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بدأت المنظمة العالمیة لألرصاد الجوية (WMO)، منذ عام 1993، بالتعاون مع األعضاء، في إصدار بیانات سنوية عن حالة المناخ 
العالمي. وقد صدر هذا المطبوع  بالتعاون مع المركز األفريقي لتطبیقات األرصاد الجوية ألغراض التنمیة (ACMAD)، النیجر؛ والمركز 
األوروبي للتنبؤات الجوية المتوسطة المدى (ECMWF)، المملكة المتحدة لبريطانیا العظمى وآيرلندا الشمالیة؛ ووكالة األرصاد الجوية 
 ،East Anglia بجامعة (CRU) ؛ ومركز  هادلي التابع لدائرة األرصاد الجوية، المملكة المتحدة؛ ووحدة البحوث المناخیة(JMA) الیابانیة
المملكة المتحدة؛ ومركز التنبؤات المناخیة (CPC)، والمراكز الوطنیة للمعلومات البیئیة (NCEI)، والمركز الوطني ألعاصیر الهاريكین 
(NHC) التابعة لإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي (NOAA)، الواليات المتحدة األمريكیة؛ ومعهد غودارد لدراسات الفضاء 
 ،(GPCC) الواليات المتحدة؛ والمركز العالمي لمناخیات الهطول ،(NASA) الذي تشغلھ اإلدارة الوطنیة للمالحة الجوية للفضاء (GISS)
ألمانیا؛ والمركز الوطني لبیانات الثلج والجلید (NSIDC)، الواليات المتحدة؛ والبحوث البحرية وبحوث الغالف الجوي التابعة لمنظمة 
البحوث العلمیة والصناعیة التابعة لمنظمة الكمنولث (CSIRO)، أسترالیا؛ والمركز الدولي لبحوث ظاهرة النینیو (CIIFEN)، إكوادور؛ 
والمعهد الملكي الهولندي لألرصاد الجوية (KNMI)، هولندا؛ ومعهد المناخ العالمي واإليكولوجیا (IGCE)، االتحاد الروسي؛ والمعهد 
الروسي للبحوث بشأن معلومات األرصاد الجوية الهیدرولوجیة - المعهد العالمي للبیانات (ARIHMI-WDC)، االتحاد الروسي. ونشرة 
الجمعیة األمريكیة لألرصاد الجوية، تقارير سنوية بشأن حاالت المناخ؛ ومركز أبحاث أوبئة الكوارث (CRED) بجامعة دي لوفان 
الكاثولیكیة، بلجیكا؛ والمرفق العالمي لمراقبة األنهار الجلیدية بجامعة زيوريخ، سويسرا؛ والمركز المشترك لإلنذار بأعاصیر التیفون 
(JTWC)، هونولولو، الواليات المتحدة؛ والمعهد الوطني للبحوث الفضائیة (INPE)، البرازيل؛ وهیئة حوض النیجر، نیامي؛ ومركز 
التنبؤات والتطبیقات المناخیة (ICPAC) التابع للهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بالتنمیة (IGAD)، نیروبي؛ والمراكز المناخیة اإلقلیمیة 
التابعة للمنظمة (WMO) في أوروبا وآسیا (مركز طوكیو المناخي) وجنوبي وغربي أمريكا الجنوبیة، وشرقي وشمالي أفريقیا؛ وبرنامج 
المراقبة العالمیة للغالف الجوي وبرنامج المراقبة العالمیة للغالف الجلیدي التابعان للمنظمة (WMO)؛ وبرنامج األغذية العالمي (WFP)؛ 
وبرنامج األمم المتحدة للبیئة (UNEP)؛ ومفوضیة شؤون الالجئین (UNHCR). والجهات المساهمة األخرى هي المرافق الوطنیة لألرصاد 
الجوية والهیدرولوجیا (NMHSs) أو ما يعادلها في الجزائر؛ أنتیغوا وبربودا؛ األرجنتین؛ أرمینیا؛ أسترالیا؛ النمسا؛ أذربیجان؛ باربادوس؛ 
بیالروسیا؛ بلجیكا؛ البوسنة والهرسك؛ البرازيل؛ بلغاريا؛ بوركینا فاسو؛ كندا؛ شیلي؛ الصین؛ كولومبیا؛ كرواتیا؛ كوبا؛ قبرص؛ تشیكیا؛ 
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المحیط الهادئ والبحر الكاريبي والمحیط الهندي)؛ ألمانیا؛ هايتي؛ هونغ كونغ، الصین؛ هنغاريا؛ آيسلندا؛ الهند؛ إندونیسیا؛ جمهورية 
إيران اإلسالمیة؛ آيرلندا؛ إسرائیل؛ إيطالیا؛ جامیكا؛ الیابان؛ األردن؛ كینیا؛ لیبیا؛ لیتوانیا؛ لكسمبرغ؛ مدغشقر؛ مالوي؛ مالیزيا؛ مالي؛ 
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مالحظة

  (WMO) وطريقة عرض المواد فیها ال تعني التعبیر عن أي رأي من جانب أمانة المنظمة (WMO) التسمیات المستخدمة في مطبوعات المنظمة العالمیة لألرصاد الجوية
فیما يتعلق بالوضع القانوني ألي بلد أو إقلیم أو مدينة أو منطقة أو لسلطاتها، أو فیما يتعلق بتعیین حدودها أو تخومها.

وال يعني ذكر شركات أو منتجات معینة أن هذه الشركات أو المنتجات معتمدة أو موصى بها من المنظمة تفضیًال لها على سواها مما يماثلها ولم يرد ذكرها أو اإلعالن 
عنها.

والنتائج والتفسیرات واالستنتاجات التي يقدمها مؤلفون بعینهم في مطبوعات المنظمة (WMO) تخص هؤالء المؤلفین وحدهم، وال تعكس بالضرورة آراء المنظمة 
(WMO) أو أعضائها.

(Adobe أرشیف) Mykola Mazuryk :صورة الغالف
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حالة وفاة إضافیة جراء 
الجفاف والمجاعة في 

القرن األفريقي في الفترة 
2012-2011

2015–2011 أحر فترة خمس سنوات مسجلة

احتمالية أن تغير المناخ 
يؤثر على حدوث الكثير 

من الظواهر المتطرفة

 حاالت الوفاة في الفلبين جراء 
تيفون هايان (يولندا (، 2013

خسائر اقتصادية جراء الهاريكین 
ساندي، 2012

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

 3.39
ملیون كم2

250 000<

4 100<

7 800< 

 حالة وفاة جراء موجات الحرارة 
في باكستان والهند، 2015

10X
 الظواھر 
المتطرفة

 >67 بلیون 
دوالر أمريكي
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تصدير
الفترة  أثناء  المناخ  نظام  تطور  التقرير  هذا   يصف 
2011-2015. وقد قیّمت المنظمة العالمیة لألرصاد الجوية 
(WMO) فترة السنوات الخمس من أجل المساهمة في 
تحسین فهم اتجاهات االحترار وظواهر الطقس المتعددة 
تنفیذ  على  الحكومات  يساعد  أن  يمكن  الذي  السنوات 
اتفاقیة األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغیر المناخ على 
نحو أكثر فعالیة. وهذا ينطبق بوجھ خاص على اتفاق 
باريس لعام 2015، الذي يتیح فرصة تاريخیة للمجتمع 
العالمي للتصرف بمزيد من اإللحاحیة في كبح انبعاثات 
غازات االحتباس الحراري، وتعزيز القدرة على مقاومة 
المناخ، وإدماج التكیف مع المناخ في السیاسات اإلنمائیة 

الوطنیة.

متابعة  في  الحكومات  يُشرك  باريس  اتفاق  أن  ومع 
الجهود الرامیة إلى الحد من زيادة درجات حرارة العالم 
في حدود 1.5 درجة مئوية مقارنًة بمستويات درجات 
أن  التقرير  هذا  يؤكد  الصناعة،  قبل عصر  الحرارة 
متوسط درجة الحرارة في عام 2015 قد ارتفع بالفعل 
بأكثر من درجة واحدة (مع كون عام 2016 في سبیلھ 
إلى أن يصبح أكثر احتراراً) مقارنة بمتوسط درجات 
الحرارة في عصر ما قبل الصناعة. ويؤكد التقرير أيضاَ 
فترة خمس سنوات  أحر  كانت   2015-2011 الفترة  أن 
الطويلة  االحترار  اتجاهات  مع  اتساقاً  وذلك  مسجلة، 
غازات  مستويات  ارتفاع  عن  الناجمة  المثبتة  األجل 
التقرير  يشیر  ذلك،  إلى  وإضافة  الحراري.  االحتباس 
إلى أن تسجیل ظواهر طقس وظواهر مناخیة متطرفة 
فرادى كثیرة خالل الفترة 2011-2015 قد عزز بدرجة 
كبیرة أرجحیة أن تغیّر المناخ بفعل اإلنسان يؤدي إلى 
هذا  المناخ  تغیر  دلیل  ويُظهر  الظواهر.  تلك  حدوث 
أهمیة اتخاذ إجراءات على الفور في إطار اتفاق باريس.

ومن مزايا المنظور المتوسط األجل أنھ يتیح أن تؤخذ 
في االعتبار الظواهر المتعددة السنوات من قبیل حاالت 
الجفاف الطويلة وموجات الحر المتكررة. وهذا اإلطار 
تقییم  أيضاً من  القرار  العلماء وصانعي  ن  يمكِّ الزمني 
صحة إسقاطات تغیر المناخ بفعل اإلنسان على المدى 
المتوسط والمدى الطويل من خالل استمرار الظواهر 

المتطرفة.

ويسهب هذا التقرير، الذي يغطي فترة خمس سنوات، 
في تناول النهج الذي اتبعتھ المنظمة (WMO) منذ عام 

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

واضحة  المناخ  لتغیر  المبكرة  التأثیرات  كانت  ولقد 
القرن  ثمانینیات  منذ  العالمي  النطاق  على  باستمرار 
الماضي، وهي: زيادة درجة حرارة العالم على الیابسة 
وفي سطح وأعماق المحیطات، وارتفاع مستوى سطح 
البحر، وانصهار طبقات الجلید على نطاق واسع (باستثناء 
المحیط الجنوبي، مما يثیر الدهشة). وإضافة إلى ذلك، 
كان تأثیر تغیر المناخ على الحیاة الیومیة للناس واضحاً 
من  بدءاً  المتطرفة،  الظواهر  واشتداد  بسبب تضاعف 
إلى  قیاسیة  بمعدالت  األمطار  وسقوط  الحر  موجات 

حدوث فیضانات مدمرة.

وبیاناتها  السنوات  المتعددة   (WMO) المنظمة  وتقارير 
الهیئة  تقییمات  تقارير  تكّمل  المناخ  حالة  السنوية عن 
الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ (IPCC) المشتركة 
بین المنظمة العالمیة لألرصاد الجوية (WMO) وبرنامج 
معلومات  تقديم  إلى  تهدف  وهي  للبیئة.  المتحدة  األمم 
للحكومات والوكاالت الدولیة وغیرها من شركاء المنظمة 
وظواهر  العالمیة  المناخیة  االتجاهات  بشأن   (WMO)
الوطني  الصعیدين  على  المتطرفة  والمناخ  الطقس 

واإلقلیمي.

التي  التقارير  إلى جانب  التقرير،  أن هذا  نعتقد  ونحن 
ستلیھ، سیساعد على تعزيز األساس العلمي لتنفیذ اتفاق 
باريس وتعديل السیاسات الوطنیة حسب الحاجة لتجّسد 

أحوال تغیر المناخ.

 (ب. تاالس)
األمین العام
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ملخص تنفیذي
لقد كانت فترة السنوات الخمس الممتدة من عام 2011 إلى 
عام 2015 أحْر فترة خمس سنوات مسجلة عالمیاً، مع كون 
عام 2015 هو أحر عام مسّجل حتى اآلن.1 وكانت الفترة 
باستثناء  قارة  لكل  مسجلة  فترة  أحر  أيضاً   2015-2011

أفريقیا. وأثناء هذه الفترة، استمر تزايد تركیزات غازات 
االحتباس الحراري الهامة وبلغت هذه التركیزات مستويات 

قیاسیة في فترة القیاس.

قیاسیة خالل  مرتفعة  مستويات  الحرارة  درجات  وبلوغ 
الفترة من عام 2011 إلى عام 2015، إلى جانب الرقم القیاسي 
2015، هو  الذي سجلتھ درجة الحرارة في عام  السنوي 
المثبتة،  األمد  الطويل  االحترار  اتجاهات  مع  يتسق  أمر 
غازات  انبعاثات  هو  االتجاهات  لهذه  المهیمن  والسبب 
في  تقلبات  وتحدث  المنشأ.  البشرية  الحراري  االحتباس 
درجة الحرارة من عام إلى عام على خلفیة اتجاه االحترار 
الطويل األمد، ال سیما نتیجة لظاهرتي النینیو والنینیا. وكان 
االتجاهات  باستمرار  الحرارة مصحوباً  درجات  ارتفاع 
االحترار،  مع  تتسق  أخرى  في مؤشرات  األمد  الطويلة 
الجلید  رقعة  وتقلُّص  البحر  مستويات سطح  ارتفاع  مثل 
البحري في المنطقة القطبیة الشمالیة وفي األنهار الجلیدية 
الشمالیة  القطبیة  المنطقة  في  الجلید  وصفحات  القارية 

والمناطق الجبلیة العالیة.

الناحیة  من  الفترة  تلك  في  منفردة  ظاهرة  أهم  وكانت 
األفريقي  القرن  في  حدثت  التي  المجاعة  هي  اإلنسانیة 
في عامي 2011-2012، والتي ساهمت حالة الجفاف التي 
تعرضت لها تلك المنطقة في أواخر عامي 2010 و2011 
مساهمة رئیسیة فیها. فقد ذكرت شبكة نُظم اإلنذار المبكر 
بالمجاعة أن هذه الظاهرة مسؤولة عن أكثر من 250000 
النطاقات  وعلى  األفريقي.  القرن  في  إضافیة  وفاة  حالة 
الزمنیة األقصر، لم ترتبط أي كارثة متعلقة بالمناخ في 
السابق،  العقد  2011-2015، من بین أسوأ ظواهر  الفترة 
من قبیل موجة الحر األوروبیة في عام 2003 وإعصار 
األرواح  في  بخسائر   2008 عام  في  میانمار  في  نرجس 
على المدى القصیر. ومع ذلك، فإن كثرة من أسوأ كوارث 
الطقس  تطرف  على  أيضاً  انطوت   2015-2011 الفترة 
والمناخ. فقد كانت هناك ثالثة أعاصیر مدارية منها واحد 
كان مسؤواًل عن أسوأ كارثة جوية في تلك الفترة، وهو 
إعصار هايان (يولندا)، ارتبط بكل منها أكثر من 1000 

وقت كتابة هذا التقرير، من المرجح أن تتجاوز درجات الحرارة   1
العالمیة في 2016 درجات الحرارة السنوية المرتفعة القیاسیة التي 

ُسجلت في عام 2015.

حالة وفاة في الفلبین.2 وكانت الخسائر في األرواح على 
نطاق مشابھ في الهند وباكستان نتیجة لفیضانات في عام 
2015. وأسفرت فیضانات  2013 ولموجات حر في عام 
جنوب شرق آسیا في عام 2011 وإعصار ساندي في منطقة 
األمريكیة  المتحدة  والواليات  هايتي)  سیما  (ال  الكاريبي 
في عام 2012 عن خسائر اقتصادية تجاوزت قیمتها 40 

بلیون دوالر أمريكي.3

من  كبیراً  عدداً  أن  إلى  العلمیة  التقییمات  أشارت  وقد 
 ،2015-2011 الفترة  في  المشهودة  المتطرفة  الظواهر 
ال سیما الظواهر التي انطوت على درجات حرارة مرتفعة 
متطرفة، قد زادت احتماالت حدوثها زيادة كبیرة، بمعامل 
10 أو أكثر في بعض الحاالت، نتیجة لتغیّر المناخ بفعل 
اإلنسان. وأظهر التقییم العلمي أن أكثر من نصف الظواهر 
وإضافة  اإلنسان.  بفعل  المناخ  تغیر  إلى  ما  درجة  تشیر 
إلى ذلك، كانت هناك ظواهر أطول أجًال لم تخضع حتى 
مع  متسقة  ولكنها  أسبابها  لتحديد  لدراسات رسمیة  اآلن 
األجل.  والبعیدة  األجل  القريبة  المناخ  تغیر  إسقاطات 
المتعددة  الجفاف  زيادة حدوث حاالت  مثًال  هذه  وتشمل 
السنوات في المناطق دون المدارية، خالل تلك الفترة في 
جنوب الواليات المتحدة وأنحاء من جنوبي أسترالیا، ونحو 
نهاية هذه الفترة في الجنوب األفريقي. كما حدثت ظواهر 
غیر  بشكل  الشديدة  الممتدة  الحارة  الجافة  المواسم  مثل 
 عادي في حوض نهر األمازون في البرازيل، في عامي 
2015). ومع  السواء (ال سیما في عام  2014-2015 على 
أنھ لیس من الممكن اآلن أن يقال بثقة إن هذه الظواهر 
في  كبیراً  قلقاً  تثیر  فإنها  األجل،  اتجاه طويل  من  جزء 
سیاق ”نقاط التحّول“ المحتملة في نظام المناخ على نحو 
الدولیة  الحكومیة  للهیئة  الخامس  التقییم  تقرير  حّدد  ما 

المعنیة بتغیر المناخ.

ويصف التقییم الحالي حالة العناصر الرئیسیة لنظام المناخ 
في الفترة 2011-2015 ،4 مع التركیز على الظواهر، مثل 
منظوراً  تتطلب  التي  السنوات،  المتعددة  الجفاف  حاالت 

أطول أجًال مما هو ممكن في تقرير سنوي.

هذا  في  األرواح  في  الخسائر  أرقام  ذلك،  يُذكر خالف  لم  ما   2
 (EM-DAT) الطوارئ  بیانات حاالت  قاعدة  المطبوع مصدرها 
التي يتعهدها مركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارث بجامعة 

لوفان الكاثولیكیة، في بلجیكا.
البنك  الظاهرة مصدرها  الناجمة عن هذه  االقتصادية  الخسائر   3
الدولي فیما يتعلق بفیضانات جنوب شرق آسیا في عام 2011، 
لإلدارة  التابعة  البیئیة  للمعلومات  الوطنیة  المراكز  ومصدرها 

الوطنیة (NOAA NCEI) فیما يتعلق بإعصار ساندي.
ترد بعض المعلومات أيضاً من الظواهر التي حدثت في أواخر   4
عام 2010 والتي امتدت حتى عام 2011، وكذلك الظواهر التي 

حدثت في عام 2015 وامتدت حتى أوائل عام 2016.
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أحّر فترة خمس سنوات مسّجلة على نطاق 
العالم

كانت الفترة 2011-2015 أحر فترة خمس سنوات5 مسجلة 
. فباستخدام متوسط ثالث مجموعات بیانات عالمیة  عالمیاً
رئیسیة،6 كانت درجات الحرارة في تلك الفترة أعلى بمقدار 
متوسط  من  فهرنهايت)  درجة   1.03) مئوية  درجة   0.57

بأنها  الخمس سنوات“  ”فترات  ف  تعرَّ التقرير،  هذا  ألغراض   5
فترات تنتهي في سنة تنتهي برقم 5 أو بصفر، على سبیل المثال، 
2011-2015، و2006-2010، و2001-2005. ومع ذلك، فإن درجات 
الحرارة العالمیة فیما يتعلق بالفترة 2011-2015 أعلى من درجات 
حرارة أي فترة خمس سنوات أخرى سواء في حالة استخدام هذا 
التقیید أو عدم استخدامھ. وأعلى متوسط خمس سنوات غیر مقیّد 
درجة   0.54 بمقدار   1990-1961 الفترة  متوسط  يتجاوز  الحق 

مئوية، وقد ُسجل في الفترة 2014-2010.
يُحسب شذوذ درجات الحرارة العالمیة باستخدام ثالث مجموعات   6
هادلي  يُنتجها مركز  التي   ،HadCRUT4.4 بیانات عالمیة هي: 
مع  باالشتراك  المتحدة  بالمملكة  الجوية  األرصاد  لدائرة  التابع 
وحدة البحوث المناخیة بجامعة East Anglia بالمملكة المتحدة؛ 
God- (نسخة عام 2016)، التي أنتجها معهد GISTEMP  وتحلیل

dard للدراسات الفضائیة التابع لإلدارة الوطنیة للمالحة الجوية 
الحرارة  تحلیل درجات  بیانات  (NASA)؛ ومجموعة  والفضاء 
الوطنیة  باإلدارة  الخاصة  والمحیطات  الیابس  لسطح  المدمجة 
للمحیطات والغالف الجوي (NOAA) (النسخة 4.0)، التي أنتجتها 
المراكز الوطنیة للمعلومات البیئیة (NCEI) التابعة لإلدارة الوطنیة 
للمحیطات والغالف الجوي (NOAA). وشذوذ درجات الحرارة 
القارية يستخدم بیانات اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي 
(NOAA) فقط، بینما يستخدم شذوذ درجات الحرارة الوطنیة ودون 
الجوية  لألرصاد  الوطنیة  المرافق  من  مقدمة  بیانات  الوطنیة 

والهیدرولوجیا المعنیة ما لم يُذكر خالف ذلك.

الشكل 1 - الشذوذ في 
متوسط درجات الحرارة 
 السنوية العالمیة في الفترة
1850-2015. (قیاساً إلى 

متوسط الفترة 1990-1961) 
الخط األسود والتظلیل 
الرمادي مأخوذان من 

تحلیل لمجموعة البیانات 
HadCRUT4 أعده مركز 

هادلي التابع لدائرة 
األرصاد الجوية في 

المملكة المتحدة بالتعاون 
مع وحدة البحوث المناخیة 

بجامعة East Anglia. ويبیّن 
التظلیل الرمادي فاصل ثقة 
في التقديرات قدره 95 في 
المائة. أما الخط البرتقالي 

فهو مجموعة البیانات 
NOAAGlobalTemp التي 
أعدتها المراكز الوطنیة 
للمعلومات البیئیة التابعة 

لإلدارة الوطنیة للمحیطات 
 والغالف الجوي 

(NOAA NCEI)، أما الخط 
األزرق فهو مجموعة 

البیانات GISTEMP التي 
أعدها معهد غودارد 

للدراسات الفضائیة التابع 
لإلدارة الوطنیة للمالحة 
 NASA) الجوية والفضاء
GISS). (المصدر: مركز 

هادلي التابع لدائرة 
األرصاد الجوية، المملكة 
المتحدة، ووحدة البحوث 

 East المناخیة، جامعة
Anglia، المملكة المتحدة)
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مركز ھادلي التابع لدائرة األرصاد الجویة، ووحدة البحوث المناخیة
(NOAA) المراكز الوطنیة للمعلومات البیئیة التابعة لالدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي
(NASA) معھد غودارد للدراسات الفضائیة التابع لالدارة الوطنیة للمالحة الجویة والفضاء

حقائق أساسیة

الفترة المرجعیة المعیارية 1961-1990. ويُقاَرن هذا بالفترة 
من  أعلى  الحرارة  درجات  فیها  كانت  التي   ،2010-2006
المتوسط بمقدار 0.51 درجة مئوية (0.92 فهرنهايت) ويتسق 
في  بادياً  كان  الذي  المستمر  المستدام  االحترار  اتجاه  مع 

البیانات العالمیة منذ منتصف سبعینیات القرن العشرين.

التي   ،2015 اآلن هي سنة  أحر سنة مسّجلة حتى  وكانت 
كانت فیها درجات الحرارة أعلى بمقدار 0.76 درجة مئوية 
 .1990-1961 الفترة  متوسط  من  فهرنهايت)  درجة   1.37)
وكانت سنة 2015 أيضاً هي السنة األولى التي كانت درجات 
الحرارة العالمیة أعلى فیها بما يتجاوز درجة مئوية واحدة 
من متوسط درجات الحرارة قبل عصر الصناعة.7 وكان 
ثاني أحّر عام هو عام 2014، الذي كانت فیھ درجة الحرارة 
فهرنهايت)  درجة   1.10) مئوية  درجة   0.61 بمقدار  أعلى 
 2013 بینما يحتل عام   ،1990-1961 الفترة  بمتوسط  قیاساً 
مرتبة خامس أحر عام باالشتراك. أما عاما 2011 و2012، 
اللذان تأثراً بظواهر النینیا تأثراً كبیراً (ال سیما عام 2012)، 
أحّر  ذلك  مع  كانا  ولكنهما  ما  نوعاً  احتراراً  أقل  كانا  فقد 
من أي عام قبل عام 1998، وأحر من أي عام سابق شهد 
ظاهر النینیا. وقد حدثت أحّر اثنتي عشرة سنة شهدها العالم 
جمیعها منذ عام 1998، وحدث تسعة منها منذ عام 2005. 
ومع أن درجات الحرارة العالیة في عام 2015 كانت متأثرة 
بظاهرة النینیو التي تكونت أثناء ذلك العام، فإن أثر النینیو 
العام  في  عادًة  أشد  يكون  العالمیة  الحرارة  درجات  على 

عصر  قبل  ”ما  لـ  التعاريف  من  عدداً  شتى  مصادر  تستخدم   7
 الصناعة“. والتعريف األكثر شیوعاً هو الفترة 1850-1900 والفترة 
ينطبق علیها أي من هاتین   2015 1880-1900. والحالة في عام 

الفترتین األساسیتین.
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الثاني من الظاهرة مقارنة بالعام األول منها. ومن ثم، فإن 
األثر الرئیسي لظاهرة النینیو في الفترة 2015-2016 على 
أن يظهر  المتوقع  السنوية من  العالمیة  الحرارة  درجات 

في عام 2016 بدرجة أكبر من ظهوره في عام 8.2015 

وقد كان االحترار واسع النطاق في مختلف أنحاء العالم 
طیلة الفترة، سواء على الیابسة أو في المحیطات. وكانت 
درجات الحرارة في الفترة 2011-2015 أعلى من متوسط 
الفترة 1961-1990 بأكثر من درجة مئوية واحدة في معظم 
الروسي،  االتحاد  من  اآلسیوي  والجزء  أوروبا،  مناطق 
ومعظم المناطق المتبقیة الواقعة شمال 60 ° شمااًل، وكانت 
أعلى من المتوسط بأكثر من درجة مئوية واحدة في معظم 
مناطق الصحراء الكبرى وشبھ الجزيرة العربیة، وأجزاء 
من الجنوب األفريقي، وجنوب غرب الواليات المتحدة، 
وشمال غرب المكسیك، وفي المناطق الداخلیة من البرازيل. 
ولم تكن هناك أي مناطق كبیرة من الیابسة باردة باستمرار 
قد شهد  بعضها  كان  وإن  الخمس،  السنوات  فترة  خالل 
أسترالیا في عامي  باردة فردية، مثًال في شمال  سنوات 
2011 و2012، وفي وسط أمريكا الشمالیة في عامي 2013 

و2014، وفي وسط آسیا وأالسكا في عام 2012.

في  مسّجلة  سنوات  فترة خمس  أحّر  الفترة  هذه  وكانت 
أوروبا، وأمريكا الجنوبیة، وآسیا، وأوقیانوسیا، وأمريكا 

كان متوسط درجات الحرارة في الفترة الممتدة من كانون الثاني/   8
يناير إلى تموز/ يولیو 2016 أعلى بمقدار 0.91 درجة مئوية (1.64 
درجة فهرنهايت) من متوسط الفترة 1961-1990، وبمقدار 0.15 
درجة مئوية (0.27 درجة فهرنهايت) من الشذوذ السنوي في عام 

.2015

الغرب  في  القیاسیة  الحر  أحوال  كانت  حیث  الشمالیة، 
من  أجزاء  في  المتوسط  قرب  حرارة  درجات  تقابلها 
الثانیة بعد  الشرق، وكانت تحتل في هذا الصدد المرتبة 
أفريقیا. وكانت درجات الحرارة في أوروبا في هذه الفترة 
نفسها أعلى بمقدار 1.29 درجة مئوية من متوسط الفترة 
أي  من  مئوية  درجة   0.26 بمقدار  وأحّر   ،1990-1961
فترة خمس سنوات سابقة. وسّجلت أمريكا الجنوبیة وآسیا 
أحّر سنة لديهما في عام 2015، وسّجلت أوروبا أحر سنة 
لديها في عام 2014، وسجلت أوقیانوسیا أحر سنة لديها 
في عام 2013. وكان من بین الشذوذ الموسمي الملحوظ 
(2012) وأوروبا،  الشمالیة  أمريكا  أحّر ربیع مسّجل في 
وأمريكا الجنوبیة وأوقیانوسیا (كل عام 2014)؛ وأحّر صیف 
الجنوبیة  وأمريكا   ،(2012) الشمالیة  أمريكا  في  مسّجل 
وأوقیانوسیا (في عامي 2015 و2016 على السواء)، وأحّر 
خريف وشتاء مسّجل في أمريكا الجنوبیة (كالهما في عام 
2015)، وأحر خريف مسجل في أمريكا الشمالیة (2015) 
وأحّر فترة ممتدة من حزيران/ يونیو إلى آب/ أغسطس 
الثاني/  إلى تشرين  أيلول/ سبتمبر  فترة ممتدة من  وأحر 

نوفمبر مسجلتین في أفريقیا (2015).

وكانت من السمات الجديرة بالذكر على وجھ الخصوص 
فیها  بلغت  فردية  سنوات  وجود   2015-2011 الفترة  في 
درجات الحرارة أرقاماً قیاسیة بهوامش كبیرة في مناطق 
كانت موجودة  التي  القیاسیة  فاألرقام  الیابسة.  من  كبیرة 
تراوحت  التي  الحرارة  لدرجات  السنوي  للمتوسط  سابقاً 
حّطمتها  مئوية  درجة   0.40 إلى  مئوية  درجة   0.17 من 
أرقام قیاسیة جديدة في الواليات المتحدة القارية في عام 
2012، وفي أسترالیا في عام 2013، وفي أوروبا في عام 

2014، وفي أمريكا الجنوبیة في عام 2015.

الشكل 2 - الشذوذ في 
المتوسط العالمي لدرجات 

الحرارة على خمس سنوات 
2011-2015 (قیاساً بالفترة 

1961-1990). وقد استُخدمت 

في هذا التحلیل قاعدة البیانات 
HadCRUT4 التي أعدها 

مركز هادلي بدائرة 
األرصاد الجوية بالمملكة 

المتحدة، بالتعاون مع وحدة 
البحوث المناخیة بجامعة 

East Anglia، المملكة 
المتحدة
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غیر  مستويات  العالم  محیطات  حرارة  درجات  وبلغت 
العالمي لدرجات حرارة سطح  فالمتوسط   . أيضاً مسبوقة 
البحر في عام 2015 كان هو األعلى المسجل في أي سنة 
وكانت  الثانیة.  المرتبة   2014 عام  احتالل  مع  تقويمیة، 
من  أعلى  الفترة  تلك  في  البحر  سطح  حرارة  درجات 
من  أقل  كانت  وإن  العالم،  مناطق  معظم  في  المتوسط 
الجنوبي وشرق جنوب  المحیط  أجزاء من  في  المتوسط 
المحیط الهادئ. والمناطق التي كانت فیها الفترة 2015-2011 
هي أحر فترة خمس سنوات مسّجلة تشمل معظم جنوب 
الواقعة جنوب  الهندي  المحیط  ومنطقة  الهندي،  المحیط 
والجزء  الهادئ،  المحیط  أسترالیا، ووسط وشمال شرق 
ومعظم  االستوائیة،  الهادئ  المحیط  منطقة  من  الغربي 
النصف الغربي من شمال المحیط األطلسي الواقع شمال 
المحیط  جنوب  مناطق  من  وأجزاء  المدارية،  المناطق 

األطلسي دون المدارية، والبحر األبیض المتوسط.

حرارة  درجات  في  ملحوظتان  شذوذ  حالتا  نشأت  وقد 
وجود  هما   : فصاعداً  2013 عام  أواخر  من  المحیطات 
منطقة كبیرة من المیاه الدافئة جداً في شمال شرق المحیط 
الهادئ، بحیث كانت درجات حرارة سطح البحر أعلى من 
المتوسط في بعض األماكن بأكثر من درجتین مئويتین، 

ع مستمر لدرجات حرارة سطح البحر األقل  ووجود تجمُّ
من المعتادة في شمال شرق المحیط األطلسي بین الجزر 

البريطانیة والحافة الجنوبیة لغرينالند.

استمرار تزايد تركیز غازات االحتباس الحراري 
التي تدوم طويًال

استمر تزايد تركیز غازات االحتباس الحراري الهامة التي 
تدوم طويًال في الغالف الجوي أثناء الفترة 2015-2011.

ثاني  لتركیزات  السنوي9  المتوسط  كان   ،2015 ففي عام 
CO) في الغالف الجوي يبلغ 400.0 جزء 

2
أكسید الكربون (

لتركیزات  السنوي  المتوسط  وكان   ،(ppm) الملیون  في 
CH) يبلغ 1845 جزءاً في البلیون (ppb)، وكان 

4
المیثان (

يبلغ   (N
2
O) النیتروز  أكسید  لتركیزات  السنوي  المتوسط 

يحدَّد متوسط هذه التركیزات خالل العام بأكملھ وعلى نطاق جمیع   9
المحطات المالئمة الُمبلغة في إطار المراقبة العالمیة للغالف الجوي 
التابعة للمنظمة (WMO). ويبلغ حجم الدورة السنوية لثاني أكسید 
الكربون حوالي 6 أجزاء في الملیون، مع بلوغ التركیزات ذروة 
أعلى عادًة بحوالي  تكون  مايو بحیث  أبريل وأيار/  نیسان/   في 

3 أجزاء في الملیون مقارنًة بالمتوسط السنوي.

الشكل 3 – متوسط شذوذ 
درجات الحرارة في 

المناطق القارية الست 
(المصدر: مراكز 

المعلومات البیئیة التابعة 
لإلدارة الوطنیة للمحیطات 
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328.0 جزءاً في البلیون (كان ثاني أكسید الكربون مسؤواًل 
عن حوالي 65 في المائة من القسر اإلشعاعي الكلي من 
غازات االحتباس الحراري التي تدوم طويًال، وكان المیثان 
مسؤواًل عن حوالي 17 في المائة، وكان أكسید النیتروز 

مسؤواًل عن 6 في المائة).

وقد زادت هذه التركیزات باستمرار طیلة الفترة الممتدة 
السنوية  المعدالت  كانت  بحیث  2011 فصاعداً،  عام  من 
للزيادة تتراوح من 1.9 إلى 2.9 جزء في الملیون سنوياً 
بین عامي 2011 و2015 فیما يتعلق بثاني أكسید الكربون، 
وبین 5 و9 أجزاء في البلیون لكل عام فیما يتعلق بالمیثان، 
وكانت تبلغ حوالي جزء واحد في البلیون فیما يتعلق بأكسید 
النیتروز. وزاد معدل تركیزات ثاني أكسید الكربون في 
عام 2015 وبلغ 2.3 جزء في الملیون في السنة، في حین 
أظهر المیثان (11 جزءاً في البلیون في السنة) أقوى زيادة 
سنوية لھ منذ عام 1998. ومعدالت الزيادة التي لوحظت 
في  النیتروز  وأكسید  الكربون  أكسید  بثاني  يتعلق  فیما 
الفترة من عام 2011-2015 أعلى بدرجة طفیفة من متوسط 
الفترة 1995-2015، في حین تجّسد معدالت الزيادة فیما 
فترة  أعقاب  في  الزيادة  متجددة من  فترة  بالمیثان  يتعلق 
الفترة من  في  المیثان  تركیزات  في  تغیّر طفیف  حدوث 

عام 1999 إلى عام 2006.

الصادرة  الحراري  االحتباس  نشرة غازات  ويتضح من 
ثاني  من  تقريباً  المائة  في   44 تبلغ  نسبة  أن   2015 عام 
في  البشري  النشاط  من  المنبعث  الكلي  الكربون  أكسید 
الفترة من عام 2004 إلى عام 2015 قد ظلت في الغالف 
الجوي، مع إزالة المحیطات والغالف الحیوي األرضي 

للنسبة المتبقیة وقدرها 56 في المائة.

انصھار الجلید على نطاق واسع إال في المحیط 
الجنوبي

واصل الجلید البحري في المنطقة القطبیة الشمالیة تقلّصھ 
في الفترة 2011-2015. فقد كان الحد األدنى لرقعة الجلید 
البحري في الصیف وهو 3.39 ماليین كیلومترات مربعة 
في عام 2012 هو أدنى حد أدنى مسجل. وكانت رقعة الجلید 
البحري الصیفیة في عام 2011 هي ثالث أقل رقعة وكانت 
في عام 2015 رابع أقل رقعة في السجالت الساتلیة بعد عام 
1979. وكان متوسط الرقعة البحرية في المنطقة القطبیة 
الشمالیة في أيلول/ سبتمبر، وهو الشهر الذي يشهد عادًة 
أقل رقعة جلیدية بحرية، في الفترة 2011-2015 يبلغ 4.70 
بلیون كیلومترات مربعة، وهو ما يقل بنسبة قدرها 28 في 
المائة عن متوسط الفترة 1981-2010 ويقل عن أدنى متوسط 
خمس سنوات سابق وهو 5.04 ماليین كیلومترات مربعة 
في الفترة 2006-2010. وكانت سرعة تقلّص الجلید البحري 
من سرعة  أقل  الشتاء  في  الشمالیة  القطبیة  المنطقة  في 
تقلّصھ في الصیف، ولكن مع ذلك بلغ الحد األقصى الشتوي 
للجلید البحري أقل مستوى مسّجل لھ، وهو 14.54 ملیون 
كیلومتر مربع في عام 2015. وكان الحد األقصى الشتوي 
لرقعة الجلید البحري أقل من متوسط الفترة 2010-1981 

في جمیع السنوات الخمس الممتدة من عام 2015-2011.

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

الشكل 4 - المتوسطات 
العالمیة للكسور الجزيئیة 

(مقیاس التركیز) لثاني 
 (CO

2
أكسید الكربون (

باألجزاء في الملیون 
(اللوحة الیمنى)، والمیثان 

CH) باألجزاء في البلیون 
4
)

(اللوحة الوسطى)، وأكسید 
N) باألجزاء 

2
O) النیتروز

في البلیون (اللوحة 
الیسرى) من عام 1985 
إلى عام 2015 مبیّنة في 
الصف العلوي ومعدالت 

نموها في الصف السفلي؛ 
والمتوسطات السنوية 
لمعدالت النمو مبیّنة 

كأعمدة في الصف السفلي 
من الرسومات البیانیة
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الشكل 5 - الفرق بین 
متوسط عدد أيام االنصهار 

في 2015 و2014 و2013 
و2012 في صفحة الجلید 

في غرينالند، قیاساً بالفترة 
1981-2010. البیانات 
مستقاة من مجموعة 

 MEaSUREs البیانات
 Greenland Surface Melt
 Daily 25km EASE-Grid

 2.0
(المصدر: المركز الوطني 

لبیانات الثلج والجلید/ 
Thomas Mote، جامعة 

جورجیا، الواليات المتحدة)

السجالت الساتلیة. وكان الحد األقصى في عام 2013 والحد 
األقصى في عام 2012 يحتالن المرتبتین الثانیة والثالثة، 
على الترتیب. ومع ذلك، أسفر تجّمد شتوي بطيء بشكل 
غیر عادي في عام 2015 عن عودة رقعة الجلید البحري 
عام  ربیع  بحلول  مستوياتها  متوسط  من  يقرب  ما  إلى 
2015، مع بلوغ الحد األقصى في عام 2015 (في أوائل 
تشرين األول/ أكتوبر) 18.83 ملیون كیلومتر مربع، وهو 
ما يتجاوز متوسط الفترة 1981-2010 بنسبة قدرها 0.7 في 
المائة فقط. والزيادة الطويلة األجل الملحوظة في الجلید 
البحري في المنطقة القطبیة الجنوبیة منذ عام 1979 هي 
موضوع بحوث مستمرة، مع اعتبار استنفاد األوزون في 
الستراتوسفیر وما ينتج عن ذلك من تغیرات في دوران 
بین  من  الجنوبیة  القطبیة  المنطقة  حول  الجوي  الغالف 

العوامل المساهمة في ذلك المحتملة.

في  الجلید  لصفحة  الصیفي  السطحي  االنصهار  واستمر 
غرينالند بمستويات أعلى من المتوسط، بحیث تجاوز مدى 
االنصهار الصیفي متوسط الفترة 1981-2010 في جمیع 
 .2015 إلى عام   2011 الممتدة من عام  الخمس  السنوات 
وإضافة إلى أن عام 2012 قد شهد أقل رقعة مسجلة للجلید 

أوسع  شهد  الذي  العام  كان  أنھ  الواضح  فمن  البحري، 
السطحي في غرينالند في أي سنة في  نطاق لالنصهار 
المائة  في   90 انصهار  ُرصد  بحیث  الساتلیة،  السجالت 
تقريباً من الصفحة الجلیدية. وتشیر سجالت الجلید الجوفي 
2012 كان أول ظاهرة  Summit إلى أن عام  من محطة 
انصهار كبیرة تحدث في ذلك الموقع منذ عام 1889. فقد 
حدث في عام 2015 انصهار أكثر من نصف (52 في المائة) 
مساحة صفحة الجلید. والسنوات األخرى في الفترة كانت 
أقل تطرفاً، بحیث ترّكز االنصهار على حواف الصفحة 
بتقییمات  يتعلق  فیما  كبیرة  التیقن  عدم  وأوجھ  الجلیدية. 
وقد  الجنوبیة.  القطبیة  المنطقة  في  الجلید  صفحة  حالة 
خلُص عدد من الدراسات المختلفة، التي استُخدمت فیها 
أدوات ومنهجیات مختلفة، إلى أن الفقدان الصافي للجلید 
مستمر في غرب المنطقة القطبیة الجنوبیة، ولكن النتائج 

أقل اتساقاً فیما يتعلق بشرق المنطقة القطبیة الجنوبیة.

وواصلت األنهار الجلیدية الجبلیة أيضاً تقلصها في الفترة 
2011-2015، فبیانات توازن الكتلة الجلیدية المستمدة من 
المرفق العالمي لمراقبة األنهار الجلیدية تشیر إلى متوسط 
 600 من  يتراوح  المرجعیة  الجلیدية  األنهار  من  خسائر 
و1200 ملیمتر من المكافئ المائي في كل سنة من السنوات 
الممتدة من عام 2011 إلى عام 10،2015 وهو معدل فقدان 
هناك  وكان   .2000 عام  بعد  ما  بفترة  يتعلق  فیما  نمطي 
متراً   20 الحرارة على عمق  درجات  في  احترار  أيضاً 
في المنطقة القطبیة الشمالیة ذات التربة الصقیعیة. وكان 
أشد احترار هو عموماً في أبرد المناطق، في حین شهدت 
غالبیة المناطق التي تُرصد زيادة في سماكة طبقة التربة 

النشطة. الصقیعیة 

وأظهر شذوذ رقعة الغطاء الثلجي في نصف الكرة األرضیة 
الشمالي فروقاً موسمیة كبیرة، ولكن كان متوسط الرقعة 
بوجھ عام في الفترة 2011-2015 قريباً من متوسط الفترة 
بكثیر  أقل  الثلجي  الغطاء  رقعة  كانت  فقد   .2010-1981
في جمیع  الخمس  الفترة  في جمیع سنوات  المتوسط  من 
األشهر بدءاً من أيار/ مايو إلى آب/ أغسطس، مما مثَّل 
اتجاهاً هبوطیاً قوياً في تلك األشهر. وُسجلت أرقام قیاسیة 
منخفضة في شهري حزيران/ يونیو وتموز/ يولیو في عام 
2012، الذي كان عاماً ملحوظاً أيضاً فیما يتعلق بانصهار 
في  واسع  نطاق  على  األرضي  والجلید  البحري  الجلید 
وأكبر شذوذ  أعاله.  ُذكر  كما  الشمالیة،  القطبیة  المنطقة 
سلبي في هذه األشهر، ال سیما في أيار/ مايو وحزيران/ 
يونیو، يجّسد انصهار الغطاء الثلجي في المناطق القطبیة 
الشمالیة ومناطق سیبريا وكندا وأالسكا دون المنطقة القطبیة 
انخفاض  باستمرار، وكذلك  المعتاد  الموعد  قبل  الشمالیة 
في غرب  عالیة  ارتفاعات  الصیفي على  الثلجي  الغطاء 
الغطاء  كان  ذلك،  والهیمااليا. وعلى عكس  والتبت  كندا 
الشمالي  األرضیة  الكرة  في نصف  الخريف  في  الثلجي 

كانت بیانات عام 2015 مؤقتة وقت كتابة هذا التقرير.  10
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أعلى بوجھ عام من المعتاد بكثیر، وشمل ذلك بلوغ رقعة 
الثاني/  تشرين  في  قیاسیاً  عالیاً  مستوى  الثلجي  الغطاء 
نوفمبر في عام 2014، وهو ما كان يجّسد إلى حد كبیر 
برودة شهر تشرين الثاني/ نوفمبر بشكل غیر معتاد في 
وسط وشرق الواليات المتحدة. وحدث أكبر شذوذ موسمي 
في شتاء 2013/2012، عندما كانت رقعة الغطاء الثلجي 
بلوغ  ذلك  الشتاء، وشمل  المعتاد خالل  من  بكثیر  أعلى 

الرقعة مستوى عالیاً قیاسیاً في كانون األول/ ديسمبر.

استمرار ارتفاع مستويات سطح البحر
ارتفاع  إلى  يؤدي  مما  تمددت،  المحیطات  احترت  كلما 
سطحها على كل من الصعید اإلقلیمي والعالمي. والزيادة 
في   40 زهاء  يمثل  للمحیطات  الحراري  المحتوى  في 
المائة من الزيادة المرصودة طوال الستین عاماً الماضیة 
ومن  العالم،  نطاق  على  المحیطات  سطح  مستوى  في 
واحترار  المستقبل.  في  مماثلة  زيادة  تحدث  أن  المتوقع 
میاه المحیطات المجاورة لصفحات الجلید يمكن أن تؤثر 

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

المحیطات.

استمرت مستويات سطح بحار العالم في االرتفاع خالل 
الفترة 2011-2015. وكان معدل التقلبیة في مستوى سطح 
بحار العالم من سنة إلى أخرى خالل الفترة مرتفعاً حسب 
انخفاض  مع  الفترة  بدأت  وقد  الساتلیة.  الحقبة  مقايیس 
مستوى سطح بحار العالم بحوالي 10 ملیمترات من قیمة 
االتجاه الطويل األجل في أوائل عام 2011، نتیجة لظاهرة 
والنینیا الشديدة وقتئذ، وما نتج عنها من سقوط األمطار 
بمعدل مرتفع على بعض المناطق األرضیة مما نتج عنھ 
تخزين المیاه على األرض بمعدل فوق المعتاد (ال سیما 
في أسترالیا). وسرعان ما عادت مستويات سطح البحار 
إلى سابق عهدها عندما انتهت ظاهرة النینیا بحیث عادت 

الشكل 7 - (أ) المتوسط 
العالمي لتغیر مستوى سطح 
البحر من 1993 حتى تموز/ 

يولیو 2016، مع حذف 
الدورة السنوية من البیانات؛ 
القیم الشهرية مبینة باألزرق 

الباهت، ومتوسطات كل ثالثة 
أشهر مبینة باألزرق القوي، 
واتجاه خطي بسیط باألحمر؛ 
(ب) المتوسط المتحرك لمدة 

خمس سنوات للمحتوى 
الحراري على مدى الـ 700 

متر العلیا من میاه المحیطات 
(بالبرتقالي)، وعلى عمق 

2000 متر (باألزرق).
(المصادر: (أ) منظمة 

الكومنولث للبحوث العلمیة 
والصناعیة، أسترالیا؛ (ب) 

بیانات مقدمة من مختبر مناخ 
المحیطات التابع للمركز 

الوطني (NCEI) التابع لإلدارة 
الوطنیة (NOAA)، الواليات 

 Levitus المتحدة، حدثها
وآخرون (2012))

الشكل 6 - رقعة الجلید 
البحري في المنطقة القطبیة 

الشمالیة (إلى الیمین)، 
والمنطقة القطبیة الجنوبیة 

(إلى الیسار) في أيلول/ 
سبتمبر 1979-2015 مقیسة 

بماليین الكیلومترات 
المربعة 

(المصدر: بیانات مقدمة 
من المركز الوطني لبیانات 

الثلج والجلید، الواليات 
المتحدة)
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إلى ما يمثل اتجاهها أو ما يتجاوزه بحلول منتصف عام 
عام  أوائل  في  آخر  ملحوظ  ارتفاع  هناك  وكان   .2012
2015 عندما تكّونت ظاهرة النینیو، بحیث كانت مستويات 
سطح البحر أعلى بمقدار 10 ملیمترات من االتجاه خالل 
النصف الثاني من عام 2015. وكان االنحراف في الفترة 
2010-2011 واالنحراف في عام 2015 عن االتجاه أكبر 
من أي انحراف ُرصد خالل الفترة ما بین عامي 1993 
و2009، بما في ذلك أثناء ظاهرة النینیو الشديدة جداً التي 
حدثت في الفترة 1998/1997. واالتجاه على مدى السجالت 
الساتلیة الكاملة بدءاً من عام 1993 حتى الوقت الحاضر، 
وهو حدوث زيادة بمقدار 3 ملیمترات تقريباً سنوياً، أكبر 
إلى  (استناداً   2010-1900 الفترة  في  االتجاه  متوسط  من 

. المقايیس) الذي يبلغ 1.7 ملیمتر سنوياً

وقد خلص عدد من الدراسات إلى أن مساهمة الصفحات 
الجلیدية القارية، ال سیما غرينالند وغرب المنطقة القطبیة 
الجنوبیة، في ارتفاع مستوى سطح البحر آخذة في التسارع. 
إذ تشیر بیانات الساتل Cryosat-2 إلى أن مساهمة انصهار 
صفحة الجلید في غرينالند في ارتفاع مستوى سطح بحار 
العالم في الفترة 2011-2013، التي تتضمن عام 2012 الذي 
شهد انصهاراً متطرفاً، كانت تبلغ 1.0 ملیمتر تقريباً سنوياً. 
وكان هذا يتجاوز االنصهار البالغ 0.6 ملیمتر سنوياً الُمبلغ 
عنھ في تقرير التقییم الخامس للفترة 2002-2011 الصادر 

عن الهیئة الحكومیة الدولیة المعنیة بتغیر المناخ.

وكانت هناك فروق إقلیمیة كبیرة في معدالت ارتفاع مستوى 
سطح البحر في المحیط الهادئ خالل الفترة 2015-1993، 
الجنوبي  التذبذب  النینیو/  بظاهرة  كبیر  إلى حد  ارتبطت 

(ENSO)، 11 وهیمنة ظواهر النینیو في التسعینیات وظواهر 
وكانت  2007 و2012.  بین عامي  ما  الفترة  النینیا خالل 
البحر  سطح  مستوى  الرتفاع  العالمیة  المعدالت  أسرع 
تجاوزت  إذ  الهادئ،  المحیط  غرب  في  المعدالت  هي 
10 ملیمترات سنوياً في بعض األماكن، في حین شهدت 
أجزاء من شرق المحیط الهادئ تغیراً طفیفاً في مستوى 
ارتفاع  كان  وقد   .2015-1993 الفترة  البحر خالل  سطح 
األطلسي  المحیط  في  اتساقاً  أكثر  البحر  سطح  مستوى 
والمحیط الهندي، بحیث كانت معدالت ذلك االرتفاع في 

كال المحیطین مماثلة للمتوسط العالمي.

الھطول
لقد تأثر الهطول العالمي على مناطق الیابسة تأثراً شديداً 
النینیو/  بظاهرة   2015-2011 الفترة  وأواخر  أوائل  في 
التذبذب الجنوبي (ENSO)، وأحوال ظاهرة النینیا في معظم 
عام 2011 وأوائل عام 2012، وأحوال ظاهرة النینیو في 
الجزء األخیر من عام 2015. وقد قّدرت اإلدارة الوطنیة 
هو   2011 عام  أن   (NOAA) الجوي  والغالف  للمحیطات 
ثاني أكثر عام مسّجل من حیث متوسط كمیة األمطار التي 
سقطت على مناطق الیابسة في العالم، مع كون األعوام 

خالل سنوات النینیو تكون مستويات سطح البحر أعلى عادًة في   11
شرق المحیط الهادئ وأقل في غرب المحیط الهادئ، نتیجة إلى 
حد كبیر لضعف الرياح التجارية الشرقیة في المناطق المدارية، 

ويصدق عكس ذلك في السنوات التي تشهد ظاهرة النینیا.

الشكل 8 - الهطول الكلي 
للفترة الممتدة من تشرين 
األول/ أكتوبر 2012 إلى 

أيلول/ سبتمبر 2015 معبراً 
عنها كمئین من الفترة 
المرجعیة 2010-1951 

فیما يتعلق بالمناطق التي 
كانت ستصبح في أجف 

نسبة 20 في المائة (البنیة) 
وأمطر نسبة 20 في المائة 
(الخضراء) من السنوات 
خالل الفترة المرجعیة، 
وتشیر الظالل الداكنة 

للونین البني واألخضر إلى 
أجف وأمطر نسبة 10 في 

المائة، على الترتیب. 
(المصدر: المركز العالمي 

لمناخیات الهطول، 
 ،Deutscher Wetterdienst

ألمانیا)
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المتوسط  من  جداً  قريبة  جمیعها  و2014  و2013   2012
على المدى الطويل. وعلى العكس من ذلك، قّدرت اإلدارة 
(NOAA) أن عام 2015، الذي شهد ظاهرة نینیو شديدة، 
هو أكثر سنوات العالم جفافاً على الیابسة منذ عام 1993.

وكان من السمات البارزة للفترة 2011-2015 وجود شذوذ 
مستمر في سقوط األمطار لعدة سنوات في مناطق متعددة 
من العالم، بدأ معظمها بعد انتهاء ظاهرة النینیا في الفترة 
مساحات  بها  مناطق  ثالث  هناك  وكانت   .2012/2011
كبیرة كان سقوط األمطار فیها خالل السنوات الممتدة من 
تشرين األول/ أكتوبر 2012 إلى أيلول/ سبتمبر 2015 أقل 
البرازيل  العاشر في منطقة كبیرة من نصف  المئین  من 
وأجزاء من شرق  الغربیة،  المتحدة  والواليات  الشرقي، 
أسترالیا، إلى جانب الجزيرة الشمالیة في نیوزيلندا. وترد 
في الصفحة 21 مناقشة أكثر تفصیًال لحاالت الجفاف في 
هذه المناطق. أما المناطق التي تجاوز فیها الهطول خالل 
الفترة نفسها المئین التسعین فقد كانت تشمل أجزاء كبیرة 
من  األقصى  الشرقي  والجزء  أوروبا،  من جنوب شرق 
االتحاد الروسي، ومساحة من المنطقة دون المدارية في 
شرق أمريكا الجنوبیة تضم شمال األرجنتین، وأوروغواي، 
وجنوب باراغواي، والجنوب األقصى من البرازيل. وكان 
معدل سقوط األمطار على غرب ووسط أفريقیا في منطقة 
الساحل قريباً بوجھ عام من المعدل العادي أو أعلى منھ 
مستويات  وكانت   .2011 عام  في  إال  الفترة،  تلك  خالل 
الفیضانات السنوية في المناطق الداخلیة من دلتا نهر النیجر 
في مالي قريبة من متوسط مستوياتها بعد عام 1970 أو 
أعلى منھ في كل السنوات الممتدة من سنة 2012 إلى سنة 
2015، وحدثت فیضانات موسمیة أعلى من المعتاد أيضاً 
الفترة.  في األجزاء الوسطى من النهر في النیجر خالل 
وحدثت فیضانات موسمیة عادية أيضاً في أماكن أخرى 

في هذه المنطقة خالل موسم األمطار.

وكان عام 2011 عاماً مطیراً جداً في مناطق متعددة تشهد 
عادة معدالت مرتفعة لسقوط األمطار أثناء سنوات ظاهرة 
النینیا، منها أجزاء كثیرة من أسترالیا وإندونیسیا والفلبین 
والبر الرئیسي في جنوب شرق آسیا، وباكستان، وأجزاء 
الجنوبیة.  أمريكا  وشمال غرب  األفريقي،  الجنوبي  من 
وعلى العكس من ذلك، كان هناك جفاف شديد في الواليات 
المتحدة الجنوبیة (ال سیما تكساس) وشمال المكسیك. وفي 
الجنوبي  التذبذب  النینیو/  بظاهرة  تتأثر  لم  التي  المناطق 
(ENSO) تأثراً شديداً، كان هناك انقسام ملحوظ بین الشمال 
االسكندنافیة  الدول  بحیث شهدت  أوروبا،  في  والجنوب 
أحوااًل مطیرة جداً وشهدت أجزاء كبیرة من وسط وجنوب 

شرق أوروبا أحوااًل جافة جداً.

وكانت نواحي الشذوذ الرئیسیة في الهطول على النطاقات 
الزمنیة السنوية أقل شیوعاً في السنوات الممتدة من عام 
2012 إلى عام 2014. وخارج نطاق المناطق ذات حاالت 

الشذوذ الرئیسیة المتعددة السنوات الموصوفة أعاله، كانت 
هناك حاالت شذوذ سنوية كبیرة في سقوط األمطار في 
شمال شرق أوروبا في عام 2012 (الذي كان أمطر عام 
ُسجل في استونیا)، وأجزاء كبیرة من الصین في عام 2012، 
واألرجنتین (أمطر عام ُسجل فیها) وجنوب شرق أوروبا 
2014. وفي الوقت نفسھ، كان من بین المناطق  في عام 
التي كانت شديدة الجفاف أجزاء كثیرة من الواليات المتحدة 
الوسطى ووسط االتحاد الروسي في عام 2012، وأجزاء 
2013، ووسط  أفريقیا في عام  الجنوبي من  النصف  من 

أفريقیا وغرب االتحاد الروسي في عام 2014.

وفي كثیر من المناطق التي تشهد إشارات جفاف مماثلة 
لإلشارات التي تحدث أثناء ظاهرة النینیو، كان عام 2015 
لذلك  تعرضت  التي  المناطق  وكانت  شديد.  جفاف  عام 
الشرقي،  الجنوبي  باستثناء  البرازيل  مناطق  معظم  هي 
وأمريكا الوسطى، ومنطقة الكاريبي، وجنوب شرق آسیا، 
الجزرية،  الهادئ  المحیط  بلدان  من  وكثیر  وإندونیسیا 
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الشكل 9 - الهطول الكلي 
السنوي للفترة معبراً 
عنھ كمئین من الفترة 

المرجعیة 2010-1951 
فیما يتعلق بالمناطق التي 
كانت ستصبح في أجف 

نسبة 20 في المائة (البنیة) 
وأمطر نسبة 20 في المائة 
(الخضراء) من السنوات 
خالل الفترة المرجعیة، 
وتشیر الظالل الداكنة 

للونین البني واألخضر إلى 
أجف وأمطر نسبة 10 في 
المائة، على الترتیب لعام 
2011 (أعلى) وعام 2015 

(أسفل). 
(المصدر: المركز العالمي 

لمناخیات الهطول، 
 ،Deutscher Wetterdienst

ألمانیا)
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األنماط الرئیسیة لتقلبیة المناخ
العالم  للتقلبیة يؤثر على مناخ  الرئیسیة  عدد من األنماط 
وأنماط  أشهر.  إلى  أسابیع  تمتد من  نطاقات زمنیة  على 
التقلبیة هذه تمثل األنماط الممیِّزة للتقلبیة التي تتسق على 
لها تداعیات مناخیة على  نطاق منطقة كبیرة ولذا تكون 

أنحاء كثیرة من العالم.

وفیما يلي بعض هذه األنماط، وتأثیراتها على المناخ:

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

المتوسط كل عقد.

وترتبط بظاهرة النینیو أوجھ شذوذ مناخیة كبیرة في أنحاء 
أحوال جفاف غیر  عادًة  تجلب  بحیث  العالم،  من  كثیرة 
عادي إلى شرق أسترالیا، وشبھ القارة الهندية، والجنوب 
األفريقي، وشمال شرق البرازيل، وأمريكا الوسطى ومنطقة 
إلى  بشكل غیر عادي  أحوااًل مطیرة  وتجلب  الكاريبي، 
المتحدة، والساحل  جنوب غرب وجنوب شرق الواليات 
المنطقة  الجنوبیة، وأجزاء من  المداري ألمريكا  الغربي 
الشرقیة دون المدارية من أمريكا الجنوبیة. ويشهد العالم 
عادًة أحر سنواتھ باالقتران مع ظواهر النینیو. وفي ظاهرة 
النینیو يحدث الكثیر من التأثیرات العكسیة، بحیث تسقط 
أمطار غزيرة وتحدث فیضانات شديدة عادًة في مناطق 

مثل أسترالیا وشبھ القارة الهندية.

الثنائیة القطبیة للمحیط الھندي (IOD). هذا نمط من التقلبیة 
ينطوي على اختالف في درجات حرارة سطح البحر بین 
المنطقتین الغربیة والشرقیة من المحیط الهندي. وفي النمط 
اإليجابي للثنائیة القطبیة للمحیط الهندي (IOD)، تكون المیاه 
أبرد من المعتاد في المنطقة الشرقیة من المحیط الهندي، 
اإلندونیسیتین وشمال  وجنوب جزيرتي جاوا وسومطرة 
وغرب أسترالیا، وتكون أحر من المعتاد قبالة ساحل شرق 
التقلبیة السلبیة. وعادًة، تدوم  أفريقیا. ويحدث العكس في 
ظواهر الثنائیة القطبیة للمحیط الهندي لمدة بضعة أشهر 
خالل شتاء وربیع نصف الكرة األرضیة الجنوبي ونادراً 
ما تكون واضحة خالل موسم األمطار الموسمیة االسترالي 

(كانون األول/ ديسمبر إلى نیسان/ أبريل).

وترتبط باألنماط اإليجابیة للتقلبیة الثنائیة للمحیط الهندي 
أحوال جفاف في شتاء وربیع نصف الكرة األرضیة الجنوبي 
في أجزاء كثیرة من أسترالیا واألجزاء الغربیة من األرخبیل 
اإلندونیسي، وأحوال مطیرة في شرق أفريقیا، مع حدوث 
العكس فیما يتعلق بالتقلبیة السلبیة. وتتأثر التقلبیة الثنائیة 
 ،(ENSO) للمحیط الهندي بظاهرة النینیو/ التذبذب الجنوبي
أثناء سنوات  منها  اإليجابیة  األنماط  أرجحیة حدوث  مع 
تقلبیة كبیرة مستقلة عن  النینیو، ولكن لتلك التقلبیة أيضاً 

.(ENSO) ظاهرة النینیو/ التذبذب الجنوبي

تذبذب المنطقة القطبیة الشمالیة (AO)/ تذبذب شمال المحیط 
األطلسي (NAO)/ النمط الحلقي الشمالي (NAM). هذا نمط 
لتقلبیة الغالف الجوي في خطوط العرض المتوسطة إلى 
المرتفعة في نصف الكرة األرضیة الشمالي. وفي النمط 
اإليجابي، يكون ضغط الهواء أعلى من المتوسط في خطوط 
 ° 45 إلى   ° 40 تتركز على  منطقة  في  الوسطى  العرض 
شمااًل، ويكون أقل من المتوسط في معظم المنطقة القطبیة 
الشمالیة، وتشتد الرياح الغربیة على المنطقة الواقعة بین 
النمط  أما في  ° شمااًل بوجھ عام).   65 إلى   ° 45) االثنتین 
السلبي فإن تدرجات الضغط فوق خطوط العرض الوسطى 
إلى المرتفعة تكون أضعف، ويكون التدفق مناطقیاً بدرجة 
أقل وتزيد فرص تحّرك الهواء القطبي في اتجاه الجنوب 
إلى خطوط العرض األكثر انخفاضاً. (يشیر تذبذب المنطقة 
القطبیة الشمالیة إلى نصف الكرة األرضیة بأكملھ ويشیر 
المحیط  إلى قطاع شمال  األطلسي  المحیط  تذبذب شمال 
األطلسي، ولكن كلیهما يصف بوجھ عام نفس الظاهرة؛ أما 
النمط الحلقي الشمالي (NAM) فهو مصطلح يشمل كلیهما.) 
وتكون ظواهر تذبذب المنطقة القطبیة الشمالیة (AO) وتذبذب 
الشمالي  الحلقي  والنمط   (NAO) األطلسي  المحیط  شمال 
في  األبرد  الشهور  خالل  وتأثیراً  أكثر وضوحاً   (NAM)
نصف الكرة األرضیة الشمالي، ال سیما الفترة الممتدة من 

كانون األول/ ديسمبر إلى آذار/ مارس.

وخالل األطوار اإليجابیة لتذبذب المنطقة القطبیة الشمالیة 
(AO) وتذبذب شمال المحیط األطلسي (NAO) والنمط الحلقي 
الشمالي (NAM)، تكون درجات الحرارة أعلى عادًة من 
المعتاد في معظم منطقة أوراسیا الواقعة شمالي 45 ° شماالً، 
بدرجة  والشرقیة  الوسطى  المتحدة  الواليات  في  وكذلك 
أقل، بینما تكون أقل من المعتاد في شمال شرق كندا، وفي 
شرقي أفريقیا وجنوب غرب آسیا. ويكون سقوط األمطار 
أقل عادة من المعتاد فوق أجزاء كثیرة من البحر األبیض 
المتوسط وعلى ساحل كالیفورنیا، وأعلى من المعتاد في 
العرض  الغربیة على خطوط  للرياح  المعرضة  المناطق 
األعلى، مثل السواحل الغربیة للنرويج واسكتلندا، والساحل 
الغربي ألمريكا الشمالیة بدءاً من أوريغون (Oregon) في 
اتجاه الشمال. وترتبط باألطوار السلبیة شتاءات أبرد من 

المعتاد في شمال ووسط أوروبا وشرق أمريكا الشمالیة.
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الحلقي  النمط   /(AAO) الجنوبیة  القطبیة  المنطقة  تذبذب 
الجنوبي (SAM). هذا هو المكافئ الفعلي لتذبذب المنطقة 
 (AAO) وتذبذب المنطقة القطبیة الجنوبیة (AO) القطبیة الشمالیة
والنمط الحلقي الشمالي (NAM) في نصف الكرة األرضیة 
الجنوبي، ويرتبط بطوره اإليجابي انتقال الرياح الغربیة 
في اتجاه الجنوب من االرتفاعات الوسطى إلى االرتفاعات 

العالیة، وطور سلبي النتقال الرياح في اتجاه الشمال.

وبالنظر إلى أن المنطقة الواقعة على 45 ° إلى 65 ° جنوباً 
تسودها المحیطات، فإن التأثیرات المناخیة الرئیسیة لتذبذب 
 (AAO/SAM) المنطقة القطبیة الجنوبیة/ النمط الحلقي الجنوبي
المتأثرة  للمنطقة  الشمالیة  الحافة  الیابسة يكون على  على 
الجنوبي  الحلقي  للنمط  اإليجابیة  باألطوار  بذلك. ويرتبط 
(SAM)، وما يقترن بھ من انتقال الرياح الغربیة في اتجاه 

الجنوب، انخفاض كمیة سقوط األمطار في الشتاء والربیع 
في المناطق المعرضة لتلك الرياح الغربیة، مثل المناطق 
الساحلیة في جنوب غرب وجنوب شرق أسترالیا، وغرب 

نیوزيلندا ووسط شیلي.

وقد يكون من الممكن التنبؤ بأنماط تقلبیة المناخ في المحیطات، 
من قبیل ظاهرة النینیو/ التذبذب الجنوبي (ENSO) والثنائیة 
القطبیة للمحیط الهندي (IOD) على نطاقات زمنیة تمتد لمدة 
أشهر وتوفر جزءاً كبیراً من أساس التنبؤ بالمناخ الموسمي. 
تذبذب  قبیل  البحتة، من  الجوي  الغالف  تقلبیة  أنماط  أما 
المنطقة القطبیة الشمالیة/ تذبذب شمال المحیط األطلسي/ 
النمط الحلقي الشمالي (AO/NOA/NAM) وتذبذب المنطقة 
القطبیة الجنوبیة/ النمط الحلقي الجنوبي (AAO/SAM)، فهي 
يمكن التنبؤ بها حالیاً على نطاقات زمنیة تتجاوز األسابیع.
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اتساقاً  أقل  النینیو  تأثیرات  وكانت  األفريقي.  والجنوب 
مع األنماط التاريخیة في أجزاء من أسترالیا وشبھ القارة 
المدارية  المناطق دون  الهندية. وكانت أجزاء كثیرة من 
المتحدة  الواليات  من  أجزاء  وفي  الجنوبیة  أمريكا  في 
الجنوبیة وشمال المكسیك مطیرة. وفي أوروبا، كان عام 
2015 جافاً في وسط وشرق القارة ولكنھ كان مطیراً في 
تركیا. وكانت حاالت الشذوذ الجافة في الجنوب األفريقي 
من  أقل  األمطار  سقوط  كان  بحیث  بوجھ خاص،  حادة 
المعتاد على نطاق واسع في المواسم المطیرة الصیفیة في 
السواء. وشهدت جنوب  2015/2014 و2016/2015 على 

أفريقیا في عام 2015 أجف سنة مسّجلة لديها.

األنماط الواسعة النطاق لتقلبیة المناخ
وانتهت  شديدة  نینیا  بظاهرة   2015-2011 الفترة  بدأت 
بظاهرة نینیو شديدة. وكانت ظاهرة النینیا في 2011/2010 
ظاهرة كبیرة كان لها أثر كبیر في العديد من أجزاء العالم. 
وكانت واحدة من أشد ظواهر النینیا في فترة ما بعد عام 
التذبذب الجنوبي على مدى  1950. وكان متوسط مؤشر 
الثاني/  الممتدة من تشرين  بالفترة  يتعلق  فیما  ستة أشهر 
وهو   ،22+ يبلغ   2011 أبريل  نیسان/  إلى   2010 نوفمبر 
األعلى منذ عام 1917، مع أن درجات حرارة المحیطات 
كانت أقل تطرفاً؛ وكانت أقل قیمة لمؤشر ظاهرة النینیو 
والغالف  للمحیطات  الوطنیة  باإلدارة  الخاص  المحیطیة 
-1.4 درجة مئوية، أي ما يماثل قیمة ذلك  الجوي12 هي 
المؤشر في الظاهرة التي حدثت في 2008/2007 وأعلى 

بدرجة طفیفة من ذلك المؤشر في عام 2000.

وقد تحللت ظاهرة النینیا التي حدثت في 2011/2010 في 
النصف األول من عام 2011، ولكن أحوال ظاهرة نینیا 

يُعّرف بأنھ أقل/ أعلى متوسط مستمر لمدة ثالثة أشهر لمؤشر   12
النینیو البالغ 3.4.

عام  أواخر  في  أخرى  مرة  تكونت  معتدلة  إلى  ضعیفة 
2011 وأوائل عام 2012. وبعد ذلك ظلت أحوال ظاهرة 
السنوات  الجنوبي محايدة بوجھ عام في  التذبذب  النینیو/ 
الثالث التالیة قبل أن تتكون ظاهرة بسرعة خالل ربیع عام 
ز  2015 في نصف الكرة األرضیة الشمالي. وازداد تعزُّ
هذه الظاهرة خالل منتصف عام 2015 وأصبحت واحدة 
 1950 بعد عام  ما  فترة  في  نینیو  أشد ثالث ظواهر  من 
درجات  وكانت  1983/1982 و1998/1997).  جانب  (إلى 
درجتین  بمقدار  المتوسط  من  أعلى  البحر  حرارة سطح 
من  االستوائیة  المنطقة  معظم وسط وشرق  في  مئويتین 
ذروة هي  المحیطي  النینیو  وبلغ مؤشر  الهادئ.  المحیط 
+2.3 درجة مئوية، وهو ما يعادل أعلى قیمة مسجلة إلى 

جانب 1998/1997.

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

في درجة الحرارة الشهرية.

في  تقلباً  أكثر  الهندي  للمحیط  الثنائیة  القطبیة  وأصبحت 
(أي  إيجابیاً  تمثل نمطاً  بعد أن كانت   2015-2011 الفترة 
میاه دافئة نسبیاً في الجزء الغربي من المنطقة المدارية 
من المحیط الهندي ومیاه باردة في الشرق) معظم الفترة 
2006-2010. وكانت هناك أطوار إيجابیة فیما يتعلق بأجزاء 
من شتاء وربیع نصف الكرة األرضیة الجنوبي في األعوام 
 2013 عامي  في  سلبیة  وأطوار  و2015،  و2012   2011 
و2014، ولكن الظواهر التي حدثت في الفترة 2014-2011 
كانت كلها تدوم فترة قصیرة نسبیاً وتتسم بحاالت شذوذ 
كبیرة (أكبر من 0.5 درجة مئوية) تستمر لمدة ال تتجاوز 

شهرين إلى ثالثة أشهر.

الظواھر المتطرفة الرئیسیة في الفترة -2015
2011

ظواهر  من  كبیرة  بأعداد   2015-2011 الفترة  اتسمت 
الطقس والمناخ المتطرفة، من بینها موجات حر وموجات 
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جفاف،  وحاالت  وفیضانات،  مدارية،  وأعاصیر  برد، 
وعواصف شديدة.

هايان  إعصار  كان  األرواح،  في  الخسائر  حیث  ومن 
نوفمبر  الثاني/  تشرين  في  الفلبین  في  الشديد  (يولندا)13 
2013 يمثل أسوأ ظاهرة قصیرة المدة حدثت في تلك الفترة. 
فعدد الوفیات الناجمة عن ذلك اإلعصار يقّدر بأكثر من 

األسماء الموضوعة بین أقواس هي األسماء المحلیة لألعاصیر   13
في الفلبین.

ماليین شخص.14   4.1 تشريد  جانب  إلى  7800 شخص، 
وقد خلفت الفیضانات وما ارتبط بها من انهیاالت أرضیة 
في شمال الهند في حزيران/ يونیو 2013 أكثر من 5800 
شخص في عداد القتلى أو المفقودين. وراح أكثر من 900 
من  الجنوبي  الجزء  في  لفیضان خاطف  شخص ضحیة 
البرازيل في كانون الثاني/ يناير 2011، وكان فیضان في 

قدمت عدد  التي  الالجئین هي  لشؤون  المتحدة  األمم  مفوضیة   14
الشديد وكذلك  (يولندا)  الذين شردهم إعصار هايان  األشخاص 
الذين نزحوا من الصومال في  المتعلقة باألشخاص  المعلومات 

.2012-2011

17

المتأثرةالظاھرة اآلثار المقّدرةالتواريخ المنطقة 

الجفاف

حدوث نقص شديد في سقوط األمطار2012–2015أسترالیا 

تقیید شديد إلمدادات المیاه في ساو باولو2012–2015البرازيل 

2010–2012شرق أفريقیا، ال سیما غرب الصومال وشرق كینیا
حدوث ما يقّدر بـ 258000 حالة وفاة إضافیة في الصومال، ووجود 

13 ملیون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانیة

خسائر اقتصادية تجاوزت قیمتها 60 بلیون دوالر أمريكي2011–2015جنوب غربي الواليات المتحدة
الشمالیة  والمقاطعة  ونامیبیا  أنغوال  سیما  األفريقي، ال  الجنوب 

وجود 18 ملیون شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانیة2013–2015الغربیة في جنوب أفريقیا

المقترن  الجفاف 
2015جنوب شرق آسیا وغرب المحیط الهادئبحرائق الغابات

اإلبالغ عن أكثر من 500000 حالة إصابة باألمراض التنفسیة في 
إندونیسیا والبلدان المجاورة، وحدوث 34 حالة وفاة تعزى مباشرة 

إلى تلك األمراض.

البرد المتطرف

كانون الثاني/ يناير - شباط/ الصین
فبراير 2011

بلیون دوالر   1.8 قیمتها ما يعادل  بلغت  اقتصادية  حدوث خسائر 
أمريكي

شتاء 2014/2013 وشتاء شرقي ووسط الواليات المتحدة وجنوب كندا
2015/2014

وجود أحوال برد تحت درجة التجّمد لمدة طويلة وسقوط الثلوج 
بصورة متكررة

أبرد شباط/ فبراير مسجل منذ ثالثة عقود في عدة بلدانشباط/ فبراير 2012أوروبا

الفیضانات 
الخاطفة والفیضانات 

كانون األول/ ديسمبر 2010 أسترالیا
- شباط/ فبراير 2011

باليین  عدة  قیمتها  بلغت  كوينزالند  في  اقتصادية  حدوث خسائر 
من الدوالرات األمريكیة

حدوث أكثر من 900 حالة وفاة بسبب الفیضانات الخاطفة واالنهیاالت كانون الثاني/ يناير 2011البرازيل
األرضیة

أيار/ مايو - حزيران/ يونیو وسط أوروبا
2013

حدوث أشد وأطول فیضان في مستجمع میاه نهري الدانوب وإلبھ 
منذ عام 1950 على األقل

لالنهیاالت حزيران/ يونیو 2013الهند كبیر  إلى حد  نتیجة  منها   8 وفاة،  حالة   5800 حدوث 
األرضیة

تأثر 5 ماليین شخص، وتضرر أو تدمیر 460000 منزلأيلول/ سبتمبر 2012باكستان
جنوب شرق آسیا (تايلند، وجمهورية الو الديمقراطیة الشعبیة، 

2011وكمبوديا)
حدوث أكثر من 800 حالة وفاة، وحدوث خسائر اقتصادية تجاوزت 

قیمتها 40 بلیون دوالر أمريكي

موجات الحر والحر 
المتطرف

صیف 2013/2012 وصیف أسترالیا
2013/2012

درجة حرارة قیاسیة في أماكن كثیرة، بلغت 45.8 درجة مئوية في 
سیدني في كانون الثاني/ يناير 2013

تموز/يولیو - آب/ أغسطس شرق آسیا (شرق الصین، وجمهورية كوريا، وغرب الیابان)
2013

وفاة أكثر من 41 شخصاً في الصین

أيار/ مايو - حزيران/ يونیو الهند وباكستان
2015

حدوث 4100 حالة وفاة

حزيران/ يونیو - آب/ غرب ووسط أوروبا
أغسطس 2015

صیف حار جداً، وموجات حر امتدت أياماً مع تجاوز درجة الحرارة 
30 درجة مئوية في أماكن متعددة

األعاصیر المدارية

الواليات تشرين األول/ أكتوبر 2012إعصار ساندي في منطقة البحر الكاريبي والواليات المتحدة في  اقتصادية  وحدوث خسائر  وفاة؛  حالة   233 حدوث 
المتحدة بلغت قیمتها 67 بلیون دوالر أمريكي

أكثر من 7800 حالة وفاةتشرين الثاني/ نوفمبر 2013إعصار هايان (يولندا)، في الفلبین

أشد إعصار مداري ُسجل على اإلطالق في نصف الكرة األرضیة تشرين األول/ أكتوبر 2015إعصار باتريشیا المداري في الساحل الغربي للمكسیك
الغربي

ظواهر الطقس الرئیسیة 
والظواهر المناخیة واآلثار 

الناجمة عنها
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جنوب شرق آسیا خالل الفترة ما بین تموز/ يولیو وتشرين 
األول/ أكتوبر 2011 مسؤواًل عن أكثر من 800 حالة وفاة. 
4100 حالة وفاة إلى موجات الحر في  وُعزي أكثر من 
 .2015 يونیو  وحزيران/  مايو  أيار/  في  وباكستان  الهند 
وعلى النطاقات الزمنیة األطول، قّدرت شبكة نظام اإلنذار 
المبكر بالمجاعة أن المجاعة التي حدثت في الصومال في 
الفترة ما بین أواخر عام 2010 وأوائل عام 2012، والتي 
ساهم  عامًال   2011-2010 الفترة  في  الجفاف  حالة  كانت 
فیها مساهمة كبیرة، مسؤولة عن قرابة 258000 حالة وفاة 
إضافیة وأسفرت عن فرار أشخاص كثیرين من الصومال 

إلى البلدان المجاورة.

وأدى أيضاً عدد من الظواهر خالل تلك الفترة إلى خسائر 
اقتصادية كبیرة جداً. ومن بین تلك الظواهر، التي قّدرت 
عنها  الناجمة  االقتصادية  الخسائر  أن  شتى15  مصادر 

تجاوزت 20 بلیون دوالر أمريكي، ما يلي:

المصادر الرئیسیة المستخدمة هي قائمة المركز الوطني للمعلومات   15
البیئیة الخاصة بالكوارث بباليین الدوالرات الناجمة عن الظواهر 
التي تحدث داخل الواليات المتحدة، ومجموعة بیانات الكوارث 
الدولیة الخاصة بقاعدة بیانات حاالت الطوارئ (EM-DAT) التي 
يتعهدها مركز أبحاث األوبئة الناجمة عن الكوارث بجامعة لوفان 
الكاثولیكیة في بلجیكا فیما يتعلق بالظواهر التي تحدث في أماكن 
أخرى من العالم. وُحصل أيضاً على معلومات داعمة من سلسلة 
 AON-Benfield تقارير الكوارث العالمیة التي تصدر عن شركة

إلعادة التأمین.

إعصار ساندي في منطقة الكاريبي، ال سیما هايتي،   •
وعبر الواليات المتحدة الشرقیة والجزء الشرقي من 
كندا في تشرين األول/ أكتوبر 2012 (وقد قّدر المركز 
الوطنیة  لإلدارة  التابعة  البیئیة  للمعلومات  الوطني 
بلیون   67 بلغت  عنھ  الناجمة  الخسائر  أن   (NOAA)
دوالر أمريكي في جزئھ المتعلق بالواليات المتحدة)؛

الفیضانات في جنوب شرق آسیا في عام 2011؛  •
الجفاف في الواليات المتحدة الجنوبیة والوسطى في   •

عامي 2012 و2013؛
الفیضانات في وسط أوروبا في أيار/ مايو وحزيران/   •

يونیو 2013.

حدوث موجات الحر بصورة منتظمة
الفترة  خالل  حدثت  فردية  حر  موجة  من  ما  أنھ   مع 
2011-2015 كان لها التأثیر المتطرف الذي كان لموجات 
الحر التي حدثت في عام 2003 في وسط أوروبا أو التي 
كانت  فقد  الروسي،  االتحاد  في   2010 عام  في  حدثت 
موجات الحر الكبیرة سمة منتظمة من سمات تلك الفترة.

الفترة من  في  الحر  أكبر موجات  كانت  آنفاً،  ُذكر  وكما 
حیث الخسائر في األرواح الموثّقة هي تلك التي حدثت في 
أيار/ مايو وحزيران/ يونیو 2015 خالل الفترات التي تسبق 
الهند وباكستان. ومع أن درجات  الموسمیة في  األمطار 
الحرارة القريبة من 45 درجة مئوية أو األعلى من ذلك 
لیست غیر مألوفة في ذلك الوقت من السنة في كثیر من 
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البلدالسنة

2015

بیالروس
الصین

كولومبیا
كوبا

إستونیا

فنلندا
لیتوانیا

المكسیك
المغرب

االتحاد الروسي

سنغافورة
جنوب أفريقیا

إسبانیا
سويسرا

2014

النمسا
بلجیكا

كرواتیا
تشیكیا

الدانمرك
فرنسا

ألمانیا
هنغاريا
أيسلندا
إيطالیا

لكسمبرغ
هولندا

النرويج
بولندا

صربیا
سلوفاكیا

السويد
المتحدة المملكة 

بلغارياأسترالیا2013
الواليات المتحدةاألرجنتین2012
رينیونمدغشقر2011

2010 أو قبل ذلك

كندا
الهند

أيرلندا
إسرائیل

الیابان 
نیوزيلندا

جمهورية مولدوفا
سیشیل

تركیا
جمهورية تنزانیا المتحدة 

أوروغواي

البلدان التي سجلت أحر 
عام شهدتھ في الفترة 

2011-2015 (تستند هذه 
المعلومات إلى بیانات 

مستقاة من المواقع الشبكیة 
للمرافق الوطنیة لألرصاد 

الجوية والهیدرولوجیا 
(NMHSs)، ووافت هذه 

المرافق (NMHSs) المنظمة 
(WMO) بها مباشرة.
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أجزاء المناطق الداخلیة من الهند وباكستان، فإن درجات 
الحرارة هذه أثناء فترة ما قبل األمطار الموسمیة في عام 
2015 امتدت إلى مناطق قريبة من السواحل ال تتعرض 
عادًة لهذا الحر المتطرف، ومن بینها منطقة كراتشي في 
باكستان ووالية أندرا براديش في شرق الهند، حیث كان 

الحر مصحوباً أيضاً برطوبة مرتفعة جداً.

وشهدت منطقتا غرب ووسط أوروبا أكبر موجات الحر 
لديهما منذ عام 2003 في النصف األول من تموز/ يولیو 
2015. وُسّجل رقم قیاسي وطني هو 40.3 درجة مئوية في 
ألمانیا، وُسجل رقم قیاسي مساٍو لھ بعد بضعة أسابیع، في 
حین ُسجلت أرقام قیاسیة غیر مسبوقة في بعض األماكن 
في بلدان من بینها إسبانیا وفرنسا وسويسرا. وكانت هذه 
التي شهدت  إسبانیا،  لدى  مسّجلة  موجة حر  أطول  هي 
أحر تموز/ يولیو مسّجل لديها، وكذلك سويسرا والنمسا. 
وكانت هناك أيضاً موجات حر كبیرة في أجزاء من أوروبا 
في صیفیات األعوام 2012 و2013 و2014. وسجلت هذه 
المناطق الثالث جمیعها أرقاماً قیاسیة وطنیة في بلد واحد 
أو أكثر، وشمل ذلك بلوغ درجات الحرارة المسجلة 40 
 .(2013 درجة مئوية أو أكثر ألول مرة في النمسا (عام 
وكان تأثیر موجات الحر هذه، ال سیما موجة الحر في عام 
2015، متواضعاً مقارنًة بموجة الحر في عام 2003 التي 
أدت إلى وفاة آالف من األشخاص، مما يشیر إلى فوائد 
واالستجابة  الحر  بموجات  اإلنذار  مجال  في  التحسینات 

لها منذ عام 2003.

وقد سادت موجة حر ممتدة في أجزاء كثیرة من شرقي 
آسیا في تموز/ يولیو وآب/ أغسطس 2013. وشهدت كل 
من الیابان وجمهورية كوريا أحر صیف مسجل لديهما، 
مع تعّرض الیابان أيضاً لدرجة حرارة قیاسیة على مستوى 
 .2013 41.0 درجة مئوية في آب/ أغسطس  قدرها  البلد 
وتأثرت أيضاً تأثراً سلبیاً أجزاء من شرقي الصین، ال سیما 
القريبة من شنغهاي. وتجاوزت درجة الحرارة  المناطق 
في هانغشو، التي كانت قد سجلت رقماً قیاسیاً عالیاً سابقاً 
لدرجة الحرارة هو 40.3 درجة مئوية، تلك القیمة في 10 
أيام منفصلة في أواخر تموز/ يولیو وأوائل آب/ أغسطس، 

بحیث بلغت ذروة قدرها 41.6 درجة مئوية.

 2013/2012 في صیف  متطرفاً  حراً  أسترالیا  وشهدت 
يناير في عام  الثاني/  2014/2013. وكان كانون  وصیف 
لت أرقام  2013 هو أحّر شهر مسجل في أسترالیا، وُسجِّ
درجة   45.8) سیدني  بینها  من  كثیرة،  أماكن  في  قیاسیة 
مئوية) وهوبارت (41.8 درجة مئوية). وفي كانون الثاني/ 
يناير 2014، ُسجلت أرقام قیاسیة الستمرار الحر، وشمل 
ذلك أربعة أيام متتالیة تجاوزت فیها درجة الحرارة 41 

درجة مئوية في ملبورن. 

وفي تشرين األول/ أكتوبر 2014، سادت موجة حر كبیرة 
الجزء  بینها  من  الجنوبیة،  أمريكا  من  كثیرة  أجزاء  في 

الشمالي من األرجنتین، وأوروغواي وباراغواي وجنوب 
ووسط البرازيل. وُسجل رقم قیاسي مرتفع غیر مسبوق 
لدرجات الحرارة في ساو باولو وبرازيلیا، وبلغت قراءات 
درجات الحرارة 46 درجة مئوية في الجزء الشمالي من 
ووسط  شمال  في  أيضاً  حر  موجة  وسادت  األرجنتین. 
األرجنتین في كانون األول/ ديسمبر 2013، عندما شهدت 

بوينس آيرس أطول موجة حر مسجلة لديها.

وتعرضت منطقة الجنوب األفريقي لعدد من موجات الحر 
الكبیرة أثناء صیف 2016/2015 اعتباراً من تشرين األول/ 
أكتوبر فصاعداً، وذلك اقتراناً مع حالة الجفاف الشديد التي 
األرقام  مواقع  عدة  المنطقة. وحّطمت  تلك  لها  تعرضت 
القیاسیة السابقة ألعلى درجات الحرارة لديها في مناسبات 
متعددة في تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون األول/ ديسمبر 
بريتوريا  سجلت  أن  وبعد  يناير.  الثاني/  كانون  وأوائل 
في  قیاسیة غیر مسبوقة  أرقاماً  البداية  في  وجوهانسبرغ 
أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، بلغت درجة الحرارة 
لديهما في نهاية المطاف 42.7 درجة مئوية و38.9 درجة 
 ،2016 يناير  الثاني/  كانون   7 في  الترتیب  على  مئوية، 
وهما درجتان كانتا كلتاهما أعلى بمقدار 3 درجات مئوية 
أو أكثر من الرقمین القیاسیین اللذين ُسجال لدى بريتوريا 
وجوهانسبرغ قبل عام 2015 (وهما 39.7 درجة مئوية و 

35.4 درجة مئوية، على الترتیب).

رغم الحر بوجھ عام، كانت ھناك فترات كبیرة 
ساد فیھا البرد وسقوط الثلوج

على الرغم من الحر بوجھ عام في الفترة 2015-2011، 
الثلوج  البرد وسقوط  ذلك بعض حاالت  كانت هناك مع 
غیر العادية في القارات الشمالیة الرئیسیة في نصف الكرة 

األرضیة الشمالي.
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الشكل 11 - عدد أيام 
الحّر (التي تتجاوز المئین 
التسعین للفترة المرجعیة، 
1981-2010) بالنسبة إلى 

المتوسط أثناء الصیف 
األوروبي في عام 2015 
(المصدر: المعهد الملكي 

الهولندي لألرصاد الجوية)
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الشكل 13 - نطاق رقعة 
الغطاء الجلیدي في نصف 
الكرة الشمالي منذ 1970 

(يشیر الخط األزرق لكانون 
الثاني/ يناير، والخط 

األحمر لحزيران/ يونیو)
(المصدر: بیانات مقدمة من 
مختبرالثلج العالمي، جامعة 
ريتجرز، الواليات المتحدة)

فقد سادت فترة برد متطرف ممتدة في أجزاء كبیرة من 
أوروبا في شباط/ فبراير 2012. وكانت هذه هي أكبر موجة 
برد منذ عام 1985 أو عام 1987 على السواء في أجزاء 
كثیرة من وسط وغرب أوروبا. فقد ظلت درجات الحرارة 
أو  أسبوعین  لمدة  باستمرار  مئوية  درجة  أقل من صفر 
ل أرقاماً  أكثر في معظم وسط أوروبا، وإن كانت لم تسجَّ
قیاسیة منخفضة كبیرة لدرجة الحرارة. وأدت هذه الظاهرة 
أيضاً إلى سقوط ثلوج مفرطة الغزارة في بعض األماكن، 
ال سیما في أجزاء من شرق إيطالیا في اتجاه رياح البحر 
األدرياتیكي. وكان آذار/ مارس 2013 بارداً بدرجة ملحوظة 

أيضاً في أجزاء كبیرة من أوروبا مع حدوث عواصف 
ثلجیة كبیرة في بعض األماكن.

وكان شتاء 2014/2013 وشتاء 2015/2014 كالهما أبرد 
كثیراً من المعتاد في كثیر من أجزاء وسط وشرق الواليات 
المتحدة وفي جنوب كندا. فقد استمرت درجات الحرارة 
أدنى  أن  مع  ممتدة،  لفترات  المنطقة  كل  في  المنخفضة 
مستوى بلغتھ درجات الحرارة كان في الغالب أعلى عدة 
ذلك  العكس من  القیاسیة. وعلى  المستويات  درجات من 
الشتاءين  هذين  خالل  الشتوية  الحرارة  درجات  بلغت 
مستويات عالیة قیاسیة على الساحل الغربي. وكان البرد 
 ،2015 فبراير  الخصوص في شباط/  على وجھ  مستمراً 
عندما لم ترتفع درجات الحرارة في مواقع مثل مونتريال 
مئوية  درجة  من صفر  أعلى  إلى  وسیراكیوز  وتورنتو 
في أي وقت خالل الشهر. وفي المناطق الساحلیة، كانت 
بسقوط  2015/2014 مصحوبة  الباردة في شتاء  األحوال 
الثلوج المتكرر، مع سقوط أكبر كمیة مسجلة من الثلوج 

الموسمیة على بوسطن.

فیضانات مدمرة في أجزاء كثیرة من العالم
حدثت فیضانات مدمرة في أجزاء كثیرة من العالم، مما 
ساهم في حدوث خسائر في األرواح وخسائر اقتصادية 

فادحة.

10

0

20

1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

كانون الثاني/ ینایر
حزیران/ یونیو

60

50

40

ة)
ربع

الم
ت 

را
ومت

كیل
ن ال

الیی
(بم

ي 
لج

 الث
طاء

الغ
عة 

رق

السنة

مئینات متوسط درجات الحرارة
كانون الثاني/ ینایر - آذار/ مارس 2014

فترة الترتیب: 1895-2014 (120 عاماً من البیانات)

* باالشتراك مع سنوات أخرى
(nClimGrid) مصادر البیانات: مجموعة بیانات انطالقاً من نقاط شبكیة على مسافة 5 كم

المركز الوطني
للمعلومات البیئیة

الرقم القیاسي
للبرودة*

دون المتوسط
بكثیر

 دون
المتوسط

قریب من
المتوسط

 فوق
المتوسط

فوق المتوسط
بكثیر

الرقم القیاسي
للحرارة*

الشكل 12 - خريطة 
لمئینات درجات الحرارة 

في الفترة الممتدة من 
كانون الثاني/ يناير إلى 

آذار/ مارس تصّور شتاًء 
بارداً في الواليات المتحدة 

الشرقیة وشتاًء حاراً في 
الجزء الغربي من البلد 

(المصدر: المركز الوطني 
 (NCEI) للمعلومات البیئیة
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وتأثرت بذلك على وجھ الخصوص الهند وباكستان، بحیث 
حدثت فیضانات مدمرة في أحد البلدين أو في كلیهما في 
كل موسم أمطار موسمیة خالل الفترة من عام 2011 إلى 
عام 2014. وحدثت أكثر ظاهرة منفردة تدمیراً في حزيران/ 
أقصى  في  غزيرة  أمطار  سقطت  عندما   ،2013 يونیو 
شمال الهند، ال سیما في والية أوتارخند، ساهمت مساهمة 
كبیرة في سلسلة من الظواهر أسفرت عن أكثر من 5800 
حالة وفاة. وكان سقوط األمطار لمدة أربعة أيام على أشد 
المناطق تأثراً غیر مسبوق وشهد أكثر األيام مطراً (يوم 16 
حزيران/ يونیو) معداًل لسقوط األمطار لمدة يوم واحد أعلى 
بنسبة قدرها 105 في المائة من معدل سقوط األمطار في 
أي يوم من أيام شهر حزيران/ يونیو سابق. وحدثت معظم 
حاالت الوفاة في االنهیاالت األرضیة، في حین تفاقمت 
الفیضانات بفعل انصهار الثلوج على االرتفاعات األعلى 
(نتیجة لتراكم ثلجي موسمي أعلى من المتوسط والتوقیت 
المبكر على غیر العادة للعاصفة أثناء فصل الموسمیات) 
وانفجارات البحیرات الجلیدية. وحدثت فیضانات مدمرة 
أيضا في كشمیر والمناطق الواقعة في اتجاه المجرى في 
كل من الهند وباكستان في أيلول/ سبتمبر 2014. وشهدت 
2011 و2012  في عامي  كبیرة  فیضانات  أيضاً  باكستان 
على السواء، وإن كانت الفیضانات في كال هذين العامین 
موضعیة بدرجة أكبر مما حدث في فیضانات عام 2010 
التاريخیة. وفي أيلول/ سبتمبر 2012، تضرر بالفیضانات 
قرابة حمسة ماليین شخص، ولحقت األضرار أو الدمار 

بعدد 460000 منزل.

وتوغًال أكثر في شرق آسیا، كان سقوط األمطار األعلى 
من المتوسط باستمرار خالل ذروة موسم األمطار الممتد 
من حزيران/ يونیو إلى أيلول/ سبتمبر 2011 مسؤواًل عن 
حدوث فیضانات كبیرة استمرت طويًال في جنوب شرق 
آسیا، بحیث كانت مجامیع سقوط األمطار الموسمیة أعلى 
بحوالي 35 في المائة من المعتاد على منطقة تتركز حول 
مستجمع األمطار في منطقة شاوفرايا بشمال تايلند. وكانت 
تايلند هي البلد األكثر تضرراً، بحیث تحركت الفیضانات، 
بعد أن كانت قد بدأت أصًال في مناطق ريفیة، في اتجاه 
أواخر  بحلول  بانكوك  من  كبیرة  مناطق  لتغمر  المجرى 
تشرين األول/ أكتوبر. وتأثرت أيضاً البلدان المجاورة، ال 
سیما جمهورية الو الديمقراطیة الشعبیة وكمبوديا، تأثراً 
الفیضانات،  في  وفاة  حالة   800 من  أكثر  شديداً. وحدث 
بلیون   40 بمبلغ  االقتصادية  الخسائر  الدولي  البنك  وقّدر 
دوالر أمريكي أو أكثر من ذلك، وحدث قدر كبیر منها 
من خالل فقدان اإلنتاج الصناعي ألن الفیضانات أدت إلى 

إغالق المصانع وانقطاع سالسل اإلمداد.

وأدت الفیضانات الخاطفة إلى خسائر كبیرة في األرواح في 
أجزاء كثیرة من العالم خالل الفترة 2011-2015. وحدثت 
أسوأ ظاهرة منفردة في كانون الثاني/ يناير 2011، عندما 
توفي أكثر من 900 شخص في فیضان خاطف حدث شمال 

ريو دي جانیرو بالبرازيل.

وإلى جانب الفیضانات التي حدثت في جنوب شرق آسیا 
في عام 2011، شهدت مناطق كبیرة ظواهر أخرى. فقد 
حدثت فیضانات في حوض نهر الدانوب وحوض نهر إلبھ 
في وسط أوروبا في أيار/ مايو - حزيران/ يونیو 2013، 
أوائل عام  (ال سیما كوينزالند) في  أسترالیا  وفي شرقي 
2012، وحدثت خسائر اقتصادية ُقّدرت بعشرات الباليین 
من الدوالرات في كلتا الحالتین، وإن كانت الخسائر في 
األرواح متواضعة نسبیاً مقارنة بالظواهر التي حدثت في 
نهر  النطاق في حوض  واسع  فیضان  أيضاً  وأدى  آسیا. 
بارانیا بوسط أمريكا الجنوبیة في حزيران/ يونیو وتموز/ 
يولیو 2014 إلى حدوث خسائر مباشرة محدودة في األرواح 
ولكنھ أثّر على أكثر من 700000 شخص في باراغواي 
وغرب البرازيل وشمال األرجنتین، مع استمرار عدم قدرة 
ديارهم  إلى  العودة  باراغواي على  المشردين في  بعض 
في أواخر عام 2014. وحدث مزيد من الفیضانات الكبیرة 
في هذه المنطقة في أواخر عام 2015 وأوائل عام 2016.

حاالت جفاف مطولة تصیب قارات متعددة
الجفاف معظم  من  كبیراً  البرازيل تضرراً  لقد تضررت 
الفترة 2011-2015. فقد عانى شمال شرق البلد من جفاف 
شديد في عامي 2012 و2013. ونشأت أيضاً حالة جفاف 
 ،2013 عام  باولو خالل  منطقة ساو  في  نسبیاً  موضعیة 
امتدت إلى أجزاء أخرى من شرق البرازيل خالل النصف 
الثاني من عام 2014 وأوائل عام 2015. وتحسنت األحوال 
تحسناً طفیفاً في بعض أجزاء شرق البرازيل اعتباراً من 
الشرقي  الشمال  منطقة  كانت  وإن   ،2015 فبراير  شباط/ 
من  كبیرة  أجزاء  كانت  نفسھ،  الوقت  وفي  جافة.  ظلت 

الشكل 14 - الشذوذ في 
األمطار السنوية في تايلند 

في 2011، معبراً عنھ 
بالملیمترات فوق أو دون 

المتوسط الطويل األمد 
(المصدر: إدارة األرصاد 

الجوية التايلندية)
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ولكنها  البرازيل  على  متمركزة  األمازون،  نهر  حوض 
ممتدة أيضاً إلى بلدان مجاورة، شديدة الجفاف في شتاء 
 2014 في عامي  الجنوبي  األرضیة  الكرة  وربیع نصف 
و 2015، ال سیما في عام 2015؛ فعلى سبیل المثال، كان 
معدل سقوط األمطار في مدينة ماناووس في الفترة الممتدة 
من حزيران/ يونیو إلى تشرين األول/ أكتوبر 2015 أقل 
من المعتاد بنسبة قدرها 58 في المائة. (مع أن هذا يكون 
عادًة أجف فترة من السنة، ما زال متوسط سقوط األمطار 
100 ملیمتر شهرياً؛ وكانت  إلى  50 ملیمتراً  يتراوح من 
مجامیع سقوط األمطار في عام 2015 أشبھ بموسم الجفاف 
وساهمت  مطیرة).  غابة  بمناخ  منها  السافاناه  مناخ  في 
حرارة  بدرجات  كانت مصحوبة  التي  الجافة،  األحوال 
إلى  مئويتین  درجتین  بمقدار  عموماً  المعتادة  من  أعلى 
الحرائق، بحیث  ثالث درجات مئوية، في ارتفاع معدل 
سّجل عدد الحرائق في والية أمازوناس مستويات قیاسیة 
إلى  باولو  الجفاف في منطقة ساو  2015. وأدى  في عام 
إجهاد شديد لموارد المیاه المحلیة، بحیث انخفضت كمیات 
المائة خالل  في   10 من  أقل  إلى  محلیاً  المخزونة  المیاه 
صیف 2015/2014، ونتج عن ذلك فرض تقییدات شديدة 

على إمدادات المیاه.

وشهدت الواليات المتحدة والمناطق الشمالیة من المكسیك 
الفترة  في  كبیرة  مناطق  في  كبیراً  جفافاً  لها  المتاخمة 

على   2011 الشديد  الجفاف  سنة  وتركزت   .2015-2011
والية تكساس وشمال المكسیك، مع امتداد أحوال الجفاف 
لتشمل أجزاء كبیرة من وسط الواليات المتحدة خالل عامي 
2012 و2013. وفي تموز/ يولیو 2012، ُصنفت نسبة قدرها 
64.5 في المائة في الواليات المتحدة القارية على أنها في 
حالة جفاف، وهو ما يمثل أقصى مدى بلغھ الجفاف فیها 
منذ سنوات الغبراء في ثالثینیات القرن العشرين. وبدءاً 
2013، فصاعداً، تحّسنت األحوال شرقي جبال  من عام 
روكي ولكنها ساءت في الغرب، حیث تعرضت كالیفورنیا 
ألشد حاالت الجفاف المسجلة لديها. وكان سقوط األمطار 
في كالیفورنیا أقل من المعتاد بنسبة قدرها 20 في المائة 
على األقل في كل سنة من سنوات سقوط األمطار األربع16 
ما يمثل  2015/2014، وهو  إلى   2012/2011 من  الممتدة 
في  األمطار  وكان مجموع سقوط  مسبوقة.  ظاهرة غیر 
السنوات األربع الممتدة من تشرين األول/ أكتوبر 2011 
إلى أيلول/ سبتمبر 2015 أقل من المعتاد بنسبة قدرها 30 
لفترة  السابق  القیاسي  الرقم  يقل عن  المائة، وهو ما  في 
مكافئة (كان سقوط األمطار أقل من المعتاد بنسبة قدرها 

بالنظر إلى أن كالیفورنیا تتلقى كل ما يسقط فیها من أمطار تقريباً   16
في نصف العام الشتوي، تعّرف ”سنة سقوط األمطار“ فیما يتعلق 
الممتدة من تشرين  السنة  بأنها  القسم  بكالیفورنیا ألغراض هذا 

األول/ أكتوبر من عام إلى أيلول/ سبتمبر من العام الذي يلیھ.
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 قارب مستقر على قاع أحد فروع نهر ريو نجرو في مدينة ماناوس، البرازيل، 
15 تشرين األول/ أكتوبر 2015
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تعاٍف  وحدث   .(1990-1986 الفترة  في  المائة  في   26
سقوط  كان  اللذين   2016/2015 عامي  في  فقط  متواضع 
األمطار فیهما قريباً من المعدل العادي، وكان أقل كثیراً 
من التوقعات في سنة تشهد ظاهرة نینیو شديدة. وقد قّدر 
المركز الوطني للمعلومات البیئیة التابعة لإلدارة الوطنیة 
(NOAA) مجموع الخسائر االقتصادية الناجمة عن الجفاف 
في الواليات المتحدة في الفترة ما بین عامي 2011 و2014 

. بما يبلغ 60 بلیون دوالر أمريكي تقريباً

وحدثت أيضاً حاالت جفاف طويلة األمد كبیرة في أسترالیا 
والجنوب األفريقي. ففي أسترالیا، كان معدل سقوط األمطار 
كوينزالند  في  الداخلیة  األراضي  من  كثیرة  أجزاء  في 
أقل  لها  المتاخمة  الشمالیة  الداخلیة  ومناطق ساوث ويلز 
كثیراً من المعدل العادي منذ منتصف عام 2012، بحیث 
في  السنوات  متعدد  األمطار  في سقوط  لنقص  تعّرضت 
أجزاء كثیرة من المنطقة بلغ مستويات لم تُشهد منذ ثالثینیات 
المعتاد  من  أقل  األمطار  سقوط  وكان  العشرين.  القرن 
بصورة مستدامة يحدث أيضاً منذ منتصف عام 2012 على 
مساحة تتركز على منطقة غرب فیكتوريا وينتشر لیغطي 
معظم األجزاء الباقیة من فیكتوريا والجزء الجنوبي من 
جنوب أسترالیا من منتصف عام 2014 فصاعداً. واستمر 
هذا العجز في سقوط األمطار حتى أوائل عام 2016 قبل 
أن يخفف منھ كثیراً سقوط أمطار غزيرة بدءاً من أيار/ 

مايو 2016 فصاعداً.

وتأثرت أيضاً أجزاء من الجنوب األفريقي بالجفاف بدءاً 
2013، ال سیما نامیبیا وأنغوال ومقاطعة  من أواخر عام 
شمال غرب جنوب أفريقیا في موسم األمطار 2014/2013، 
من منتصف عام  بدءاً  أفريقیا  كثیرة من جنوب  وأجزاء 
2014 فصاعداً. وكانت الفترة من تموز/ يولیو 2014 إلى 
حزيران/ يونیو 2015 هي أجف فترة مسّجلة فیما يتعلق 
بمقاطعة كوازولو - ناتال، وكانت خامس أجف فترة فیما 
يتعلق بجنوب أفريقیا ككل، في حین كانت السنة التقويمیة 
2015 هي أجف سنة تقويمیة مسجلة فیما يتعلق بجنوب 
أفريقیا. وحاالت الجفاف في هذه المنطقة ترتبط بها عادًة 
استمرت  الجفاف  لهذا  اإلنسانیة  واآلثار  النینیو.  ظاهرة 
في 2016، بحیث يقّدر برنامج األغذية العالمي حالیاً أن 
18 ملیون شخص سیحتاجون إلى المساعدة بحلول كانون 

الثاني/ يناير 2017.

وكان سقوط األمطار في موسم األمطار الموسمیة الهندي 
بما  المعتاد  من  أقل  سبتمبر)  أيلول/   - يونیو  (حزيران/ 
يتجاوز 10 في المائة في عامي 2014 و2015 على السواء، 
وكانت هذه هي المرة األولى التي حدث فیها ذلك في عامین 
خففت  ذلك  أثر  ولكن   .1987-1986 عامي  منذ  متتالیین 
منھ تحسینات في اإلنتاجیة الزراعیة في العقود األخیرة، 
وكذلك سقوط األمطار بمعدل أعلى من المعتاد خارج إطار 
موسم األمطار الموسمیة األساسي. ومع ذلك، فقد أسفرت 
أحوال الجفاف في عامي 2014 و2015 عن حاالت نقص 
في المیاه في أجزاء من الهند قرب نهاية موسم الجفاف 
في 2016/2015، قبل أن تخفف منھ أمطار موسمیة صیفیة 

في عام 2016. وأسفرت أيضاً أحوال الجفاف خالل موسم 
األمطار العادي في عام 2015 عن آثار كبیرة قرب نهاية 
نهر  من حوض  أجزاء  في   2016/2015 الجفاف  موسم 

المیكونغ، ال سیما في فییت نام.

وكانت لحاالت جفاف مدتها أقصر آثار كبیرة في بعض 
القرن  في   2011-2010 في  الجفاف  فحالة  العالم.  أجزاء 
األفريقي، التي نجمت عن تعاقب فشل موسمي األمطار 
الممتدين من تشرين األول/ أكتوبر - تشرين الثاني/ نوفمبر 
2010 ومن آذار/ مارس - أيار/ مايو 2011، كانت لها آثار 
إنسانیة كبیرة (من بینها خسائر المخزونات والمحاصیل، 
نطاق  السكان على  األغذية، وتشريد  في  وحاالت نقص 
كبیر)، ال سیما في الصومال، التي كانت متضررة أصًال 
المتاخمة.  كینیا  شمال  ومناطق  بالنزاع،  شديداً  تضرراً 
أن  اإلنسانیة  الشؤون  لتنسیق  المتحدة  األمم  مكتب  وقّدر 
13 ملیون شخص احتاجوا إلى معونة إنسانیة، بینما قّدرت 
شبكة نُظم اإلنذار المبكر بالمجاعة حدوث 258000 حالة 
وفاة إضافیة في الصومال خالل الفترة الممتدة من تشرين 
عاد  وقد   .2012 أبريل  نیسان/  إلى   2010 أكتوبر  األول/ 
الجفاف في أجزاء من شرق أفريقیا، ال سیما شمال إثیوبیا 

وإريتريا، خالل عام 2015.

وبدءاً من منتصف عام 2015 فصاعداً، أثّرت حاالت جفاف 
كبیرة، ارتبطت بها ظاهرة النینیو، على أجزاء كثیرة من 
في  المجاورة  البلدان  من  أجزاء  وكذلك على  إندونیسیا، 
جنوب شرق آسیا وغربي المحیط الهادئ، من قبیل بابوا 
غینیا الجديدة، وفانواتو، وفیجي. وساهمت أحوال الجفاف 
في مستويات استثنائیة من الحرائق في جزيرتي سومطرة 
وبورنیو، مما تسبب في تلوث دخاني شديد فوق أجزاء 
إلى حدوث  الدخان  أدت سحابة  وقد  المنطقة.  من  كبیرة 
النطاق في إندونیسیا وسنغافورة  حالة اضطراب واسعة 
ملیون   2.6 احتراق  عن  أُبلغ  إندونیسیا،  وفي  ومالیزيا. 
يولیو وتشرين  تموز/  بین  ما  الفترة  وأُبلغ خالل  هكتار، 
األول/ أكتوبر 2015 عن أكثر من 500000 حالة إصابة 
بمشاكل تنفسیة، شملت 34 حالة وفاة ُعزيت مباشرة إلى 
سحابة الدخان. وأظهرت دراسات الحقة حدوث زيادة كبیرة 
في الوفیات بوجھ عام على نطاق المنطقة. وأثّر الجفاف 
الكاريبي،  أيضاً على أجزاء من منطقة  بالنینیو  المرتبط 
وأمريكا الوسطى، وشمال غرب أمريكا الجنوبیة في عام 
2016. وشهدت جزر كاريبیة متعددة  2015 وأوائل عام 
أجف عام مسجل لديها في 2015، وكذلك كولومبیا، التي 
النینیا  لديها خالل ظاهرة  عامین مسجلین  أمطر  شهدت 

في 2011/2010.

وخالل الفترة تشرين الثاني/ نوفمبر 2013 - نیسان/ أبريل 
2014، ُسجلت أوضاع جفاف متطرفة في منطقة تمتد من 
الشرق األوسط على ساحل البحر المتوسط في اتجاه الشمال 
نحو تركیا وفي اتجاه الشرق نحو كازاخستان وأوزبكستان 
األمطار  في سقوط  العجز  متوسط  وكان  وقیرغیزستان. 
في المنطقة أكبر من أي عجز شهدتھ المنطقة منذ عقود.
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األعاصیر المدارية
األعاصیر المدارية هي عادة من بین أشد الظواهر الجوية 
تدمیراً، ولم تكن الفترة 2011-2015 استثناًء من ذلك. ومع 
أنھ لم يتسبب أي إعصار خالل الفترة في حدوث خسائر 
في األرواح على نطاق الخسائر في األرواح التي تسببت 
فیها بعض أبرز الظواهر التاريخیة، كانت هناك مع ذلك 
ثالثة أعاصیر في الفلبین، كان كل منها مسؤواًل عن 1000 
حالة وفاة أو أكثر. وكانت أكبر خسارة اقتصادية منفردة 
ناجمة عن ظاهرة جوية ناجمة أيضاً عن إعصار مداري، 

هو إعصار ساندي في عام 2012.

الشرقي  الساحل  على  (يولندا)  هايان  إعصار  هّب  وقد 
للفلبین في تشرين الثاني/ نوفمبر 2013. وكان واحداً من 
أشد العواصف التي تهب في أي مكان في العالم، بحیث 
 10 مدى  للرياح على  المستمرة  القصوى  السرعة  كانت 
دقائق هي 230 كیلومتراً في الساعة. وُعزي أكثر من 7800 
حالة وفاة إلى إعصار هايان (يولندا)، وكانت في معظمها 
ترجع إلى عرام العواصف في مدينة تاكلوبان وحولها، مما 
جعلھ أسوأ ظاهرة منفردة قصیرة األمد في تلك الفترة  من 
حیث الخسائر في األرواح. واإلعصاران اآلخران األشد 
تدمیراً، وهما واشي (سیندونغ) في كانون األول/ ديسمبر 
الثاني/ نوفمبر - كانون  (بابلو) في تشرين  2011 وبوبها 
األول/ ديسمبر 2012، أثّر كالهما في المقام األول على 
جزيرة مینداناو الجنوبیة، وهي منطقة تاريخیة تقع جنوب 

مناطق تأثیر األعاصیر المدارية الرئیسیة. وإعصار واشي 
(سیندونغ) لم يصل إلى شدة العاصفة المدارية ولكنھ أدى 
إلى فیضانات كارثیة على الساحل الشمالي لمینداناو. أما 
إعصار بوبها (بابلو)، الذي ُقدر أنھ إعصار تیفون (أحد 
إعصاري تیفون فقط حقق هذا الوضع في أقصى الجنوب 
أن  بعد  للجزيرة،  الشرقي  الساحل  على  هّب  فقد  هكذا)، 
كان قد ترك أواًل أضراراً كبیرة في باالو. وكان إعصارا 
واشي (سیندونغ) وبوبها (بابلو) مسؤولْین معاً عن حدوث 
1000 حالة وفاة، مع تركهما مئات آخرين في  أكثر من 

عداد المفقودين.

الكاريبي والساحل  وقد هّب إعصار ساندي على منطقة 
الشرقي للواليات المتحدة في تشرين األول/ أكتوبر 2012. 
وبعد أن كان قد ساهم أواًل في إلحاق أضرار كبیرة وخسائر 
كبیرة في األرواح في منطقة الكاريبي، فإنھ اقترب من 
الساحل الشرقي للواليات المتحدة، ثم انعطف غرباً واستقر 
في نیوجیرسي كعاصفة فوق مدارية عابرة. وساهم حجم 
إعصار ساندي الكبیر في حدوث فیضانات ساحلیة كبیرة 
قیاسیة  مستويات  ُسجلت  بحیث  العواصف،  لعرام  نتیجة 
للمیاه في مواقع عديدة. وغرقت مناطق كبیرة من جنوب 
مدينة  في  كثیرة  أخرى  ساحلیة  مناطق  وكذلك  منهاتن 
واليات  وفي  نیوجیرسي  وفي  آيلند،  ولونغ  نیويورك، 
األرض  على  أيضاً  كبیرة  فیضانات  وحدثت  مجاورة. 
من سقوط األمطار بغزارة، وسقوط الثلوج بغزارة على 
233 حالة وفاة في  العالیة. وإجمااًل، ُعزيت  االرتفاعات 
بطريقة  أو  مباشرًة  الكاريبي  ومنطقة  المتحدة  الواليات 
غیر مباشرة إلى إعصار ساندي، وقّدر المكتب الوطني 
قیمة   (NOAA) الوطنیة  لإلدارة  التابع  البیئیة  للمعلومات 
بمبلغ  المتحدة  الواليات  في  االقتصادية  الخسائر  إجمالي 

قدره 67 بلیون دوالر أمريكي.

الفترة  في  المدارية  العالم  أعاصیر  أشد  بین   ومن 
كان  وبوبها،  هايان  إعصاري  جانب  إلى   ،2015-2011
اإلعصار البارز هو باتريشیا، الذي هب في والية جالیسكو 
على الساحل الغربي للمكسیك في تشرين األول/ أكتوبر 
2015. وكان إعصار باتريشیا هو أشد إعصار ُسجل على 
اإلطالق في نصف الكرة األرضیة الغربي، بحیث بلغت 
سرعة الرياح المستمرة فیھ على مدى دقیقة ما قدره 340 
كیلومتراً في الساعة وبلغ الحد األدنى للضغط المركزي 
وتفّرق سكان  كان صغر حجمھ  وإن  872 هكتوباسكال، 
ومن  واألضرار.  الخسائر  من  قد حد  نسبیاً  هبوبھ  نقطة 
الذي  فايلین،  أيضاً إعصار  الفئة  في هذه  بالذكر  الجدير 
استقر على ساحل أوديشا في شرق الهند في تشرين األول/ 
أكتوبر 2013، وإعصار بام، الذي مر عبر جزر فانواتو 
طبیعیة  كارثة  أكبر  إلى  وأدى   ،2015 مارس  آذار/  في 
البلد. وأدت اإلنذارات وعملیات اإلجالء  في تاريخ ذلك 
الفعالة، التي شملت أكثر من ملیون شخص، إلى خفض عدد 
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إعصار التیفون هايان (يولندا ) في مرحلة اقترابھ من 
الفلبین في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013
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الخسائر الناجمة عن إعصار فايلین خفضاً كبیراً مقارنة 
باألعاصیر المماثلة التي حدثت في الماضي، بحیث أُبلغ 
10000 حالة  44 حالة وفاة، مقارنة بحوالي  عن حدوث 
وفاة في ”إعصار أوديشا“ في عام 1999 في نفس المنطقة.

أعلى  العالم  نطاق  المدارية على  نشاط األعاصیر  وكان 
بحیث  و2015،   2013 عامي  في  المعتاد  من  عام  بوجھ 
أُبلغ عن 94 إعصاراً في عام 2013 وعن 91 إعصاراً في 
عام 2015 (مقارنًة بمتوسط الفترة 1981-2010 البالغ 85 
إعصاراً). وكان موسم عام 2012 قريباً من المعتاد، في 
حین أن موسم عام 2011، 74، وعام 2014، الذي بلغ عدد 
األعاصیر فیھ 78 أقل نوعاً ما من المعتاد. وشهدت منطقة 
شمال غرب المحیط الهادئ نشاطاً لألعاصیر بوجھ خاص 
في عام 2013 وعام 2015، وشهدت منطقة شمال المحیط 

األطلسي نشاطاً لألعاصیر في عام 2011.

األعاصیر الدوامیة والعواصف الريحیة الضارة
من أنشط  2011 واحداً  المتحدة في عام  الواليات  شهدت 
مواسم األعاصیر الدوامیة المسجلة. وقد كان مجموع عدد 
ثالث أعلى عدد  الدوامیة يجعلها تحتل مرتبة  األعاصیر 
دوامیة على  أعاصیر  تقییم ستة  في حین جرى  مسجل، 
أنها من الفئة 5 على مقیاس فوجیتا المحّسن (EF)، بحیث 
احتلت المرتبة الثانیة بعد عام 1974. وقد حدثت 157 حالة 
أثناء إعصار دوامي في جوبلین، والية میزوري،  وفاة 
في أيار/ مايو 2011، وهو أكبر عدد من حاالت الوفیات 
المتحدة  الواليات  الناجمة عن إعصار دوامي منفرد في 
منذ عام 1947. ومع ذلك، كان نشاط األعاصیر الدوامیة 
السنوات األربع  1991-2010 في  الفترة  أقل من متوسط 
الباقیة من الفترة 2011-2015، مع كون عام 2014 هو الذي 
شهد أقل عدد من األعاصیر الدوامیة المسجلة منذ إدخال 
قدرات الرصد الرادارية الحديثة حوالي عام 1990؛ واحتل 
عاما 2012 و2013 أيضاً مرتبة رابع أقل السنوات التي 
شهدت تلك األعاصیر منذ عام 17.1990 وفي عام 2011، 
أُبلغ عن حدوث 551 حالة وفاة نتیجة لألعاصیر الدوامیة 
حالة   100 من  أقل  أُبلغ عن  ولكن  المتحدة  الواليات  في 
وكان من  التالیة.  األربع  السنوات  من  في كل سنة  وفاة 
المتعلقة  الملحوظة غیر  الشديدة  الرعدية  العواصف  بین 
باإلعصار الدوامي في الواليات المتحدة خالل الفترة ظاهرة 
العواصف الرعدية التي حدثت في أواخر حزيران/ يونیو 
2012، والتي أدت إلى أضرار شديدة نتیجة للرياح عبر 

الترتیب المنخفض الخاص بالفترة 2012-2014 يصبح أقل أهمیة   17
في حالة تجاهل األعاصیر الدوامیة المصنّفة في الفئة EFO (التي 
تُعتبر سجالتها هي األكثر ُعرضة للتأثر بالتغیرات في تكنولوجیا 
األرصاد)، وإن كانت األعوام الثالثة جمیعها تظل مع ذلك أقل 

من المتوسط بجمیع المقايیس.

وتركت  والشرقیة  الوسطى  الواليات  من  واسعة  منطقة 
3.4 ملیون شخص بدون كهرباء.18

غیر  باألعاصیر  مرتبطة  ريحیة  عواصف  حدثت  وقد 
المدارية عدة مرات في أوروبا خالل الفترة. وحدثت أبرز 
التي  2013. ونتج عن األولى،  ظاهرتین في أواخر عام 
حدثت في أواخر تشرين األول/ أكتوبر، أعلى نفحة ريح 
إلى  وأدت  الثانیة)  في  میًال   53.5) الدانمرك  في  مسجلة 
أضرار كبیرة في شمال غرب أوروبا، ال سیما في المملكة 
المتحدة لبريطانیا العظمى وأيرلندا الشمالیة، والدانمرك، 
التي  الثانیة،  أما  والسويد.  وهولندا،  وألمانیا،  وفرنسا، 
عنها  نتج  فقد  ديسمبر،  األول/  كانون  أوائل  في  حدثت 
منذ  الشمال  بحر  في  العواصف  لعرام  مستويات  أعلى 
عام 1953 على سواحل هولندا وأجزاء من شرقي المملكة 
الساحلیة  الفیضانات  عن  الناجم  الضرر  ولكن  المتحدة، 
كان محدوداً. وقد بدأ ذلك من سلسلة من العواصف أثناء 
تعّرض  إلى  المطاف  نهاية  في  أدت   2014/2013 شتاء 
أيضاً  وأدى  لديها،  شتاء مسجل  المتحدة ألمطر  المملكة 
إلى حدوث أضرار كبیرة نتیجة للرياح وإلى تحات ساحلي 
في بعض األماكن. ومع ذلك، لم تكن أي عاصفة ريحیة 
أوروبیة منفردة في الفترة 2011-2015 كبیرة، سواء من 
الممتلكات،  في  الخسائر  أو  األرواح  في  الخسائر  حیث 
مثل ظواهر من قبیل عاصفة لوثار (1999)، أو عاصفة 

كیريل (2007)، أو عاصفة زينثیا (2010).

تغیر المناخ البشري المنشأ ساھم في بعض 
الظواھر المتطرفة

خالل  فیها  النشاط  زاد  التي  البحث  مجاالت  من  كان 
السنوات القلیلة الماضیة تقییم مدى تأثیر تغیر المناخ بفعل 
اإلنسان، إن ُوجد، على احتمال حدوث ظواهر متطرفة 
منفردة. وتُنشر أغلبیة هذه الدراسات في ملحق سنوي لنشرة 
الجمعیة األمريكیة لألرصاد الجوية (BAMS)، وإن كان 

بعضها قد نُشر في أماكن أخرى في المؤلفات العلمیة.19

المركز الوطني للمعلومات البیئیة (NCEI) التابع لإلدارة الوطنیة   18
عن  الناجمة  بالخسائر  المتعلقة  البیانات  مصدر  هو   (NOAA)

األعاصیر الدوامیة في هذا القسم.
نُشرت جمیع الدراسات الواردة في هذا القسم في العدد ذي الصلة   19
من نشرة الجمعیة األمريكیة لألرصاد الجوية (BAMS) باستثناء 
تلك التي تتعلق بسقوط األمطار المتطرف في كانون األول/ديسمبر 
 2015 في المملكة المتحدة. والمرجع المتعلق بتلك الدراسة هو 
 G.J. van Oldenborgh, F.E.L. Otto, K. Haustein and 
 H. Cullen, 2015: Climate change increases the probability
 – of heavy rains like those of storm Desmond in the UK 
 an event attribution study in near-real time. Hydrol. Earth

.Syst. Sci. Discuss., 12:13197–13216
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ومن هذه الدراسات البالغ عددها 79 التي نشرتها الجمعیة 
األمريكیة لألرصاد الجوية (BAMS) خالل الفترة ما بین 
عامي 2011 و2014، تبیّن من أكثر من نصفها أن تغیر 
المناخ بفعل اإلنسان قد ساهم في الظاهرة المتطرفة التي 
كانت موضع الدراسة، إما مباشرة وإما من خالل تأثیره 
تأثّر  (مثل  النطاق  الكبیرة  المناخیة  الدافعة  العوامل  على 
التغیرات في دوران الغالف الجوي بدرجات حرارة سطح 
رئیسیة).20  مناطق  في  عادي  غیر  بشكل  الدافئة  البحر 
بمساهمة  المساهمة  هذه  اقترنت  الحاالت،  بعض  وفي 
من التقلبیة الطبیعیة، ال سیما القسر من العوامل الدافعة 
المناخیة الكبیرة النطاق من قبیل النینیو/ التذبذب الجنوبي 
تذبذب  أو  الهندي،  للمحیط  القطبیة  الثنائیة  أو   (ENSO)

شمال المحیط األطلسي.

قد  اإلنسان  بفعل  المناخ  تغیر  تأثیر  أن  الدراسات  وتبین 
تجلى بشكل متسق في احتمال حدوث الحر المتطرف، على 
نطاقات زمنیة شتى بدءاً من بضعة أيام إلى سنة كاملة. 
المرصودة  الظاهرة  احتمال  أن  الدراسات  بعض  وبینت 

وقت كتابة هذا التقرير لم يكن تقرير الجمعیة األمريكیة لألرصاد   20
الجوية (BAMS) لعام 2015 متاحاً بعد. ومن المتوقع أن يُتاح تحديث 
البیان عندما تُنشر معلومات من  القسم من  على اإلنترنت لهذا 
تقرير الجمعیة األمريكیة لألرصاد الجوية (BAMS) لعام 2015.

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

وتبیّن أن مساهمة تغیر المناخ بفعل اإلنسان في تطرفات 
 . الهطول (المرتفعة والمنخفضة) على حد سواء أقل اتساقاً
فقد تبیّن وجود إشارات مباشرة قوية قلیلة، وإن كان قد تبین 
في بعض الحاالت أن الشذوذ في درجات حرارة سطح 

موجات حرارة في أسترالیا، 
2013 و2014

جفاف في الجزیرة الشمالیة 
بنیوزیلندا، 2013

أمطار متطرفة في جنوب شرق
أسترالیا، 2012-2011

فیضانات في جنوب شرق
آسیا، 2011

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

فیضانات وانھیاالت أرضیة
في شمال الھند، 2013

فیضانات في وسط أوروبا
أیار/ مایو- حزیران/ یونیو، 2013

موجة حرارة في غربي ووسط
أوروبا، تموز/ یولیو 2015

جفاف في شرق أفریقیا
2011-2010

جفاف في شبة الجزیرة 
األیبیریة 2012-2011

المملكة المتحدة
ظواھر أمطار وفیضانات متطرفة، 2015

برد متطرف، شتاء 2011/2010،
شتاء بارد في الوالیاتوآذار/ مارس 2013

 المتحدة، 2014

فیضانات بسبب ھاریكین
ساندي، 2012

جفاف في جنوب شرق،
البرازیل 2014

موجة حرارة في
األرجنتین، 2013

موسم نشط ألعاصیر
الھاریكین، في ھاواي 2014

جفاف ممتد في كالیفورنیا،
2015-2012

جفاف في وسط الوالیات
المتحدة، 2012

حاالت جفاف في
الشرق األوسط

وجنوب غرب آسیا
2014-2013

الشكل 15 - نتائج دراسات 
عزو أسباب الظواهر 

المتطرفة إلى تغیر المناخ 
البشري المنشأ

(المصدر: نشرة الجمعیة 
األمريكیة لألرصاد الجوية، 
ومطبوعات متنوعة أخرى)

تغیر المناخ البشري المنشأ یزید بشكل مباشر احتماالت حدوث ھذه الظاھرة

تغیر المناخ البشري المنشأ ال یؤثر إال قلیالً، أو ال یؤثر بشكل حاسم،
على احتماالت حدوث ھذه الظاھرة

تغیر المناخ البشري المنشأ یقلل احتماالت حدوث ھذه الظاھرة

تغیر المناخ البشري المنشأ یزید بشكل غیر مباشر احتماالت حدوث ھذه الظاھرة الظاھرة تأثرت بشدة بواحد أو أكثر من الموجھات المناخیة الرئیسیة الطبیعیة
(NAO ،IOD ،ENSO)

تغیر قابلیة التأثر أسھم بدرجة كبیرة في آثار ھذه الظاھرة
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الدوران  في  التحوالت  قسر  في  دور  لھ  المرتفعة  البحر 
المثال،  سبیل  فعلى  الهطول؛  تطرفات  في  التي ساهمت 
تبین أن تجّمع االحترار في المنطقة الغربیة المدارية من 
المحیطین الهادئ والهندي يساهم في زيادة خطر الجفاف 
في شرق أفريقیا. وفي حاالت متعددة، من بینها فیضانات 
عام 2011 في جنوب شرق آسیا، وحالة الجفاف في الفترة 
جداً  المطیر  والشتاء  البرازيل،  جنوب  في   2015-2013
دلیل  وجود  يتبین  لم  المتحدة،  المملكة  في   2014/2013
واضح على التأثیر من تغیر المناخ بفعل اإلنسان. أما في 
بعض الحاالت األخرى (مثًال، سقوط األمطار بمعدل مرتفع 
بشكل متطرف في جنوب شرق أسترالیا في آذار/ مارس 
أقل  ولكن  بشري  تأثیر  إلى  يشیر  ما  هناك  فإن   ،(2012
من المستوى الذي يمكن فصلھ بثقة عن التقلبیة الطبیعیة 
األساسیة. وكان مثال لتطرف الهطول الذي يمكن تحديد 
تأثیر بشري ممیز فیھ هو سقوط األمطار المتطرف في 
2015، حیث  ديسمبر  األول/  كانون  في  المتحدة  المملكة 
المائة  في   40 بلغت  بنسبة  زاد  قد  المناخ  تغیر  أن  تبیّن 

تقريباً من أرجحیة حدوث ظاهرة على النطاق المقیس.

وفي بعض الحاالت، تبین أن الزيادات في الهشاشة ساهمت 
مساهمة كبیرة في تأثیر الظواهر المتطرفة. فقد تبیّن من 
دراسة بشأن الجفاف الذي حدث في جنوب شرق البرازيل 
في عام 2014 أن سقوط األمطار أثناء تلك الظاهرة لم يكن 
استثنائیاً (بل كان مماثًال للنقص في سقوط األمطار على 
مدى 14 شهراً الذي حدث في ثالث مناسبات أخرى منذ 
عام 1940، أو الذي كان أكبر حتى من ذلك)، ولكن تبیّن 
الطلب على  في  كبیرة  زيادة  بفعل  تفاقمت  التأثیرات  أن 

المیاه، نتیجة للنمو السكاني بصفة رئیسیة.

ثقب األوزون في المنطقة القطبیة الجنوبیة 
يستقر، ولكن ال يوجد دلیل قوي على التعافي 

حتى اآلن
لم يُظهر ثقب األوزون في المنطقة القطبیة الجنوبیة أي 
اتجاه واضح في الفترة 2011-2015. ففي أعقاب التدهور 
السريع الذي حدث في الفترة ما بین عام 1980 ومنتصف 
ثقب  مقايیس  يُظهر معظم  لم  العشرين،  القرن  تسعینیات 
اتجاه واضح  أي  الجنوبیة  القطبیة  المنطقة  في  األوزون 
خالل العشرين عاماً الماضیة، مع وجود تقلبیة كبیرة بین 
السنوات تبعاً لألحوال الجوية الموسمیة. وهذا يتسق مع 
توقعات أن انخفاض انبعاثات المواد المستنفدة لألوزون، 
المواد  بشأن  مونتريال  بروتوكول  اعتماد  أعقاب  في 
المستنفدة لطبقة األوزون، من شأنھ أن يمنع حدوث مزيد 
من التدهور الكبیر، ولكن التعافي بشكل جوهري لن يحدث 

حتى منتصف القرن الحادي والعشرين.

وقد كان ثقب األوزون في المنطقة القطبیة الجنوبیة في عام 
2015 أكبر21 من متوسط السنوات األخیرة، نتیجة لألحوال 
الجوية المواتیة (التي اتسمت بدوامة قطبیة مستقرة كبیرة 
في المنطقة القطبیة الجنوبیة وبدرجات حرارة منخفضة 
للمالحة  الوطنیة  الوكالة  قّدرت  وقد  الستراتوسفیر).  في 
الجوية والفضاء (NASA) أنھ كان رابع أكبر ثقب مسّجل 
(كان حجمھ يبلغ 25.6 ملیون كیلومتر مربع) كمتوسط خالل 

لهذه األغراض، تعّرف مساحة ثقب األوزون في المنطقة القطبیة   21
الجنوبیة بأنها ذروة المتوسط المستمر على مدى 30 يوماً للمساحة 
الیومیة التي تقل فیها تركیزات األوزون عن 220 وحدة دوبسون.

الشكل 16 - المنطقة (بماليین 
الكیلومترات المربعة) التي يقل 

فیها إجمالي عمود األوزون 
عن 220 وحدة  دوبسون، 

ويظهر عام 2015 باألحمر، 
وتُبیّن السنوات األخرى التي 
بها ثقوب كبیرة في األوزون 
على سبیل المقارنة. والخط 

الرصاصي السمیك هو متوسط 
الفترة 1979-2014، وتبین 
المناطق المظللة باألخضر 
- األزرق الداكن والخفیف 

المئین الثالثین إلى السبعین، 
والمئین العاشر إلى التسعین 
على التوالي. وتبین الخطوط 

الرفعیة السوداء القیم الدنیا 
والعظمى لكل يوم خالل الفترة 

1979-2014. وقد أُعد هذا 

 (WMO) الشكل في المنظمة
استناداً إلى بیانات مستمدة من 
موقع مراقبة األوزون التابع 

(NASA) لإلدارة الوطنیة
http://ozonewatch.gsfc.)ا

nasa.gov)، الذي يعتمد على 
 OMI رصدات ساتلیة باألداتین
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الموسم الرئیسي الستنفاد األوزون (7 أيلول/ سبتمبر - 13 
تشرين األول/ أكتوبر) بحیث كان يلي األعوام 2006 و2003 
و1998 فقط، وبحیث كان أكبر بحوالي 10 في المائة من 
متوسط حجمھ في الفترة 2011-2015. وكان التعافي في 
عام 2015 أبطأ أيضاً من المعتاد، بحیث كان حجم ثقب 
األوزون هو األكبر المسّجل فیما يتعلق بذلك الوقت من 
الثاني/  وتشرين  أكتوبر  األول/  تشرين  معظم  في  السنة 
نوفمبر. وقد أدى هذا إلى كون متوسط حجم ثقب األوزون 
خالل أسوأ 60 يوماً من الموسم هو األعلى المسجل في 
والفضاء  الجوية  للمالحة  الوطنیة  الوكالة  بیانات  قاعدة 
ثاني أسوأ ثقب في األوزون في  (NASA)، وبحیث كان 
الهولندي لألرصاد  الملكي  المعهد  بیانات  2006 في  عام 
الجوية. وقد كان ثقب األوزون خالل الفترة من عام 2012 
إلى عام 2014 أصغر كثیراً، مع كون حجمھ في عام 2012 
هو ثاني أصغر حجم لھ خالل السنوات العشرين الماضیة 
بوجھ  متوسط حجمھ  وكان  البیانات.  كلتا مجموعتي  في 

عام في الفترة 2011-2015 قريباً جداً من متوسط حجمھ 
في السنوات العشرين األخیرة.

ومع أن المنطقة القطبیة الشمالیة ال يوجد فیها ثقب أوزون 
بصفة منتظمة، ألن األحوال الجوية تكون فیها أقل مواتاة 
لذلك مقارنة بالمنطقة القطبیة الجنوبیة، فقد حدث استنفاد 
كبیر لألوزون في المنطقة القطبیة الشمالیة في ربیع عام 
2011، في أعقاب فترة طويلة بشكل غیر عادي انخفضت 
فیها درجات حرارة الستراتوسفیر. وكان استنفاد األوزون 
ونیسان/  مارس  آذار/  في  الشمالیة  القطبیة  المنطقة  في 
أبريل 2011 هو األعلى المرصود على اإلطالق، بحیث 
كان مجموع األوزون الذي ُفقد خالل هذه األشهر مماثًال 
لذلك الذي ُرصد في المنطقة القطبیة الشمالیة في السنوات 
التي كان فیها الفقدان أقل من المتوسط. ولم يحدث استنفاد 
مماثل لألوزون في المنطقة القطبیة الشمالیة في السنوات 

الممتدة منذ عام 2011.
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لمزيد من المعلومات يرجى االتصال بالجهة التالية:

World Meteorological Organization
7 bis, avenue de la Paix – P.O. Box 2300 – CH 1211 Geneva 2 – Switzerland

Communication and Public Affairs Office
Tel.: +41 (0) 22 730 83 14/15 – Fax: +41 (0) 22 730 80 27
E-mail: cpa@wmo.int 

public.wmo.int
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