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عقد من الظواهر املناخية املتطرفة
تقرير تلخيصي

تصدير
كان العقد األول من القرن احلادي والعشرين أح ّر عقد
مسجل منذ بدء القياسات احلديثة زهاء عام  .1850فقد
شهد العقد معدالت هطول أعلى من املتوسط ،مبا في
ذلك عام  2010الذي حطم كافة األرقام القياسية السابقة.
كما شهد العقد ظواهر مناخية وجوية متطرفة مثل موجة
احلرارة األوروبية في  ،2003وفيضانات عام  2010في
باكستان ،وإعصار هاريكني كاترينا في الواليات املتحدة
األمريكية ،وإعصار نرجيس في ميامنار ،وفترات اجلفاف
الطويلة في حوض األمازون وفي أستراليا وشرقي أفريقيا.
وميكن تفسير كثير من هذه الظواهر واالجتاهات بالتقلبية
الطبيعية لنظام املناخ .بيد أن ارتفاع تركيزات غازات
االحتباس احلراري في الغالف اجلوي تؤثر أيض ًا على
املناخ .ولعل الكشف عن األدوار املختلفة لتقلبية املناخ
وتغير املناخ الناجت عن األنشطة البشرية هو أحد التحديات
الرئيسية التي تواجه الباحثني اليوم.

لألرصاد اجلوية والهيدرولوجيا ( )NMHSsعلى نطاق
العالم ،إلعداد التقرير العقدي للمناخ العاملي للعقد
.2010-2001
ّ
وميكن املنظور العقدي من تقييم االجتاهات وتوقع ما
سيحدث في املستقبل .كما أنه يوجه اجلهود إلعداد
خدمات مناخية تطبيقية ميكن أن تقدم معلومات
وتنبؤات التخاذ القرارات في قطاعات الزراعة والصحة
ومخاطر الكوارث وموارد املياه وغيرها من القطاعات.
ويجري حالي ًا تنسيق هذه اجلهود من خالل اإلطار
العاملي للخدمات املناخية ( )GFCSالذي تقوده املنظمة
(.)WMO
وملعرفة املزيد عن الظواهر املناخية املتطرفة التي شهدها
العقد  ،2010-2001مبا في ذلك نتائج تفصيلية عن
االستقصاء الذي أجرته املنظمة ( )WMOللبلدان ،فإننا
نشجعكم بقوة على قراءة التقرير الفني الكامل (مطبوع
املنظمة رقم  )1103املتاح على املوقع الشبكي للمنظمة
(.)WMO

وتفخر املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية ( )WMOبكونها
أحد األطراف املساهمة الرئيسية في اجلهود الدولية
املبذولة لتعزيز فهم املناخ .ذلك أننا نرعى ،أو نشارك
في رعاية ،بحوث وبرامج رصد رائدة ،السيما املراقبة
العاملية للغالف اجلوي ( ،)GAWوالبرنامج العاملي
للبحوث املناخية ( ،)WCRPوالنظام العاملي لرصد املناخ
( ،)GCOSوالهيئة احلكومية الدولية املعنية بتغير املناخ
( )IPCCالتابعة للمنظمة.
وإضافة إلى ذلك ،فإننا نعد بيان ًا سنوي ًا بعنوان حالة املناخ
العاملي ،استناداً إلى شبكة املنظمة ( )WMOملراقبة نظام
املناخ .وهذا التعاون الدولي ييسر جمع البيانات من املراكز
العاملية الرائدة للبيانات املناخية وللمراقبة والبحوث .كما
تُستخدم هذه البيانات ،إلى جانب املعلومات املناخية
املجمعة من خالل استقصاء وحيد للمرافق الوطنية
ّ

(م .جارو)
األمني العام
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تقلبية املناخ وتغير املناخ

لظاهرة النينيو .وعادت في أواخر عام  2007أوضاع
باردة لظاهرة النينيا ،وظهرت أوضاع ظاهرة النينيو
لفترة موجزة من حزيران/يونيو  ،2009ثم أوضاع قوية
لظاهرة النينيا بدأت في منتصف  .2010ولعل هذه
التقلبية الطبيعية القصيرة املدى قد حجبت بعض ًا من
آثار تغير املناخ الطويل املدى.

يتقلب مناخ األرض على مدار الفصول والعقود
والقرون نتيجة ملتغيرات طبيعية وبشرية على حد
سواء .فالتقلبية الطبيعية للمناخ على نطاقات زمنية
مختلفة تنجم عن دورات واجتاهات في مدار األرض،
واإلشعاع الشمسي الداخل ،والتكوين الكيميائي
للغالف اجلوي ،ودوران احمليطات ،والغالف احلاوي ،وكثيراً ما تؤثر املنطقة القطبية الشمالية الوثيقة الصلة
بتذبذب احمليط األطلسي الشمالي على فصل الشتاء في
وعناصر كثيرة أخرى.
نصف الكرة الشمالي .وقد بقي هذان التذبذبان منذ
ويشير تغير املناخ إلى تغيرات طويلة املدى في متوسط التسعينات من القرن املاضي في معظم األوقات في طور
حالة املناخ ،وميكن أن ينجم أيض ًا عن عوامل طبيعية .موجب ،وهو ما يرتبط بفصول الشتاء احلارة واملطيرة
غير أن التغييرات احلثيثة التي حدثت منذ منتصف القرن في شمال ووسط أوروبا وشرقي الواليات املتحدة
املاضي تنجم إلى حد بعيد عن انبعاثات غازات الدفيئة األمريكية ،وبفصول الشتاء األشد جفاف ًا في منطقة
في الغالف اجلوي بسبب األنشطة البشرية .وميكن أن البحر املتوسط وباألوضاع الباردة واجلافة في شمالي
تؤثر أنشطة بشرية أخرى في نظام املناخ ،مبا في ذلك كندا وغرينالند .بيد أن شتاء  2010/2009قد شهد
انبعاث امللوثات وغير ذلك من األهباء ،والتغييرات في أطواراً سالبة للغاية تسود فيها درجات حرارة منخفضة
سطح األرض مثل املد احلضري وإزالة األحراج.
في فصل الشتاء في شمال ووسط أوروبا.
وميكن أن ترتبط في كثير من األحيان التقلبية الطبيعية
للمناخ على املدى القصير بأمناط متكررة لضغط الغالف
اجلوي ودوران احمليطات ،فظاهرتا النينيو والنينيا ،على
سبيل املثال ،تنجمان عن تغييرات سريعة في درجة
حرارة سطح البحر في احمليط الهادئ املداري .وتؤثر
هاتان الظاهرتان على أمناط الطقس في مختلف أنحاء
العالم من خالل تفاعالت وعمليات الحقة النتقال
احلرارة على نطاق واسع في النظام املقترن للمحيطات -
الغالف اجلوي .وتؤثر أمناط أخرى على املناخ عن طريق
تقوية أو إضعاف التيارات اجلوية في املرتفعات ،واملعروفة
بالتيارات النفاثة.
ولم يشهد العقد  2010-2001ظواهر كبرى للنينيو،
وترتبط هذه الظواهر عادة باحترار املناخ العاملي (كما
ال في عام  1998الذي ُسجل كأحر عام).
حدث مث ً
وقد سادت أوضاع ظاهرة النينيا وأوضاع محايدة
حتى منتصف عام  ،2006وأعقب ذلك أوضاع موجزة
اجلدول  – 1نسب املزج
بني ثاني أكسيد الكربون
وامليثان وأكسيد النيتروز
في  ،2010والقيم العقدية
للعقد 2000-1991
والعقد 2010-2001

2010

ثاني أكسيد الكربون

الزيادة منذ العصر
ما قبل الصناعي

2000–1991

2010–2001

389 ppm1

39 %

361,5 ppm

380 ppm

امليثان

1 808 ppb1

158 %

1 758 ppb

1 790 ppb

أكسيد النيتروز

323,2 ppb

20 %

312,2 ppb

319,7 ppb

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 = ppmجزء في املليون؛  = ppmجزء في البليون

2

وعلى عكس هذه التذبذبات املتناوبة احملايدة ،فإن تغير
املناخ الناجم عن األنشطة البشرية ميضي في اجتاه واحد
فقط ،وذلك ألن تركيزات ثاني أكسيد الكربون وامليثان
وأكسيد النيتروز وغير ذلك من غازات الدفيئة تتزايد
باضطراد في الغالف اجلوي بسبب األنشطة البشرية.
ووفق ًا ملا جاء في نشرة غازات الدفيئة التي تصدرها املنظمة
( ،)WMO Greenhouse Bulletinفإن متوسط
التركيزات العاملية في الغالف اجلوي لثاني أكسيد
الكربون قد ارتفعت إلى  389جزءاً في املليون في 2010
(وهي زيادة قدرها  39في املائة قياس ًا بفترات العصر
ما قبل الصناعي) ،كما ارتفع تركيز امليثان إلى 1808
أجزاء في البليون ( 158في املائة) وأكسيد النيتروز إلى
 323.2جزء في البليون ( 20في املائة) .وهذا التغيير في
تكوين الغالف اجلوي يتسبب في زيادة متوسط درجات
احلرارة العاملية ،التي تؤدي إلى بدورها إلى زيادة التأثير
على الهيدرولوجية وتفضي إلى تغييرات أخرى في أمناط
املناخ والطقس.

هذا ،وتغير انبعاثات مركبات الكلوروفلوروكربون واملواد
الكيميائية األخرى الناجمة عن األنشطة البشرية الغالف
اجلوي عن طريق إحلاق ضرر بطبقة األوزون الستراتوسفيري
التي حتول دون مرور األشعة فوق البنفسجية الضارة.
وحلسن الطالع ،فإن الوقف التدريجي للمواد املستنفدة
لألوزون مبوجب بروتوكول مونتريال ُيتوقع أن يسمح
باستعادة طبقة األوزون خالل عدة عقود .و ُيعتقد أن ثقب
األوزون في املنطقة القطبية اجلنوبية يؤثر على تذبذب
النمط احللقي اجلنوبي ومن ثم على املناخ اإلقليمي.
وفي غضون ذلك ،فإن انبعاثات الغازات التفاعلية (مثل
أوكسيد النيتروجني وثاني أكسيد الكبريت) واألهباء
(مثل تراب الكربون والكربون األسود) تتفاعل أيض ًا
مع املناخ بوسائل من قبيل زيادة اآلثار الصحية ملوجات
احلرارة.
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األحر
العقد
ّ

كانت الفترة  2010-2001أح ّر عقد مسجل منذ بدء
سجالت األرصاد اجلوية احلديثة زهاء عام  .1850ومتوسط
درجة احلرارة العاملية للهواء فوق سطح األرض طوال فترة
السنوات العشر مبقدار  14.47درجة مئوية  0.1 ±درجة
مئوية .وهذا يزيد على املتوسط العاملي للفترة 1990-

 1960البالغ  14درجة مئوية مبقدار  0.47درجة مئوية
 0.1درجة مئوية ،ومبقدار  0.21درجة مئوية  0.1 ±درجة
مئوية على املتوسط العاملي للفترة  .2000-1991كما أنه
يزيد على متسوط درجة احلرارة في العقد األول من القرن
العشرين ( )1910-1901مبقدار  0.88درجة مئوية.

±

وقد حدثت زيادة ملحوظة في درجات احلرارة العاملية
طوال أربعة عقود من  1971إلى  .2010فزادت درجات
احلرارة العاملية مبعدل متوسط قدره  0.17درجة مئوية
في العقد خالل تلك الفترة ،بينما بلغ االجتاه في الفترة
برمتها  0.062 ،2010-1880درجة مئوية فقط في العقد.
وعالوة على ذلك ،فإن الزيادة البالغة  0.21درجة مئوية
في متوسط درجة احلرارة العقدية في الفترة 2000-1991
إلى  2010-2001أكبر من الزيادة في الفترة 1990-1981
إلى  0.14 +( 2000-1991درجة مئوية) ،ومن أي عقدين
متتابعني في أي فترة منذ بداية السجالت.
وتندرج تسع سنوات من سنوات العقد بني أح ّر عشر
سنوات مسجلة .وكان أح ّر عام ُسجل على اإلطالق
هو  2010إذ يقدر الشذوذ في درجة احلرارة املتوسطة
مبقدار  0.54درجة مئوية فوق خط القاعدة البالغ 14
درجة مئوية ،ويعقبه عن كثب عام  .2005وكان عام
الشذوذ في درجات احلرارة

النطاق

العالم

نصف الكرة
الشمالية

نصف الكرة
اجلنوبية

2010–2001

(ألف)

البر

+0,79 ºC

احمليطات

+0,35 ºC

البر  -احمليطات

+0,47 ºC

البر

+0,90 ºC

احمليطات

+0,41 ºC

البر  -احمليطات

+0,60 ºC

البر

+0,48 ºC

احمليطات

+0,29 ºC

البر  -احمليطات

+0,33 ºC

أحر عام/أقل عام
حرارة خالل الفترة
( 2001-2010باء)
)2007 (+0,95 ºC

أحر/أبرد عام مسجل
(جيم)
)2001–2010 (+0,79 ºC

)2004/2001 (+0,68 ºC

)1881–1890 (–0,51 ºC

)2003 (+0,40 ºC

)2001–2010 (+0,35 ºC

)2008 (+0,26 ºC

)1901–1910 (–0,45 ºC

)2010 (+0,54 ºC

)2001–2010 (+0,47 ºC

)2008 (+0,35 ºC

)1901–1910 (–0,45 ºC

)2007 (+1,13 ºC

)2001–2010 (+0,90 ºC

)2004 (+0,76 ºC

)1881–1890 (–0,52 ºC

)2005 (+0,47 ºC

)2001–2010 (+0,41 ºC

)2008 (+0,33 ºC

)1901–1910 (-0,39 ºC

)2010 (+0,69 ºC

)2001–2010 (+0,60 ºC

)2008 (+0,53 ºC

)1901–1910 (-0,38 ºC

)2005 (+0,67 ºC

)2001–2010 (+0,48 ºC

)2001 (+0,34 ºC

)1901–1910 (–0,53 ºC

)2002 (+0,34 ºC

)2001–2010 (+0,29 ºC

)2008 (+0,20 ºC

)1901–1910 (–0,51º C

)2009 (+0,38 ºC

)2001–2010 (+0,33 ºC

)2008 (+0,24 ºC

)1901–1910 (–0,51 ºC

اجلدول  – 2حاالت
الشذوذ في درجات
احلرارة السطحية فيما
يتعلق بالفترة
 :1990-1961على نطاق
العالم ،نصف الكرة
الشمالي ونصف الكرة
اجلنوبي في الفترة
( 2010-2001ألف)،
القيم السنوية املتطرفة
للفترة 2010-2001
(باء) ،والقيم العقدية
املتطرفة للفترة
( 2010-1881جيم)
(املصدر :دائرة األرصاد
اجلوية باململكة املتحدة
واإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف
اجلوي ()NOAA
بالواليات املتحدة
األمريكية ،فيما يتعلق
بالتحليالت العاملية
املقترنة؛ اإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف
اجلوية (– )NOAA
املناخ الوطني املركز
الوطني للبيانات املناخية
( )NCDCلنصفي الكرة
الشمالي واجلنوبي)
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الشكل  - 1درجة احلرارة
العقدية العاملية املقترنة
للسطح والهواء فوق
اليابسة ،ودرجة احلرارة
فوق سطح البحر (درجة
مئوية) احملصلة من
متوسط ثالث مجموعات
بيانات مستقلة يحتفظ
بها مركز هادلي التابع
لدائرة األرصاد اجلوية
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 2008هو األقل احتراراً ،إذ يقدر الشذوذ في درجة درجة مئوية واحدة قياس ًا باملتوسط الطويل األمد للفترة
احلرارة مبقدار  0.38درجة مئوية ،ولكن هذا الشذوذ .1990-1961
كان كافي ًا ليجعل من عام  2008أح ّر عام مسجل في
وشهدت أوروبا درجات حرارة فوق املعتاد بني عامي
ظل ظاهرة النينيا.
 2001و ،2009وكان عام  2007هو أحر عام مسجل
كما كان العقد  2010-2001أح ّر عام مسجل لكل من في أجزاء واسعة من املنطقة .فشهدت أوروبا ،مبا فيها
درجات احلرارة السطحية فوق اليابسة فقط وفوق احمليطات غرينالند ،شذوذاً في درجات احلرارة املتوسطة قدره
وسجلت أعلى درجات حرارة سطحية فوق اليابسة درجة مئوية واحدة في العقد .وسجلت غرينالند أكبر
فقطُ .
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1.71
2007
درجات احلرارة  0.95 +درجة مئوية .أما أعلى درجات درجة مئوية.
حرارة عاملية على سطح احمليطات فقط فقد سجلت
في عام  ،2003إذ بلغ الشذوذ  0.4 +درجة مئوية فوق كما شهدت أجزاء كثير من آسيا شذوذاً في درجات
متوسط الفترة  .1990-1961وهذا يتسق مع علم تغير احلرارة يتجاوز درجة مئوية واحدة قياس ًا بالعقد ،مبا في
املناخ الذي يتوقع أن يحتر سطح احمليطات بشكل أبطأ ذلك الصني وجمهورية إيران اإلسالمية ومنغوليا واالحتاد
من احترار سطح البر ألن جزءاً كبيراً من احلرارة اإلضافية الروسي .وبلغ الشذوذ في متوسط درجات احلرارة في
سينتقل إلى أعماق احمليطات أو سيضيع من خالل عملية القارة برمتها  0.84 +درجة مئوية في العقد.
البخر.
وشهدت أفريقيا أوضاع ًا حارة أكثر من املتوسط في كل
وقد شهدت معظم مناطق العالم أيضاً ،إذا نُظر في كل عام من العقد .وحدثت أعلى معدالت الشذوذ في
منطقة على حدة ،درجات حرارة فوق املتوسط ،السيما درجات احلرارة في البلدان الواقعة شمال خط االستواء.
في عام  ،2010إذ ُحطمت األرقام القياسية مبا يزيد على أما البلدان الواقعة جنوب خط االستواء ،وهي أنغوال
درجة مئوية واحدة في بعض املناطق .وعلى الصعيد وبوتسوانا ومدغشقر وناميبيا وجنوب أفريقيا وزمبابوي،
الوطني وأبلغت أغلبية البلدان التي ردت على استقصاء فهي قد أكدت الشذوذ في درجات احلرارة في نطاق
املنظمة ( )WMOأنها شهدت أحر عقد مسجل .كما يتراوح بني  0.5درجة مئوية إلى  1 +درجة مئوية .وبلغ
شهد عدد كبير من البلدان واملناطق الكبيرة جغرافي ًا الشذوذ في درجة احلرارة املتوسطة في العقد في أفريقيا +
شذوذاً في درجات احلرارة في العقد  ،2010-2001جتاوز  0.7درجة مئوية.
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الشكل  - 2الشذوذ في
درجة احلرارة السطحية
العاملية السنوية للفترة
 ،2012-1950قياس ًا
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وسجلت البرازيل ،وهي أكبر بلد في أمريكا اجلنوبية،
أكبر شذوذ في درجات احلرارة وقدره  0.74 +درجة
مئوية ،مما يجعل العقد أحر عقد مسجل في هذه املنطقة.
وبدأ الشذوذ في متوسط قيمة درجات احلرارة العقدية
يتحول إلى قيم موجبة في الفترة  ،1990-1981وبلغ +
 0.60درجة مئوية في العقد .2010-2001
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ظواهر احلرارة والبرودة املتطرفة

لئن كان متوسط درجات احلرارة السنوية مؤشراً مناخي ًا
هاماً ،فإن درجات احلرارة التي يشعر بها الناس ميكن أن
تختلف اختالف ًا كبيراً من يوم آلخر وعلى مدار السنة
بسبب التقلبية الطبيعية للمناخ .وفي الوقت ذاته ،فإن
التأثير البشري يؤدي على األرجح إلى زيادة درجات
احلرارة القصوى في أشد الليالي واأليام حرارة ،ودرجات
احلرارة الدنيا في الليالي واأليام الباردة .كما أن تغير
املناخ الناجم عن األنشطة البشرية يزيد على األرجح من
احتمال حدوث موجات حرارة.

وفي أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى ،سجلت كندا
واملناطق املجاورة في الواليات املتحدة األمريكية وأالسكا،
التي تشكل مع ًا أكبر منطقة برية في اإلقليم دون منازع،
شذوذاً مقترن ًا في متوسط درجات احلرارة يتجاوز 0.5 +
درجة مئوية .وسجلت كندا وحدها أكبر شذوذ في
درجات احلرارة قدره  1.3 +درجة مئوية ،مما يجعل العقد
وطبق ًا لالستقصاء الذي أجرته املنظمة ( ،)WMO
 2010-2001أحر عقد شهده البلد.
أبلغ ما مجموعه  56بلداً (  44في املائة) أن درجات
وفي أوقيانيا ،أبلغت أستراليا وبولونيزيا الفرنسية احلرارة اليومية القصوى األعلى على اإلطالق في
ونيوكاليدونيا ونيوزيلندا وتونغا عن شذوذ موجب في سجالت الفترة  2010-1961قد ُرصدت في الفترة
درجات احلرارة في العقدين األخيرين قيمته املتوسطة  ،2010-2001 +قياس ًا بنسبة  24في املائة في الفترة
 0.34درجة مئوية في العقد  .2010-2001وكان العقد  ،2000-1991بينما تقع نسبة  32في املائة املتبقية
 2010-2001في أستراليا ،وهي أكبر بلد في املنطقة ،هو
في العقود الثالثة السابقة .وعلى العكس ،فإن 11
أحر عقد على اإلطالق إذ بلغ الشذوذ  +0.48درجة مئوية .في املائة من البلدان (  14بلداً من إجمالي  )127قد
وكما يتضح من الشكلني  1و ،2واصل العقد  2010-أبلغت عن أن درجات احلرارة اليومية الدنيا املطلقة قد
 2001االجتاه التصاعدي في درجات احلرارة العاملية على ُسجلت في الفترة  ،2010-2001قياس ًا بنسبة  32في
الرغم من اآلثار املب ّردة للفترات املتعددة لظاهرة النينيو املائة في الفترة  ،1970-1961وزهاء  20في املائة في
كل عقد من العقود الوسيطة (الشكل .)4
والتقلبية الطبيعية من عام آلخر.
5

الظواهر املتطرفة وهشاشة األوضاع والتعرض في الفترة  2010-2001قياس ًا بالفترة ،2000-1991
إذ انخفضت بنسبة  16في املائة و 43في املائة على
والكوارث
التوالي ،ويرجع ذلك إلى حد بعيد إلى حتسني نظم
مراقبة الظواهر املتطرفة وفهمها أمر هام ألن هذه الظواهر اإلنذار املبكر وزيادة االستعداد والتأهب.
تزهق األرواح وتدمر املمتلكات في كثير من األحيان.
غير أنه ميكن احليلولة دون أن تتحول الظواهر املتطرفة وقد قلت حاالت الوفاة ،حتى عندما يزيد التعرض
إلى كوارث كبرى عن طريق احلد من هشاشة أوضاع للظواهر املتطرفة بسبب الزيادة السكانية وزيادة أعداد
الناس الذين يعيشون في املناطق املعرضة للكوارث.
السكان إزاءها ومن التعرض لها.
وطبق ًا لتقرير التقييم العاملي لعام  ،2011زاد متوسط
ولئن كانت قواعد البيانات اخلاصة بالكوارث مفيدة عدد السكان املعرضني للفيضانات كل عام بنسبة 114
لتحديد السلوك حيال الظواهر املتطرفة وآثارها في في املائة إجما ًال بني عامي  1970و ،2010وهي فترة
مختلف املناطق ،فإن البيانات ال توضح أن الزيادة زاد فيها سكان العالم بنسبة  87في املائة ،من 3.7
في اخلسائر املرصودة تنجم عن زيادة في وتيرة وحدة مليار إلى  6.9مليار نسمة .وزاد في الفترة ذاتها عدد
الظواهر املتطرفة .وتدخل عوامل أخرى في املعادلة ،السكان املعرضني للعواصف القاسية بزهاء ثالثة أمثال
السيما زيادة تعرض السكان واملمتلكات للظواهر في املناطق املعرضة لألعاصير ،وهي زيادة بنسبة 192
املناخية املتطرفة وحتسني وزيادة اإلبالغ عن الكوارث .في املائة.
ومع ذلك ،جتدر اإلشارة إلى الزيادة الكبيرة جداً (أكثر
من  2000في املائة) في اخلسائر في األرواح الناجمة
عن موجات احلرارة ،السيما خالل ظواهر احلرارة
املتطرفة غير املسبوقة التي أملت بأوروبا في صيف 2003
وباالحتاد الروسي في صيف  .2010ومن ناحية أخرى،
قلت حاالت الوفاة الناجمة عن العواصف والفيضانات

وبينما انخفضت احتماالت الوفاة واإلصابة بجروح
بسبب العواصف والفيضانات ،زادت هشاشة أوضاع
املمتلكات .ويرجع ذلك إلى أن اتساع األصول
االجتماعية  -االقتصادية والبنيوية قد أدى إلى زيادة
في مقدار وقيمة املمتلكات املعرضة لظواهر الطقس
واملناخ املتطرفة.

+20%

الشكل  - 3تأثير الظواهر
املتطرفة خالل الفترة
 2010-2001قياس ًا بالفترة
 :2000-1991إجمالي
عدد حاالت الوفاة .تبني
األعمدة نسبة التغيير من
الفترة  2000-1991إلى
الفترة 2010-2001
(مصدر البيانات:
قاعدة البيانات الدولية
للكوارث/مركز أبحاث
األوبئة الناجمة
عن الكوارث
()EM-DAT/CRED
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وقد عانى الكثير من البلدان واملناطق طوال العقد
 2010-2001موجات حرارة في فترة أو أخرى (الشكل
 .)5ويشمل بعض أسوأ هذه املوجات موجتي حرارة
قاسيتني في الهند في عامي  2002و ،2003تسببت
كل منهما في مقتل ما يربو على  1000شخص؛ وموجة
احلرارة في صيف  2003في كثير من أنحاء أوروبا ،والتي
تسببت في ما يزيد على  66 000حالة وفاة؛ وموجة احلرارة
الشديدة والطويلة األمد بشكل غير عادي والتي أملت
باالحتاد الروسي في متوز/يوليو  -آب/أغسطس ،2010
وتسببت في ما يزيد على  55 000حالة وفاة .ويحدد
استقصاء املنظمة ( )WMOكثيراً من حاالت درجات
احلرارة العالية بشكل غير عادي ،وموجات احلرارة،
وسجالت درجات احلرارة في مختلف أنحاء العالم.

وعلى الرغم من متوسط درجات احلرارة املسجلة خالل العقد،
فإن موجات البرودة استمرت في التسبب في معاناة شديدة
في كثير من البلدان .فبالتزامن مع الطور السالب املتطرف
للتذبذب في املنطقة القطبية الشمالية والتذبذب في احمليط
األطلسي الشمالي ،عانت نصف الكرة الشمالية من أوضاع
متطرفة في فصل الشتاء من كانون األول/ديسمبر 2009
إلى شباط/فبراير  .2010وأسفرت األوضاع الباردة والسالبة
املمتدة في أوروبا عن  450حالة وفاة .كما كان شتاء عامي
 2010/2009بارداً للغاية في االحتاد الروسي وأمريكا الشمالية
(السيما الواليات املتحدة األمريكية) وأجزاء من آسيا.
وشهدت دولة بوليفيا املتعددة القوميات في  ،2002وجنوب
أفريقيا في  2002و ،2007وروسيا  ،2003واملغرب واجلزائر
في  ،2005وأستراليا في  ،2005وآسيا في ،2008/2007
وجنوبي الصني في  ،2008موجات باردة أخرى.
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الشكل  - 4السجالت
القطرية املطلقة لدرجات
احلرارة القصوى والدنيا
اليومية ،وإجمالي الهطول
على مدار  24ساعة في
العقود اخلمسة األخيرة
(املصدر :استقصاء
املنظمة ())WMO
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ظواهر احلرارة والبرودة املتطرفة

يتباين الهطول والفيضانات واجلفاف في جميع أنحاء
العالم بشكل طبيعي من عام آلخر ومن عقد آلخر.
وإضافة إلى ذلك ،ونظراً إلى أن الهواء الساخن ميكن أن
يحتفظ مبزيد من الرطوبة ،فمن املرجح أن يؤثر تغير املناخ
على حدوث وظواهر الهطول املتطرفة وعلى شدتها .كما
أن زيادة احلرارة يس ّرع الدورة الهيدرولوجية التي ميكن أن
تسهم في سقوط األمطار بشكل أكثر غزارة وفي زيادة
البخر .وقد حدث أكبر عدد من ظواهر الهطول املتطرفة
على مدار  24ساعة املدرجة في السجالت الوطنية،
حسبما يشير استقصاء املنظمة ( ،)WMOخالل
العقدين املاضيني ( 2010-1991الشكل .)4

53.5

ً

ً

2009
Hopetown

 .1990-1961وكان العقد  2010-2001األكثر مطراً منذ
 ،1901فيما عدا اخلمسينات من القرن املاضي (الشكل
 .)6وإضافة إلى ذلك ،فإن عام  2010كان أكثر األعوام
املسجلة على اإلطالق مطراً على نطاق العالم .ويعود
العامان األكثر مطراً إلى  1956و 2000اللذين تزامنا مع
ظواهر نينيا قوية ،على غرار النصف الثاني من عام .2010

وتشهد معظم أنحاء العالم هطو ًال يزيد على املعتاد
(الشكل  .)7فشرقي الواليات املتحدة األمريكية،
وشمالي وشرقي كندا ،وأجزاء كبيرة من أوروبا ووسط
آسيا قد شهدت أمطاراً غزيرة .ومن بني املناطق التي
جتاوزت فيها األمطار املعدل املتوسط شمالي وجنوبي
ويزيد متوسط الهطول على سطح األرض على نطاق البرازيل ،وأوروغواي ،وشمالي وشرقي األرجنتني،
العالم خالل الفترة  2010-2001على متوسط الفترة وجنوبي أفريقيا ،وإندونيسيا ،وشمالي أستراليا.
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وطبق ًا ملا جاء في استقصاء املنظمة ( ،)WMOكانت عن خسائر كبيرة في األرواح وعن عجز في الغذاء) ،وفي
الفيضانات هي أكثر الظواهر املتطرفة تواتراً خالل العقد .حوض نهر األمازون (.)2010
وقد تضرر شرقي أوروبا بشكل خاص في عام 2001
وعام  ،2005كما تضررت الهند في  ،2005وأفريقيا في
العواصف العاتية
-5
 ،2008وآسيا (السيما باكستان حيث لقى  2000شخص
مصرعهم وتضرر  20مليون شخص) في  ،2010وأستراليا وفق ًا للمركز الوطني للبيانات املناخية ( )NCDCالتابع
أيض ًا في  .2010وإضافة إلى ذلك ،أبلغت بلدان أخرى لإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف اجلوي (،)NOAA
عن عدد كبير من الفيضانات اخلاطفة مع انهيارات أرضية.
فإن العقد  2010-2001كان األكثر نشاط ًا منذ عام 1855
فيما يتعلق باألعاصير املدارية في حوض احمليط األطلسي
فسجل ما متوسطه  15عاصفة مسماة ،وهو
وقد تضرر عدد كبير من الناس باجلفاف أكثر من أي نوع الشماليُ .
آخر من الكوارث الطبيعية بسبب اتساع نطاقه وامتداده ما يتجاوز بكثير املتوسط الفترة الطويلة من  1981إلى
الزمني .وقد شهد العقد  2010-2001حاالت جفاف  ،2010والبالغ  12عاصفة مسماة سنوياً.
في كافة أنحاء العالم .وقد كان أكبر تأثير وأطول فترة
زمنية حلاالت اجلفاف في أستراليا (في  2002وفي سنوات وكان عام  2005هو أنشط موسم مسجل على اإلطالق،
أخرى أيضاً) ،وشرقي أفريقيا ( 2004و ،2005مما أسفر إذ شهد ما مجموعه  27عاصفة مسماة 15 ،منها وصلت

الشكل  - 5أهم موجات
احلرارة ودرجات احلرارة
العالية بشكل غير معتاد
املُبلغ عنها خالل الفترة
( 2010-2001املصدر:
املركز الوطني للبيانات
املناخية ()NCDC
لتابع لإلدارة الوطنية
للمحيطات والغالف
اجلوية ())NOAA
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الشكل  - 6الشذوذ في
الهطول العاملي على مدار
العقد (بامللليمترات)
قياس ًا بالقيم القياسية
للمنظمة ()WMO
للفترة 1990-1961
(املصدر :املركز الوطني
للبيانات املناخية
( )NCDCالتابع لإلدارة
الوطنية للمحيطات
والغالف اجلوي
())NOAA
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الشكل  - 7الشذوذ في
الهطول العقدي إلجمالي
املناطق البرية في الفترة
2010-2001؛ استند
التحليل إلى قياس املطر
مبقدار درجة واحدة
بالنقاط الشبكية باعتبارها
انحراف ًا قياسي ًا بامللليمتر/
سنوي ًا عن التركيز
املعتاد على فترة األساس
( 2000-1951املصدر:
املركز ملناخيات الهطول
( ،)GPCCواملرفق
الوطني األملاني لألرصاد
اجلوية)
10
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وصنف سبع منها كأعاصير
إلى حدة أعاصير الهاريكنيُ ،
هاريكني كبرى (الفئة  3أو أكثر) .وكان اإلعصار
كاترينا ،وهو إعصار هاريكني من الفئة  ،5هو األكثر
تدميراً في العقد ،ووصل إلى اليابسة في جنوبي الواليات
املتحدة األمريكية في آب/أغسطس.
وفي املناطق األخرى ،كان نشاط األعاصير عند مستواها
املتوسط أو دون املتوسط بشكل عام .وشهد حوض اجلزء
الشرقي من احمليط الهادئ الشمالي  139عاصفة مسماة
خالل العقد 65 ،منها مصنفة كأعاصير هاريكني وهو ما
يقل عن املتوسط بدرجة طفيفة .ولم تنزل أغلبية هذه
األعاصير املدارية على األرض ولم تتسبب في خسائر
كبيرة .كما كانت العواصف املدارية البالغ عددها 230
في شمال غربي احمليط الهادئ دون املتوسط بدرجة طفيفة
أيضاً .وكانت العاصفة دوريان هي األكثر تدميراً بني هذه
العواصف ،وقد أملّت بالفلبني في  2006وتسببت في
مقتل ما يزيد على  1000شخص ،وتضرر بها  1.5مليون
شخص.
وشهد احمليط الهندي الشمالي اإلعصار املداري املسجل
األكثر فتك ًا خالل العقد ،عندما ألم إعصار نرجيس
مبيامنار في أوائل أيار/مايو  .2008و ُأبلغ عن 138 000
شخص بني مقتول ومفقود ،وعن تضرر ثمانية ماليني
شخص وتدمير آالف املنازل.
كما ميكن أن تتحول العواصف اخلارجة عن املدار إلى
كوارث طبيعية مدمرة ،وذلك أساس ًا في املناطق الواقعة
عند خطوط العرض املتوسطة .وقد تضررت أوروبا بقسوة
بثالث عواصف ريحية خارج املدار :أملت العاصفة كيريل
بعدة أجزاء من وسط أوروبا في 2007؛ ونزلت العاصفة
كالوس في جنوبي أوروبا في  ،2009والعاصفة إجزنتيا في
شمال غربي أوروبا في  .2010وتسببت هذه العواصف
في خسائر تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدوالرات
األمريكية ،وفي وفاة زهاء  100شخص .وطبق ًا لتحليالت
شركة التأمني ميونخ  ،Reفإن العواصف الشتوية في
الواليات املتحدة األمريكية وكندا في عامي  2007و2008
تصنف من بني أكثر عشر عواصف تكلفة منذ عام 1980
من حيث اخلسائر املؤمن عليها.
-6

التربة الصقيعية .وإضافة إلى كون ذلك مؤشراً على احترار
املناخ ،فإن انصهار اجلليد والثلوج يؤثر أيض ًا على اإلمداد
باملياه وطرق النقل والبنية األساسية والنظم اإليكولوجية
البحرية وأكثر من ذلك.
إن حالة غطاء اجلليد البحري في املنطقة القطبية الشمالية
في القرن العشرين موثقة توثيق ًا جيداً نسبياً .فحتى
الستينات من القرن املاضي كان غطاء اجلليد البحري
يبلغ  16-14مليون كيلومتر مربع في املنطقة القطبية
الشمالية في أواخر الشتاء ،و 9-7مليون كيلومتر مربع
في نهاية الصيف الشمالي .غير أنه قد تقلص سريع ًا
منذ ذلك احلني ،فقد بلغ نطاق اجلليد البحري أقل
رقم مسجل له على اإلطالق في شهر أيلول/سبتمبر
في اخلمس سنوات  2005و 2007و 2008و2009
وسجل في ( 2007الشكل  )9أقل نطاق
وُ .2010
قياسي وقدره  4.28مليون كيلومتر مربع – أي  39في
املائة دون املتوسط الطويل األمد .وقد ُحطم هذا الرقم
في  .2012كما أن احلجم املقدّ ر للجليد البحري في
املنطقة القطبية الشمالية يتقلص أيض ًا بشكل ملحوظ
منذ  ،2005وشهد عام  2010رقم ًا قياسي ًا جديداً .وفي
غضون ذلك ،يتسع نطاق اجلليد البحري في املنطقة
القطبية اجلنوبية بدرجة طفيفة إجما ًال ألسباب اليزال
العمل جاري للتحقق منها.
وتوجد أكبر صفيحتني جليديتني في العالم (اجلليد
الطويل األمد املتراكم على كتل أرضية) في املنطقة
القطبية اجلنوبية وغرينالند .ويتسارع نقص صافي
الكتلة اجلليدية من هاتني الصفيحتني ،وقد ُسجل
أكبر نقص فيها في العقد في عامي  2007و .2008وإذا
استمر هذا االجتاه ستسهم الصفائح اجلليدية ،أكثر من
أي عامل آخر ،في ارتفاع مستوى سطح البحر في القرن
احلادي والعشرين.

وقد فقدت األنهار اجلليدية في العالم في العقد
ال أكثر مما فقدت في أي عقد منذ بدء
 2010-2001كت ً
السجالت .وتقلص الغطاء اجلليدي بشكل كبير في
نصف الكرة الشمالي (الشكالن  10و .)11وتأخذ
درجات حرارة التربة الصقيعية (األراضي املجمدة) في
االرتفاع ،وقد اتسم العقد  2010-2001بزيادة في ُسمك
تقلص الغطاء اجلليدي وارتفاع منسوب طبقة االنصهار املوسمية في مناطق شمالية كثيرة.

البحار
صاحب االحترار القياسي للعقد  2010-2001انصهار ونتيجة لهذا االنصهار الواسع االنتشار (والتوسع احلراري
الغطاء اجلليدي واجلليد البحري واألنهار اجلليدية وذوبان في مياه البحر) ،واصل املتوسط العاملي ملستوى سطح
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البحر ارتفاعه طوال العقد  2010-2001فيبلغ معدل
الزيادة املرصود زهاء  3ملليمترات سنوياً ،وهو ما يساوي
ضعف االجتاه املرصود في القرن العشرين والبالغ 1.6
ملليمتر سنوياً .ويزيد املتوسط العاملي ملستوى سطح
البحر في العقد  2010-2001على املتوسط العاملي في عام
 1880بـ  20سنتيمتر تقريباً.
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تقرير املناخ العاملي  ،2010-2001فإن العلميني املعنيني
باملناخ ميكنهم اآلن أن يربطوا بعض التذبذبات الطبيعية
باالجتاهات املوسمية للمناخ .كما أنهم يفهمون اآلليات
التي تستخدمها انبعاثات غازات االحتباس احلراري
الناجمة عن األنشطة البشرية في زيادة متوسط درجات
احلرارة العاملية.

وفي حني توجد أدلة على تزايد تواتر وشدة أنواع الظواهر
اخلالصة
املتطرفة ،فمازال من الصعب تقييم مدى تأثير األنشطة
-7
البشرية على فرادى الظواهر املتطرفة .فالشك أن التقلبية
من األهمية مبكان فهم مناخ األرض واالجتاهات فيما الطبيعية للمناخ أمر هام جداً ،ولكن توجد أدلة أيض ًا
يتعلق بدرجات احلرارة والهطول والظواهر املتطرفة على أن تأثير اإلنسان عليها قد زاد بدرجة كبيرة من
من أجل رفاه بشري والتنمية املستدامة .وكما يؤكد احتمال حدوث بعض الظواهر ،مثل موجة احلر األوروبية
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في عام  .2003وتسعى املنهجيات القائمة على أساس
علمي الناشئة إلى أن حتدد مبزيد من الثقة كيف يؤثر تغير
املناخ في الظواهر املتطرفة.
ولن يتم التوصل إلى اجتاه واضح بشأن األعاصير املدارية
والعواصف اخلارجة عن املدار على املستوى العاملي.
وسيلزم احلصول على مجموعات بيانات أكثر اكتما ًال
إلجراء حتليالت سديدة لالجتاهات اخلاصة بوتيرة وحدة
هذه املخاطر.

63−118 km/h
119−153 km/h
154−177 km/h
178−209 km/h
210−249 km/h
> 249 km/h

للكشف عن التغيرات في درجات احلرارة .كما أن
تقييم االجتاهات اخلاصة بالظواهر املتطرفة للطقس واملناخ
يقتضي إطاراً زمني ًا أطول حتى من ذلك ألن هذه الظواهر،
بحكم تعريفها ،ال حتدث كثيراً .وتتناول جلنة علم
املناخ ( )CClالتابعة للمنظمة ( )WMOحالي ًا نُهج ًا
جديدة لتحسني حتديد خصائص هذه الظواهر وتقييمها
ومراقبتها .وإضافة إلى ذلك ،بدأ يظهر بحث ّ
مبشر جديد
في حتديد أسباب الظواهر املتطرفة املختلفة استناداً إلى
بيانات رصدية ومنوذجية.

الشكل  - 8أهم
العواصف املدارية
املسجلة خالل العقد
( 2010-2001املصدر:
املركز الوطني للبيانات
املناخية (– )NCDC
اإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف اجلوي
()NOAA

والتمييز بني التقلبية الطبيعية للمناخ وتغير املناخ وقد أخذت املراقبة الطويلة األمد للغالف اجلليدي في الظهور
الناجم عن أنشطة بشرية سيتطلب مجموعات بيانات باعتبارها أولوية ملحة لكل من البحوث املناخية وفهم اآلثار
أشمل وطويلة األمد .والعقد هو أقل فترة زمنية ممكنة العملية لالنصهار على نطاق واسع .والتزال هناك جوانب
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الشكل  – 9نطاق اجلليد
البحري في أيلول/
سبتمبر 2007؛ يشير اخلط
األرجواني إلى املتوسط
الطويل األمد للفترة
املرجعية 2000-1979
(على اليسار) ونطاق
اجلليد البحري في املنطقة
القطبية الشمالية في نهاية
موسم االنصهار الصيفي
من  2007إلى ( 2010على
اجلانب األمين) (املصدر:
املركز الوطني لبيانات
الثلج واجلليد ،الواليات
املتحدة األمريكية)
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الشكل  – 10متوسط
الرصيد املتراكم لكتلة
األنهار اجلليدية احملددة
منذ 1946/1945
(املصدر :املرفق العاملي
ملراقبة األنهار اجلليدية)
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الشكل  – 11الشذوذ
في الغطاء اجلليدي في
نصف الكرة الشمالي في
حزيران/يونيو
(( )2010-1970مصدر
البيانات :مختبر اجلليد
العاملي بجامعة ريتجرز،
الواليات املتحدة
األمريكية).
مالحظة :ال توجد
بيانات مماثلة لنصف
الكرة اجلنوبي نظراً إلى أن
ّ
املعرضة
املساحة األرضية
للغطاء اجلليدي املوسمي
(خارج املنطقة القطبية
اجلنوبية) محدودة جداً.
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شك فيما يتعلق بتطور انصهار صحائف اجلليد في املستقبل.
كما أن فهم تقلبية الغالف اجلليدي سيساعد على حتسني
التوقعات بارتفاع مستوى سطح البحر الذي سيسهم بدوره
في تخطيط السواحل وإدارتها مبزيد من الفاعلية.
ومع التقدم احملقق في رصد نظام املناخ ومنذجته وفهمه
علمياً ،سيتمكن العلميون من تقدمي معلومات متزايدة

الفائدة التخاذ القرارات .وسيستفيد من ذلك بدرجة
كبيرة التعاون الدولي من خالل اتفاقية األمم املتحدة
اإلطارية بشأن تغير املناخ ( )UNFCCCواإلطار العاملي
للخدمات املناخية ( .)GFCSوتظل املنظمة ()WMO
ملتزمة بدعم هذه اجلهود من خالل أعضائها وبرامجها
وتقاريرها املنتظمة التي يتسنى إصدارها بفضل شبكة
املنظمة ( )WMOملراقبة نظام املناخ.
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