily Pidgeon,2 Jorge Ramos,2
1

لﺠﻨة الﯿﻮنﺴﻜﻮ الﺪولﯿة الﺤﻜﻮمﯿة لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات  ،ﻓﺮنﺴا

2

مﻨﻈﻤة الﺤفﻆ الﺪولﯿة ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

يﺸﯿﺮ مﺼﻄلﺢ ”الﻜﺮبﻮن اﻷزرق بﻤعﻨاه الﻮاﺳع إلى الﻜﺮبﻮن الﺬي يُﺨﺰن ويُﺤﺒﺲ ويُﺪار مﻦ ﺧﻼل الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة
الﺴاحلﯿة والﻤﺤﯿﻄﯿة .إال أنﮫ ﻓﻲ مﺠال الﺘﺨفﯿﻒ مﻦ حﺪة الﻤﻨاخ ،يُعﺮف الﻜﺮبﻮن اﻷزرق الﺴاحلﻲ )الﻤعﺮوف أيﻀاً
باﺳﻢ ”الﻜﺮبﻮن اﻷزرق لألراﺿﻲ الﺮﻃﺒة الﺴاحلﯿة( 1ﻋلى أنﮫ الﻜﺮبﻮن الﻤ ّ
ُﺨﺰن ﻓﻲ ﻏابات الﻤﻨﻐﺮوف ،ومﻼحات
الﻤﺪ والﺠﺰر ،والﻤﺮوج الﻤﻐﻄاة باﻷﻋﺸاب الﺒﺤﺮية ﻓﻲ الﺘﺮبة؛ والﻜﺘلة الﺤﯿﻮية الﺤﯿة ﻓﻮق ﺳﻄﺢ اﻷرض )اﻷوراق،
والفﺮوع ،والﺴﯿقان(؛ والﻜﺘلة الﺤﯿﻮية الﺤﯿة تﺤﺖ ﺳﻄﺢ اﻷرض )الﺠﺬور والﺮيﺰومات(؛ والﻜﺘلة الﺤﯿﻮية ﻏﯿﺮ الﺤﯿة
)القﻤامة والﺨﺸﺐ الﻤﯿﺖ() 2انﻈﺮ الﺠﺪول( .وتعﻤﻞ الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة للﻜﺮبﻮن اﻷزرق الﺴاحلﻲ ،ﻋﻨﺪ حﻤايﺘها أو
اﺳﺘعادتها ،ﻛﻤﺼارف للﻜﺮبﻮن )انﻈﺮ الﺸﻜﻞ )أ(( .وتﻮجﺪ ھﺬه الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻗارة باﺳﺘﺜﻨاﺀ القارة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة وتﻐﻄﻲ حﻮالﻲ  49ملﯿﻮن ھﻜﺘار.
وحالﯿاً ،لﻜﻲ يﺘﻢ االﻋﺘﺮاف بقﯿﻤة أي نﻈام إيﻜﻮلﻮجﻲ للﻜﺮبﻮن اﻷزرق ﻓﻲ مﺠال الﺘﺨفﯿﻒ مﻦ حﺪة الﻤﻨاخ ﻓﻲ اﻷﻃﺮ
الﺴﯿاﺳاتﯿة الﺪولﯿة والﻮﻃﻨﯿة ،يلﺰم أن يﺴﺘﻮﻓﻲ ھﺬا الﻨﻈام الﻤعايﯿﺮ الﺘالﯿة:
)أ(
)ب(
)ج(
)د(
)ھـ(

أن تﻜﻮن ﻛﻤﯿة الﻜﺮبﻮن الﺘﻲ أزالها أو ﺧﺰنها الﻨﻈام اﻹيﻜﻮلﻮجﻲ ﻛاﻓﯿة أو أن يﻜﻮن مقﺪار الﺤﺪ مﻦ انﺒعاﺛات
الﻜﺮبﻮن الﺬي تﻢ ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ الﻨﻈام اﻹيﻜﻮلﻮجﻲ ﻛاﻓﯿاً للﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋلى الﻤﻨاخ؛
يﻤﻜﻦ تقﺪيﺮ ﻛﻤﯿة الﻤﺨﺰونات والﺘﺪﻓقات الﺮﺋﯿﺴﯿة لﻐازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري؛
تﻮاﻓﺮ اﻷدلة ﻋلى وجﻮد دواﻓع بﺸﺮية الﻤﻨﺸﺄ تﺆﺛﺮ ﻋلى تﺨﺰيﻦ الﻜﺮبﻮن أو انﺒعاﺛاتﮫ؛
أن تﻜﻮن إدارة الﻨﻈام اﻹيﻜﻮلﻮجﻲ الﺘﻲ تﺆدي إلى زيادة أو اﺳﺘﻤﺮار احﺘﺠاز الﻜﺮبﻮن أو الﺤﺪ مﻦ االنﺒعاﺛات
أمﺮاً مﻤﻜﻨاً وﻋﻤلﯿاً؛
أن تﻜﻮن إدارة الﻨﻈام اﻹيﻜﻮلﻮجﻲ أمﺮاً مﻤﻜﻨاً دون الﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺿﺮر اجﺘﻤاﻋﻲ أو بﯿﺌﻲ.

ومع ذلﻚ ،ال تقﺘﺼﺮ ﺧﺪمات الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة الﺘﻲ تقﺪمها أﺷﺠار الﻤﻨﻐﺮوف ،ومﻼحات الﻤﺪ والﺠﺰر ،واﻷﻋﺸاب
الﺒﺤﺮية ﻋلى تﺨﺰيﻦ واحﺘﺠاز الﻜﺮبﻮن .ﻓهﻲ تﺪﻋﻢ أيﻀاً تﺤﺴﯿﻦ جﻮدة الﻤﯿاه الﺴاحلﯿة ،وتﻮﻓﺮ الﻤﻮاﺋﻞ ﻷنﻮاع اﻷﺳﻤاك
الﺘﻲ تﺤﻈى بﺄھﻤﯿة اﻗﺘﺼادية ،وتﺤﻤﻲ الﺴﻮاحﻞ مﻦ الفﯿﻀانات والعﻮاصﻒ .وﻛﺸفﺖ الﺘقﺪيﺮات اﻷﺧﯿﺮة أن أﺷﺠار
الﻤﻨﻐﺮوف تﺒلﻎ ﻗﯿﻤﺘها ما ال يقﻞ ﻋﻦ  1.6بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜﻲ ﻛﻞ ﻋام ﻓﻲ ﺧﺪمات الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة.
وبالﺮﻏﻢ مﻦ اﻷھﻤﯿة الﻤﺆﻛﺪة لﺼﺤة الﻤﺤﯿﻄات ورﻓاه الﺒﺸﺮُ ،تفقﺪ أﺷﺠار الﻤﻨﻐﺮوف ،ومﻼحات الﻤﺪ والﺠﺰر ،واﻷﻋﺸاب
الﺒﺤﺮية بﻤعﺪل يﺼﻞ إلى  3ﻓﻲ الﻤاﺋة ﺳﻨﻮياً )انﻈﺮ الﺠﺪول( .وﻋﻨﺪما تﺘﺪھﻮر أو تُﺪمﺮ ھﺬه الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة ،يﻨﺒعﺚ مﻨها
الﻜﺮبﻮن الﻤﺨﺰن ﻓﯿها لقﺮون ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ والﻐﻼف الﺠﻮي وتﺼﺒﺢ مﺼﺪراً لﻐازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري )انﻈﺮ الﺸﻜﻞ )ب((.
واﺳﺘﻨاداً إلى بﯿانات الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) ،(IPCCيُقﺪر أن ما يﺼﻞ إلى بلﯿﻮن ﻃﻦ مﻦ ﺛانﻲ
أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن يُﻄلﻖ ﺳﻨﻮياً مﻦ تﺪھﻮر الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة للﻜﺮبﻮن اﻷزرق الﺴاحلﻲ )مﻦ جﻤﯿع الﻨﻈﻢ الﺜﻼﺛة  -أﺷﺠار
الﻤﻨﻐﺮوف ،ومﻼحات الﻤﺪ والﺠﺰر ،واﻷﻋﺸاب الﺒﺤﺮية( ،وھﻮ ما يعادل  19ﻓﻲ الﻤاﺋة مﻦ االنﺒعاﺛات الﺼادرة مﻦ
3
إزالة الﻐابات الﻤﺪارية ﻋلى الﺼعﯿﺪ العالﻤﻲ.
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

)أ(

)ب(

اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻏﺎزات اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ اﻟﻛﺗﻠﺔ
اﻟﺣﯾوﯾﺔ اﻟﺧﺷﺑﯾﺔ
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
إطﻼق اﻟﻛرﺑون ﻣن ﺧﻼل
اﻣﺗﺻﺎص اﻟﻛرﺑون ﻋن
ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺗﻧﻔس واﻟﺗﺣﻠل
طرﯾق ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﻣﺛﯾل اﻟﺿوﺋﻲ

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

اﺣﺗﺟﺎز اﻟﻛرﺑون
ﻓﻲ اﻟﺗرﺑﺔ

10

احﺘﺠاز الﻜﺮبﻮن وإﻃﻼﻗﮫ ﻓﻲ الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة الﺴاحلﯿة الﺴلﯿﻤة والﻤﺘﺪھﻮرة ) -أ( :ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ الﺮﻃﺒة الﺴاحلﯿة الﺴلﯿﻤة )مﻦ الﯿﻤﯿﻦ إلى
الﯿﺴار :أﺷﺠار الﻤﻨﻐﺮوف ،ومﻼحات الﻤﺪ والﺠﺰر ،واﻷﻋﺸاب الﺒﺤﺮية( ،يﺠﺮي امﺘﺼاص الﻜﺮبﻮن ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ ﻋﻤلﯿات الﺘﻤﺜﯿﻞ الﻀﻮﺋﻲ
)اﻷﺳهﻢ اﻷرجﻮانﯿة( حﯿﺚ يُﺤﺘﺠﺰ ﻋلى الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ ﻓﻲ الﻜﺘلة الﺤﯿﻮية الﺨﺸﺒﯿة والﺘﺮبة )اﻷﺳهﻢ الﺤﻤﺮاﺀ الﻤﺘقﻄعة( أو يُﺘﻨفﺲ )اﻷﺳهﻢ
الﺴﻮداﺀ() .ب( :ﻋﻨﺪما تُﺠفﻒ الﺘﺮبة مﻦ اﻷراﺿﻲ الﺮﻃﺒة الﺴاحلﯿة الﻤﺘﺪھﻮرة ،تﺴﺘهلﻚ الﻜاﺋﻨات الﺤﯿة الﺪﻗﯿقة الﻜﺮبﻮن الﻤُﺨﺰن ﻓﻲ الﺘﺮبة،
حﯿﺚ تﺘﻨفﺲ ھﺬه الﻜاﺋﻨات وتﻄلﻖ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ﻛﻤﻨﺘﺞ مﻦ نﻮاتﺞ نفايات ﻋﻤلﯿة اﻷيﺾ .ويﺤﺪث ھﺬا اﻷمﺮ بﻤعﺪل مﺘﺰايﺪ ﻋﻨﺪما تُﺠفﻒ
الﺘﺮبة ويﺼﺒﺢ اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ مﺘاحاً بﻜﻤﯿة أﻛﺒﺮ ،وھﻮ ما يﺆدي إلى زيادة انﺒعاﺛات ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن .ويﺆدي تﺪھﻮر وتﺼﺮيﻒ وتﺤﻮيﻞ الﻨﻈﻢ
اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة للﻜﺮبﻮن اﻷزرق الﺴاحلﻲ نﺘﯿﺠة ﻷنﺸﻄة بﺸﺮية )أي إزالة الﻐابات ،والﺼﺮف ،واﻷراﺿﻲ الﺮﻃﺒة الﻤﺤﺘﺠﺰة ﻷﻏﺮاض الﺰراﻋة
والﺠﺮف( إلى انﺨفاض امﺘﺼاص ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن نﺘﯿﺠة لفقﺪان الﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ )اﻷﺳهﻢ اﻷرجﻮانﯿة( وإﻃﻼق انﺒعاﺛات ﻏازات االحﺘﺒاس
الﺤﺮاري ذات اﻷھﻤﯿة العالﻤﯿة.

1

قﺪرة الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة الﺴاﺣﻠﯿة والﺒﺤﺮية ﻋﻠﻰ ﺗﺨﺰيﻦ الﻜﺮبﻮن

اﻷﻋﺸاب
الﺒﺤﺮية

مﻼحات الﻤﺪ
والﺠﺰر

أﺷﺠار
الﻤﻨﻐﺮوف

30–606

2.2–406,7

13.8–15.24,5

1.38 ± 0.386

2.18 ± 0.246

2.26 ± 0.396

41.4–82.8

4.8–87.2

31.2–34.4

1408

2508

2808

الﻤﺘﺮ اﻷﻋلى مﻦ الﺘﺮبة )مﺞ
(مﻦ الﻜﺮبﻮن لﻜﻞ ھﻜﺘار
إجﻤالﻲ الﻜﺘلة الﺤﯿﻮية )مﺞ مﻦ
(الﻜﺮبﻮن لﻜﻞ ھﻜﺘار

28

98

1278

4 260–8 520

570–10 360

5 617–6 186

مﻦ القﺮون إلى
اﻷلفﯿة

مﻦ القﺮون إلى
اﻷلفﯿة

مﻦ القﺮون إلى
اﻷلفﯿة

0.4–2.612,13

1.0–2.010,11

0.7–3.09

62.5–813.0

20.9–760.4

144.3–681.1

(الهﻜﺘارات
(ًﺳﻨﻮيا
(االحﺘﺠاز

الﻤﺪى الﺠﻐﺮاﻓﻲ )بﻤﻼيﯿﻦ

معﺪل االحﺘﺠاز )مﺞ مﻦ الﻜﺮبﻮن لﻜﻞ ھﻜﺘار

معﺪل

x

إجﻤالﻲ الﻜﺮبﻮن الﻤﺤﺘﺠﺰ ﺳﻨﻮياً )الﻤﺪى
(ً)ملﯿﻮن مﺞ مﻦ الﻜﺮبﻮن ﺳﻨﻮيا

اﻹجﻤالﻲ )ملﯿﻮن مﺞ مﻦ
(الﻜﺮبﻮن
()الﺴﻨﻮات
(ً ﺳﻨﻮيا٪)

مﺘﻮﺳﻂ الﺘقﺪيﺮ العالﻤﻲ
لﻤﺨﺰون الﻜﺮبﻮن
+ )اﻹجﻤالﻲ = )الﺘﺮبة
( الﻤﺪىx (الﻜﺘلة الﺤﯿﻮية

اﺳﺘقﺮار مﺨﺰون الﻜﺮبﻮن

معﺪل الﺘﺤﻮيﻞ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸﺄ

االنﺒعاﺛات الﻤﺤﺘﻤلة نﺘﯿﺠة الﺘﺤﻮيﻞ الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸﺄ ﻋلى
اﻓﺘﺮاض أن إجﻤالﻲ ﻛﻤﯿة الﻜﺮبﻮن تُﺤﻮل إلى ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ
 الهﻜﺘارx الﻜﺮبﻮن ))إجﻤالﻲ مﺨﺰون الﻜﺮبﻮن لﻜﻞ ھﻜﺘار
 )معﺪل الﺘﺤﻮيﻞ إلى ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ3.67 x (ًالﻤﺤﻮل ﺳﻨﻮيا
(الﻜﺮبﻮن(( )ملﯿﻮن مﺞ مﻦ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
ا

ا
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الﺸﻜﻞ ) - 4أ( مﺘﻮﺳﻂ
الﻤﯿﺰانﯿة الﻜﺮبﻮنﯿة
العالﻤﯿة الﺴﻨﻮية ﻋلى
مﺪى العقﺪ .2017 -2008
وتﺮد الﺘﺪﻓقات بﺒﻼيﯿﻦ
اﻷﻃﻨان مﻦ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن .وتﻈهﺮ الﺪواﺋﺮ
مﺨﺰونات الﻜﺮبﻮن
بﺒﻼيﯿﻦ اﻷﻃﻨان.
)ب( الﻤﯿﺰانﯿة الﻜﺮبﻮنﯿة
العالﻤﯿة الﺘاريﺨﯿة للفﺘﺮة
 .2017-1900وتقﺴﱠ ﻢ
انﺒعاﺛات الﻜﺮبﻮن
ﻋلى الﻐﻼف الﺠﻮي
ومﺼارف الﻜﺮبﻮن ﻋلى
الﯿابﺴة وﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات.
ويﺸﯿﺮ ”ﻋﺪم الﺘﻮازن
بﯿﻦ االنﺒعاﺛات اﻹجﻤالﯿة
والﻤﺼارف اﻹجﻤالﯿة
إلى الفﺠﻮات ﻓﻲ الﺒﯿانات
أو ﻓﻲ الﻨﻤﺬجة أو ﻓهﻤﻨا
لﺪورة الﻜﺮبﻮن.
الﻤﺼﺪر :مﺸﺮوع
الﻜﺮبﻮن العالﻤﻲ،
http://www.
globalcarbonproject.
org/carbonbudget
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ارﺗﻔﺎع ﺗرﻛﯾزات ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﯾﺳﺑب ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

)أ(

اﻟﻐﻼف اﻟﺣﯾوي

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي

اﻟﻣﺣﯾطﺎت

)(3-8

)(7-11

440

،دورة اﻟﻛرﺑون
ﺟﯾﻐﺎطن /ﺳﻧﺔ

34

)(33-36
330

اﻟﻧﺑﺎت

440

330

اﻟﻛرﺑون
ﻏﯾر اﻟﻌﺿوي
اﻟﻣﻧﺣل

اﻷﺣﯾﺎء
اﻟﺑﺣرﯾﺔ

اﻟﻣﺧزون اﻟﻣﺗواﻓر ،ﺟﯾﻐﺎطن /ﺳﻧﺔ
4000

اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻐﺎز
اﻟﻛرﺑون
اﻟﻌﺿوي

اﻟﺗرﺑﺔ اﻟﺻﻘﯾﻌﯾﺔ

اﻟﺗرﺑﺔ

اﻟﺗرﺳﺑﺎت
اﻟﺳطﺣﯾﺔ

140,000

اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﺑﺗرول
اﺣﺗﯾﺎطﯾﺎت اﻟﻔﺣم

+2
اﺧﺗﻼل اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ 2
أﻋد اﻟﺷﻛل اﻟﻣﺧﺗﺑر  Future Earth Media Labﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻣﺷروع اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﻠﻛرﺑون .http://www.globalcarbonproject.org/carbonbudget/index.htm .وﺻﺎﻏﺗﮫ
وﺣررﺗﮫ ) Corinne Le Quéréﻣرﻛز  (Tyndallﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﻓرﻗﺔ ﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻛرﺑون اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ .وﺗﺳﺗﻧد اﻵﺛﺎر إﻟﻰ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺧﺎص ) (SR15ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ ) .(IPCCﻧﻔذ اﻟرﺳم اﻟﺑﯾﺎﻧﻲ
 .Nigel Hawtinاﻻﻋﺗﻣﺎدات Le Quéré :وآﺧرون .ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻋﻠوم ﻧظﺎم اﻷرض )(2018؛
ﻣﺧﺗﺑر ﺑﺣوث ﻧظﺎم اﻷرض اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾطﺎت واﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ) (NOAA/ESRLوﻣﻌﮭد ﺳﻛرﯾﺑس ﻟﻌﻠوم اﻟﻣﺣﯾطﺎت؛ اﻟﻌرض اﻹﯾﺿﺎﺣﻲ D. van Vuuren :ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﻧﻣوذج .IMAGE

ﺣﻘوق اﻟطﺑﻊ:

االنﻜﻤاش االﻗﺘﺼادي العالﻤﻲ الﻜﺒﯿﺮ .وتﺴﺘﻤﺮ االنﺒعاﺛات
ﻓﻲ الﺰيادة حالﯿاًب نﺴﺒة  %1.6ﻓﻲ ﻋام  ،2017ونﺴﺒة
مﺒﺪﺋﯿة ﻗﺪرھا  (%3.4-%1.1) %2.0ﻓﻲ الﺴﻨة ﻓﻲ ﻋام
 .2018ومﻦ الﻤق ﱠﺪر أن يﺴﺠﻞ ﻋام  2018ﻗﺪ رﻗﻤاً ﻗﯿاﺳﯿاً
جﺪيﺪاً ﻗﺪره  1.8 ± 36.9بلﯿﻮن ﻃﻦ.

 0.09 ± 2.82جﺰﺀ ﻓﻲ الﻤلﯿﻮن ﻓﻲ ﻋام  .32018وھﺬا الﻤﺴﺘﻮى
مﻦ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي ھﻮ نﺘﯿﺠة تﺮاﻛﻢ
جﺰﺀ ﻓقﻂ مﻦ إجﻤالﻲ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن الﻤﻨﺒعﺚ ﻷن %55
تقﺮيﺒاً مﻦ جﻤﯿع االنﺒعاﺛات تُﻤﺘﺺ بﻮاﺳﻄة مﺼارف ﺛانﻲ
أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات والﻐﻄاﺀ الﻨﺒاتﻲ اﻷرﺿﻲ.

وبلﻎ صاﻓﻲ انﺒعاﺛات ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن مﻦ الﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ وﻏﻄاﺀ اﻷراﺿﻲ  2.6 ± 5.0بلﯿﻮن
ﻃﻦ ﻓﻲ الﺴﻨة ﻓﻲ الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋلى مﺪى العقﺪ الﻤاﺿﻲ ،مع
وجﻮد نﺴﺒة ﻋالﯿة مﻦ ﻋﺪم الﯿقﯿﻦ ﻓﻲ الﺘقﺪيﺮات الﺴﻨﻮية
الﻤﺤﺴﻮبة .وبلﻐﺖ االنﺒعاﺛات الﻨاجﻤة ﻋﻦ الﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷراﺿﻲ وﻋﻦ الﻮﻗﻮد اﻷحفﻮري ،معاً ،ما ﻗﺪره
 3.0 ± 41.5بلﯿﻮن ﻃﻦ مﻦ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ﻓﻲ ﻋام .2018

ومﺼارف ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن مﻮزﻋة ﻋﺒﺮ نﺼ َفﻲ الﻜﺮة
اﻷرﺿﯿة ،ﻋلى الﯿابﺴة وﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات ،ﻏﯿﺮ أن تﺪﻓقات
ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺪارية ) 30درجة
ً
ﺷﻤاال( ﻗﺮيﺒة مﻦ الﺤﯿاد الﻜﺮبﻮنﻲ
جﻨﻮباً إلى  30درجة
ﻷن مﺼارف انﺒعاﺛات ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن تقابلها إلى
حﺪ ﻛﺒﯿﺮ االنﺒعاﺛات الﻨاتﺠة ﻋﻦ إزالة الﻐابات .والﻤﺤﯿﻄات
ھﻲ الﻤﺼارف الﺮﺋﯿﺴﯿة ﻹزالة ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن
ﻓﻲ الﻨﺼﻒ الﺠﻨﻮبﻲ مﻦ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة ،ﻓﻲ حﯿﻦ أن
الﻤﺼارف القﻮيةﻓﻲ الﻨﺼﻒ الﺸﻤالﻲ مﻦ الﻜﺮة اﻷرﺿﯿة
مﺘﺴاو بﯿﻦ الﯿابﺴة والﻤﺤﯿﻄات ﻋلى الﺴﻮاﺀ.
تﻨفﺴﻢ بﺸﻜﻞ
ٍ

اﻷوزون

اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻣﺻﺎدر واﻟﻣﺻﺎرف
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ﺗدﻓق ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون )ﺟﯾﺟﺎطن /ﺳﻧوﯾﺎً(
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)(9-14

وأدت ھﺬه االنﺒعاﺛات الﻜﺒﯿﺮة الﻤﺴﺘﻤﺮة إلى مﺴﺘﻮيات ﻋالﯿة
مﻦ تﺮاﻛﻢ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي بلﻎ

2017

اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ
ﻟﻠﻔﺗرة 2017-2008
ﻣﺗوﺳط اﻟﻛﻣﯾﺎت ﺟﯾﻐﺎطن /ﺳﻧﺔ

5

+17.3
ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي

9

ﺗﻐﯾر اﺳﺗﻐﻼل اﻷراﺿﻲ

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
اﻷﺣﻔوري

اﻟدورة اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﻟﻠﻛرﺑون

2017-2008

تﻮﻗﻒ اﺳﺘﺨﺪام الهالﻮنات ومﺮﻛﺒات الﻜلﻮروﻓلﻮروﻛﺮبﻮن
بفﻀﻞ نﺠاح بﺮوتﻮﻛﻮل مﻮنﺘﺮيال .ومع ذلﻚ ﺳﺘﺒقى ھﺬه
الﻤﺮﻛﺒات ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي لعﺪة ﻋقﻮد بﺴﺒﺐ ﻋﻤﺮھا
الﻄﻮيﻞ .وﺳﯿﻈﻞ وجﻮد ﻛﻤﯿات أﻛﺜﺮ مﻦ الﻼزم مﻦ الﻜلﻮر
والﺒﺮوم ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي وﺳﺘﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ الﺘﺪمﯿﺮ الﻜامﻞ
لألوزون ﻋلى ارتفاﻋات معﯿﻨة ﻓﻲ القﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ مﻦ
2

 Le Quéréوآﺧﺮون :2018 ،مﯿﺰانﯿة الﻜﺮبﻮن العالﻤﯿة  .2018مﺠلة
الﺒﯿانات العلﻤﯿة لﻨﻈام اﻷرض ) ،(ESSDالﻤﺠلﺪ  ،10الﺼفﺤات
2194-2141

3

):2019 ،(NOAA

اﻹدارة الﻮﻃﻨﯿة للﻤﺤﯿﻄات والﻐﻼف الﺠﻮي
اتﺠاھات ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي،
.esrl.noaa.gov/gmd/ccgg/trends/gl_gr.html

ا

https://www.

آب /أﻏﺴﻄﺲ إلى ﻛانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ ،ومﻦ ﺛﻢ ﻓﺈن
حﺠﻢ ﺛقﺐ اﻷوزون مﻦ ﺳﻨة إلى أﺧﺮى تﺤﻜﻤﮫ أﺳاﺳاً
اﻷحﻮال الﺠﻮية.
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اﻟﻣﻧطﻘﺔ ) 6 10ﻛم(2

وﻛانﺖ درجات الﺤﺮارة االﺳﺘﺮاتﻮﺳفﯿﺮية القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة ﻓﻲ ﻋام  2018أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ الﻄﻮيﻞ الﻤﺪى
) ،(2017-1979وﻛانﺖ الﺪوامة االﺳﺘﺮاتﻮﺳفﯿﺮية القﻄﺒﯿة
مﺴﺘقﺮة نﺴﺒﯿاً مع حﺪوث تﺪﻓقات حﺮارة دوامﯿة أﻗﻞ مﻦ
الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ الفﺘﺮة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ إلى مﻨﺘﺼﻒ
تﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ .وبﺪأ نﻀﻮب اﻷوزون ﻓﻲ وﻗﺖ مﺒﻜﺮ
نﺴﺒﯿاً مﻦ ﻋام  2018وﻇﻞ أﻋلى مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ الﻄﻮيﻞ الﻤﺪى
حﺘى مﻨﺘﺼﻒ تﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ تقﺮيﺒاً )الﺸﻜﻞ .(5

ﻣﺳﺎﺣﺔ ﺛﻘﺔ اﻷوزون

الﺸﻜﻞ  - 5الﻤﺴاحة
) 610ﻛﻢ (2الﺘﻲ يقﻞ ﻓﯿها
ﻋﻤﻮد اﻷوزون الﻜلﻲ ﻋﻦ
 220وحﺪة دوبﺴﻮن .وتﻤﺜﻞ
الﻤﺴاحة الﻤﻈللة باللﻮن
اﻷﺧﻀﺮ  -اﻷزرق الﺪاﻛﻦ
مﻦ الﻤﺌﯿﻦ الﺜﻼﺛﯿﻦ إلى
الﻤﺌﯿﻦ الﺴﺒعﯿﻦ ،والﻤﺴاحة
الﻤﻈللة باللﻮن اﻷﺧﻀﺮ
 اﻷزرق الفاتﺢ مﻦالﻤﺌﯿﻦ العاﺷﺮ إلى الﺘﺴعﯿﻦ
للفﺘﺮة  .2017-1979وتﺒﯿﻦ
الﺨﻄﻮط الﺮﻓﯿعة الﺴﻮداﺀ
القﯿﻢ القﺼﻮى والﺪنﯿا لﻜﻞ
يﻮم ﺧﻼل الفﺘﺮة
.2017-1979
الﻤﺼﺪر :اﺳﺘﻨاداً إلى
بﯿانات مﺴﺘﻤﺪة مﻦ الﻤﻮﻗع
الﺸﺒﻜﻲ لﻤﺮاﻗﺒة اﻷوزون
الﺘابع لﻺدارة الﻮﻃﻨﯿة
للﻤﻼحة الﺠﻮية والفﻀاﺀ
)) (NASAمﺠﻤﻮﻋة رﺳﻢ
ﺧﺮيﻄة اﻷوزون والﻤقاﻃع
الﺮأﺳﯿة ) ،(OMPSوأدوات
مﺮاﻗﺒة اﻷوزون )،(OMI
ومﻄﯿاف لﺮﺳﻢ ﺧﺮيﻄة
اﻷوزون الﻜلﻲ ).((TOMS

وبلﻐﺖ رﻗعة ﺛقﺐ اﻷوزون حﺪھا اﻷﻗﺼى لعام  ،2018وﻛانﺖ أيﻀاً أدﻓﺄ ﻓﺘﺮة مﻤﺘﺪة مﻦ تﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ
بﻮصﻮلها إلى  24.8ملﯿﻮن ﻛﻢ ،2ﻓﻲ  20أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،إلى ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ ﻓﻲ تﺴﻤانﯿا .وارتﺒﻄﺖ الﻤﯿاه
ﻓﻲ حﯿﻦ وصلﺖ إلى  28.2ملﯿﻮن ﻛﻢ 2ﻓﻲ  2تﺸﺮيﻦ اﻷول /الﺪاﻓﺌة بالﺮﻃﻮبة العالﯿة؛ وﻋلى الﺮﻏﻢ مﻦ تﺠاوز ذروة
أﻛﺘﻮبﺮ ﻓﻲ ﻋام  ،2015و 29.6ملﯿﻮن ﻛﻢ 2ﻓﻲ  24أيلﻮل /الﻤﻮجة الﺤارة الﺒﺤﺮية ،ﺷهﺪ ﺷهﺮ ﺷﺒاط /ﻓﺒﺮايﺮ ﻋﺪداً
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2006وﻓقاً لﺘﺤلﯿﻞ صﺪر ﻋﻦ اﻹدارة الﻮﻃﻨﯿة مﻦ الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة لهﻄﻮل اﻷمﻄار ﻓﻲ نﯿﻮزيلﻨﺪا.
للﻤﻼحة الﺠﻮية والفﻀاﺀ ) .(NASAوﻋلى الﺮﻏﻢ مﻦ الﺪوامة
الﺒاردة والﻤﺴﺘقﺮة نﺴﺒﯿاً ،ﻛان حﺠﻢ ﺛقﺐ اﻷوزون ﻓﻲ ﻋام الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري لﻠﻤﺤﯿﻄات
 2018أصﻐﺮ مﻦ الﺴﻨﻮات الﺴابقة ﻓﻲ ﻇﻞ ﻇﺮوف مﻤاﺛلة أﻛﺜﺮ مﻦ  %90مﻦ الﻄاﻗة الﺘﻲ تﺤﺒﺴها ﻏازات االحﺘﺒاس
مﻦ درجات الﺤﺮارة مﺜﻞ ﻋام  .2006ويﺸﯿﺮ ذلﻚ إلى أن الﺤﺮاري تﺪﺧﻞ ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات ،ويﻮﻓﺮ الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري
حﺠﻢ ﺛقﺐ اﻷوزون بﺪأ يﺴﺘﺠﯿﺐ النﺨفاض الﻜلﻮر ﻓﻲ للﻤﺤﯿﻄات مقﯿاﺳاً مﺒاﺷﺮاً لﺘﺮاﻛﻢ الﻄاﻗة ﻓﻲ الﻄﺒقات العلﯿا
ﻃﺒقة الﺴﺘﺮاتﻮﺳفﯿﺮ نﺘﯿﺠة أحﻜام بﺮوتﻮﻛﻮل مﻮنﺘﺮيال.
مﻦ الﻤﺤﯿﻂ .وﻋلى ﻋﻜﺲ درجات حﺮارة الﺴﻄﺢ حﯿﺚ يﻜﻮن
الﺘﺮاﻛﻢ ﻋلى اﻷجﻞ الﻄﻮيﻞ مﻦ ﺳﻨة إلى أﺧﺮى أصﻐﺮ مﻦ
الﻤﺤﯿﻄات
الﺘقلﺒﯿة مﻦ ﺳﻨة إلى أﺧﺮى بﺴﺒﺐ ﻇاھﺮ َتﻲ الﻨﯿﻨﯿﻮ والﻨﯿﻨﯿا،
درجات ﺣﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ
ﻓﺈن الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري للﻤﺤﯿﻄات يﺘﺰايﺪ بانﺘﻈام أﻛﺒﺮ،
مع تقلﺒات أﻗﻞ مﻦ ﺳﻨة إلى أﺧﺮى )الﺸﻜﻞ  .(7وﻗﺪ ﺳﺠﱠ ﻞ الﺸﻜﻞ  - 6ﺷﺬوذ درجة
ﻛانﺖ مﯿاه ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد مﻦ مﻨاﻃﻖ الﻤﺤﯿﻄات
ﻋام  2018أرﻗاماً ﻗﯿاﺳﯿة جﺪيﺪة مﻦ الﻤﺤﺘﻮى الﺤﺮاري حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﯿﻮمﯿة
داﻓﺌة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻋادي ﻓﻲ ﻋام  ،2018بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ جﺰﺀ
ﻓﻲ  29ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ
ﻋام
مﻨﺬ
الﺒﯿانات
)
مﺘﺮ
700
حﺘى
الﻄﺒقة
ﻓﻲ
للﻤﺤﯿﻄات
ﻛﺒﯿﺮ مﻦ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،باﺳﺘﺜﻨاﺀ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ الﺸﺮﻗﻲ
ً
مقارنة بﻤﺘﻮﺳﻂ
2018
الﻤﺪاري ومﻨﻄقة تقع ﺷﻤال ھاواي حﯿﺚ ﻛانﺖ درجات  (1955والﻄﺒقة حﺘى  2000مﺘﺮ )الﺒﯿانات مﻨﺬ ﻋام (2005
الفﺘﺮة .2005-1987
الﺤﺮارة أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ .وﻛان ﻏﺮب الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ،تﺠاوزت اﻷرﻗام القﯿاﺳﯿة الﺴابقة الﺘﻲ ﺳﺠﱠ لها ﻋام  .2017الﻤﺼﺪر :مﺮﻛﺰ ھادلﻲ
لﺪاﺋﺮة اﻷرصاد الﺠﻮية
والﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴﻲ الﻤﺪاري ،ومﻨﻄقة ﻓﻲ ﺷﻤال اﻷﻃلﺴﻲ
بالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة.
تﻤﺘﺪ مﻦ الﺴاحﻞ الﺸﺮﻗﻲ للﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،تﺘﺴﻢ ﻛلها
بﺪفﺀ ﻏﯿﺮ معﺘاد .ورُ صﺪت مﯿاه ﺳﻄﺤﯿة باردة بﺸﻜﻞ
ﻏﯿﺮ معﺘاد ﻓﻲ مﻨﻄقة تقع إلى جﻨﻮب ﻏﺮيﻨﻼنﺪ ،وھﻲ
إحﺪى مﻨاﻃﻖ العالﻢ الﺘﻲ ﺷهﺪت بﺮوداً ﻃﻮيﻞ الﻤﺪى.
اﺧﺗﻼف درﺟﺎت ﺣرارة ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر ﻋن اﻟﻔﺗرة ) 2005-1987درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(
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وﻓﻲ تﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ  ،2017نﺸﺄت مﻮجة حارة
بﺤﺮية ﻓﻲ بﺤﺮ تﺴﻤان اﺳﺘﻤﺮت حﺘى ﺷﺒاط  /ﻓﺒﺮايﺮ
 .2018وتﺠاوزت درجات حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓﻲ بﺤﺮ
تﺴﻤان درجﺘﯿﻦ مﺌﻮيﺘﯿﻦ ﻓﻮق الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعﻲ وتﺠاوزت
درجات حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﯿﻮمﯿة  4درجات مﺌﻮية ﻓﻮق
الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعﻲ ﻓﻲ أوﻗات معﯿﻨة )الﺸﻜﻞ  .(6وارتﺒﻄﺖ
درجات حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﻤﺮتفعة القﯿاﺳﯿة بالﻈﺮوف
الﺪاﻓﺌة ﻏﯿﺮ الﻤعﺘادة ﻓﻲ نﯿﻮزيلﻨﺪا الﺘﻲ ﺷهﺪت أحﺮ
صﯿﻒ وأدﻓﺄ ﺷهﺮ )ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ( ﻋلى اﻹﻃﻼق.
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تﻨاﻗﺺ اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ مﻦ الﻤﺤﯿﻄات الﻤفﺘﻮحة والﻤﯿاه الﺴاحلﯿة
الﺸﺒﻜة العالﻤﯿة لألﻛﺴﺠﯿﻦ ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات الﺘابعة
لﻠﺠﻨة الﺪولﯿة الﺤﻜﻮمﯿة لعﻠﻮم الﻤﺤﯿﻄات )،(GO2NE
2
 1،Kirsten Isenseeو،Denise Breitburg
3
و.Marilaure Gregoire
1

مﻨاﻃﻖ الﺤﺪ اﻷدنى مﻦ
اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ )الﺰرﻗاﺀ(
والﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ يﻨقﺺ
ﻓﯿها اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ )الﺤﻤﺮاﺀ(
ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات حﻮل
العالﻢ .الﻤﻮاﻗع الﺴاحلﯿة
الﺘﻲ يﻨقﺺ ﻓﯿها
اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ الﻤﺒﯿﻨة ﻓﻲ
الﺨﺮيﻄة ھﻨا ھﻲ أنﻈﻤة
ﺳُ ﺠلﺖ ﻓﯿها تﺮﻛﯿﺰات
أﻛﺴﺠﯿﻦ أﻗﻞ مﻦ
 2 mg/Lوتﻜﻮن ﻓﯿها
الﻤﻐﺬيات الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸﺄ
ﺳﺒﺒاً رﺋﯿﺴﯿاً النﺨفاض
اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ .
الﻤﺼادر :بﯿانات مﺴﺘﻤﺪة
مﻦ ) (3ودراﺳة
 ،Diaz, J.R.ﻏﯿﺮ
مﻨﺸﻮرة؛ والﺸﻜﻞ مقﺘﺒﺲ
مﻦ ) ،(4و) ،(5و).(6

لﺠﻨة الﯿﻮنﺴﻜﻮ الﺪولﯿة الﺤﻜﻮمﯿة لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات
) - (IOC-UNESCOﻓﺮنﺴا

2

مﺮﻛﺰ

3

جامعﯿة لﯿﯿﺞ ،بلﺠﯿﻜا

Smithsonian

لﺒﺤﻮث الﺒﯿﺌة ،الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة

تﺸﯿﺮ ﻛﻞ مﻦ الﺮصﺪات والﻨﻤاذج العﺪدية إلى أن اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ
يﺘﻨاﻗﺺ ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات الﻤفﺘﻮحة والﺴاحلﯿة الﺤﺪيﺜة ،بﻤا ﻓﻲ
ذلﻚ مﺼﺒات اﻷنهار والﺒﺤار ﺷﺒﮫ الﻤﻐلقة .ﻓﻤﻨﺬ مﻨﺘﺼﻒ
القﺮن الﻤاﺿﻲ ،ﻛان ھﻨاك انﺨفاض يُقﺪر بﻨﺤﻮ  2-1ﻓﻲ
الﻤاﺋة )أي  Pmol 4.8-2.4أو  145-77بلﯿﻮن ﻃﻦ( ﻓﻲ
الﻤﺨﺰون العالﻤﻲ مﻦ اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ 2،1،ﻓﻲ حﯿﻦ
أنﮫ ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺴاحلﯿة ،ﺷهﺪت مﺌات الﻤﻮاﻗع تﺮﻛﯿﺰات
أﻛﺴﺠﯿﻦ تُﻀعﻒ العﻤلﯿات الﺒﯿﻮلﻮجﯿة أو ﻛانﺖ ﻗاتلة للعﺪيﺪ
مﻦ الﻜاﺋﻨات الﺤﯿة .ويﺘﻮﺳع نﻄاق الﻤﻨاﻃﻖ ذات الﺘﺮﻛﯿﺰات
الﻤﻨﺨفﻀة مﻦ اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ تاريﺨﯿاً ،وھﻨاك مﻨاﻃﻖ جﺪيﺪة
تُﻈهﺮ اﻵن ﻇﺮوﻓاً يﻨﺨفﺾ ﻓﯿها اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ .وبالﺮﻏﻢ مﻦ
أن اﻷھﻤﯿة الﻨﺴﺒﯿة لﻤﺨﺘلﻒ اﻵلﯿات الﻤﺴﺆولة ﻋﻦ ﻓقﺪان
مﺤﺘﻮى اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات ﻋلى الﺼعﯿﺪ العالﻤﻲ
ﻏﯿﺮ معﺮوﻓة ﻋلى وجﮫ الﺪﻗة ،ﻓﻤﻦ الﻤﺘﻮﻗع أن يﺴهﻢ
االحﺘﺮار العالﻤﻲ ﻓﻲ ھﺬا االنﺨفاض ،بﺸﻜﻞ مﺒاﺷﺮ ﻷن
ﻗابلﯿة ذوبان اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ تﻨﺨفﺾ ﻓﻲ الﻤﯿاه اﻷدﻓﺄ ،وبﺸﻜﻞ
ﻏﯿﺮ مﺒاﺷﺮ مﻦ ﺧﻼل الﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ديﻨامﯿات الﻤﺤﯿﻄات
الﺘﻲ تقلﻞ تهﻮية الﻤﺤﯿﻄات ،أي إدﺧال اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ إلى
الﺠﺰﺀ الﺪاﺧلﻲ مﻦ الﻤﺤﯿﻄات .وأُجﺮيﺖ ﻋﻤلﯿات مﺤاﻛاة
نﻤﻮذجﯿة ﻓﻲ نهاية ھﺬا القﺮن تﺸﯿﺮ إلى انﺨفاض اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ
ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ الﻤفﺘﻮح ﻓﻲ إﻃار الﺴﯿﻨاريﻮھات الﺘﻲ تﺸهﺪ
انﺒعاﺛات مﻨﺨفﻀة وﻋالﯿة ﻋلى حﺪ ﺳﻮاﺀ.
وﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺴاحلﯿة ،أدت زيادة الﺼادرات ﻋﺒﺮ أنهار
الﻨﯿﺘﺮوجﯿﻦ والفﻮﺳفﻮر مﻨﺬ ﺧﻤﺴﯿﻨات القﺮن الﻤاﺿﻲ إلى
تﺄجّ ﻦ الﻤﺴﻄﺤات الﻤاﺋﯿة ﻓﻲ جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ .ويﺆدي
الﺘﺄجّ ﻦ إلى زيادة اﺳﺘهﻼك اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ ،وﻋﻨﺪما يﻜﻮن

مﺼﺤﻮباً بﺘهﻮية مﻨﺨفﻀة ،يﺆدي إلى حﺪوث نقﺺ ﻓﻲ
اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ ﻓﻲ الﻤﯿاه الﺠﻮﻓﯿة .ومﻦ الﻤﺘﻮﻗع أن يﺆدي
تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ إلى مﻮاصلة زيادة تﻨاﻗﺺ اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ ﻓﻲ
الﻤﻨاﻃﻖ الﺴاحلﯿة ،الﺘﻲ تﺘﺄﺛﺮ بالفعﻞ بﺘﺼﺮيفات الﻤﻐﺬيات
الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸﺄ ،ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ تقلﯿﻞ ﻗابلﯿة ذوبان اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ،
وتقلﯿﻞ الﺘهﻮية مﻦ ﺧﻼل تعﺰيﺰ وتﻮﺳﯿع ﻓﺘﺮات الﺘﺮاصﻒ
الﻤﻮﺳﻤﻲ لعﻤﻮد الﻤاﺀ ،وﻋﻦ ﻃﺮيﻖ زيادة تﻮاﻓﺮ الﻤﻮاد
الﻐﺬاﺋﯿة ﻓﻲ بعﺾ الﺤاالت الﺘﻲ يُﺘﻮﻗع ﻓﯿها زيادة الهﻄﻮل.
واتﺴع حﺠﻢ الﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ يﺘﻨاﻗﺺ ﻓﯿها اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ ﻓﻲ
الﻤﻨاﻃﻖ مﻦ الﻤﺤﯿﻄات ذات الﺤﺪ اﻷدنى مﻦ اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ مﻨﺬ
ﻋام  2،1960مﻤا أدى إلى تﻐﯿﯿﺮ الﻤﺴارات الﻜﯿﻤﯿاﺋﯿة اﻷرﺿﯿة
الﺤﯿﻮية بالﺴﻤاح للعﻤلﯿات الﺘﻲ تﺴﺘهلﻚ الﻨﯿﺘﺮوجﯿﻦ الﺜابﺖ
وتُﻄلﻖ الفﻮﺳفات والﺤﺪيﺪ وﻛﺒﺮيﺘﯿﺪ الهﯿﺪروجﯿﻦ )(H2S
وربﻤا أﻛﺴﯿﺪ الﻨﯿﺘﺮوز )انﻈﺮ الﺸﻜﻞ( .والﺘﻮاﻓﺮ الﻤﺤﺪود
نﺴﺒﯿاً للعﻨاصﺮ اﻷﺳاﺳﯿة ،مﺜﻞ الﻨﯿﺘﺮوجﯿﻦ والفﻮﺳفﻮر،
يعﻨﻲ أن مﺜﻞ ھﺬه الﺘﻐﯿﺮات ﻗادرة ﻋلى اﻹﺧﻼل بالﺘﻜﻮيﻦ
الﻜﯿﻤﯿاﺋﻲ الﻤﺘﺰن ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات .وﻋﻼوة ﻋلى ذلﻚ ،ﻓﺈنﻨا
ال نﺪري ﻛﯿﻒ يﻤﻜﻦ لﺤلقات الﺘعقﯿﺒات اﻹيﺠابﯿة )ﻋلى
ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،إﻋادة تعﺒﺌة الفﻮﺳفﻮر والﺤﺪيﺪ مﻦ جﺴﻤﯿات
الﺮواﺳﺐ( أن تﺆدي إلى تﺴﺮيع اﻹﺧﻼل بهﺬا الﺘﻮازن.
ويﺆﺛﺮ تﻨاﻗﺺ اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ ﻋلى العﺪيﺪ مﻦ جﻮانﺐ ﺧﺪمات
الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة الﺘﻲ تقﺪمها الﻤﺤﯿﻄات والﻤﯿاه الﺴاحلﯿة
ﻓﻲ العالﻢ .ﻓعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،تﺆﺛﺮ ھﺬه العﻤلﯿة ﻋلى الﺘﻨﻮع
الﺒﯿﻮلﻮجﻲ وﺷﺒﻜات الﻐﺬاﺀ ،وﻗﺪ تقلﻞ مﻦ نﻤﻮ الﻜاﺋﻨات
الﺤﯿة الﺒﺤﺮية وتﻜاﺛﺮھا وبقاﺋها .ويﻤﻜﻦ للﺘﻐﯿﺮات الﻤﺮتﺒﻄة
بانﺨفاض اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ ﻓﻲ ﻋﻤلﯿات الﺘﻮزيع الﻤﻜانﻲ لألنﻮاع
الﻤﺠﻤّعة أن تُﺤﺪث تﻐﯿﺮات ﻓﻲ مﻮاﻗع ومﻤارﺳات الﺼﯿﺪ،
ويﻤﻜﻦ أن تقلﻞ ربﺤﯿة مﺼاﺋﺪ اﻷﺳﻤاك .ويﻤﻜﻦ أيﻀاً
لﺘﻨاﻗﺺ اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ أن يﺰيﺪ مﻦ صعﻮبة تقﺪيﻢ الﻤﺸﻮرة
الﺴلﯿﻤة بﺸﺄن إدارة مﺼاﺋﺪ اﻷﺳﻤاك.
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درجة الﺤﺮارة )الﯿﺴار(
والﻤلﻮحة )الﯿﻤﯿﻦ( بﯿﻦ
مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة
 2015-2006ومﺘﻮﺳﻂ
الفﺘﺮة .1980-1950
واللﻮحﺘان العلﻮيﺘان
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1,000

اﻟﻌﻣق )م(

تﻮجﺪ أﻋلى معﺪالت احﺘﺮار الﻤﺤﯿﻄات ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ
الﺠﻨﻮبﻲ ،حﯿﺚ يﺼﻞ االحﺘﺮار إلى أﻋﻤﻖ الﻄﺒقات .
ومع ذلﻚ ،ھﻨاك اﺧﺘﻼﻓات إﻗلﯿﻤﯿة ﻛﺒﯿﺮة  .ﻓقﺪ أﻇهﺮ
الﻤﺤﯿﻂ الﺴﻄﺤﻲ دون القﻄﺒﻲ جﻨﻮب الﺘﯿار الﻤﺤﯿﻂ
القﻄﺒﻲ الﺠﻨﻮبﻲ )  (ACCاحﺘﺮاراً مﺘﺄﺧﺮاً ،أو حﺘى
تﺒﺮيﺪ اً ﻃفﯿفاً ﻋلى مﺪار العقﻮد الﻤاﺿﯿة  2 ، 1 .ولﻜﻦ
إلى ﺷﻤال الﺘﯿار الﻤﺤﯿﻂ القﻄﺒﻲ الﺠﻨﻮبﻲ ) (ACC
)حﻮالﻲ  30درجة جﻨﻮباً إلى  60درجة جﻨﻮباً( ،ﺷهﺪ
الﻤﺤﯿﻂ الﺠﻨﻮبﻲ احﺘﺮاراً ﺳﺮيعاً مﻦ الﺴﻄﺢ إلى ﻋﻤﻖ
 2000مﺘﺮ )انﻈﺮ الﺸﻜﻞ( بﻤعﺪالت تقارب ﺿعﻒ نﻈﯿﺮاتها
الﺨاصة بالﻤﺤﯿﻂ العالﻤﻲ  5 ،4 ،3 .و يُﺪﻓع نﻤﻂ االحﺘﺮار
الﻤﺘﺄﺧﺮ إلى الﺠﻨﻮب ،واالحﺘﺮار الﻤعﺰز مﻦ الﺴﻄﺢ
إلى ﻋﻤﻖ مﺘﻮﺳﻂ إلى الﺸﻤال بالﺰحﻒ الﺤﺮاري الﻤﺘﺠﮫ
2 ،1
ً
ﺷﻤاال والﺰحﻒ الهﺒﻮﻃﻲ بفعﻞ الﺪوران الﺘقلﺒﻲ الﺠﻨﻮبﻲ
وانﺘقال الﺤﺮارة ھﺬا مﻦ الﺴﻄﺢ إلى الﺪاﺧﻞ يﺠعﻞ
الﻤﺤﯿﻂ الﺠﻨﻮبﻲ الﻤﻨﻄقة الﺮﺋﯿﺴﯿة المﺘﺼاص الﺤﺮارة
الﺒﺸﺮي الﻤﻨﺸﺄ 6.وﻓﻲ الﻮاﻗع ،يُعﺰى االحﺘﺮار الﺴﺮيع
الﻤُﺮصﺪ ﺷﻤال الﺘﯿار الﻤﺤﯿﻂ القﻄﺒﻲ الﺠﻨﻮبﻲ )(ACC
3
رﺳﻤﯿاً إلى زيادة تﺮﻛﯿﺰات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري.
ويﻤﻜﻦ أيﻀاً للﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ الﺮياح الﻐﺮبﯿة ،وما يﻨﺘﺞ
ﻋﻨها مﻦ انﺘقال إﻛﻤانﻲ ﺷاذ للﻤﯿاه الﺒاردة اتﺠاه الﺸﻤال
ناتﺞ ﻋﻦ اﺳﺘﻨفاد اﻷوزون ﻓﻲ الﺴﺘﺮاتﻮﺳفﯿﺮ ،أن تﺴهﻢ
ﻓﻲ الﺘﺒﺮيﺪ الﺴﻄﺤﻲ دون القﻄﺒﻲ 8،7واالحﺘﺮار باتﺠاه
الﺸﻤال 3 .وأﺧﯿﺮاً ،ﺷهﺪ ﻋﻤﻖ الﻤﺤﯿﻂ الﺠﻨﻮبﻲ )ﻋﻤﻖ
أﻛﺜﺮ مﻦ  2000مﺘﺮ( وأﻋﻤﻖ أﻏﻮاره )ﻋﻤﻖ أﻛﺜﺮ مﻦ
10،9
 4000مﺘﺮ( احﺘﺮاراً أﺳﺮع بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ.
ويﺮتﺒﻂ ذلﻚ ﻓﻲ ﻏالﺐ الﻈﻦ بالﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ معﺪل تﻜﻮيﻦ
مﯿاه القاع ﻓﻲ القﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ والﻄﺮف الﺴفلﻲ للﺪوران
الﺘقلﺒﻲ الﺠﻨﻮبﻲ.
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الﺸﻜﻞ  - 7تﻐﯿﺮ الﻤﺤﺘﻮى
الﺤﺮاري العالﻤﻲ
22
للﻤﺤﯿﻄات )بﻮحﺪات 10
جﻮل( للﻄﺒقة  700-0مﺘﺮ
ً
مقارنة بﺨﻂ اﻷﺳاس للفﺘﺮة
 .2010-1981وتﻈهﺮ
الﺨﻄﻮط الﻤﺘﻮﺳﻄات
الﺴﻨﻮية مﻦ تﺤلﯿﻞ لﯿفﯿﺘﻮس
الﺬي أﻋﺪتﮫ الﻤﺮاﻛﺰ NCEI
الﺘابعة لﻺدارة NOAA
وتﺤلﯿﻞ  EN4الﺬي أنﺘﺠﺘﮫ
داﺋﺮة ھادلﻲ لألرصاد
الﺠﻮية.
الﻤﺼﺪر مﺮﻛﺰ ھادلﻲ
لﺪاﺋﺮة اﻷرصاد الﺠﻮية
بالﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة ،وأُﻋﺪت
باﺳﺘﺨﺪام بﯿانات مﺴﺘﻤﺪة
أيﻀاً مﻦ الﻤﺮاﻛﺰ NCEI
الﺘابعة لﻺدارة .NOAA

مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ
إن مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ أحﺪ الﻤﺆﺷﺮات الﺮﺋﯿﺴﯿة الﺴﺒعة
لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ العالﻤﻲ الﺘﻲ أبﺮزھا الﻨﻈام العالﻤﻲ لﻤﺮاﻗﺒة
الﻤﻨاخ ) 4(GCOSواﻋﺘﻤﺪتها الﻤﻨﻈﻤة  WMOلﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ
تﻮصﯿﻒ حالة الﻤﻨاخ العالﻤﻲ ﻓﻲ بﯿاناتها الﺴﻨﻮية .ويﺴﺘﻤﺮ
مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓﻲ االرتفاع بﻤعﺪل مﺘﺴارع )انﻈﺮ
الﺸﻜﻞ  8ﻋلى الﯿﻤﯿﻦ( .وﻛان الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ لﺴﻄﺢ الﺒﺤﺮ
لعام  2018يﻨاھﺰ  3.7ملﻢ أﻋلى مﻦ ﻋام  2017وھﻮ أﻋلى
مﺘﻮﺳﻂ ﻋلى اﻹﻃﻼق .وﺧﻼل الفﺘﺮة الﻤﻤﺘﺪة مﻦ ﻛانﻮن
الﺜانﻲ /يﻨايﺮ  1993إلى ﻛانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ  ،2018بلﻎ
مﺘﻮﺳﻂ معﺪل االرتفاع  0.3 ± 3.15ﻓﻲ الﺴﻨة ،ﻓﻲ حﯿﻦ
ﻛان الﺘﺴارع الﻤق ﱠﺪر  0.1ملﻢ ﺳﻨة .2-وتﺴارع ﻓقﺪان الﻜﺘﻞ
الﺠلﯿﺪية مﻦ صﺤاﺋﻒ الﺠلﯿﺪ ھﻮ الﺴﺒﺐ الﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ
تﺴارع ارتفاع الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ لﻤﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ،
حﺴﺒﻤا ﻛﺸفﺖ مقايﯿﺲ االرتفاع الﺴاتلﯿة )الفﺮيﻖ الﻤعﻨﻲ

الﯿﻤﯿﻦ:

امﺘﺼﺖ الﻤﺤﯿﻄات ،ﺧﻼل العقﺪ الﻤاﺿﻲ ،زھاﺀ  %30مﻦ
انﺒعاﺛات ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸﺄ .ويﺘفاﻋﻞ
ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن الﻤﻤﺘﺺ مع مﯿاه الﻤﺤﯿﻄات ويﻐﯿﺮ
مﺴﺘﻮيات الﺤﻤﻮﺿة )اﻷس الهﯿﺪروجﯿﻨﻲ( ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات.
وتﺮتﺒﻂ الﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ الﺤﻤﻮﺿة ) (pHبﺘﺤﻮالت ﻓﻲ
ﻛﯿﻤﯿاﺀ الﻜﺮبﻮنات ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات يﻤﻜﻦ أن تﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﻗﺪرة
الﻜاﺋﻨات الﺒﺤﺮية ،مﺜﻞ الﺮﺧﻮيات والﺸعاب الﻤﺮجانﯿة،
ﻋلى تﻜﻮيﻦ اﻷصﺪاف والﻤﻮاد الهﯿﻜلﯿة  .ولﺬلﻚ ﻓﻤﻦ
الﻤهﻢ بﻤﻜان وصﻒ الﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻛﯿﻤﯿاﺀ الﻜﺮبﻮنات
5

4

مﺆﺷﺮات الﻤﻨاخ العالﻤﻲ
.global-climate-indicators

https://gcos.wmo.int/en/

ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﺑﺎدرة ﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ ﻟوﻛﺎﻟﺔ اﻟﻔﺿﺎء اﻷوروﺑﯾﺔ )(SL_cci
ﺑﯾﺎﻧﺎت  AVISOإﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﺳﺎﺗل  Jason-3ﻓﻲ اﻟوﻗت ﺷﺑﮫ اﻟﺣﻘﯾﻘﻲ

الفﺮيﻖ الﻤعﻨﻲ بالﺤﺼﯿلة العالﻤﯿة لﻤﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ والﺘابع
للﺒﺮنامﺞ العالﻤﻲ لﺒﺤﻮث الﻤﻨاخ :2018 ،الﺤﺼﯿلة العالﻤﯿة لﻤﺴﺘﻮى
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ مﻦ  1993حﺘى اﻵن ،مﺠلة الﺒﯿانات العلﻤﯿة لﻨﻈﻢ
اﻷرض ،الﻤﺠلﺪ  ،10الﺼفﺤات .1590-1551
CCI GMSL
Sum of SLBC-CCI V2 components
Residual: CCI GMSL- Sum of components
Steric Dieng et al., 2017 with deep ocean included
Glaciers V2
Greenland ice sheet altimetry based V2
Antarctic ice sheet altimetry based V2
Mean TWS V2

ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر )ﻣﻠم(
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ﺗﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات

اﻟﺳﻧﺔ

ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر )ﻣﻠم(

الﺸﻜﻞ - 8
الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ
لﻤﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻓﻲ
الفﺘﺮة  2018-1993مﻦ
مﺠﻤﻮﻋات بﯿانات مقايﯿﺲ
االرتفاع الﺴاتلﯿة .والﺨﻂ
اﻷﺳﻮد الﺮﻓﯿع ھﻮ دالة
تﺮبﯿعﯿة تﻤﺜﻞ الﺘﺴارع.
الﯿﺴار :مﺪﺧﻼت الﻤﻜﻮنات
الفﺮدية ﻓﻲ الﻤﺘﻮﺳﻂ
العالﻤﻲ لﺴﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﺧﻼل
الفﺘﺮة  .2016-1993وتﻤﺜﻞ
الﻤﺴاحة الﻤﻈللة حﻮل
الﻤﻨﺤﻨﯿﯿﻦ اﻷحﻤﺮ واﻷزرق
نﻄاق ﻋﺪم الﯿقﯿﻦ.
الﻤﺼﺪر :مﺒادرة تﻐﯿﺮ
الﻤﻨاخ الﺘابعة لﻮﻛالة
الفﻀاﺀ اﻷوروبﯿة.
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ويﺴاﻋﺪ تقﯿﯿﻢ حﺼﯿلة مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻋلى تﺤﺪيﺪ حﺠﻢ
تﻐﯿﺮ مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ وﻓهﻤﮫ .ويعﻨﻲ إﻏﻼق الﺤﺼﯿلة
الﻜلﯿة لﻤﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ أن الﺘﻐﯿﺮات الﻤﺮصﻮدة
للﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ لﻤﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،حﺴﺒﻤا ﻛﺸفﺖ
مقايﯿﺲ االرتفاع الﺴاتلﻲ ،تﺴاوي مﺠﻤﻮع الﻤﺪﺧﻼت
الﻤﺮصﻮدة مﻦ ﻛﺘلة الﻤﺤﯿﻄات والﺘﻤﺪد الﺤﺮاري )اﺳﺘﻨاداً
إلى بﯿانات درجة الﺤﺮارة مﻦ الﻤﻮﻗع وبﯿانات الﻤلﻮحة
حﺘى  2000مﺘﺮ مﻨﺬ ﻋام  2005ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ مﺸﺮوع
 Argoالﺪولﻲ( .ويﻤﻜﻦ اﺷﺘقاق تﻐﯿﺮ ﻛﺘلة الﻤﺤﯿﻂ إما مﻦ
ﻗﯿاﺳات  GRACEالﺴاتلﯿة للﺠاذبﯿة )مﻨﺬ ﻋام  (2002وإما
مﻦ ﺧﻼل جﻤع الﻤﺪﺧﻼت الفﺮدية مﻦ اﻷنهار الﺠلﯿﺪية
الﺼﺤاﺋﻒ الﺠلﯿﺪية وتﺨﺰيﻦ الﻤﯿاه اﻷرﺿﯿة )الﺸﻜﻞ ،8
ﻋلى الﯿﺴار( .ويﺸﯿﺮ العﺠﺰ ﻋﻦ إﻏﻼق حﺼﯿلة مﺴﺘﻮى
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ إلى وجﻮد أﺧﻄاﺀ ﻓﻲ بعﺾ الﻤﻜﻮنات أو
ﻏﯿاب مﺪﺧﻼت بعﺾ الﻤﻜﻮنات مﻦ الﺤﺼﯿلة.

اﻟﺳﻧﺔ

ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات .وأﻇهﺮت الﺮصﺪات الﺘﻲ أُجﺮيﺖ ﻓﻲ لﻤﺆﺷﺮ ھﺪف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
الﻤﺤﯿﻂ الﻤفﺘﻮح ﻋلى مﺪى الﺴﻨﻮات الﺜﻼﺛﯿﻦ الﻤاﺿﯿة )”ﻗﯿاس مﺘﻮﺳﻂ الﺤﻤﻮﺿة الﺒﺤﺮية ﻓﻲ مﺠﻤﻮﻋة مﺘفﻖ
تﻮجهاً واﺿﺤاً ﻓﻲ انﺨفاض درجة الﺤﻤﻮﺿة )الﺸﻜﻞ  .(9ﻋلﯿها مﻦ مﺤﻄات تﻤﺜﯿلﯿة ﻷﺧﺬ العﯿﻨات( إلى تﻮﺳع ﻓﻲ
وﻛﺸﻒ تقﺮيﺮ الﺘقﯿﯿﻢ الﺨامﺲ الﺼادر ﻋﻦ الهﯿﺌة الﺤﻜﻮمﯿة مﺮاﻗﺒة تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات ﻋلى نﻄاق ﻋالﻤﻲ.
الﺪولﯿة الﻤعﻨﯿة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ) (AR5ﻋﻦ انﺨفاض ﻓﻲ
درجة حﻤﻮﺿة الﻤﺤﯿﻂ الﺴﻄﺤﻲ بﻤقﺪار  0.1وحﺪة مﻨﺬ الﻐﻼف الﺠﻠﯿﺪي
بﺪاية الﺜﻮرة الﺼﻨاﻋﯿة ) .(1750ومع ذلﻚ ،ﻓﺈن االتﺠاھات تﺸﻤﻞ مﻜﻮنات الﻐﻼف الﺠلﯿﺪي لﻨﻈام اﻷرض الهﻄﻮل
ً
ﻓﻲ الﻤﻮاﻗع الﺴاحلﯿة أﻗﻞ وﺿﻮحا بﺴﺒﺐ الﺒﯿﺌة الﺴاحلﯿة الﺼلﺐ ،والﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ ،والﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،وجلﯿﺪ
الﺘفاﻋلﯿة للﻐاية حﯿﺚ تﺆﺛﺮ الﺘﺄﺛﯿﺮات الﻜﺒﯿﺮة العﺪيﺪة ،الﺒﺤﯿﺮات واﻷنهار ،واﻷنهار الﺠلﯿﺪية ،والقلﻨﺴﻮات
مﺜﻞ تﻐﯿﺮات درجة الﺤﺮارة وجﺮيان الﻤﯿاه العﺬبة وتﺪﻓﻖ الﺠلﯿﺪية ،والﺼﺤاﺋﻒ الﺠلﯿﺪية ،والﺘﺮبة الﺪاﺋﻤة الﺘﺠﻤﺪ
الﻤﻐﺬيات والﻨﺸاط الﺒﯿﻮلﻮجﻲ وتﺬبﺬبات الﻤﺤﯿﻂ الﻜﺒﯿﺮة ،والﺘﺮبة الﺘﻲ تﺘﺠﻤﺪ مﻮﺳﻤﯿاً .ويﻮﻓﺮ الﻐﻼف الﺠلﯿﺪي بعﻀاً
ﻓﻲ مﺴﺘﻮيات ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن .وتﻜﺘﺴﻲ االﺳﺘﺒانة مﻦ أھﻢ الﻤﺆﺷﺮات ﻋلى تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،ﻏﯿﺮ أنﮫ مﻦ أﻗﻞ
الﺰمﻨﯿة والﻤﻜانﯿة العالﯿة للﺮصﺪات أھﻤﯿة بالﻐة ﻓﻲ نﻄاﻗات نﻈام اﻷرض الﺘﻲ تﺆﺧﺬ مﻨها ﻋﯿﻨات .ويﺘﻀﻤﻦ
وصﻒ تقلﺒﯿة تﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات وتﺤﺪيﺪ العﻮامﻞ واﻵﺛار .الﻐﻼف الﺠلﯿﺪي ما ال يقﻞ ﻋﻦ  30ﺧاصﯿة يﻤﻜﻦ ﻗﯿاﺳها،
وتﻤاﺷﯿاً مع الﺘقاريﺮ واﻹﺳقاﻃات الﺴابقة بﺸﺄن تﺤﻤﺾ إذا ﺳﻤﺤﺖ الﻈﺮوف بﺬلﻚ .ويقاس الﻜﺜﯿﺮ مﻨها ﻋلى
الﻤﺤﯿﻄات ،تﺴﺘﻤﺮ مﺴﺘﻮيات الﺤﻤﻮﺿة العالﻤﯿة ﻓﻲ الﺴﻄﺢ ،ولﻜﻦ الﺘﻐﻄﯿة الﻤﻜانﯿة تﺘﺴﻢ بالﻀعﻒ بﺼﻮرة
االنﺨفاض .وتُﻈهﺮ أحﺪث الﺒﯿانات الﺨاصة بالﻤﻮاﻗع ﻋامة .وﻗﺪ تﻢ ﻗﯿاس بعﻀها لﺴﻨﻮات ﻋﺪيﺪة مﻦ الفﻀاﺀ؛
الﺜابﺘة للﺮصﺪات ﻓﻲ نﯿﻮزيلﻨﺪا أنﻤاﻃاً مﻤاﺛلة ،مع ﺳﺪ وتﺘﻄﻮر القﺪرة ﻋلى ﻗﯿاس الﺒعﺾ اﻵﺧﺮ بالﺴﻮاتﻞ .وتﺸﻤﻞ
ﺛﻐﺮات الﺒﯿانات الﻤهﻤة لﺘﺤﻤﺾ الﻤﺤﯿﻄات ﻓﻲ نﺼﻒ مﺆﺷﺮات الﻐﻼف الﺠلﯿﺪي الﺮﺋﯿﺴﯿة الﺨاصة بﺤالة الﻤﻨاخ
الﻜﺮة الﺠﻨﻮبﻲ .وإن تﻮاﻓﺮ الﺒﯿانات الﺘﺸﻐﯿلﯿة مﺤﺪود الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،واﻷنهار الﺠلﯿﺪية ،والﺼﺤاﺋﻒ الﺠلﯿﺪية ﻓﻲ
حالﯿاً ،لﻜﻦ مﻦ الﻤﺘﻮﻗع أن تﺆدي الﻤﻨهﺠﯿة الﻤعﺘﻤﺪة حﺪيﺜاً ﻏﺮيﻨﻼنﺪ .ويﺘﻨاول ھﺬا القﺴﻢ أيﻀاً تقﯿﯿﻢ الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ.
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اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط ﻓﻲ ھﺎواي

اﻟﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط ﻓﻲ ھﺎواي
8.20

475
450

8.15
)pHTOT (in situ

8.05

400
375
350

)pCO2 (μatm

8.10

425

325

8.00

300
2015

2010

2015

2010

2005

اﻟﺳﻧﺔ

2000

1995

7.95
1990

2015

2010

2005

اﻟﺳﻧﺔ

2000

1995

ﺳﻼﺳل ﺑرﻣودا اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻷطﻠﺳﻲ

ﺳﻼﺳل ﺑرﻣودا اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط اﻷطﻠﺳﻲ

275
1990

475

8.20

450
8.15
)pHTOT (in situ

8.05

400
375
350
325

8.00

2005

اﻟﺳﻧﺔ

2000

1995

)pCO2 (μatm

8.10

425

300

7.95
1990

2015

2010

2005

اﻟﺳﻧﺔ

2000

1995

275
1990

اﻟﻣﺣطﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط ﻓﻲ ﺟزر اﻟﻛﻧﺎرﯾﺎ

اﻟﻣﺣطﺔ اﻷوروﺑﯾﺔ ﻟﻠﺳﻼﺳل اﻟزﻣﻧﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﯾط ﻓﻲ ﺟزر اﻟﻛﻧﺎرﯾﺎ

475

8.20

450
8.15
)pHTOT (in situ

8.05

400
375
350
325

8.00

2015

2010

2005

اﻟﺳﻧﺔ

2000

1995

7.95
1990

300
2015

2010

2000

2005

اﻟﺳﻧﺔ

1995

275
1990

)pCO2 (μatm

8.10

425

الﺸﻜﻞ  - 9ﺳﺠﻼت
ﻛﺮبﻮن الﻤﺤﯿﻄات
ودرجة الﺤﻤﻮﺿة مﻦ
ﺛﻼث مﺤﻄات لﺮصﺪ
الﻤﺤﯿﻄات ﻋلى اﻷجﻞ
الﻄﻮيﻞ .الﺼﻒ اﻷﻋلى:
ﺳﻼﺳﻞ ھاواي الﺰمﻨﯿة
للﻤﺤﯿﻂ الهادئ .الﺼﻒ
اﻷوﺳﻂ :ﺳﻼﺳﻞ بﺮمﻮدا
الﺰمﻨﯿة للﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴﻲ.
الﺼﻒ اﻷدنى :الﻤﺤﻄة
اﻷوروبﯿة للﺴﻼﺳﻞ
الﺰمﻨﯿة ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ ،جﺰر
الﻜﻨاري ،ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ
اﻷﻃلﺴﻲ.
الﻤﺼﺪرRichard Feely :
)الﻤﺨﺘﺒﺮ الﺒﯿﺌﻲ الﺒﺤﺮي
للﻤﺤﯿﻂ الهادئ الﺘابع
لﻺدارة (NOAA
و) Marine Lebrecمﺮﻛﺰ
الﺘﻨﺴﯿﻖ الﺪولﻲ لﺘﺤﻤﺾ
الﻤﺤﯿﻄات الﺘابع للﻮﻛالة
الﺪولﯿة للﻄاﻗة الﺬرية(.
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الﺠﻠﯿﺪ الﺒﺤﺮي
ﻛانﺖ رﻗعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة
أﻗﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮال ﻋام  ،2018وبلﻐﺖ أدنى
مﺴﺘﻮياتها ﻓﻲ الﺸهﺮيﻦ اﻷولﯿﻦ مﻦ العام .وبلﻐﺖ الﺮﻗعة
مﺴاحﺘها القﺼﻮى الﺴﻨﻮية ﻓﻲ مﻨﺘﺼﻒ آذار /مارس،
ووصلﺖ الﺮﻗعة الﺸهﺮية لﺸهﺮ آذار  /مارس إلى
ً
مقارنة
 14.48ملﯿﻮن ﻛﻢ ،2أي بﺘقلﺺ ﻓﻲ الﻤﺴاحة نﺴﺒﺘﮫ %7
بﻤﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  .2010-1981وﻛانﺖ ھﺬه ﺛالﺚ أﻗﻞ مﺴاحة
مﺴﺠﱠ لة ﻓﻲ ﺷهﺮ آذار /مارس ﻓﻲ الﺴﺠﻞ الﺴاتلﻲ للفﺘﺮة
 2018 -1979وﻓقاً لﺒﯿانات مﺴﺘﻤﺪة مﻦ الﻤﺮﻛﺰ الﻮﻃﻨﻲ
لﺒﯿانات الﺜلﺞ والﺠلﯿﺪ ) (NSIDCوﺧﺪمة تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﺘابعة
للﺒﺮنامﺞ ﻛﻮبﺮنﯿﻜﺲ ) .(C3Sولﻢ تﺒلﻎ الﺮﻗعة مﺴﺘﻮى أدنى
مﻦ ذلﻚ إال ﻓﻲ ﺷهﺮ آذار /مارس  2016و.2017

الﺸﻜﻞ  - 10مﺘﻮﺳﻂ
تﺮﻛﯿﺰ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
)بالﻨﺴﺒة الﻤﺌﻮية( لﺸهﺮ
أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2018
مﻦ تﺤلﯿﻞ الﺨﺪمة
) C3Sالﺘﻈلﯿﻞ اﻷزرق
واﻷبﯿﺾ( .ويُﻈهﺮ الﺨﻂ
الﻮردي الﺤﺪ الﺠلﯿﺪي
الﻤﻨاﺧﻲ للفﺘﺮة
.2010 -1981
الﻤﺼﺪر :ﺧﺪمة تﻐﯿﺮ
الﻤﻨاخ ﻛﻮبﺮنﯿﻜﺲ
)ﻗاﻋﺪة بﯿانات
 (ERA-Interimالﺘابعة
للﻤﺮﻛﺰ اﻷوروبﻲ
للﺘﻨﺒﺆات الﺠﻮية
الﻤﺘﻮﺳﻄة الﻤﺪى
).(ECMWF
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وﻋلى أﺳاس ھﺬه الﺮﻗعة القﺼﻮى دون الﻤﺘﻮﺳﻂ،
احﺘلﺖ رﻗعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي الﻤﺮتﺒة ﻗﺒﻞ اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ
الﺴﺠﻞ حﺘى نهاية أيار /مايﻮ ،وﻇلﺖ ﺿﻤﻦ الﻤﺮتﺒات
العﺸﺮ الﺪنﯿا حﺘى نهاية آب /أﻏﺴﻄﺲ .وﻋلى ﻏﺮار ﻋام
 ،2017ﺳاﻋﺪ نﻈام ﺿﻐﻂ مﻨﺨفﺾ ﻗﻮي ومﺴﺘﻤﺮ ﻓﻮق
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة ﻋلى الﺤﯿلﻮلة دون ﻓقﺪان الﺠلﯿﺪ
والﺤفاظ ﻋلى درجات الﺤﺮارة دون الﻤﺘﻮﺳﻂ ،وال ﺳﯿﻤا
ﻓﻲ أواﺧﺮ أﺷهﺮ الﺼﯿﻒ .وبلﻐﺖ رﻗعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
مﺴاحﺘها الﺪنﯿا ﻓﻲ مﻨﺘﺼﻒ ﺷهﺮ أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،وبلﻐﺖ
تلﻚ الﺮﻗعة ﻓﻲ ﺷهﺮ أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  5.45ملﯿﻮن ﻛﻢ ،2أي
دون الﻤﺘﻮﺳﻂ بﻨﺴﺒة  ،%28وﺳادس أصﻐﺮ رﻗعة لﺸهﺮ
أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ مﺴﺠﱠ لة ﻓﻲ الﺴﺠﻞ )الﺸﻜﻞ  ،10الﯿﺴار(.
وﻗﺪ ﺳُ ﺠلﺖ أصﻐﺮ  12رﻗعة لﺸهﺮ أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ مﻨﺬ ﻋام
 .2007وﻛانﺖ تﻐﻄﯿة الﺒﺤﺮ الﺠلﯿﺪي مﻨﺨفﻀة بﺨاص ٍة
ﻓﻲ ﺷﺮق ﺳﯿﺒﯿﺮيا وﺷﻤال البﺘﯿﻒ وﺷﻤال بﺤﺮ تﺸﻮﻛﺸﻲ.
وﻗﺪ رُ صﺪت تﻐﻄﯿة ﻗﺮيﺒة مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ وﻓﻮق الﻤﺘﻮﺳﻂ
بﺤﺮي
للﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻓﻲ ﺷﺮق بﺤﺮ بﻮﻓﻮرت وﺷﻤال َ
ﻛارا وبارنﺘﺲ.
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وبعﺪ الﺮﻗعة الﺪنﯿا للﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻓﻲ أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ،
تﻤﺪدت رﻗعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة
بﻤعﺪل أبﻄﺄ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ حﺘى مﻨﺘﺼﻒ ﺷهﺮ تﺸﺮيﻦ
اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ ﻋﻨﺪما تﺴارع تﻤﺪد الﺠلﯿﺪ حﺘى نهاية
ﺷهﺮ تﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ .وبﺤلﻮل ﺷهﺮ ﻛانﻮن اﻷول/
ديﺴﻤﺒﺮ ،تﺒاﻃﺄ معﺪل تﻤﺪد الﺠلﯿﺪ مﺠﺪداً ،وﻇﻞ تﻤﺪد
الﺠلﯿﺪ يﻮمﯿاً ﻗﺮيﺒاً مﻦ أدنى الﻤﺴﺘﻮيات الﻤﺴﺠﱠ لة حﺘى
نهاية ﻋام .2018
وﻛانﺖ رﻗعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة
ھﻲ أيﻀاً أﻗﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻃﻮال ﻋام .2018
وبلﻐﺖ مﺴاحﺘها الﺪنﯿا ﻓﻲ ﺷهﺮ ﺷﺒاط /ﻓﺒﺮايﺮ ،وﺛانﻲ
أدنى مﺴاحة لها ﻓﻲ ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ .وبلﻐﺖ الﺮﻗعة
مﺴاحﺘها الﺪنﯿا الﺴﻨﻮية ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷﺒاط /ﻓﺒﺮايﺮ إذ وصﻞ
الﻤﺘﻮﺳﻂ الﺸهﺮي إلى  2.28ملﯿﻮن ﻛﻢ ،2أي أﻗﻞ بﻨﺴﺒة
 %33مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ ،واحﺘﻞ مﺮتﺒة مﻨﺨفﻀة ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮﻗة
ﻓﻲ مﺠﻤﻮﻋة بﯿانات الﺨﺪمة  ،C3Sوالﻤﺮتﺒة ﻗﺒﻞ اﻷﺧﯿﺮة
مﻦ بﯿانات الﻤﺮﻛﺰ  .NSIDCوﻛانﺖ ﻇﺮوف الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة ﻓﻲ أواﺧﺮ الﺼﯿﻒ مﺘقلﺒة
للﻐاية لعﺪة ﺳﻨﻮات ،وﺳﺠﱢ لﺖ أﻛﺒﺮ رﻗعة للﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي
مﺆﺧﺮاً ﻓﻲ ﻋام  .2008وﺧﻼل ﻓﺘﺮة الﺴﺒعة أﺷهﺮ الﻤﻤﺘﺪة
بﯿﻦ ﺷﺒاط /ﻓﺒﺮايﺮ وآب /أﻏﺴﻄﺲ ،ﻛانﺖ مﺴاحة الﺮﻗعة
الﺸهﺮية مﻦ بﯿﻦ أدنى  10رﻗعات ﻋلى اﻹﻃﻼق.
ووصلﺖ رﻗعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة
الﺠﻨﻮبﯿة إلى مﺴاحﺘها القﺼﻮى الﺴﻨﻮية ﻓﻲ أواﺧﺮ
ﺷهﺮ أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ وأواﺋﻞ ﺷهﺮ تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ.
وﻛان مﺘﻮﺳﻂ الﺮﻗعة الﺸهﺮية ﻓﻲ أيلﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 17.82ملﯿﻮن ﻛﻢ 2أي أﻗﻞ بﻨﺴﺒة  %4ﻋﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ وﺛانﻲ
أصﻐﺮ رﻗعة ﻋلى اﻹﻃﻼق وﻓقاً لﻤﺠﻤﻮﻋة بﯿانات الﺨﺪمة
 ،C3Sوﺧامﺲ أصﻐﺮ رﻗعة وﻓقاً لﺒﯿانات الﻤﺮﻛﺰ NSIDC
)الﺸﻜﻞ  ،10ﻋلى الﯿﻤﯿﻦ( .ورُ صﺪت تﻐﻄﯿة جلﯿﺪية دون
الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ أجﺰاﺀ مﻦ بﺤﺮ ويﺪل الﺸﻤالﻲ والﻤﺤﯿﻂ
الهﻨﺪي الﺠﻨﻮبﻲ .وبعﺪ بلﻮغ الﺮﻗعة القﺼﻮى ﻓﻲ أواﺋﻞ

اتﺰان ﻛﺘلة الﺼفﺤة الﺠلﯿﺪية ﻓﻲ القﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ
Eric Rignot,1 Michael Sparrow2
1

جامعة ﻛالﯿفﻮرنﯿا ومﺨﺘﺒﺮ الﺪﻓع الﻨفﺜﻲ ،معهﺪ الﺘﻜﻨﻮلﻮجﯿا
ﻓﻲ ﻛالﯿفﻮرنﯿا

2

الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية

1999–1989
 1000ﻛم

1989–1979
)ب(

 1000ﻛم

)أ(

)(WMO

يﺤﺘﻮي القﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ ﻋلى حﺠﻢ مﻦ الﺠلﯿﺪ يعادل  57.2مﺘﺮ
مﻦ مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ 1.ويﺒلﻎ مﺪﺧﻮلﮫ الﺼاﻓﻲ الﺴﻨﻮي
للﻜﺘلة الﻨاتﺞ ﻋﻦ تﺴاﻗﻂ الﺠلﯿﺪ  2100ﻏﯿﻐا ﻃﻦ ،باﺳﺘﺜﻨاﺀ
الﺠﺮوف الﺠلﯿﺪية ،أي ما يعادل تقلﺒات ﻓﻲ مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ
الﺒﺤﺮ بﻤقﺪار  5.8مللﯿﻤﺘﺮ 2.وﻓﻲ حالة اتﺰان الﻜﺘلة ،مﻦ
ﺷﺄن تﺮاﻛﻢ تﺴاﻗﻂ الﺠلﯿﺪ ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺪاﺧلﯿة أن يﻮازن
الﺘﺼﺮف الﺴﻄﺤﻲ ) نقﻞ الﺮياح والﺘﺴامﻲ ( وتﺼﺮيﻒ
الﺠلﯿﺪ ﻋلى ﻃﻮل الﺤﺪ الﺨارجﻲ إلى الﻤﺤﯿﻂ الﺠﻨﻮبﻲ.
ويﺬوب ما يقﺮب مﻦ نﺼﻒ الﺠلﯿﺪ اﻷرﺿﻲ ،الﺬي يعﺒﺮ
ﺧﻂ االنفﺼال للﻮصﻮل إلى الﻤﺤﯿﻂ لﯿﻜ ّﻮن جﺮوﻓاً جلﯿﺪية
ﻋاﺋﻤة ،ﻋﻨﺪ االلﺘقاﺀ بالﻤﺤﯿﻂ ،ﻓﻲ حﯿﻦ أن الﻨﺼﻒ اﻵﺧﺮ
4،3
يﺘﻜﺴﺮ ويﻨفﺼﻞ إلى جﺒال جلﯿﺪية.
وأﻇهﺮت الﺮصﺪات اﻷﺧﯿﺮة أن الﺼفﺤة الﺠلﯿﺪية تفقﺪ
ﻛﺘلﺘها ﻋلى ﻃﻮل الﻤﺤﯿﻂ بفعﻞ الﺘﺪﻓﻖ الﻤﺤﺴّ ﻦ لألنهار
الﺠلﯿﺪية الﻤﻮجﻮدة ﻓﯿها بﻤعﺪل آﺧﺬ ﻓﻲ الﺰيادة بﻤﺮور الﻮﻗﺖ،
بﯿﻨﻤا ال يﻮجﺪ تﻐﯿﯿﺮ ﻃﻮيﻞ الﻤﺪى ﻓﻲ تﺮاﻛﻢ تﺴاﻗﻂ الﺠلﯿﺪ
ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺪاﺧلﯿة .وﻗﯿّﻤﺖ أبﺤاث حﺪيﺜة 5اتﺰان ﻛﺘلة
الﺼفﺤة الﺠلﯿﺪية ﻓﻲ القﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ ﻋلى مﺪار العقﻮد
اﻷربعة الﻤاﺿﯿة باﺳﺘﺨﺪام ﺳﺠﻞ ﺳاتلﻲ ﺷامﻞ ودﻗﯿﻖ ونﻮاتﺞ
ﺧارجة مﻦ نﻤﻮذج مﻨاﺧﻲ جﻮي إﻗلﯿﻤﻲ لﺘﻮﺛﯿﻖ تﺄﺛﯿﺮھا ﻋلى
ارتفاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ .ويﺴﻮد الﺘﺪﻓﻖ الﻤعﺰز لألنهار
الﺠلﯿﺪية ﻓﻲ ﻓقﺪان الﻜﺘلة ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ اﻷﻗﺮب إلى الﻤﯿاه
الﺪاﻓﺌة ،والﻤالﺤة ،والعﻤﯿقة حﻮل القﻄﺒﯿة دون الﺴﻄﺤﯿة،
بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ مﻨﻄقة ﺷﺮق القﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ ،الﺘﻲ ﻛانﺖ
ً
ﻋامﻼ مﺴاھﻤاً رﺋﯿﺴﯿاً ﺧﻼل الفﺘﺮة بﺄﻛﻤلها .ومﻦ الﻤﺤﺘﻤﻞ
أن تﺴﻮد نفﺲ القﻄاﻋات الﺪاﺋﺮية ﻓﻲ ارتفاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ
الﺒﺤﺮ مﻦ القﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ ﻓﻲ العقﻮد القادمة بﺤﯿﺚ تﺆدي
الﺮياح الﻐﺮبﯿة القﻄﺒﯿة الﻤعﺰزة إلى دﻓع مﺰيﺪ مﻦ الﻤﯿاه
العﻤﯿقة حﻮل القﻄﺒﯿة ) (CDWنﺤﻮ اﻷنهار الﺠلﯿﺪية.

ﺷرق

ﻏرب

ﺷﺑﮫ اﻟﺟزﯾرة

اﻟﻘطب اﻟﺟﻧوﺑﻲ

ﺷرق

ﻏرب

2017–2009
 1000ﻛم

ﺷرق

2009–1999
)د(

ﻏرب

ﺷﺑﮫ اﻟﺟزﯾرة

ﺷﺑﮫ اﻟﺟزﯾرة

اﻟﻘطب اﻟﺟﻧوﺑﻲ

 1000ﻛم

)ج(

اﻟﻘطب اﻟﺟﻧوﺑﻲ
ﺷرق

ﺷﺑﮫ اﻟﺟزﯾرة

ﻏرب

الﻤﻐلﻖ لﺒﺤﺮ أمﻮنﺪﺳﻦ وﺷﺒﮫ الﺠﺰيﺮة الﻐﺮبﯿة ،تﺸﯿﺮ دراﺳة
 Rignot et al 5إلى وجﻮد حالة مﻤاﺛلة تﺤﺪث ﻓﻲ ويلﻜﺲ
النﺪ ،حﯿﺚ تﺸﺘﺪ الﺤاجة إلى بﯿانات أوﻗﯿانﻮﻏﺮاﻓﯿة جﺪيﺪة
ومﺴﺘﺪامة  .ويﺸﯿﺮ تقﯿﯿﻢ اتﺰان الﻜﺘلة لهﺆالﺀ الﻤﺆلفﯿﻦ،
مﺸفﻮﻋاً بﺪراﺳات اﺳﺘقﺼاﺋﯿة ﺳابقة ،إلى أن القﻄاع بﯿﻦ
 Cookو Ninnisوالﺠﺮوف الﺠلﯿﺪية الﻐﺮبﯿة ﻗﺪ تﺘعﺮض لﻤﯿاه
ﻋﻤﯿقة حﻮل ﻗﻄﺒﯿة ) (CDWوﻗﺪ تﺴهﻢ ﻓﻲ ارتفاع مﺴﺘﻮى
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ﻷمﺘار مﺘعﺪدة مﺼﺤﻮباً باحﺘﺮار مﻨاﺧﻲ ﻋﻨﯿﻒ.
Fretwell, P., et al., 2013: Bedmap2: improved ice bed,
surface and thickness datasets for Antarctica. Cryosphere,
7:375–393.
van Wessem, J.M., et al., 2018: Modelling the climate and
– surface mass balance of polar ice sheets using RACMO2
Part 2: Antarctica (1979-2016). Cryosphere, 12:1479–1498.

وارتفع إجﻤالﻲ ﻓقﺪان الﻜﺘلة مﻦ القﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ مﻦ
 9 ± 40ﻏﯿﻐا ﻃﻦ  /ﻋام ﻓﻲ الفﺘﺮة الﺰمﻨﯿة الﺘﻲ تﺒلﻎ
Rignot, E., S. Jacobs, J. Mouginot and B. Scheuchl, 2013:
 11ﻋاماً  1989-1979إلى  14 ± 50ﻏﯿﻐا ﻃﻦ /ﻋام ﻓﻲ
Ice-shelf melting around Antarctica. Science, 341:266–270.
الفﺘﺮة  ،1999-1989و 18 ± 166ﻏﯿﻐا ﻃﻦ /ﻋام ﻓﻲ الفﺘﺮة
Liu, Y., J.C. Moore, X. Cheng, R.M. Gladstone, J.N. Bassis,
 ،2009 - 1999و  26 ± 252ﻏﯿﻐا ﻃﻦ  /ﻋام ﻓﻲ الفﺘﺮة
H-X. Liu, J-H. Wen and F-M. Hui, 2015: Ocean-driven
 ،2017-2009أي بعامﻞ ) 6انﻈﺮ الﺸﻜﻞ(.
thinning enhances iceberg calving and retreat of Antarctic ice

1

2

اﻟﻘطب اﻟﺟﻧوﺑﻲ

اتﺰان الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية ﻓﻲ
القﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ ﻋلى
مﺪار أربع ﻓﺘﺮات:
)أ( الفﺘﺮة ،1989-1979
)ب( والفﺘﺮة ،1999-1989
)ج( والفﺘﺮة ،2009-1999
)د( والفﺘﺮة .2017-2009
ويﺘﻨاﺳﺐ حﺠﻢ الﺪاﺋﺮة مع
الﺤﺠﻢ الﻤﻄلﻖ للﺸﺬوذ
واﻷلﻮان تﻨﺘقﻞ مﻦ اللﻮن
اﻷحﻤﺮ )ﻓقﺪان الﻜﺘلة( إلى
اﻷزرق )اﻛﺘﺴاب الﻜﺘلة(.
الﻤﺼﺪر.(5) :

3

4

shelves. Proceedings of the National Academy of Sciences
of the United States of America, 112:3263–3268.

ويﺘﻮاﻓﻖ ھﺬا الﺘﻄﻮر ﻓﻲ اﻷنهار الﺠلﯿﺪية والﺠﺮوف الﺠلﯿﺪية
الﻤﺤﯿﻄة بها مع تعﺰيﺰ الﺮياح الﻐﺮبﯿة الﻨاجﻤة ﻋﻦ ارتفاع
Rignot, E., J. Mouginot, B. Scheuchl, M. van den Broeke,
M.J. van Wessem and M. Morlighem, 2019: Four decades
مﺴﺘﻮيات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري واﺳﺘﻨفاد اﻷوزون
of Antarctic ice sheet mass balance from 1979–2017.
الﺬي يﺠلﺐ مﺰيﺪاً مﻦ الﻤﯿاه العﻤﯿقة حﻮل القﻄﺒﯿة )(CDW
Proceedings of the National Academy of Sciences of the
إلى الﺠُ ﺮف القاري .وباﻋﺘﺒار اﻗﺘﺤام الﻤﯿاه العﻤﯿقة حﻮل United States of America, 116(4):1095–1103, http://www.
pnas.org/cgi/doi/10.1073/pnas.1812883116.
القﻄﺒﯿة ) (CDWﺳﺒﺒاً جﺬرياً لفقﺪان الﻜﺘلة ﻓﻲ مﻨﻄقة الﺨلﯿﺞ

5
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الﺸﻜﻞ  - 11الﺘﻮازن
الﺴﻨﻮي لﻜﺘلة اﻷنهار
الﺠلﯿﺪية الﻤﺮجعﯿة ،الﺘﻲ
أجﺮيﺖ ﻓﯿها رصﺪت
مﺴﺘﻤﺮة أﻛﺜﺮ مﻦ  30ﺳﻨة.
وتﺮد ﻗﯿﻢ الﺘﻐﯿﺮ الﺴﻨﻮي
للﻜﺘلة بﻮحﺪات مﻜاﻓﺊ
الﻤاﺀ بالﻤﺘﺮ )(m w.e.
بﻤا يعادل الﻄﻦ لﻜﻞ مﺘﺮ
مﺮبع ).(t m-2
الﻤﺼﺪر :مﺮﻓﻖ الﻤﺮاﻗﺒة
العالﻤﯿة لألنهار الﺠلﯿﺪية
) ،2017الﺘقاريﺮ الﻤﺤ ﱠﺪﺛة
والﺘقاريﺮ الﺴابقة(،

0.4

1950

اﻟﺳﻧﺔ

الﺮبﯿع ،تقلﺺ الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة
بﻤعﺪل أﺳﺮع ﻓﻜانﺖ الﺮﻗع الﺸهﺮية ﺿﻤﻦ أﻗﻞ ﺧﻤﺲ
مﺮتﺒات ﻛﻞ ﺷهﺮ حﺘى نهاية ﻋام  .2018وﻓﻲ اﻷيام
اﻷﺧﯿﺮة مﻦ ﻋام  ،2018بلﻐﺖ رﻗعة الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ﻓﻲ
الﻤﻨﻄقة القﻄﺒﯿة الﺠﻨﻮبﯿة أدنى مﺴاحة لها ﻋلى اﻹﻃﻼق.

ﻏﺮيﻨﻼنﺪ
ما انفﻜﺖ صﺤﯿفة ﻏﺮيﻨﻼنﺪ الﺠلﯿﺪية تفقﺪ ﻛﺘلﺘها الﺠلﯿﺪية ﻛﻞ
ﺳﻨة تقﺮيﺒاً ﻋلى مﺪى العقﺪيﻦ الﻤاﺿﯿﯿﻦ .وحﺼﯿلة الﻜﺘلة
الﺴﻄﺤﯿة ) (SMBتقﺪيﺮ أولﻲ لﺘﻐﯿﺮات الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي،
وتﺸﻤﻞ مﻜﻮنات تُﻀاف إلى الﺠلﯿﺪ الﺒﺤﺮي ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ
الهﻄﻮل والﻤﻜﻮنات الﺘﻲ تﺴﺒﺐ ﻓقﺪان الﺠلﯿﺪ ،مﺜﻞ جﺮيان
الﻤﯿاه الﺬاﺋﺒة والﺘﺒﺨﺮ وإزالة الﺮياح .وﺳﯿﺸﻤﻞ حﺴاب
حﺼﯿلة الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية الﻨهاﺋﯿة أيﻀاً ﻓقﺪان الﺠلﯿﺪ ﻋﻦ
ﻃﺮيﻖ تﺪﻓﻖ الﺠلﯿﺪ وتفﺘﺖ الﺠلﯿﺪ ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ .وال تﺪﺧﻞ ھﺬه
الﻤﻜﻮنات ﻓﻲ حﺼﯿلة الﻜﺘلة الﺴﻄﺤﯿة مﻤا يﺠعﻞ الﺤﺼﯿلة
أﻋلى مﻦ إجﻤالﻲ الﺘﻐﯿﺮ الﻨهاﺋﻲ الﻤﺤﺘﻤﻞ ﻓﻲ الﻜﺘلة.
وﻋلى ﻏﺮار ﻋام  ،2017ﺷهﺪت حﺼﯿلة الﻜﺘلة الﺴﻄﺤﯿة ﻓﻲ
ﻋام  2018زيادة بﺴﺒﺐ تﺴاﻗﻂ الﺜلﻮج بﻤعﺪل ﻓﻮق الﻤﺘﻮﺳﻂ،
وال ﺳﯿﻤا ﻓﻲ ﺷﺮق ﻏﺮيﻨﻼنﺪ ،ومﻮﺳﻢ ذوبان الﺠلﯿﺪ بﻤعﺪل
ﻗﺮيﺐ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ .وﻋلى الﺮﻏﻢ مﻦ الﻈﺮوف الﺼﯿفﯿة
الﺒاردة والﺜلﺠﯿة ،حﺪﺛﺖ ﺛﻼﺛة ﻇﻮاھﺮ ذوبان ﺳﻄﺤﻲ ﻓﻲ
تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ وآب /أﻏﺴﻄﺲ مع تعﺮض أﻛﺜﺮ مﻦ %30
مﻦ ﺳﻄﺢ الﻐﻄاﺀ الﺠلﯿﺪي للﺬوبان ﺧﻼل ﻛﻞ ﻇاھﺮة.
وﺳﺘُﻀاف حﻮالﻲ  150جﯿﻐاﻃﻦ مﻦ الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية إلى
ً
مقارنة بﻤﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  ،2010-1981وھﻲ
صفﺤة الﺠلﯿﺪ
ﺳادس أﻋلى ﻗﯿﻤة ﻓﻲ ﻓﺘﺮة الﺴﺠﻞ  .2018-1960وھﻲ أﻛﺒﺮ
زيادة صاﻓﯿة ﻓﻲ حﺼﯿلة الﻜﺘلة الﺴﻄﺤﯿة مﻨﺬ ﻋام 1996
وأﻋلى نﺴﺒة تﺴاﻗﻂ للﺜلﻮج مﻨﺬ ﻋام  .1972وﻋلى الﺮﻏﻢ
مﻦ الﺰيادة الﻤﺴﺠﱠ لة ﻓﻲ إجﻤالﻲ حﺼﯿلة الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية
ﻓﻲ ﻋا َمﻲ  2017و ،2018ﻓﺈنها ال تﻤﺜﻞ إال انﺤﺮاﻓاً
ً
ﺿﺌﯿﻼ
ﻋﻦ االتﺠاه الﺬي ﻛان ﺳاﺋﺪاً ﺧﻼل العقﺪيﻦ الﻤاﺿﯿﯿﻦ ،إذ
ﻓقﺪت صفﺤة الﺠلﯿﺪ ﻓﻲ ﻏﺮيﻨﻼنﺪ زھاﺀ  3600جﯿﻐاﻃﻦ مﻦ
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الﻜﺘلة الﺠلﯿﺪية مﻨﺬ ﻋام  .2002وﻓﺤﺼﺖ دراﺳة حﺪيﺜة أيﻀاً
ﻋﯿﻨات جﻮﻓﯿة جلﯿﺪية مﻦ ﻏﺮيﻨﻼنﺪ ﺳﺠلﺖ ﻇﻮاھﺮ ذوبان
تﺮجع إلى مﻨﺘﺼﻒ القﺮن الﺴادس ﻋﺸﺮ .وﻛﺸفﺖ الﺪراﺳة
أن أحﺪث ﻇاھﺮة ذوبان ﻓﻲ صﺤﯿفة ﻏﺮيﻨﻼنﺪ الﺠلﯿﺪية لﻢ
تﺤﺪث ﺧﻼل الﺴﻨﻮات الﺨﻤﺴﻤاﺋة الﻤاﺿﯿة ﻋلى اﻷﻗﻞ.

اﻷنﮭار الﺠﻠﯿﺪية
يﺮاﻗﺐ الﻤﺮﻓﻖ العالﻤﻲ لﻤﺮاﻗﺒة اﻷنهار الﺠلﯿﺪية تﻮازن
ﻛﺘلة اﻷنهار الﺠلﯿﺪية باﺳﺘﺨﺪام مﺠﻤﻮﻋة مﻦ اﻷنهار
الﺠلﯿﺪية الﻤﺮجعﯿة العالﻤﯿة ،الﺘﻲ أجﺮيﺖ ﻓﯿها رصﺪات
مﻨﺬ أﻛﺜﺮ مﻦ  30ﻋاماً بﯿﻦ ﻋا َمﻲ  1950و .2018وتﻐﻄﻲ
ھﺬه اﻷنهار الﺠلﯿﺪية  19مﻨﻄقة جﺒلﯿة .وتﺸﯿﺮ الﻨﺘاﺋﺞ
اﻷولﯿة لعام  ،2018بﻨا ًﺀ ﻋلى مﺠﻤﻮﻋة ﻓﺮﻋﯿة مﻦ اﻷنهار
الﺠلﯿﺪية ،إلى أن الﺴﻨة الهﯿﺪرولﻮجﯿة  2018/2017ﻛانﺖ
الﺴﻨة الﺤادية والﺜﻼﺛﯿﻦ ﻋلى الﺘﻮالﻲ الﺘﻲ تﺸهﺪ تﻮازناً
ﺳلﺒﯿاً ﻓﻲ الﻜﺘلة ،وبلﻎ تﻮازن الﻜﺘلة  0.7-م بﻤﻜاﻓﺊ الﻤاﺀ
)الﺸﻜﻞ  .(11ووصﻞ الفقﺪان الﺘﺮاﻛﻤﻲ للﺠلﯿﺪ مﻨﺬ ﻋام
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 1970إلى  21.1م بﻤﻜاﻓﺊ الﻤاﺀ.
وتﺴﺒﺐ صﯿﻒ حار ﻓﻲ أجﺰاﺀ مﻦ أوروبا ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ
حﺮارة ﻗﯿاﺳﯿة ﻓﻲ بعﺾ الﻤﻮاﻗع ،ﻓﻲ ﻓقﺪان نﺴﺐ ﻛﺒﯿﺮة مﻦ
جلﯿﺪ الﻜﺜﯿﺮ مﻦ اﻷنهار الﺠلﯿﺪية ﻓﻲ جﺒال اﻷلﺐ .وﺳاﻋﺪ
تﺴاﻗﻂ الﺜلﻮج الﻐﺰيﺮة ﺧﻼل مﻮﺳﻢ الﺸﺘاﺀ 2018/2017
ﻓﻲ حﻤاية اﻷنهار الﺠلﯿﺪية جﺰﺋﯿاً مﻦ حﺮارة الﺼﯿﻒ.
وﻓﻲ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ وأيار /مايﻮ ،تﻢ ﻗﯿاس أﻋﻤاق ﺛلﺠﯿة
ﻗﯿاﺳﯿة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ العﺪيﺪ مﻦ اﻷنهار الﺠلﯿﺪية الﺴﻮيﺴﺮية.
ومع ذلﻚ ،أدى ﺳقﻮط ﺛلﻮج ﻗلﯿلة جﺪاً ﺧﻼل أﺷهﺮ الﺼﯿﻒ
صﻨﻒ ﺛالﺚ صﯿﻒ أﺷﺪ
الﺪاﻓﺌة ،إلى جانﺐ مﻮﺳﻢ صﯿﻒ ُ
حﺮارة ﻋلى اﻹﻃﻼق ﻓﻲ ﺳﻮيﺴﺮا ،إلى أن ﻓقﺪت اﻷنهار
الﺠلﯿﺪية ﻓﻲ الﺒﻼد ما بﯿﻦ  1.5مﺘﺮ إلى مﺘﺮيﻦ مﻦ ﺳﻤﻚ
الﺠلﯿﺪ  .ووﻓقاً للﺠﻨة الﺨﺒﺮاﺀ الﻤعﻨﯿة بﺸﺒﻜات القﯿاس
الﺠلﯿﺪي الﺘابعة ﻷﻛاديﻤﯿة العلﻮم ،ﻓقﺪت اﻷنهار الﺠلﯿﺪية
الﺴﻮيﺴﺮية ُ
ﺧﻤﺲ حﺠﻤها ﻓﻲ الﺴﻨﻮات العﺸﺮ الﻤاﺿﯿة.

الﻐﻄاﺀ الﺜﻠﺠﻲ
ﺧﻼل ﻋام  ،2018ﻛان مﺘﻮﺳﻂ الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ ﻓﻲ نﺼﻒ
الﻜﺮة الﺸﻤالﻲ  25.64ملﯿﻮن ﻛﻢ .2وﻛان ذلﻚ أﻛﺒﺮ بﻤقﺪار
 0.77ملﯿﻮن ﻛﻢ 2ﻋﻦ مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  ،2010-1981ويﺤﺘﻞ
الﻤﺮتﺒة الﺜالﺜة ﻋﺸﺮة مﻦ حﯿﺚ الﺮﻗعة الﺴﻨﻮية للﻐﻄاﺀ
الﺜلﺠﻲ مﻨﺬ بﺪاية الﺴﺠﻼت الﺴاتلﯿة ﻓﻲ تﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ/
نﻮﻓﻤﺒﺮ  ،1966وأﻗﻞ بقلﯿﻞ مﻦ ﻋام  .2017ورُ صﺪ ﻏﻄاﺀ
ﺛلﺠﻲ ﻓﻮق الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ معﻈﻢ اﻷﺷهﺮ ،مع وجﻮد ﻏﻄاﺀ
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يﻤﺜﻞ ذلﻚ ﻋﻤﻖ الﻤﯿاه الﺬي يﻨﺘﺞ ﻋﻦ تﻮزيع الﻤﯿاه بﺸﻜلها الﺴاﺋﻞ
بالﺘﺴاوي ﻋلى مﻨاﻃﻖ اﻷنهار الﺠلﯿﺪية بﺴﺒﺐ ﻓقﺪان الﺜلﻮج والﺠلﯿﺪ
ﻋلى مﺪى الﺜﻤانﯿة وأربعﯿﻦ ﻋاماً الﺴابقة .وﺳﯿعﻄﻲ ذلﻚ ﻋﻤﻮداً
مﻦ الﻤﯿاه ﻋﻤقﮫ  21.1م لﻜﻞ مﺘﺮ مﺮبع مﻦ اﻷنهار الﺠلﯿﺪية.

ﺛلﺠﻲ دون الﻤﺘﻮﺳﻂ ﺧﻼل أواﺧﺮ الﺮبﯿع والﺼﯿﻒ .
وﻛانﺖ الﺤاالت الﺸاذة ﻓﻲ الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ القاري ﻓﻲ
جﻤﯿع أنﺤاﺀ أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة أﻛﺒﺮ بﺸﻜﻞ ﻋام مﻦ الﺤاالت
الﺸاذة ﻓﻲ الﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ ﻓﻲ أوراﺳﯿا.

وال تﻮجﺪ ﺳﺠﻼت مﻤاﺛلة للﻐﻄاﺀ الﺜلﺠﻲ ﻓﻲ نﺼﻒ الﻜﺮة
الﺠﻨﻮبﻲ ،حﯿﺚ يﻨﺪر الﺜلﺞ ﻋﻤﻮماً ﻋلى الﯿابﺴة ﺧارج
الﻤﻨاﻃﻖ الﺠﺒلﯿة العالﯿة ) باﺳﺘﺜﻨاﺀ القﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ (.
وﻓﻲ الﻤﺮتفعات العالﯿة ﻓﻲ نﯿﻮ ﺳاوث ويلﺰ وأجﺰاﺀ مﻦ
ﻓﯿﻜﺘﻮريا ﻓﻲ أﺳﺘﺮالﯿا ،بﺪأ مﻮﺳﻢ الﺜلﺞ ﻓﻲ وﻗﺖ مﺒﻜﺮ
مقارنة بالﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة مع ﺳقﻮط ﺛلﻮج ﻛﺜﯿفة ﻓﻲ
مﻨﺘﺼﻒ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ .وﻓﻲ ﺳﺒﻨﺴﺮ ﻛﺮيﻚ بﻨﯿﻮ ﺳاوث
ويلﺰ ،ﺳُ ﺠﱢ ﻞ  73.6ﺳﻢ مﻦ الﺜلﺞ ﻋلى مﺪى  5أيام ﻓﻲ
حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ مﻤا أدى إلى أﻋلى ﻋﻤﻖ للﺜلﻮج مﻨﺬ ﻋام
 2000ﻓﻲ تلﻚ الﻤﺮحلة الﻤﺒﻜﺮة مﻦ الﻤﻮﺳﻢ .وﻗﺪ أﺛﺮت
العﺪيﺪ مﻦ الﺠﺒهات الﺠﻮية الﺒاردة ودرجات الﺤﺮارة
دون الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة ﻋلى بقﯿة ﻓﺼﻞ الﺸﺘاﺀ ،مع
تﺮاﻛﻢ تﺴاﻗﻂ الﺜلﻮج بﺸﻜﻞ ﺛابﺖ تقﺮيﺒاً .واﺳﺘﻤﺮ تﺴاﻗﻂ
الﺜلﻮج ﻋلى االرتفاﻋات العلﯿا لﺠﺒال نﯿﻮ ﺳاوث ويلﺰ
حﯿﺚ بلﻎ ﻋﻤﻖ الﺜلﻮج ذروتﮫ ﻋﻨﺪ  224.6ﺳﻢ ﻓﻲ ﺳﺒﻨﺴﺮ
ﻛﺮيﻚ ﻓﻲ أواﺧﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ ،أي أﻗﻞ بقلﯿﻞ مﻦ الﺬروة
الﺒالﻐة  240.9ﺳﻨﺘﯿﻤﺘﺮ الﺘﻲ رُ صﺪت ﻓﻲ أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 .2017وﻛانﺖ ذروة ﻋﻤﻖ الﺜلﻮج أﻋلى مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ
الﻄﻮيﻞ اﻷجﻞ الﺒالﻎ  190ﺳﻢ.

ﻋﻮامﻞ الﺘﻘﻠﺒﯿة بﯿﻦ الﺴﻨﻮات
حُ ﺪدت أنﻤاط معﯿﻨة مﺘﻜﺮرة ومهﯿﻤﻨة ﻓﻲ الﺴﺠﻼت
الﺘاريﺨﯿة للﻀﻐﻂ ودرجة حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ .وﻏالﺒاً
ما يﺸار إلﯿها بﺄنها ”أنﻤاط للﺘقلﺒﯿة تﺼﻒ الﻈﺮوف ﻓﻲ
مﻨاﻃﻖ واﺳعة مﻦ العالﻢ تﺘﺮاوح بﯿﻦ الفﺼﻮل والﺴﻨﻮات
وما بعﺪھا ،وتﺆﺛﺮ ﻓﻲ تلﻚ الﻈﺮوف.
وﻇاھﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ /الﺘﺬبﺬب الﺠﻨﻮبﻲ ) (ENSOمﻦ أھﻢ ﻋﻮامﻞ
الﺘقلﺒﯿة الﺴﻨﻮية ﻓﻲ أنﻤاط الﻄقﺲ العالﻤﯿة ودرجات
الﺤﺮارة العالﻤﯿة .وللﻤﺤﯿﻂ الهادئ أيﻀاً تﺄﺛﯿﺮ ﻋالﻤﻲ
ﻋلى نﻄاﻗات زمﻨﯿة أﻃﻮل ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ الﺘﺬبﺬب العقﺪي ﻓﻲ
الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ) .(PDOومﺆﺷﺮ القﻄﺒﯿة الﺜﻨاﺋﯿة للﻤﺤﯿﻂ
الهﻨﺪي ) ،(IODالﺬي يﺮتﺒﻂ بالﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ درجة حﺮارة
ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ الﻤﺘﺪرجة ﻋﺒﺮ الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي ،يﺆﺛﺮ ﻓﻲ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ الﺮياح الﻤﻮﺳﻤﯿة
الﻄقﺲ حﻮل حﻮض الﻤﺤﯿﻂ
اﻵﺳﯿﻮية .وﻓﻲ ﺷﻤال الﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃلﺴﻲ ،تﺆﺛﺮ الﺘﻐﯿﺮات
الﺒﻄﯿﺌة ﻓﻲ درجة حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،والﺘﻲ يﺸار إلﯿها
باﺳﻢ الﺘﺬبﺬب اﻷﻃلﺴﻲ الﻤﺘعﺪد العقﻮد ،ﻓﻲ الﻤﻨاخ ﻋلى
نﻄاق الﺤﻮض ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ تﻜﻮيﻦ اﻹﻋﺼار .وﻇاھﺮة
الﺘﺬبﺬب ﻓﻲ مﻨﻄقة القﻄﺐ الﺸﻤالﻲ ) ،(AOوتﺬبﺬب ﺷﻤال

اﻷﻃلﺴﻲ ) (NAOنﺴقان وﺛﯿقا الﺼلة يﻤﺜﻼن أنﻤاط دوران
الﻐﻼف الﺠﻮي ﻋﻨﺪ ﺧﻄﻮط العﺮض الﻤﺘﻮﺳﻄة إلى
العالﯿة ﻓﻲ نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالﻲ .وﻓﻲ الﻤﺮاحﻞ الﻤﻮجﺒة
مﻦ ھﺬيﻦ الﻨﺴقﯿﻦ ،يُعﺰز الﺪوران الﻐﺮبﻲ ﻋﻨﺪ ﺧﻄﻮط
العﺮض الﻮﺳﻄى .وتﺮتﺒﻂ الﻤﺮحلة الﺴلﺒﯿة بﻀعﻒ ﻓﻲ
الﺪوران .وتﻈهﺮ الﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ الﻈاھﺮتﯿﻦ  AOوNAO
ﻋلى جﻤﯿع الﻨﻄاﻗات الﺰمﻨﯿة مﻦ اﻷيام إلى العقﻮد .وﻓﻲ
نﺼﻒ الﻜﺮة الﺠﻨﻮبﻲ ،يﻮجﺪ نﺴﻖ مﻜاﻓﺊ يعﺮف باﺳﻢ
”تﺬبﺬب القﻄﺐ الﺠﻨﻮبﻲ ) ،“(AAOوﻏالﺒاً ما يﺸار إلﯿﮫ
باﺳﻢ ”الﻨﻤﻂ الﺤلقﻲ الﺠﻨﻮبﻲ ).(SAM
وﻗﺪ بﺪأ ﻋام  2018بﺄوﺿاع ﺿعﯿفة لﻈاھﺮة الﻨﯿﻨﯿا ،مع مﯿاه
ﺳﻄﺤﯿة أبﺮد مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ الﻤﺪاري.
وﻗﺪ اﺳﺘﻤﺮت ﻇاھﺮة الﻨﯿﻨﯿا حﺘى ﺷهﺮ آذار /مارس ﻋﻨﺪما
ﻋادت درجات الﺤﺮارة إلى ما يقﺮب مﻦ الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعﻲ.
وﻓﻲ أواﺧﺮ العام ،ارتفعﺖ درجات حﺮارة ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ
ﻓﻲ ﺷﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ الﻤﺪاري مﻤا أﻇهﺮ دالﺋﻞ ﻋلى
ﻋﻮدة الﻨﯿﻨﯿﻮ .ولﻢ يﺴﺘﺠﺐ الﻐﻼف الﺠﻮي بالﻄﺮيقة الﻤعﺘادة
لﻈاھﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ ولﻜﻦ اﻵﺛار الﺘﻲ تﻤﯿﺰ ﻇاھﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ
الﻨاﺿﺠة  -مﺜﻞ الﺮياح الﺘﺠارية الﻀعﯿفة ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
وزيادة الﻐﯿﻮم ﻓﻲ الفﺘﺮة الﻤعﺘادة وﺿعﻒ تﺪرج الﻀﻐﻂ
ﻋﺒﺮ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ  -لﻢ تﻜﻦ مﻮجﻮدة .وﻋلى الﺮﻏﻢ مﻦ
وجﻮد تﺄﺛﯿﺮ ﺿعﯿﻒ لﻈاھﺮة الﻨﯿﻨﯿا ﻓﻲ الﻤﺘﻮﺳﻂ الﺴﻨﻮي
لﺪرجات الﺤﺮارة ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ،لﻢ تﻜﻦ اﻷنﻤاط
الﻤعﺘادة للهﻄﻮل الﻤﺮتﺒﻄة بﺘقلﺒﯿة الﻈاھﺮة  - ENSOﺳﻮاﺀ
أﻛانﺖ مﻦ ﻇﻮاھﺮ الﻨﯿﻨﯿا أو الﻨﯿﻨﯿﻮ  -واﺿﺤة بﻤا يﻜفﻲ
ﻓﻲ ﻋام ) 2018انﻈﺮ القﺴﻢ الﺨاص بالهﻄﻮل(.
ومﻨﺬ أواﺧﺮ الﺘﺴعﯿﻨات حﺘى حﻮالﻲ ﻋام  ،2014ﻛان
الﺘﺬبﺬب العقﺪي ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ) (PDOﻓﻲ مﺮحلة ﺳالﺒة
ﻏالﺒاً .وأُﺳﻨﺪ االنﺨفاض الﻤﺆﻗﺖ ﻓﻲ معﺪل احﺘﺮار الﺴﻄﺢ
إلى تلﻚ الﻤﺮحلة الﺴالﺒة ،مع تﻮاصﻞ الﺘﺮاﻛﻢ الﺤﺮاري
بﻤعﺪل مﻨﺘﻈﻢ ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات .وﻋلى مﺪى ﻋا َمﻲ 2015
و ،2016ﻛان الﺘﺬبﺬب  PDOمﻮجﺒاً ولﻜﻦ ﻓﻲ ﻋام 2018
ﻛان ﺳالﺒاً ﻓﻲ الﻐالﺐ .وﻋلى الﻨﻄاﻗات الﺰمﻨﯿة القﺼﯿﺮة،
يﺼعﺐ الﺘﻤﯿﯿﺰ بﯿﻦ آﺛار الﻈاھﺮة  ENSOوالﺘﺬبﺬب .PDO
وﻋلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن مﺆﺷﺮ القﻄﺒﯿة الﺜﻨاﺋﯿة للﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي
) (IODﻛان ﺳالﺒاً ﻓﻲ الﻐالﺐ ﺧﻼل الﻨﺼﻒ اﻷول مﻦ
ﻋام  ،2018ﻓقﺪ تﺤﻮل إلى الﻤﺮحلة الﻤﻮجﺒة مﻦ أيلﻮل/
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ إلى ﻛانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ .وﺧﻼل أﺷهﺮ الﺮبﯿع
الﺠﻨﻮبﻲ ،ﻓﺈن مﺆﺷﺮ  IODالﻤﻮجﺐ يﺮتﺒﻂ بﻈﺮوف أﻛﺜﺮ
جفاﻓاً ﻓﻲ وﺳﻂ وجﻨﻮب أﺳﺘﺮالﯿا.
وﻓﻲ ﻋام  ،2018ﻛان الﺘﺬبﺬب  NAOمﻮجﺒاً بﺸﺪة باﺳﺘﺜﻨاﺀ
ﺷهﺮي آذار /مارس وتﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ .وﻓﻲ
ﺧﻼل
َ
الﺸﺘاﺀ ،يﺮتﺒﻂ تﺬبﺬب  NAOالﻤﻮجﺐ ﻋاد ًة بﻈﺮوف داﻓﺌة
ورﻃﺒة ﻋﺒﺮ ﺷﻤال أوروبا وﻇﺮوف أﻛﺜﺮ جفاﻓاً وأبﺮد
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الﺸﻜﻞ  - 12الﯿﺴار :اﻷيام
الﺮﻃﺒة الﻤﺘﺘالﯿة )(CWDs
ﻓﻲ ﻋام .2018
الﯿﻤﯿﻦ RX5 :ﻓﻲ
ﻋام .2018
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮﻛﺰ العالﻤﻲ
لﻤﻨاﺧﯿات الهﻄﻮل ،مﺮﻓﻖ
اﻷرصاد الﺠﻮية
اﻷلﻤانﻲ ).(DWD
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ﻓﻲ الﺠﻨﻮب .ويﺮتﺒﻂ تﺬبﺬب  NAOالﺴالﺐ ﻏالﺒاً بﻈﺮوف
الﺸﻜﻞ  - 13ﻛﻤﯿة الهﻄﻮل أﻛﺜﺮ جفاﻓاً وأبﺮد ﻋﺒﺮ ﺷﻤال أوروبا .وﻓﻲ آذار /مارس،
أﺛﺮت ﻓﺘﺮة مﻦ الﻄقﺲ الﺒارد ﻓﻲ مﻨﻄقة تﻤﺘﺪ مﻦ الﻤﻤلﻜة
الﺴﻨﻮي الﻜلﻲ ﻓﻲ ﻋام
الﻤﺘﺤﺪة وﺷﺮق أيﺮلﻨﺪا الﺸﻤالﯿة إلى ﺷﻤال أوروبا وآﺳﯿا.
 2018معﺒﱠﺮ ﻋﻨها ﻛﻤﺌﯿﻦ
مﻦ الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة
وﻓﻲ الﺠﻨﻮب أﻛﺜﺮ ،ﻛانﺖ درجات الﺤﺮارة أﻋلى مﻦ
يﺘعلﻖ
 2010-1951ﻓﯿﻤا
الﻤﺘﻮﺳﻂ .ومﻦ أواﺧﺮ تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ إلى ﻛانﻮن
ﻛانﺖ
بالﻤﻨاﻃﻖ الﺘﻲ
ً
اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ ،ﻛان الﻨﻤﻂ  SAMمﻮجﺒا .وﻓﻲ ھﺬه الفﺘﺮة
نﺴﺒة
ﺿﻤﻦ
ﺳﺘﺼﺒﺢ
مﻦ الﺴﻨة ،يﺮتﺒﻂ الﻨﻤﻂ  SAMالﻤﻮجﺐ بﺰيادة احﺘﻤال
العﺸﺮيﻦ بالﻤاﺋة مﻦ
ﺳقﻮط أمﻄار ﻓﻮق الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ أجﺰاﺀ مﻦ ﺷﺮق أﺳﺘﺮالﯿا .تﺤﺪث أﻃﻮل ﻓﺘﺮات  CWDﻓﻲ مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة
الﺴﻨﻮات اﻷﻛﺜﺮ جفاﻓاً
الهﻨﺪية وﻓﻲ نﻄاق االلﺘقاﺀ الﻤﺪاري الﺒﯿﻨﻲ ) (ITCZﻓﻲ
)الﻤﺒﯿﻨة باللﻮن الﺒﻨﻲ(
جﻤﯿع أنﺤاﺀ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة وأرﺧﺒﯿﻞ الﻤﻼيﻮ .وتﺮتﺒﻂ
الﮭﻄﻮل
ونﺴﺒة العﺸﺮيﻦ بالﻤاﺋة
الﻤﻨاﻃﻖ ذات اﻷمﻄار الﻐﺰيﺮة )<  20ملﻢ مﻦ اﻷمﻄار
مﻦ الﺴﻨﻮات اﻷﻛﺜﺮ مﻄﺮاً ﻋلى الﺮﻏﻢ مﻦ أن ﻇﺮوف ﻇاھﺮة الﻨﯿﻨﯿا ﻛانﺖ مﻮجﻮدة
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ مﻮاﺳﻢ اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة
يﻮمﯿاً( بالﻨﻄاق ITCZ
)الﻤﺒﯿﻨة باللﻮن اﻷﺧﻀﺮ( ﻓﻲ بﺪاية ﻋام  2018وتﻐﯿﺮت ﻓﻲ وﻗﺖ الحﻖ إلى الﺤﯿادية،
اﻷﻓﺮيقﯿة والهﻨﺪية وأنﺸﻄة العﻮاصﻒ الﻤﺪارية والﻤﻨﺤﺪر
ﻓﻲ أﺛﻨاﺀ الفﺘﺮة الﻤﺮجعﯿة،
ﻓﺈن اﻵﺛار الﻤعﺘادة ﻋلى ھﻄﻮل اﻷمﻄار لﻢ تﻜﻦ مﻮجﻮدة.
مع إﺷارة الﻈﻼل الﺒﻨﯿة
الهﻮاﺋﻲ للﺠﺒال الﺴاحلﯿة ﻓﻲ ﺧﻄﻮط العﺮض الﻮﺳﻄى.
ﻓعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،حﺪﺛﺖ ﻋﺪة ﻓﯿﻀانات ﻓﻲ والية
ً
والﺨﻀﺮاﺀ الﺪاﻛﻨة إلى
ﻛالﯿفﻮرنﯿا حﯿﺚ ﻛان مﻦ الﻤﺘﻮﻗع ﻋﻜﺲ ذلﻚ ﺧﻼل وتﺘﺴﻢ ھﺬه الﻤﻨاﻃﻖ ﻓﻲ الﻤﺘﻮﺳﻂ أيﻀا بﺄﻋلى معﺪالت
نﺴﺒة العﺸﺮة بالﻤاﺋة
) RX5الﺸﻜﻞ  ،12ﻋلى الﯿﻤﯿﻦ( .وﻗﺪ ﺳُ ﺠﱢ ﻞ أﻛﺜﺮ مﻦ  300ملﻢ
أحﺪاث الﻨﯿﻨﯿا.
اﻷﻛﺜﺮ جفاﻓاً
واﻷﻛﺜﺮ
مﺤلﯿاً ﻋلى مﺪى  5أيام ﻓﻲ أﻓﻐانﺴﺘان ،مﻤا يﻜﺸﻒ ﺳلﺴلة
مﻄﺮاً ،ﻋلى الﺘﺮتﯿﺐ.
الﻤﺼﺪر :الﻤﺮﻛﺰ العالﻤﻲ وﻋلى ﻋﻜﺲ الﻤﺘﻐﯿﺮات الﻤﻨاﺧﯿة الﻤهﻤة اﻷﺧﺮى ،ال يﻮجﺪ مﻦ الﻈﻮاھﺮ ﻓﻲ ﺷهﺮ أيار /مايﻮ تﺴﺒﺒﺖ ﻓﯿها أمﻄار
لﻤﻨاﺧﯿات الهﻄﻮل ،مﺮﻓﻖ مﺆﺷﺮ واحﺪ يﻤﻜﻨﮫ تلﺨﯿﺺ الﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ھﻄﻮل اﻷمﻄار ﻏﺰيﺮة ﻓﻲ حﺪوث ﻓﯿﻀانات ﺧاﻃفة تﺒعهﺘا وﻓﯿات.
ﻋلى الﻤﺴﺘﻮى العالﻤﻲ .وبعﺾ الﺘﻐﯿﯿﺮات الﻤﺘﻮﻗعة ﻓﻲ
اﻷرصاد الﺠﻮية
ھﻄﻮل اﻷمﻄار اﺳﺘﺠابة لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ تﺆﺛﺮ ﻓﻲ تﻮاتﺮ وﻓﻲ ﻋام  ،2018رُ صﺪت حاالت ﺷﺬوذ مﻮجﺒة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ
اﻷلﻤانﻲ ).(DWD
ھﻄﻮل اﻷمﻄار ،ﻋلى أﺳاس مﻨاﺧﯿات الفﺘﺮة 2010-1951
ﻓﻲ بعﺾ اﻷماﻛﻦ ﻓﻮق الﻤﺌﯿﻦ الﺘﺴعﯿﻦ ،ﻓﻲ بعﺾ الﻤﻨاﻃﻖ
مﻦ ﺷﻤال وﺷﺮق أﻓﺮيقﯿا وﺷﺒﮫ الﺠﺰيﺮة العﺮبﯿة ووﺳﻂ
وجﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا وأرﺧﺒﯿﻞ الﻤﻼيﻮ وجﻨﻮب ﻏﺮب
أﺳﺘﺮالﯿا ونﯿﻮزيلﻨﺪا وﺷﺮق أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة )الﺸﻜﻞ .(13
ورُ صﺪت معﺪالت ھﻄﻮل لألمﻄار أﻋلى مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻓﻲ الﯿابان وجﻨﻮب ﻏﺮب وجﻨﻮب ﺷﺮق أوروبا وبعﺾ
الﻤﻨاﻃﻖ ﻓﻲ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ،والﻈاھﺮة الﻤﺬﻛﻮرة ﺳابقاً
ﻓﻲ أﻓﻐانﺴﺘان .ورُ صﺪ أيﻀاً ھﻄﻮل لألمﻄار أﻋلى مﻦ
الﻤﺘﻮﺳﻂ حﻮل الﻤﺤﯿﻂ القﻄﺒﻲ الﺸﻤالﻲ.
وﺷﺪة ھﻄﻮل اﻷمﻄار الﺘﻲ ال تُﺴﺠﱠ ﻞ بﺸﻜﻞ جﯿﺪ مﻦ ﺧﻼل
الﻤﺘﻮﺳﻄات الﺸهﺮية أو الﺴﻨﻮية الﺒﺴﯿﻄة .وﻗﺪ ُوﺿع
ﻋﺪد مﻦ الﻤﺆﺷﺮات الﺘﻲ تﻮﻓﺮ ھﺬه الﻤعلﻮمات اﻹﺿاﻓﯿة.
وأحﺪ ھﺬه الﻤقايﯿﺲ ھﻮ ”اﻷيام الﺮﻃﺒة الﻤﺘﺘالﯿة“ )(CWDs
الﺬي يعﻄﻲ أﻃﻮل رﺧة ﺧﻼل اﻷيام ) (CWDsﻓﻲ ﻓﺘﺮة
معﯿﻨة )الﺸﻜﻞ  .(12ومقﯿاس آﺧﺮ ھﻮ ” “RX5الﺬي يﺴﺠﱢ ﻞ
أﻋلى معﺪل ھﻄﻮل لألمﻄار ﻋلى مﺪى  5أيام.
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ورُ صﺪ ھﻄﻮل لألمﻄار دون الﻤعﺪل الﻄﺒﯿعﻲ ،دون
الﻤﺌﯿﻦ العاﺷﺮ جﺰﺋﯿاً ،ﻓﻲ وﺳﻂ وﺷﺮق أﺳﺘﺮالﯿا ،والﺴاحﻞ
الﺸﻤالﻲ والﺸﺮﻗﻲ لﺒﺤﺮ العﺮب ،وﺷﻤال ﺷﺮق بﺤﺮ

ﻗﺰويﻦ ،وﻛﺬلﻚ ﻓﻲ بعﺾ الﻤﻮاﻗع ﻓﻲ أمﺮيﻜا الﻮﺳﻄى
وأمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة وجﻨﻮب القارة اﻷﻓﺮيقﯿة  .ﻛﻤا أُبلﻎ
ﻋﻦ حاالت نقﺺ ﻓﻲ ھﻄﻮل اﻷمﻄار ﻓﻲ وﺳﻂ وﺷﻤال
أوروبا واﻷرجﻨﺘﯿﻦ .وﺷهﺪت بعﺾ ھﺬه الﻤﻨاﻃﻖ أيﻀاً
ﻛﻤﯿات ھﻄﻮل لألمﻄار أﻗﻞ مﻦ الﻤعﺘاد ﻓﻲ ﻋام 2017
مﺜﻞ أجﺰاﺀ مﻦ جﻨﻮب القارة اﻷﻓﺮيقﯿة أو ﺷﺮق أﺳﺘﺮالﯿا
أو ﺷﻤال أمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة.
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اﻟطﺎﻗﺔ اﻷﻋﺎﺻﯾرﯾﺔ اﻟﻣﺗراﻛﻣﺔ )(104 kt2

وأدت الﺮياح الﻤﻮﺳﻤﯿة الﺼﯿفﯿة الهﻨﺪية إلى ھﻄﻮل
أﻗﻞ مﻦ الﻤعﺘاد ﻓﻲ ﻏاتﺲ الﻐﺮبﯿة واﻷجﺰاﺀ الﺸﺮﻗﯿة
مﻦ جﺒال الهﯿﻤااليا ولﻜﻦ أﻋلى مﻦ الﻤعﺘاد ﻓﻲ جﺒال
الهﯿﻤااليا الﻐﺮبﯿة .وﻛان معﺪل ﺳقﻮط اﻷمﻄار ﻓﻲ جﻤﯿع
أنﺤاﺀ الهﻨﺪ ﻓﻲ الفﺘﺮة مﻦ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ إلى أيلﻮل/
1985
1990
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2015
اﻟﺳﻧﺔ
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  2018أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻋلى الﻤﺪى الﻄﻮيﻞ
بﻨﺤﻮ  .%9وأدت الﺮياح الﻤﻮﺳﻤﯿة اﻷﻓﺮيقﯿة إلى ھﻄﻮل
أﻋلى مﻦ الﻤعﺘاد ﻓﻲ معﻈﻢ الﻤﻨاﻃﻖ ،امﺘﺪ بعﯿﺪاً داﺧﻞ ﻓﻲ ﻋام  2018وھﻮ ﻋﺪد أﻋلى بﻜﺜﯿﺮ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ الﻄﻮيﻞ
مﻨﻄقة الﺴاحﻞ .ومع ذلﻚ ،ﺳﺠﱠ لﺖ الﻤﻨﻄقة الﻮاﻗعة بﯿﻦ اﻷجﻞ الﺒالﻎ  .63وﻛان حﻮض ﺷﻤال ﺷﺮق الﻤﺤﯿﻂ
ً
ھﻄﻮال لألمﻄار أﻗﻞ مﻦ الﻤعﺘاد .الهادئ نﺸﻄاً بﺸﻜﻞ ﺧاص إذ بلﻐﺖ الﻄاﻗة اﻷﻋاصﯿﺮية
الﺴﻨﻐال وﻛﻮت ديفﻮار
2
7
الﻤﺘﺮاﻛﻤة  ،Kt 316وھﻲ أﻋلى ﻗﯿﻤة مﻨﺬ بﺪاية الﺴﺠﻼت
ووﻗعﺖ ﻇﻮاھﺮ جﺪيﺮة بالﻤﻼحﻈة تﺘعلﻖ بهﻄﻮل اﻷمﻄار الﺴاتلﯿة الﻤﻮﺛﻮﻗة )الﺸﻜﻞ  .(14وﻛان الﻨﺸاط ﻓﻲ نﺼﻒ
الﻐﺰيﺮة أو اﻷمﻄار الﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة الﻮاﻗعة بﯿﻦ الﻜﺮة الﺠﻨﻮبﻲ ﻓﻲ الﻤﻮﺳﻢ  2018-2017ﻗﺮيﺒاً مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ
بﺤﯿﺮة ﻓﯿﻜﺘﻮريا والﻤﺮتفعات اﻹﺛﯿﻮبﯿة؛ وبﯿﻦ الﺴاحﻞ بعﺪد  22إﻋﺼاراً.
الﺸﺮﻗﻲ والﺸﻤالﻲ لﺨلﯿﺞ الﺒﻨﻐال واﻷجﺰاﺀ الﺸﺮﻗﯿة مﻦ
جﺒال الهﯿﻤااليا بﺴﺒﺐ الﺮياح الﻤﻮﺳﻤﯿة الﺼﯿفﯿة الهﻨﺪية؛ وحﺪث أﻗﻮى إﻋﺼاريﻦ مﺪاريﯿﻦ لهﺬا العام ،وھﻤا
وﻓﻲ جﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﯿا بﺴﺒﺐ تﻜﺮار حﺪوث العﻮاصﻒ مانﻐﺨﻮت )أمﺒﻮنﻎ( ويﻮتﻮ )روﺳﯿﺘا( ،ﻓﻲ ﺷﻤال ﻏﺮب
الﻤﺪارية .وﺷهﺪت مﻨﻄقة ﺷﻤال الﺒﺤﺮ اﻷبﯿﺾ الﻤﺘﻮﺳﻂ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ  .وﻋ َﺒﺮ إﻋﺼار مانﻐﺨﻮت ) أمﺒﻮنﻎ (
العﺪيﺪ مﻦ أحﺪاث ھﻄﻮل اﻷمﻄار الﻐﺰيﺮة .ونﺘﺠﺖ ﻋﺪة ﺷﻤال الفلﺒﯿﻦ ﻓﻲ مﻨﺘﺼﻒ أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺛﻢ مﺮ إلى
ﻓﯿﻀانات مفاجﺌة ﻋﻦ تﻜﺮار ھﻄﻮل اﻷمﻄار الﻐﺰيﺮة جﻨﻮب ھﻮنﻎ ﻛﻮنﻎ بالﺼﯿﻦ مﺒاﺷﺮة ﻗﺒﻞ الهﺒﻮط ﻓﻲ
ﻓﻲ الﺸﺮق اﻷوﺳﻂ .وﻓﻲ اﻷرجﻨﺘﯿﻦ ،تعﺮﺿﺖ بعﺾ مقاﻃعة ﻏﻮانﻐﺪونﻎ الﺼﯿﻨﯿة ،وتﻀﺮر جﺮاﺀه أﻛﺜﺮ مﻦ
الﻤﻨاﻃﻖ لﻈﺮوف جفاف ﻓﻲ حﯿﻦ تعﺮﺿﺖ مﻨاﻃﻖ أﺧﺮى  2.4ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ .ووﻓقاً لﻮزارة الﺰراﻋة الفلﺒﯿﻨﯿة ،تﺄﺛﺮ
لفﯿﻀانات مفاجﺌة .وأﺛﺮت الفﯿﻀانات ﻓﻲ وﺳﻂ أوروبا أﻛﺜﺮ مﻦ  550000ھﻜﺘار مﻦ اﻷراﺿﻲ الﺰراﻋﯿة وﻛانﺖ
ﻓﻲ بﺪاية العام ﻏﯿﺮ أن الﻤﻨﻄقة نفﺴها تعﺮﺿﺖ لﻈﺮوف الﺨﺴاﺋﺮ الﺰراﻋﯿة ﻋالﯿة .وبلﻐﺖ حاالت الﻮﻓﯿات الﻤﺒلﻎ
جفاف ﻗاﺳﯿة بعﺪ ذلﻚ .وﻓﻲ أيﺴلﻨﺪا ،ﺷهﺪت ريﻜﯿاﻓﯿﻚ ﺳﻨة ﻋﻨها  134حالة مﻨها  127ﻓﻲ الفلﺒﯿﻦ .وﻓﻲ ھﻮنﻎ ﻛﻮنﻎ
رﻃﺒة للﻐاية حﯿﺚ ﺳﺠلﺖ  261يﻮماً مﻤﻄﺮاً وھﻮ رﻗﻢ بالﺼﯿﻦ ،ﻛانﺖ العاصفة العارمة الﺒالﻐة  2.35مﺘﺮ ﻓﻲ
ﻗﯿاﺳﻲ .وﻛان ﺷهﺮ أيار /مايﻮ أﻛﺜﺮ تلﻚ اﻷﺷهﺮ رﻃﻮبة مﯿﻨاﺀ ﻓﯿﻜﺘﻮريا ھﻲ أﻋلى ﻋاصفة ﻋلى اﻹﻃﻼق .وتﺴﺒﺐ
بﻤعﺪل ﺛﻼﺛة أﺿعاف مﺘﻮﺳﻂ ﺷهﺮ أيار /مايﻮ العادي ،إﻋﺼار يﻮتﻮ )روﺳﯿﺘا( ،الﺬي ﻋﺒﺮ ﺷﻤال جﺰر ماريانا
إذ ﻛانﺖ تﻤﻄﺮ يﻮمﯿاً ﻛﻞ الﺸهﺮ .وﻓﻲ تﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /ﻓﻲ تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ ﻓﻲ ذروة ﺷﺪتﮫ تقﺮيﺒاً ،ﻓﻲ
أﺿﺮار جﺴﯿﻤة ﻓﻲ تلﻚ الﻤﻨﻄقة.
نﻮﻓﻤﺒﺮ ،ﺳﺠلﺖ الﻤﺪيﻨة أﻋلى معﺪل لهﻄﻮل اﻷمﻄار
ﻋلى مﺪى يﻮمﯿﻦ بلﻎ  83.2ملﻢ.
وﻛان إﻋﺼار جﯿﺒﻲ ،الﺬي وصﻞ إلى الﯿابﺴة بالقﺮب مﻦ
ﻛﻮبﻲ ﻓﻲ  4أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،أﻗﻮى إﻋﺼار يُلﻢ بﺄرض الﯿابان
الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة
مﻨﺬ ﻋام  .1993وحﺪث ﻓﯿﻀان واﺳع ﻓﻲ اﻷنهار وﻋاصفة
أدت إلى ﻏﻤﺮ ﻏالﺒﯿة مﻄار ﻛانﺴاي الﺪولﻲ )بالقﺮب مﻦ
العﻮاصﻒ الﻤﺪارية
أوﺳاﻛا( .وتﺴﺒﺐ إﻋﺼار ﺳﻮن-تﯿﻦ ﻓﻲ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ﻓﻲ
ً
ﻛان مﻮﺳﻢ اﻷﻋاصﯿﺮ الﻤﺪارية نﺸﻄا ﻓﻲ نﺼﻒ الﻜﺮة ﻓﯿﻀان واﺳع ﻓﻲ ﻓﯿﯿﺖ نام وﻛﺬلﻚ ﻓﻲ جﻤهﻮرية الو
الﺸﻤالﻲ ﻓﻲ ﻋام  .2018وﻛان ﻋﺪد اﻷﻋاصﯿﺮ الﻤﺪارية
أﻋلى مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ أحﻮاض نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالﻲ  7يﺠﻤع مﺆﺷﺮ الﻄاﻗة اﻷﻋاصﯿﺮية الﻤﺘﺮاﻛﻤة بﯿﻦ ﺷﺪة ﻛﻞ إﻋﺼار
اﻷربعة ﻛلها .وحﺪث  74إﻋﺼاراً ﻓﻲ نﺼﻒ الﻜﺮة الﺸﻤالﻲ
ومﺪتﮫ لﺘﻮﻓﯿﺮ ﻗﯿاس للﻨﺸاط العام.
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الﺸﻜﻞ  - 14الﻄاﻗة
اﻷﻋاصﯿﺮية الﻤﺘﺮاﻛﻤة
) (ACEلﺤﻮض ﺷﻤال
ﺷﺮق الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
للفﺘﺮة .2018-1971
الﻤﺼﺪر :جامعة والية
ﻛﻮلﻮرادو.
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الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة الﺸعﺒﯿة ،مﻤا ﺳاھﻢ ﻓﻲ انهﯿار ﺳﺪ أدى إلى مقﺘﻞ
 55ﺷﺨﺼاً ﻋلى اﻷﻗﻞ .وﻋﺒﺮ إﻋﺼار ﺳﻮلﯿﻚ ﻓﻲ أواﺧﺮ آب/
أﻏﺴﻄﺲ ﺷﺒﮫ الﺠﺰيﺮة الﻜﻮرية وأدى إلى ﻓﯿﻀانات ﺷﺪيﺪة
ﻓﻲ جﻤهﻮرية ﻛﻮريا الﺸعﺒﯿة الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة أﺳفﺮت ﻋﻦ مقﺘﻞ
 86ﺷﺨﺼاً ﻋلى اﻷﻗﻞ .وﻓﻲ نهاية العام ،ﺿﺮب االنﺨفاض
الﻤﺪاري ﻋﺜﻤان وﺳﻂ الفلﺒﯿﻦ ﻓﻲ  29ﻛانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ
تﺴﺒﺐ ﻓﻲ أمﻄار ﻏﺰيﺮة وانﺰالﻗات أرﺿﯿة.
وﺿﺮب إﻋﺼاران ﻛﺒﯿﺮان الﺒﺮ الﺮﺋﯿﺴﻲ للﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
ﻓﻲ ﻋام  2018مع أﺿﺮار إجﻤالﯿة تُقﺪر بـ  49بلﯿﻮن
دوالر .وﺿعﻒ إﻋﺼار ﻓلﻮرانﺲ مﻦ الفﺌة  4إلى الفﺌة 1
ﻗﺒﻞ الﻮصﻮل إلى بﺮ والية ﻛارولﯿﻨا الﺸﻤالﯿة ﻓﻲ أيلﻮل/
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ولﻜﻨﮫ تﺴﺒﺐ ﻓﻲ أمﻄار ﻏﺰيﺮة وﻓﯿﻀانات ﻛﺒﯿﺮة
وال ﺳﯿﻤا ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺴاحلﯿة .وبلﻎ إﻋﺼار مايﻜﻞ ﻓﻲ
تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ بﺮ ﺷاﻃﺊ الﻤﻜﺴﯿﻚ بفلﻮريﺪا ﻛﻨﻈام
مﻦ الفﺌة  4بﻀﻐﻂ مﺮﻛﺰي بلﻎ  919ھﯿﻜﺘﻮباﺳﻜال )تقﺪيﺮ
مﺆﻗﺖ( وھﻮ أﺷﺪ إﻋﺼار ﺿﺮب ھﺬه الﻤﻨﻄقة وبﺮ الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة مﻨﺬ ﻋام  1992ﻋلى اﻷﻗﻞ مع أﺿﺮار ﺷﺪيﺪة للﺮياح
والعﻮاصﻒ .وارتﺒﻄﺖ  53حالة وﻓاة ﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
بﺈﻋﺼار ﻓلﻮرانﺲ و 49بﺈﻋﺼار مايﻜﻞ.
ووصلﺖ ﺛﻼﺛة أﻋاصﯿﺮ ﻓﻲ ﺷﺮق ووﺳﻂ الﻤﺤﯿﻂ الهادئ
إلى الفﺌة  5ﻓﻲ ﻋام  2018وھﻲ أﻋاصﯿﺮ لﯿﻦ وواالﻛا
وويﻼ .ونﺘﺠﺖ أﺷﺪ اﻵﺛار ﻋﻦ إﻋﺼار لﯿﻦ الﺬي اﻗﺘﺮب
مﻦ ھاواي )وإن ﻛان أﻗﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ ذروة ﺷﺪتﮫ( وتﺴﺒﺐ
ﻓﻲ ھﻄﻮل أمﻄار ﻏﺰيﺮة للﻐاية؛ وﺳُ ﺠﱢ ﻞ  1321مﻢ مﻦ
اﻷمﻄار ﻓﻲ  96ﺳاﻋة ﻓﻲ الفﺘﺮة  22إلى  26آب /أﻏﺴﻄﺲ

ﺑوﺻﺔ

الﺸﻜﻞ  - 15تقﺪيﺮات
ﺳقﻮط اﻷمﻄار جﺮاﺀ
اﻹﻋﺼار ﻓلﻮرنﺲ ،ﻓﻲ
 18أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .2018
الﻤﺼﺪر :الﻤقﺮ اﻹﻗلﯿﻤﻲ
ﺷﺮق لﻤﺮﻓﻖ الﻄقﺲ
الﻮﻃﻨﻲ بالﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة.
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ﻓﻲ ”ماونﺘﻦ ﻓﯿﻮ بﺠﺰيﺮة ھاواي ،وھﻲ أﻋلى ﻛﻤﯿة لهﻄﻮل
اﻷمﻄار تﻢ تﺴﺠﯿلها ﻓﻲ اﻹﻋﺼار الﻤﺪاري ﻓﻲ ھاواي،
والﺜانﯿة ﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة بعﺪ ھارﻓﻲ ﻓﻲ ﻋام .2017
وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳابﻖ مﻦ العام وﻓﻲ إﻃار ﻇاھﺮة ﻏﯿﺮ مﺮتﺒﻄة
بﺈﻋﺼار مﺪاري ،أدى إﻋﺼار ھاناالي ﻓﻲ الﺴاحﻞ
الﺸﻤالﻲ لﻜﻮاي إلى  1262ملﻢ مﻦ اﻷمﻄار ﻓﻲ  24ﺳاﻋة
ﻓﻲ يﻮ َمﻲ  14و 15نﯿﺴان /أبﺮيﻞ وھﻮ معﺪل ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮق
ﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة.
وﻋﺼفﺖ ﺛﻼﺛة مﻦ اﻷﻋاصﯿﺮ الﺨﻤﺴة ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻂ الهﻨﺪي
الﺸﻤالﻲ بالﯿﻤﻦ ﻛﻤا يلﻲ :ﺳﻮﻏار ومﯿﻜﻮنﻮ ﻓﻲ أيار /مايﻮ
ولﻮبان ﻓﻲ تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ .وﻛان أﺷﺪھا إﻋﺼار
مﯿﻜﻮنﻮ الﺬي بلﻎ الﯿابﺴة بالقﺮب مﻦ صﻼلة بﺴلﻄﻨة ﻋﻤان
ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷهﺮ أيار /مايﻮ .ومات  24ﺷﺨﺼاً ﻋلى اﻷﻗﻞ
معﻈﻤهﻢ ﻓﻲ جﺰيﺮة ﺳقﻄﺮى .ووصﻞ إﻋﺼار تﯿﺘلﻲ إلى
الﯿابﺴة ﻓﻲ  11تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ ﻓﻲ والية أنﺪرا
بﺮاديﺶ ﻋلى الﺴاحﻞ الﺸﺮﻗﻲ للهﻨﺪ ،وتﺴﺒﺐ ﻓﻲ ما ال
يقﻞ ﻋﻦ  85حالة وﻓاة أﻏلﺒها نﺘﯿﺠة ﻓﯿﻀانات.
وألﱠﻢ إﻋﺼاران مﺪاريان ﻓﻲ الﺴاحﻞ الﺸﺮﻗﻲ بﻤﺪﻏﺸقﺮ ﻓﻲ
أواﺋﻞ ﻋام  2018وھﻤا أﻓا ﻓﻲ ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ وإلﯿاﻛﯿﻢ
ﻓﻲ آذار /مارس .واﻗﺘﺮب اﻹﻋﺼاران ﻛﺜﯿﺮاً مﻦ الﺴاحﻞ
وتﺴﺒﺒا ﻓﻲ ﻓﯿﻀانات ﻛﺒﯿﺮة مع ﺧﺴاﺋﺮ ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ اﻷرواح ﻓﻲ
الﺤالﺘﯿﻦ .وﺳقﻄﺖ أمﻄار ﻏﺰيﺮة للﻐاية مﺮتﺒﻄة بﺄﻋاصﯿﺮ
مﺪارية ﻓﻲ بعﺾ الفﺘﺮات ﻓﻲ أواﺋﻞ ﻋام  2018ﻋلى جﺰيﺮة
الريﻮنﯿﻮن مع معﺪل يﻮمﻲ ﻛلﻲ بلﻎ  847.5ملﻢ ﻓﻲ ”ﻏﺮانﺪ-
ﻛﻮد ﻓﻲ  18ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ ﺧﻼل اﻹﻋﺼار الﻤﺪاري

بﯿﺮﻏﯿﺘا بﻤعﺪل بلﻎ  176ملﻢ ﻓﻲ الﺴاﻋة ﻓﻲ ﺳانﯿﺖ-روز ﻓﻲ
 24نﯿﺴان /أبﺮيﻞ ﺧﻼل اﻹﻋﺼار الﻤﺪاري ﻓاﻛﯿﺮ؛ وتﺴﺒﺐ
ھﺬا اﻹﻋﺼار اﻷﺧﯿﺮ ﻓﻲ أﻋلى معﺪل ﺳاﻋﻲ يُﺮصﺪ ﻓﻲ
مﻮﻗع تلقاﺋﻲ ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة.

وألﺤقﺖ الفﯿﻀانات الﻀﺮر بﻤﻨاﻃﻖ ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ ﺷﺮﻗﻲ
أﻓﺮيقﯿا ﻓﻲ آذار /مارس ونﯿﺴان /أبﺮيﻞ .وﺷﻤلﺖ ھﺬه
الﻤﻨاﻃﻖ ﻛﯿﻨﯿا والﺼﻮمال ،اللﺬيﻦ ﺳﺒﻖ أن ﻋانﯿا مﻦ
جفاف حاد ،وإﺛﯿﻮبﯿا وﺷﻤال ومﻨاﻃﻖ ﻓﻲ وﺳﻂ جﻤهﻮرية
تﻨﺰانﯿا الﻤﺘﺤﺪة .وﻛانﺖ ﻛﻤﯿة اﻷمﻄار ﻓﻲ الفﺘﺮة مﻦ
آذار /مارس إلى أيار /مايﻮ ﺿعﻒ الﻤﺘﻮﺳﻂ الﻤﺴﺠﱠ ﻞ ﻓﻲ
ﻛﯿﻨﯿا واﻷجﺰاﺀ الﺸﻤالﯿة مﻦ جﻤهﻮرية تﻨﺰانﯿا الﻤﺘﺤﺪة
تقﺮيﺒاً  -مع ما ال يقﻞ ﻋﻦ  87حالة وﻓاة نﺘﯿﺠة ﻓﯿﻀان
ﻛﯿﻨﯿا و 14ﻓﻲ جﻤهﻮرية تﻨﺰانﯿا الﻤﺘﺤﺪة.

وﺷهﺪت مﺴاحات ﺷاﺳعة ﻓﻲ ﻏﺮبﻲ الﯿابان ﻓﯿﻀانات
مﺪمﺮة ﻓﻲ أواﺧﺮ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وبﺪاية تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ،
نﺘﯿﺠة أمﻄار مﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻓﺘﺮة  “baiuﺷﺒﮫ الﺜابﺘة .ووصﻞ
ھﻄﻮل اﻷمﻄار الﻜلﻲ ﻓﻲ ياناﺳﻲ بﺠﺰيﺮة ﺷﯿﻜﻮﻛﻮ إلى
 1025ملﻢ ﻓﻲ  48ﺳاﻋة ﻓﻲ ذروة الفﺘﺮة ،مع ما مﺠﻤﻮﻋﮫ
 1853ملﻢ للفﺘﺮة مﻦ  28حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ إلى  8تﻤﻮز/
ً
وإجﻤاال ،تﻢ اﻹبﻼغ ﻋﻦ  245حالة وﻓاة وتﺪمﯿﺮ
يﻮلﯿﻮ.
 6767مﻨﺰالً.

يﻮلﯿﻮ بﺒعﺾ مﻦ أﺷﺪ الﻈﺮوف ﻏﯿﺮ الﻄﺒﯿعﯿة .وﻛانﺖ
ھﺬه الفﺘﺮة مﻦ أﻛﺜﺮ الفﺘﺮات جفاﻓاً وأحﺮھا ﻋلى اﻹﻃﻼق
ﻓﻲ أجﺰاﺀ ﻋﺪيﺪة مﻦ وﺳﻂ وجﻨﻮب الﺪول االﺳﻜﻨﺪناﻓﯿة
وﻓﻨلﻨﺪا؛ وﻛان ﺳقﻮط اﻷمﻄار مﻦ أيار /مايﻮ إلى تﻤﻮز/
يﻮلﯿﻮ ﻓﻲ لﻮنﺪ بﺠﻨﻮب الﺴﻮيﺪ ،الﺬي يعﻮد تاريﺦ رصﺪاتها
إلى ﻋام  ،1748نﺼﻒ أدنى مع ﱠﺪل مﺴﺠﱠ ﻞ تقﺮيﺒاً .وﺷهﺪت
الﺪانﻤﺮك أحﺮ أﺷهﺮ الﺼﯿﻒ وأﺷﺪھا جفاﻓاً ﻓﻲ الفﺘﺮة مﻦ
أيار /مايﻮ إلى تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ،وﺷهﺪت الﻨﺮويﺞ وﻓﻨلﻨﺪا
أحﺮ ﺷهﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ .وأدى ذلﻚ ﻓﻲ نهاية الﻤﻄاف
إلى مﻮجة حﺮارة مﻄﻮلة ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷهﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ
وأواﺋﻞ ﺷهﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ ﺷﻤلﺖ العﺪيﺪ مﻦ درجات
الﺤﺮارة القﯿاﺳﯿة العالﯿة ﺷﻤالﻲ الﺪاﺋﺮة القﻄﺒﯿة الﺸﻤالﯿة،
ودرجات حﺮارة مﺮتفعة مﻤﺘﺪة ﻗﯿاﺳﯿة ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ  25يﻮماً
مﺘﺘالﯿاً زادت ﻓﯿها درجة الﺤﺮارة ﻋلى  25درجة مﺌﻮية
ﻓﻲ ھلﺴﻨﻜﻲ-ﻓانﺘا بفﻨلﻨﺪا ،و 8أيام مﺘﺘالﯿة زادت ﻓﯿها درجة
الﺤﺮارة ﻋلى  30درجة مﺌﻮية ﻓﻲ اليﻦ-نﯿﻐﻮال بﺈﺳﺘﻮنﯿا.

وﻛان إﻋﺼار جﯿﺘا ﻓﻲ جﻨﻮب الﻤﺤﯿﻂ الهادئ ﻓﻲ
ﻓﺒﺮايﺮ  2018أﺷﺪ اﻷﻋاصﯿﺮ الﻤﺪارية ﻋلى اﻹﻃﻼق الﺘﻲ
ﻋﺼفﺖ بﺘﻮنﻐا حﯿﺚ ﻋﺒﺮ ﻋلى بعﺪ  30ﻛﻢ جﻨﻮب جﺰيﺮة
تﻮنﻐاتابﻮ الﻤﻜﺘﻈة بالﺴﻜان .وﻛانﺖ أﻛﺜﺮ العﻮاصﻒ ﺿﺮراً
ﻓﻲ تاريﺦ تﻮنﻐا .وحﺪﺛﺖ أﺿﺮار ﻛﺒﯿﺮة أيﻀاً ﻓﻲ ﺳامﻮا
وألﺤقﺖ اﻷمﻄار الﻐﺰيﺮة والفﯿﻀانات الﻤفاجﺌة الﻀﺮر
وﺳامﻮا اﻷمﺮيﻜﯿة وجﺰر ﻓﯿﺠﻲ الﻨاﺋﯿة.
بﺄجﺰاﺀ مﺨﺘلفة مﻦ الﺸﺮق اﻷوﺳﻂ ﻓﻲ أواﺧﺮ تﺸﺮيﻦ اﻷول/
أﻛﺘﻮبﺮ وتﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ .وﺷﻤلﺖ ﻇﻮاھﺮ الﺴقﻮط
الﻔﯿﻀانات واﻷمﻄار الﺸﺪيﺪة والعﻮاصﻒ ﺧارج
الﻤلﺤﻮﻇة  84ملﻢ ﻓﻲ  6ﺳاﻋات ﻓﻲ أبﻮ ھامﻮر بقﻄﺮ ﻓﻲ
الﻤﻨﻄﻘة الﻤﺪارية
 20تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ ،و 102.8ملﻢ ﻓﻲ  24ﺳاﻋة ﻓﻲ
ﻓﻲ آب /أﻏﺴﻄﺲ ،تعﺮﺿﺖ والية ﻛﯿﺮاال جﻨﻮب ﻏﺮب الفﺠﯿﺮة باﻹمارات العﺮبﯿة الﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ  28تﺸﺮيﻦ اﻷول/
الهﻨﺪ لفﯿﻀانات ﻛﺒﯿﺮة يُقال إنها اﻷﺳﻮأ مﻨﺬ ﻋام  1924أﻛﺘﻮبﺮ ،و 49.2ملﻢ ﻓﻲ  24ﺳاﻋة ﻓﻲ مﻄار القاھﺮة ﻓﻲ
نﺘﯿﺠة أمﻄار مﻮﺳﻤﯿة ﻏﺰيﺮة مﺴﺘﻤﺮة .وﻛانﺖ نﺴﺒة ﺳقﻮط  9تﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ .وأُبلﻎ ﻋﻦ حﺪوث ﻓﯿﻀانات
اﻷمﻄار ﻋلى الﻮالية ﻓﻲ ﺷهﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ أﻋلى مﻦ مفاجﺌة أدت إلى ﺧﺴاﺋﺮ ﻓﻲ اﻷرواح ﻓﻲ اﻷردن ﻓﻲ أواﺧﺮ
الﻤﺘﻮﺳﻂ الﻄﻮيﻞ اﻷجﻞ بﻨﺴﺒة  ،%96وبلﻐﺖ الﻨﺴﺒة الﻜلﯿة ﺷهﺮ تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ وﻓﻲ  9و 10تﺸﺮيﻦ اﻷول/
اﻷﺳﺒﻮﻋﯿة لألﺳﺒﻮع  15 -9آب /أﻏﺴﻄﺲ  %258ﻓﻮق أﻛﺘﻮبﺮ ،وﻓﻲ العﺮاق مﻦ  2إلى  25تﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ.
الﻤﺘﻮﺳﻂ واﻷﺳﺒﻮع  22-16آب /أﻏﺴﻄﺲ  %218ﻓﻮق
الﻤﺘﻮﺳﻂ .وﺳقﻄﺖ  400ملﻢ مﻦ اﻷمﻄار ﻋلى نﯿﻼمﺒار مﻮجات الﺤﺮارة والﺠﻔاف
ﻓﻲ  9آب /أﻏﺴﻄﺲ و 620ملﻢ ﻓﻲ يﻮ َمﻲ  15و 16آب /ﺷهﺪت أنﺤاﺀ ﻛﺜﯿﺮة ﻓﻲ أوروبا مﻮجة حﺮارة وجفاف
أﻏﺴﻄﺲ ﻋلى بﯿﺮمﯿﺪ تﻮ .وبلﻎ ﻋﺪد الﻮﻓﯿات  .223ووﻓقاً ﻏﯿﺮ ﻋادية ﺧﻼل أواﺧﺮ ربﯿع وصﯿﻒ  .2018وﻛانﺖ
لﺘقاريﺮ الهﯿﺌة الﻮﻃﻨﯿة ﻹدارة الﻜﻮارث نُقﻞ أﻛﺜﺮ مﻦ درجات الﺤﺮارة ﻓﻮق الﻤﺘﻮﺳﻂ وﻛان ﺳقﻮط أمﻄار دون
 1.4ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ إلى مﺨﯿﻤات إﻏاﺛة ،وتﻀﺮر أﻛﺜﺮ الﻤﺘﻮﺳﻂ مﻨﺬ ﺷهﺮ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ ﻓﻲ أنﺤاﺀ ﻛﺜﯿﺮة مﻦ
مﻦ  5.4ملﯿﻮن بﻄﺮيقة ما .وﻗ ﱢﺪرت الﺨﺴاﺋﺮ االﻗﺘﺼادية ﺷﻤال وﻏﺮب أوروبا.
الﻜلﯿة بﻤﺒلﻎ  4.3بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜﻲ.
وتﻀﺮر ﺷﻤال أوروبا ﻓﻲ الفﺘﺮة مﻦ أيار /مايﻮ إلى تﻤﻮز/
ﺷﺒاط/

وحﺪث ﻓﯿﻀان ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ أجﺰاﺀ مﻦ نهﺮ الﻨﯿﺠﺮ ورواﻓﺪه
ﻓﻲ أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،وال ﺳﯿﻤا ﻓﻲ ﺷﻤال ووﺳﻂ نﯿﺠﯿﺮيا
والﻨﯿﺠﺮ ،بﺴﺒﺐ اﻷمﻄار الﻐﺰيﺮة مﻦ أواﺧﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ
ً
ﻋامة مﻦ تلﻚ
ﻓﺼاﻋﺪاً .وﻛانﺖ ذروة الفﯿﻀانات أﻗﻞ
الﺘﻲ رُ صﺪت ﻓﻲ ﻋام  ،2012وإن ﻇلﺖ الﺘﺄﺛﯿﺮات ﻛﺒﯿﺮة
للﻐاية حﯿﺚ تﻢ اﻹبﻼغ ﻋﻦ  200حالة وﻓاة وﻋﻦ نﺰوح
 561000ﺷﺨﺺ داﺧلﯿاً.
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إﺿاﻓﯿة.

ﺷﺪة؛ ومع ذلﻚ ،تﻢ اﻹبﻼغ ﻋﻦ  1500حالة وﻓاة
وﻓﻲ ألﻤانﯿا ،ﺷهﺪت بعﺾ الﻤﻮاﻗع ﻓﻲ مﻨﻄقة ﻓﺮانﻜفﻮرت
 18يﻮماً مﺘﺘالﯿاً أﻋلى مﻦ  30درجة مﺌﻮية ﻓﻲ الفﺘﺮة مﻦ
 23تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ إلى  9آب /أﻏﺴﻄﺲ .وإلى الﺠﻨﻮب الﻐﺮبﻲ،
ألﺤقﺖ مﻮجة حارة ﻗﺼﯿﺮة ولﻜﻦ ﺷﺪيﺪة ﺿﺮراً بﺈﺳﺒانﯿا
والﺒﺮتﻐال ﻓﻲ أواﺋﻞ آب /أﻏﺴﻄﺲ .وﻓﻲ الﺒﺮتﻐال ،ﻛان
يﻮم  4آب /أﻏﺴﻄﺲ أحﺮ أيام القﺮن الﺤادي والعﺸﺮيﻦ ﻓﻲ
الﺒﻼد ،حﯿﺚ ﺳﺠلﺖ  %40مﻦ الﻤﺤﻄات أرﻗاماً ﻗﯿاﺳﯿة،
لﺸﺒﻮنة  -ﻏاﻏﻮ ﻛﻮتﯿﻨهﻮ ) 44.0درجة مﺌﻮية( .وﺷهﺪت
أرمﯿﻨﯿا أحﺮ ﺷهﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ﻋلى اﻹﻃﻼق وﺳﺠﱠ لﺖ
يﺮيفان  43.7درجة مﺌﻮية ،وھﻲ أﻋلى درجة حﺮارة مﺴﺠلة.
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درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ
ﺔ

الﺸﻜﻞ  - 16ﺷهﺪت
أوروبا ارتفاﻋاً ﻓﻲ
درجات الﺤﺮارة ﺧﻼل
ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ مﻦ اﻷﺷهﺮ ﻓﻲ
 ،2018ﻋلى الﻨﺤﻮ الﻤﺒﯿﻦ
ھﻨا ﻓﻲ ﺷهﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ.
الﻤﺼﺪر :تقاريﺮ حالة
الﻤﻨاخ الﺸهﺮية ﻓﻲ
أوروبا لﻤﺮﻓﻖ ﻛﻮبﺮنﯿﻜﺲ
لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ.

واتﺴﻤﺖ ھﺬه الفﺘﺮة أيﻀاً بلﯿال حارة ورﻃﻮبة ﻋالﯿة مع
بلﻮغ أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة مﻨها ﺳﺒع لﯿال مﺘﺘالﯿة ﻓﻮق  20درجة
مﺌﻮية ﻓﻲ ريﻐا بﻼتفﯿا ،وبلﻮغ نقﻄة الﻨﺪى الﻮﻃﻨﯿة رﻗﻤاً
ﻗﯿاﺳﯿاً ﻋﻨﺪ  24.8درجة مﺌﻮية ﻓﻲ  1آب /أﻏﺴﻄﺲ ﻓﻲ
ﻛارلﺴﻜﺮونا بالﺴﻮيﺪ .وﻛانﺖ تلﻚ الفﺘﺮة حارة وجاﻓة
بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻋادي ﻓﻲ الﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة وأيﺮلﻨﺪا.
آب/

واﻋﺘﺪلﺖ الﻈﺮوف ﻓﻲ ھﺬه الﻤﻨاﻃﻖ مﻦ مﻨﺘﺼﻒ
أﻏﺴﻄﺲ ولﻜﻨها ﻇلﺖ داﻓﺌة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ معﺘاد وجاﻓة
جﻨﻮباً .وﻛانﺖ الﻈﺮوف الﺠاﻓة مﺴﺘﻤﺮة بﺸﻜﻞ ﺧاص ﻓﻲ
ألﻤانﯿا ،حﯿﺚ ﻛانﺖ الفﺘﺮة مﻦ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ إلى أيلﻮل/
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ھﻲ ﺛانﻲ أﻛﺜﺮ الفﺘﺮات جفاﻓاً ﻋلى اﻹﻃﻼق،
مﻤا أدى إلى ﺧﺴاﺋﺮ ﻓادحة ﻓﻲ اﻹنﺘاج الﺰراﻋﻲ ،وﻓﻲ
ﺷﺮق ﺳﻮيﺴﺮا )أﻛﺜﺮ ﻓﺘﺮة جاﻓة مﻦ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ إلى
تﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ( ،وﻛان ﻏﺮب بﻮلﻨﺪا وتﺸﯿﻜﯿا )أﻛﺜﺮ
ﻓﺘﺮة جاﻓة مﻦ ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ إلى آب /أﻏﺴﻄﺲ(،
وھﻮلﻨﺪا وﺷﻤال ﺷﺮق ﻓﺮنﺴا مﻦ بﯿﻦ أﻛﺜﺮ الﻤﻨاﻃﻖ
تﻀﺮراً .وﺷهﺪت التفﯿا أﻛﺜﺮ الﺴﻨﯿﻦ جفاﻓاً ﻋلى اﻹﻃﻼق
) %29أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ ( وتﺸﯿﻜﯿا ﺛانﻲ أﻛﺜﺮ الﺴﻨﯿﻦ
جفاﻓاً ) %24أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ(؛ وأما ﻓﻲ الﺸﻤال ،ﻓقﺪ
ﺷهﺪت ﺳﺘﻮﻛهﻮلﻢ أﻛﺜﺮ ﺳﻨﻮاتها جفاﻓاً مﻨﺬ ﻋام .1892
وﺷهﺪت أوﻛلﻲ )بالقﺮب مﻦ بﺮوﻛﺴﻞ( ﺛانﻲ أﺷﺪ ﺳﻨة
لها مﻦ الﺠفاف ﻋلى اﻹﻃﻼق ) %25أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ(.
وحﺪﺛﺖ أﻛﺒﺮ مﻮجة حﺮارة ﻓﻲ وﺳﻂ أوروبا ﻓﻲ أواﺧﺮ
تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ وأواﺋﻞ آب /أﻏﺴﻄﺲ؛ وﻓﻲ ﻓﺮنﺴا ﻛانﺖ
مﺪتها مﻤاﺛلة للﻤﻮجة الﺤارة لعام  2003وإن ﻛانﺖ أﻗﻞ
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ووصلﺖ حﺮاﺋﻖ الﻐابات إلى حﺪ ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮق ﻓﻲ
الﺴﻮيﺪ ،حﯿﺚ حُ ﺮق أﻛﺜﺮ مﻦ  25000ھﻜﺘار ،وحﺪث
أيﻀاً نﺸاط ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿعﻲ ﻓﻲ حﺮاﺋﻖ الﻐابات ﻓﻲ التفﯿا
والﻨﺮويﺞ وألﻤانﯿا والﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة وأيﺮلﻨﺪا  .وأدت
الﻈﺮوف الﺠاﻓة أيﻀاً إلى تﺪﻓقات مﻨﺨفﻀة للﻐاية ﻓﻲ
بعﺾ أنهار أوروبا الﻮﺳﻄى ،حﯿﺚ اﻗﺘﺮب نهﺮ الﺮايﻦ
مﻦ الﺘﺪﻓقات الﻤﻨﺨفﻀة القﯿاﺳﯿة بﺤلﻮل مﻨﺘﺼﻒ تﺸﺮيﻦ
اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ ،ﻗﺒﻞ حﺪوث بعﺾ الﺰيادة ﺧﻼل ﺷهﺮ
ﻛانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ .وأدى ذلﻚ إلى تعﻄﻞ ﺷﺪيﺪ ﻓﻲ الﻨقﻞ
الﻨهﺮي مع انﺨفاض وزن الﺒﻀاﺋع الﻤﻨقﻮلة بﻨﺴﺒة %20
ً
مقارنة بعام  .2017وﻛانﺖ تﻮجﺪ اﺿﻄﺮابات
إلى %25
أيﻀاً ﻓﻲ الﻨقﻞ الﻨهﺮي ﻋلى نهﺮ الﺪانﻮب ﻓﻲ صﺮبﯿا.
وﺷهﺪت ﺷﺮق أﺳﺘﺮالﯿا جفاﻓاً ﻛﺒﯿﺮاً ﺧﻼل ﻋام
وﻛانﺖ الﻤﻨﻄقة اﻷﻛﺜﺮ تﻀﺮراً ﻋلى نﻄاق واﺳع ھﻲ ﺷﺮق
أﺳﺘﺮالﯿا ،وبﺨاصة ﻓﻲ نﯿﻮ ﺳاوث ويلﺰ وجﻨﻮب ﻛﻮيﻨﺰالنﺪ،
حﯿﺚ ﺷهﺪت أجﺰاﺀ ﻛﺒﯿﺮة مﻦ الﻤﻨﻄقة معﺪل أمﻄار أﻗﻞ مﻦ
نﺼﻒ الﻤعﺪل الﻤﺘﻮﺳﻂ للفﺘﺮة ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ  -أيلﻮل/
ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .وﻓﻮق حﻮض مﻮراي-دارلﯿﻨﻎ ،ﻛان معﺪل ﺳقﻮط
اﻷمﻄار للفﺘﺮة ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ  -أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ أﻗﻞ
معﺪل مﻨﺬ ﻋام  .1902وامﺘﺪت الﻈﺮوف الﺠاﻓة بﺼﻮرة
ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿعﯿة إلى الﻤﻨاﻃﻖ الﺴاحلﯿة ﻓﻲ ﺷﺮق ﻓﯿﻜﺘﻮريا،
حﯿﺚ ﺳُ ﺠلﺖ الﺴﻨة الﺠاﻓة الﺜانﯿة ﻋلى الﺘﻮالﻲ ،وﻋلى
الﺴاحﻞ الﺸﺮﻗﻲ حﻮل وجﻨﻮب ﺳﯿﺪنﻲ .وﻓﻲ معﻈﻢ الﻤﻨاﻃﻖ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺷﻤال ﻏﺮب
الﺠﻨﻮبﯿة مﻦ بﺮ والية ﻛﻮيﻨﺰالنﺪ
ﻓﯿﻜﺘﻮريا وجﻨﻮب بﺮ والية نﯿﻮ ﺳاوث ويلﺰ ،ﻛان معﺪل
ﺳقﻮط اﻷمﻄار أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ لﻤعﻈﻢ الفﺘﺮة مﻨﺬ أواﺋﻞ
ﻋام  ،2012ولﻢ يﺘﻮﻗﻒ إال لفﺘﺮة وجﯿﺰة بﺴﺒﺐ اﻷمﻄار
الﻐﺰيﺮة ﻓﻲ ﺷﺘاﺀ وربﯿع ﻋام  .2016وﺷهﺪ وﺳﻂ أﺳﺘﺮالﯿا
جفاﻓاً أﻛﺜﺮ مﻦ الﻤعﺘاد مع تﺴﺠﯿﻞ مﻨﻄقة ”ألﯿﺲ ﺳﺒﺮيﻨﻐﺰ
 160يﻮماً مﺘﺘالﯿاً بﺪون أمﻄار .وامﺘﺪت ﻇﺮوف الﺠفاف
إلى أجﺰاﺀ مﻦ إنﺪونﯿﺴﯿا ﻓﻲ مﻨﺘﺼﻒ الﺴﻨة مع جفاف
.2018

ﻛﺒﯿﺮ ألﺤﻖ ﺿﺮراً بﻤﻨﻄقة ”جاوا ﻓﻲ الفﺘﺮة مﻦ تﻤﻮز 1 /آب /أﻏﺴﻄﺲ( وﻓﻲ مﺪيﻨة ﺳﯿﻮل ) 39.6درجة مﺌﻮية(،
يﻮلﯿﻮ إلى تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ ﻗﺒﻞ العﻮدة إلى ﺳقﻮط وحﺪوث أمﺮاض بﺴﺒﺐ الﺤﺮارة وﺧﺴاﺋﺮ زراﻋﯿة ﻓﻲ
لألمﻄار ﻗﺮيﺐ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ مﻨﺬ تﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ .جﻤهﻮرية ﻛﻮريا الﺸعﺒﯿة الﺪيﻤقﺮاﻃﯿة.
وتﻀﺮرت أﻓﻐانﺴﺘان ﻛﺜﯿﺮاً مﻦ الﺠفاف ،ﻓقﺪ أﺛﺮت ﻗلة
اﻷمﻄار ﻓﻲ وﻗﺖ مﺒﻜﺮ مﻦ العام تﺄﺛﯿﺮاً ﻛﺒﯿﺮاً ﻋلى زراﻋة
الﻤﺤاصﯿﻞ ،وإن تعﺮﺿﺖ أجﺰاﺀ مﻦ الﺒلﺪ ﻷمﻄار ﻏﺰيﺮة
ﻓﻲ ﺷهﺮ أيار /مايﻮ .واﺳﺘﻤﺮ الﺠفاف الﻄﻮيﻞ اﻷجﻞ أيﻀاً
ﻓﻲ ﻏﺮب باﻛﺴﺘان ،حﯿﺚ ﻛان معﺪل ﺳقﻮط اﻷمﻄار ﻓﻲ
بلﻮﺷﺴﺘان أﻗﻞ بﻨﺴﺒة  %28ﻋﻦ مﺘﻮﺳﻂ ﻛﻞ مﻦ الﺴﻨﻮات
الﺨﻤﺲ للفﺘﺮة  .2018-2014وﻛان ﻋام  2018ﻋاماً جاﻓاً
بﺸﻜﻞ ﺧاص ،إذ ﻛانﺖ اﻷمﻄار أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ بﻨﺴﺒة
 ،%62وھﻲ رابع أﻛﺜﺮ ﺳﻨة جفاﻓاً مﻨﺬ بﺪاية الﺴﺠﻼت
اﻹﻗلﯿﻤﯿة ﻓﻲ ﻋام  .1961وأُبلﻎ ﻋﻦ ﻇﺮوف جفاف أيﻀاً
ﻓﻲ أجﺰاﺀ مﻦ إيﺮان.
وتعﺮﺿﺖ أوروﻏﻮاي وﺷﻤالﻲ ووﺳﻂ اﻷرجﻨﺘﯿﻦ لﺠفاف
حاد ﻓﻲ أواﺧﺮ ﻋام  2017وأواﺋﻞ ﻋام  ،2018مع امﺘﺪاد
أﺷﺪ ﻓﺘﺮة مﻦ تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ  2017إلى آذار/
مارس  .2018وﻛان ﺳقﻮط اﻷمﻄار لﻤﺪة  6أﺷهﺮ ﻋلى
الﻤقاﻃعات اﻷرجﻨﺘﯿﻨﯿة الﺨﻤﺲ اﻷﻛﺜﺮ تﻀﺮراً )وھﻲ
إنﺘﺮ ريﻮس ،وﺳانﺘا ﻓﻲ ،وﻗﺮﻃﺒة ،وبﻮيﻨﺲ أيﺮيﺲ،
وال بامﺒا(  %43أﻗﻞ مﻦ مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة  - 2010-1981وھﻮ
أدنى معﺪل ﻋلى اﻹﻃﻼق  -ﻓﻲ حﯿﻦ ﺷﻤلﺖ مﻮاﻗع ﻓﺮدية،
ﺷهﺮي تﺸﺮيﻦ اﻷول/
ﺷهﺪت أﻛﺜﺮ الفﺘﺮات جفاﻓاً بﯿﻦ
َ
أﻛﺘﻮبﺮ وآذار /مارس ﻋلى اﻹﻃﻼق ،بﻮنﯿﺲ أيﺮيﺲ
) 364.7ملﻢ( وﻗﺮﻃﺒة ) 329.2ملﻢ( .وﺧفﺖ حﺪة الﺠفاف
بﺤلﻮل ﺷهﺮ نﯿﺴان /أبﺮيﻞ ،وﻛان ﺷهﺮ أيار /مايﻮ اﻷﻛﺜﺮ
رﻃﻮبة ﻓﻲ اﻷرجﻨﺘﯿﻦ .وأدت الﻈﺮوف الﺠاﻓة إلى ﺧﺴاﺋﺮ
ﻓادحة ﻓﻲ الﻤﺤاصﯿﻞ الﺼﯿفﯿة ،وبﺨاصة ﻓﻮل الﺼﻮيا
والﺬرة ،مع ﺧﺴاﺋﺮ زراﻋﯿة تقﺪر بﻨﺤﻮ  5.9بلﯿﻮن دوالر
أمﺮيﻜﻲ .وﻓﻲ وﻗﺖ الحﻖ مﻦ العام ،ﺳاھﻢ ﺷهﺮ ﻛانﻮن
اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ الﺠاف ﻓﻲ ﺧﺴاﺋﺮ تق ﱠﺪر بﻨﺴﺒة  %30ﻓﻲ
مﺤاصﯿﻞ ﻓﻮل الﺼﻮيا ﻓﻲ والية بارانا بالﺒﺮازيﻞ.
وتعﺮﺿﺖ أجﺰاﺀ مﻦ ﺷﺮق آﺳﯿا ﻓﻲ أواﺧﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ
وأواﺋﻞ آب /أﻏﺴﻄﺲ لﻤﻮجة حارة تاريﺨﯿة ھامة .وﻛانﺖ
الﯿابان أﻛﺜﺮ الﻤﻨاﻃﻖ تﻀﺮراً ،بعﺪ الفﯿﻀانات الﺸﺪيﺪة الﺘﻲ
حﺪﺛﺖ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳابﻖ مﻦ ھﺬا الﺸهﺮ .وﺳُ ﺠلﺖ درجة حﺮارة
ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮﻗة ﻋلى الﻤﺴﺘﻮى الﻮﻃﻨﻲ بلﻐﺖ  41.1درجة
ً
وإجﻤاال ،تﺮجع
مﺌﻮية ﻓﻲ ﻛﻮماﻏايا ﻓﻲ  23تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ.
 153حالة وﻓاة ﻓﻲ الﯿابان إلى مﻮجة الﺤﺮارة .وﻛان ذلﻚ
أحﺮ صﯿﻒ ﺷهﺪه ﺷﺮق الﯿابان .وتﻀﺮرت ﺷﺒﮫ الﺠﺰيﺮة
الﻜﻮرية أيﻀاً ﻛﺜﯿﺮاً مع بلﻮغ درجة حﺮارة ﻗﯿاﺳﯿة أيﻀاً
ﻓﻲ جﻤهﻮرية ﻛﻮريا ) 41.0درجة مﺌﻮية ﻓﻲ ھﻮنﻐﺸﯿﻮن ﻓﻲ

وأﺿﺮت مﻮجات الﺤﺮارة بﺄمﺮيﻜا الﺸﻤالﯿة ﺧﻼل صﯿﻒ
ﻋام  .2018وﻛان الﺘﺄﺛﯿﺮ اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﺷﺮق ﻛﻨﺪا الﺬي
ﺷهﺪ أﻃﻮل وأﺷﺪ مﻮجة حﺮارة مﻨﺬ ﺳﻨﻮات .وتعﺮﺿﺖ
مﻮنﺘﺮيال ﻓﻲ أواﺋﻞ ﺷهﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ لﺪرجات حﺮارة
بلﻐﺖ  35درجة مﺌﻮية مع تﺮاوح نقاط الﻨﺪى بﯿﻦ  20و25
درجة مﺌﻮية وحﺪوث ﻇﺮوف مﺘﻄﺮﻓة ﻓﻲ مﻨاﻃﻖ أﺧﺮى
مﻦ جﻨﻮب ﻛﯿﺒﻚ وﺷﺮق أونﺘاريﻮ .وﺷهﺪت مﻮنﺘﺮيال
ﻷول مﺮة  5أيام مﺘﺘالﯿة ﺷهﺪت درجات حﺮارة تﺒلﻎ 33
درجة مﺌﻮية ﻓﻤا ﻓﻮق .وﺳُ ﺠلﺖ ﻓﻲ مﺨﺘلﻒ أنﺤاﺀ ﻛﯿﺒﻚ
 86حالة وﻓاة إﺿاﻓﯿة تﺮتﺒﻂ بﻤﻮجة الﺤﺮارة .8وﻓﻲ وﻗﺖ
الحﻖ مﻦ الﺼﯿﻒ ،ﺷهﺪت ﻛالﻐاري أحﺮ أيامها ﻋلى
اﻹﻃﻼق بﺘﺴﺠﯿﻞ  36.5درجة مﺌﻮية ﻓﻲ  10آب /أﻏﺴﻄﺲ.
وﺳُ ﺠلﺖ درجات حﺮارة مﺮتفعة بﺸﻜﻞ اﺳﺘﺜﻨاﺋﻲ ﻓﻲ أجﺰاﺀ
ﻛﺜﯿﺮة مﻦ الﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وﺷﻤال أﻓﺮيقﯿا ﻓﻲ أواﺧﺮ
حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ وأواﺋﻞ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ .وﻓﻲ  26حﺰيﺮان/
يﻮنﯿﻮ ،انﺨفﻀﺖ درجة الﺤﺮارة ﺧﻼل اللﯿﻞ ﻓﻲ ﻗﺮيات
بعُﻤان إلى  42.6درجة مﺌﻮية ،وھﻲ مﻦ أﻋلى درجات
الﺤﺮارة الﺪنﯿا الﻤﺴﺠﱠ لة ﻋلى مﺴﺘﻮى العالﻢ .وﻓﻲ أواﺋﻞ
ﺷهﺮ تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ ،امﺘﺪت الﺤﺮارة إلى ﺷﻤال أﻓﺮيقﯿا مع
تﺴﺠﯿﻞ أرﻗام ﻗﯿاﺳﯿة ﻓﻲ ﻋﺪد مﻦ الﻤﻨاﻃﻖ ﻓﻲ الﺠﺰاﺋﺮ
وأﻋﻼھا  51.3درجة مﺌﻮية ﻓﻲ ورﻗلة.

الﺒﺮد والﺜﻠﺞ
ﻋﺼفﺖ أھﻢ مﻮجات الﺒﺮد ﻓﻲ الﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة بﺄوروبا
ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷهﺮ ﺷﺒاط  /ﻓﺒﺮايﺮ وأواﺋﻞ آذار  /مارس .
واﺳﺘقﺮت الﻈﺮوف الﺒاردة مﺒﺪﺋﯿاً ﻓﻲ ﺷﻤال ﺷﺮق أوروبا
ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷهﺮ ﺷﺒاط /ﻓﺒﺮايﺮ حﯿﺚ ﻛانﺖ الفﺘﺮة مﻦ 21
إلى  28ﺷﺒاط /ﻓﺒﺮايﺮ ﺛانﻲ أبﺮد ﻓﺘﺮة ﻋلى اﻹﻃﻼق ﻓﻲ
إﺳﺘﻮنﯿا .وﺷهﺪت أيﺮلﻨﺪا وجﻨﻮب ﻓﺮنﺴا تﺴاﻗﻄاً للﺜلﻮج
بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ ﻃﺒﯿعﻲ مع ﺳقﻮط  15إلى  30ﺳﻢ حﻮل
مﺪيﻨ َﺘﻲ نﯿﻢ ومﻮنﺒلﯿﯿﮫ وﻓﻲ جﻨﻮب إيﻄالﯿا حﻮل نابﻮلﻲ،
مع تﺠاوز ﻋﻤﻖ الﺜلﻮج  50ﺳﻢ ﻓﻲ بعﺾ الﻤﻮاﻗع ﻓﻲ
ﺷﺮق أيﺮلﻨﺪا .وتﺴاﻗﻄﺖ ﺛلﻮج ﻏﺰيﺮة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ معﺘاد
ﻋلى ارتفاﻋات ﻋالﯿة ﻓﻲ الﺠﺰاﺋﺮ .وحﺪﺛﺖ ﻇاھﺮة نادرة
مﻦ اﻷمﻄار الﻤﺘﺠﻤﺪة أيﻀاً ﻓﻲ الﺒﺮتﻐال .وﻛانﺖ درجة
8

 :Lebel, G., M. Dubé and R. Bustinza, 2019مﺮاﻗﺒة آﺛار مﻮجة
الﺤﺮارة الﻤﺘﻄﺮﻗة ﻋلى الﺼﺤة ﻓﻲ ﻛﯿﺒﻚ ﻓﻲ صﯿﻒ  .2018الﻤعهﺪ
الﻮﻃﻨﻲ للﺼﺤة العامة ﻓﻲ ﻛﯿﺒﻚ ،نﺸﺮة معلﻮمات ﻋﻦ الﺼﺤة
والﺒﯿﺌة )نﺸﺮة صﺤفﯿة(.
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 1آذار/

الﺤﺮارة القﺼﻮى تﺒلﻎ  4.7-درجة مﺌﻮية ﻓﻲ
مارس ﻓﻲ تﺮيﺪيﻐار بﻮيلﺰ ،وھﻮ رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ ﻓﻲ الﻤﻤلﻜة
الﻤﺘﺤﺪة أﺛﻨاﺀ ﺷهﺮ آذار /مارس.

وﻓﻲ وﻗﺖ ﺳابﻖ مﻦ ﻓﺼﻞ الﺸﺘاﺀ ،حﺪث تﺴاﻗﻂ ﻏﯿﺮ
معﺘاد للﺜلﻮج ﻓﻲ بعﺾ الﻤﻨاﻃﻖ الﺼﺤﺮاوية ﻓﻲ الﻤﻐﺮب،
مع ﺳقﻮط أول ﺛلﻮج ﻋلى زاﻏﻮرة مﻨﺬ ﻋام  1960ﻓﻲ
 30ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ .وأدت الﻈﺮوف الﺮﻃﺒة ﺧﻼل
ﻓﺼﻞ الﺸﺘاﺀ إلى تﺮاﻛﻢ ﺛلﻮج ﻏﺰيﺮة للﻐاية ﻋلى ارتفاﻋات
أﻋلى ﻓﻲ جﺒال اﻷلﺐ اﻷوروبﯿة مع تﺴﺠﯿﻞ أروﺳا
بﺴﻮيﺴﺮا  530ﺳﻢ ﻓﻲ ھﺬا الفﺼﻞ وھﻮ ﺛانﻲ أﻋلى معﺪل
تﺮاﻛﻢ مﻮﺳﻤﻲ مﻨﺬ  50ﻋاماً.
وﺷهﺪت لﯿﺴﻮتﻮ ﻓﻲ جﻨﻮبﻲ أﻓﺮيقﯿا حﺪﺛاً ﻏﯿﺮ اﻋﺘﯿادي للﺜلﻮج
ﻓﻲ مﻨﺘﺼﻒ آب /أﻏﺴﻄﺲ مع تﺮاﻛﻢ للﺜلﻮج يﺘﺮاوح بﯿﻦ
 5و 30ﺳﻢ ﻓﻲ جﻤﯿع أنﺤاﺀ الﺒﻼد .وﻛانﺖ أﻋلى الﻤعﺪالت
ﻓﻲ جﺒال مالﻮتﻲ .وﺳقﻄﺖ ﺛلﻮج ﻏﺰيﺮة مﺆﺧﺮاً ﻓﻲ ﻋام
 2016ﻋلى لﯿﺴﻮتﻮ ولﻜﻦ ﻛان ﺳقﻮط الﺜلﻮج حﺪﺛاً ﺷﺘﻮياً
ﺷاﺋعاً ﻓﻲ الﻤاﺿﻲ يُﺮصﺪ ﻓﻲ ﻏالﺒﯿة ﻓﺼﻮل الﺸﺘاﺀ ﺧﻼل
القﺮن الﺘاﺳع ﻋﺸﺮ والﻨﺼﻒ اﻷول مﻦ القﺮن العﺸﺮيﻦ.
وﺷهﺪت أجﺰاﺀ مﻦ ﺷﺒﮫ القارة الهﻨﺪية مﻮجة باردة ﻓﻲ
ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ .وبﯿﻦ  3و 13ﻛانﻮن الﺜانﻲ /يﻨايﺮ،
ﺳُ ﺠﱢ لﺖ  135حالة وﻓاة بﺴﺒﺐ الﺒﺮد ﻓﻲ والية أوتار بﺮاديﺶ.
وﻓﻲ أمﺮيﻜا الﺠﻨﻮبﯿة ،أﺛﺮ حﺪﺛان نادران مﻦ الﺜلﻮج
ﻋلى أجﺰاﺀ مﺨﺘلفة مﻦ القارة .ﻓفﻲ حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ،
أدت جﺒهة باردة ﻗﻮية إلى تﺴاﻗﻂ للﺜلﻮج ﻋلى مﻨﻄقة
وﺳﻂ ﺳانﺘﯿاﻏﻮ بﺸﯿلﻲ .وأدى نﻈام العاصفة إلى درجات
حﺮارة مﻨﺨفﻀة تﺼﻞ إلى  14-درجة مﺌﻮية ﻓﻲ أجﺰاﺀ
مﻦ دولة بﻮلﯿفﯿا الﻤﺘعﺪدة القﻮمﯿات ،وﻛﺬلﻚ إلى ﺛلﻮج
وصﻞ ﻋﻤقها  40ﺳﻢ وﻏﻄﺖ أجﺰاﺀ واﺳعة مﻦ بﯿﺮو.
وﻓﻲ آب /أﻏﺴﻄﺲ ،أﺛﺮ حﺪث ﺛلﺠﻲ نادر ﻓﻲ أجﺰاﺀ مﻦ
أوروﻏﻮاي ﻋﻨﺪما انﺘقلﺖ جﺒهة باردة ﻗﻮية ﻋﺒﺮ الﻤﻨﻄقة
مع جلﺐ ﺛلﻮج إلى اﻷجﺰاﺀ الﺠﻨﻮبﯿة الﺸﺮﻗﯿة مﻦ الﺒلﺪ
مع تﺮاﻛﻢ ال َﺒ َﺮد الﺮﺧﻮ )ﻃﺒقة ھﺸة مﻦ الﺜلﺞ يُﺸار إلﯿها
أحﯿاناً باﺳﻢ ال َﺒ َﺮد الهﺶ( ﻓﻲ اﻷرجﻨﺘﯿﻦ الﻤﺠاورة.

وﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،حﺪث حﺮيﻖ ھاﺋﻞ ﻓﻲ  8تﺸﺮيﻦ
الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ بﺴﺒﺐ رياح ﺷﺪيﺪة ﻓﻲ ﻇﺮوف الﺠفاف
الﻤﺴﺘﻤﺮة حﺮق جﺰﺀاً مﻦ مﺪيﻨة بارادايﺰ والﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺤﯿﻄة
بها ﻓﻲ ﻛالﯿفﻮرنﯿا .و ُدمﱢﺮ جﺰﺀ ﻛﺒﯿﺮ مﻦ الﻤﺪيﻨة بﺴﺒﺐ
الﺤﺮيﻖ الﺬي أدى إلى  85حالة وﻓاة ،وھﻲ أﻛﺒﺮ ﺧﺴارة
ﻓﻲ اﻷرواح تﺸهﺪھا الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة بﺴﺒﺐ حﺮيﻖ ﻋلى
مﺪى  100ﻋام ،وﻛﺬلﻚ إلى تﺪمﯿﺮ أﻛﺜﺮ مﻦ  18000مﺒﻨى.
وحﺪﺛﺖ حﺮاﺋﻖ ﻛﺒﯿﺮة أيﻀاً ﻓﻲ والية ﻛالﯿفﻮرنﯿا ﺧﻼل
ﺷهﺮي تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ وآب /أﻏﺴﻄﺲ .وﻛان حﺮيﻖ مﺠﻤع
َ
مﻨﺪوﺳﯿﻨﻮ أﻛﺒﺮ حﺮيﻖ ﻓﻲ تاريﺦ ﻛالﯿفﻮرنﯿا أﺿﺮ بﻤﺴاحة
ﻛلﯿة رﻗعﺘها  185800ھﻜﺘار ،ﻓﻲ حﯿﻦ تﺴﺒﺐ حﺮيﻖ ﻛار
مﺒان وأﺳفﺮ ﻋﻦ  8حاالت وﻓاة ،وﻋﻦ
ﻓﯿﺘﺪمﯿﺮ 1604
ٍ
وﺧﺴاﺋﺮ مﺆمﻦ ﻋلﯿها ﻗﯿﻤﺘها  1.5بلﯿﻮن دوالر ،مع تعﺮض
مﺪيﻨة ريﺪيﻨﻎ ﻷﺷﺪ اﻷﺿﺮار .وﻛان ھﺬا الﻤﻮﺳﻢ مﻮﺳﻢ
حﺮيﻖ ﺷﺪيﺪ ﻓﻲ ﻏﺮب ﻛﻨﺪا .وﺷهﺪت ﻛﻮلﻮمﺒﯿا الﺒﺮيﻄانﯿة
ﻓﻲ ﻛﻨﺪا أرﻗاماً ﻗﯿاﺳﯿة جﺪيﺪة ﻓﻲ حﺠﻢ الﻤﻨاﻃﻖ الﻤﺤﺮوﻗة
ﻓﻲ مﻮﺳﻢ الﺤﺮاﺋﻖ للعام الﺜانﻲ ﻋلى الﺘﻮالﻲ مع احﺘﺮاق
ما مﺠﻤﻮﻋﮫ  1.35ملﯿﻮن ھﻜﺘار .وﻛانﺖ الﺨﺴاﺋﺮ ﻓﻲ
الﻤﻤﺘلﻜات مﺘﻮاﺿعة بالﻨﻈﺮ إلى حﺠﻢ الﺤﺮاﺋﻖ ولﻢ يﺘﻢ
اﻹبﻼغ ﻋﻦ وﻗﻮع إصابات ،لﻜﻦ الﺪﺧان الﻜﺜﯿﻒ أﺛﺮ
ﻋلى الﻤﻨاﻃﻖ الﺪاﺧلﯿة مﻦ الﻤقاﻃعة والﻤﺪن ﻋلى الﺴاحﻞ
الﻐﺮبﻲ مﺜﻞ ﻓانﻜﻮﻓﺮ وﺳﯿاتﻞ لفﺘﺮات ﻃﻮيلة .وﻗﺪرت
الﺨﺴاﺋﺮ اﻹجﻤالﯿة لﻤﻮﺳﻢ حﺮاﺋﻖ الﻐابات ﻓﻲ الﻮاليات
الﻤﺘﺤﺪة لعام  2018بﺤﻮالﻲ  24بلﯿﻮن دوالر أمﺮيﻜﻲ،
وھﻲ أﻛﺒﺮ ﺧﺴارة ﻋلى اﻹﻃﻼق ﻓﻲ أي مﻮﺳﻢ.

العﻮاصﻒ الﺸﺪيﺪة

ﻛانﺖ أﺷﺪ ﻋاصفة رياح أوروبﯿة ﻓﻲ ﺷﺘاﺀ
ھﻲ ﻓﺮيﺪريﻚ )الﻤعﺮوﻓة باﺳﻢ داﻓﯿﺪ ﻓﻲ ﻓﺮنﺴا( .وﻋﺒﺮ
ھﺬا الﻤﻨﺨفﺾ الﺠﻮي ،الﺬي امﺘﺪ مﻦ  17إلى  19ﻛانﻮن
الﺜانﻲ  /يﻨايﺮ ،أيﺮلﻨﺪا والﻤﻤلﻜة الﻤﺘﺤﺪة ﻗﺒﻞ الﻤﺮور
ﻓﻮق ھﻮلﻨﺪا وﺷﻤال ألﻤانﯿا وبﻮلﻨﺪا .وﻛانﺖ أﺷﺪ آﺛار
العاصفة ﻓﻲ ألﻤانﯿا .وبلﻐﺖ ﺳﺮﻋة الﺮياح  203ﻛﻢ /ﺳاﻋة
ﻓﻲ بﺮوﻛﯿﻦ )أﻋلى ﺳﺮﻋة مﻨﺬ ﻋام  (1990وأﻋلى مﻦ
 140ﻛﻢ /ﺳاﻋة ﻓﻲ بعﺾ الﻤﻮاﻗع الﻤﻨﺨفﻀة االرتفاع.
ﺣﺮاﺋﻖ الﻐابات
وحﺪﺛﺖ آﺛار ﻛﺒﺮى أيﻀاً ﻓﻲ ھﻮلﻨﺪا )حﯿﺚ أُﻏلﻖ مﻄار
ً
ألﺤقﺖ حﺮاﺋﻖ الﻐابات الﺮﺋﯿﺴﯿة ﺿﺮرا بالﻤﻨﻄقة الﻤﺤﯿﻄة أمﺴﺘﺮدام( وبلﺠﯿﻜا .ونُﺴﺒﺖ  13حالة وﻓاة إلى العاصفة.
بﺄﺛﯿﻨا ﻓﻲ  23تﻤﻮز /يﻮلﯿﻮ .وانﺘﺸﺮت الﺤﺮاﺋﻖ بﺴﺮﻋة مع
ھﺒﻮب رياح ﺷﺪيﺪة وﻏﯿﺮ ﻋادية بالﻨﺴﺒة لﺬلﻚ الﻮﻗﺖ مﻦ وﻋﺒﺮت ﻋاصفة ذات ﺧﺼاﺋﺺ مﻤاﺛلة لألﻋاصﯿﺮ
العام ،حﯿﺚ بلﻐﺖ ذروة الهﺒﻮب  124ﻛﻢ /ﺳاﻋة ﻓﻲ ﺷﻤال الﻤﺪارية ﺷﺮق الﺒﺤﺮ اﻷبﯿﺾ الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷهﺮ
أﺛﯿﻨا .ونُﺴﺒﺖ  99حالة وﻓاة ﻋلى اﻷﻗﻞ إلى الﺤﺮاﺋﻖ ،أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .وﻓﻲ الﻤﺮاحﻞ الﻤﺒﻜﺮة مﻦ العاصفة،
وھﻲ أﺳﻮأ ﺧﺴارة ﻓﻲ اﻷرواح بﺴﺒﺐ حﺮاﺋﻖ الﻐابات حﺪﺛﺖ أمﻄار ﻏﺰيﺮة وﻓﯿﻀانات مفاجﺌة ﻓﻲ تﻮنﺲ ولﯿﺒﯿا
ﻓﻲ أي مﻜان ﻓﻲ العالﻢ مﻨﺬ حﺮاﺋﻖ الﺴﺒﺖ اﻷﺳﻮد لعام مع ﺳقﻮط  205ملﻢ مﻦ اﻷمﻄار ﻓﻲ  24ﺳاﻋة ﻓﻲ نابﻞ
بﺘﻮنﺲ .ﺛﻢ اﺷﺘﺪت العاصفة وھﻲ تﺘﺤﺮك ﺷﺮﻗاً وبلﻐﺖ
 2009ﻓﻲ أﺳﺘﺮالﯿا.
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الﯿابﺴة ﻓﻲ ﻏﺮب الﯿﻮنان ﻓﻲ  29أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ مع
تﺴﺠﯿﻞ معﺪالت ﺿﻐﻂ مﻨﺨفﻀة حﺘى  989ھﻜﺘﻮباﺳﻜال
مﻤا أدى إلى أﺿﺮار واﺳعة الﻨﻄاق.
وﺷهﺪ مﻮﺳﻢ الﻄقﺲ القاﺳﻲ ﻓﻲ الﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة
مﺴﺘﻮيات نﺸاط أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ  -حﯿﺚ تﻢ اﻹبﻼغ ﻋﻦ
 1102إﻋﺼار بﺤلﻮل نهاية ﺷهﺮ تﺸﺮيﻦ الﺜانﻲ /نﻮﻓﻤﺒﺮ -
وھﻮ معﺪل أﻗﻞ بﻨﺴﺒة  %10ﻋﻦ مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة .2010-1991
وﻛانﺖ ھﺬه ھﻲ الﺴﻨة اﻷولى مﻨﺬ أن بﺪأت الﺴﺠﻼت الﺸاملة
ﻓﻲ ﻋام  1950مع ﻋﺪم وجﻮد أﻋاصﯿﺮ مﺆﻛﺪة ﺷﺪتها  4أو
 5ﻋلى مقﯿاس ﻓﻮجﯿﺘا الﻤﺤﺴﻦ .ومع ذلﻚ ،أﺛﺮت ﻋﻮاصﻒ
الﺒﺮد الﻤﺪمﺮة ﻋلى مﻨﻄقة داالس-ﻓﻮرت وورث ﻓﻲ
 6حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ ،وﻋلى مﻤﺮ دنفﺮ-بﻮلﺪر-ﻓﻮرت ﻛﻮلﯿﻨﺰ
ﻓﻲ  18و 19حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮ ،مﻤا أدى إلى ﺧﺴاﺋﺮ تقﺪر
بﻨﺤﻮ  1.3بلﯿﻮن دوالر و  2.2بلﯿﻮن دوالر ﻋلى الﺘﻮالﻲ.
وتﺴﺒﺐ مﻨﺨفﺾ جﻮي ﺷﺪيﺪ ﻓﻲ الﺒﺤﺮ الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ
أواﺧﺮ تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ ﻓﻲ ﻓﯿﻀانات ورياح ﻋاتﯿة
ﻓﻲ ﻋﺪة بلﺪان  .وﻛانﺖ إيﻄالﯿا أﻛﺜﺮ الﺒلﺪان تﻀﺮراً.
ووصلﺖ ﺳﺮﻋة الﺮياح ﻓﻲ  29تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ
 179ﻛﻢ /ﺳاﻋة ﻓﻲ مﻮنﺘﻲ ﺳﯿﻤﻮن ﻓﻲ حﯿﻦ بلﻐﺖ ﺳﺮﻋة
ھﺒﻮب للﺮياح  161ﻛﻢ /ﺳاﻋة ﻓﻲ ﻛﺮيﺪاريﻜا بﺴلﻮﻓﯿﻨﯿا.
وﺳقﻄﺖ أمﻄار ﻏﺰيﺮة أيﻀاً مع معﺪالت ﻛلﯿة ﻋلى
مﺪى  24ﺳاﻋة تﺸﻤﻞ  406ملﻢ ﻓﻲ ﻛاﺳﯿﺮا بﺮادوت
ﻓﻲ ﺳفﻮح جﺒال اﻷلﺐ الﺸﻤالﯿة الﺸﺮﻗﯿة و 308ملﻢ ﻓﻲ
ﻛابان بلﯿﻐﻮريا .وبلﻐﺖ الﻤعﺪالت الﻜلﯿة ﻋلى مﺪى ﺛﻼﺛة
أيام ﻓﻮق  400ملﻢ ﻓﻲ جﻨﻮب ﺳﻮيﺴﺮا وﻓﻲ الﻨﻤﺴا وﻓﻲ
ﻏﺮب ﺳلﻮﻓﯿﻨﯿا ،مع اﻹبﻼغ ﻋﻦ رياح مﺪمﺮة أيﻀاً ﻓﻲ
تﺸﯿﻜﯿا وﻛﻮرﺳﯿﻜا وجﻨﻮب بﻮلﻨﺪا .ونُﺴﺒﺖ  30حالة وﻓاة
ﻓﻲ إيﻄالﯿا إلى العاصفة .وألﺤقﺖ أحﺪاث أﺧﺮى اتﺴﻤﺖ
بﺄمﻄار ﻏﺰيﺮة وﻓﯿﻀانات مفاجﺌة ﺿﺮراً بﺄجﺰاﺀ مﺨﺘلفة
مﻦ مﻨﻄقة الﺒﺤﺮ اﻷبﯿﺾ الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ الﺠﺰﺀ اﻷﺧﯿﺮ
مﻦ ﻋام  ،2018بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ ﻓﯿﻀانات ﺷﺪيﺪة ﻓﻲ مﻨﻄقة
النﻐﺪوك بﺠﻨﻮب ﻏﺮب ﻓﺮنﺴا ﻓﻲ  13و 14تﺸﺮيﻦ اﻷول/
أﻛﺘﻮبﺮ مع بلﻮغ إجﻤالﻲ ھﻄﻮل اﻷمﻄار  400ملﻢ ﻓﻲ
 6ﺳاﻋات .وﻓﻲ نهاية الﺴﻨة ،ﺳُ ﺠلﺖ أحﺪاث ﺳقﻮط أمﻄار
ﻏﺰيﺮة ﻓﻲ تﺮﻛﯿا وﻗﺒﺮص ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ رﻗﻢ ﻗﯿاﺳﻲ ﻓﻲ
الﺘﺴاﻗﻂ الﯿﻮمﻲ ﻓﻲ تﺮﻛﯿا بلﻎ  490.8ملﻢ ﻓﻲ  18ﻛانﻮن
اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ ﻓﻲ أوﻓاجﯿﻚ بالقﺮب مﻦ أنﻄالﯿا.

ﻋلى احﺘﻤال حﺪوﺛها ،مﺠال مﻦ مﺠاالت الﺒﺤﺚ الﻤﺴﺘﻤﺮ.

وﻛﻞ ﻋام مﻨﺬ ﻋام ُ ،2012نﺸﺮت مﺠﻤﻮﻋة مﺨﺘارة مﻦ
الﻤقاالت الﺘﻲ اﺳﺘعﺮﺿها الﻨﻈﺮاﺀ ﻛﻤلﺤﻖ لﻨﺸﺮة الﺠﻤعﯿة
اﻷمﺮيﻜﯿة لألرصاد الﺠﻮية بعﻨﻮان ”ﺷﺮح الﻈﻮاھﺮ
الﻤﺘﻄﺮﻓة مﻦ مﻨﻈﻮر مﻨاﺧﻲ“ .ويﺤﺘﻮي العﺪد اﻷﺧﯿﺮ
الﻤعﻨﻮن ”ﺷﺮح الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة ﻓﻲ ﻋام  2017مﻦ
ً
مﻨﻈﻮر مﻨاﺧﻲ“ ﻋلى 18
تﺤلﯿﻼ للﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة بﯿﻦ
أواﺧﺮ ﻋام  2016وأواﺋﻞ ﻋام .2018
وﻓﻲ الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘعلقة بالﺤﺮارة ،مﺜﻞ مﻮجات الﺤﺮارة
اﻷوروبﯿة والﺼﯿﻨﯿة ﻓﻲ ﻋام  2017وبﺪاية الﺼﯿﻒ ﻓﻲ
جﻤهﻮرية ﻛﻮريا ﻓﻲ ﻋام  2017ومﻮجة الﺤﺮارة الﺒﺤﺮية
ﻓﻲ تﺴﻤان ﻓﻲ الفﺘﺮة ُ ،2018-2017وجﺪ أن العﻮامﻞ
الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸﺄ ﻗﺪ زادت احﺘﻤال حﺪوث تلﻚ الﻈﻮاھﺮ.
وبالﻨﺴﺒة للﻈﻮاھﺮ الهﯿﺪرولﻮجﯿة ،مﺜﻞ الﺠفاف واﻷمﻄار
الﻐﺰيﺮة ،رُ صﺪت زيادة بﺸﺮية الﻤﻨﺸﺄ ﻓﻲ ﻛﻞ حالة ،لﻜﻦ
بعﺾ الﺪراﺳات رﻛﺰت أيﻀاً ﻋلى دور الﺘقلﺒﯿة الﺪاﺧلﯿة
ﻓﻲ ھﺬه الﻈﻮاھﺮ .وبﺤﺜﺖ إحﺪى الﻤﻨﺸﻮرات دراﺳ َﺘﻲ
حالة أحﺪھﻤا ﻃفﺢ ﺳﺪ أوروﻓﯿﻞ ﻓﻲ ﻛالﯿفﻮرنﯿا واﻷﺧﺮى
إﻋﺼار ھارﻓﻲ ﻓﻲ تﻜﺴاس ،وﺳلﻄﺖ الﻀﻮﺀ ﻋلى تعقﯿﺪ
ھﺬه الﻈﻮاھﺮ واﻗﺘﺮحﺖ ﻃﺮاﺋﻖ لﺘﻮﻓﯿﺮ معلﻮمات إﺳﻨاد
ﻗابلة للﺘﻄﺒﯿﻖ ﻓﻲ ﺳﯿاﻗات صﻨع القﺮار ﻓﻲ العالﻢ الﺤقﯿقﻲ.
ويﺠﺐ تﻮﺧﻲ الﺤﺬر ﻓﻲ مﺤاولة تلﺨﯿﺺ دراﺳات إﺳﻨاد
الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة .ويﻮجﺪ ﻋﺪد مﻦ العﻮامﻞ الﺘﻲ تﺆﺛﺮ
ﻓﻲ العﻤلﯿة تُﺨﺘار ﻋلى أﺳاﺳها اﻷحﺪاث الﺘﻲ ﺳﺘﺨﻀع
للﺪراﺳة .وتﺸﻤﻞ تلﻚ العﻮامﻞ ما يلﻲ :تﻮﻓﺮ الﺒﯿانات
والﻤﻮارد اﻷﺧﺮى ،ووﺿﺢ الﻈاھﺮة ،والقﺪرة الﻈاھﺮة
للﻨﻤاذج ﻋلى مﺤاﻛاة العﻤلﯿات الﻼزمة بﺪﻗة  .ويﺠﺐ
أن يﺪرك الﻤﺮﺀ أن العﻮامﻞ نفﺴها الﺘﻲ تﺰيﺪ احﺘﻤال
حﺪوث بعﺾ الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة يﻤﻜﻦ أن تقلﻞ أيﻀاً
مﻦ احﺘﻤال حﺪوث ﻇﻮاھﺮ أﺧﺮى؛ ويﺘعﯿﻦ أيﻀاً مﺮاﻋاة
ﻏﯿاب الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة بﻄﺮيقة مﺘﻮازنة.

والﻮﻗﺖ الﻼزم لﺘﺤﺪيﺪ الﻈﻮاھﺮ الﺘﻲ ﺳﺘﺨﻀع للﺪراﺳة،
وجﻤع الﺒﯿانات ،وإجﺮاﺀ تﺠارب للﻨﻤاذج ،وتﺤلﯿﻞ
الﻤﺨﺮجات ،وﻛﺘابة واﺳﺘعﺮاض اﻷوراق ،يعﻨﻲ وجﻮد
مهلة ﻛﺒﯿﺮة بﯿﻦ الﻈاھﺮة وتﺤلﯿﻞ اﻹﺳﻨاد القاﺋﻢ ﻋلى
أﺳﺒاب الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة
اﺳﺘعﺮاض اﻷﻗﺮان .وأُجﺮي ﻋﺪد مﻦ ﻋﻤلﯿات اﻹﺳﻨاد
تﺤﺪيﺪ العﻮامﻞ الﻤﺴﺒﺒة ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ الﺘﺄﺛﯿﺮات الﺒﺸﺮية الﺴﺮيعة للﻈﻮاھﺮ بﺸﺄن ﻇﻮاھﺮ ﻋام  2018ولﻜﻨها لﻢ
الﻤﻨﺸﺄ ،الﺘﻲ ﺳاھﻤﺖ ﻓﻲ الﻈﻮاھﺮ الﻤﺘﻄﺮﻓة أو أﺛﺮت تﺨﻀع لعﻤلﯿة اﺳﺘعﺮاض مﺴﺘفﯿﻀة.
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مﺨاﻃﺮ الﻤﻨاخ واﻵﺛار الﻤﺘﺼلة بها ﻋامة
الﺸﻜﻞ  - 17انﺘﺸار )ﻏﯿﺮ
مﺮجﺢ( وﻋﺪد اﻷﺷﺨاص
الﺬيﻦ يعانﻮن مﻦ ﺳﻮﺀ
الﺘﻐﺬية ﻓﻲ الﺒلﺪان
الﻤﻨﺨفﻀة والﻤﺘﻮﺳﻄة
الﺪﺧﻞ الﺘﻲ تﺘعﺮض
لﻤﺨاﻃﺮ ﻋالﯿة ومﻨﺨفﻀة
جﺮاﺀ الﻈﻮاھﺮ الﻤﻨاﺧﯿة
الﻤﺘﻄﺮﻓة ﺧﻼل الفﺘﺮة
 .2016-2011وتعﺮﱠ ف
الﺒلﺪان ﺷﺪيﺪة الﺘﺄﺛﺮ بﺄنها
الﺒلﺪان الﺘﻲ تﺘعﺮض
للﻈﻮاھﺮ الﻤﻨاﺧﯿة
الﻤﺘﻄﺮﻓة )الﺤﺮارة
والﺠفاف والفﯿﻀانات
والعﻮاصﻒ( ﻷﻛﺜﺮ مﻦ
 66بالﻤاﺋة مﻦ الﻮﻗﺖ أي
ﻷﻛﺜﺮ مﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات
مﻦ الفﺘﺮة 2016-2011؛
وتﻜﻮن ﻗلة الﺘﺄﺛﺮ لﺜﻼث
ﺳﻨﻮات أو أﻗﻞ.
الﻤﺼﺪر :مﻨﻈﻤة
اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لألﻏﺬية
والﺰراﻋة )(FAO
والﺼﻨﺪوق الﺪولﻲ
للﺘﻨﻤﯿة الﺰراﻋﯿة )(IFAD
وصﻨﺪوق الﻄﻮارئ الﺘابع
لﻤﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة
للﻄفﻮلة )(UNICEF
وبﺮنامﺞ اﻷﻏﺬية العالﻤﻲ
) (WFPومﻨﻈﻤة الﺼﺤة
العالﻤﯿة ).(WHO
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ﺗﻔﺷﻲ ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ )ﻛﻧﺳﺑﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(

14
12

ا

ﻓﻲ بلﺠﯿﻜا،

10

.www.emdat.be

وتع ّﺪ تقلﺒﯿة الﻤﻨاخ وتﻄﺮﻓﮫ مﻦ الﺪواﻓع الﺮﺋﯿﺴﯿة لﻼرتفاع
مﻨﻈﻤة اﻷﻏﺬية والﺰراﻋة :2017 ،آﺛار الﻜﻮارث واﻷزمات ﻋلى
الﺰراﻋة واﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ .روما http://www.fao.org/3/I8656EN/ ،الﻤﺆﺧﺮ ﻓﻲ الﺠﻮع العالﻤﻲ ومﻦ اﻷﺳﺒاب الﺮﺋﯿﺴﯿة
لألزمات الﻐﺬاﺋﯿة الﺤادة .والﺠﻮع أﺳﻮأ بﻜﺜﯿﺮ ﻓﻲ الﺒلﺪان
.i8656en.pdf
الﺘﻲ لﺪيها نﻈﻢ زراﻋﯿة تﺘﺄﺛﺮ بﺸﺪة بهﻄﻮل اﻷمﻄار وتقلﺐ
درجات الﺤﺮارة وﻇﻮاھﺮ الﺠفاف الﺸﺪيﺪة ،وتعﺘﻤﺪ ﻓﯿها
700
ﺳﺒﻞ ﻋﯿﺶ نﺴﺒة ﻋالﯿة مﻦ الﺴﻜان ﻋلى الﺰراﻋة .وتﺸهﺪ
الﺒلﺪان اﻷﻛﺜﺮ تعﺮﺿاً للﻈﻮاھﺮ الﻤﻨاﺧﯿة الﻤﺘﻄﺮﻓة أﻛﺜﺮ
600
مﻦ ﺿعﻒ ﻋﺪد اﻷﺷﺨاص الﺬيﻦ يعانﻮن ﺳﻮﺀ الﺘﻐﺬية
500
ً
مقارنة بالﺒلﺪان ذات الﺘعﺮض الﻤﻨﺨفﺾ )الﺸﻜﻞ .(17
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اﻟﺑﻠدان ﻣﻧﺧﻔﺿﺔ اﻟﺗﻌرض
ﻟﻠﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺗطرف

اﻟﺑﻠدان ﺷدﯾدة اﻟﺗﻌرض
ﻟﻠﻣﻧﺎخ اﻟﻣﺗطرف

ﻋدد اﻷﺷــﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﺳــوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻓﻲ ) 2017ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن(
ﺗﻔﺷــﻲ ﺳــوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ ﻓﻲ ) 2017ﻧﻘص اﻟوزن(

ﻋدد اﻷﺷﺧﺎص اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون ﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ )ﺑﺎﻟﻣﻼﯾﯾن(
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ﻓﻲ ﻋام  ،2018تﺴﺒﺒﺖ ﻇﻮاھﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ ﻓﻲ ﺳﺘﺪﻋﻢ ﻓﻲ نهاية الﻤﻄاف جﺪول اﻷﻋﻤال العالﻤﻲ للﺤﺪ
أﺿﺮار لﺤﻮالﻲ  62ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ نﺘﯿﺠة أﺧﻄار ﻃﺒﯿعﯿة ،مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث.
وﻓقاً لﺘﺤلﯿﻞ  281ﻇاھﺮة ﺳﺠلها مﺮﻛﺰ أبﺤاث اﻷوبﺌة
الﻨاجﻤة ﻋﻦ الﻜﻮارث ) 9.(CREDواﺳﺘﻤﺮت الفﯿﻀانات ولﻢ تﻜﻦ اﻹحﺼاﺀات العالﻤﯿة الﻤﺘعلقة بالﺨﺴاﺋﺮ
ﻓﻲ الﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋلى أﻛﺒﺮ ﻋﺪد مﻦ اﻷﺷﺨاص حﯿﺚ بلﻎ ﻋﺪدھﻢ االﻗﺘﺼادية الﻨاجﻤة ﻋﻦ الﻜﻮارث ﻓﻲ ﻋام  2018ﻛاملة
 35ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ ﻋام  .2018وتﻜﺸﻒ إحﺼاﺋﯿات ﻓﻲ تاريﺦ إﻋﺪاد ھﺬا الﻤﻨﺸﻮر؛ وتﺸﯿﺮ اﻹحﺼاﺀات
الﻤﺮﻛﺰ  CREDأيﻀاً أن أﻛﺜﺮ مﻦ  9مﻼيﯿﻦ ﺷﺨﺺ الﻤﺘﻮاﻓﺮة إلى أن أﻋلى الﺨﺴاﺋﺮ الﺘﻲ لﺤقﺖ بالﻮاليات
ﻗﺪ تﺄﺛﺮوا بالﺠفاف ﻓﻲ جﻤﯿع أنﺤاﺀ العالﻢ ،بﻤا ﻓﻲ الﻤﺘﺤﺪة نﺘﺠﺖ ﻋﻦ إﻋﺼاريﻦ بلﻐا الﯿابﺴة  -وھﻤا ﻓلﻮرانﺲ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ومايﻜﻞ  -مع ﺧﺴاﺋﺮ إجﻤالﯿة ﻗﺪرھا  50بلﯿﻮن دوالر
ذلﻚ ﻓﻲ ﻛﯿﻨﯿا وأﻓﻐانﺴﺘان وأمﺮيﻜا الﻮﺳﻄى
مﻨاﻃﻖ الهﺠﺮة الﺴﺮيعة وھﻲ الﺴلفادور وﻏﻮاتﯿﻤاال تقﺮيﺒاً؛ وھﻮ مﺒلﻎ أﻗﻞ بﻜﺜﯿﺮ مﻦ نﻈﯿﺮه ﻓﻲ ﻋام 2017
وھﻨﺪوراس ونﯿﻜاراﻏﻮا .وال تﺰال تﻮجﺪ بعﺾ الﺘﺤﺪيات الﺬي بلﻎ  300بلﯿﻮن دوالر وﻛان مﻦ أﻋلى الﺨﺴاﺋﺮ
لﺘﺤﺴﯿﻦ تﺤﺪيﺪ ھﺬه الﺘﺄﺛﯿﺮات وارتﺒاﻃها بفﺌات معﯿﻨة مﻦ الﻤﺘﻜﺒﺪة ﺧﻼل الﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة بﺴﺒﺐ ﺛﻼﺛة أﻋاصﯿﺮ
ﻇﻮاھﺮ اﻷرصاد الﺠﻮية الهﯿﺪرولﻮجﯿة ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ مﻦ ﻛﺒﺮى ﻋﺼفﺖ بالﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ومﻨﻄقة الﺒﺤﺮ الﻜاريﺒﻲ.
مﻨﻈﻮر اﻹبﻼغ ﻋﻦ مﺆﺷﺮات ھﺪف الﺘﻨﻤﯿة الﻤﺴﺘﺪامة
الﻤﺤﺪد ورصﺪ إﻃار ِﺳﻨﺪاي للﺤﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث الﺰراﻋة واﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ
) .(2030-2015وﺛﻤة مﺒادرات ومﻨهﺠﯿات حﺪيﺜة تﻮﻓﺮ إن تعﺮض القﻄاع الﺰراﻋﻲ لﻈﺮوف مﻨاﺧﯿة مﺘﻄﺮﻓة
آﺧﺮ بﯿانات مﺘاحة ﻋﻦ آﺛار الﻜﻮارث الﻄﺒﯿعﯿة واﻷزمات يهﺪد بانﺘﻜاس الﻤﻜاﺳﺐ الﻤﺤققة ﻓﻲ القﻀاﺀ ﻋلى الﺠﻮع
ﻋلى القﻄاﻋات الﺰراﻋﯿة ،مﺸفﻮﻋة بﺘﺤلﯿﻼت مﺘﯿﻨة وﺳﻮﺀ الﺘﻐﺬية .وتﺒﯿﱢﻦ اﻷدلة الﺠﺪيﺪة زيادة مﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ
اﻷﺳاس  .10بﯿﺪ أن الﺠهﻮد الﻤﺘﺠﺪدة والعاجلة لﺘﻄﻮيﺮ الﺠﻮع حﻮل العالﻢ بعﺪ انﺨفاض مﻄﻮل 11.وﻓﻲ ﻋام ،2017
وتﻮحﯿﺪ اﻷﺳالﯿﺐ واﻷدوات والﻄﺮق الﻤﺒﺘﻜﺮة لﻮصﻒ تﺸﯿﺮ الﺘقﺪيﺮات إلى زيادة ﻋﺪد اﻷﺷﺨاص الﺬيﻦ يعانﻮن
الﻈﻮاھﺮ العالﯿة الﺘﺄﺛﯿﺮ وتﺤﺪيﺪ الﺨﺴاﺋﺮ واﻷﺿﺮار ﺳﻮﺀ الﺘﻐﺬية لﯿﺼﻞ إلى  821ملﯿﻮن نﺴﻤة .وﺳاھﻤﺖ
وصلﺘها بﻈﻮاھﺮ الﻄقﺲ والﻤاﺀ والﻤﻨاخ الﻤﺘﻄﺮﻓة ،حاالت الﺠفاف القاﺳﯿة الﻤﺮتﺒﻄة بﻈاھﺮة الﻨﯿﻨﯿﻮ القﻮية
للفﺘﺮة  2016-2015وﻋﺪد مﻦ ﻇﻮاھﺮ الﻄقﺲ والﻤﻨاخ
 9مﺮﻛﺰ أبﺤاث اﻷوبﺌة الﻨاجﻤة ﻋﻦ الﻜﻮارث ) :2019 ،(CREDالﻤﺤلﯿة الﻤﺘﻄﺮﻓة ﻓﻲ ارتفاع معﺪالت ﺳﻮﺀ الﺘﻐﺬية ﻓﻲ
12
اﺳﺘعﺮاض ﻋام  2018ﻷحﺪاث الﻜﻮارث .جامعة لﻮﻓان الﻜاﺛﻮلﯿﻜﯿة اﻵونة اﻷﺧﯿﺮة.

11

مﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لألﻏﺬية والﺰراﻋة ) (FAOوالﺼﻨﺪوق
الﺪولﻲ للﺘﻨﻤﯿة الﺰراﻋﯿة ) (IFADومﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﻄفﻮلة
) (UNICEFوبﺮنامﺞ اﻷﻏﺬية العالﻤﻲ ) (WFPومﻨﻈﻤة الﺼﺤة
العالﻤﯿة ) :2018 ،(WHOحالة اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ والﺘﻐﺬية ﻓﻲ العالﻢ
 - 2018بﻨاﺀ الﻤقاومة الﻤﻨاﺧﯿة لألمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ والﺘﻐﺬية .روما،
مﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لألﻏﺬية والﺰراﻋة .والﺒﯿانات تﺨﺺ الفﺘﺮة
.2017-2005
مﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لألﻏﺬية والﺰراﻋة ) (FAOوالﺼﻨﺪوق الﺪولﻲ
للﺘﻨﻤﯿة الﺰراﻋﯿة ) (IFADوالﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة للهﺠﺮة ) (IOMوبﺮنامﺞ
اﻷﻏﺬية العالﻤﻲ ) :2018 ،(WFPالﺮوابﻂ بﯿﻦ الهﺠﺮة والﺰراﻋة
واﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ والﺘﻨﻤﯿة الﺮيفﯿة .روماhttp://www.fao.org/3/ ،
ا

12

ا

.CA0922EN/CA0922EN.pdf

30

وﻛان للﻈﻮاھﺮ الﻤﻨاﺧﯿة ﻓﻲ ﻋام  2017أﻛﺒﺮ تﺄﺛﯿﺮ ﻋلى
االنعﺪام الﺤاد لألمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ وﺳﻮﺀ الﺘﻐﺬية الﺤاد ﻓﻲ
أﻓﺮيقﯿا ،مع الﺘﺄﺛﯿﺮ ﻓﻲ  59ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ  24بلﺪاً،
ويﺘﻄلﺐ إجﺮاﺀ إنﺴانﯿاً
ً
ﻋاجﻼ 13.وإن جﺰﺀاً ﻛﺒﯿﺮاً مﻦ
ھﺬه الهﺸاﺷة ﻓﻲ اﻷوﺿاع إزاﺀ تقلﺒﯿة الﻤﻨاخ يﺮتﺒﻂ
بﺰراﻋة اﻷراﺿﻲ الﺠاﻓة ونﻈﻢ أراﺿﻲ الﺮﻋﻲ الﺘﻲ
تﺪﻋﻢ ما يﺘﺮاوح بﯿﻦ  70و 80بالﻤاﺋة مﻦ الﺴﻜان الﺮيفﯿﯿﻦ.
وﻋلى الﺼعﯿﺪ العالﻤﻲ ،ال يﺰال  40بلﺪاً مﻨها  31ﻓﻲ
14
أﻓﺮيقﯿا بﺤاجة إلى مﺴاﻋﺪة ﺧارجﯿة ﻓﻲ مﺠال الﻐﺬاﺀ.
وﻗﺪ أﺛﺮت الﻨﺰاﻋات الﻤﺴﺘﻤﺮة مع انﺨفاض اﻹنﺘاج الﻨاتﺞ
ﻋﻦ الﻤﻨاخ ﺳلﺒاً ﻓﻲ تﻮاﻓﺮ اﻷﻏﺬية .وﻓﻲ ﻋام ،2018
أدت الﻈﺮوف الﻤﻨاﺧﯿة ﻏﯿﺮ الﻤﺆاتﯿة إلى الﺤﺪ مﻦ إنﺘاج
الﺤﺒﻮب ﻓﻲ جﻨﻮب القارة اﻷﻓﺮيقﯿة ،مﻤا زاد مﻦ انعﺪام
اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ ،ﻓﻲ حﯿﻦ ﻋﺰزت اﻷمﻄار الﻐﺰيﺮة ﻓﻲ
ﺷﺮق أﻓﺮيقﯿا آﻓاق اﻹنﺘاج ولﻜﻨها أدت أيﻀاً إلى حﺪوث
ﻓﯿﻀانات مﺤلﯿة تﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ انعﺪام اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ .وﻋﺰز
مﻨاخ الﺮبﯿع الﻤﺆاتﻲ اﻹنﺘاج ﻓﻲ ﺷﻤال أﻓﺮيقﯿا ﻓﻲ حﯿﻦ
يُﺘﻮﻗع أن تعﻮد الﻤﺤاصﯿﻞ إلى مﺴﺘﻮياتها الﻤﺘﻮﺳﻄة ﻓﻲ
ﻏﺮب أﻓﺮيقﯿا.
وﻓﻲ آﺳﯿا ،انﺨفﻀﺖ مﺤاصﯿﻞ الﺤﺒﻮب ﻓﻲ ﻋام  2018إلى
مﺴﺘﻮيات أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ الﺸﺮق اﻷدنى 15وبلﺪان
ﻛﻮمﻨﻮلﺚ الﺪول الﻤﺴﺘقلة بﺴﺒﺐ نقﺺ ﺳقﻮط اﻷمﻄار
والﻨﺰاﻋات .ويُق ّﺪر أن يﺼﻞ إنﺘاج الﺤﺒﻮب ﻓﻲ أمﺮيﻜا
الﻼتﯿﻨﯿة والﻜاريﺒﻲ ﻓﻲ ﻋام  2018إلى  248ملﯿﻮن ﻃﻦ أي
بانﺨفاض نﺴﺒﺘﮫ  %8ﻋﻦ اﻹنﺘاج القﯿاﺳﻲ ﻓﻲ ﻋام .2017
ويﺴﺘﻨﺪ إجﻤالﻲ االنﺨفاض إلى انﺨفاض حﺼاد مﺤﺼﻮل
الﺬرة لﺪى الﻤﻨﺘﺠﯿﻦ اﻷﺳاﺳﯿﯿﻦ ﻓﻲ أمﺮيﻜا الﻼتﯿﻨﯿة بﺴﺒﺐ
الﺠفاف ،ال ﺳﯿﻤا ﻓﻲ اﻷرجﻨﺘﯿﻦ والﺒﺮازيﻞ .وﻓﻲ أمﺮيﻜا
الﻮﺳﻄى ومﻨﻄقة الﺒﺤﺮ الﻜاريﺒﻲ ،ﻛانﺖ اﻷوﺿاع
الﺠاﻓة أﻗﻞ حﺪة مﻤا ﻛان مﺘﻮﻗعاً ،ال ﺳﯿﻤا ﻓﻲ ﻏﻮاتﯿﻤاال
16
ونﯿﻜارﻏﻮا ،وبالﺘالﻲ تقلﺺ إجﻤالﻲ الﻨاتﺞ بﻨﺴﺒة .%2

وﻓﻲ الﺼﻮمال ،يقﺪر أن حﻮالﻲ  2.7ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ
حاجة إلى مﺴاﻋﺪات ﻃارﺋة .وﻛان معﻈﻤهﻢ مﻦ الﻨازحﯿﻦ
داﺧلﯿاً والﻤﺠﺘﻤعات الﺰراﻋﯿة الﺮﻋﻮية الﺬيﻦ تﺄﺛﺮوا
17
بالﺠفاف بﯿﻦ مﻨﺘﺼﻒ ﻋام  2016وأواﺧﺮ ﻋام .2017
وﻓﻲ جﻨﻮب القارة اﻷﻓﺮيقﯿة وﺧاصة ﻓﻲ مﺪﻏﺸقﺮ ،ارتفع
ﻋﺪد اﻷﺷﺨاص الﻤﺘﻀﺮريﻦ مﻦ انعﺪام اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ إلى
 1.3ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ الﻤﻨاﻃﻖ الﺠﻨﻮبﯿة نﺘﯿﺠة مﻮجات
الﺠفاف واﻷﻋاصﯿﺮ الﻤﺪارية الﺘﻲ أبقﺖ إنﺘاج الﺤﺒﻮب
18
ﻓﻲ ﻋام  2018ﻓﻲ مﺴﺘﻮيات أﻗﻞ مﻦ الﻤﺘﻮﺳﻂ.
وارتﺒﻂ إﻋﺼار الﺘﯿفﻮن مانﻐﻜﻮت )أمﺒﻮنﻎ( ،الﺬي ﻋﺒﺮ
الفلﺒﯿﻦ ﻓﻲ مﻨﺘﺼﻒ ﺷهﺮ أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ،بﺨﺴاﺋﺮ ﻓﻲ
الﻤﺤاصﯿﻞ ومﺼاﺋﺪ اﻷﺳﻤاك الﺘﻲ ﻋﺮﱠ ﺿﺖ اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ
للﺴﻜان للﺨﻄﺮ .وأﺛﺮ اﺿﻄﺮاب اﻹنﺘاج الﺰراﻋﻲ ﻋلى
اﻹمﺪادات الﻐﺬاﺋﯿة ﻓﻲ الﺒﻼد ﺧﻼل اﻷﺷهﺮ الﺘالﯿة ،ﻓﯿﻤا
أدى ﺿﯿاع ﺳﺒﻞ ﻋﯿﺶ الﻤﺰارﻋﯿﻦ والﺼﯿاديﻦ ﺧﻼل
أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  -تﺸﺮيﻦ اﻷول /أﻛﺘﻮبﺮ إلى تفاﻗﻢ انعﺪام
19
اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ وﺳﻮﺀ الﺘﻐﺬية.

نﺰوح الﺴﻜان وﺣﺮاك الﺒﺸﺮ

مﻦ بﯿﻦ الﻨازحﯿﻦ داﺧلﯿاً الﺒالﻎ ﻋﺪدھﻢ  17.7ملﯿﻮن
الﺬيﻦ تﺘﺒعﺖ آﺛارھﻢ بﻮاﺳﻄة مﺼفﻮﻓة تﺘﺒع الﻨازحﯿﻦ
الﺨاصة بالﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة للهﺠﺮة ) 20،(IOM DTMنﺰح
أﻛﺜﺮ مﻦ ملﯿﻮنﻲ ﺷﺨﺺ بﺴﺒﺐ ﻛﻮارث تﺘﺼﻞ بﻈﻮاھﺮ
الﻄقﺲ والﻤﻨاخ حﺘى أيلﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  21 .2018وأدت
أحﺪاث الﺠفاف والفﯿﻀانات والعﻮاصﻒ )بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ
اﻷﻋاصﯿﺮ والعﻮاصﻒ( إلى أﻛﺒﺮ ﻋﺪد مﻦ الﻨﺰوح الﻨاتﺞ
ﻋﻦ الﻜﻮارث ﻓﻲ ﻋام  .2018وﻓﻲ جﻤﯿع الﺤاالت ،يﺤﺘاج
الﺴﻜان الﻨازحﻮن للﺤﻤاية ويعانﻮن ھﺸاﺷة اﻷوﺿاع.
17

مﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لألﻏﺬية والﺰراﻋة .2018 ،آﻓاق الﻤﺤاصﯿﻞ

ووﺿع اﻷﻏﺬية .الﺘقﺮيﺮ العالﻤﻲ الفﺼلﻲ ،حﺰيﺮان /يﻮنﯿﻮhttp:// ،

www.fao.org/policy-support/resources/resources-details/
.en/c/1039827

13

مﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لألﻏﺬية والﺰراﻋة ) (FAOوالﺼﻨﺪوق
الﺪولﻲ للﺘﻨﻤﯿة الﺰراﻋﯿة ) (IFADومﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة للﻄفﻮلة
) (UNICEFوبﺮنامﺞ اﻷﻏﺬية العالﻤﻲ ) (WFPومﻨﻈﻤة الﺼﺤة
العالﻤﯿة ) :2018 ،(WHOحالة اﻷمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ والﺘﻐﺬية ﻓﻲ العالﻢ
 - 2018بﻨاﺀ الﻤقاومة الﻤﻨاﺧﯿة لألمﻦ الﻐﺬاﺋﻲ والﺘﻐﺬية .روما،
مﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لألﻏﺬية والﺰراﻋة .الﺠﺪول .7
مﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لألﻏﺬية والﺰراﻋة .2018 ،آﻓاق الﻤﺤاصﯿﻞ
ووﺿع اﻷﻏﺬية .الﺘقﺮيﺮ العالﻤﻲ الفﺼلﻲ ،ﻛانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ.
ا

14

18

.www.fao.org/3/CA1487EN/ca1487en.pdf
19

20

.http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA2726EN
15
16

الﺸﺮق اﻷدنى مﻨﻄقة تﻤﺘﺪ مﻦ ﺷﺮق تﺮﻛﯿا إلى أﻓﻐانﺴﺘان وتﺸﻤﻞ
ﺷﺒﮫ الﺠﺰيﺮة العﺮبﯿة ﻓﻲ الﺠﻨﻮب.
مﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لألﻏﺬية والﺰراﻋة .2018 ،آﻓاق الﻤﺤاصﯿﻞ
ووﺿع اﻷﻏﺬية .الﺘقﺮيﺮ العالﻤﻲ الفﺼلﻲ ،ﻛانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ.
.http://www.fao.org/documents/card/en/c/CA2726EN

مﻨﻈﻤة اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لألﻏﺬية والﺰراﻋة .2018 ،آﻓاق الﻤﺤاصﯿﻞ
ووﺿع اﻷﻏﺬية .الﺘقﺮيﺮ العالﻤﻲ الفﺼلﻲ،

أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮhttp:// .

الﻤﺠلﺲ الﻮﻃﻨﻲ الﻤعﻨﯿة بﺈدارة مﺨاﻃﺮ الﻜﻮارث والﺤﺪ مﻨها،
 .2018تﺤﺪيﺚ الﻤﺠلﺲ  NDRRMCبﺸﺄن تﺪابﯿﺮ االﺳﺘعﺪاد ﻹﻋﺼار
أومﺒﻮنﻎ )مانﻐﻜﻮت( وآﺛاره ﻓﻲ الفلﺒﯿﻦ 27 ،أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.
مﺼفﻮﻓة تﺘﺒع الﻨازحﯿﻦ الﺨاصة بالﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة للهﺠﺮة
) (IOM DTMھﻲ نﻈام لﺘﺘﺒع ومﺮاﻗﺒة الﻨازحﯿﻦ وحﺮاك الﺴﻜان.
وتﻤﺜﻞ أﻛﺒﺮ مﺼﺪر مﻦ الﺒﯿانات الﺮﺋﯿﺴﯿة بﺸﺄن الﻨﺰوح الﺪاﺧلﻲ
ﻓﻲ العالﻢ ،وتﺴﺘﺨﺪمها ﻋﺪد ﻛﺒﯿﺮ مﻦ الﺠهات اﻹنﺴانﯿة ﻓﻲ ﻋﻤلﯿاتها
لﺪﻋﻢ اﺳﺘﺠابة معﺰزة لﻤﺴاﻋﺪة الفﺌات الﺴﻜانﯿة الﻤﺘﻀﺮرة .انﻈﺮ
.https://displacement.iom.int

21

انﻈﺮ اﻷرﻗام العالﻤﯿة الﺨاصة بالﻤﺼفﻮﻓة  IOM DTMﻋلى الﻤﻮﻗع
اﻹلﻜﺘﺮونﻲ الﺘالﻲ.https://displacement.iom.int :

31

وﻓﻲ مﺪﻏﺸقﺮ ،تﺆدي ﻋﻤلﯿة ﻃﻮيلة مﻦ الﻈﻮاھﺮ
الﻤﻨاﺧﯿة الﻤﺘﺮابﻄة إلى نﺰوح الﺴﻜان 22.ومﻦ بﯿﻦ حﻮالﻲ
 5700نازح داﺧلﻲ تﺘابع أوﺿاﻋهﻢ الﻤﻨﻈﻤة الﺪولﯿة
للهﺠﺮة ﻓﻲ  10بلﺪات جﻨﻮبﯿة بﯿﻦ ﻋا َمﻲ  2009و،2018
نﺰح  %42بﺴﺒﺐ ﻇﻮاھﺮ جفاف ﻓﻲ آب /أﻏﺴﻄﺲ .2018
ورُ صﺪت أﻛﺒﺮ حاالت الﻨﺰوح ﻓﻲ الﺒلﺪات الﺨاﺿعة للﺘقﯿﯿﻢ
بﯿﻦ ﻋا َمﻲ  2013و 2016وھﻲ الفﺘﺮة الﻤقابلة لﻈاھﺮة
جفاف مﻄﻮلة بﯿﻦ ﻋا َمﻲ  2015و .2016وانﺨفﺾ ﻋﺪد
الﻨازحﯿﻦ انﺨفاﺿاً ﻛﺒﯿﺮاً ﻓﻲ ﻋام  2017ﺧﻼل ﻓﺘﺮة مﻦ
زيادة اﻷمﻄار والﻤﺴاﻋﺪات اﻹنﺴانﯿة ﻓﻲ الﻤﻨﻄقة .وتﻢ
تﺘﺒع حاالت الﻨﺰوح الﻤﺒﻜﺮ ﻓﻲ مﺪﻏﺸقﺮ ﻓﻲ ﻋام 2018
بﺴﺒﺐ نقﺺ اﻷمﻄار ﺧﻼل ﻓﺘﺮة الﻤﺤاصﯿﻞ الﻤﻤﺘﺪة
مﻦ ﻛانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ  2017إلى أيار /مايﻮ .2018
وإﺿاﻓة إلى الﺠفاف الﺬي أﺿﺮ ﻛﺜﯿﺮاً بﺠﻨﻮب مﺪﻏﺸقﺮ،
تﻢ تﺘﺒع أﻛﺜﺮ مﻦ  250000نازح داﺧلﻲ ﻓﻲ ﻋام 2017
بﺴﺒﺐ إﻋﺼار إيﻨاوو.
وﻓﻲ بعﺾ أنﺤاﺀ العالﻢ ،يﻤﻜﻦ ﻓهﻢ الﺤﺮاك الﺒﺸﺮي
ﻓﻲ ﺳﯿاق الﺼلة بﯿﻦ الﻨﺰاﻋات والﻈﻮاھﺮ الﻤﻨاﺧﯿة،
حﯿﺚ تﻜﻮن الﻈﻮاھﺮ الﻤﻨاﺧﯿة بﻤﺜابة ”ﻋامﻞ مﻀاﻋﻒ
للﺨﻄﺮ“ .وتعﯿﺶ الﺼﻮمال أحﺪ ھﺬه الﺴﯿاﻗات 23.وﻓﻲ ﻋام
 ،2018أدت مﺠﻤﻮﻋة مﻦ اﻷحﺪاث الﻤفاجﺌة والﺒﻄﯿﺌة
الﺘﻲ تفاﻗﻤﺖ بﺴﺒﺐ الﻨﺰاع الﺬي ﻃال أمﺪه إلى اﺳﺘﻤﺮار
نﺰوح الﺴﻜان داﺧلﯿاً وﻋﺒﺮ الﺤﺪود 24.وﻓﻲ ﻛانﻮن اﻷول/
ديﺴﻤﺒﺮ  ،2018ﻛان يﻮجﺪ نﺤﻮ  1.1ملﯿﻮن نازح داﺧلﻲ ﻓﻲ
الﺼﻮمال ﻓﻲ ﻇﻞ الﻨﺰاﻋات الﻤﺘعﺪدة الﺠﻮانﺐ والﺘﻨاﻓﺲ
25
الﺤاد ﻋلى الﻤﻮارد بﺴﺒﺐ الﻈﻮاھﺮ الﻤﺮتﺒﻄة بالﻤﻨاخ.
ووﻓقاً لﺸﺒﻜة رصﺪ الﺤﻤاية والعﻮدة الﺘابعة للﻤفﻮﺿﯿة
الﺴامﯿة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الﻼجﺌﯿﻦ )، (UNHCR
ﺳُ ﺠﱢ ﻞ نﺤﻮ  883000نازح داﺧلﻲ جﺪيﺪ بﯿﻦ ﻛانﻮن الﺜانﻲ/

يﻨايﺮ وﻛانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ  2018وﻛان الﻨﺰاع الﺴﺒﺐ
الﺮﺋﯿﺴﻲ للﻨﺰوح ) (%36ﺛﻢ الفﯿﻀانات ) (%32ﺛﻢ الﺠفاف
) 26.(%29وأدى الفﯿﻀان إلى تلﻮث مﯿاه الﺸﺮب مﻤا أدى
27
إلى زيادة ﻓﻲ أﺳﺒاب ”اﻹﺳهال الﻤاﺋﻲ الﺤاد والﻜﻮلﯿﺮا.
وﺧﻼل الفﺘﺮة ذاتها مﻦ ﻋام  ،2017أﺷار ﻏالﺒﯿة الﻨازحﯿﻦ
الﺪاﺧلﯿﯿﻦ ) (%79إلى أﺳﺒاب مﺘعلقة بالﺠفاف لﻨﺰوحهﻢ
ً
مقارنة بﻨﺴﺒة  0.6بالﻤاﺋة أﺷاروا إلى الفﯿﻀانات.
ويﻤﻜﻦ أن تﻜﻮن مﻮاﻗع الﻼجﺌﯿﻦ والﻨازحﯿﻦ داﺧلﯿاً ﻋﺮﺿة
بﺸﻜﻞ ﺧاص لﻈﻮاھﺮ الﻤﻨاخ والﻄقﺲ مﺜﻞ العﻮاصﻒ .وﻓﻲ
ﻋام  ،2018تﻀﺮر مﺌات اﻵالف مﻦ الجﺌﻲ الﺮوھﯿﻨﻐا
29 ،28
بالﻨﺰوح الﺜانﻮي بﺴﺒﺐ ﻇﻮاھﺮ جﻮية مﺘﻄﺮﻓة .
ُ
عﺮض اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة ﻓﻲ بﻨﻐﻼديﺶ ﺧﻼل الفﺘﺮة
وت ِ
مﻦ أيار /مايﻮ إلى أيلﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ھﺆالﺀ الﻼجﺌﯿﻦ لﺨﻄﺮ
مﺘﺰايﺪ مﻦ االنﺰالﻗات اﻷرﺿﯿة والفﯿﻀانات وال ﺳﯿﻤا
مقاﻃعة بازار ﻛﻮﻛﺲ حﯿﺚ يقﯿﻢ ﻏالﺒﯿة الجﺌﻲ الﺮوھﯿﻨﻐا.
وﻓﻲ أيلﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  ،2018تعﺮض ما يﺼﻞ إلى
 200000مﻦ أصﻞ  900000الجﺊ مﻦ الﺮوھﯿﻨﻐا لﺘلﻚ
اﻷﺧﻄار الﻄﺒﯿعﯿة  .ووﻓﺮت الﻤفﻮﺿﯿة الﺴامﯿة لألمﻢ
الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الﻼجﺌﯿﻦ ) (UNHCRمﺄوى للﻄﻮارئ
وتﺮتﯿﺒات مﺆﻗﺘة ﻹﻋادة الﺘﻮﻃﯿﻦ مﻦ أجﻞ الفﺌات اﻷﻛﺜﺮ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ تقﺪيﻢ ﺳﺒﻞ الﺪﻋﻢ إلى جﻤاﻋات
تعﺮﺿاً للﺨﻄﺮ
بﻨﻐﻼديﺶ الﻤﺘﺄﺛﺮة باﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة ﻋﻦ ﻃﺮيﻖ تﻮزيع
30
مﺠﻤﻮﻋات أدوات أﺳﺮية.

26

الﻤفﻮﺿﯿة الﺴامﯿة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الﻼجﺌﯿﻦ )،(UNHCR
https://unhcr.github.io/dataviz - somalia - prmn/index.
html#reason=&month=2018 - 01 - 01%2C2018 - 07 - 31
&pregion=&pregionmap=&pdistrictmap=&cregion=&creا

.gionmap=&cdistrictmap
22

23

انﻈﺮ الﺒﯿانات القﻄﺮية لﻤﺪﻏﺸقﺮ وﻓﻖ مﺼفﻮﻓة  IOM DTMﻋﺒﺮ https://

 ،displacement.iom.int/madagascarبﻤا ﻓﻲ ذلﻚ تقﺮيﺮ الﻨﺰوح ﻋﺒﺮ
https://displacement.iom.int/reports/madagascar-%E2%80%
94-rapport-de-suivi-des-d%C3%A9placements-ao%C3%
.BBt-2018?close=true
الفﺮيﻖ القﻄﺮي الﻤعﻨﻲ باﻷوﺿاع اﻹنﺴانﯿة ﻓﻲ الﺼﻮمالhttps:// ،

27

مﻜﺘﺐ اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺘﻨﺴﯿﻖ الﺸﺆون اﻹنﺴانﯿة https://reliefweb.int/
report/somalia/ocha-somalia-flash-update-5-humanitarian-

28

الﻤفﻮﺿﯿة الﺴامﯿة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الﻼجﺌﯿﻦ
.org/rohingya-emergency.html
انﻈﺮ مﺮاﻗﺒة االحﺘﯿاجات والﺴﻜان ﻓﻲ بﻨﻐﻼديﺶ ﻋﺒﺮ الﻤﺼفﻮﻓة
 IOM DTMﺧﻼل مﻮﺳﻢ اﻷمﻄار الﻤﻮﺳﻤﯿة ﻋﺒﺮ http://iom.
 maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?ap pid=1eec7ad29df742938b6470d77c26575aو https://
displacement.iom.int/reports/bangladesh-%E2%80%94npm-acaps-analysis-hub-report-%E2%80%94-rohingya.crisis-impact-cyclones-report-april?close=true
الﻤفﻮﺿﯿة الﺴامﯿة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الﻼجﺌﯿﻦ )،(UNHCR

.impact-heavy-rains-15-may-2018-enso

29

reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/Somalia%20
24

 ،Revised%20HRP%20July%202018-FINAL.pdfص.4
الﻤفﻮﺿﯿة الﺴامﯿة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الﻼجﺌﯿﻦ )،(UNHCR
ا

h t t p s : / / d a t a 2 . u n h c r. o r g / e n / d o c u m e n t s / d o w n l o a d
.65450/
25

الﻤفﻮﺿﯿة الﺴامﯿة لألمﻢ الﻤﺘﺤﺪة لﺸﺆون الﻼجﺌﯿﻦ )،(UNHCR
ا

.https://data2.unhcr.org/en/situations/horn

32

30

www.unhcr.

ا

.https://data2.unhcr.org/en/documents/download/65468

الﺤﺮارة والﺼﺤة

اﻵﺛار الﺒﯿﺌﯿة
باﻹﺿاﻓة إلى اﻵﺛار االجﺘﻤاﻋﯿة واالﻗﺘﺼادية الﻤﺒاﺷﺮة
ﻋلى صﺤة اﻹنﺴان ورﻓاھﮫ ،تﺘعقﺐ مﻨﻈﻤات اﻷمﻢ
32
الﻤﺘﺤﺪة أيﻀاً اﻵﺛار الﺒﯿﺌﯿة الﻤﺮتﺒﻄة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ.
ويﺸﻤﻞ ذلﻚ ابﯿﻀاض الﺸعاب الﻤﺮجانﯿة وانﺨفاض
مﺴﺘﻮيات اﻷﻛﺴﺠﯿﻦ ﻓﻲ الﻤﺤﯿﻄات .وتﻜﻤﻦ اﻵﺛار اﻷﺧﺮى
ﻓﻲ مﻜﻮنات ﺳاحلﯿة ومﺤﯿﻄﯿة وبﺮية مهﻤة مﻦ دورة
الﻜﺮبﻮن وال ﺳﯿﻤا ﻓقﺪان ”الﻜﺮبﻮن اﻷزرق الﻤﺮتﺒﻂ
بالﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة الﺴاحلﯿة مﺜﻞ الﻤﻨﻐﺮوف واﻷﻋﺸاب
الﺒﺤﺮية والﻤﻼحات؛ والﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة ﻋﺒﺮ مﺠﻤﻮﻋة
مﻦ الﻤﻨاﻇﺮ الﻄﺒﯿعﯿة.
وتع ّﺪ اﻷراﺿﻲ الﺨﺜﯿة مهﻤة للﻤﺠﺘﻤعات الﺒﺸﺮية ﻓﻲ جﻤﯿع
أنﺤاﺀ العالﻢ .وھﻲ تﺴاھﻢ بﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ الﺘﺨفﯿﻒ مﻦ
آﺛار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ والﺘﻜﯿﻒ معﮫ مﻦ ﺧﻼل ﻋﺰل الﻜﺮبﻮن
وتﺨﺰيﻨﮫ ،وحفﻆ الﺘﻨﻮع الﺒﯿﻮلﻮجﻲ ،ونﻈام الﻤﯿاه وتﻨﻈﯿﻢ
31

32

تعﺮﱠ ف مﻮجة الﺤﺮارة بﺄنها ﻓﺘﺮة تﺪوم أﻛﺜﺮ مﻦ  3أيام حﯿﺚ
تﻜﻮن درجة الﺤﺮارة الﺪنﯿا أﻛﺒﺮ مﻦ الﻤﺌﯿﻦ الﺘﺴعة والﺘﺴعﯿﻦ
مﻦ الﺪرجات الﺘاريﺨﯿة الﺪنﯿا )مﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة ) .(2008-1986مﻦ
 Jacob Dوآﺧﺮون :EURO-CORDEX :2014 ،إﺳقاﻃات جﺪيﺪة
وﻋالﯿة االﺳﺘﺒانة لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻷﻏﺮاض بﺤﻮث الﺘﺄﺛﯿﺮ اﻷوروبﯿة.
مﺠلة الﺘﻐﯿﺮ الﺒﯿﺌﻲ اﻹﻗلﯿﻤﻲ ،الﻤﺠلﺪ  ،14الﺼفﺤات .(578-563
بﺮنامﺞ اﻷمﻢ الﻤﺘﺤﺪة الﺒﯿﺌﻲ ) (UNEPولﺠﻨة الﯿﻮنﺴﻜﻮ الﺪولﯿة
الﺤﻜﻮمﯿة لعلﻮم الﻤﺤﯿﻄات ).(IOC-UNESCO
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اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟﺗﻌرض ﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺣرارة
)ﻣﻼﯾﯾن ﺳﻧوﯾﺎً(

بﯿﻦ ﻋا َمﻲ  2000و ،2016زاد ﻋﺪد اﻷﺷﺨاص الﻤعﺮﺿﯿﻦ
لﻤﻮجات الﺤﺮارة 31حﺴﺐ الﺘقﺪيﺮات بﻨﺤﻮ  125ملﯿﻮن
نﺴﻤة )الﺸﻜﻞ  (18مع زيادة مﺘﻮﺳﻂ ﻓﺘﺮة مﻮجات الﺤﺮارة
ً
مقارنة بالفﺘﺮة بﯿﻦ  1986و.2008
الفﺮدية بﻤقﺪار  0.37يﻮم
وﻓﻲ ﻋام  2015وحﺪه ،تعﺮض ﻋﺪد ﻏﯿﺮ مﺴﺒﻮق بلﻎ
 175ملﯿﻮن ﺷﺨﺺ لﻤﻮجات حﺮارية بلﻎ ﻋﺪدھا
 627مﻮجة .وأدى ﻛﻞ حﺪث ﻋلى الﻤﺴﺘﻮى الﻤﺤلﻲ إلى
آﺛار ﻛﺒﯿﺮة ومﺘﻨﻮﻋة؛ ﻓفﻲ ﻛﺮاتﺸﻲ بﺒاﻛﺴﺘان ً
مﺜﻼ ،ذھﺐ
 65000ﺷﺨﺺ ﻓﻲ الﺴﻨة ذاتها إلى الﻤﺴﺘﺸفى بﺴﺒﺐ
أﻋﺮاض مﺮتﺒﻄة بالﺤﺮارة.

اﻟﺗﻐﯾر ﻗﯾﺎﺳﺎ ً ﺑﻣﺗوﺳط اﻟﻔﺗرة

2005-1986

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016

اﻟﺳﻧﺔ

الﺠﻮدة ،وتﻮﻓﯿﺮ ﺧﺪمات الﻨﻈام الﺒﯿﺌﻲ اﻷﺧﺮى الﺘﻲ
تﺪﻋﻢ ﺳﺒﻞ العﯿﺶ .ولقﺪ ﻇهﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻛﺘهﺪيﺪ ﻛﺒﯿﺮ
ﻋلى الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة ﻷراﺿﻲ الﺨﺚ ﻷنﮫ يﺰيﺪ مﻦ
آﺛار الﺘﺼﺮيﻒ ويﺰيﺪ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﺤﺮيﻖ .وھﻮ يعﺮﱢ ض
اﻷرض الﺨﺚ ،الﺘﻲ تﺤﻤﯿها حالﯿاً الﺘﺮبة الﺼقﯿعﯿة،
لﻼنﺼهار وربﻤا زيادة انﺒعاﺛات الﻤﯿﺜان وﺿﯿاع الﻜﺮبﻮن.
ويﺰيﺪ ارتفاع مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ مﻦ مﺨاﻃﺮ الﺘﺂﻛﻞ
الﺴاحلﻲ وتﻤلّﺢ اﻷراﺿﻲ الﺨﺚ العﺬبة الﻤﯿاه.

الﺸﻜﻞ  - 18الﺘﻐﯿﺮ
ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﺷﺨاص
الﻤعﺮﺿﯿﻦ لﻤﻮجات
الﺤﺮارة )أو ”أحﺪاث
الﺘعﺮض للﻤﻮجات
الﺤﺮارية“( بالﻤﻼيﯿﻦ
ﻓﻲ الﺴﻨة مﻦ  2000إلى
) 2017الﺨﻂ اﻷزرق(
ً
مقارنة بﻤﺘﻮﺳﻂ الفﺘﺮة

وتﻐﻄﻲ أراﺿﻲ الﺮﻋﻲ  5بﻼيﯿﻦ ھﻜﺘار ﻓﻲ جﻤﯿع
أنﺤاﺀ العالﻢ وتﺤﺠﺰ ما بﯿﻦ  200إلى  500ﻛﯿلﻮﻏﺮام
مﻦ الﻜﺮبﻮن لﻜﻞ ھﻜﺘار ﺳﻨﻮياً ،وتﺆدي دوراً مهﻤاً ﻓﻲ
الﺘﺨفﯿﻒ مﻦ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .وباﻹﺿاﻓة إلى احﺘﻮاﺀ الﺠﺰﺀ
اﻷﻛﺒﺮ مﻦ الﻜﺮبﻮن ﻏﯿﺮ العﻀﻮي اﻷرﺿﻲ ﻓﻲ العالﻢ،
تﺨﺰن الﻤﺮاﻋﻲ الﻜﺮبﻮن العﻀﻮي ﻓﻲ الﻜﺘلة الﺤﯿﻮية
وﻓﻲ الﺘﺮبة .وتعﻨﻲ الﺨﺼاﺋﺺ الﻤﻨاﺧﯿة الفﺮيﺪة للﻤﺮاﻋﻲ
أن ﻏالﺒﯿة الﻜﺮبﻮن ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ مﻦ اﻷماﻛﻦ تﻜﻮن تﺤﺖ
اﻷرض .وال تﺴاھﻢ الﻤﺮاﻋﻲ الﻤﺴﺘﺼلﺤة ﻓﻲ الﺘﺨفﯿﻒ
مﻦ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻓﺤﺴﺐ ،وإنﻤا تﻮﻓﺮ أيﻀاً ﺧﺪمات أﺧﺮى
ﻓﻲ الﻨﻈام اﻹيﻜﻮلﻮجﻲ مﻨها حﻤاية مﺴﺘﺠﻤعات الﻤﯿاه
ومﻮاﺋﻞ الﺘﻨﻮع الﺒﯿﻮلﻮجﻲ والﺤﺪ مﻦ العﻮاصﻒ الﺘﺮابﯿة.
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آﺛار الﺤﺮارة ﻋلى الﺼﺤة
Joy Shumake-Guillemot,1 Virginia Murray,2

آلﯿات اﻷﺛار الﺼﺤﯿة لﻠﺤﺮارة

Sari Kovats3
1

الﻤﻜﺘﺐ الﻤﺸﺘﺮك بﯿﻦ الﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد الﺠﻮية
) (WMOومﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة ) (WHOوالﻤعﻨﻲ بالﻤﻨاخ
والﺼﺤة

2

الﺼﺤة العامة بﺈنﺠلﺘﺮا

3

مﺪرﺳة لﻨﺪن للعلﻮم الﻤﺘعلقة بالﺼﺤة وﻃﺐ اﻷمﺮاض
االﺳﺘﻮاﺋﯿة

للﺘعﺮض للﺤﺮارة آﺛار ﻓﯿﺴﯿﻮلﻮجﯿة واﺳعة الﻨﻄاق ﻋلى
جﻤﯿع الﺒﺸﺮ ،ﻓﻲ ﻇﻞ الﺘعﺮض الﺸﺪيﺪ الﺬي يﺆدي إلى
ﺳلﺴلة مﻦ اﻷمﺮاض ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ تقلﺼات الﺤﺮارة،
واﻹﻋﯿاﺀ الﺤﺮاري ،وﺿﺮبة الﺸﻤﺲ ،وارتفاع درجة
حﺮارة الﺠﺴﻢ .وﻗﺪ يﻜﻮن اﻛﺘﺴاب جﺴﻢ اﻹنﺴان للﺤﺮارة
ﻋﺒارة ﻋﻦ مﺰيﺞ مﻦ الﺤﺮارة الﺨارجﯿة الﻤﺴﺘﻤﺪة مﻦ
الﺒﯿﺌة وحﺮارة الﺠﺴﻢ الﺪاﺧلﯿة الﻨاتﺠة ﻋﻦ الﻨﺸاط الﺒﺪنﻲ
 وبالﺘالﻲ ،يﻜﻮن اﻷﺷﺨاص العاملﻮن بالﺨارج معﺮﺿﯿﻦبﺸﻜﻞ ﺧاص للﺨﻄﺮ وﻗﺪ ال يﻤﺘلﻜﻮن ﺧﯿار الﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
العﻤﻞ أو الﺤﺼﻮل ﻋلى ﻓﺮص مﻨاﺳﺒة للﺘﺒﺮيﺪ .ويﻤﻜﻦ
أن تﺆدي درجات الﺤﺮارة الﻤﺮتفعة أيﻀاً إلى تفاﻗﻢ
مﺠﻤﻮﻋة واﺳعة مﻦ الﺤاالت الﺼﺤﯿة القاﺋﻤة الﺘﻲ تﺆدي
إلى ﺧﻄﺮ الﻮﻓاة الﻤﺒﻜﺮة أو حاالت دﺧﻮل مﺴﺘﺸفى
إﺿاﻓﯿة .وﻗﺪ تﺆﺛﺮ مﻮجات الﺤﺮارة أيﻀاً ﻋلى الﺼﺤة
بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ مﺒاﺷﺮ ،مﻦ ﺧﻼل تﻐﯿﯿﺮ الﺴلﻮك الﺒﺸﺮي،
ونقﻞ اﻷمﺮاض ،والقﺪرة ﻋلى تقﺪيﻢ الﺨﺪمات الﺼﺤﯿة،
وجﻮدة الهﻮاﺀ ،وتﺸﻐﯿﻞ الهﯿاﻛﻞ اﻷﺳاﺳﯿة االجﺘﻤاﻋﯿة
الﺤﯿﻮية مﻦ ﻗﺒﯿﻞ الﻄاﻗة ،والﻨقﻞ ،والﻤﯿاه .ويعﺘﻤﺪ نﻄاق
آﺛار الﺤﺮارة الﺴلﺒﯿة ﻋلى الﺼﺤة وﻃﺒﯿعﺘها ﻋلى تﻮﻗﯿﺖ
ﻇاھﺮة ارتفاع درجة الﺤﺮارة ،وﺷﺪتها ومﺪتها ،ومﺪى
تﻜﯿﻒ الﻤﺒانﻲ والﺴلﻮك مع الﻤﻨاخ الﺴاﺋﺪ .وتﺨﺘلﻒ العﺘﺒة
الﺪﻗﯿقة الﺘﻲ تﻤﺜﻞ ﻋﻨﺪھا درجة الﺤﺮارة حالة ﺧﻄﯿﺮة
باﺧﺘﻼف الﻤﻜان والﺰمان.

يﺸﻜﻞ اﻹجهاد الﺤﺮاري تهﺪيﺪاً ﺧﻄﯿﺮاً ﻋلى صﺤة
اﻹنﺴان .والﺤﺮارة ھﻲ الﺴﺒﺐ الﺮﺋﯿﺴﻲ للﻮﻓاﺀ الﻤﺮتﺒﻄة
بالﻄقﺲ ،وﻗﺪ تﺆدي إلى تفاﻗﻢ اﻷمﺮاض الﻜامﻨة بﻤا
ﻓﻲ ذلﻚ أمﺮاض القلﺐ واﻷوﻋﯿة الﺪمﻮية ،والﺴﻜﺮي،
والﻤعاناة الﻨفﺴﯿة ،والﺮبﻮ ،باﻹﺿاﻓة إلى زيادة ﺧﻄﺮ
الﺘعﺮض للﺤﻮادث واﻷمﺮاض الﻤعﺪية .والﺘﺤلﯿﻼت الﺘﻲ
أُجﺮيﺖ ﻓﻲ جﻤﯿع القارات الﺴﺖ الﻤﺄھﻮلة بالﺴﻜان ﻓﻲ
الﺴﻨﻮات اﻷﺧﯿﺮة تﺒﯿﻦ بﻮﺿﻮح أن لﺪرجات الﺤﺮارة
الﻤﺮتفعة ﻓﻲ الهﻮاﺀ ﺧارج وداﺧﻞ الﻤﻨﺰل تﺄﺛﯿﺮاً ﻋلى
الﻮﻓاة 2.ﻓعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،يﻤﻜﻦ بﻮﺿﻮح رصﺪ ﻃفﺮات
الﻮﻓﯿات الﯿﻮمﯿة ﻓﻲ أيام مﻮجة الﺤﺮ الﺘﻲ حﺪﺛﺖ ﻓﻲ
إنﺠلﺘﺮا ﺧﻼل صﯿﻒ ﻋام ) 2016انﻈﺮ الﺸﻜﻞ( 2.ويﻤﻜﻦ
أن تﺴﺘﻤﺮ مﻮجات الﺤﺮ الفﺮدية ﻷﺳابﯿع ،وﻗﺪ تﺤﺪث
مﺘعاﻗﺒة ،ويﻤﻜﻦ أن تﺆدي إلى زيادة ﻛﺒﯿﺮة ﻓﻲ الﻮﻓﯿات.
ﻓفﻲ ﻋام  ،2003تﻮﻓﻲ  70000ﺷﺨﺺ ﻓﻲ أوروبا نﺘﯿﺠة
لﺤادث حﺰيﺮان  /يﻮنﯿﻮ  -أيلﻮل  /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ  3 .وﻓﻲ ﻋام
 ،2010وﻗعﺖ  55000حالة وﻓاة أﺧﺮى أﺛﻨاﺀ مﻮجة حارة
5،4
أنﻮاع اﻵﺛار
اﺳﺘﻤﺮت  44يﻮماً ﻓﻲ االتﺤاد الﺮوﺳﻲ.
3

4

،5

6

Gasparrini, A., et al., 2015: Mortality risk attributable to high

1

and low ambient temperature: a multicountry observational
study. Lancet, 386(9991):369–375.

Public Health England, 2016: Heatwave Mortality Monitoring

2

Summer 2016. London, PHE, https://assets.publishing.
service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/

attachment_data/file/714933/PHE_heatwave_mortality_monitoring_report_2016.pdf.
Robine, J.-M., S.L.K. Cheung, S. Le Roy, H. van Oyen, C.

3

Griffiths, J.-P. Michel and F.R. Herrmann, 2008: Death toll
exceeded 70,000 in Europe during the summer of 2003.

Comptes rendus biologies, 331(2):171–178.

Shaposhnikov, D., B. Revich, T. Bellander, G. Bero Bedada,

4

M. Bottai, T. Kharkova, E. Kvasha, E. Lezina, T. Lind, E.
Semutnikova and G. Pershagen, 2014: Mortality related

to air pollution with the Moscow heat wave and wildfire of
2010. Epidemiology (Cambridge, Mass.), 25(3):359–364.

See http://origin.who.int/globalchange/publications/
heat-and-health/en/.
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5

يُﺼﻨﻒ اﻹجهاد الﺤﺮاري ﺿﻤﻦ أﻋلى اﻷﺧﻄار الﺒﯿﺌﯿة
ﻋلى صﺤة اﻹنﺴان نﻈﺮاً لﻤﺰيﺞ مﻦ الﺘﺄﺛﯿﺮات الﻤﺒاﺷﺮة
الﻤﺆدية إلى الﻮﻓاة والﺘﺄﺛﯿﺮات الﻤﺸﺘقة ﻋلى الفﺌات
الﻀعﯿفة أﺛﻨاﺀ مﻮجات الﺤﺮ والﺤﺮارة الﻤﻮﺳﻤﯿة الﻤﻄﻮّلة.
وﻗﺪ تﺆﺛﺮ مﻮجات الﺤﺮارة بﺸﻜﻞ حاد ﻋلى أﻋﺪاد ﻛﺒﯿﺮة
مﻦ الﺴﻜان لفﺘﺮات زمﻨﯿة ﻗﺼﯿﺮة ،مﻤا يﺆدي ﻓﻲ ﻛﺜﯿﺮ
مﻦ اﻷحﯿان إلى حﺪوث حاالت صﺤﯿة ﻃارﺋة تﺘﺴﺒﺐ
ﻓﻲ زيادة الﻮﻓﯿات ،وتﺄﺛﯿﺮات اجﺘﻤاﻋﯿة اﻗﺘﺼادية مﺘﺘالﯿة
)ﻋلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،ﻓقﺪان القﺪرة ﻋلى العﻤﻞ وإنﺘاجﯿة
العﻤﻞ(  ،وﻓقﺪان القﺪرة ﻋلى تقﺪيﻢ الﺨﺪمات الﺼﺤﯿة.
ويﻤﻜﻦ أن تﺆدي حاالت القﺼﻮر ﻓﻲ الﻄاﻗة الﺘﻲ ﻏالﺒاً
ما تﺼاحﺐ مﻮجات الﺤﺮ إلى تعﻄﯿﻞ الﻤﺮاﻓﻖ الﺼﺤﯿة،
والﻄاﻗة ،والﻨقﻞ ،والهﯿاﻛﻞ اﻷﺳاﺳﯿة للﻤﯿاه ،مﻤا يﺆدي
إلى مﺨاﻃﺮ صﺤﯿة ﺛانﻮية ناجﻤة ﻋﻦ االﻓﺘقار إلى إمﻜانﯿة
الﺤﺼﻮل ﻋلى الﺨﺪمات اﻷﺳاﺳﯿة .ﻓعلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال،
ﻓﻲ أﺳﺘﺮالﯿا والﻮاليات الﻤﺘﺤﺪة ،تُﺮك ﻋﺸﺮات اﻵالف
مﻦ اﻷﺷﺨاص بﺪون ﻛهﺮباﺀ ﺧﻼل مﻮجات الﺤﺮ ﻓﻲ
ﻋام  2018حﯿﺚ تﺠاوز الﻄلﺐ ﻋلى الﻄاﻗة ﻗﺪرة الﺸﺒﻜة
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ﻣﺗوﺳط درﺟﺔ اﻟﺣرارة ﻓﻲ وﺳط إﻧﺟﻠﺗرا )درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ(

الﻮﻓﯿات الﯿﻮمﯿة ﻓﻲ
اﻷﺷﺨاص الﺬيﻦ تﺘﺠاوز
أﻋﻤارھﻢ  65ﻋاماً ﻓﻲ
إنﺠلﺘﺮا ،صﯿﻒ ﻋام .2016
الﻤﺼﺪر :الﺼﺤة العامة
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الﻜهﺮباﺋﯿة 6.ويﻤﻜﻦ لﻤﻮجات الﺤﺮ أن تﺰيﺪ مﻦ ﺧﻄﺮ
انﺪالع حﺮاﺋﻖ الﻐابات ،مﻤا يﻀاﻋﻒ الﻤﺨاﻃﺮ ﻋلى
الﺴﻼمة والﺼﺤة ،ﻛﻤا رُ صﺪ ﻓﻲ حﺮاﺋﻖ ﻋام  2018ﻓﻲ
الﺪول االﺳﻜﻨﺪناﻓﯿة وﻛالﯿفﻮرنﯿا ،وﻓﻲ االتﺤاد الﺮوﺳﻲ ﻓﻲ
ﻋام  .2010وتﺘﺴﺒﺐ الفﺘﺮات الﻤﻤﺘﺪة لﺪرجات الﺤﺮارة
الﻤﺮتفعة نهاراً
ً
ولﯿﻼ ﻓﻲ ﺿﻐﻮط ﻓﺴﯿﻮلﻮجﯿة ﻋلى جﺴﻢ
اﻹنﺴان تﺆدي إلى تفاﻗﻢ اﻷﺳﺒاب الﺮﺋﯿﺴﯿة للﻮﻓاة ﻋلى
الﺼعﯿﺪ العالﻤﻲ ،بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ أمﺮاض الﺠهاز الﺘﻨفﺴﻲ
وأمﺮاض القلﺐ واﻷوﻋﯿة الﺪمﻮية ،ومﺮض الﺴﻜﺮي،
وأمﺮاض الﻜلى .ويﺘعﺮض العﻤال داﺧﻞ الﻤﻨازل وﺧارجها
بﺸﻜﻞ ﺧاص إلى الﻤﺰمﻦ لﺤﺮارة مفﺮﻃة مﺰمﻨة ،وﻏالﺒاً
ما تﺆدي درجات الﺤﺮارة الﻤﺮتفعة إلى أن يﺼﺒﺢ
العﻤﻞ ﺧﻄﯿﺮاً أو ﻏﯿﺮ مﺤﺘﻤﻞ 7.ويﺆﺛﺮ إجهاد الﺤﺮارة
الﻤهﻨﯿة بﺸﻜﻞ مﺒاﺷﺮ ﻋلى صﺤة العﻤال ،مﻤا يﺰيﺪ مﻦ
ﺧﻄﺮ اﻹصابة بﺄمﺮاض الﻜلى وحﻮادث العﻤﻞ .ويﺠﺐ
أيﻀاً مﺮاﻋاة الﺘﺄﺛﯿﺮات االجﺘﻤاﻋﯿة واالﻗﺘﺼادية لفقﺪان
اﻹنﺘاجﯿة  -بالﻨﻈﺮ إلى أن القﺪرة الفﺮدية ﻋلى ﻋﯿﺶ
حﯿاة صﺤﯿة ومﻨﺘﺠة أمﺮ أﺳاﺳﻲ للﺤﺪ مﻦ الفقﺮ وتﺤﺴﯿﻦ
الﺼﺤة العالﻤﯿة.
7

8

زيادة الﺘعﺮض لﻠﺤﺮارة بﺴﺒﺐ ﺗﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
ال يﺴﺘﻄﯿع الﺴﻜان تﺠﻨﺐ الﺘعﺮض لﺪرجات حﺮارة
مﺤﯿﻄة آﺧﺬة ﻓﻲ االرتفاع .إال أن بعﺾ الﺴﻜان معﺮﺿﻮن
بﺪرجة أﻛﺒﺮ أو أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿة مﻦ الﻨاحﯿة الفﺴﯿﻮلﻮجﯿة أو
االجﺘﻤاﻋﯿة االﻗﺘﺼادية لﻺجهاد الفﺴﯿﻮلﻮجﻲ ،واﻷمﺮاض
الﻤﺘفاﻗﻤة ،وزيادة ﺧﻄﺮ الﻮﻓاة الﻨاجﻤة ﻋﻦ الﺘعﺮض
See https://www.reuters.com/article/us-australia-power/

6

heat-wave-leaves-thousands-of-australian-homes-with-

out - power - idUSKBN1FI0CO and https://www.cnn.

com/2018/07/07/us/heat-wave-los-angeles-wxc/index.html.

Sherwood, S.C. and M. Huber, 2010: An adaptability limit

7

ّ
والﺮﺿع
للﺤﺮارة الﻤﺮتفعة .ويﺘﻀﻤﻦ ذلﻚ ﻛﺒار الﺴﻦ،
واﻷﻃفال ،والﺤﻮامﻞ ،والعﻤال ،والﺮياﺿﯿﯿﻦ ،واﻷﺷﺨاص
الﻤﺸارﻛﯿﻦ ﻓﻲ اﻷنﺸﻄة الﺘﺮﻓﯿهﯿة ﻓﻲ الهﻮاﺀ الﻄلﻖ
)ﻋلى ﺳﺒﯿﻞ الﻤﺜال ،الﻤﻨاﺳﺒات الﺪيﻨﯿة أو الﻤهﺮجانات
الﻤﻮﺳﯿقﯿة( ،والفقﺮاﺀ .وﻓﻲ ﻛانﻮن اﻷول /ديﺴﻤﺒﺮ ،2018
أبلﻎ ﺧﺒﺮاﺀ مﻦ القارات الﺴﺖ الﺸﺒﻜة العالﻤﯿة لﻤعلﻮمات
الﺼﺤة الﺤﺮارية ) (GHHINﻋﻦ تﺤﻮالت ﻛﺒﯿﺮة رُ صﺪت
ﻓﻲ مﺠال ﻋلﻢ الﻤﻨاخ اﻹﻗلﯿﻤﻲ ،مع اتﺠاه ﻗﻮي نﺤﻮ زيادة
تﻮاتﺮ الﻈﻮاھﺮ الﺤﺮارية وﺷﺪتها ،مﺼﺤﻮبة بﺂﺛار صﺤﯿة
8
واﺳعة الﻨﻄاق.
9

ويﺘﺰايﺪ تعﺮض الﺴﻜان للﺤﺮارة بﺸﻜﻞ مﺘﻮﻗع بﺴﺒﺐ
”االلﺘﺰام الﻤﻨاﺧﻲ“ أو الﻜﻤﯿة الﻤﺘﻮﻗعة مﻦ االحﺘﺮار
الﻨاتﺞ ﻋﻦ مﺴﺘﻮيات ﻏازات االحﺘﺒاس الﺤﺮاري ﻓﻲ
الﻐﻼف الﺠﻮي ﻓﻲ يﻮمﻨا ھﺬا .وﺳﺘﺘفاﻗﻢ الﻤﺸاﻛﻞ الﻤﺘعلقة
بالﺤﺮارة الﺨاصة بالﻤﺠﺘﻤع بفعﻞ مﻨاخ آﺧﺬ ﻓﻲ االحﺘﺮار
لﻤا تﺒقى مﻦ القﺮن الﺤادي والعﺸﺮيﻦ بﻐﺾ الﻨﻈﺮ
ﻋﻦ مﺴارات الﺘﺨفﯿﻒ مﻦ آﺛار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .وتﺪق ھﺬه
االتﺠاھات أجﺮاس اﻹنﺬار لﻤﺠﺘﻤع الﺼﺤة العامة حﯿﺚ
لﻮحﻆ تﺰايﺪ ﻇﻮاھﺮ درجات الﺤﺮارة الﻤﺘﻄﺮﻓة ﻓﻲ
ﺷﺪتها ،وتﻮاتﺮھا ،ومﺪتها.
ويﻤﻜﻦ تقلﯿﻞ الﻨﺘاﺋﺞ الﻀارة ﻋلى الﺼﺤة الﻤﺮتﺒﻄة
بالﺘعﺮض للﺤﺮارة الﻤفﺮﻃة بﺸﻜﻞ ملﺤﻮظ إذا نُفﺬت
أنﻈﻤة اﻹنﺬار الﻤﺒﻜﺮ ،والﺘﺄھﺐ العام ،والﺘﺪﺧﻼت الﺼﺤﯿة
ً
مﺜﻼ ،تﺒﯿﻦ أن وجﻮد نﻈام
بﺸﻜﻞ ﻓعال  .ﻓفﻲ أوروبا
إنﺬار مﺒﻜﺮ ﻓﻲ مﺠال الﺼﺤة الﺤﺮارية يقلﻞ مﻦ تﺄﺛﯿﺮ
مﻮجات الﺤﺮ ﻋلى العﺪيﺪ مﻦ الﺴﻜان .وأُنﺸﺌﺖ الﺸﺒﻜة
) (GHHINﻓﻲ ﻋام  2018لﺘعﺰيﺰ الﺘعاون بﯿﻦ الﺘﺨﺼﺼات
ذات الﺼلة لﺘﺴﺮيع تﺒادل اﻷدلة العلﻤﯿة وأدوات اتﺨاذ
القﺮارات بهﺪف تﺤﺴﯿﻦ إدارة مﺨاﻃﺮ الﺤﺮارة ﻋلى
الﺼﺤة العامة العالﻤﯿة.

to climate change due to heat stress. Proceedings of the

National Academy of Sciences of the United States of America, 107(21):9552–9555, DOI:10.1073/pnas.0913352107.
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on Heat and Health, see www.ghhin.org.

3535

تلﻮث الهﻮاﺀ وتﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
) Oksana Tarasovaالﻤﻨﻈﻤة العالﻤﯿة لألرصاد
جﻮدة الهﻮاﺀ وتﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻏﯿﺮ مﺪﻓﻮﻋﯿﻦ بالﻤﻜﻮنات
ً
الﺸاﺋعة ﻓﺤﺴﺐ ،ولﻜﻨهﻤا أيﻀا وﺛﯿقا االرتﺒاط بﺒعﻀهﻤا
الﺠﻮية )((WMO
الﺒعﺾ ﻋﺒﺮ مﺨﺘلﻒ ﻋﻤلﯿات الﻐﻼف الﺠﻮي  .ويﺒﯿﻦ
بالﺮﻏﻢ مﻦ أن تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ وتلﻮث الهﻮاﺀ يﺮتﺒﻂ ﻛﻞ الﺸﻜﻞ الﺜانﻲ أدناه تعقﯿﺪ ھﺬه الﺘفاﻋﻼت.
مﻨهﻤا باﻵﺧﺮ ارتﺒاﻃاً وﺛﯿقاً ،ال يﺰال يُﻨﻈﺮ إلى ھﺬيﻦ
الﺘﺤﺪيﯿﻦ الﺒﯿﺌﯿﯿﻦ ﻋلى أنهﻤا ﻗﻀﯿﺘان مﻨفﺼلﺘان وتﺘعامﻞ وتﺮتﺒﻂ تﺄﺛﯿﺮات جﻮدة الهﻮاﺀ ،الﻤﺒاﺷﺮة وﻏﯿﺮ الﻤﺒاﺷﺮة
ﻋلى حﺪ ﺳﻮاﺀ ،ﻋلى تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ بﺘفاﻋﻼت ملﻮﺛات
معهﻤا مﺨﺘلﻒ الﺪواﺋﺮ العلﻤﯿة ويﺘﻢ تﻨاولهﻤا ﺿﻤﻦ أﻃﺮ
الﻐﻼف الﺠﻮي مع أﺷعة الﺸﻤﺲ .ويﺸﺒﮫ الﻤﺘﻮﺳﻂ العالﻤﻲ
ﺳﯿاﺳاتﯿة مﺨﺘلفة .ومع ذلﻚ ،ال يﻤﻜﻦ تقﺴﯿﻢ االنﺒعاﺛات
للقﺴﺮ اﻹﺷعاﻋﻲ لألوزون نﻈﯿﺮه الﺨاص بالﻤﯿﺜان،
الﺒﺸﺮية الﻤﻨﺸﺄ إلى ﻓﺌﺘﯿﻦ مﺨﺘلفﺘﯿﻦ  -ملﻮﺛات الﻐﻼف ويﺴاوي حﻮالﻲ ربع نﻈﯿﺮه الﻨاجﻢ ﻋﻦ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ
الﺠﻮي واﻷنﻮاع الﻨﺸﻄة ﻓﻲ مﺠال الﻤﻨاخ  -حﯿﺚ إن للعﺪيﺪ الﻜﺮبﻮن 3 .ويﺆﺛﺮ اﻷوزون الﺘﺮوبﻮﺳفﯿﺮي ﺳلﺒاً ﻋلى
مﻦ ملﻮﺛات الهﻮاﺀ ،مﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﻷوزون الﺘﺮوبﻮﺳفﯿﺮي الﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة ويﺤﺪ مﻦ ﻗﺪرتها ﻋلى امﺘﺼاص ﺛانﻲ
أو اﻷيﺮوﺳﻮالت ،آﺛاراً مﺒاﺷﺮة أو ﻏﯿﺮ مﺒاﺷﺮة ﻋلى أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن .ومﻦ الﺘﺄﺛﯿﺮات ﻏﯿﺮ الﻤﺒاﺷﺮة اﻷﺧﺮى
الﻤﻨاخ .ولﺘلﻮث الهﻮاﺀ نفﺴﮫ تﺄﺛﯿﺮات ﺿارة ﻋلى صﺤة لألوزون ﻋلى القﺴﺮ اﻹﺷعاﻋﻲ أن لﮫ تﺄﺛﯿﺮاً ﻋﻜﺴﯿاً :يﺰيﺪ
اﻹنﺴان والﺒﯿﺌة )انﻈﺮ الﺸﻜﻞ الﺘالﻲ( .ووﻓقاً لﺘقﺮيﺮ صادر إنﺘاج ِﺷﻖ الهﯿﺪروﻛﺴﯿﻞ بﺰيادة تﺮﻛﯿﺰ اﻷوزون ،ويقﺼﺮ
ﻋﻦ مﻨﻈﻤة الﺼﺤة العالﻤﯿة ) 1،(WHOيﺘﻨفﺲ أﻛﺜﺮ مﻦ ﻋﻤﺮ الﻤﯿﺜان ﻓﻲ الﻐﻼف الﺠﻮي .وللﻤﻮاد الهﺒاﺋﯿة ،الﺘﻲ
 90ﻓﻲ الﻤاﺋة مﻦ ﺳﻜان الﺤﻀﺮ ﻓﻲ العالﻢ ھﻮا ًﺀ يﺤﺘﻮي لها تﺄﺛﯿﺮات ﺳلﺒﯿة ﻋلى صﺤة الﺒﺸﺮ ،آﺛار مﺒاﺷﺮة وﻏﯿﺮ
ﻋلى مﺴﺘﻮيات مﻦ ملﻮﺛات الهﻮاﺀ ﺧارج الﻤﻨازل تﺘﺠاوز مﺒاﺷﺮة ﻋلى القﺴﺮ اﻹﺷعاﻋﻲ .وحﺴﺐ تﻜﻮيﻨها ،ﻗﺪ تﺆدي
إلى نﺸﺮ أو امﺘﺼاص اﻹﺷعاع الﻮارد بﺸﻜﻞ مﺒاﺷﺮ ،بﯿﺪ
الﻤﺴﺘﻮيات الﺘﻲ تﻮصﻲ بها الﻤﺒادئ الﺘﻮجﯿهﯿة لﻤﻨﻈﻤة
أن الﻤﻮاد الهﺒاﺋﯿة ﻗﺪ تعﻤﻞ أيﻀاً ﻛﻨﻮى لﺘﻜاﺛﻒ الﺴُ ﺤﺐ
الﺼﺤة العالﻤﯿة ) .(WHOويﻤﺜﻞ تلﻮث الهﻮاﺀ داﺧﻞ وبالﺘالﻲ ،ﻓهﻲ تﺆﺛﺮ ﻋلى القﺴﺮ اﻹﺷعاﻋﻲ وأنﻤاط الﻄقﺲ
وﺧارج الﻤﻨازل الﺴﺒﺐ الﺮﺋﯿﺴﻲ الﺜانﻲ الﻤﺆدي للﻮﻓاة بﺸﻜﻞ ﻏﯿﺮ مﺒاﺷﺮ .ويﺆدي تﺮﺳﺐ الﻤﻮاد الهﺒاﺋﯿة ﻋلى
الﻨاجﻤة ﻋﻦ اﻷمﺮاض ﻏﯿﺮ الﺴارية حﻮل العالﻢ.
الﺠلﯿﺪ والﺜلﺞ إلى تﻐﯿﯿﺮ درجة بﯿاﺿهﻤا.
ا

اﻟﻌﻣر ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي =
أﯾﺎم /أﺳﺎﺑﯾﻊ،
ﻧطﺎق اﻷﺛر = ﻣﺣﻠﻲ /إﻗﻠﯾﻣﻲ
اﻟﻌﻣر ﻓﻲ اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي =
ﺳﻧوات،
ﻧطﺎق اﻷﺛر = ﻋﺎﻟﻣﻲ
اﺣﺗرار

ﺗﺑرﯾد

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن

اﻵﺛﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ/
اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ

اﻷﺛر اﻟﻣﻧﺎﺧﻲ

اﻟﻌﻣر /اﻟﻧطﺎق

ﺗﻠوث اﻟﮭواء /ﻏﺎزات
اﻻﺣﺗﺑﺎس اﻟﺣراري

ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون
اﻟﻐﺎزات اﻟﻣﻔﻠورة

اﻟﻣﯾﺛﺎن
أﻛﺎﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروﺟﯾن
أﻛﺎﺳﯾد اﻟﻧﯾﺗروز
اﻟﻣواد اﻟﮭﺑﺎﺋﯾﺔ

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ

ملﻮﺛات الهﻮاﺀ الﺸاﺋعة
وﻏازات االحﺘﺒاس
الﺤﺮاري وآﺛارھا ﻋلى
الﻤﻨاخ ،وصﺤة اﻹنﺴان،
والﻨﻈﻢ اﻹيﻜﻮلﻮجﯿة،
بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ الﺰراﻋة.
الﻤﺼﺪر.(2) :
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ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد اﻟﻛﺑرﯾﺗﯾد
ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن
أو اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ*
*ﻻ ﯾوﺟد ﺗﺄﺛﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﯾﻌﻧﻲ أن اﻟﻣﺎدة اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻧﺷﺄ
ﻋﻧﮭﺎ ﺑﺷﻛل ﻣﺑﺎﺷر ﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن أو
اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ أو ﻻ ﺗﻣر ﺑﻌﻣﻠﯾﺔ ﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻹﻧﺗﺎج
ﻣﺎدة ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن أو اﻟﻧظم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ.
Current Opinion in Environmental Sustainability

اﻷوزون اﻟﺗروﺑوﺳﻔﯾري
اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺗطﺎﯾرة/
أول أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

ويﺆﺛﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ أيﻀاً ﻋلى جﻮدة الهﻮاﺀ مﻦ ﺧﻼل
الﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻷرصاد الﺠﻮية ) بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ درجة
الﺤﺮارة ،والهﻄﻮل ،وديﻨامﯿات الﻄﺒقة الﺤﺪودية،
والﺮﻃﻮبة ،والﻐﻄاﺀ الﺴﺤابﻲ( ومﻦ ﺧﻼل تﺄﺛﯿﺮه ﻋلى
االنﺒعاﺛات الﻄﺒﯿعﯿة .ويﺆدي ارتفاع درجات الﺤﺮارة
إلى زيادة انﺒعاﺛات الﻤﺮﻛﺒات العﻀﻮية الﻤﺘﻄايﺮة الﺘﻲ
تﻤﺜﻞ ﺳﻼﺋﻒ اﻷوزون واﻷيﺮوﺳﻮالت ﻓﻲ الﺘﺮوبﻮﺳفﯿﺮ.
وتهﯿﺊ درجات الﺤﺮارة الﻤﺮتفعة أيﻀاً الﻈﺮوف الﻤﻨاﺳﺒة
لﺘﻜﻮيﻦ اﻷوزون بﺸﻜﻞ أﺳﺮع .ﻓﻤع تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،مﻦ
الﻤﺘﻮﻗع أن يﺰداد اﻷوزون ﻓﻲ ﻓﺘﺮات الﺬروة  -وھﻮ ما
يﺴﻤى ”العقاب الﻤﻨاﺧﻲ .ويﺮتﺒﻂ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ أيﻀاً بﺘﻐﯿﺮ
أنﻤاط الﻨقﻞ والﺪمﺞ وﻗﺪ يﺆدي إلى حﺪوث الﻤﺰيﺪ مﻦ
ﻇﻮاھﺮ الﺘلﻮث الﺸﺪيﺪ الﻤﺘﻜﺮرة بﺴﺒﺐ الﺮﻛﻮد .ويﻤﻜﻦ
أن تﺆدي الﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ تﻮاتﺮ حﺮاﺋﻖ الﻐابات إلى زيادة
مﺴﺘﻮيات الﺘلﻮث ،الﺳﯿﻤا اﻷيﺮوﺳﻮالت .ويﺆﺛﺮ تﻐﯿﺮ
أنﻤاط ھﻄﻮل اﻷمﻄار ﻋلى تﺮﺳﺐ الﻤلﻮﺛات.
وبالﺮﻏﻢ مﻦ االﻋﺘﺮاف الﻤﺘﺰايﺪ بالﺮوابﻂ القﻮية بﯿﻦ
القﻀﯿﺘﯿﻦ ،ﻓﺈن الﺴﯿاﺳات الﺘﻲ تﺘﻨاول تلﻮث الهﻮاﺀ وتلﻚ
الﺘﻲ تﺮﻛﺰ ﻋلى تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ال تﺰال مﺘﺮابﻄة بﺸﻜﻞ
ﺿعﯿﻒ .ويﺘﻤﺜﻞ الﺘﺤﺪي الﺮﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ تﺤﺪيﺪ الﺴﯿاﺳات
ً
حلﻮال ”مفﯿﺪة لﺠﻤﯿع اﻷﻃﺮاف ،ﻷن ﺳﯿاﺳات
الﺘﻲ تﻮﻓﺮ

الﻤﻨاخ لﯿﺴﺖ جﻤﯿعها مفﯿﺪة للﺤﺪ مﻦ تلﻮث الهﻮاﺀ والعﻜﺲ
صﺤﯿﺢ .ومﻦ اﻷمﺜلة ﻋلى ذلﻚ اﺳﺘﺨﺪام الﻮﻗﻮد اﻷحﯿاﺋﻲ
الﺬي يﺆدي إلى تقلﯿﻞ ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن ولﻜﻨﮫ يﺴهﻢ
ﻓﻲ زيادة مﺴﺘﻮيات اﻷوزون الﺘﺮوبﻮﺳفﯿﺮي  .ولﺬا،
ھﻨاك حاجة إلى اتﺒاع نهﺞ مﺘﻜامﻞ لﺘقﯿﯿﻢ جﻮدة الهﻮاﺀ
ووﺿع ﺳﯿاﺳات مﻨاﺧﯿة تﺮاﻋﻲ العﻮامﻞ الﻤﺬﻛﻮرة
أﻋﻼه .ومﻦ الﻤﺤﺘﻤﻞ أن تﺸﻜﻞ ھﺬه الﺴﯿاﺳات الﻤﺘﻜاملة
أﻓﻀﻞ اﺳﺘﺮاتﯿﺠﯿات الﺴﯿاﺳة الﺒﯿﺌﯿة مﻦ حﯿﺚ الﺘﻜالﯿﻒ
االجﺘﻤاﻋﯿة واالﻗﺘﺼادية.
World Health Organization , 2018: COP24 Spe -

cial Report: Health and Climate Change. Geneva ,

WHO , https://www.who.int/globalchange/publications/

COP24-report-health-climate-change/en/.
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ﺗﻐﯾــر ﻓﻲ درﺟﺔ اﻟﺣرارة
+
ﺗﻐﯾر ﻓﻲ
أﻧﻣﺎط اﻟطﻘس
+
اﻟوﻓﺎة اﻟﻣﺑﻛرة
+
ﻓﻘدان اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل

زﯾﺎدة اﻟﻘﺳر
اﻹﺷﻌﺎﻋﻲ

اﻟﺗﺄﺛﯾرات اﻹﺷﻌﺎﻋﯾﺔ ﻟﻸﯾروﺳوﻻت
)اﻟﻣواد اﻟﮭﺑﺎﺋﯾﺔ(

اﻧﺧﻔﺎض اﻣﺗﺻﺎص
اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت ﻟﺛﺎﻧﻲ
أﻛﺳﯾد اﻟﻛرﺑون

ﻓﻘدان اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل

اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت ﻣﺗزاﯾدة /ﻣﺗﻐﯾرة

ﺗﻐﯾر ﻓﻲ ﺗﻛوﯾن اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي )ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳــﯾد
اﻟﻛرﺑــون ،اﻟﻣﯾﺛﺎن ،اﻟﻣواد اﻟﮭﺑﺎﺋﯾﺔ ،اﻷوزون(

ﺗﻔﺎﻋــﻼت ﺑﯾن اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي واﻟﻐﻼف اﻟﺣﯾوي
)اﻷوزون ،ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳــﯾد اﻟﻛرﺑون ،اﻟﻣﯾﺛﺎن،
اﻟﻣواد اﻟﮭﺑﺎﺋﯾﺔ(

دﻣﺎر اﻟﻧﺑﺎﺗﺎت

دﺧﺎن
)ﺗﻠوث اﻟﮭواء(

زﯾﺎدة ﺗﻛوﯾن زﯾﺎدة اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت زﯾﺎدة ﺛﺎﻧﻲ أﻛﺳﯾد
اﻷوزون اﻟﻣرﻛﺑﺎت اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻛرﺑون وارﺗﻔﺎع
اﻟﻣﺗطﺎﯾرة اﻟﺑﯾوﺟﯾﻧﯾﺔ درﺟﺔ اﻟﺣرارة

اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن
ﺟودة اﻟﮭواء
وﺗﻐﯾر اﻟﻣﻧﺎخ

ﺗﻐﯾر ﻓﻲ درﺟﺔ
اﻟﺣرارة

اﻟﺗﻔﺎﻋــﻼت ﺑﯾن اﻟﻐﻼف اﻟﺟوي واﻟﻐﻼف اﻟﺟﻠﯾدي
)اﻟﻛرﺑون اﻷﺳود(

اﻟﺗﻔﺎﻋﻼت ﺑﯾن اﻷﯾروﺳــوﻻت واﻟﺳُﺣب
)اﻟﻣواد اﻟﮭﺑﺎﺋﯾﺔ(

ذوﺑﺎن أﻛﺛر
+
ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
اﻟدورة
اﻟﮭﯾدروﻟوﺟﯾﺔ

ﺗﻐﯾر ﻓﻲ
اﻻﻧﻌﻛﺎس
واﻻﻣﺗﺻﺎص

ﺗﻐﯾر أﻧﻣﺎط
اﻟطﻘس
+
زﯾﺎدة ﻓﻲ
درﺟﺎت اﻟﺣرارة

أﺳطﺢ أﻛﺛر ﻋﺗﺎﻣﺔ،
زﯾﺎدة ذوﺑﺎن اﻟﺟﻠﯾد
)اﻧﺧﻔﺎض درﺟﺔ اﻟﺑﯾﺎض،
ﯾﻘل اﻧﻌﻛﺎس أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس(

ﺗﻠوث وﺳﺎﺋل
اﻟﻧﻘل

1

ﺟﺑﺎل ﺑﯾﺿﺎء /ﺟﻠﯾدﯾﺔ /اﻷﻧﮭﺎر
اﻟﺟﻠﯾدﯾﺔ )درﺟﺔ ﺑﯾﺎض ﻋﺎﻟﯾﺔ
ﺗﻌﻛس أﺷﻌﺔ اﻟﺷﻣس(

ﺗﻐﯾر ﻓﻲ
درﺟﺔ اﻟﺣرارة

ﺗﻐﯾر ﻓﻲ
ﺧﺻﺎﺋص اﻟﺳُﺣب

2

3

4

نﻈﺮة ﻋامة ﻋلى الفﺌات
الﺮﺋﯿﺴﯿة لﺠﻮدة الهﻮاﺀ
وتفاﻋﻼت تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ،
بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ تﻮﺿﯿﺢ مﺜال
للﺘفاﻋﻞ أو الﺘعقﯿﺒات
لﻜﻞ ﻓﺌة .وتعﺘﺒﺮ مﺼادر
االنﺒعاﺛات الﻤﺒﯿﻨة
مﺠﺮد أمﺜلة إال أنها ال
تﺘﻀﻤﻦ جﻤﯿع مﺼادر
االنﺒعاﺛات ذات الﺼلة
بالﺘفاﻋﻞ الﻤﺒﯿﻦ .وتﺮد
الﻤﻜﻮنات اﻷﻛﺜﺮ صلة
ﻓﻲ اﻷﻗﻮاس الﺘﻲ تلﻲ
ﻛﻞ ﻓﺌة .وتﺸﯿﺮ الﻤﻮاد
الهﺒاﺋﯿة ) (PMإلى جﻤﯿع
مﺼادر اﻷيﺮوﺳﻮالت،
بﻤا ﻓﻲ ذلﻚ اﻷيﺮوﺳﻮالت
العﻀﻮية )،(AO
والﻜﺮبﻮن اﻷﺳﻮد )،(BC
وﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺒﺮيﺖ
)(SO2؛ ويﺸﻤﻞ اﻷوزون
) (O3ﻏاز اﻷوزون
وﺳﻼﺋفﮫ ،وأﻛاﺳﯿﺪ
الﻨﯿﺘﺮوجﯿﻦ )،(NOx
والﻤﺮﻛﺒات العﻀﻮية
الﻤﺘﻄايﺮة ﻏﯿﺮ الﻤﯿﺜان
) ،(NMVOCsوأول أﻛﺴﯿﺪ
الﻜﺮبﻮن ).(CO
الﻤﺼﺪر :الﺸﻜﻞ مقﺘﺒﺲ
مﻦ ).(4
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الﻄﯿﺮان الﻤﺪنﻲ الﺪولﻲ والﺘﻜﯿﻒ مع تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
Chrystelle Damar,1 Neil Dickson,1 Jane Hupe1
1

إدارة حﻤاية الﺒﯿﺌة ﻓﻲ مﻨﻈﻤة الﻄﯿﺮان الﻤﺪنﻲ
الﺪولﻲ )(ICAO

وأﻋﺪت مﻨﻈﻤة الﻄﯿﺮان الﻤﺪنﻲ الﺪولﻲ ) 2(ICAOمﺆﺧﺮاً
تقﺮيﺮاً يﺠﻤع الﻤعلﻮمات الﻤﺘاحة بﺸﺄن مﺠﻤﻮﻋة مﻦ
اﻵﺛار الﻤﻨاﺧﯿة الﻤﺘﻮﻗعة ﻓﻲ ﻗﻄاع الﻄﯿﺮان لﺘﺤﺴﯿﻦ ﻓهﻢ
الﻤﺨاﻃﺮ الﺘﻲ تهﺪد ﻋﻤلﯿات الﻄﯿﺮان وما يﺮتﺒﻂ بها مﻦ
ھﯿاﻛﻞ أﺳاﺳﯿة .وتﻀﻤﻦ ذلﻚ اﺳﺘعﺮاض الﻤﺆلفات وإﻋﺪاد
دراﺳة اﺳﺘقﺼاﺋﯿة أُرﺳلﺖ إلى جﻤﯿع الﺪول اﻷﻋﻀاﺀ
ﻓﻲ مﻨﻈﻤة الﻄﯿﺮان الﻤﺪنﻲ ) (ICAOلﺠﻤع معلﻮمات ﻋﻦ
مﺴﺘﻮى الﻮﻋﻲ بﺂﺛار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،وﻃﺒﯿعة ھﺬه اﻵﺛار
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
ومﺪى تﺄﺛﯿﺮھا ﻋلى الﻄﯿﺮان الﻤﺪنﻲ الﺪولﻲ،
مﺴﺘﻮى الﺘﺄھﺐ الﻤقﯿّﻢ ذاتﯿاً لﺪى مﺨﺘلﻒ اﻷﻃﺮاف الﻤعﻨﯿة
ﻓﻲ مﺠال الﻄﯿﺮان الﺪولﻲ.
3ا

ﻓﻲ الﻮﻗﺖ الﺬي تﺮﻛﺰ ﻓﯿﮫ جهﻮد مﻨﻈﻤة الﻄﯿﺮان الﻤﺪنﻲ
الﺪولﻲ )  (ICAOبﺸﻜﻞ أﺳاﺳﻲ ﻋلى الﺤﺪ مﻦ تﺄﺛﯿﺮ
الﻄﯿﺮان الﻤﺪنﻲ الﺪولﻲ ﻋلى الﻤﻨاخ العالﻤﻲ ،أُﺷﯿﺮ إلى
تﺄﺛﯿﺮ تﻐﯿﺮ ﻋلى الﻤﻨاخ ﻋلى أنﮫ يﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮاً ﻛﺒﯿﺮاً ﻋلى
ﻗﻄاع الﻄﯿﺮان ،ويﻤﺜﻞ ﻋﻤﻞ مﻨﻈﻤة الﻄﯿﺮان الﻤﺪنﻲ
الﺪولﻲ ) (ICAOبﺸﺄن الﺘﻜﯿﻒ مع الﻤﻨاخ اﻷﺳاس للﺘﺄھﺐ
للﻤﺨاﻃﺮ 1.ومﻦ اﻷﺳﺌلة الﺮﺋﯿﺴﯿة :ﻛﯿﻒ يﻨﺒﻐﻲ تﺼﻤﯿﻢ
الﺒﻨﯿة اﻷﺳاﺳﯿة للﻄﯿﺮان وبﻨاؤھا بﺤﯿﺚ تﻜﻮن انﺒعاﺛات
وأﻇهﺮت إحﺪى الﻨﺘاﺋﺞ الﺮﺋﯿﺴﯿة للﺪراﺳة االﺳﺘقﺼاﺋﯿة
ﺛانﻲ أﻛﺴﯿﺪ الﻜﺮبﻮن مﺤﺪودة ،ويﻤﻜﻦ مقاومة ﻇﻮاھﺮ
أن  74ﻓﻲ الﻤاﺋة مﻦ الﻤﺠﯿﺒﯿﻦ وجﺪوا أن ﻗﻄاﻋات
الﻄقﺲ اﻷﻛﺜﺮ تﻄﺮﻓاً ،أو نﺪرة الﻤﯿاه ،أو العﻮاصﻒ
الﻄﯿﺮان الﺨاصة بهﻢ تعانﻲ بالفعﻞ مﻦ بعﺾ آﺛار تﻐﯿﺮ
ً
اﺳﺘﻨادا إلى ردود واردة الﺮملﯿة أو أي تﺄﺛﯿﺮ يُعﺰى إلى أي مﻨاخ مﺘﻐﯿﺮ.
الﻤﻨاخ ،بﯿﻨﻤا تﻮﻗع  17ﻓﻲ الﻤاﺋة حﺪوث بعﺾ اﻵﺛار
مﻦ الﺪول اﻷﻋﻀاﺀ ﻓﻲ
بﺤلﻮل ﻋام  .2030وحُ ﺪدت اﻵﺛار الﻤﻨاﺧﯿة الﻤﺤﺘﻤلة
الﻤﻨﻈﻤة ) ،(ICAOتﺒﯿﻦ
ﻋلى ﻗﻄاع الﻄﯿﺮان لﺜﻤانﻲ ﻓﺌات لألﺛﺮ الﻤﻨاﺧﻲ :ارتفاع
ﺧﺮيﻄة الﻤﻨﻈﻤة )(ICAO
للﻤﺨاﻃﺮ العالﻤﯿة للﺘﻜﯿﻒ
مﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ الﺒﺤﺮ ،وزيادة ﺷﺪة العﻮاصﻒ ،وتﻐﯿﺮ
مع الﻤﻨاخ ﻃﺒﯿعة آﺛار
درجة الﺤﺮارة ،وتﻐﯿﺮ الهﻄﻮل ،وتﻐﯿﺮ ﻇﺮوف الﺘﺠلﺪ،
ﻋلى
تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ الﻤﺘﻮﻗع
 1القﺮار  2-39الﺼادر ﻋﻦ جﻤعﯿة مﻨﻈﻤة الﻄﯿﺮان الﻤﺪنﻲ الﺪولﻲ وتﻐﯿﺮ اتﺠاه الﺮياح ،والﺘﺼﺤﺮ ،والﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ الﺘﻨﻮع
الﻄﯿﺮان الﺪولﻲ.
) (ICAOبعﻨﻮان ”بﯿان مﻮحﺪ بﺴﯿاﺳات ومﻤارﺳات اﻹيﻜاو الﻤﺴﺘﻤﺮة الﺒﯿﻮلﻮجﻲ .ونُﻈﺮ أيﻀاً ﻓﻲ اﻵﺛار الﻤﺤﺘﻤلة لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ
ً
2

الﻤﺼﺪر :اﺳﺘﻨادا إلى
بﯿانات مﻦ الﺘﺤلﯿﻞ
الﺘﺠﻤﯿعﻲ للﻤﻨاخ بالﻤﻨﻈﻤة
) ،(ICAOانﻈﺮ ).(2

ﻓﻲ مﺠال حﻤاية الﺒﯿﺌة  -تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ“ تﻄلﺐ )إلى الﻤﺠلﺲ( أن
يﺤﺪد اﻵﺛار الﻤﺤﺘﻤلة لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻋلى ﻋﻤلﯿات الﻄﯿﺮان الﺪولﻲ
وما يﺮتﺒﻂ بها مﻦ ھﯿاﻛﻞ أﺳاﺳﯿة وأن يﺤﺪد تﺪابﯿﺮ الﺘﻜﯿﻒ لﻤعالﺠة
اﻵﺛار الﻤﺤﺘﻤلة لﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،وذلﻚ بالﺘعاون مع مﻨﻈﻤات دولﯿة
أﺧﺮى ذات صلة ومع صﻨاﻋة الﻄﯿﺮان“.

2

مﻨﻈﻤة الﻄﯿﺮان الﻤﺪنﻲ الﺪولﻲ  :2019تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ :الﺘﻜﯿﻒ .تﺤلﯿﻞ
تﻮلﯿفﻲ للﺘﻜﯿﻒ مع الﻤﻨاخhttps://www.icao.int/environmen- ،
.tal-protection/Pages/adaptation.aspx

ارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى
ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﺗﻧوع اﻷﺣﯾﺎﺋﻲ
زﯾﺎدة ﺷدة
اﻟﻌواﺻف
اﻟﺗﻐﯾر ﻓﻲ اﻟﮭطول
اﻟﺗﺻﺣر
ﻣﺗوﺳط ﻣرﺗﻔﻊ،
ودرﺟﺎت ﺣرارة ﻣﺗطرﻓﺔ
ﺗﻐﯾر ظروف اﻟﺗﺟﻠد
ﺗﻐﯾرات ﻓﻲ
أﻧﻣﺎط اﻟرﯾﺢ
ﻗطﺎع اﻷﻋﻣﺎل
واﻻﻗﺗﺻﺎد
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ﻋلى اﻷﻋﻤال الﺘﺠارية واالﻗﺘﺼاد ،وﻛﺬلﻚ تقﯿﯿﻢ مﺨاﻃﺮ
تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ وتﺨﻄﯿﻂ الﺘﻜﯿﻒ معﮫ.
وحُ ﺪدت آﺛار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻋلى نﻈام الﻄﯿﺮان ﻋالﻤﯿاً
وتﻈهﺮ ﻓﻲ ﺧﺮيﻄة مﻨﻈﻤة الﻄﯿﺮان الﻤﺪنﻲ الﺪولﻲ
) (ICAOللﻤﺨاﻃﺮ العالﻤﯿة للﺘﻜﯿﻒ مع الﻤﻨاخ ) انﻈﺮ
الﺸﻜﻞ( .وأﻇهﺮت الﺪراﺳة االﺳﺘقﺼاﺋﯿة أن  30ﻓﻲ الﻤاﺋة
مﻦ الﻤﺠﯿﺒﯿﻦ ﻗﺪ نفﺬوا بالفعﻞ تﺪابﯿﺮ للﺘﻜﯿﻒ مع الﻤﻨاخ،
ويعﺘﺰم  25ﻓﻲ الﻤاﺋة القﯿام بﺬلﻚ ﻓﻲ الفﺘﺮة القادمة الﺘﻲ
تﺘﺮاوح بﯿﻦ ﺧﻤﺲ وﻋﺸﺮ ﺳﻨﻮات ،بﯿﻨﻤا يﺸﯿﺮ  6ﻓﻲ
الﻤاﺋة إلى أنهﻢ لﯿﺲ لﺪيهﻢ أي تﺪابﯿﺮ مﺰمعة .ويلﺰم
إجﺮاﺀ تقﯿﯿﻢ لﻤﺨاﻃﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ لﺘﺤﺪيﺪ نقاط الﻀعﻒ
الﻤﺘعلقة بﺘﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻗﺒﻞ وﺿع اﺳﺘﺮاتﯿﺠﯿة للﺘﻜﯿﻒ.

القﻄاع بﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ ﻓﻲ جهﻮد تﺨفﯿﻒ أﺛﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ،
يﻨﺒﻐﻲ بﺬل جهﻮد إﺿاﻓﯿة للﺘﻜﯿﻒ مع تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ،بﻤا
ﻓﻲ ذلﻚ ﺿﺮورة تعﺰيﺰ الﺘﻨﺴﯿﻖ العالﻤﻲ .وحﺪد العﺪيﺪ
مﻦ الﻤﺠﯿﺒﯿﻦ الﺤاجة إلى مﺰيﺪ مﻦ الﺘﻮاصﻞ والﺘﺪريﺐ
وبﻨاﺀ القﺪرات ،باﻹﺿاﻓة إلى تعﺰيﺰ ﻓهﻢ مﻮاﻃﻦ الﻀعﻒ
الﻤﺤﺪدة للقﻄاع .ورأى مﺠﯿﺒﻮن أيﻀاً أن اﻷمﺮ ﻗﺪ يﺘﻄلﺐ
ﻛﺬلﻚ إﻋﺪاد تقﯿﯿﻤات مﺨاﻃﺮ الﺘﻜﯿﻒ ،والﺴﯿاﺳات،
والﺘﺨﻄﯿﻂ للقﺪرة ﻋلى الﺼﻤﻮد ﻋلى الﺼعﯿﺪ العالﻤﻲ.

وتعﺘﺰم مﻨﻈﻤة الﻄﯿﺮان الﻤﺪنﻲ الﺪولﻲ أن تﺘعاون
مع ﺧﺒﺮاﺀ دولﯿﯿﻦ لﻮﺿع أول مﻨهﺠﯿة معﺘﺮف بها
ﻋالﻤﯿاً لﺘقﯿﯿﻢ مﺨاﻃﺮ تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ .وﺳﯿﺘﻤﺜﻞ مﺤﻮر ھﺬه
الﻤﻨهﺠﯿة ﻓﻲ تﺤﺪيﺪ آﺛار تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ ﻋلى الﻄﯿﺮان
الﺪولﻲ ،وتﻮصﯿفها ،وتﺼﻮرھا وتﺤﺪيﺪ الﻤﺨاﻃﺮ الﺘﻲ ﻗﺪ
وﻓﯿﻤا يﺘعلﻖ بﺘﺄھﺐ ﻗﻄاع الﻄﯿﺮان العالﻤﻲ ﻵﺛار تﻐﯿﺮ تﺘعﺮض لها العﻤلﯿات والهﯿاﻛﻞ اﻷﺳاﺳﯿة وﻓقاً لﺘﻮﻗعات
الﻤﻨاخ ،ذﻛﺮ أﻏلﺒﯿة الﻤﺠﯿﺒﯿﻦ أنﮫ ﻋلى الﺮﻏﻢ مﻦ مﺸارﻛة وﺳﯿﻨاريﻮھات تﻐﯿﺮ الﻤﻨاخ.
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