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مالحظة
التسميات المستخدمة في مطبوعات المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ( )WMOوطريقة عرض المواد فيها ال تعني التعبير عن
أي رأي من جانب أمانة المنظمة ( )WMOفيما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها ،أو فيما
يتعلق بتعيين حدودها أو تخومها.
ً
تفضيال لها على سواها
وال يعني ذكر شركات أو منتجات معينة أن هذه الشركات أو المنتجات معتمدة أو موصى بها من المنظمة
مما يماثلها ولم يرد ذكرها أو اإلعالن عنها.
والنتائج والتفسيرات واالستنتاجات التي يقدمها مؤلفون بعينهم في مطبوعات المنظمة ( )WMOتخص هؤالء المؤلفين وحدهم ،وال
تعكس بالضرورة آراء المنظمة ( )WMOأو أعضائها.
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تصدير
طفق العالم يشعر طوال عام  2013باآلثار الكبيرة المترتبة
على تقلبية المناخ وتغيره .ويقدم بيان المنظمة العالمية
لألرصاد الجوية عن حالة المناخ العالمي في  2013صورة
لالتجاهات العالمية واإلقليمية للطقس والمناخ طوال العام
الماضي ،ويبرز بعضاً من أهم الظواهر المتطرفة التي
شهدها العام الماضي.
يعادل عام  2013عام  2007باعتبارهما أحر سادس عام
مسجل منذ بدء السجالت العالمية في عام  .1850ولئن
كان من الطبيعي أن يتفاوت المناخ من عام آلخر ،فمن
الواضح أن كوكب األرض يشهد اتجاهاً احترارياً عاماً،
فثالثة عشر عاماً من بين أحر األربعة عشر عاماً المسجلة
ً
فضال عن
قد جاءت جميعها في القرن الحادي والعشرين،
أن كل عقد من العقود الثالثة الماضية كان أحر من سابقه،
وبلغت الذروة في العقد  2010-2001الذي كان أحر عقد
مسجل .وكما أوضح تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير المناخ ،فإن هذا االحترار المطرد
ينجم عن ارتفاع مستويات غازات االحتباس الحراري
في الغالف الجوي بسبب األنشطة البشرية.

وقد تطور التنبؤ بالطقس ،بما في ذلك التنبؤ بالعواصف
وغير ذلك من الظواهر الخطرة ،تطوراً كبيراً في األعوام
األخيرة .ففي تشرين األول  /أكتوبر  ،2013أوضحت
الظواهر المحيطة باإلعصار المداري فيلين ،وهو ثاني
أقوى إعصار مداري يلم بالهند منذ بدء السجالت ،كيف
يمكن أن يسهم التنبؤ المحسن ،إذا ما اقترن بإجراءات
حكومية لبناء القدرة الوطنية على المقاومة وتوفير المأوى،
في الحد بدرجة كبيرة من الخسائر في األرواح .ومع ذلك،
فاليزال بوسع الظواهر المتطرفة أن تتسبب في خسائر
في األرواح والممتلكات ،ولذا فعلينا أن نواصل تحسين
االستعداد وتدعيم نظم اإلنذار المبكر وتنفيذ نهج متعدد
المخاطر للحد من مخاطر الكوارث.

وهذا البيان يعتمد على المدخالت التي تقدمها المؤسسات
البحثية الرائدة والمرافق الوطنية لألرصاد الجوية
والهيدرولوجيا في أعضاء المنظمة ( .)WMOوقد نُشر
هذا الملخص بجميع اللغات الرسمية الست للمنظمة ()WMO
القراء .بيد إنني أشجع بقوة
حتى يصل ألكبر عدد ممكن من َّ
إننا نفهم اآلن أكثر من ذي قبل مسألة تغير المناخ الناجم القراء المهتمين على التمعن في دراسة التقرير األصلي
عن األنشطة البشرية ،وبوسع علماء علم المناخ أن يحددوا المتوافر على الموقع الشبكي للمنظمة (.)WMO
بشكل متزايد كيف تؤثر أنماط الضغط ودرجات الحرارة
الواسعة النطاق على الطقس .ولعل أكثر هذه األنماط شيوعاً
هي ظاهرة النينيو – التذبذب الجنوبي ( )ENSOفي المحيط
الهادئ ،التي تؤثر على أنماط الطقس في مختلف أنحاء
العالم من خالل «الترابط عن بعد» .وإضافة إلى ظاهرة
النينيو – التذبذب الجنوبي ( ،)ENSOكثيراً ما تفسر أيضاً
ظواهر التذبذب في المحيط األطلسي الشمالي ،والتذبذب
في المنطقة القطبية الشمالية ،والتيارات النفاثة ،وغيرها
من األنماط المتكررة ،األسباب التي تجعل هذه األوضاع
الجوية أكثر مطراً أو جفافاً أو احتراراً أو برودة أو رياحاً
(م .جارو)
األمين العام
قياساً بالمتوسط.
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تقديم
يستند هذا البيان إلى قواعد بيانات ومعلومات قدمها
أعضاء المنظمة ( )WMOوشركاؤها عن عام  ،2013وتم
تقييمها في سياقها الجغرافي العالمي واإلقليميُ .
وقورنت
هذه المعلومات بالمتوسطات والتقارير المناخية (الخلفية
التاريخية) كلما أمكن وعند االقتضاء.
ويستند تقييم درجات الحرارة العالمية إلى ثالثة مجموعات
بيانات مستقلة يحتفظ بها مركز هادلي التابع لدائرة
األرصاد الجوية ووحدة البحوث المناخية في جامعة
إيست أنجليا ( ،)HadCRUوكالهما في المملكة المتحدة؛
والمركز الوطني للبيانات المناخية ( )NCDCالتابع لإلدارة
الوطنية للمحيطات والغالف الجوي ( )NOAAبالواليات
المتحدة؛ ومعهد غودارد للدراسات الفضائية ( )GISSالذي
تديره اإلدارة الوطنية للمالحة الجوية والفضاء (،)NASA
والموجود في الواليات المتحدة أيضاً .وترجع مجموعة
البيانات التي يحتفظ بها مركز هادلي ووحدة البحوث
المناخية ( )HadCRUإلى عام  ،1850وترجع مجموعات
البيانات التي يحتفظ بها المركز الوطني ( )NCDCومعهد
غودارد (( )GISSومن ثم مجموعة البيانات المجمعة )
إلى عام  .1880كما استُخدمت مجموعات بيانات أخرى
إلجراء تحليالت إضافية.
وأعد مضمون البيان واستعرضه عدد من الخبراء المنتسبين
لمؤسسات ومراكز وبرامج دولية وإقليمية ،وكذلك المرافق
الوطنية لألرصاد الجوية والهيدرولوجيا ( ،)NMHSsوهي
الجهات الرئيسية المقدمة للرصدات والمعلومات المناخية
التي يستند إليها البيان .كما قدم ما يربو على  50مرفقاً
وطنياً ( )NMHSsمدخالت مباشرة في البيان استجابة للنداء
الذي وجهته المنظمة ( )WMOلتقديم مساهمات .ووفرت
مرافق وطنية كثيرة أخرى بياناتها وتقاريرها المناخية

على مواقعها الشبكية وتم الدخول على هذه المواقع عند
االقتضاء .وعندما كانت تُثار الشكوك حول وقائع وأرقام،
كانت المنظمة ( )WMOتتواصل مع المصدر الوطني
المعني للتحقق من المعلومات قبل إدراجها في البيان.
ويستند تعريف «األقاليم» إلى الهيكل اإلقليمي للمنظمة
( ،)WMOكما يلي:
•
•
•
•
•
•

أفريقيا (اإلقليم األول)
آسيا (اإلقليم الثاني)
أمريكا الجنوبية (اإلقليم الثالث)
أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي (اإلقليم
الرابع)
جنوب غرب المحيط الهادئ (اإلقليم الخامس)
أوروبا (اإلقليم السادس)

ويستخدم برنامج مراقبة نظام المناخ التابع للمظمة ()WMO

المتغيرات المناخية األساسية ( ،)ECVsحسبما يعرفها
النظام العالمي لرصد المناخ .وتم تحديد زهاء  50متغيراً
مناخياً أساسياً ( )ECVsباعتبارها جوهرية للرصد العالمي.
ويضم هذا البيان تقييمات لحالة المناخ العالمي والظواهر
المتطرفة المرصودة باستخدام بيانات ونواتج المتغيرات
المناخية األساسية ( ،)ECVsبما في ذلك درجات حرارة
الهواء والهطول واألوزون االستراتوسفيري وغازات
االحتباس الحراري الطويلة العمر (المتغيرات المناخية
األساسية في الغالف الجوي)؛ والغطاء الجليدي وصفائح
الجليد ورطوبة التربة ( المتغيرات المناخية األساسية
األرضية)؛ وكذلك الجليد البحري وارتفاع مستوى سطح
البحر ودرجات حرارة سطح البحر وتحمض المحيطات
(المتغيرات المناخية األساسية األقيانوغرافية).
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النتائج الرئيسية
الشكل  – 1الشذوذ في
درجات الحرارة العالمية
على سطح األرض وسطح
البحر (درجة مئوية) لعام
 2013مقارنة بالفترة
( 1990-1961المصدر:
مركز هادلي التابع لدائرة
األرصاد الجوية بالمملكة
المتحدة ،ووحدة البحوث
المناخية بجامعة أيست
أنجليا بالمملكة المتحدة)
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الشكل  – 2الشذوذ السنوي
في المتوسط العالمي
لدرجات الحرارة (مقارنة
بالفترة )1990-1961
من عام  1850إلى عام
 ،2013من مركز هادلي/
وحدة البحوث المناخية
(( )HadCRUT4يمثل
الخط األسود والمساحة
الرمادية المتوسط و95
في المائة من نطاق عدم
اليقين) ،والمركز الوطني
للبيانات المناخية (باللون
األحمر) التابع لإلدارة
الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي (،)NOAA
ومعهد غودارد لدراسات
الفضاء التابع لإلدارة
الوطنية للمالحة الجوية
والفضاء (( )NASAباللون
األزرق)( .المصدر:
مركز هادلي التابع لدائرة
األرصاد الجوية بالمملكة
المتحدة ،ووحدة البحوث
المناخية بجامعة أيست
أنجليا بالمملكة المتحدة)
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يتعادل عام  2013مع عام  2007باعتبارهما أحر سادس
عام مسجل منذ بدء السجالت العالمية في عام  .1850وقد
بلغ المتوسط العالمي لدرجات الحرارة السطحية ما يزيد
على متوسط الفترة  1990-1961بمقدار  0.50درجة مئوية
 0.10 ±درجة مئوية ( 0.90درجة فهرنهايت  0.18 ±درجة
فهرنهايت) ،وما يزيد على متوسط الفترة 2010-2001
بمقدار  0.03درجة مئوية ( 0.05درجة فهرنهايت) .كما كان
العام الماضي أحر من عامي  2011و 2012اللذين تجاوزا
المتوسط بمقدار  0.43درجة مئوية و 0.46درجة مئوية وللتوصل إلى هذه األرقام ،تأخذ المنظمة ( )WMOمتوسط
على التوالي .رغم أنهما قد شهدا أوضاع النينيا المبردة .درجات الحرارة الواردة في مجموعات البيانات العالمية
الرئيسية التي تُدار كل منها على انفصال وباستخدام
وظاهرة النينيو التي تبعث على االحترار ،وظاهرة النينيا
منهجيات مختلفة .وتقدم قواعد بيانات أخرى نتائج مشابهة
المبردة هما من الدوافع الرئيسية للتقلبية الطبيعية في
وإن كانت مختلفة بدرجة طفيفة .فيشير تحليل لدرجات
الحرارة أجرته الوكالة اليابانية لألرصاد الجوية إلى أن
عام  2013كان ثاني أحر عاماً مسجل .ووفقاً لبيانات إعادة
0.6
ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺎدﻟﻲ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﺪاﺋﺮة اﻷرﺻﺎد اﻟﺠﻮﯾﺔ ووﺣﺪة اﻟﺒﺤﻮث اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ
التحليل المقدمة من المركز األوروبي للتنبؤات الجوية
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺎﺧﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ )(NOAA
0.4
ﻣﻌﻬﺪ ﻏﻮدارد ﻟﻠﺪراﺳﺎت اﻟﻔﻀﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻺدارة اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ )(NASA
المتوسطة المدى ( ،)ECMWFفإن عام  2013يتعادل مع
0.2
 1998باعتبارهما أحر رابع عام منذ عام .1958
– 0.2

4
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نظام المناخ .غير أن أياً منهما لم يكن مشهوداً خالل
عام  2013الذي كان من بين أحر أربعة أعوام مسجلة لم
تشهد ظاهرة التذبذب الجنوبي ( .)ENSOوقد جاء ثالثة
عشر عاماً من بين األربعة عشر عاماً المسجلة ،بما في
عام  ،2013في القرن الحادي والعشرين ،وأحر عامين
مسجلين هما  2010و ،2005يعقبهما  .1998وقد هيمنت
أوضاع ظاهرة النينيو في الشهور األولى من عام 2010
وعام  ،1998بينما امتدت أوضاع ضعيفة من نوع النينيو
من عام  2004إلى النصف األول من عام .2005

0

2000

0.2

0

90S
180

ونظراً إلى تباين قدرة اليابس وقدرة البحار على امتصاص
الحرارة ،فإن الهواء فوق اليابس يميل إلى االحترار بشكل
أسرع .وقد تجاوزت درجات حرارة الهواء لعام 2013
في مختلف المسطحات البرية على نطاق العالم متوسط
الفترة  1990-1961بمقدار  0.85درجة مئوية  0.17 ±درجة
مئوية ،ومتوسط الفترة  2010-2001بمقدار  0.06درجة
مئوية ،وعام  2013الذي كان رابع أعلى متوسط مسجل.
وكان فترة الشهرين تشرين الثاني /نوفمبر – كانون األول/

2010
2005
1998
2003
2002
2013
2007
2006
2009
2012
2004
2001
2011
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1997
1995
1999
2000
1990
1991
1988
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1989
1993
1980
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1940
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1985
1942
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2011–2013
2001–2010
1991–2000
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1850–1910
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0.6
اﺧﺘﻼف درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(
ﻋﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة 1990-1961

0.6
0.4
0.2
0.0
–0.2
–0.4
–0.6
–0.8

الشكل  – 3درجات
الحرارة السطحية المرتبة
عالمياً لليابس والمحيطات
للسنوات الخمسين األشد
احتراراً .يوضح الرسم
البياني المدرج درجات
الحرارة السطحية المرتبة
عالمياً منذ عام .1850
ويشير حجم األعمدة إلى
 95في المائة من حدود
الثقة المرتبطة بكل عام.
والقيم هي متوسطات
بسيطة مرجحة حسب
المجال بالنسبة للسنة
بأكملها( .المصدر :مركز
هادلي التابع لدائرة
األرصاد الجوية بالمملكة
المتحدة ،ووحدة البحوث
المناخية بجامعة أيست
أنجليا بالمملكة المتحدة)

0.4

0.2

0.0

–0.2
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ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺴﻨﻮات ﻣﻦ اﻷﺣﺮ إﻟﻰ اﻷﺑﺮد

ديسمبر ،التي تحتل المرتبة الثانية بعد عام  ،2006من
العوامل التي ساهمت في ارتفاع درجة الحرارة بشكل غير
عادي .وتتعادل درجة الحرارة السطحية في المحيطات
العالمية في عام  2013مع عامي  2004و 2006باعتبارها
سادس أعلى درجات مسجلة ،إذ تجاوزت متوسط الفترة
 1990-1961بمقدار  0.35درجة مئوية  0.07 ±درجة مئوية.

أﺣﻮال ﻣﺤﺎﯾﺪة

اﻟﻨﯿﻨﯿﺎ

اﻟﻨﯿﻨﯿﻮ
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
-0.10

اﻟﺸﺬوذ ﻓﻲ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة )درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ(

وتأثرت أنماط الطقس في نصف الكرة الشمالي في باكورة
عام  2013تأثراً كبيراً بالتذبذب في المنطقة القطبية الشمالية.
وقد أدى هذا إلى أن فصل الربيع كان أبرد من المتوسط
في أنحاء كثيرة من أوروبا وفي جنوب شرقي الواليات
المتحدة وشمال غربي االتحاد الروسي وأجزاء من اليابان.
وشهدت المنطقة القطبية الشمالية في غضون ذلك أوضاعاً
أكثر حراً بكثير من المتوسط ،شأنها شأن أجزاء كبيرة
من وسط وشمالي أفريقيا وشرقي البحر المتوسط وجنوبي
االتحاد الروسي وأجزاء كبيرة في الصين .ويتسم هذا النمط
المسمى احترار المنطقة القطبية الشمالية والبرد القاري
بمرحلة سلبية للتذبذب في المنطقة القطبية الشمالية .وشهد
عام  2013أكبر معدل سالب مسجل للتذبذب في المنطقة
القطبية الشمالية لشهر آذار /مارس .وظهر مجدداً نمط
مماثل يتسم بارتفاع الضغط فوق غرينالند وانخفاض
الضغط في الجنوب في أواخر فصل الربيع ،مما تسبب
مرة أخرى في برودة الهواء في المنطقة القطبية الشمالية
وعرام العواصف في غرب ووسط أوروبا.
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اﻟﺴﻨﺔ

كما سادت أوضاع حارة استثنائية خالل فصل الشتاء،
إذ شهدت نيوزيلندا أحر فصل شتاء مسجل .وكانت بداية
الصيف الجنوبي في  2014/2013حارة للغاية في أجزاء
من أمريكا الجنوبية إذ بلغت درجات الحرارة في كانون
األول /ديسمبر أرقاماً قياسية عالية جديدة .ونتيجة الستمرار
االحترار طوال العام في أنحاء من نصف الكرة الجنوبي،
كان عام  2013أحر عام مسجل في أستراليا ،وثاني أحر
عام في األرجنتين ،وثالث أحر عام في نيوزيلندا .وتشير
تجارب النمذجة إلى أن التباينات في سجالت فصول
وفي نصف الكرة الجنوبي كان فصل الصيف حاراً للغاية الصيف الحارة في أستراليا قد زادت خمسة أمثال بسبب
إذ بلغ الشذوذ في درجات الحرارة الشهرية في كانون تغير المناخ الناجم أنشطة بشرية ( انظر الصفحة 20
الثاني /يناير  5 +درجات مئوية في أنحاء من أستراليا .والشكل المصاحب).

الشكل  – 4الشذوذ العالمي
في درجات حرارة سطح
األرض وسطح الميحط
للفترة ( 2013-1950قياساً
بالفترة )1990-1961؛
والسنوات التي بدأت
بظاهرة النينيا ،سواء كانت
معتدلة أو قوية ،مبينة
باللون األزرق؛ والسنوات
التي بدأت بظاهرة النينيو،
سواء كانت معتدلة
أو قوية ،مبينة باللون
األحمر؛ أما السنوات
األخرى فهي مبينة باللون
الرمادي.
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الشكل  – 5الشذوذ في
المعدالت السنوية للهطول
في المناطق اليابسة في
العالم في 2013؛ قياس
الهطول بمقدار درجة
واحدة بالنقاط الشبكية
بالميليمتر /شهرياً (قياساً
بالفترة .)2000-1951
(المصدر :المركز العالمي
لمناخيات الهطول ،دائرة
األرصاد الجوية األلمانية،
ألمانيا)
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تقلص الغطاء الجليدي في القارة تقلصاً كبيراً ليهبط دون
األمطار والثلوج والجليد
المتوسط بمقدار  430000كيلومتر مربع ،مما جعل ترتيبه
يعادل الهطول العالمي خالل عام  2013متوسط الفترة
الرابع عشر أصغر نطاق مسجل في ذلك الموسم .وفي
 1990-1961البالغ  1033مليمتراً ،طبقاً لإلدارة الوطنية
أيار /مايو ،انخفض الغطاء الجليدي األوراسي إلى 7.3
للمحيطات والغالف الجوي (( )NOAAالواليات المتحدة) .مليون كيلومتر مربع ،وسجل بذلك رقماً قياساً منخفضاً
غير أن الهطول قد تفاوت تفاوتاً كبيراً على المستوى
جديداً لذلك الشهر.
اإلقليمي ،فشوهدت ً
مثال أوضاع مطيرة أكثر من المتوسط
في معظم أنحاء غرينالند ،وجنوبي شبه الجزيرة العربية ،وثمة دليل آخر على االستجابة الحثيثة للغالف الجليدي
ووسط الهند ،وغربي الصين .بينما شوهدت أوضاع أحر في المنطقة القطبية الشمالية لزيادة درجات حرارة الهواء،
من المتوسط في غربي الواليات المتحدة ،وأنحاء كثيرة وهو أن الغطاء الجليدي في حزيران /يونيو في نصف
من شمالي كندا ،وشمالي سيبريا ،والجزء الشرقي الداخلي الكرة الشمالي يتقلص حالياً بمعدل أسرع من معدل تقلص
من أستراليا.
النطاق األدنى الصيفي للجليد البحري في المنطقة القطبية
وتباين الغطاء الجليدي الشتوي في أمريكا الشمالية تبايناً الشمالية ،وبمعدالت تتجاوز توقعات النماذج المناخية.
كبيراً في العقود القليلة الماضية .فخالل شتاء  ،2013/2012وكان الغطاء الجليدي في حزيران /يونيو  2013في نصف
كان نطاق الغطاء الجليدي أعلى من متوسط الفترة الكرة األرضية هو ثاني أقل غطاء جليدي ،ال يتجاوزه
 2011-1981بمقدار  500000كيلومتر مربع ،مما أسفر في ذلك إال الرقم القياسي المسجل في .2012
عن رابع أكبر غطاء شتوي في القارة منذ بداية السجالت
ورطوبة التربة متغير رئيسي في مراقبة نظام المناخ،
في عام  .1966وخالل الربيع ،تجاوز الغطاء الجليدي في
إذ إنها تؤثر بقوة على تبادل الماء والطاقة بين سطح
أمريكا الشمالية المتوسط بمقدار  830000كيلومتر مربع،
األرض والغالف الجوي .فكانت أحوال التربة الرطبة
وأكبر
مما جعل منه عاشر أكبر نطاق ربيعي في القارة،
جداً الناجمة عن ظواهر هيدرولوجية جوية ملحوظة،
نطاق منذ عام .1997
وكان لها تأثير على الفيضانات في عدد من المناطق ،بما
وخالل الفترة ذاتها ،تجاوز نطاق الغطاء الجليدي في القارة في ذلك األجزاء الشرقية من االتحاد الروسي ،وشمال
األوراسية متوسط الفترة  2010-1981بمقدار  1.71مليون شرقي الصين ،والهند ،والفلبين ،ووسط أوروبا .ومن
كيلومتر مربع ،وهو ثالث أكبر غطاء شتوي مسجل في ناحية أخرى ،تشير أوجه الشذوذ السنوية في رطوبة
هذه المنطقة ،وأكبر غطاء منذ عام  .2003وفي الربيع ،التربة إلى جفاف التربة في نصف الكرة الجنوبي حيث

6

شهدت أستراليا وأمريكا الجنوبية وشرقي أفريقيا أوضاع
جفاف حادة خالل النصف األول من العام.

14

15.13

وثمة وسيلة أخرى لتقييم حالة الجليد البحري في المنطقة
القطبية الشمالية تتمثل في تقييم عمر الجليد ،علماً بأن
العام األول للجليد هو أرفع طبقة وأكثرها قابلية لالنصهار.
والجليد الذي كان عمره أربع سنوات والجليد األقدم عهداً
قد انخفض من  18في المائة من الغطاء الجليدي في آذار/
مارس  1984إلى  2في المائة في آذار /مارس  ،2012ثم
زاد بدرجة طفيفة إلى  3في المائة في  .2013وفي آذار/
مارس  ،1984كان  56في المائة من كتلة الجليد تتألف
من جليد عمره عام واحد بينما كان الجليد الذي عمره
عام واحد يشكل في آذار /مارس  78 ،2013في المائة
من إجمالي الغطاء الجليدي في ذروته.
وبلغ غطاء الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية
أقصى قيمة سنوية له في  13أيلول /سبتمبر وقدرها 5.10
مليون كيلومتر مربع أو  18في المائة دون المتوسط األدنى
للفترة  ،2010-1981مما يجعل من عام  2013سادس أقل
قيمة سنوية دنيا مسجلة .وقد جاءت كافة السنوات السبع
التي شهدت أقل نطاقات للغطاء الجليدي في المنطقة
القطبية الشمالية في السجالت الساتلية في السبع السنوات
األخيرة ،بداية بعام  .2007ويتقلص نطاق الغطاء الجليدي
في المنطقة القطبية الشمالية في أيلول  /سبتمبر بمعدل
متوسطه  13.7في المائة في العقد .وكان إجمالي الحد
األدنى للجليد البحري ،الذي هو عبارة عن مقاييس للنطاق
الجليدي ومحاكاة بالنماذج لسمك الجليد ،أعلى في عام
 2013منه في األعوام  2010و 2011و ،2012ولكن أقل
من عام  ،2007وأقل بكثير من المتوسط السائد في الفترة
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2013
2012
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻔﺘﺮة 1981–2010

اﻟﻨﻄﺎق )ﻣﻠﯿﻮن ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ(

وبلغ نطاق الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية
أعلى مستوى سنوي له في  15آذار /مارس بمقدار
مليون كيلومتر مربع .وهذا يقل عن متوسط الحد األقصى
السنوي للفترة  2010-1981بمقدار  0.5مليون كيلومتر
مربع تقريباً ،مما يجعل هذا النطاق سادس أقل حد أقصى
للجليد البحري منذ بداية السجالت الساتلية في عام .1979
وخالل موسم الزيادة في عامي  ،2013/2012زاد نطاق
الجليد البحري في المنطقة القطبية الشمالية بمقدار 11.72
مليون كيلومتر مربع ،وهذه هي أكبر زيادة موسمية مسجلة؛
ويمكن تفسير هذه الزيادة بالرقم القياسي المنخفض لنطاق
الجليد البحري في أيلول  /سبتمبر  .2012وقد انخفض
الحد األقصى لنطاق الجليد البحري في المنطقة القطبية
الشمالية في آذار /مارس بمعدل متوسط قدره  2.6في
المائة في العقد.
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دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﯾﻮﻟﯿﻮ

ﯾﻮﻧﯿﻮ

ﻣﺎﯾﻮ

أﺑﺮﯾﻞ

ﻣﺎرس ﻓﺒﺮاﯾﺮ ﯾﻨﺎﯾﺮ

اﻟﺸﻬﻮر

 3.68مليون كيلومتر مربع .وكان هذا الرقم هو ثاني أكبر
حد أدنى سنوي لنطاق الجليد البحري في المنطقة القطبية
الجنوبية .وإضافة إلى ذلك ،بلغ نطاق الجليد البحري
في المنطقة القطبية الجنوبية حداً قياساً للعام الثاني على
التوالي .ففي  1تشرين األول /أكتوبر ،بلغ النطاق 19.57
مليون كيلومتر مربع ،بزيادة قدرها  2.7في المائة على
متوسط الفترة .2010-1981

الشكل  – 6نطاق الجليد
البحري في المنطقة
القطبية الشمالية في 2012
قياساً بمتوسط الفترة
( .2010-1981المصدر:
المركز الوطني لبيانات
الثلج والجليد ،الواليات
المتحدة)

وفي أيلول /سبتمبر ،زاد نطاق الجليد البحري في المنطقة
القطبية الجنوبية بمعدل  1.1في المائة في العقد .ويرى
العلميون أن التغيرات الحاصلة في دوران الغالف الجوي
على مدى العقود الثالثة الماضية ،والتي أضعفت الرياح
السائدة التي تطوق المنطقة القطبية الجنوبية ،ربما تكون
ً
عامال مؤثراً في ذلك .كما يمكن أن تكون زيادة نطاق
الجليد مرتبطة بتغير دوران المحيطات وتزايد المياه العذبة
الباردة على سطح المحيط الجنوبي بسبب زيادة الهطول
وانصهار الجرف الجليدي البري.

وكان انصهار صفحة الجليد السطحي في غرينالند أقل
نطاقاً بكثير في عام  2013منه في عام  .2012فقد بلغ
هذا االنصهار ذروته في أواخر تموز /يوليو عندما كشفت
السواتل عن انصهار ما يزيد على  44في المائة من
السطح .وقد وتزامن هذا االنصهار مع موجة االحترار
القياسي المشهودة في جنوب غربي غرينالند (بلغت درجة
.2012-1979
الحرارة في مانيتسوك  25.9درجة مئوية في  30تموز/
ويمثل شباط /فبراير نهاية موسم انصهار الجليد البحري يوليو ،وهي أعلى درجة حرارة مسجلة على اإلطالق في
في المنطقة القطبية الشمالية في  .2013فقد بلغ نطاق الجليد غرينالند) .وشهد العقد الماضي تسارع انصهار غطاء
البحري الحد األدنى السنوي له في  20شباط /فبراير ،بمقدار الجليد البحري وتقلص كتلة صفحة الجليد في غرينالند.
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الشكل  – 7اتجاهات
مستوى سطح البحر
في الفترة .2013-2003
(المصدر :منظمة البحوث
العلمية والصناعية التابعة
لمنظمة الكومنولث
( ،)CSIROبحوث البحار
والغالف الجوي ،أستراليا)

المحيطات
واق فعال للنظام المناخي
تعمل المحيطات بمثابة عنصر ٍ
من خالل امتصاص وتخزين كم كبير من فائض الكربون
والحرارة من الغالف الجوي .وقد امتصت المحيطات
زهاء ربع إجمالي ثاني أكسيد الكربون المنبعث في الغالف
الجوي بفعل األنشطة البشرية منذ بداية الثورة الصناعية.
ويشكل غاز ثاني أكسيد الكربون الممتص حمضاً كربونياً
ضعيفاً يتسبب في تحمض المحيطات .ونتيجة لذلك ،انخفض
األس الهيدروجيني ( )pHبنحو  ،0.11وهو ما يمثل زيادة
قدرها  30في المائة تقريباً في الحموضة .ويضر تحمض
المحيطات بالفعل بالشعب المرجانية والمحار وغير ذلك
من األحياء البحرية.
وبينما حدث تباطؤ في معدل ارتفاع درجات الحرارة
السطحية في السنوات األخيرة ،فإن نظام األرض يظل
يحتفظ بالحرارة ،وفي أغلب األحيان من خالل زيادة
المحتوى الحراري للمحيطات .فزهاء  93في المائة من
الحرارة الزائدة التي احتفظ بها نظام األرض بين عامي
 1971و  2010قد امتُصت عبر المحيطات .ومنذ عام
 1980إلى عام  2000زادت حرارة المحيطات بمقدار 50
زيتاجول ( 2110جول) تقريباً .وبين عامي  2000و،2013
زادت الكمية بمقدار ثالثة أمثال .وقبل عام  ،2000كانت
البحار تحتفظ بالجزء األكبر من الحرارة بين سطح البحر
وعمق  700متر ،ولكنها تحتفظ بعد ذلك التاريخ بالجزء
األكبر من الحرارة بين عمقي  700متر و  2000متر.
وربما ترجع زيادة امتصاص الحرارة في هذه األعماق
إلى تغيرات في الغالف الجوي وأنماط دوران المحيطات
في المحيط الهادئ المداري ،وإلى التفاعالت مع األنماط
المناخية الواسعة النطاق من قبيل ظاهرة النينيو – التذبذب
الجنوبي ( )ENSOوالتذبذب العقدي في المحيط الهادئ.
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 3مليمترات/

وهذا النطاق يشمل المعدل المرصود والبالغ
سنة للعقد  ،2010-2001وما يساوي تقريباً ضعف االتجاه
المرصود في القرن العشرين وقدره  1.6مليمتر /سنة.
وتشير التحليالت األولية إلى أن المتوسط العالمي لمستوى
سطح البحر قد بلغ رقماً قياساً مرتفعاً جديداً في آذار /مارس.
وتشهد بعض المناطق في العالم ارتفاعاً في مستوى سطح
البحر أكبر من مناطق أخرى (بل إن بعض المناطق تشهد
انخفاضاً في مستوى سطح البحر) بسبب التفاوتتات المحلية
في التيارات وتحرك األرض واحترار الميحطات .وشهدت
منطقة المحيط الهادئ المجاورة للفلبين أعلى معدالت
ارتفاع سطح البحر في نصف القرن الماضي .وقد أسهم
هذا في الدمار الهائل المشهود في أنحاء من األراضي
الداخلية في الفلبين التي ألم بها إعصار التيفون هايان في
تشرين الثاني /نوفمبر وتسبب في عاصفة عارمة كبرى.

األحداث البارزة اإلقليمية المناخية
أفريقيا

شهدت القارة عاماً حاراً بشكل عام ،احتل المرتبة الثانية
باعتباره ثاني أحر عام مسجل ،بعد عام  .2010وبلغت
درجة الحرارة في مدينة فيولسدريف ،بجنوب أفريقيا47.3 ،
درجة مئوية في  4آذار /مارس وهي أعلى درجة حرارة
قيست على اإلطالق في شهر آذار /مارس في أفريقيا.

AGNIESZKA FLAK / REUTERS

60°N

ً
وإجماال ،ارتفع مستوى سطح البحر بمقدار  19سنتيمتر منذ
بداية القرن العشرين ،ويرجع ذلك في معظمه إلى التمدد
الحراري للمحيطات وانصهار الجبال واألغطية الجليدية.
ومنذ بداية القياسات في عام  ،1993يرتفع مستوى سطح
البحر بمعدل  3.2 – 2.9مليمتر سنوياً تقريباً (استناداً إلى
تقديرين مستقلين تبلغ درجة عدم اليقين في كل منهما
 0.4 ±مليمتر /سنة) ،مع بعض التفاوتات من عام آلخر.

النساء يجمعن الماء في مخيم شاكالن بالقرب من
مدينة شوكوي التي ألم بها الفيضان في جنوبي
موزامبيق.

ZAMBIA

Ohangwena
40 442

ANGOLA

Caprivi
8 171

Kavango
80 720

Oshana
19 064

Oshikoto
42 858

Omusati
45 665
Kunene
29 051

 330 925ﺷﺧﺻﺎ ً
) 13ﻓﻲ اﻟﻣﺎﺋﺔ ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻲ اﻟﺳﻛﺎن(
ﯾﺣﺗﺎﺟون إﻟﻰ ﻣﺳﺎﻋدة ﻏذاﺋﯾﺔ

Otjozondjupa
21 930

BOTSWANA

 109 000طﻔل
ﺗﺣت ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﻌرﺿون ﻟﺳوء اﻟﺗﻐذﯾﺔ

NAMIBIA
Omaheke
6 938

 11ﻣﻧطﻘﺔ
ﻻ ﯾوﺟد ﺑﮭﺎ ﺧزاﻧﺎت ﻟﻠﻣﯾﺎه
ﻟﻠﺗﺧزﯾن اﻹﺿﺎﻓﻲ

Erongo
10 916
Windhoek

الشكل  – 8توضح
الخريطة عدد السكان
الذين يواجهون انعدام
األمن الغذائي في ناميبيا
في أيار /مايو  2013بسبب
أوضاع الجفاف المستمرة
(المصدر :مكتب األمم
المتحدة لتنسيق الشؤون
اإلنسانية)

Khomas
4 928

اﻟﺴﻜﺎن اﻟﺬﯾﻦ ﯾﻌﺎﻧﻮن اﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ ﺣﺴﺐ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
Kavango
Omusati

Hardap
7 625

Oshikoto

اﻟﻣﻔﺗﺎح

Ohangwena

ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن اﻟذﯾن ﯾﻌﺎﻧون اﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻐذاﺋﻲ

Kunene
Otjozondjupa

≤ 10 000

Oshana

20 000 – 10 001

Karas
Erongo

Karas
12 619

30 000 – 20 001

Caprivi

> 30 000
اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ

Hardap

SOUTH AFRICA

Omaheke
Khomas

اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺪودﯾﺔ

وفي غرب أفريقيا ،بلغت درجة الحرارة في نافرونجو،
غانا 43 ،درجة مئوية في  6آذار /مارس ،وهي أعلى
درجة حرارة قيست في غانا على اإلطالق .كما سجلت
درجات الحرارة مستويات قياسية أيضاً في كينيا .وأدت
درجات الحرارة في الصيف وفي تشرين األول /أكتوبر
في تونس ،والتي تجاوزت المتوسط بمقدار  2.2درجة
مئوية و 4درجات مئوية على التوالي ،إلى أن يكون عام
 2013عاشر أحر عام شهده البلد منذ عام .1950
وحدث هطول فوق المعدل المتوسط في شمالي مالي وفي
المناطق المجاورة في الجزائر .كما ُسجلت معدالت هطول
دون المتوسط على طوال خليج غينيا ،من كوت ديفوار إلى
نيجيريا وفوق األجزاء الجنوبية من غانا وبنين وتوغو.

100 000

80 000

60 000

40 000

20 000

0

آذار /مارس ونيسان /أبريل إلى فيضانات ألحقت الضرر
بالمحاصيل وتسببت في نزوح آالف األشخاص في كافة
أنحاء جنوبي الصومال وشرقي كينيا .كما تساقطت أمطار
غزيرة في السودان في آب /أغسطس ،مما تسبب في
خسائر كبيرة ووفاة  76شخصاً وتضرر زهاء 500000
شخص .وتأثرت أيضاً باماكو بمالي ومراكش بالمغرب
بالفيضانات.

آسيا

كان الصيف حاراً للغاية في أجزاء كثيرة من آسيا .فشهدت
مثال أحر فصل صيف مسجل ،وحققت رقماً قياساً
اليابان ً
ً
وطنياً عاليا في درجة الحرارة التي بلغت  41درجة مئوية
في مدينة شيمانتو ،مركز كوتشي ،في  12آب /أغسطس.
وشهدت هونغ كونغ ،الصين ،في آذار /مارس ونيسان/
أبريل عدداً كبيراً من األرقام القياسية القصوى في درجات
الحرارة اليومية ،إذ تجاوزت درجة الحرارة في بعض
األماكن  40درجة مئوية.

وبعد قرابة ثالثة عقود من انخفاض موسمي في األمطار،
وبعد عامين من عجز في األمطار ،عانت أنجوال وناميبيا
أسوأ موجة جفاف مشهودة منذ  30عاماً .وواجه ما يُقدر
بنحو  1.5مليون شخص في جنوبي أنغوال انعدام األمن
الغذائي ،شأنهم شأن ما يقارب  800000شخص في ناميبيا.
كما تضررت جزيرة الرينيون من أوضاع جفاف تاريخية وشهدت الصين رابع أحر عام منذ بدء السجالت الوطنية
في عام  .1961فاجتاحت جنوبي الصين ،بين تموز /يوليو
من أيار /مايو إلى أيلول /سبتمبر.
وآب /أغسطس ،أسوأ موجة حرارة منذ عام  ،1951إذ
وفي موزامبيق حدثت فيضانات خطيرة أودت بحياة ما ال تجاوزت درجات الحرارة  40درجة مئوية .كما شهدت
يقل عن  113شخصاً وتسببت في نزوح  185000شخص المنطقة أوضاع جفاف حادة ،تضرر بسببها زهاء 78
في كانون الثاني /يناير .وأدت األمطار الغزيرة بين شهرين مليون شخص وما يزيد على  8ماليين هكتار من األراضي
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اﻟﺻﯾن واﻻﺗﺣﺎد اﻟروﺳﻲ
أﻣﻄﺎر ﻏﺰﯾﺮة ﻓﻲ آب /أﻏﺴﻄﺲ ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺷﺮﻗﻲ اﻻﺗﺤﺎد
اﻟﺮوﺳﻲ وﺷﻤﺎل ﺷﺮق اﻟﺼﯿﻦ؛ وﻓﻲ  16آب /أﻏﺴﻄﺲ ﻫﻄﻠﺖ
أﻣﻄﺎر ﻋﻠﻰ ﺑﻠﺪة ﻧﺎﻧﻜﻮﻛﯿﺎن ﻓﻲ اﻟﺼﯿﻦ ،ﺑﻠﻐﺖ ﻓﻲ ﯾﻮم واﺣﺪ
ﻧﺼﻒ ﻣﺘﻮﺳﻄﻬﺎ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺴﻨﻮي؛ وﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻟﺮوﺳﻲ،
أﻟﻤﺖ أﺳﻮأ ﻓﯿﻀﺎﻧﺎت ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ  140ﺑﻠﺪة ﺧﻼل  120ﻋﺎﻣﺎً
ﻣوﺳم أﻋﺎﺻﯾر اﻟﺗﯾﻔون
ﻓﻲ ﻏرﺑﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ
اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ
ﻧﺸﺎط ﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ:
 31ﻋﺎﺻﻔﺔ 13 ،إﻋﺼﺎر ﺗﯿﻔﻮن؛
أﻛﺜﺮ اﻟﻤﻮاﺳﻢ ﻧﺸﺎﻃﺎً ﻣﻨﺬ 2004

ﺟﻣﮭورﯾﺔ ﻛورﯾﺎ واﻟﯾﺎﺑﺎن
ُﺳﺠﻞ أدﻓﺄ ﻓﺼﻞ ﺻﯿﻒ )ﺣﺰﯾﺮان/
وﺳﺠﻠﺖ
ﯾﻮﻧﯿﻮ – آب /أﻏﺴﻄﺲ(؛ ُ
درﺟﺎت ﺣﺮارة ﯾﻮﻣﯿﺔ ﻗﺼﻮى ﺟﺪﯾﺪة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن إذ
ارﺗﻔﻌﺖ درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة إﻟﻰ  41درﺟﺔ
ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻓﻲ وﻻﯾﺔ ﻛﻮﺷﻲ ﻓﻲ  12آب/
أﻏﺴﻄﺲ

اﻟﻧروﯾﺞ
ﺛﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴﻤﺒﺮ
اﻻﺗﺣﺎد اﻟروﺳﻲ
ﻣﻄﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﻋﺎم  ،1975ﻣﻨﺬ أن
دﯾﺴﻤﺒﺮ
اﻷول/
وﻛﺎﻧﻮن
أﺣﺮ ﺷﻬﺮي ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
ﺑﺪأت اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ 1900
ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ 1891؛ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ﺷﻬﺪ
وﺳط أوروﺑﺎ
اﻟﺒﻠﺪ ﺳﺎدس أﺣﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﺗﺴﺒﺐ اﻟﻬﻄﻮل اﻟﻤﺘﻄﺮف ﻓﻲ أﺷﺪ اﻟﻔﯿﻀﺎﻧﺎت ﺣﺪة واﺗﺴﺎﻋﺎً
ﻓﻲ ﻣﺴﺘﺠﻤﻌﺎت ﻧﻬﺮي اﻟﺪاﻧﻮب وإﻟﺒﻪ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  1950ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
اﻟﺷرق اﻷوﺳط
ﻋﺎﺻﻔﺔ ﺛﻠﺠﯿﺔ ﻧﺎدرة
ﺟﻣﮭورﯾﺔ إﯾران اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ اﻟﺤﺪوث ﻓﻲ ﻏﺮﺑﻲ
اﻟﺻﯾن
ﺗﻤﻮز/
ﺷﻬﺮي
ﺧﻼل
اﻟﺤﺮ
واﺣﺪة ﻣﻦ أﺷﺪ ﻣﻮﺟﺎت
اﻟﺠﻤﻬﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
ﺟﻔﺎف ﻣﻌﺘﺪل إﻟﻰ ﻣﺘﻄﺮف
ﯾﻮﻟﯿﻮ وآب /أﻏﺴﻄﺲ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ؛
أﺛﻨﺎء آب /أﻏﺴﻄﺲ – أﯾﻠﻮل /اﻟﺴﻮرﯾﺔ ،واﻷردن
ُ
وﺳﺠﻠﺖ درﺟﺎت ﺣﺮارة ﯾﻮﻣﯿﺔ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ  40درﺟﺔ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﻏﻮرﻓﻪ وﻫﺎﻣﯿﺪان وإﺳﺮاﺋﯿﻞ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ
ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  300ﻣﺤﻄﺔ ،وﺗﺴﺒﺒﺖ اﻟﺤﺮارة
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴﻤﺒﺮ
ﻓﻲ وﻓﺎة أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  40ﺷﺨﺼﺎً.
اﻟﺳودان
إﻋﺻﺎر اﻟﺳﯾﻛﻠون ﻓﯾﻠﯾن
أﻣﻄﺎر ﻏﺰﯾﺮة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
 14-4ﺗﺷرﯾن اﻷول /أﻛﺗوﺑر
أﻧﺤﺎء اﻟﺴﻮدان ﺑﯿﻦ  1و4
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺮﯾﺎح
آب /أﻏﺴﻄﺲ أدت إﻟﻰ
 260ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮاً /ﺳﺎﻋﺔ
أﻗﻮى ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﻤﺤﯿﻂ ﻓﯿﻀﺎﻧﺎت ﻛﺒﯿﺮة

إﻋﺻﺎر اﻟﺗﯾﻔون اوزاﺟﻲ
 24-16أﯾﻠول /ﺳﺑﺗﻣﺑر
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺮﯾﺎح  260ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮاً /ﺳﺎﻋﺔ ﺟﻠﺒﺖ اﻧﻬﯿﺎرات
أرﺿﯿﺔ ﻓﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﻔﻠﺒﯿﻦ ﻓﻲ  21أﯾﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .و ُدﻣﺮت اﻟﺰراﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻗﺎس ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ وﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻓﯿﻀﺎﻧﺎت واﻧﻬﯿﺎﻻت أرﺿﯿﺔ أﺳﻔﺮت ﻋﻦ
وﻓﺎة  30ﺷﺨﺼﺎً
إﻋﺻﺎر اﻟﺗﯾﻔون ھﺎﯾﺎن
 11-3ﺗﺷرﯾن اﻟﺛﺎﻧﻲ /ﻧوﻓﻣﺑر
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺮﯾﺎح  315ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮاً/
ﺳﺎﻋﺔ ُﺳﺠﻞ أﻗﻮى إﻋﺼﺎر ﺳﯿﻜﻠﻮن ﻣﺪاري ﻓﻲ
ﻣوﺳم اﻷﻋﺎﺻﯾر اﻟﺳﯾﻛﻠوﻧﯾﺔ اﻷﺳﺗراﻟﯾﺔ
أي ﺣﻮض ،ﺧﻠﻒ اﻧﻬﯿﺎرات أرﺿﯿﺔ؛ ﻛﻤﺎ أﻧﻪ
ﻧﺸﺎط دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ:
إﻋﺼﺎر اﻟﺘﯿﻔﻮن اﻷﻛﺜﺮ ﻓﺘﻜﺎً ﻓﻲ اﻟﻔﻠﺒﯿﻦ ،إذ ﺗﺴﺒﺐ
10ﻋﻮاﺻﻒ 4 ،أﻋﺎﺻﯿﺮ ﺳﯿﻜﻠﻮن
ﻓﻲ ﻣﻮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  6200ﺷﺨﺺ
ﻣوﺳم اﻷﻋﺎﺻﯾر اﻟﺳﯾﻛﻠوﻧﯾﺔ
ﻓﻲ ﺟﻧوب ﻏرب اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ
 5ﻋﻮاﺻﻒ 4 ،أﻋﺎﺻﯿﺮ ﺳﯿﻜﻠﻮن

أﺳﺗراﻟﯾﺎ
أﺣﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ؛ وأﺣﺮ ﺷﻬﺮي ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/
دﯾﺴﻤﺒﺮ – ﺷﺒﺎط /ﻓﺒﺮاﯾﺮ ،وﺛﺎﻟﺚ أﺣﺮ ﺷﻬﺮي
ﺣﺰﯾﺮان /ﯾﻮﻧﯿﻮ – آب /أﻏﺴﻄﺲ ،وأﺣﺮ ﺷﻬﺮي
أﯾﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ – ﺗﺸﺮﯾﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ،أﺳﻬﻤﺖ
ﺟﻤﯿﻌﻬﺎ ﻓﻲ ارﺗﻔﺎع اﻟﺤﺮارة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم

ﻧﯾوزﯾﻠﻧدا
ﺛﺎﻟﺚ أﺣﺮ ﺳﻨﺔ ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ
ﻓﻲ 1909؛ وأﯾﻀﺎً راﺑﻊ أﺣﺮ ﺷﻬﺮ ﺗﻤﻮز/
ﯾﻮﻟﯿﻮ وأﺣﺮ ﺷﻬﺮ آب /أﻏﺴﻄﺲ ،ﻣﻤﺎ أﺳﻔﺮ
ﻋﻦ أﺣﺮ ﻓﺘﺮة )ﺷﺘﺎء( ﺣﺰﯾﺮان /ﯾﻮﻧﯿﻮ –
آب /أﻏﺴﻄﺲ

اﻟﻬﻨﺪي اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ إﻋﺼﺎر
اﻟﺴﯿﻜﻠﻮن أودﯾﺸﺎ اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ

1999

ﻣوﺳم أﻋﺎﺻﯾر اﻟﺳﯾﻛﻠون
ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﻧدي اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ
ﻧﺸﺎط دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ:
 5ﻋﻮاﺻﻒ 3 ،أﻋﺎﺻﯿﺮ ﺳﯿﻜﻠﻮن

اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﻣدارﯾﺔ ھﺎروﻧﺎ
 19ﺷﺑﺎط /ﻓﺑراﯾر  1 -آذار /ﻣﺎرس
ﺑﻠﻐﺖ اﻟﺴﺮﻋﺔ اﻟﻘﺼﻮى ﻟﻠﺮﯾﺎح  164ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮاً /ﺳﺎﻋﺔ
ﺟﻠﺒﺖ اﻧﻬﯿﺎرات أرﺿﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺪﻏﺸﻘﺮ ﻓﻲ  22ﺷﺒﺎط/
ﻓﺒﺮاﯾﺮ وﺗﺬﺑﺬﺑﺎت ﻟﻤﺪة  7أﯾﺎم ﻓﻲ ﻗﻨﺎة ﻣﻮزاﻣﺒﯿﻖ

ﻣوﺳم اﻷﻋﺎﺻﯾر اﻟﺳﯾﻛﻠوﻧﯾﺔ
ﺟﻧوب ﻏرﺑﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﻧدي
ﻧﺸﺎط ﻗﺮب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ:
 10ﻋﻮاﺻﻒ 7 ،أﻋﺎﺻﯿﺮ ﺳﯿﻜﻠﻮﻧﯿﺔ

ﺟﻧوب أﻓرﯾﻘﯾﺎ
ارﺗﻔﻌﺖ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة إﻟﻰ 47.3
درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻓﻲ  4آذار /ﻣﺎرس ﻓﻲ
ﻓﯿﻮﻟﺴﺪرﯾﻒ؛ أﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﺣﺮارة
ُﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ آذار /ﻣﺎرس ﻓﻲ أي
ﻣﻜﺎن ﻓﻲ أﻓﺮﯾﻘﯿﺎ

اﺗﺳﺎع رﻗﻌﺔ اﻟﺟﻠﯾد اﻟﺑﺣري ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻘطﺑﯾﺔ اﻟﺟﻧوﺑﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻷدﻧﻰ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺠﻠﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻘﻄﺒﯿﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ ﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻻﻧﺼﻬﺎر
وﺧﻼل ﻣﻮﺳﻢ اﻟﺰﯾﺎدة ،أﻛﺒﺮ اﺗﺴﺎع ﻟﺮﻗﻌﺔ اﻟﺠﻠﯿﺪ اﻟﺒﺤﺮي ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺴﺠﻼت ﻓﻲ 1979

فئة األعاصير المدارية
أعاصير الهاريكين واألعاصير السيكلونية وأعاصير التيفون مصطلحات مختلفة للتعبير عن نفس الظاهرة الجوية
التي تقترن بسيول وسرعات رياح مستمرة (قرب عين اإلعصار) ،تتجاوز  119كم/ساعة .ويُشار إلى هذه الظاهرة
الجوية باألسماء التالية ،بحسب المنطقة:
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•

أعاصير الهاريكين :غربي المحيط األطلسي الشمالي ،ووسط وشرق المحيط الهادئ الشمالي ،والبحر الكاريبي ،وخليج المكسيك؛

•

أعاصير التيفون :غربي المحيط الهادئ الشمالي؛

•

األعاصير السيكلونية :خليج البنغال وبحر العرب؛

•

األعاصير المدارية الحادة :غربي المحيط الهادئ الجنوبي ،وجنوب شرق المحيط الهندي؛

•

األعاصير المدارية :جنوب غرب المحيط الهندي.

اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻣﺗﺣدة

أﺑﺮد ﺷﻬﺮي آذار /ﻣﺎرس ﻣﻨﺬ  ،1962وأﺑﺮد ﺷﻬﺮ
أﯾﺎر /ﻣﺎﯾﻮ ﻣﻨﺬ 1996؛ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،أﺑﺮد ﻓﺼﻞ
رﺑﯿﻊ ﻣﻨﺬ 1962؛ وﺑﻠﻎ ارﺗﻔﺎع اﻟﺜﻠﻮج  20ﺳﻨﺘﯿﻤﺘﺮاً
أو أﻛﺜﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة  24-22آذار /ﻣﺎرس ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ؛ وﻛﺎن اﻟﺤﺪث اﻟﻬﺎم اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻹﻗﻠﯿﻢ
ﻫﻮ ﺗﺄﺧﺮ ﺗﺴﺎﻗﻂ اﻟﺜﻠﻮج ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺸﺘﺎء ﻣﻨﺬ 1979

ﻏرﯾﻧﻼﻧد
أﻋﻠﻰ درﺟﺎت ﻟﻠﺤﺮارة ﻟﻮﺣﻈﺖ ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق
ُﺳﺠﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺎﻧﯿﺘﺴﻮك ﻓﻲ ﻏﺮﯾﻨﻼﻧﺪ ،إذ ارﺗﻔﻌﺖ
اﻟﺤﺮارة إﻟﻰ  25.9درﺟﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻓﻲ  30ﺗﻤﻮز /ﯾﻮﻟﯿﻮ.

ﻓرﻧﺳﺎ
اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ ﻛرﺳﺗﯾﺎن ﺧﺎرج اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻣدارﯾﺔ
ﺛﺎﻧﻲ أﺑﺮد درﺟﺔ ﺣﺮارة
ﻋﻈﻤﻰ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ أﯾﺎر /ﻣﺎﯾﻮ ﻫﺒﺎت رﯾﺎح واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﺗﺮاوﺣﺖ ﺳﺮﻋﺘﻬﺎ ﺑﯿﻦ
 129-111ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮاً /ﺳﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ إﻧﺠﻠﺘﺮا،
ﻣﻨﺬ 1950
وأﻗﻮى ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻓﻲ ﻓﺼﻞ اﻟﺨﺮﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ .2002

ﻛﻧدا
اﻧﻬﻤﺎر ﺳﯿﻮل ﻓﻲ  19ﺣﺰﯾﺮان /ﯾﻮﻧﯿﻮ أدت إﻟﻰ ﻓﯿﻀﺎﻧﺎت
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺑﺒﻼﯾﯿﻦ اﻟﺪوﻻرات ﻋﻠﻰ ﻣﺪار
أﺟﺰاء ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺑﻲ أﻟﺒﺮﺗﺎ ،وﻛﺎﻧﺖ أﻛﺜﺮ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ
ﻛﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻛﻨﺪا

ﺷرﻗﻲ ﻛﻧدا
ﻋﺎﺻﻔﺔ رﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ  21ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴﻤﺒﺮ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺗﺄﺧﯿﺮ اﻟﺮﺣﻼت
اﻟﺠﻮﯾﺔ وﻓﻲ وﻗﻮع ﺣﻮادث ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺮق اﻟﺴﺮﯾﻌﺔ

إﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺿﻌﺎف اﻟﻤﻌﺪل اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ
ﻟﻠﻬﻄﻮل اﻟﺸﻬﺮي ﻓﻲ ﺷﻬﺮ آذار /ﻣﺎرس؛
ﺑﻠﻐﺖ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﺮﯾﺎح  100ﻛﯿﻠﻮﻣﺘﺮ /ﺳﺎﻋﺔ
وﺷﻬﺪ ﺷﻬﺮ آذار /ﻣﺎرس أﻛﺒﺮ ﻛﻤﯿﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ
ﻟﻮﺣﻆ أﺳﺮع إﻋﺼﺎر ﺳﯿﻜﻠﻮن ﻣﺪاري ﻣﺘﺤﺮك
ﻣﻦ اﻷﻣﻄﺎر ﻣﻨﺬ ﺑﺪء اﻟﺴﺠﻼت اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ 1947
ﻣﺴﺠﻞ وﻣﺸﻬﻮد ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻤﺪارﯾﺔ اﻟﻌﻤﯿﻘﺔ
ﻣﺎﻟﻲ
ً
)ﺟﻨﻮب اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ  20درﺟﺔ ﺷﻤﺎﻻ( ﻓﻲ
ﺗﺴﺒﺒﺖ أﻣﻄﺎر ﻏﺰﯾﺮة ﻓﻲ ﺣﺪوث ﻓﯿﻀﺎﻧﺎت ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة
ﺣﻮض اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ )(2013-1966
 12-9آب /أﻏﺴﻄﺲ ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﯿﺪال وﺳﯿﻐﻮ،
ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ ﻻﻧﻬﻤﺎر ﺳﯿﻮل ﻓﻲ  28آب /أﻏﺴﻄﺲ
ﻣوﺳم اﻷﻋﺎﺻﯾر ھﺎرﯾﻛﯾن
ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﺣﺪوث ﻓﯿﻀﺎﻧﺎت ﺧﺎﻃﻔﺔ ﻓﻲ ﺑﺎﻣﺎﻛﻮ.

اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﻣدارﯾﺔ ﺷﻧﺗﺎل

 10-7ﺗﻣوز /ﯾوﻟﯾو

ﻓﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻷطﻠﺳﻲ
ﻧﺸﺎط ﻗﺮب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ:
 13ﻋﺎﺻﻔﺔ ،إﻋﺼﺎران ﻫﺎرﯾﻜﯿﻦ
ﻏﺎﻧﺎ
ﻷول ﻣﺮة ﻟﻢ ﺗﺴﺠﻞ أﯾﺔ أﻋﺎﺻﯿﺮ ﻫﺎرﯾﻜﯿﻦ ﻛﺒﺮى
ﺑﻠﻐﺖ درﺟﺎت اﻟﺤﺮارة  43.0درﺟﺔ
ﻓﻲ ﺣﻮض اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ ﻣﻨﺬ 1994؛
ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﺎﻓﺮوﻧﻐﻮ ﻓﻲ  6آذار /ﻣﺎرس؛
أﻗﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﻋﺎﺻﯿﺮ ﻣﻨﺬ 1982

ﺳﺠﻠﺖ أﺣﺮ درﺟﺔ ﺣﺮارة ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ ﻋﻠﻰ
اﻹﻃﻼق

اﻟﺟﻧوب اﻷﻓرﯾﻘﻲ
أﻛﺒﺮ ﻋﺠﺰ ﻓﻲ ﻫﻄﻮل اﻷﻣﻄﺎر ﺧﻼل
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺑﻮﺗﺴﻮاﻧﺎ وﻧﺎﻣﯿﺒﯿﺎ وأﻧﻐﻮﻻ،
ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﺳﻮأ ﺣﺎﻻت
اﻟﺑرازﯾل
اﻟﺠﻔﺎف ﺧﻼل  30ﻋﺎﻣﺎً.

اﻟﻧﺷﺎط اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻷﻋﺎﺻﯾر ﺳﯾﻛﻠون اﻟﻣدارﯾﺔ
ﻧﺸﺎط ﻗﺮب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ 94 :ﻋﺎﺻﻔﺔ،
 41إﻋﺼﺎر ﻫﺎرﯾﻜﯿﻦ /ﺗﯿﻔﻮن /ﺳﯿﻜﻠﻮن

اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
ﺗﺤﺴﻦ أﺣﻮال ﺟﻔﺎف ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺠﻨﻮﺑﯿﺔ
اﻟﺸﺮﻗﯿﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ ،وﻟﻜﻦ ﺷﻬﺪ اﻟﻐﺮب
ً
أﺣﻮاﻻ ﻣﺘﺪﻫﻮرة؛ وﻛﺎﻧﺖ أﺟﻒ
اﻷﻗﺼﻰ
وﺳﺠﻞ راﺑﻊ أﺟﻒ
ﺳﻨﺔ ﻓﻲ ﻛﺎﻟﯿﻔﻮرﻧﯿﺎ ُ
ﺳﻨﺔ ﻓﻲ أورﯾﺠﻮن
ﺷرﻗﻲ اﻟﻣﺣﯾط اﻟﮭﺎدئ اﻟﺷﻣﺎﻟﻲ
ﻣوﺳم أﻋﺎﺻﯾر اﻟﮭﺎرﯾﻛﯾن
ﻧﺸﺎط ﻓﻮق اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ:
 20ﻋﺎﺻﻔﺔ 9 ،أﻋﺎﺻﯿﺮ ﻫﺎرﯾﻜﯿﻦ

اﻟﻣﻛﺳﯾك
ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم  ،1958ﺣﺪث ﻧﻈﺎﻣﺎن ﻣﺪارﯾﺎن :إﻋﺼﺎر اﻟﻬﺎرﯾﻜﯿﻦ
ﻣﺎﻧﻮﯾﻞ )ﺷﺮﻗﻲ اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻟﻬﺎدئ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ( وإﻋﺼﺎر اﻟﻬﺎرﯾﻜﯿﻦ إﻧﻐﺮﯾﺪ
)اﻟﻤﺤﯿﻂ اﻷﻃﻠﺴﻲ اﻟﺸﻤﺎﻟﻲ( ،ﺗﺴﺒﺒﺎ ﻓﻲ اﻧﻬﯿﺎرات أرﺿﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺷﺒﻪ
ﻣﺘﺰاﻣﻦ ﻓﻲ  15أﯾﻠﻮل /ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ .وأﻣﻄﺎر ﻏﺰﯾﺮة أدت إﻟﻰ ﻓﯿﻀﺎﻧﺎت
واﻧﻬﯿﺎﻻت أرﺿﯿﺔ.

اﻟﺑرازﯾل
ﻫﻄﻮل أﻣﻄﺎر دون اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺸﻤﺎل
اﻟﺸﺮﻗﻲ ﻓﻲ أواﺋﻞ  2013وﺗﻌﺮﺿﺖ ﺑﻌﺾ
اﻷﻣﺎﻛﻦ ﻷﺳﻮأ ﺟﻔﺎف ﻓﻲ ﻧﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﻤﺎﺿﻲ.

أﻣﻄﺎر ﻏﺰﯾﺮة ﻓﻲ أﺟﺰاء ﻣﻦ وﻻﯾﺎت اﻟﺠﻨﻮب اﻟﺸﺮﻗﻲ
أﺛﻨﺎء ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴﻤﺒﺮ ،ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻓﯿﻀﺎﻧﺎت
ﻫﺎﺋﻠﺔ واﻧﻬﯿﺎﻻت أرﺿﯿﺔ؛ وﺳﺠﻞ ﺳﻘﻮط أﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﻧﻔﺲ
اﻟﺸﻬﺮ ﻓﻲ ﻋﺪة وﻻﯾﺎت؛ وأﻛﺜﺮ ﻣﻦ  400ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﻘﻮط اﻷﻣﻄﺎر ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻧﻮن اﻷول/
دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ أﯾﻤﻮرﯾﺲ؛ واﻧﻬﻤﺎر ﺳﯿﻮل أدت
إﻟﻰ ﺣﺪوث  45ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة.

أﻻﺳﻛﺎ ،اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
أﺣﻮال ﻣﻄﯿﺮة ،أﺳﻔﺮت ﻋﻦ ﺛﺎﻟﺚ
أﻛﺜﺮ اﻷﻋﻮام اﻟـ  96اﻟﻤﻄﯿﺮة
اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﯾﺔ

ظﺎھرة اﻟﻧﯾﻧﯾو  -اﻟﺗذﺑذب اﻟﺟﻧوﺑﻲ
ﺳﺎدت أﺣﻮال ﻣﺤﺎﯾﺪة ﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻨﯿﻨﯿﻮ

)(ENSO

ﻃﻮال اﻟﻌﺎم

اﻷرﺟﻧﺗﯾن
ﺷﻬﺪت اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺸﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻮﺳﻄﻰ ﺧﻼل ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻛﺎﻧﻮن
اﻷول /دﯾﺴﻤﺒﺮ ﻣﻮﺟﺔ ﺣﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة ،وﺷﻬﺪت ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ
درﺟﺎت ﺣﺮارة ﺟﺪﯾﺪة دﻧﯿﺎ وﻗﺼﻮى وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ
ﻛﺎﻧﻮن اﻷول /دﯾﺴﻤﺒﺮ؛ وﻛﺎن اﻟﻄﻘﺲ ﺣﺎراً ﻃﻮال اﻟﻌﺎم
ﻣﻤﺎ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺴﺠﯿﻞ  2013ﺛﺎﻧﻲ أﺣﺮ ﻋﺎم ﺑﻌﺪ 2012

ر؛

)(ENSO

مفتاح السرعة القصوى
لرياح األعاصير
(كم/ساعة)
– 63
– 119
– 154
– 178
– 209
>

118
153
177
208
251
251

الشكل  - 9شذوذ مناخي كبير وظواهر مناخية هامة في 2013
(المصدر :المركز الوطني للبيانات المناخية ،اإلدارة الوطنية للمحيطات والغالف الجوي
( ،)NOAAالواليات المتحدة)
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هذا الشتاء من أبرد فصول الشتاء المشهودة في القرن
الحادي والعشرين.

MOHSIN RAZA / REUTERS

ومنذ نهاية تموز /يوليو إلى منتصف آب /أغسطس ،سقطت
أمطار غزيرة بالقرب من نهر آمور الذي يفصل بين الصين
واالتحاد الروسي .وشهد حوضا نهري سونجهوانينج
واليو في شمالي شرقي الصين أعنف فيضانات منذ عام
 .1998كما أُبلغ عن فيضانات عارمة في شرقي االتحاد
الروسي .وتضرر أكثر من  140مدينة بأسوأ فيضانات
مشهودة منذ  120عاماً.
أمريكا الجنوبية
سادت أحوال جوية حارة في معظم أنحاء أمريكا الالتينية،
فيما عدا مناطق محدودة في جنوبي البرازيل وشمال
وسط وغربي أمريكا الجنوبية مما أدى إلى أوضاع أبرد
طفل يقفز في ترعة لينتعش من الحر مع آخرين
من المتوسط تقريباً .وأسفرت األوضاع الحارة في الفترة
في مدينة الهور التي تقع شرقي باكستان.
تشرين األول /أكتوبر – كانون األول /ديسمبر ،بما في
ذلك أحر شهر كانون األول /ديسمبر مسجل ،إلى ثاني
الزراعية ،مما أدى إلى خسائر اقتصادية مباشرة تقدر بـ أحر عام في األرجنتين منذ بدء السجالت في عام ،1961
ال يسبقه في ذلك إال األوضاع الحارة المسجلة في .2012
 7.7مليار دوالر أمريكي.
وفي كانون األول /ديسمبر ألم بوسط وشمالي األرجنتين
وفي الهند ،سجلت ناجبور أعلى درجة حرارة ُسجلت في أسوأ موجة حرارة مسجلة منذ عام .1987
أي وقت وقدرها  47.9درجة مئوية في  22أيار /مايو،
بينما شهدت أمريتسار أعلى درجة حرارة ُسجلت على وشهد شمالي شرقي البرازيل أسوأ موجة جفاف منذ 50
اإلطالق وقدرها  48درجة مئوية في يومي  23و 24أيار /عاماً .ويتبع هذا العام العقد  2010-2001الذي شهدت
مايو .ولقى أكثر من  2700شخص حتفهم بسبب الحرارة .فيه أجزاء كثيرة من حوض نهر األمازون فترات جفاف
وسقطت أمطار الموسميات الجنوبية الغربية اآلسيوية على
البلد برمته بنسبة  106في المائة من المتوسط ،ولكنها
اتسمت بتفاوتات إقليمية .وبدأت الرياح الموسمية مبكراً
10N
في كافة أنحاء الهند وجلبت معها أسوأ فيضانات ودماراً
في المناطق المجاورة للحدود الهندية النيبالية منذ القرن
ضعف
الماضي .وشهد شمال غربي الهند ما يقرب من ِ
EQ
كمية األمطار التي تسقط في المتوسط في حزيران /يونيو،
مما أدى إلى مصرع آالف األشخاص وفقدان آالف أخرين.
2000

الشكل  – 10الشذوذ
في الهطول في أمريكا
الجنوبية خالل موسم
الموسميات النشطة ،أيلول/
سبتمبر  – 2013أيار/
مايو ( .2013المصدر:
مركز التنبؤ بالمناخ التابع
لإلدارة الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي (،)NOAA
الواليات المتحدة
األمريكية ،والمعهد
الوطني لألرصاد الجوية
ومركز التنبؤ بالطقس
والدراسات المناخية،
البرازيل)
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وشهدت باكستان أسوأ موجة حرارة منذ عقود ،إذ بلغت
درجات الحرارة  51درجة مئوية في الركانا ،وهي
أعلى درجة حرارة شهدتها المدينة منذ عام  .1998ولحق
الضرر بمحاصيل القطن واألرز غير المقشور ،ولقى أكثر
من  100شخص مصرعهم .وغمرت الفيضانات الناجمة
عن األمطار الموسمية الغزيرة خالل معظم شهر آب/
أغسطس محافظتي بنجاب والسند .وغطت الفيضانات
 200000كيلومتر مربع تقريباً ،وتسببت في مقتل ما يٌقدر
بـ  250شخصاً وتضرر بها زهاء  1.5مليون شخص.
وشهد شمالي شرق آسيا فترة باردة خالل موسم الشتاء
 ،2013/2012باالقتران بأوضاع تذبذب سلبية في المنطقة
القطبية الشمالية وأنماط مانعة نحو شرقي سيبيريا.
وانخفضت درجات الحرارة في معظم أنحاء سيبيريا
دون المتوسط بمقدار درجتين –  3درجات مما جعل
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ممتدة .وسجلت الهضبة البرازيلية ،وهي المنطقة الرئيسية تشرين األول /أكتوبر – كانون األول /ديسمبر سادس
للموسميات في أمريكا الجنوبية ،أكبر عجز في األمطار أحر فترة مسجلة في الوالية .وسجلت المكسيك رقماً
منذ بداية السجالت في عام  ،1979إذ تجاوزت الخسائر قياسياً في الحرارة في تموز /يوليو – آب /أغسطس ،كما
شهدت خريفاً حاراً.
 8مليارات دوالر.
وفي  2نيسان /أبريل سقط زهاء  300مليمتر من األمطار
على مدينة البالتا ،األرجنتين في ثالث ساعات فقط .وأدت
هذه السيول إلى فيضانات خاطفة أسفرت عن مصرع ما
يزيد على  50شخصاً ،مما جعل هذه الكارثة من أسوأ
الكوارث الجوية في تاريخ األرجنتين .كما شهد العديد من
الواليات في البرازيل أمطاراً غزيرة للغاية خالل كانون
األول /ديسمبر ،وسجل ما ال يقل عن  7مدن أرقاماً قياسياً
جديدة في الهطول .وفي جنوب شرقي البرازيل ،سقط
على مدينة إيموريس أكثر من أربع أمثال المعدل المتوسط
لألمطار في ذلك الشهر.

أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى والكاريبي
كانت درجات الحرارة في معظم أنحاء أمريكا الشمالية
ً
اعتداال بشكل
فوق المتوسط خالل  ،2013لكنها كانت أكثر
عام من عام  .2012وكان الشتاء أكثر حرارة من المتوسط
في كندا على الرغم من أن الواليات المتحدة المجاورة قد
شهدت أبرد فصل ربيع منذ عام  .1996وعادت درجات
الحرارة لترتفع مرة أخرى خالل الصيف ،واستمرت
األحوال الحارة حتى أيلول /سبتمبر .وكان الصيف في
أالسكا ثاني أحر فصل صيف مسجل ،وكانت الفترة

وفي كندا ،احتل عام  2013المرتبة الثالثة عشرة من بين
األعوام الحارة المسجلة .غير أن السيول التي غمرت مدينة
كالجاري ومساحات واسعة من جنوبي مقاطعة ألبرتا في
حزيران /يونيو قد اضطرت  100000شخص إلى إجالء
منازلهم ،وتسببت في خسائر تقارب  6مليارات دوالر.
وشهدت الواليات المتحدة المجاورة عاماً أكثر مطراً من
المتوسط مع بعض التباينات الجغرافية .وشهدت واليتان
هما ميشيجن وداكوتا الشمالية أوضاعاً مطيرة قياسية.
كما شهدت أالسكا ثالث أمطر األعوام المسجلة ،وأمطر
عام منذ الخمسين عاماً الماضية.
وتحسنت األوضاع في أجزاء كثيرة من البلد بعد موجة
الجفاف الكبرى التي شملت أنحاء كثيرة من وسط الواليات
المتحدة في  2012وباكورة  .2013وفي نهاية ،2013
شهد زهاء  31في المائة من أنحاء البلد أوضاع جفاف
مقارنة بنسبة  61في المائة تقريباً في بداية العام .وشهدت
كاليفورنيا أحر عام منذ بداية السجالت في عام 1895؛
وسقط في سان فرانسسكو  16في المائة فقط من المتوسط
السنوي لهطول األمطار منذ بداية السجالت المحلية في
عام  .1947وأسهمت األوضاع الحارة جداً ،والمقترنة
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أﻧﻣﺎط ﺗﺄﺛﯾر اﻟﺟﻔﺎف:
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮات اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﻘﺼﯿﺮ ،أﻗﻞ ﻣﻦ  6أﺷﻬﺮﻋﺎدة = S
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الشكل  – 11حالة الجفاف
في أمريكا الشمالية في
بداية ( .2013المصدر:
المركز الوطني للبيانات
المناخية التابع لإلدارة
الوطنية للمحيطات
والغالف الجوي (،)NOAA
بالتعاون مع وزارة
الزراعة في الواليات
المتحدة األمريكية ومركز
التنبؤ بالمناخ التابع
لإلدارة الوطنية (،)NOAA
والمركز الوطني للتخفيف
من آثار الجفاف ،الواليات
المتحدة؛ وإدارة البيئة
الكندية وإدارة الزراعة
واألغذية الزراعية
الكندية ،كندا؛ واللجنة
الوطنية للمياه والمرفق
الوطني لألرصاد الجوية،
المكسيك )
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برياح قوية وبالجفاف ،إلى اندالع أسوأ حرائق براري
في كولورادو.
وألم بالواليات المتحدة المجاورة عدة عواصف في آخر
موسم الشتاء .فشهدت مدينة بسمارت في تاكوتا الشمالية،
في نيسان  /أبريل  44سنتيمتراً من الثلوج ،مما سجل
رقماً قياسياً جديداً في ذلك اليوم .وشهدت مدينة دولوث،
مينيسوتا ،ومدينة رابيدسيتي ،داكوتا الجنوبية ،أثلج شهر
مسجل ،إذ هطل  129سنتيمتراً و  109سنتيمترات من
الثلوج على التوالي .وألم بمدينة إلرينو ،أوكالهوما،
إعصار تورناد قوي بشكل خاص بلغ اتساعه  4.3كيلومتر،
وكان أكثر إعصار تورناد اتساعاً شوهد على اإلطالق
في الواليات المتحدة.
وفي منطقة البحر الكاريبي ،شهد أرخبيل جوادولوب
أوضاع جفاف قاسية بين كانون الثاني /يناير وآذار /مارس
وتسبب انعدام األمطار في ضياع محاصيل قصب السكر
والموز .وسقطت على المارتينيك أمطار غزيرة بشكل
خاص في نيسان /أبريل.

جنوب غرب المحيط الهادئ
الشكل  – 12خريطة
العُشيرات السنوية
كانون الثاني /يناير –
 31كانون األول /ديسمبر)
لمتوسط درجات الحرارة
في أستراليا في الفترة
( .2013-1910المصدر:
مكتب األرصاد الجوية
األسترالي)
(1

كان عام  2013في أستراليا أحر عام منذ بدء السجالت
الوطنية في  ،1910إذ إنه تجاوز المتوسط بمقدار
درجة مئوية ،وتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل في
عام  2005بمقدار  0.17درجة مئوية .وكان كانون الثاني/
يناير أحر شهر شوهد على اإلطالق في البلد .وكان الصيف
(كانون األول /ديسمبر – شباط /فبراير) والربيع (أيلول/
سبتمبر – تشرين الثاني /نوفمبر) أحر فصلين مسجلين.
وكان الشتاء (حزيران /يونيو – آب /أغسطس) ثالث أحر
فصل شتاء .وفي  7كانون الثاني /ينايرُ ،سجل رقم قياسي
وطني جديد لمتوسط درجة الحرارة القصوى اليومية،
1.20

وقدره  40.30درجة مئوية .وبلغت درجة الحرارة في
مومبا ،جنوبي أستراليا 49.6 ،درجة مئوية ،وهي أعلى
درجة حرارة مسجلة في الوالية من عام  .1960وسجلت
مدينة هوبارت أعلى درجة حرارة مسجلة على اإلطالق
وقدرها  41.8درجة مئوية في  4كانون الثاني /يناير ،بينما
بلغت درجة الحرارة في سيدني  45.8درجة مئوية في 18
كانون الثاني /يناير ،وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ
بدء السجالت .وخالل الشهر ذاته ،تسبب إعصار مداري
في فيضانات كبرى على طوال أنحاء كثيرة من الساحل
الشرقي لمقاطعة كوينزالند وشمالي نيوسوثويلز .وفي
كوينزالندُ ،قتل  5أشخاص ُ
واضطر  8000مقيم إلى إجالء
منازلهم بسبب ارتفاع الفيضانات إلى مستويات قياسية.
وشهدت نيوزيلندا أحر شتاء مسجل ،وثالث أحر عام منذ
بدء السجالت الوطنية في عام  .1909وشهدت األجزاء
الشمالية والشرقية من البلد أحر عام مسجل وعانت الجفاف،
بينما شهدت أجزاء أخرى أمطاراً سنوية بمعدالت عالية
شبه قياسية.
وأدت األوضاع الجوية األحر من المعتاد والممتدة من
أواخر  2012إلى أوضاع جفاف حادة في شمالي جزر
مارشال .وأدى هذا إلى عجز خطير في مياه الشرب،
وتلف المحاصيل الغذائية وإعالن حالة الكوارث الوطنية.
وسقطت أمطار غزيرة في حزيران /يونيو في جنوب
أتونا في جزر المركيز التابعة لجزر بولينيزيا الفرنسية.
وفي  5حزيران /يونيو ،سقط على المنطقة أمطار قدرها
 66.1ميلمتر في ساعة واحدة وسقطت أمطار غزيرة
عقب حدوث منخفض جوي خارج المنطقة المدارية
على نيوكاليدونيا خالل الفترة  3-1تموز /يوليو .وسقط
ما مجموعه  714ميلمتراً من األمطار في  24ساعة مما
سجل رقماً قياسياً جديداً.

أوروبا والشرق األوسط

اﻟﻨﻄﺎﻗﺎت اﻟﻌﺸﯿﺮﯾﺔ ﻟﺪرﺟﺎت اﻟﺤﺮارة
أﻋﻠﻰ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﺴﺠﻠﺔ
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كان عام  2013سادس أحر عام مسجل في أوروبا.
وشهدت مناطق كثيرة درجات حرارة أعلى من المتوسط
في بداية  .2013وسجل شمال شرقي أيسلندا أحر فترة
كانون الثاني /يناير – شباط /فبراير مسجلة .وفي ليتوانيا،
تجاوزت درجة الحرارة في شباط /فبراير المتوسط بمقدار
 3درجات مئوية .غير أن منطقة جانك – فروجوش في
الجبال المرتفعة في سويسرا قد شهدت أبرد فصل شتاء
منذ  40عاماً.
وشهد شمال الجزء األوروبي من االتحاد الروسي أبرد
شهر آذار /مارس منذ نصف قرن مضى ،إذ انخفضت
درجات الحرارة دون المتوسط بمقدار  10 – 8درجات
مئوية في بعض المناطق .وشهدت فرنسا وهولندا والمملكة
المتحدة جمعيها أبرد فصل ربيع منذ عقود .وفي أيسلندا،
ُسجل رقم قياسي جديد لدرجات الحرارة الدنيا لشهر أيار/
مايو ،إذ انخفضت درجة الحرارة إلى  21.7-درجة مئوية

الشكل  – 13شذوذ
درجات الحرارة لشهر
آذار /مارس في أوروبا
خالل آذار /مارس .2013
(المصدر :إدارة األرصاد
الجوية األلمانية ،ألمانيا)
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في الجزء الداخلي من شرقي أيسلندا .وفي الوقت ذاته،
سجل الساحل الغربي في غرينالند درجات حرارة عالية
قياسية في آذار /مارس ،كما شهدت النرويج والسويد
واحداً من أحر شهر أيار /مايو منذ بدء السجالت الوطنية.
وكان الصيف حاراً جداً في عدد كبير من البلدان األوروبية،
فعانت البرتغال من أسوأ موجات حرارة في شهر تموز/
يوليو منذ عام  .1941كما سجلت موجة الحرارة الممتدة
في آب /أغسطس في النمسا رقماً قياسياً وطنياً عالياً جديداً
قدره  40.5درجة مئوية .وفي  8آب /أغسطس ،سجلت
محطات كثيرة في سلوفينيا أعلى درجات حرارة ،تجاوز
بعضها  40درجة مئوية .وفي نفس اليوم بلغت درجة
الحرارة في براتسالفا ،سلوفاكيا  39.4درجة مئوية،
وهي أعلى درجة حرارة مسجلة منذ بدء عمليات الرصد
في عام .1850

منذ عام  1950على األقل ،إذ سقط في مناطق محددة أكثر
من  400مليمتر خالل الفترة  29أيار /مايو –  3حزيران/
يونيو .وشهدت النمسا أكثر فترات أيار /مايو – حزيران/
يونيو مطراً منذ بداية السجالت في عام  .1858وبلغ بعض
األمطار أرقاماً قياسية وتاريخية مرتفعة؛ فشهد نهر باسو
في ألمانيا أعلى مستوى له منذ عام .1501
وخالل الفترة  15-10كانون األول /ديسمبر ،ألمت عاصفة
ثلجية نادرة بأجزاء من الشرق األوسط .ففي مصر ،سقطت
الثلوج في القاهرة ألول مرة منذ  112عاماً ،كما سقطت
في الجمهورية العربية السورية واألردن وإسرائيل كميات
غير مسبوقة من الثلوج ،وصاحب الطقس البارد عاصفة.
وفي  15كانون األول /ديسمبر ،انخفضت درجة الحرارة
في ُشبَّاك ،األردن ،إلى  16-درجة مئوية ،وهي أقل درجة
حرارة مسجلة على اإلطالق في البلد.
وألم بالمملكة المتحدة إعصار من خارج المنطقة المدارية
في  28تشرين األول /أكتوبر ،وهو أقوى عاصفة في
الخريف تنزل بالمنطقة منذ عام  .2002وخالل الفترة 7-4
كانون األول /ديسمبر ،انتقل إعصار من خارج المنطقة
المدارية من الغرب إلى الشرق في شمالي أوروبا؛ وكانت
عرام العواصف الناجمة عن ذلك ،بما في ذلك في المملكة
المتحدة وهولندا ،هي األسوأ منذ العقود الستة الماضية.
وفي ألمانيا ،بلغت عاصفة عارمة  6-4أمتار فوق متوسط
سطح البحر ،لكن السدود يبلغ ارتفاعها  8أمتار.

وكانت بداية الخريف أيضاً حارة بشكل غير طبيعي في
أوروبا .فاستقرت موجة حرارة غير عادية في االتحاد
الروسي نحو نهاية  .2013وشهد البلد أحر شهر كانون
األول /ديسمبر مسجل ،إذ تجاوزت درجة الحرارة المتوسط
بمقدار  4.6درجة مئوية ،وذلك بعد موجة الحرارة القياسية
في تشرين الثاني /نوفمبر  2013الذي تجاوزت فيه درجة
الحرارة متوسط الفترة  1990-1961بمقدار  5.3درجة
مئوية .وحطمت موسكو وسان بطرسبورغ األرقام القياسية
لدرجات الحرارة القصوى اليومية في  25كانون األول/
ديسمبر بمقدار  0.4درجة مئوية  1.4درجة مئوية على األعاصير المدارية
التوالي.
ً
إجماال  94إعصاراً مدارياً خالل عام ( 2013سرعة
حدث
وأدى الهطول المتطرف في منطقة جبال األلب وفي النمسا الرياح تساوي أو تزيد على  63كم /ساعة) .وكان عدد
والجمهورية التشيكية وألمانيا وبولندا وسويسرا إلى أكثر العواصف في  2013أكبر من عددها في عام 84( 2012
الفيضانات حدة وامتداداً في مستجمعات نهري الدانوب وإلب عاصفة) ،و  74( 2011عاصفة) ،و  67( 2010عاصفة)
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وهو أقل عدد مسجل منذ الفترة الساتلية الحديثة .وتجدر
اإلشارة إلى أن إجمالي عدد العواصف اليرتبط بالضرورة
بعدد العواصف التي تؤثر على المناطق البرية المأهولة.
وشهد حوض المحيط األطلسي  13عاصفة مسماة ،وهو
ما يزيد بالكاد على متوسط الفترة  2010-1981البالغ
عاصفة ،ولكنه يقل عن العقد األخير  2010-2001الذي بلغ
متوسط عدد العواصف فيه  15عاصفة سنوياً .ولم تبلغ أي
عاصفة مستوى كبيراً من الشدة (سرعة الرياح  178كم/
ساعة) .وبلغت شدة ومدة موسم أعاصير الهاريكين  33في
المائة في المتوسط ،وهو أقل قيمة مسجلة منذ عام .1994
12

NASA

وشهد حوض شرقي المحيط الهادئ الشمالي نشاطاً فوق
المتوسط من أعاصير الهاريكين في  .2013وبلغ مجموع
العواصف  20عاصفة ،زادت حدة  9منها لتصل إلى
مرتبة إعصار هاريكين ،وتحولت واحدة منها ريموند إلى
إعصار هاريكين كبير .وألم بالمكسيك إعصاران مداريان
من حوضين منفصلين ( إنغريد في المحيط األطلسي
الشمالي و مانويل في شرقي المحيط الهادئ الشمالي )
بشكل متزامن تقريباً في  15أيلول /سبتمبر .وأدى هذا
الحادث غير المعتاد ،الذي لم يحدث من عام  ،1958إلى
نزوح عشرات اآلالف من المقيمين ،وألحق الضرر بزهاء
 22000منزل في والية جيريرو.

وسجل حوض غربي المحيط الهادئ الشمالي ما مجموعه
 31عاصفة ،وهو ما يزيد على متوسط الفترة ،2010-1981
ويزيد بكثير على متوسط العقد األخير ( )2010-2001البالغ
 23عاصفة ،مما يجعل هذا الموسم هو األكثر نشاطاً منذ
عام  .2004ومن بين هذه العواصف ،اشتدت قوة  13منها
لتتحول إلى أعاصير تيفون .وكان إعصار التيفون اوزاجي
(أودت) من بين أشد األعاصير التي تكونت في  ،2013إذ
بلغت سرعة الرياح فيه  204كم /ساعة لمدة  10دقائق.
وفي تشرين الثاني /نوفمبر ،أصبح إعصار التيفون هايان
(المسمى يولندا في الفلبين) أحد أشد العواصف المسجلة
التي وصلت إلى البر في أي مكان في العالم ،إذ بلغت
سرعة الرياح فيه  230كم /ساعة لمدة  10دقائق قبل
النزول على البر .وتسبب التيفون هايان في خسائر كبيرة
في جنوب شرق آسيا ،وتحملت الفلبين الجزء األكبر من
وسجلت عرام العواصف البالغة  6-5أمتار في
الدمارُ .
مناطق منخفضة ومكتظة بالسكان في تاكلوبان وفي جزر
سمر ولييت .وكانت الخسائر الناجمة عن التيار المباشر
والغمر بالمياه الذي تلى ذلك هي األسوأ منذ عدة عقود ،إذ
لقي أكثر من  6200مصرعهم وتضرر زهاء  14مليون
شخص وفقاً للتقارير التي قدمها مكتب األمم المتحدة لتنسيق
الشؤون اإلنسانية .وتشير تقديرات المجلس الوطني للحد من
مخاطر الكوارث وإدارتها في الفلبين إلى أن إجمالي الخسائر
تتجاوز  850مليون دوالر أمريكي في ذلك البلد وحده.

اقتراب إعصار التيفون هايان من الفلبين في
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تشرين الثاني /نوفمبر

2013

وسجل حوض المحيط الهندي الشمالي موسماً فوق المتوسط
بدرجة طفيفة يتضمن خمسة أعاصير مدارية ،قياساً
بمتوسط الفترة  2010-1981البالغ  4أعاصير؛ ثالثة من
هذه العواصف (فيلين وليهار ومادي) تطورت لتصبح
عواصف مدارية شديدة جداً .وقد اضطر اإلعصار فيلين
إلى إجالء  1.1مليون مقيم في واليتي أوديشا وأندرا براديش غازات االحتباس الحراري والمواد المستنفدة
عن منازلهم قبل وصول العاصفة ،وهذا اإلجالء واحد من لألوزون
أكبر عمليات اإلجالء في تاريخ الهند.
تشير تقارير برنامج المراقبة العالمية للغالف الجوي التابع
وشوهدت  10عواصف مدارية في جنوب غرب حوض للمنظمة ( )WMOإلى أن مستويات ثاني أكسيد الكربون
المحيط الهندي خالل موسم األعاصير المدارية لعامي وغاز الميثان وأكسيد النيتروز في الغالف الجوي قد
 .2013/2012وهذا الرقم يقارب المتوسط الطويل األجل سجلت أرقاماً مرتفعة جديدة في عام  ،2012والبيانات
للفترة  2010-1981ومتوسط الفترة  2010-2001البالغين الخاصة بعام  2013لم تُ َّجمع بعد .وقد بلغ المتوسط العالمي
 9أعاصير مدارية .ووصل سبع من هذه العواصف إلى لمستويات ثاني أكسيد الكربون  0.13 ± 393.1جزء من
مرتبة اإلعصار المداري الذي هو أكبر بكثير من األربع المليون ( ،)ppmوهو ما يزيد على مستواه قبل العصر
اآلخرين.
الصناعي (قبل عام  )1750بنسبة  41في المائة .وفي
وسجل الحوض األسترالي موسم أعاصير  2013/2012أيار /مايو  ،2013تجاوز المتوسط اليومي لمستويات ثاني
قريباً من المتوسط ،تضمن عشر عواصف قياساً بمتوسط أكسيد الكربون في عدة محطات خارج المنطقة القطبية
الفترة  2010-1981البالغ  11إعصاراً ،ومتوسط العقد الشمالية العتبة الرمزية البالغة  400جزء في المليون( .تبلغ
األخير البالغ  9أعاصير .وأصبح  4من هذه األعاصير مستويات ثاني أكسيد الكربون الحد األقصى الموسمي في
أعاصير مدارية شديدة .وكان أقوى إعصار في الموسم ربيع نصف الكرة الشمالي ،قبل نمو الغطاء النباتي وقبل
هو راستي ،الذي كان له آثار مالية تتجاوز على األرجح
أن تبدأ عمليات أخرى في امتصاص ثاني أكسيد الكربون).
 100مليون دوالر أمريكي.
وبلغت تركيزات الميثان رقماً مرتفعاً جديداً قدره 1819
وفي حوض جنوب غربي المحيط الهادئ ،كان موسم
األعاصير المدارية  2013/2012دون المتوسط بدرجة  1 ±جزء في البليون ( )ppbفي  2012أو ما يزيد على
كبيرة ،إذ تضمن  5أعاصير مدارية مسماة ،قياساً بمتوسط مستواه قبل العصر الصناعي بنسبة  160في المائة .وبلغت
الفترة  2010-1981البالغ  12إعصاراً ،ومتوسط العقد تركيزات أكسيد النيتروز  0.1 ± 325.1جزء في البليون
 2010-2001البالغ  10أعاصير .وبلغ  4من هذه األعاصير ( )ppbوهو ما يزيد على مستواه قبل العصر الصناعي
مرتبة اإلعصار المداري الشديد ،وهو ما يماثل متوسط بنسبة  20في المائة.
الفترة  .2010-1981وكان اإلعصار المداري إيفان هو
أقوى عاصفة في الحوض خالل الموسم ،إذ تسبب في
مقتل  10أشخاص وفي خسائر تتجاوز  300مليون دوالر
أمريكي في ساموا وفيجي وحدهما.
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الشكل  – 14على الجانب
األيسر :المتوسط العالمي
لجزئيات ثاني أكسيد
الكربون (أ) ومعدل زيادته
(ب) من عام  1984إلى
عام  .2012ويرد في
الشكل (ب) متوسط معدل
الزيادة السنوية في شكل
أعمدة .الوسط :المتوسط
العالمي لجزيء الميثان
(أ) ومعدل زيادته (ب)
من عام  1984إلى .2012
ويرد في الشكل (ب)
المتوسط السنوي لمعدل
الزيادة في شكل أعمدة.
على الجانب األيمن:
المتوسط العالمي لجزيء
أكسيد النيتروز (أ) ومعدل
زيادته (ب) من عام 1980
إلى عام  .2012ويرد
في الشكل (ب) المتوسط
السنوي لمعدل زيادته.
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ونتيجة لذلك ،بلغ المؤشر السنوي لعام  2012لغازات
االحتباس الحراري لإلدارة الوطنية (،1.32 )NOAA
وهو ما يمثل زيادة قدرها  32في المائة في إجمالي القسر
اإلشعاعي (قياساً بعام  )1750لجميع غازات االحتباس
الحراري الطويلة العمر منذ عام  .1990وارتفاع تركيزات
غازات االحتباس الحراري هو الدافع الرئيسي لتغير المناخ.
وبينما توقف تدريجياً استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون
والهالونات وغيرها من المواد الكيميائة الضارة بموجب
بروتوكول مونتريال المتعلق بالمواد المستنفدة لطبقة
األوزون ،فإن هذه المواد يمكن أن تبقى في الغالف الجوي
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الشكل  – 15المساحة
اليومية (مليون كم )2لثقب
األوزون في المنطقة
القطبية الجنوبية في
عام  ،2013قياساً بثقب
األوزون في العامين
السابقين ( 2012و.)2011
ويغطي الرسم البياني
الفترة الممتدة من  1تموز/
يوليو إلى  31كانون األول/
ديسمبر .ويعرض الشكل
أيضاً ألغراض المقارنة
العامين اللذين شهدا ثقباً
متواضعاً في األوزون
( 2004و .)2002ويبين
الشكل كذلك أكبر ثقبين
مسجلين لألوزون (2000
و .)2006ويبين الخط
الرمادي السميك متوسط
مساحة ثقب األوزون
اليومي خالل الفترة
 .2012-1992وقد أُعد هذا
الشكل البياني في المنظمة
( )WMOويستند إلى
بيانات مستقاة من عمليات
إعادة التحليل باستخدام
أجهزة االستشعار المتعددة
( )MSRللمعهد الملكي
لألرصاد الجوية في
هولندا حتى  ،2008وإلى
بيانات التجربة العالمية
الثانية لمراقبة األوزون
( )GOME-2المستقاة من
الساتل  Metop-Aالذي
تشغله المنظمة األوروبية
الستخدام السواتل
الخاصة باألرصاد الجوية
( )EUMETSATمنذ عام
 .2009ويمكن الحصول
على مزيد من المعلومات
عن قاعدة بيانات عملية
إعادة التحليل ()MSR
على الموقع الشكبي
التاليhttp://www. :

لسنوات كثيرة .وهي تستنفد طبقة األوزون اإلستراتوسفيري
التي تحمي الحياة على وجه األرض .ويسهم ثقب األوزون
الناجم عن ذلك في المنطقة القطبية الجنوبية في إحداث
تغييرات في أنماط الرياح وفي المناخ اإلقليمي في المنطقة
القطبية الجنوبية .وقد بلغ ثقب األوزون في المنطقة القطبية
الجنوبية حداً أقصى قدره  23.1مليون كيلومتر مربع
في  15أيلول /سبتمبر و 24مليون كيلومتر مربع في 16
أيلول /سبتمبر .وهذا المستوى يزيد على الحدود القصوى
الموسمية المرصودة في عامي  2010و ،2012ولكنه يقل
بدرجة ما عن الحد األقصى الموسمي البالغ  24.4مليون
كيلومتر مربع المشهود في .2011

الظواهر الجوية والمناخية الكبرى التي شهدها
العالم في عام 2013
• إعصار التيفون هايان (يولندا) ،أحد أقوى العواصف التي وصلت إلى البر على اإلطالق ،ودمرت
أجزا ًء من وسط الفلبين.
• بلغت درجات حرارة الهواء السطحي فوق اليابسة في نصف الكرة الجنوبي ارتفاعاً كبيراً أسفر
عن موجات حرارة واسعة النطاق؛ سجلت أستراليا رقماً قياسياً في ارتفاع درجات الحرارة في
العام ،وشهدت األرجنتين ثاني أحر عام ،وشهدت نيوزيلندا ثالث أحر عام.
• اجتاح هواء قطبي قارس البرودة أجزاء من أوروبا وجنوب شرقي الواليات المتحدة.
• سادت موجة جفاف حادة في أنغوال وبوتسوانا وناميبيا.
• أدت أمطار موسمية غزيرة إلى فيضانات خطيرة على حدود الهند ونيبال.
• أمطار غزيرة وفيضانات ألمت بشمال شرقي الصين وشرقي االتحاد الروسي.
• أمطار غزيرة وفيضانات ألمت بالسودان والصومال.
• تضرر جنوبي الصين بموجة جفاف كبرى.
• شهد شمال شرقي البرازيل أسوأ موجة جفاف منذ  50عاماً.
• ألم أكبر إعصار تورناد شوهد على اإلطالق بمدينة الرينو بوالية أوكالهوما بالواليات المتحدة.
• أسفر هطول متطرف عن فيضانات خطيرة في جبال األلب وفي النمسا والجمهورية التشيكية
وألمانيا وبولندا وسويسرا.
• سقطت الثلوج بشكل غير مسبوق في إسرائيل واألردن والجمهورية العربية السورية.
• ألمت عاصفة من خارج المنطقة المدارية بعدة بلدان في غربي وشمالي أوروبا.
• سجلت تركيزات غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي أرقاماً قياسية عالية.
• بلغت المحيطات العالمية رقماً قياسياً مرتفعاً جديداً في مستوى سطح البحر.
• بلغ نطاق الجليد البحري في المنطقة القطبية الجنوبية حداً أقصى يومياً قياسياً.
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توضيح أسباب درجات الحرارة القياسية في
صيف  2013/2012وفي عام  2013في أستراليا
 Sophie C. LewisوJ. Karoly

جامعة ملبورن ،أستراليا

أهمية علم التأصيل

 ،Davidمركز االمتياز لعلوم النظام المناخي التابع لمجلس البحوث األسترالي،

وباستخدام تسعة نماذج مناخية عالمية متطورة شاركت
في المرحلة  5من مشروع المقارنة بين النماذج المتقارنة
( )CMIPللبرنامج العالمي (ُ ،)WCRPدرست التغيرات في
احتماالت درجات الحرارة المتطرفة في الصيف األسترالي
بسبب التأثيرات البشرية .وهذه النماذج التسعة تحاكي
بشكل جيد التوزيع االحتمالي المتوسط لدرجات الحرارة
الصيفية ومتوسط درجات الحرارة لفترة  12شهراً في
أستراليا منذ عام .1910

في عام  ،2012قام البرنامج العالمي للبحوث المناخية
( )WCRPالذي ترعاه المنظمة ( )WMOولجنة اليونسكو
الحكومية الدولية لعلوم المحيطات (،)IOC-UNESCO
بتحديد ستة تحديات كبرى في إطار دوائر علم المناخ.
ومن بين هذه التحديات الكبرى التنبؤ بالظواهر المتطرفة
وتحديد أسبابها .والظواهر المناخية المتطرفة التي لها آثار
كبيرة على المجتمع ،من الناحيتين المادية واالقتصادية
على السواء ،تقتضي بشكل متزايد تقديم تفسيرات سريعة واحتسبت إمكانية مجيء فصول صيف حارة في أستراليا في
تجارب باستخدام النماذج تضم التأثيرات البشرية (تغيرات
لها مصداقية علمية.
في تركيزات غازات االحتباس الحراري واألهباء الجوية
واليوم ،تتمتع دوائر علم المناخ بقدرة متزايدة على فك واألوزون في الغالف الجوي) واألسباب الطبيعية (التغيرات
طالسم العوامل الطبيعية الناجمة عن أنشطة بشرية والتي في اإلشعاع الشمسي وانبعاثات من االندالعات البركانية)،
تسهم في حدوث ظواهر جوية ومناخية متطرفة ومحددة .وقورنت هذه النتائج بنتائج مستمدة من مجموعة موازية من
وتوضح عمليات التحليل األخيرة لظواهر مختلفة أن التقلبية التجارب تتضمن األسباب الطبيعية فقط .وتوضح المقارنة
الطبيعية للطقس والمناخ تؤدي دوراً رئيسياً فيما يتعلق بحدة أن تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية يزيد بدرجة كبيرة
وتطور عدد كبير من الظواهر المتطرفة .بيد أن التحليل قد من احتمال تحطيم األرقام القياسية في الصيف األسترالي
كشف أيضاً ،بالنسبة إلى بعض الظواهر ،عن أدلة مقنعة في 2013؛ فعند تضمين عمليات المحاكاة باستخدام النماذج
بأن تغير المناخ الناجم عن أنشطة بشرية ،بسبب انبعاث التأثيرات البشرية يرتفع احتمال زيادة درجات الحرارة
غازات تحتفظ بالحرارة ،يسهم هو أيضاً في حدوث ظواهر الصيفية زيادة كبيرة في أستراليا ،مثلما حدث في ،2013
متطرفة .وإدراك التأثيرات على هذه الظواهر يساعدنا إلى خمسة أمثال .بل إن هذه األنواع من فصول الصيف
على تعميق فهمنا لكيفية تغير أنماط الظواهر المتطرفة المتطرفة في أستراليا تصبح أكثر تواتراً في المستقبل
في عمليات المحاكاة في ظل استمرار االحترار العالمي.
وأسباب ذلك .وإضافة إلى ذلك ،فإن احتساب كيف تتغير
خصائص ظاهرة متطرفة بعينها يوفر وسيلة لتحديد تأثير ومن الجدير بالذكر أيضاً أن الرقم القياسي األخير المحقق
في الصيف األسترالي قد حدث في ظل أوضاع تتراوح
تغير المناخ على هذه الظواهر تحديداً كمياً.
بين حيادية ظاهرة النينيو – التذبذب الجنوبي ()ENSO
وكان متوسط درجات الحرارة للهواء السطحي في صيف وضعف ظاهرة النينيا؛ وهذه األوضاع تنتج عادة درجات
 2013/2012في أستراليا هو األعلى منذ بداية السجالت حرارة أبرد عبر أستراليا .وقبل عام  ،2013جاء ستة
الوطنية في عام  .1910وإضافة إلى فصل الصيف ،فقد من أحر ثمانية فصول صيف في أستراليا خالل أعوام
تحطمت األرقام القياسية لدرجات الحرارة أيضاً على النينيو ،غير أن من غير المرجح تماماً أن تفسر التقلبات
نطاقات زمنية يومية وشهرية .وفي وقت الحق من عام الطبيعية للظاهرة ( )ENSOموجة الحرارة القياسية التي
 ،2013تم تحقيق أرقام قياسية وطنية لدرجات الحرارة شهدتها أستراليا في .2013
على فترة  12شهراً في  3أشهر متتابعة :في الفترة المنتهية
وباستخدام نفس النهج النمذجي ،فإن التحليل األولي لمتوسط
في آب /أغسطس ،ثم في أيلول /سبتمبر ،ومرة أخرى في
درجات الحرارة القياسية األسترالية في العام التقويمي
تشرين األول /أكتوبر .وأخيراً ،تم تحقيق رقم قياسي جديد
 2013يشير إلى أن األسباب الناجمة عن األنشطة البشرية
للسنة التقويمية في نهاية .2013
زادت بدرجة كبيرة من احتمال تحقيق رقم قياسي جديد
والعوامل المساهمة في هذه األرقام القياسية الجديدة لدرجات الحرارة .وفي التجارب المجراة باستخدام النماذج،
لدرجات الحرارة األسترالية في  ،2013بما في ذلك تغير من المستحيل تقريباً التوصل إلى درجة حرارة عالية بهذا
المناخ الناجم عن أنشطة بشرية والتقلبية الطبيعية المرتبطة الشكل بسبب التقلبية الطبيعية للمناخ وحدها .وفي عمليات
بظاهرة النينيو – التذبذب الجنوبي ( ،)ENSOقد بُحثت المحاكاة باستخدام األسباب الطبيعية وحدها ،لم يتجاوز
باستخدام سلسلة من عمليات المحاكاة بالنماذج المناخية .أي من السنوات النموذجية المحللة والبالغ عددها 13000
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العام الحار السابق في أستراليا المرصود في  .2005وعلى تحتفظ بالحرارة ،مما يوضح أن حدوث بعض الظواهر
ً
احتماال بسبب تغير المناخ.
العكس ،فإن عمليات المحاكاة للفترة  ،2020-2006والتي المتطرفة قد أصبح أكثر
تتضمن ً
كال من األسباب الطبيعية واألسباب الناجمة عن
أنشطة بشرية ،تشير إلى أن هذه األرقام القياسية تحدث عزو الحرارة القياسية في فصل الصيف ،2013/2012
والحرارة القياسية في العام التقويمي  2013في أستراليا
مرة كل  10سنوات تقريباً.
ألسباب بشرية Sophie C. Lewis ،و،David J. Karoly
وملخص ما سبق هو أن مقارنة عملية المحاكاة بالنماذج مركز االمتياز لعلم نظام المناخ التابع لمجلس البحوث
المناخية بمراعاة العوامل البشرية ودون مراعاتها توضح األسترالي ،جامعة ملبورن ،أستراليا .مأخوذ ومعدل
أن درجات الحرارة العالية القياسية في صيف  2013/2012من Anthropogenic contributions to Australia’s “ :
في أستراليا قد زاد احتمال حدوثها بمقدار خمسة أمثال بسبب record summer temperatures of 2013”, Geophysical
تأثير األنشطة البشرية على المناخ ،وأن السنة التقويمية Research Letters , 40(14):3705–3709 (28 July
القياسية الحرارة في عام  2013ما كان من الممكن أن 2013), available at http://onlinelibrary.wiley.com/
تحدث عملياً دون ما ينتج عن األنشطة البشرية من غازات .doi/10.1002/grl.50673/abstract
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داالت الشدة المحتملة في
شذوذ درجات الحرارة في
الصيف في أستراليا (قياساً
بالفترة
 )1940-1911لعمليات
الرصد (الخط المقطع
باللون األسود ،جميع
السنوات المعروضة)؛
عمليات المحاكاة النموذجية
ال تأخذ بعين االعتبار إال
األسباب الطبيعية (باللون
األخضر ،جميع السنوات
المعروضة)؛ وعمليات
المحاكاة باستخدام النماذج
تأخذ بعين االعتبار ً
كال من
األسباب البشرية والطبيعية
(باللون األحمر ،السنوات
 2020-2006مبينة).
الخطوط المقطعة الرأسية
توضح الشذوذ في درجات
الحرارة المرصودة في
 2013لصيف 2013/2012
في أستراليا وثاني أحر
فصل صيف أسترالي
مسجل (.)1998/1997
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