
 

 

 هل مناخ بلدك مُعرّض للتأثر بالمناخ؟ 

لوصف االقتصادات والنظم البيئية المعرضة بشدة لالحتباس الحراري والعديد من   ُمعّرض للتأثر بالمناخ يتم استخدام مصطلح 

بشكل ُمتكرر، تكون البلدان األكثر عُرضة للتأثر هي تلك التي لديها انبعاثات  التأثيرات األخرى الُمعقدة الناجمة عن تغيّر المناخ. 

 . الُظلم المناخي لتفاوت اآلن باسم يُعرف هذا ا تاريخية متكاملة أقل بكثير ولكنها األكثر تضرًرا.

 

م التهديدات الحالية لمجتمعات القطب الشمالي، وكذلك   يؤدي االحتباس الحراري والذوبان السريع في القطب الشمالي إلى تضخُّ

 المناطق المعرضة للتأثر بالمناخ في جميع أنحاء العالم. 

هو أول وأكثر من يتأثر بتغيّر المناخ. لمعرفة مدى سرعة تأثير   القطب الشمالي نفسه هو منطقة معرضة للتأثر بالمناخ أيًضا،

صفحات أهداف التنمية المستدامة  االحتباس الحراري في القطب الشمالي على مجتمعات القطب الشمالي، يرجى االطالع على 

 حيث نسلط الضوء على كيفية تأثير كل من قضايا أهداف التنمية المستدامة في القطب الشمالي.  الخاصة بنا

 

نلقي نظرة هنا على المخاطر العالمية لتغيّر القطب الشمالي ونقدم دراسات الحالة اإلقليمية التي تسلط الضوء على القضايا الرئيسية  

ي جميع أنحاء العالم، ونُظهر كيف يتجاوز تأثير ارتفاع درجة حرارة القطب التي تؤثر على بعض المناطق األكثر عرضة للمناخ ف

 الشمالي جغرافيتها.  

 

  كيف يزيد القطب الشمالي من المخاطر العالمية؟

 

 (. 2022رانتانين وآخرون، ) 1979ارتفعت درجة حرارة القطب الشمالي أربع مرات أسرع من المتوسط العالمي منذ عام 

 

هذا المعدل، الذي يصل إلى سبع مرات أسرع في أجزاء من القطب الشمالي األوراسي، ناتج عن تضخيم القطب الشمالي. في حين  

لجليد البحري والغطاء الثلجي في نصف الكرة الشمالي، فإن تضخيم  أن التضخيم في القطب الشمالي مدفوع بشكل كبير بفقدان ا

القطب الشمالي يزيد من ذوبان الغطاء الجليدي، وتسريع ارتفاع مستوى سطح البحر، فضالً عن تسريع فقدان الجليد البحري  

وذوبان الجليد الدائم. يؤدي   والغطاء الثلجي في نصف الكرة الشمالي، مما يساهم في مواسم حرائق الغابات في القطب الشمالي 

االحتباس الحراري في القطب الشمالي إلى زيادة انبعاثات الكربون من الحرائق وتدهور الطبقة الجليدية، وهي عملية لم يتم تسجيلها  

 بشكل جيد من قبل النماذج المناخية العالمية 

 

 لمية بعدة طرق:يزيد االحتباس الحراري الُمتسارع في القطب الشمالي من المخاطر العا 

 

 اآلثار االقتصادية 

 

  يزيد االحتباس الحراري في القطب الشمالي من تواتر وشدة الطقس الُمتطرف، واضطراب النظام البيئي ومستويات سطح البحر.

تتضح هذه التحديات من خالل فقدان اإلنتاجية وانعدام األمن الغذائي والمائي واضطرابات سلسلة التوريد وارتفاع مخاطر عجز  

،  2100. تشير تقديرات األبحاث إلى أنه بحلول عام ( 2022سيفيك وغاليس، الحكومات عن سداد ديونها من بين أمور أخرى )

تريليون  70سيكون التأثير االقتصادي العام لفقدان الجليد البحري الصيفي في القطب الشمالي وذوبان الطبقة الجليدية يقارب الـ 

رمة بما يكفي للحد من ارتفاع درجات مئوية. إذا كانت تدابير التخفيف صا 3دوالر أمريكي، بافتراض ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 

تريليون دوالر  25، فستنخفض هذه اآلثار االقتصادية المقدرة إلى حوالي 2100درجة مئوية بحلول عام   1.5درجة الحرارة إلى 

 (.  1920يوماشيف وآخرون، أمريكي من الثروة العالمية )

  

 

 

 

 

 

https://arcticrisk.org/sdg/
https://arcticrisk.org/sdg/
https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-3
https://link.springer.com/article/10.1007/s11079-021-09624-8
https://www.nature.com/articles/s41467-019-09863-x


 

 

 أحداث الطقس الُمتطرفة 

 

تربط أحدث العلوم بين تغيّر المناخ في القطب الشمالي والطقس الُمتطرف عبر نصف الكرة الشمالي بدرجة كبيرة من اليقين أكثر  

(. تشمل األحداث التي تفاقمت بسبب ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي في جميع  2022فرانسيس وآخرون، من أي وقت مضى )

ار المستمرة التي تؤدي إلى الفيضانات. أحد  أنحاء هذا التوسع: حرائق الغابات والجفاف وموجات الحرارة والبرد المستمر واألمط

العوامل الرئيسية هو أن القطب الشمالي األكثر دفئًا يرتبط بتيار نفّاث أكثر تموًجا من خالل انخفاض االختالفات في درجة الحرارة  

النمط المتموج يعني أن  بين القطب الشمالي وخطوط العرض األبعد جنوبًا التي تحرك دوران الهواء في نصف الكرة األرضية. هذا 

المناطق ذات الضغط المرتفع والمنخفض يمكن أن تتوقف، مما يؤدي إلى استمرار الطقس الجاف )كما رأينا في جميع أنحاء أوروبا  

وآسيا في هذين الفصلين من الصيف والخريف( باإلضافة إلى أحداث األمطار طويلة األمد، والتي تكون الباكستان أبرزها هذا 

   الموسم.

 

يؤدي الجفاف الشديد والحرارة إلى زيادة احتمالية نشوب حرائق الغابات، وقد ظهرت أمثلة على ذلك في واليات غرب الواليات  

(. تتسبب موجات الحر في  2022بوياو  على سبيل المثال، المتحدة األمريكية وفي جميع أنحاء أوروبا في السنوات األخيرة أيًضا )

والتي أدت   2021خسائر في األرواح واإلنتاجية، مثلها مثل موجات البرد الشديد، مثل تلك التي حدثت في والية تكساس في عام  

 حالة وفاة.  150مليار دوالر أمريكي من األضرار وما يقرب من   20إلى ما ال يقل عن  

 

صيفًا سجلت فيه األحداث المناخية  -فيونا وميربوك ونانمادول وميفا  -، استمرت أربعة أعاصير مدارية 2022في سبتمبر 

الُمتطرفة. تسببت هذه العواصف األربع مجتمعة في أضرار بمليارات الدوالرات ودمرت آالف األرواح. وبينما ُولد كل واحد منها  

على مناطق خطوط العرض العليا غير المعتادة على عواقب مثل هذه العواصف.  في المناطق االستوائية، فقد أثر تدميرها أيًضا 

من غطاء سميك من غازات االحتباس الحراري ودورات ردود الفعل الضارة التي   -األرض األكثر دفئًا مع الغالف الجوي الرطب 

وتسمح لها بالبقاء أكثر قوة أثناء توجهها شمااًل.  تجعل هذه العواصف أكثر قوة،  -تنطوي على فقدان الجليد والثلج في القطب الشمالي 

إلى توسيع نطاق  -الذي تسارعت وتيرته أيًضا بسبب ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي  -يؤدي ارتفاع مستويات سطح البحر 

ري في الغالف الجوي،  وصول قلب العاصفة والفيضانات إلى داخل البالد. إذا لم نفعل شيئًا للحد من تراكم غازات االحتباس الحرا

 فيمكننا أن نتوقع رؤية المزيد من العواصف الشديدة التأثير.

 

 .الطقس الُمتطرفلمزيد من المعلومات، قُم بمراجعة قصصنا اإلقليمية أدناه وصفحات 

 موجات الحر واإلجهاد الحراري 

 

فقدان الجليد البحري في القطب الشمالي والغطاء الثلجي الربيعي على األرض إلى اإلجهاد الحراري العالمي، مما يجعل  يؤدي 

المناطق الحارة بالفعل من العالم ال تطاق للعيش والعمل. يمكن أن يؤدي تضخيم القطب الشمالي لالحتباس الحراري العالمي إلى  

إلى فترات طويلة من اإلجهاد الحراري في معظم أنحاء أوروبا وآسيا. في  2022ي أدى في عام  تغيير أنماط التيار النفّاث، والذ

% في إنتاجية العمالة بسبب ارتفاع اإلجهاد  16، قد تشهد منطقة جنوب شرق آسيا انخفاًضا بنسبة 2050مكان آخر، بحلول عام  

 . (2017فيرسيك مابلكروفت )الحراري 

 

ما   -% من أراضي االتحاد األوروبي والمملكة المتحدة 63، تلقت 2022وفقًا لبيانات المرصد األوروبي للجفاف، في صيف عام 

 (. 2022سعيد مورهاوس وديوان، تحذيرات أو تنبيهات من الجفاف ) -ب حجم الهند يُقار

 

 . اإلجهاد الحراريلمزيد من المعلومات، قُم بمراجعة قصصنا اإلقليمية وصفحات 

 تفاقم األمراض 

 

يساهم ارتفاع درجة حرارة األرض في انتشار المرض. بالنسبة لألمراض التي تنتقل بواسطة الحشرات، فإن النواقل الموسمية )مثل  

وتوسيع المواطن البيئية مع مواسم أطول. باإلضافة إلى االحتباس  القراد في أمريكا الشمالية( قادرة على التكاثر بشكل أكثر كفاءة 

 AR6لية المعنية بتغير المناخ الهيئة الحكومية الدو)الحراري العام، فإن األجواء األكثر دفئًا قادرة على االحتفاظ بمزيد من الرطوبة 

WG1  مما يوفر المزيد من أماكن التكاثر والظروف المواتية لمسببات األمراض مثل المالريا والكوليرا. بالرغم من  2021في ،)

شخص سنويًا،   562,000% في السنوات العشرين الماضية، يموت أكثر من 40انخفاض الوفيات الناجمة عن المالريا بنسبة 

 مليار دوالر أمريكي.   12من القارة األفريقية. التكاليف المباشرة المرتبطة بفقدان اإلنتاجية تصل إلى  %  96

https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022JD036717
https://twitter.com/SPoyau/status/1580959083254849536
https://arcticrisk.org/extreme-weather/
https://www.maplecroft.com/insights/analysis/economics-of-south-east-asias-rising-temperatures/
https://edition.cnn.com/2022/08/08/europe/eu-uk-drought-warnings-weather-climate-intl/index.html
https://arcticrisk.org/heat-stress/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf


 

 

في حاالت أخرى، تزيد البيئات المتغيرة من احتمالية انتشار األمراض بين اإلنسان والحيوان، وانتشار المرض عبر المناطق 

 الوصول إلى المياه، وانتشار العفن الذي يمكن أن يتلف الرئتين والدماغ. الجغرافية، ونمو تكاثر الطحالب السامة التي تضر ب

 

 ارتفاع مستوى سطح البحر

 

كيف أن مساهمة جرينالند في ارتفاع مستوى سطح البحر العالمي أكبر بكثير مما    2022يوضح البحث المنشور في أغسطس  

الغالبية العظمى   -توقعته النماذج، مما يؤكد األساس العلمي للفيضانات الساحلية الكارثية على أكثر من مليار شخص حول العالم 

(. إن عقدين من القياسات المباشرة التي تشتمل عليها هذه الدراسة 2022كولب وشتراوس، منهم غير مستعدين لمواجهة ذلك )

(، مما يضع حًدا أدنى 2022بكوس، هوبارد إت آل،  يتيحان إجراء حساب دقيق لمستقبل الغطاء الجليدي بطرق لم نفهمها من قبل )

 سم، وهو رقم آخذ في االزدياد فقط مع ارتفاع درجة حرارة المناخ. 27مطلقًا الرتفاع مستوى سطح البحر من جرينالند فوق 

 

 معية عالية وأن المخاطر حقيقية جًدا بينما نمضي نحو المستقبل." "إنه ألمر مؤسف أن المخاطر المجت 

 البروفيسور ألون هوبارد

 

يعمل االحتباس الحراري الُمتسارع في القطب الشمالي على تسريع ذوبان الغطاء الجليدي في جرينالند الذي يحتوي على ما يعادل  

اهم بمفرده في ارتفاع مستويات سطح البحر على مدى العقدين متًرا من ارتفاع مستوى سطح البحر، والذي كان أكبر مس  7.4

مليون شخص في المناطق الساحلية في جميع أنحاء العالم. فمع ارتفاع مستوى سطح البحر،   600الماضيين. يعيش ما يقرب من 

. تُعتبر المدن االستوائية سيكونون عرضة للخطر بشكل متزايد، مما يهدد ما يقرب من تريليون دوالر أمريكي من الثروة العالمية

ذات الكثافة السكانية العالية مثل جاكرتا والمناطق الرئيسية المنتجة للحبوب مثل دلتا نهر ميكونغ والواليات المنخفضة في منطقة  

اه  المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي معرضة للخطر باإلضافة إلى المناطق الساحلية األخرى التي تواجه خطر تسرب المي

  المالحة مثل مصر.

 

 .ارتفاع مستوى البحرلمزيد من المعلومات، قُم بمراجعة قصصنا اإلقليمية وصفحات 

 انعدام األمن الغذائي 

 

الُمتطرفة، وتدهور األراضي والتصحر، وتطاير  يؤدي االحتباس الحراري في القطب الشمالي إلى حدوث المزيد من الظواهر الجوية 

وكل ذلك يعيق الجهود المبذولة إلطعام الكوكب ويزيد من مخاطر فشل   -المياه، وارتفاع مستويات سطح البحر، وتغير المناخ 

 .  (2020مونهوبر وآخرون، الحصاد المتزامن عبر مناطق سلة الخبز في العالم )

تم ربط التغير في القطب الشمالي بالجفاف والفيضانات والعواصف وغيرها من الظواهر الجوية المتطرفة التي تشكل تهديًدا مباشًرا  

. تسلّط دراسات الحالة الخاصة بنا الضوء على الجفاف غير المسبوق في  (2022فرانسيس وآخرون، لإلمدادات الغذائية العالمية )

، يورونيوزنسانية )على سبيل المثال شرق إفريقيا وفيتنام والهند والذي أدى إلى سوء التغذية الحاد ونقص الغذاء واألزمات اإل

2022 .) 

 . انعدام األمن الغذائيلمزيد من المعلومات، قُم بمراجعة قصصنا اإلقليمية وصفحات 

 انعدام األمن المائي

 

ال يتسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بسبب ذوبان األنهار الجليدية في جرينالند في خسارة مساحة األرض فحسب، بل إن تسرب  

موضح في قصص منطقة المحيط الهادئ. كما كان للجفاف المياه المالحة إلى إمدادات المياه العذبة يهدد األمن المائي أيًضا، كما هو 

تأثير كبير على توافر المياه. المناطق األخرى المعرضة للخطر هي إفريقيا   - 2022مثل الذي شهدته أوروبا في صيف  -الشديد 

 وجنوب شرق آسيا والساحل الغربي للواليات المتحدة األمريكية أيًضا.  

 

 . انعدام األمن المائيساتنا القصصية اإلقليمية وصفحات لمزيد من المعلومات، راجع درا

  

https://www.nature.com/articles/s41467-019-12808-z
https://www.nature.com/articles/s41558-022-01441-2
https://arcticrisk.org/sea-level-rise/
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0637-z
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1029/2022JD036717
https://www.euronews.com/2022/10/15/famine-in-east-africa-to-cause-one-death-every-36-seconds-oxfam-warns
https://www.euronews.com/2022/10/15/famine-in-east-africa-to-cause-one-death-every-36-seconds-oxfam-warns
https://arcticrisk.org/food-insecurity/
https://arcticrisk.org/water-insecurity/


 

 

 قصص إقليمية: أفريقيا 

 

رانتانين وآخرون، ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أربع مرات أسرع من بقية العالم مع تأثيرات محسوسة على مستوى العالم )

(. تتفاقم العديد من الكوارث في جميع أنحاء القارة األفريقية، بما في ذلك الجفاف والحرارة المفرطة واألمراض وارتفاع مستوى سطح 2022

 لشمالي. البحر، بسبب التغيرات السريعة في منطقة القطب ا

 

فمثل القطب الشمالي، القارة األفريقية حساسة بشكل خاص لالحتباس الحراري وهي ترتفع حرارتها أيًضا بشكل أسرع من المتوسط العالمي 

(. قامت آثار هذا االحتباس الحراري الُمتسارع بالتأثير على إفريقيا باعتبارها القارة األكثر تأثراً  2021المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، )

مليون كيلومتر مربع، وهي القارة الوحيدة التي تمتد  30.37(. تبلغ مساحة إفريقيا 2022ك التنمية األفريقي، مجموعة بنبالتغيرات المناخية )

عبر  على خط االستواء وتصل إلى المناطق المعتدلة الشمالية والجنوبية. في حين أن التغيّر في القطب الشمالي ليس مسؤوالً لوحده عن الكوارث

 العديد من العوامل من القطب الشمالي ذات صلة.   هذا االمتداد، إال أن هناك

 

مؤشر مخاطر المناخ  دولة تم تحديدها على أنها األكثر عرضة لخطر الكوارث المتعلقة بالمناخ ) 20يوجد في القارة األفريقية سبعة دول من أصل 

(. اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتغيّر المناخ لها تأثير سلبي على سبل عيش الشعوب واالقتصادات األوسع. اقرأ المزيد على  2021العالمي، 

 .  واالقتصادية التأثيرات االجتماعيةصفحة 

 

 عندما يذوب الثلج والجليد في القطب الشمالي، يتم امتصاص المزيد من طاقة الشمس بدالً من عكسها مرة أخرى إلى الفضاء. وبالتالي ترتفع

 درجات الحرارة حول العالم، حيث تقل قدرة عمل القطب الشمالي كمصدر تبريد عالمي. 

 

فإنه غالبًا ما يؤدي إلى تيار نفّاث أكثر تقلبًا. يُمكن للتيار   -كان في العقود األخيرة  كما -عندما يكون القطب الشمالي دافئًا بشكل غير طبيعي 

موجات حر وجفاف   -من بين عواقب أخرى  -النفّاث الُمتموج أن يجلب ظروفًا حارة وجافة إلى الشرق األوسط وشمال إفريقيا، مما ينتج عنه 

 رارة بالجفاف فقط.وضعف المحاصيل الزراعية. ومع ذلك، ال ترتبط الح

 

%، مما يؤدي إلى المزيد من 7لكل درجة )مئوية( ترتفع في درجة حرارة الكوكب، يكون الغالف الجوي قادًرا على االحتفاظ برطوبة أكثر بنسبة 

ى ذلك، تساهم هذه الرطوبة  هطول األمطار المدمرة في المناطق التي تشهد بالفعل رياًحا وأمطاًرا موسمية كبيرة وأعاصيًرا أكثر قوة. باإلضافة إل

اإلضافية في الظروف الرطبة المالئمة لتكاثر مسببات األمراض التي تحمل األمراض، مما يؤدي إلى زيادة مخاطر اإلصابة باألمراض التي 

ر. تحتوي الجزيرة تنتقل بواسطة الحشرات. تفقد جرينالند الكتلة الجليدية بسرعة، وهي أكبر مساهم في العالم في ارتفاع مستوى سطح البح

سم على األقل ُمثبّتة بشكل ال رجعة فيه بسبب زعزعة استقرار   27متًرا من ارتفاع مستوى سطح البحر، منها  7.4الشمالية على ما يعادل  

  (.2022بوكس وآخرون، الغطاء الجليدي )

 

 دراسات الحالة: 

 

   تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والنيجر )فيضانات(: 

 

مليون شخص في عام  2.7، بينما تأثر 2021دولة في غرب ووسط إفريقيا بالفيضانات في عام  15مليون شخص في  1.4تأثر ما يقرب من 

ألف   400في نزوح حوالي  2021(. تسببت فيضانات عام 2021مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، داخل نفس المنطقة )  2020

شخص. وكما هو متوقع، تسلّط هذه الفيضانات الضوء على مواطن الضعف الموجودة مسبقًا   300ما يقارب دولة وأودت بحياة  12شخص في 

هي تشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا والنيجر. بصرف النظر عن   2021داخل البلدان المتضررة. البلدان األكثر تأثراً في عام 

على األمن الغذائي أيًضا. تغمر الفيضانات حقول المحاصيل والمراعي والماشية مما يقلل من غلة  الوفيات البشرية، فإن للفيضانات تداعيات 

ائي. في  المحاصيل والحيوانات. تؤثر الفيضانات على توافر الغذاء وقدرة الوصول إليه وفائدته واستقراره، مما يزيد من مخاوف انعدام األمن الغذ 

هكتار من األراضي   7,000، أدت الفيضانات المفاجئة الناجمة عن األمطار الغزيرة إلى تدمير 2021النيجر، خالل موسم األمطار لعام 

هكتار من المحاصيل في جمهورية  6,000رأس من الماشية. وبالمثل، دمرت الفيضانات المفاجئة أكثر من  10,000الصالحة للزراعة، ونفوق 

 (. 2021مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ) 2021الكونغو الديمقراطية في عام 

 

 غانا )تفاقم األمراض/التأثير االقتصادي( 

، من  2050إلى خسائر اقتصادية في جميع أنحاء العالم. بحلول عام  -اقم بسبب ذوبان القطب الشمالي الذي يتف -يؤدي االحتباس الحراري 

(. تنجم هذه الخسائر  2022أكسفورد إيكونوميكس، % )24.3بنسبة  2020المتوقع أن يكون الناتج المحلي اإلجمالي لغانا أقل من مستويات عام 

هذا  بسبب انخفاض اإلنتاجية وانخفاض الزراعة وزيادة التكاليف الصحية، وذلك من بين عوامل أخرى. فيما يتعلق بارتفاع التكاليف الصحية، فإن

(، والتي تعد 2020ريان وآخرون، ر مالءمة لمسببات األمراض المنقولة عن طريق الحشرات/المياه )االحتباس الحراري قد يجعل الظروف أكث

https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-3
https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-3
https://public.wmo.int/en/media/press-release/climate-change-triggers-mounting-food-insecurity-poverty-and-displacement-africa
https://www.afdb.org/en/cop25/climate-change-africa
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf
https://arcticrisk.org/socio-economic-indicators/
https://www.nature.com/articles/s41558-022-01441-2
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/west-and-central-africa-flooding-situation-30-september-2021
https://reliefweb.int/report/democratic-republic-congo/west-and-central-africa-flooding-situation-30-september-2021
https://www.oxfordeconomics.com/wp-content/uploads/2022/08/Understanding-the-climate-risks-faced-by-Africa.pdf
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-020-03224-6


 

 

(. زادت االستثمارات المالية في القضاء على المالريا من 2022منظمة الصحة العالمية، أسبابًا مهمة لحاالت الوفاة في إفريقيا شبه االستوائية )

  -يا . ومع ذلك، للقضاء على المالر2011مليون دوالر أمريكي بحلول عام  100إلى أكثر من  2006مليون دوالر أمريكي في عام  25أقل من 

(. من المتوقع أن يأتي القضاء على 2020شريتا وآخرون، مليون دوالر أمريكي أخرى )  961هناك حاجة إلى  -خالل العقد الحالي في غانا 

  -(. غانا المرجع نفسهمليار دوالر أمريكي، من خالل انخفاض احتياجات الرعاية الصحية وزيادة اإلنتاجية ) 32المالريا بمكاسب اقتصادية تبلغ 

ألموال. قدمت الدول الغربية تعهدات مالية بشكل روتيني، مثل الوعد بمبلغ  مسؤولة إلى حد كبير عن توليد هذه ا -مثل الدول األفريقية األخرى 

مليون دوالر أمريكي   55مليار دوالر أمريكي لمساعدة القارة بأكملها في التكيف مع المناخ على وجه التحديد، ومع ذلك لم يتم تحقيق سوى  25

 (.  2022الجزيرة، )

 

  كينيا وأوغندا وتنزانيا )االقتصاد المحلي/موجة الحر(:

 

(. وتشمل هذه جبل كينيا وجبال روينزوري وجبل كليمنجارو.  2021المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، يوجد حاليًا ثالثة جبال جليدية في إفريقيا )

( أن معدالت االنكماش الحالية لألنهار الجليدية على هذه الجبال أعلى من المتوسط العالمي  WMOة لألرصاد الجوية )تالحظ المنظمة العالمي

المنظمة العالمية لألرصاد  ) 2040والمخططات األخرى. إذا استمر الركود االقتصادي بالمعدالت الحالية، فسيحدث االنحسار الجليدي بحلول عام 

( قد تؤدي هذه األنهار الجليدية المتراجعة إلى تغيير نمط الطقس في المنطقة. استمرت درجات الحرارة في االرتفاع مع ذوبان 2021الجوية، 

ل كينيا  يد. تتمتع هذه الجبال واألنهار الجليدية بأهمية سياحية بارزة حيث تجلب اإليرادات التي تشتد الحاجة إليها القتصادات شرق إفريقيا مثالجل

 (. 2006سيانس، وأوغندا وتنزانيا، حيث يمكن أن يكون التأثير االقتصادي لفقدان األنهار الجليدية على السكان المحليين شديًدا )

 

   المغرب والجزائر )الجفاف(:

 

ال يمكن المبالغة في التأكيد على تأثير الجفاف على المحاصيل الزراعية في شمال إفريقيا على وجه الخصوص، وذلك قرب نهاية موسم زراعة  

 فمبر إلى يوليو.القمح األخير من نو

الحبوب وتُزرع في شمال إفريقيا بداية من شهر أكتوبر. ينتهي موسم الزراعة في شهر يناير. يُعزى مدى الزراعة الواسعة إلى التباين في  تيذر

محتوى الرطوبة في التربة من أمطار الخريف. من فترة شهر مارس إلى شهر أبريل، تُزهر المحاصيل وتنضج في أبريل ومايو. يبدأ حصاد  

الخدمات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة  شهر مايو في أجزاء من المغرب ويستمر حتى يونيو وأوائل يوليو في الجزائر وتونس )الحبوب في 

سنوات في المغرب،   5% من متوسط الـ 50إلى أن محاصيل القمح والشعير تقل عن  2220(. يشير تقييم تم إجراؤه في مايو 2022األمريكية، 

(. وتعزى هذه االنخفاضات في الغالت إلى حد كبير  2022مركز االتحاد األوروبي للعلوم، سنوات في الجزائر ) 5% أقل من متوسط الـ 20و 

ئية، إلى قلة هطول األمطار. األمن الغذائي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا هش بالفعل. تعتمد المنطقة بشكل كبير على الواردات الغذا

عن توقعات  2022( لعام FAOستطيع القطاع الزراعي إنتاج ما يكفي لتلبية الطلب المحلي. وفقًا لتقرير منظمة األغذية والزراعة )حيث ال ي

 ( 2022منظمة األغذية والزراعة، % من السكان( إلى مساعدات غذائية )7شخص في ليبيا )حوالي   500,000المحاصيل وحالة الغذاء، يحتاج 

 

   مصر )ارتفاع مستوى سطح البحر(: 

 

(. تواجه مدينة  2020سولينم ومونان، "دلتا النيل هي واحدة من أكثر ثالث مناطق عرضة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر في العالم" )

مخاطر متزايدة من الفيضانات وتآكل التربة  -وهي موقع تراث عالمي تابع لليونسكو  -ماليين نسمة  5اإلسكندرية التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 

(. بورسعيد ودمياط ورشيد هي من ضمن المدن المصرية األخرى المعرضة لخطر 2021هيميدا، ارتفاع مستوى سطح البحر )الناجمة عن 

المدن تستضيف حفريات أثرية طارئة لنقل القطع األثرية النوبية من أماكنها مثل معبد أبو سمبل  ارتفاع منسوب مياه البحر. كانت بعض هذه

مصادر المياه العذبة وخزانات المياه الجوفية. تم  (. كذلك، يؤدي ارتفاع مستوى سطح البحر إلى تسرب المياه المالحة إلى، غير مؤرخليونسكوا)

(. يهدد التعدي  2018دي دريزي، باركر  إيسا،توثيق تسرب مياه البحر في مصر على طول الساحل الشمالي الغربي وفي شبه جزيرة سيناء )

ستانلي )  2025والمخاطرة بنقص المياه العذبة في جميع أنحاء البالد بحلول عام  2100على المياه بجعل مصر غير صالحة للسكن بحلول عام 

  (.2017، وكليمنتي

 

 إثيوبيا، كينيا، الصومال )انعدام األمن الغذائي/الجفاف(: 

 

تلوح المجاعة في األفق في بعض المجتمعات في شرق إفريقيا بسبب الجفاف المستمر منذ أربعة مواسم. كان هطول األمطار خالل المواسم  

 -، مارس 2020ديسمبر  -األربعة الماضية منخفًضا للغاية مما أثر على المحاصيل الزراعية في هذه األجزاء من القارة. كانت مواسم أكتوبر 

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، مشوبة بأمطار أقل من المتوسط ) 2022مايو  -، مارس 2021ديسمبر  -، أكتوبر 1202مايو 

ك بشدة على الزراعة التي تعتمد على األمطار في أجزاء كبيرة من الصومال وإثيوبيا وكينيا. من المتوقع أن يكون موسم  (. وقد أثر ذل2022

 (. 2022مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، هو األكثر جفافاً على اإلطالق في القرن األفريقي ) 2022األمطار بين مارس ومايو 

  

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/malaria
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-020-03267-9
https://malariajournal.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12936-020-03267-9
https://www.aljazeera.com/news/2022/10/11/not-fair-ghana-slams-western-pledges-to-address-climate-change
https://public.wmo.int/en/media/press-release/climate-change-triggers-mounting-food-insecurity-poverty-and-displacement-africa
https://public.wmo.int/en/media/press-release/climate-change-triggers-mounting-food-insecurity-poverty-and-displacement-africa
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https://reliefweb.int/report/somalia/threat-starvation-looms-east-africa-after-four-failed-rainy-seasons
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 قصص إقليمية: آسيا 

 

(، ويمكن أن تؤثر اآلثار المتتالية لهذا  2022رانتانين وآخرون، ترتفع درجة حرارة القطب الشمالي بمعدل أسرع أربع مرات من بقية العالم )

بعيًدا عن مناطق القطب  -التغيّر السريع على القارة اآلسيوية بأكملها. تكون بعض اآلثار األكثر تدميًرا ملموسة في المناطق الجنوبية الشرقية 

الحراري القطبي الُمتسارع إلى تفاقم الكوارث األخيرة، بما في ذلك موجات الحرارة الشمالي في القارة. ففي جنوب شرق آسيا، أدى هذا االحتباس 

  المستمرة والعواصف القوية والجفاف وموجات البرد والفيضانات.

 

- 2000العقد دولة تم تحديدها على أنها األكثر عرضة لخطر الكوارث المتعلقة بالمناخ خالل  20دولة من أصل  11يوجد في القارة األفريقية 

(. اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتغيّر المناخ لها 2021مؤشر مخاطر المناخ العالمي وحده ) 2019دولة لعام  20وتسعة من بين أعلى  0192

 . التأثيرات االجتماعية واالقتصاديةسلبي على سبل عيش الشعوب واالقتصادات األوسع. اقرأ المزيد على صفحة  تأثير

 

كسها مرة أخرى إلى الفضاء. وبالتالي ترتفع عندما يذوب الثلج والجليد في القطب الشمالي، يتم امتصاص المزيد من طاقة الشمس بدالً من ع

درجات الحرارة حول العالم، حيث تقل قدرة عمل القطب الشمالي كمصدر تبريد عالمي. ال يقتصر هذا االحتباس الحراري على القطب الشمالي  

األمر الذي يؤدي إلى المزيد من أحداث  ال يقتصر األمر على ارتفاع درجات الحرارة في جميع أنحاء آسيا،فحسب، بل يمتد على مستوى العالم. 

الهيئة  )ف اإلجهاد الحراري وفقدان اإلنتاجية االقتصادية، ولكن الجو األكثر دفئًا يمكنه االحتفاظ برجة رطوبة أعلى، مما قد يزيد من شدة العواص

  (.2021في  AR6 WG1الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

 

ي على حاليًا، يُعّد الذوبان في جرينالند أكبر مساهم في العالم في ارتفاع مستوى سطح البحر. حتى إذا تم خفض جميع انبعاثات الوقود األحفور

االستقرار الحالية للغطاء الجليدي في جرينالند بسبب االحتباس الحراري في القطب الشمالي الفور وتم إحباط المزيد من االحترار، فإن زعزعة 

يج البنغال وبحر الصين  (. تشهد المياه االستوائية، مثل خل2022بوكس وآخرون، سم على األقل ) 27تضمن ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 

 الجنوبي، أسرع ارتفاع في البحار، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى ديناميكيات المحيط. 

 

يها باإلضافة إلى منطقة الفيضانات، يمكن أن يؤدي تسرب المياه المالحة إلى تضرر المحاصيل بشكل كبير وحتى الجفاف في المناطق التي ال يغط

عندما يقترن ارتفاع مستوى سطح البحر  غيّر المناخ المتغيّر أنماط هطول األمطار التي كان يمكن التنبؤ بها سابقًا.منسوب المياه، خاصة عندما ي

ى باألعاصير القوية، فإن ارتفاع مستوى سطح البحر يؤدي إلى تفاقم األضرار الناجمة عن العواصف أيًضا، حيث يؤدي ارتفاع مستوى البحار إل

  نات.زيادة العواصف والفيضا

 

 

 دراسات الحالة: 

 

 الصين )موجة الحر والجفاف(: 

ربما حتى الحدث األشد حرارة في  -( 2022فينغ، ، تعرضت الصين ألسوأ موجة حر حتى اآلن )2022بين شهري يونيو وأغسطس من عام 

(. الصين، من خالل دخولها مجال الشحن في القطب الشمالي، هي مساهم كبير في انبعاثات الكربون  2022لي باج، العالم تم تسجيله حتى اآلن )

د من آثار االحتباس الحراري في القطب الشمالي، والتي أصبحت ملموس ة في جميع أنحاء  األسود وغيرها من انبعاثات طرق الشحن التي تُصعِّّ

المستمرة بسبب الجفاف وأسفرت عن آثار كبيرة في مختلف القطاعات. مع  2022(. تفاقمت حرارة صيف عام 2021باكمان وآخرون، العالم )

ألف ساكن   300ليص أكبر بحيرة في البالد، بحيرة بويانغ، إلى ربع حجمها األصلي، واجه أكثر من انخفاض مستويات األنهار المتعددة، وتق

الصحافة % في مقاطعات معينة )50اضطرابات في إمدادات المياه وشهدت محطات الطاقة الكهرومائية انخفاًضا في اإلنتاج بنسبة تصل إلى 

(. تفاقمت أزمة الطاقة التي أعقبت ذلك بسبب ارتفاع الطلب القياسي على الكهرباء في 2022نيويورك تايمز ؛2022الجزيرة ؛  2022الهندية 

؛  2022زيوين مقاطعة، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي وإجبار المصانع ومراكز التسوق وغيرها من الشركات على اإلغالق ) 19

(. إجماالً، أدت  2022جلوبال تايمز، (. لحسن الحظ، تسببت الظروف المناخية الجافة والحارة في أضرار محدودة للمحاصيل )2022نيوبيرج 

الصحافة الهندية،   ؛2022نيوبيرج، مليون دوالر أمريكي في شهر يوليو وحده ) 400الضربة المناخية المزدوجة إلى خسائر اقتصادية تجاوزت 

(. في شهر أكتوبر، وجد تقرير المرصد العالمي للطقس أن الجفاف عبر المناطق المدارية في نصف الكرة الشمالي، بما في ذلك الصين، 2022

 (. 2022سشوماخير وآخرون مرة على األقل بسبب تغيّر المناخ الذي يسببه اإلنسان ) 20زاد احتمال حدوثه بمقدار 

 

 

 

 

https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-3
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf
https://arcticrisk.org/socio-economic-indicators/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf
https://www.nature.com/articles/s41558-022-01441-2
https://www.npr.org/2022/08/20/1118619754/china-battles-its-worst-heat-wave-on-record
https://www.newscientist.com/article/2334921-heatwave-in-china-is-the-most-severe-ever-recorded-in-the-world/
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020GL091913
https://indianexpress.com/article/technology/science/china-poyang-lake-drought-digging-trenches-8108609/
https://indianexpress.com/article/technology/science/china-poyang-lake-drought-digging-trenches-8108609/
https://www.aljazeera.com/news/2022/9/23/red-alert-in-china-as-drought-dries-up-countrys-biggest-lake
https://www.nytimes.com/2022/08/18/world/asia/china-heat-drought.html
https://www.scmp.com/economy/china-economy/article/3190313/chinas-power-crisis-why-it-happening-and-what-does-it-mean
https://www.cnbc.com/2022/08/19/china-issues-first-national-drought-emergency-scorching-temperatures-.html
https://www.globaltimes.cn/page/202209/1275595.shtml
https://www.cnbc.com/2022/08/19/china-issues-first-national-drought-emergency-scorching-temperatures-.html
https://indianexpress.com/article/technology/science/china-poyang-lake-drought-digging-trenches-8108609/
https://indianexpress.com/article/technology/science/china-poyang-lake-drought-digging-trenches-8108609/
https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/WCE-NH-drought-scientific-report.pdf


 

 

 

 الهند )األعاصير(: 

 

كالرك شدة األعاصير )يؤدي تغيّر المناخ إلى زيادة هطول األمطار المرتبط باألعاصير المدارية، ويزيد ارتفاع درجة حرارة المحيط الهندي من 

، التي  2020الفائقة "أمفان" عام  اإلعصارية(، مما يعني أن المنطقة معرضة لخطر التعرض لمزيد من العواصف مثل العاصفة 2022وأوتو، 

(. إعصار أمفان الذي ضرب والية البنغال الغربية 2020ناغشودهاري وباول، مليون شخص ) 13.6شخًصا وأثرت على  128أودت بحياة 

الخامسة، كانت العاصفة األكثر كلفة تم تسجيلها على مر الزمن في شمال المحيط الهندي، حيث تسببت في إحداث كإعصار استوائي من الفئة 

رضت شمال شرق الهند لعاصفة كارثية مرة أخرى، حيث  ، تع2021(. في شهر مايو المرجع نفسهمليار دوالر أمريكي ) 13أضرار تزيد عن 

مليارات دوالر  3تسبب إعصار ياس الهائل في دمار في أنحاء أوديشا والبنغال الغربية وجارخاند، حيث تسبب في إحداث أضرار تصل إلى 

سيكدار، % للهند بشكل عام )0.1% في الناتج المحلي اإلجمالي لمدينة كولكاتا، و 1.7(. وهذا يعني خسارة بنسبة 2021بودالها، أمريكي )

(. يؤثر ما يقرب من عُشر األعاصير المدارية في جميع أنحاء العالم على الخط الساحلي لشبه القارة الهندية الذي يبلغ طوله أكثر من 2021

دة، مما يؤدي في وتآكل السواحل والفيضانات الشدي إعصاريهكيلومتر، مما يعرض األراضي المنخفضة لتغير مفاجئ مصحوب بعاصفة  8,000

، ضرب الهند 2019و  1970(. بين عامي 2021في  EPWالنهاية إلى تدمير الممتلكات والبنية التحتية والنباتات وكذلك فقدان األرواح )

بيزنس ستاندارد  ؛ حدث نصفها خالل العقد األول من الفترة الزمنية المذكورة )40,000ريًا، مما أدى إلى وفاة أكثر من إعصاًرا مدا 117

بشكل مقلق، تحذر األبحاث أيًضا من احتمال وجود عالقة بين فقدان الجليد البحري في القطب الشمالي  (.2022وزارة علوم األرض ؛ 2021

   (.2021تشاتيرجي وآخرون هندية )والتغيرات في تساقط األمطار الموسمية ال

 

ا ألنه يؤثر  يوضح الدكتور م. رافيشاندران، سكرتير وزارة علوم األرض، هذه العالقة: "تغيّر المناخ في الدائرة القطبية الشمالية مقلق حتى لمنطقتن

األمطار الموسمية الصيفية الهندية. تشير بعض الدراسات إلى أن الحرارة الشديدة وأحداث هطول األمطار تؤدي أيًضا إلى ذوبان  على هطول 

 (.  2021في  TNNالجليد في تلك المنطقة" )

 

 

 باكستان )الفيضان(: 

 

% في هطول األمطار في المقاطعات الجنوبية األكثر تضرًرا 436، جلبت الرياح الموسمية الباكستانية زيادة تقارب 2022منذ منتصف يونيو 

دائرة  % ) 190- 181عاًما بنسبة  30في مقاطعتي السند وبلوشستان، حيث تجاوزت األمطار الوطنية لشهري يوليو وأغسطس متوسط البالد لمدة 

في  ECHO Flashمليون شخص متضرر ) 33(. من بين ب2022دائرة األرصاد الجوية الباكستانية، ؛ أ2022األرصاد الجوية الباكستانية 

جعل الفيضان (، مما 2022الهيئة الوطنية إلدارة الكوارث، منهم كانوا من األطفال( ) 458شخص حياتهم ) 1,500(، فقد أكثر من 2022

 .  2010الكارثة األكثر فتكًا بالبالد منذ عام 

 

ر ثلث باكستان بالمياه، وفاض نهر السند وخلق بحيرة داخلية بعرض  كيلومتر عبر مقاطعة السند. وبالمثل،  100في أسوأ حاالت الفيضان، غُمِّ

مرصد األرض التابع لناسا، لمئات اآلالف من الناس ) سبتمبر وأغرقت المستوطنات القريبة التي كانت موطنًا 6فاضت بحيرة مانشار في 

2022  .) 

 

ضرار التي لحقت  % من إجمالي األ88مليون منزل في مقاطعة السند وحدها، وهو ما يعادل  1.5، تضرر أكثر من 2022منذ أوائل سبتمبر 

راضي  مليون هكتار من األ 1.2(. عالوة على ذلك، تضرر ما ال يقل عن 2022مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، بالمنازل )

مكتب األمم المتحدة لتنسيق  منشأة صحية ) 1460كيلومتر من الطرق و 6,700جسًرا و  269تضرر و تدمر  .الزراعية في مقاطعة السند 

(. باإلضافة إلى ذلك، تضررت 2022ذا نيو هيومانيتاريان، سًدا في بلوشستان )  12(، إلى جانب ما ال يقل عن 2022إلنسانية، الشؤون ا

مة عن الفيضانات إلى ما ال يقل (. وصلت التقييمات األولية لألضرار االقتصادية الناج2022مؤسسة إنقاذ الطفل، دمرت )مدرسة أو   18,590

 (.  2022بيسزنس ستاندارد، مليار دوالر أمريكي ) 30عن 

 

% من انبعاثات غازات االحتباس الحراري في العالم، بينما تحتل باكستان المرتبة الخامسة بين البلدان األكثر تضرًرا من  1تان أقل من تنتج باكس

مثااًل بارًزا على الظُلم المناخي وواجب   2022عد كارثة الفيضانات لعام (، ت، غير مؤرخعالمنا في بياناتاألحداث المتطرفة المتعلقة بالمناخ )

 الدول عالية التلوث بالتعويض عن الخسائر واألضرار.

 

 بنغالديش، الهند )الفيضان(:

 

بنغالديش والهند وتوفي ، تأثر أكثر من تسعة ماليين شخص في جميع أنحاء 2022في كل عام، تجلب الرياح الموسمية فيضانات مدمرة. في عام 

قرية ومليون هكتار من األراضي الزراعية ومئات الطرق والبنية التحتية   4,000شخًصا نتيجة لذلك، بينما تضررت ما يقرب من  318أكثر من 

؛ أ2022ريليفويب، ؛ 2022كابور، ؛ 2022االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، منزل ) 155,000الحيوية األخرى و 

االتحاد الدولي لجمعيات الصليب األحمر والهالل األحمر، حالة مرضية جديدة من الفيضانات ) 2500(. نتجت أكثر من ب2022ريليفويب، 

، 2020زيرة. في موسم الرياح الموسمية لعام (. كونها دولة دلتا منخفضة، فإن بنغالديش معرضة بشكل خاص لألمطار الموسمية الغ2022

https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/ENG_WWA-Reporting-extreme-weather-and-climate-change.pdf
https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/ENG_WWA-Reporting-extreme-weather-and-climate-change.pdf
https://www.reuters.com/article/us-asia-storm-india-idUSKBN22Z0HE
https://www.reuters.com/article/us-asia-storm-india-idUSKBN22Z0HE
http://thoughtleadership.aon.com/Documents/20212107_analytics-if-1H-global-recap.pdf
https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/economic-update/impact-of-cyclone-yaas-on-indian-economy/?source=app&frmapp=yes
https://timesofindia.indiatimes.com/blogs/economic-update/impact-of-cyclone-yaas-on-indian-economy/?source=app&frmapp=yes
https://www.epw.in/engage/article/who-does-cyclone-actually-affect-analysing-impacts
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/india-faced-117-cyclones-from-1970-2019-over-40-000-lives-lost-study-121052700951_1.html
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/india-faced-117-cyclones-from-1970-2019-over-40-000-lives-lost-study-121052700951_1.html
https://www.moes.gov.in/sites/default/files/PIB1843027.pdf
https://www.nature.com/articles/s41612-021-00191-w
https://timesofindia.indiatimes.com/city/kochi/indian-monsoon-arctic-ice-melt-linked/articleshow/87918304.cms
http://www.pmd.gov.pk/cdpc/Pakistan_Monthly_Climate_Summary_July_2022.pdf
http://www.pmd.gov.pk/cdpc/Pakistan_Monthly_Climate_Summary_July_2022.pdf
http://www.pmd.gov.pk/cdpc/Pakistan_Monthly_Climate_Summary_August_2022.pdf
https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ECHO-Products/Echo-Flash#/daily-flash-archive/4589
https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ECHO-Products/Echo-Flash#/daily-flash-archive/4589
http://cms.ndma.gov.pk/storage/app/public/situation-reports/September2022/Erjx3YwEjYMYLBiOeOx7.pdf
https://earthobservatory.nasa.gov/images/150306/lake-manchar-is-overflowing
https://earthobservatory.nasa.gov/images/150306/lake-manchar-is-overflowing
https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-2022-monsoon-floods-situation-report-no-5-9-september-2022
https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-2022-monsoon-floods-situation-report-no-5-9-september-2022
https://reliefweb.int/report/pakistan/pakistan-2022-monsoon-floods-situation-report-no-5-9-september-2022
https://www.thenewhumanitarian.org/news-feature/2022/09/05/Pakistan-floods-urgent-questions-climate-crisis
https://www.scoop.co.nz/stories/WO2209/S00013/no-back-to-school-for-thousands-of-children-as-nearly-19000-schools-damaged-destroyed-by-floods-in-pakistan.htm
https://www.business-standard.com/article/current-affairs/pakistan-floods-caused-nearly-30-bn-economic-loss-un-chief-guterres-122090901318_1.html
https://ourworldindata.org/co2/country/pakistan
https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-asia-pacific-floods-emergency-appeal-no-mdrbd028-operational-strategy
https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-asia-pacific-floods-emergency-appeal-no-mdrbd028-operational-strategy
https://reliefweb.int/disaster/fl-2022-000217-bgd
https://reliefweb.int/disaster/fl-2022-000213-ind
https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-asia-pacific-floods-emergency-appeal-no-mdrbd028-operational-strategy
https://reliefweb.int/report/bangladesh/bangladesh-asia-pacific-floods-emergency-appeal-no-mdrbd028-operational-strategy


 

 

غمرت المياه ما يقرب من مليون منزل، حيث شهدت البالد فيضانات ممتدة وواسعة النطاق منذ عقدين. أدى الدمار الواسع النطاق إلى دفع  

(. بحلول عام  2021برنامج الغذاء العالمي، دوالًرا أمريكيًا لجميع األسر المسجلة ) 32بقيمة  Green Delta Insuranceتعويضات 

(.  2021خاتون وسعدات، ) 2015، سيزداد عدد األسر البنغالديشية المتضررة من الفيضانات بأكثر من اثني عشر ضعفًا مقارنة بعام 2030

(، فإن الخسائر الغير متناسبة من  غير مؤرخ عالمنا في بيانات،% من انبعاثات العالم )0.56مع األخذ في االعتبار أن الدولة مسؤولة فقط عن 

 تغيّر المناخ هي مثال بارز على الظُلم المناخي.

 

   الفلبين )األعاصير(:

 

شخًصا، وتسبب في   410ياة الفلبين، مما أثر على ما يقرب من مليوني شخص، وأودى بح 5، ضرب إعصار أوديت من الفئة 2021في ديسمبر 

المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين في مليار دوالر أمريكي؛ ثاني أكبر تكلفة في تاريخ الفلبين ) 1.02أضرار تزيد قيمتها عن 

، ضربت العاصفة االستوائية  2022مسة أشهر، في أبريل (. وبعد خ2022مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، ؛ غير مؤرخالفلبين، 

ريليفويب، شخص، نزح نصفهم تقريبًا من منازلهم ) 2,300,000شخًصا آخرين وتضرر ما يقرب من  214أغاتون الفلبين، مما أسفر عن مقتل 

2022 .) 

 

   الفيضانات(:الفلبين )

 

(. وبدًءا من منتصف  غير مؤرخبوابة معرفة تغير المناخ، تتعرض الفلبين لفيضانات شديدة عدة مرات في السنة، مما يؤدي إلى نزوح اآلالف )

وبعض مدنها األكثر اكتظاظًا بالسكان، بما في ذلك مترو مانيال ومدينة  ، ضربت ثالثة فيضانات على األقل الدولة األرخبيلية2022أغسطس 

(. تعاني الدولة المعرضة بشدة للمخاطر واآلخذة في التحضر من خسارة اقتصادية سنوية قدرها  2022فلودليست، ؛ 2022كايابيان، كويزون )

(. في حين أن الفيضانات هي بالفعل ثاني أكثر األخطار التي تحدث غير مؤرخبوابة معرفة تغير المناخ، مليون دوالر أمريكي ) 500-625

شخص و   61,000، ستشهد البالد زيادة في عدد السكان المتضررين بمقدار  RCP8.5بشكل متكرر بعد العواصف في الفلبين، في إطار مسار 

، قتلت 2018و  1978(. بين عامي  2021مجموعة البنك الدولي، يضانات كل عام )مليون دوالر من األضرار الناجمة عن الف 451

مليار  3.5مليون شخص، بينما تسببت في أضرار اقتصادية بلغت قيمتها اإلجمالية  30من شخًصا وأثرت على ما يقرب  2,847الفيضانات 

% من األشخاص الديكيين، ووقع أكثر من ثلثي األضرار االقتصادية في العقد  68(. ربع هذه الوفيات، وتضرر 2019دوالر أمريكي )الكانتارا، 

 (. 2019الكانتارا، اآلثار المرتبطة بالفيضانات آخذة في االرتفاع )األخير من الفترة الزمنية المذكورة، مما يشير إلى أن 

 

  الهند وباكستان )موجة الحر(:

 

% من الهند بنهاية أبريل وأدت إلى أسوأ نقص في الطاقة منذ  70والتي أثرت على   - 2022الباكستانية بين مارس ويونيو - الهنديةموجة الحر 

(. أصعب موجة حر 2022زاشاريا وآخرون، مرة بسبب تغيّر المناخ الناجم عن البشر ) 30زاد احتمال حدوثها بحوالي  -أكثر من ست سنوات 

% من  50ضربت منطقة سلة الخبز في شبه القارة األصعب، حيث شهدت البنجاب وهاريانا وأوتار براديش وبلوشستان خسائر تصل إلى 

ة والخضروات والفواكه. في المناخ الحالي بالفعل، وفي يوم صيفي نموذجي، تصل خسائر إنتاجية  المحاصيل الصيفية مثل القمح والبذور الزيتي

ب العيش المحسنة في (. نظًرا لجذب فرص كس2021بارسونز وآخرون، دقيقة لكل ساعة عمل ) 20-15العمالة في نيودلهي إلى ما يقرب من 

د  الغالب، فقد حددت الدراسات التي أجريت على موجات الحر في باكستان ارتباطًا مهًما إحصائيًا بين اإلجهاد الحراري والهجرة طويلة األم

، تتزايد موجات الحر 2021الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (. وفقًا لتقرير 2018عمر وسعيد، ؛ 2014موالر وغراي وكوسيك، )

يوم؛ أكثر  200، تجاوز إجمالي عدد األيام التي شهدت موجات الحر في الهند 2022في جميع القارات بما في ذلك جنوب آسيا. في موسم صيف 

 (. 2022ميشرا، ) 2021سة أضعاف مقارنة بعام خم

 

   كمبوديا والوس وماليزيا والفلبين وتايالند وفيتنام )موجة الحر(:

 

، تجاوزت عدة مناطق عبر  2016عبر جنوب شرق آسيا، تحدث موجات الحر بشكل متكرر ومكثّف أكثر ولفترة أطول. من أبريل وحتى مايو 

جلة في كمبوديا والوس وتايالند وماليزيا وفيتنام والفلبين األرقام القياسية في درجات حرارة الهواء خالل واحدة من أسوأ موجات الحرارة المس

مثل   -درجة مئوية، شهدت بعض أكبر الدول المنتجة لألرز في العالم   45(. عند الوصول إلى 2017ثيروماالي وآخرون، ق آسيا )جنوب شر

شخًصا وتضرر  150(. توفي أكثر من 2016مينا، ؛ 2020سووانمونتري وكاموشيتا وفوكاي، انخفاضات في غلة المحاصيل ) -تايالند وفيتنام 

ر جميع القطاعات، تعاني تايالند وكمبوديا من أعلى خسائر في ساعات العمل المتعلقة بالحرارة مئات الماليين من األشخاص. في المتوسط وعب

، تشير التقديرات إلى أن 2045(. بحلول عام 2019منظمة العمل الدولية، % على التوالي )5.34و  7.53في المنطقة، حيث وصلت إلى 

% نتيجة اإلجهاد الحراري 16جنوب شرق آسيا سيتكبد أكبر خسارة في إنتاجية العمالة في جميع أنحاء العالم، حيث انخفض إجماليها بنسبة 

 (. 2017فيريسك مابلكروفت، )

 

 

 

 

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP-0000128805/download/
https://www.un.org/ldc5/sites/www.un.org.ldc5/files/revised_climate_change_in_bangladesh_a_sustainable_development_perspective-22_september_2021.pdf
https://ourworldindata.org/co2/country/bangladesh
https://www.unhcr.org/ph/typhoon-rai-odette
https://www.unhcr.org/ph/typhoon-rai-odette
https://reliefweb.int/report/philippines/philippines-super-typhoon-rai-odette-situation-report-no-9-26-may-2022
https://reliefweb.int/disaster/tc-2022-000197-phl
https://reliefweb.int/disaster/tc-2022-000197-phl
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/philippines/vulnerability
https://www.philstar.com/nation/2022/08/10/2201510/floods-hit-metro-manila-anew
https://floodlist.com/asia/philippines-tropical-storm-maon-florita-august-2022
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/country/philippines/vulnerability
https://climateknowledgeportal.worldbank.org/sites/default/files/2021-08/15852-WB_Philippines%2520Country%2520Profile-WEB.pdf
https://pcasia.org/pic/wp-content/uploads/simple-file-list/20191014_Overview-of-the-Societal-Impacts-of-the-Philippines.pdf
https://www.worldweatherattribution.org/wp-content/uploads/India_Pak-Heatwave-scientific-report.pdf
https://www.nature.com/articles/s41467-021-27328-y
https://www.nature.com/articles/nclimate2103
https://think-asia.org/bitstream/handle/11540/7947/The%2520role%2520of%2520heat%2520stress%2520in%2520migration%2520decision%2520A%2520case%2520study%2520of%2520Faisalabad.pdf?sequence=1
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf
https://www.independent.co.uk/climate-change/news/india-heatwave-days-2022-comparison-b2133845.html
https://www.nature.com/articles/ncomms15531
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1343943X.2020.1787182
https://www.reuters.com/article/us-vietnam-rice-output-idUSKCN0YM06A
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_711919.pdf
https://www.maplecroft.com/insights/analysis/economics-of-south-east-asias-rising-temperatures/


 

 

 

   فيتنام )الجفاف(:

 

(.  2020أليسجاهبانا وهوي، % من السكان يقيمون في هذه المواقع الجافة ) 25-15يعاني جنوب شرق آسيا من حاالت جفاف متكررة ويُقّدر أن 

هكتار من حقول األرز  33,000دلتا نهر الميكونغ من الجفاف لفترة طويلة للغاية، مما أدى إلى تدمير أكثر من  ، عانت2020-2019في الفترة 

مليون شخص على طول نهر الميكونغ الذين يعتمدون   65أسرة، مما أثر بشدة على ما يقرب من  95,600وانعدام األمن المائي لما يقرب من 

مليون من المتضررين في فيتنام، مما دفع خمس مقاطعات فيتنامية إلى إعالن حالة   20(. يوجد أكثر من 2022هانت، عليه كسبيل عيشهم )

 (. 2020نجوك تشاو، الطوارئ )

 

 

 

 

  

https://www.google.com/url?q=https://www.unescap.org/op-ed/ready-dry-years-building-resilience-drought-southeast-asia&sa=D&source=docs&ust=1664133937405474&usg=AOvVaw1GNdcsvudTkgYTskNJaLEb
https://www.voanews.com/a/mekong-drought-enters-fourth-year-worst-conditions-in-60-years/6436938.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-03-06/vietnam-s-mekong-delta-declares-emergency-on-devastating-drought#xj4y7vzkg


 

 

 قصص إقليمية: مناطق المحيط الهادئ 

وميكرونيسيا وبولنيزيا( والقطب الشمالي، فإن ارتفاع مستوى  على الرغم من المسافة بين أوقيانوسيا )منطقة جغرافية تشمل أستراليا وميالنيزيا  

حمام سباحة من الحجم األولمبي   400,000سطح البحر من ذوبان جرينالند هو ملموس عالميًا. بحساب متوسط ذوبان موسمي كاٍف لملء 

سم من االرتفاع  27متر من ارتفاع منسوب المياه المحتمل. تم بالفعل تسجيل  7.4(، تحتوي جرينالند على ما يقدر بنحو 2019ريسور واتش )

 (. 2022بوكس وآخرون  بشكل ال رجعة فيه بسبب زعزعة استقرار الغطاء الجليدي )

 

رانتانين وآخرون، )تعد إمكانية ذوبان جرينالند أحد اآلثار المباشرة الرتفاع درجة حرارة القطب الشمالي، وهو أسرع أربع مرات من بقية العالم 

عادةً ما يعكس القطب الشمالي المغطى بالثلوج والجليد معظم األشعة الشمسية القادمة إلى الفضاء، مما يساعد على تنظيم درجة الحرارة   (. 2022

رة الكوكب. وعلى كل حال، فإن ارتفاع  العالمية. ومع ذلك، فعندما يذوب الجليد، يتم امتصاص المزيد من الحرارة ويزداد ارتفاع درجة حرا

 مستوى سطح البحر ليس التأثير الوحيد لهذا االحتباس الحراري الذي يشعر به المحيط الهادئ.  

 

في السنوات األخيرة، تتعلق أحدى المخاوف الرئيسية األخرى في المحيط الهادئ بالعواصف. نفس االحتباس الحراري الذي يدفع جرينالند 

ن الغالف الجوي من االحتفاظ بمزيد من الرطوبة أيًضا. تزيد هذه الرطوبة الُمضافة من قوة العواصف )وذوبان الجلي الهيئة د البحري يُمكِّّ

(. باإلضافة إلى زيادة سرعة الرياح، تؤدي هذه العواصف القوية إلى زيادة  2021في   WG1AR6الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ 

 هطول األمطار وزيادة العواصف وزيادة الفيضانات. 

 

 تتحد جزر المحيط الهادئ في اعتمادها على منطقة الحياة البحرية في الغذاء والرزق. ومع ذلك، فإن ارتفاع مستوى البحار ودرجات الحرارة

وية مثل هذه  مرتفعة هما عامالن يغيّران المياه المحلية، ويمكنهما زيادة تفاقهم انعدام األمن الغذائي والصعوبات االقتصادية. وقد أثرت عوامل ثانال

 على استعداد المنطقة وقدرتها على التعافي من الكوارث.

 

التأثيرات عيش الشعوب واالقتصادات األوسع. اقرأ المزيد على صفحة  اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتغيّر المناخ لها تأثير سلبي على سبل

 . االجتماعية واالقتصادية

 

 

 دراسات الحالة 

 

   فيجي، تونغا، فانواتو )األعاصير(:

 

ل والبنية باعتبارها واحدة من أكثر األخطار المناخية تكلفة بالنسبة لدول جزر المحيط الهادئ، فإن األعاصير المدارية لها آثار مدمرة على األصو

شخص في جميع أنحاء فانواتو وفيجي  100,000، أثر اإلعصار المداري الشديد ياسا على ما يقرب من 2020التحتية واألرواح. في عام 

، أثر إعصار وينستون المداري 2016(. في عام 2020إيكو فالش مليون دوالر أمريكي ) 246.7نغا، مما تسبب في أضرار تزيد عن وتو

شخًصا في جميع أنحاء فانواتو وفيجي   44ألف شخص وأودى بحياة  035على ما يقرب من  -وهو أقوى إعصار استوائي في ذلك العام  -الشديد 

 (. 2017بنك التنمية اآلسيوي ؛ 2016ريليفويب مليار دوالر أمريكي ) 1.4وتونغا، وأدى إلى أضرار تقدر بنحو 

 

   كيريباتي )ارتفاع مستوى سطح البحر(:

 

متر فوق مستوى سطح البحر، ومن المتوقع أن تكون كيريباتي واحدة من أولى الدول التي   1.8جزيرة مرجانية بمتوسط ارتفاع  33تتكون من 

متر، قد يتم فقد  0.9. عند ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 2050ن بسبب ارتفاع مستوى سطح البحر بحلول عام ستصبح غير صالحة للسك

زر المرجانية بشكل دائم وتقترب المزيد من الجزر من حالة (. تم بالفعل غمر اثنتين من الج2022فيالن % من أراضي كيريباتي )66حوالي 

مستوى سطح البحر (. في حين تم إلغاء هذه الخطة الحقًا بسبب التوقعات المتناقضة لخطر ارتفاع  غير مؤرخإيبردروال عدم القدرة على السكن )

بقصد ضمان األمن  2014هكتار من األراضي في فيجي في عام  2,200والتغيرات في القيادة، استحوذت حكومة كيريباتي على أكثر من 

(. اآلن، تم التخطيط الستخدام  2016إليسمور وروسين % من سكان كيريباتي الذين سينتقلون )70الغذائي وضمان موضع عيش لما يقرب من 

ر  طن من  0.47األرض الُمشتراة لتزويد كيريباتي بالغذاء. على الرغم من الزيادات على مر السنين، ال يزال المواطن العادي في كيريباتي يُصدِّ

أو  -( غير مؤرختاتيستا سالمتوسط العالمي للفرد )  - طن  4.47(. بمقارنة ذلك بـ a-غير مؤرخ عالمنا في بيانات،ثاني أكسيد الكربون كل عام )

 (، فإننا نرسم صورة للظُلم المناخي الذي ال جدال فيه.b-غير مؤرخ عالمنا في بيانات،طنًا للمقيم في الواليات المتحدة )  15.5متوسط 

 

   األمن المائي(:كيريباتي )انعدام 

 

بسبب االرتفاع المنخفض لجزر المحيط الهادئ وفقدان الجزر الخارجية، فإن العديد من البلدان معرضة بشكل متزايد لهبوب العواصف وتسرب 

، أعلنت حكومة كيريباتي 2022(. في يونيو أ2022اليونيسف، (. ويعرض ذلك األمر أمنهم المائي للخطر )2019البنك الدولي، المياه المالحة )

 (. ب2022اليونيسف، % من سكان الدولة األرخبيلية )79"حالة الكوارث" بسبب ظروف الجفاف المطولة حيث تأثر 

https://blog.resourcewatch.org/2019/08/09/fast-facts-5-things-you-should-know-about-greenlands-ice-sheet
https://www.nature.com/articles/s41558-022-01441-2
https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-3
https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-3
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf
https://arcticrisk.org/socio-economic-indicators/
https://arcticrisk.org/socio-economic-indicators/
https://reliefweb.int/report/fiji/fiji-tonga-vanuatu-tropical-cyclone-yasa-20-fiji-met-gdacs-jtwc-media-tonga-met-vmgd
https://reliefweb.int/disaster/tc-2016-000014-fji
https://www.adb.org/publications/fiji-tropical-cyclone-winston-pacific-project-brief
https://www.livescience.com/what-places-disappear-rising-sea-levels
https://www.iberdrola.com/sustainability/kiribati-climate-change
https://devpolicy.org/kitibatis-land-purchase-in-fiji-does-it-make-sense-20160111/
https://ourworldindata.org/co2/country/kiribati
https://www.statista.com/statistics/268753/co2-emissions-per-capita-worldwide-since-1990/
https://ourworldindata.org/co2/country/united-states?country=~USA
https://www.worldbank.org/en/news/feature/2019/01/31/kiribati-spirit-of-dedication-increases-communitys-resilience-towards-climate-change
https://www.unicef.org/media/125171/file/Pacific-Islands-Humanitarian-SitRep-No.1-Drought-in-Kiribati-and-Tuvalu-August-2022.pdf
https://www.unicef.org/pacificislands/press-releases/11-tons-critical-relief-supplies-arrive-kiribati-support-going-drought-response


 

 

 

   جزر مارشال )ارتفاع مستوى سطح البحر(:

 

يهدد ارتفاع مستوى سطح البحر وجود جزر مارشال، حيث يخاطر ابتالع الجزر بتغيير وضعها بموجب القانون الدولي من دولة صالحة للسكن  

إلى  2.8سم منذ بداية القرن العشرين، مع  20(. ارتفعت مستويات البحار العالمية بأكثر من 2021ليب إلى قطعة أرض غير صالحة للسكن )

الحكومة األسترالية، (. ومع ذلك، فإن االرتفاع في جزر مارشال يتقدم بضعف المعدل )2022ناسا، ملم في الثالثين سنة الماضية فقط ) 3.6

(. مع حدوث المد والجزر بشكل متكرر، "تغسل األمواج بانتظام الحواجز الواقية التي تصطف على الشاطئ. الشوارع تغمرها المياه بشكل  2013

متكرر. تتلوث مياه الشرب. تدمرت سبل العيش. يقول جيتنيل كيجينر ]مبعوث المناخ في وزارة البيئة في جزر مارشال[ إن خطر حدوث فيضان 

   (.2022كوتاسوفا ودوران، فق في أذهان الناس دائًما" )يلوح في األ

 

% من المباني  40% من المدينة معرضة لخطر الفيضانات المتكررة وقد تتعرض 96مع ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار متر واحد، ستكون 

"]إنه[ غير   للدمار. على هذا النحو، تستكشف الدولة خيارات جديدة، بما في ذلك رفع المناطق وبناء جزر جديدة تماًما.  وفقًا لكاثي جيتنيل كيجينر،

 حدوثه."  عادل تماًما. ال ينبغي علينا القيام بذلك. هذه إجراءات ُمتطرفة ستكلفنا مليارات الدوالرات، كل ذلك بسبب شيء لم نكن سببًا من أسباب

 

 

  

https://blogs.worldbank.org/climatechange/sea-level-rise-legal-implications-island-states
https://climate.nasa.gov/vital-signs/sea-level/
https://www.pacificclimatechangescience.org/wp-content/uploads/2013/06/8_PCCSP_Marshall_Islands_8pp.pdf
https://www.pacificclimatechangescience.org/wp-content/uploads/2013/06/8_PCCSP_Marshall_Islands_8pp.pdf
https://edition.cnn.com/interactive/2022/04/world/climate-sea-level-rise-iceland-marshall-islands-cmd-intl/


 

 

 قصص إقليمية: أمريكا الشمالية ومنطقة البحر الكاريبي  

 
. ومع ذلك، سواء كانت الحرائق والقبب الحرارية التي تغلف الساحل الغربي  تمتد قارة أمريكا الشمالية من القطب الشمالي إلى المناطق االستوائية

لعالم أو العواصف في المناطق المدارية أو البرد الشديد في تكساس، فإن آثار ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي هي أسرع أربع مرات من بقية ا

 (.  2022رانتانين وآخرون، )في جميع أنحاء القارة بأكملها 

 

دولة تم تحديدها على أنها األكثر عرضة لخطر الكوارث المتعلقة بالمناخ خالل العقد   20يوجد في قارة أمريكا الشمالية خمسة دول من أصل 

(. اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتغيّر المناخ لها تأثير سلبي على سبل عيش الشعوب 2021مؤشر مخاطر المناخ العالمي، )  2019- 2000

 . التأثيرات االجتماعية واالقتصاديةى صفحة واالقتصادات األوسع. اقرأ المزيد عل

 

 

وبالتالي   - عندما يذوب الثلج والجليد في القطب الشمالي، يتم عكس طاقة شمسية أقل إلى الفضاء. يؤدي هذا إلى امتصاص المزيد من اإلشعاع 

تفاع درجات الحرارة حول العالم. إن ارتفاع الحرارة العالمية ليس هو االتجاه الوحيد الذي يمكن أن تتأرجح فيه درجة الحرارة  إلى ار -الحرارة 

ير نتيجة الرتفاع درجة حرارة القطب الشمالي، بل من الممكن حدوث موجات شديدة البرودة أيًضا. ترتبط منطقة القطب الشمالي الدافئة بشكل غ

نفّاث متعرج. يمكن لألمواج الموجودة في التيار النفّاث أن تمنع أنظمة الطقس التي أدت إلى استمرار القبب الحرارية والجفاف،   طبيعي بتيار

اء وساهم كالهما في مواسم حرائق الغابات الهائلة بشكل خاص في غرب الواليات المتحدة وكندا. يمكن للتيارات النفاثة المتعرجة أن تنقل هو

 مالي إلى مناطق غير معتادة على الطقس الجليدي. القطب الش

 

%. تؤدي هذه الرطوبة إلى 7لكل درجة )مئوية( ترتفع في درجة حرارة الكوكب، يكون الغالف الجوي قادًرا على االحتفاظ برطوبة أكثر بنسبة 

(.  2021في  AR6 WG1الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ  أعاصير مدارية أكثر قوة، خاصة عندما تقترن بالمحيطات األكثر دفئًا )

اع مستوى سطح البحر هو نتيجة باإلضافة إلى التسبب في دمار من خالل تسرب المياه المالحة والفيضانات في األراضي المنخفضة، فإن ارتف

التي تُعد حاليًا أكبر مصدر في العالم الرتفاع  -أخرى لذوبان القطب الشمالي الذي يمكن أن يجعل العواصف أكثر خطورة. تمتلك جرينالند 

بشكل ال رجعة فيه بسبب  سم من هذا االرتفاع  27متر في مستوى سطح البحر. تم بالفعل تسجيل  7.4القدرة على ارتفاع  -مستوى سطح البحر 

عندما تتعدى المياه المالحة على أراض جديدة، يمكن أن تتسرب إلى خزانات المياه  (.2022بوكس وآخرون زعزعة استقرار الغطاء الجليدي )

تؤدي البحار المرتفعة إلى زيادة العواصف والفيضانات المرتبطة بالعواصف، مما يساهم بشكل  العذبة والمحاصيل وتُغرق األراضي الضحلة. 

 كبير في الخسائر االقتصادية والدمار.  

 

 

 دراسات الحالة 

 

   تكساس )موجة البرد(:

 

فوق خطوط العرض المرتفعة مثل "قمة  خالل أشهر الشتاء، تُحيط حلقة أخرى من الرياح الغربية القوية بمسبح من الهواء شديد البرودة يجلس 

من حين آلخر، يمكن أن تتعطل هذه الدوامة وتتطاول   (. 2022إردينسانا  هذه هي الدوامة القطبية الستراتوسفيرية ) -دوارة" فوق القطب الشمالي 

جنوب، مما أو تنقسم إلى دوامات أصغر. عندما يحدث هذا، قد تقوم بتغيير سلوك التيار النفّاث، مثل االنخفاضات الكبيرة غير المعتادة في اتجاه ال

 ة شديدة في أمريكا الشمالية و/أو أوراسيا، في نفس الوقت أحيانًا. يؤدي إلى حدوث برود 

 

تشير األبحاث الحديثة إلى أن هذه االضطرابات في الدوامة تحدث في كثير من األحيان بسبب ارتفاع درجة حرارة القطب الشمالي وذوبانه  

موجات البرد قد تحدث بشكل متكرر وتؤدي إلى أحداث طويلة   بسرعة، وهو ما نعلم أنه أحد األعراض الواضحة لتغير المناخ. هذا يعني أن

لالحتباس (، ما لم نتمكن من الحد من انبعاثات الغازات المسببة 2021كوهين وآخرون، األمد، خاصة في مناطق غير معتادة على البرد المزعج )

الذي أدى إلى توقف تكساس عند درجات الحرارة أقل بـ   2021الحراري بشكل كبير وسريع. على سبيل المثال، أدى االنفجار البارد في فبراير 

(. تم كسر أرقام درجات الحرارة في جميع أنحاء الوالية، بما في ذلك أدنى مستوياتها 2022إردينسانا درجة مئوية من المعدل الطبيعي  ) 22.4

(.  2021لجنة تنظيم الطاقة الفيدرالية، درجة مئوية( ) 12.2-( وهيوستن )درجة مئوية  13.3- درجة مئوية( وداالس ) 14.4-في أوستن )

 (. 2021هينسون، مليار دوالر في األضرار ) 20حالة وفاة وأكثر من  150بخالف درجات الحرارة الُمتطرفة، سجلت تكساس ما يقرب من 

 

تكساس البارد في شباط )فبراير(  "انفجارعن العالقة بين االحتباس الحراري في القطب الشمالي وموجات البرد في منتصف خطوط العرض: 

  "هو إنذار واضح. 2021

 (.2021بورنستين، الدكتورة جينيفر فرانسيس، مركز وودويل ألبحاث المناخ ) -

 

https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-3
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf
https://arcticrisk.org/socio-economic-indicators/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/downloads/report/IPCC_AR6_WGI_FullReport.pdf
https://www.nature.com/articles/s41558-022-01441-2
https://scienceline.org/2022/03/prophet-of-the-polar-vortex/#:~:text=Francis%2520describes%2520the%2520polar%2520vortex,North%2520America%252C%2520Europe%2520and%2520Asia.
https://www.science.org/doi/10.1126/science.abi9167
https://scienceline.org/2022/03/prophet-of-the-polar-vortex/#:~:text=Francis%2520describes%2520the%2520polar%2520vortex,North%2520America%252C%2520Europe%2520and%2520Asia.
https://www.ferc.gov/media/february-2021-cold-weather-outages-texas-and-south-central-united-states-ferc-nerc-and
https://www.washingtonpost.com/weather/2021/09/03/climate-change-arctic-texas-cold/
https://apnews.com/article/texas-climate-change-arctic-science--ba6665539b9e0f943bfe642395ce122e


 

 

الشمالي في الجليد المرتبطة بتغير القطب  -مثل هذه الظواهر الجوية الشتوية الشديدة المرتبطة باضطرابات الدوامة القطبية الستراتوسفيرية 

تسلط الضوء على الحاجة إلى )االبتكارات في( أنظمة التنبؤ واإلنذار المبكر، وذلك في جهود الحد من   -البحري والغطاء الثلجي في الخريف 

 (. 2021موجز مخاطر القطب الشمالي، )مخاطر الكوارث المحلية واإلقليمية 

  

 

 

    كاليفورنيا )حرائق الغابات/الجفاف(:

 

في مزيد من الجفاف وحرائق الغابات القوية في كاليفورنيا والواليات الغربية األخرى في   2022كما حدث في السنوات األخيرة، تسبب عام 

(. بحلول شهر 2022دريس بدأ يناير وفبراير فصل الربيع األكثر جفافاً على اإلطالق )، 2021الواليات المتحدة. بعد خريف ممطر في عام 

(.  2022فاونتين عام ) 1200م الماضي في جميع أنحاء المنطقة الجنوبية الغربية بأنه األسوأ منذ فبراير، تم وصف الجفاف التراكمي خالل العا

عدًدا   -ي أوائل يناير مع حريق كولورادو بالقرب من بيج سور الذي بدأ بشكل غير طبيعي ف  -المستمر  2022لقد شهد موسم حرائق الغابات لعام 

من الحرائق أعلى من متوسط السنوات الخمس الماضية. كما أدى نقص األمطار وذوبان الجليد الذي عادة ما يعمل على ترطيب األرض ويخفف  

مستقبل أكثر حرارة وجفافًا، ومخازن مياه أقل وحرائق أكبر من مواسم الحرائق إلى انعدام األمن الغذائي والمياه. حاليًا، تستعد كاليفورنيا ل

 (.  2022إستراتيجية إمداد المياه في كاليفورنيا، )

 

أخرى من النيران الخطيرة في كاليفورنيا ومعظم الجهة الغربية، والتي حطمت بالفعل األرقام القياسية السابقة للحرائق؛ تنبئ الحرارة بجولة "

 (.2020بوروندا، . )"مليون فدان بالفعل هذا العام 5.8اشتعلت النيران في أكثر من 

 

 (.2020ماكيبين ) "خمسة من أكبر عشرة حرائق في تاريخ كاليفورنيا تشتعل حاليًا"

 

 

   بربادوس )ارتفاع مستوى سطح البحر(:

 

ذية  مثلها مثل بعض جزر الكاريبي األخرى، تتكون جزيرة بربادوس بشكل كبير من الشعاب المرجانية والحجر الجيري، مما يعني أنها شديدة النفا

الد  لببطبيعتها، وبالتالي فهي عرضة لتسرب المياه. مع ارتفاع مستوى سطح البحر، تعني هذه النفاذية المتأصلة أن إمدادات المياه العذبة في ا

المياه المتاحة للشرب والري،  (. فمع الوجود الفعلي النعدام األمن المائي، يحد هذا التسرب من(2019مونسي معرضة لتسرب المياه المالحة )

لنا، إنها أزمة   مما دفع رئيسة الوزراء، ميا موتلي، إلى القول "أنا ال أسمي ذلك تغيّر المناخ. إنه تغيير ألولئك الذين لم يتأثروا باألزمة. بالنسبة

 (. 2021األمم المتحدة، ")

 

ر  إن ندرة المياه ليست النتيجة الوحيدة الرتفاع مستوى البحار الذي تعيشه بربادوس. بالرغم من أن بربادوس ال تقع عادة في مسار األعاصي

د  شهالكاريبية، إال أنها تواجه هبوب عواصف وفيضانات من األعاصير القريبة، وكالهما يزداد سوًءا مع ارتفاع منسوب مياه البحر. وبالمثل، ت

ويات  منطقة اسكتلندا في شرق البالد انهيارات أرضية منتظمة، نتيجة تسرب أعالي البحار إلى الصخور الهشة وتفككها. وتشير إلى أن ارتفاع مست

تغير المناخ درجة مئوية سيكون بمثابة "ُحكم اإلعدام" على بلدها ) 2البحار "يُقاس باألرواح وسبل العيش"، وأن ارتفاع درجات الحرارة بمقدار 

 (.  2021التابع لألمم المتحدة  

 

 

 

 منطقة البحر الكاريبي )األعاصير(:  

 

من   حاليًا، والذي شهد تحويل إعصار إيان 2022تقع منطقة البحر الكاريبي وأجزاء من أمريكا الشمالية في منتصف موسم األعاصير لعام 

سريعًا خالل أيام قليلة فقط، تاركًا الساحل الغربي لفلوريدا غير مستعد للتأثير بشكل خاص. تجاوزت  4عاصفة استوائية إلى عاصفة من الفئة 

أقصى   في 4مليار دوالر. قبل إعصار إيان مباشرة، أصبحت فيونا العاصفة األطلسية من الفئة  67.2األضرار في أنحاء كوبا والواليات المتحدة 

(. تراوحت األضرار ما بين انقطاع التيار الكهربائي في جميع  2022بورغ، الشمال، حيث جلبت األمطار إلى الشمال ووصلت إلى جرينالند )

مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية شخص دون كهرباء ) 400,000التي تركت أنحاء البالد في بورتوريكو ومشاكل إمدادات المياه 

 (.  NPR, 2022لنطاق في جميع أنحاء المناطق البحرية الكندية )( باإلضافة إلى انقطاعات واسعة ا2022

 

، 5الفئة (، "ماريا" )2016، 4تشمل األعاصير المدمرة األخرى التي ضربت منطقة البحر الكاريبي في السنوات األخيرة "ماثيو" )الفئة 

(. أصبح "ماريا" أقوى إعصار يضرب بورتوريكو وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي على مستوى 2019، 5(، "ودوريان" )الفئة 2017

وورلد فيجن  شخص في الجزيرة دون كهرباء ) 62,000أشهر، ظل  7(. بعد 2018واشنطن بوست، شخص ) 4,600الجزيرة ووفاة 

2018a 546(. أثّر "ماثيو" بشكل كبير على هايتي حيث بلغ عدد القتلى المقدر بـ  ( 2018وورلد فيجن  حالةb  و )نازح و   175,000

https://arcticrisk.org/wp-content/uploads/ARP-COP-26-Briefing.pdf
https://thehill.com/policy/energy-environment/598814-california-announces-reduced-supply-to-water-agencies-amid-third/
https://www.nytimes.com/2022/02/14/climate/western-drought-megadrought.html
https://resources.ca.gov/-/media/CNRA-Website/Files/Initiatives/Water-Resilience/CA-Water-Supply-Strategy.pdf
https://www.nationalgeographic.com/science/article/jet-stream-fire-weather-california-chill-eastern-us
https://www.newyorker.com/news/annals-of-a-warming-planet/in-a-historic-wildfire-season-its-time-to-follow-the-lead-of-young-campaigners
https://barbadostoday.bb/2019/04/10/climate-change-water-threat/?fbclid=IwAR3qOTfBOgQ9a5fCB6hnt66trRxjRe57G3o_rkSWGNJvVED_tnU4yHUYDKA
https://www.youtube.com/watch?v=wz_lDnay3H8
https://www.youtube.com/watch?v=PN6THYZ4ngM
https://www.youtube.com/watch?v=PN6THYZ4ngM
https://twitter.com/burgwx/status/1573331319534546946
https://reliefweb.int/report/puerto-rico-united-states-america/caribbean-hurricane-fiona-flash-update-no-1-20-september-2022
https://reliefweb.int/report/puerto-rico-united-states-america/caribbean-hurricane-fiona-flash-update-no-1-20-september-2022
https://www.npr.org/2022/09/23/1124655221/hurricane-fiona-canada
https://www.washingtonpost.com/national/harvard-study-estimates-thousands-died-in-puerto-rico-due-to-hurricane-maria/2018/05/29/1a82503a-6070-11e8-a4a4-c070ef53f315_story.html?noredirect=on
https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2017-hurricane-maria-facts
https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2017-hurricane-maria-facts
https://www.worldvision.org/disaster-relief-news-stories/2016-hurricane-matthew-facts#:~:text=Fast%2520facts%253A%2520Hurricane%2520Matthew,-Hurricane%2520Matthew%252C%2520in&text=With%2520an%2520estimated%2520546%2520deaths,in%2520excess%2520of%2520%252410%2520billion.


 

 

. باإلضافة إلى آثار 2010توازي أضرارها زلزال  -(  2016طفل خارج المدرسة )مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية،  330,000

 (.المرجع نفسهاإلعصار، عانت الجزيرة من انعدام األمن الغذائي وارتفاع معدالت الكوليرا )

 

  2017-2000مليار دوالر أمريكي في األضرار والخسائر في شرق وجنوب البحر الكاريبي بين عامي  27بشكل تراكمي، تم تسجيل 

%  9رار المتوقعة من الفيضانات الداخلية بسبب العواصف االستوائية وعرام العواصف والرياح إلى (. يمكن أن تصل األض2022الكوربينيير )

 (. المرجع نفسه)  2030من الناتج المحلي اإلجمالي اإلقليمي بحلول عام 

 

 

 

 

 

  

https://reliefweb.int/report/haiti/hurricane-matthew-priorities-and-achievements-critical-needs-overview-5-november-2016
https://www.undp.org/barbados/news/climate-changing-so-must-caribbean
https://reliefweb.int/report/haiti/hurricane-matthew-priorities-and-achievements-critical-needs-overview-5-november-2016


 

 

 قصص إقليمية: أوروبا 

 

مع زيادة الذوبان والحرارة في ذروة مواسم الصيف. ومع  -واستمر  -ظهر الدليل على وجود صيف دافئ في القطب الشمالي األوروبي مبكًرا 

 ذلك، فقد استمرت هذه الحرارة غير الطبيعية في معظم أنحاء أوراسيا. 

 

(، يخلق تياًرا نفاثًا 2022رانتانانين وآخرون عالمي حاليًا )القطب الشمالي الدافئ بشكل خاص، ترتفع حرارته أربعة أضعاف المتوسط ال

( الذي أدى إلى أحداث ارتفاع حرارة ممتدة التي تم الشعور بها في جميع أنحاء القارات هذه السنة. من خالل  2022مون وآخرون أكثر تعرًجا )

لطبيعة المتغيرة منع أنظمة الطقس القادمة، أوجد ارتفاع الحرارة المطول هذا قبابًا حرارية وجفافًا وأدى إلى تهيئة البيئة لحرائق الغابات المدمرة. ا

عني أن من المحتمل أن تصبح أوروبا نقطة ساخنة فعلية لزيادة موجات الحرارة مقارنة بمناطق خطوط العرض الوسطى المماثلة  للتيار النفاث ت

  53,000لموجات الحر األخيرة عواقب وخيمة. يُقدَّر أن (. في جميع أنحاء أوروبا، كان 2022روسي وآخرون، في أماكن أخرى من العالم )

ارتفاع  (. كذلك، تؤدي موجات الحرارة هذه إلى2022رويترز، تُعزى إلى موجات الحر الصيفية ) -وحده  2022في يوليو  -حالة وفاة زائدة 

تركيزات األوزون السطحي وتدهور جودة الهواء. قد يؤدي ذلك إلى زيادة الوفيات الناجمة عن تلوث األوزون التي قُّدرت بنحو مليون شخص 

 (. 2022كوبرنيكوس، سنويًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية )

 

( إلى أن  2022عام، حيث أشار المرصد العالمي للجفاف ) 500باالقتران مع الحرارة، تعاني أوروبا حاليًا من أشد جفاف لها منذ أكثر من 

% من تربة القارة قد جفّت وأعلنت العديد من الدول حاالت طوارئ وطنية. تقلل أزمة الطاقة المتزامنة في جميع أنحاء أوروبا من الوصول  47

 إلى السلع والكهرباء، وبالتالي تزيد من التعرض لظروف الطقس القاسية.

 

مؤشر مخاطر  )  2019- 2000دها على أنها األكثر عرضة لخطر الكوارث المتعلقة بالمناخ خالل العقد دولة تم تحدي 20تظهر ألمانيا في قائمة 

يّر المناخ لها تأثير سلبي على سبل عيش الشعوب واالقتصادات األوسع. اقرأ المزيد (. اآلثار االجتماعية واالقتصادية لتغ2021المناخ العالمي، 

 على صفحتنا  

  .التأثيرات االجتماعية واالقتصادية 

 

 

 

 دراسات الحالة: 

 

 شبه الجزيرة االيبيرية )الجفاف وحرائق الغابات(: 

 

درجة مئوية في شمال البرتغال في   47، ضربت ثالث موجات حر متتالية أوروبا، ووصلت ذروة درجة حرارة 2022من يونيو إلى أغسطس 

% من البر البرتغالي في "جفاف شديد" بينما عانى  45(. خالل هذه األحداث، كان 2022المعهد البرتغالي للبحر والغالف الجوي يوليو )  14

حالة وفاة ناجمة   1,000(. بعد موجة الحر هذه، أبلغت وزارة الصحة البرتغالية عن أكثر من 2022أخبار البرتغال % من "جفاف قاسي" )55

(. شهدت فرنسا وإسبانيا 2022ماكورتي، ؛ 2022الجزيرة، )  510(، وأبلغت إسبانيا عن أكثر من 2022ديمون وبيريرا ونونز، عن الحرارة ) 

  2022رة مع قيم عالية من الطاقة اإلشعاعية خالل موجات الحرارة في يوليو وأغسطس حرائق غابات مدم 2022والبرتغال في صيف عام 

ر استثنائي من حرائق الغابات،  % تقريبًا من البرتغال معرًضا لخط80(. بحلول منتصف يوليو، كانت 2022كوبرنيكوس، )

 (.  2022وزارة الخارجية البريطانية، مما أدى إلى إصدار تحذير بالسفر من قبل وزارة الخارجية البريطانية )

 

مما أدى إلى نقص عالمي،   -% في إنتاج زيت الزيتون في إسبانيا 30-25 مع انخفاض يقدر بنحو -كذلك، أثر الجفاف على القطاع الزراعي 

(. في أعقاب هذه الخسائر، أدى ما يسمى بـ "التضخم الحراري" إلى 2022ن، الجاردياحيث يمثل حصاد إسبانيا عادة نصف اإلنتاج العالمي )

تضاف هذه التكاليف إلى تكاليف (.2022، 24فرانسضرر كٍل من المحاصيل والثروة الحيوانية وبالتالي إلى تهديد األمن الغذائي العالمي )

ب المعيشة المرتفعة األخرى بسبب أزمة الطاقة األوروبية واضطرابات سلسلة التوريد. تكمن األسباب البيئية وراء بعض هذه القضايا، لكن يج

. تساهم التكاليف المتزايدة للسلع  19-والتعافي من جائحة كوفيد  مثل الحرب في أوكرانيا -علينا أيًضا االعتراف بالتوترات السياسية واالقتصادية 

 والوقود جنبًا إلى جنب مع قلة مصادر الطاقة المتجددة في السوق في جعل الناس أقل استعداًدا للتعامل مع درجات الحرارة الُمتطرفة.

 

 

 

   فرنسا )حرائق الغابات(:

 

خدمات الدولة في جيروند الغابات في جميع أنحاء المناطق الجنوبية والجنوبية الغربية من فرنسا )ارتفاعًا كبيًرا في حرائق  2022جلب يوليو 

2022a) .خدمات الدولة في جيروند  م إجالء أعداد كبيرة من األشخاص من منازلهم في جيروند وهوستنز )بحلول منتصف أغسطس، ت

https://www.nature.com/articles/s43247-022-00498-3
https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2200890119
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC9253148/
https://globalnews.ca/news/9134651/european-union-excess-deaths-july/
https://atmosphere.copernicus.eu/repeated-summer-heatwaves-trigger-new-ozone-level-peaks-throughout-europe
https://edo.jrc.ec.europa.eu/documents/news/GDO-EDODroughtNews202208_Europe.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf
https://www.germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf
https://arcticrisk.org/socio-economic-indicators/
https://www.ipma.pt/pt/media/noticias/news.detail.jsp?f=%252Fpt%252Fmedia%252Fnoticias%252Ftextos%252FTempo_muito_quente_julho_2022.html
https://www.theportugalnews.com/news/2022-05-25/80-of-portugal-in-severe-drought/67326
https://www.reuters.com/world/europe/portugal-reports-more-than-1000-heat-related-deaths-2022-07-19/
https://www.aljazeera.com/news/2022/7/20/europe-counts-cost-of-heatwave-as-spain-pm-says-more-than-500-die
https://www.aa.com.tr/en/environment/heatwave-in-spain-portugal-claims-at-least-322-lives/2637942
https://atmosphere.copernicus.eu/europes-summer-wildfire-emissions-highest-15-years
https://www.gov.uk/foreign-travel-advice/portugal
https://www.theguardian.com/business/2022/aug/02/spain-heatwave-olive-oil-production-italy-grain-ukraine-war-prices
https://www.france24.com/en/europe/20220721-heatflation-how-high-temperatures-drive-up-food-prices
https://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communique-de-presse2/Incendies-en-cours-en-Gironde-point-le-17-juillet-a-12h30
https://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communique-de-presse2/Incendies-en-cours-en-Gironde-point-le-17-juillet-a-12h30
https://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communique-de-presse2/Incendies-en-cours-en-Gironde-point-du-10-aout-2022-a-8h00


 

 

2022bرت عشرات اآلالف من ا    -مثلها مثل أجزاء أخرى من أوروبا  -أدى الجفاف الشديد الذي أصاب فرنسا منذ بداية العام لهكتارات. ( وُدّمِّ

إلى جعلها عرضة إلى نشوب الحرائق في المنطقة. بحلول منتصف أغسطس، احترقت ثالثة أضعاف الهكتارات مقارنة بالمتوسط العقدي 

 (. 2022سيرفيس إنفوجرافيا )

 

جنبًا إلى جنب مع أطقم طائرات الهليكوبتر من   -ندا  خاضت أعداد كبيرة من القوات الفرنسية ورجال اإلطفاء من أماكن بعيدة مثل رومانيا وبول

"النيران الهائلة" في شهر أغسطس في جيروند. كما هو الحال في أماكن أخرى في أوروبا، تفاقمت هذه الحرائق بسبب  -إيطاليا واليونان والسويد 

حاء البالد، انخفض هطول األمطار في يوليو بنسبة أكبر من  الحرارة الشديدة والجفاف، مما جعل الصيف األكثر جفافاً على اإلطالق. في جميع أن

 (.  2022ميتيو فرنسا % مقارنة بالمتوسطات السابقة )90%، وتجاوز في بعض المناطق 80

 

 

 

   ألمانيا )الجفاف(:

 

ديستاتيس %، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى أسباب قلبية تتعلق بالحرارة )8أعلى من المعدل الطبيعي بنسبة  2022كانت الوفيات في يونيو 

2022a ) 23% إلى أكثر من 16بحلول منتصف يوليو، وصلت هذه الحالة الغير طبيعية تماًما من أكثر من( % 2022ديستاتيسb  عالوة .)

الغابات مقارنة بعام   ، كانت هناك بالفعل زيادة مضاعفة في حرائق2022على ذلك، أفادت براندنبورغ أيًضا أنه مع وصول شهر أغسطس 

 (. 2022،  24راديو برلين براندنبورغ) 2021

 

  -( 2022الجزيرة، أغسطس ) 7ساعة في   24سم خالل  6ل إلى حيث انخفض بما يص -مع انخفاض منسوب المياه في نهر الراين األلماني 

%  500التكاليف بنسبة تصل إلى  يؤدي هذا إلى ارتفاع صافي %.75واضطرت سفن الشحن إلى تقليل حجم حمولتها بنسبة تصل إلى 

ن رئيسية، حيث يتعامل مع ما  (. نهر الراين هو قناة شح2022أخبار التليفزيون األلمانية الوطنية والدولية -تاجيسشاو لنفس قيمة البضائع ) 

(. كان لهذه التأخيرات في  2022تاجيسشاو  ، 2022إليات % من الشحن الداخلي للمواد الخام، من البتروكيماويات إلى الحبوب )80يصل إلى 

إلى الشحن تداعيات خطيرة على كل من االقتصاد األلماني واألوروبي، مع انعكاس اآلثار على مناطق أخرى. باإلضافة إلى ذلك، يُنظر 

وكالة البيئة  -أومفيلتبندسمتعلى األنهار األوروبية كأسباب محتملة لنفوق األسماك الجماعي في نهر أودر القريب ) -مثل الجفاف  -الضغوطات 

(. ومع ذلك، ال يزال من غير الواضح إلى حد ما كيف تؤثر موجات الجفاف ودرجات الحرارة المرتفعة وانخفاض مستويات 2022األلمانية 

 المياه على النظم البيئية األوروبية الحرجة على المدى الطويل. 

 

 

  المملكة المتحدة )الجفاف(:

 

حرارة  تشير الفطرة السليمة إلى أن السفر بالقطار يمكن أن يكون أحد أكثر وسائل النقل مالءمةً للمناخ. ومع ذلك، في منتصف شهر يوليو األكثر

شبكة السكك الحديدية  )عاًما في الصيف الماضي، طُلب من الركاب تجنب السفر بالقطار نظًرا ألن القضبان معرضة لخطر االلتواء  90منذ 

في منتصف يوليو، أصدر مكتب األرصاد الجوية تحذيًرا أحمًرا حّرض على إعالن حالة الطوارئ الوطني. نظًرا الرتفاع الطلب على  (. 2022

اشترت الشبكة (. 2022بالس الكهرباء بسبب درجات الحرارة الُمتطرفة، فقد نجت أجزاء من إنجلترا بصعوبة من انقطاع التيار الكهربائي )

% عن التكاليف االعتيادية 5000بزيادة في األسعار تزيد عن  - جنيًها إسترلينيًا في الساعة من بلجيكا  9,724الوطنية الكهرباء بسعر قياسي بلغ 

 (.  2022بي بي سي )

 

رابع   باإلضافة إلى معاناتها من ارتفاع أسعار الكهرباء، قامت شركات المياه بتقييد استخدام المياه في المنازل. أصبحت "شركة مياه يوركشير"

. ضرب الجفاف (2022شركة مياه يوركشير )شركة  140,000مليون أسرة و  5.4مياه على شركة تفرض حظًرا على استخدام خراطيم ال

. ومع انخفاض مستويات األنهار إلى أدنى القطاع الزراعي، مما أجبر المزارعين على استخدام المواد األولية الشتوية للحفاظ على تغذية ماشيتهم

 (. 2022كومار ، سليمان ورافيمستوياتها على اإلطالق، لم يكن لدى المزارعين في جميع أنحاء البالد ما يكفي من المياه للري )

 

https://www.gironde.gouv.fr/Actualites/Communique-de-presse2/Incendies-en-cours-en-Gironde-point-du-10-aout-2022-a-8h00
https://www.lemonde.fr/en/environment/article/2022/08/12/map-of-wildfires-in-france-since-the-start-of-the-summer_5993389_114.html
https://meteofrance.com/actualites-et-dossiers/actualites/climat/juillet-2022-le-mois-de-juillet-le-plus-sec-jamais-enregistre
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/07/PD22_295_126.html
https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/07/PD22_295_126.html
https://www.destatis.de/DE/Themen/Gesellschaft-Umwelt/Bevoelkerung/Sterbefaelle-Lebenserwartung/sterbefallzahlen.html
https://www.rbb24.de/panorama/beitrag/2022/08/brandenburg-waldbrand-treuenbrietzen-kiefer-pappel-pyrophob.html
https://www.aljazeera.com/news/2022/8/13/europes-heatwaves-droughts-put-focus-on-climate-change-risks
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/niedrigwasser-rhein-wirtschaftliche-auswirkungen-101.html
https://www.cnbc.com/2022/07/20/germanys-rhine-river-levels-running-low-putting-economy-at-risk.html
https://www.tagesschau.de/wirtschaft/unternehmen/niedrigwasser-rhein-wirtschaftliche-auswirkungen-101.html
https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/german-environment-agency-assisting-brandenburg
https://www.umweltbundesamt.de/en/press/pressinformation/german-environment-agency-assisting-brandenburg
https://www.networkrailmediacentre.co.uk/news/east-midlands-passengers-warned-to-only-travel-if-necessary-during-heat-wave
https://www.networkrailmediacentre.co.uk/news/east-midlands-passengers-warned-to-only-travel-if-necessary-during-heat-wave
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2022-07-25/london-s-record-9-724-54-per-megawatt-hour-to-avoid-a-blackout
https://www.bbc.com/news/uk-england-london-62296443
https://www.yorkshirewater.com/your-water/is-there-a-hosepipe-ban/
https://www.reuters.com/world/uk/uks-yorkshire-water-introduce-hosepipe-ban-august-26-2022-08-12/
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