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حتى ظاھرة النینیا ذات التأثیر التبریدي فشلت في الحد من الحرارة على مستوى العالم

عتھا المنظمة جنیف، 14 كانون الثاني/ ینایر 2021 – كان عام 2020 واحداً من أحر ثالثة أعوام مسجلة، وھو ینافس عام 2016 على المركز األول، وفقاً للقیم التي جمَّ
(WMO) من مجموعات البیانات الدولیة الرائدة الخمس. وكان لظاھرة النینیا الطبیعیة ذات التأثیر التبریدي أثر في الحد من الحرارة في نھایة العام فقط.

تتفق جمیع مجموعات البیانات الخمس التي بحثتھا المنظمة (WMO) على أن العقد 2011-2020 كان األشد حرارة على اإلطالق، ومن ثم فإنھ یواصل االتجاه المستمر منذ
فترة طویلة نحو تغیر المناخ. ذلك أن أحر ست سنوات شھدناھا قد جاءت جمیعھا منذ عام 2015، وتحتل السنوات 2016 و2019 و2020 المرتبة األولى من بینھا.

والفروق في متوسط درجات الحرارة العالمیة بین تلك السنوات الثالث – 2016 و2019 و2020 – ضئیلة بحیث ال یمكن التمییز بینھا. لقد بلغ المتوسط العالمي لدرجات
الحرارة في 2020 زھاء 14.9 درجة سلسیوس، متجاوزاً بذلك مستوى ما قبل العصر الصناعي (1850-1900) بمقدار 1.2 (± 0.1) درجة سلسیوس.

وصرح األمین العام لألمم المتحدة، السید أنطونیو غوتیریش، أن "تأكید المنظمة العالمیة لألرصاد الجویة (WMO) أن عام 2020 كان واحداً من أحر األعوام المسجلة لیس
إال مؤشراً صارخاً آخر الستمرار تغیر المناخ دون ھوادة، وھو ما یدمر الحیاة وسبل العیش في عالمنا. فاالحترار قد بلغ الیوم 1.2 درجة سلسیوس وھا نحن نشھد بالفعل

ظواھر جویة متطرفة غیر مسبوقة في كل منطقة وفي كل قارة. إننا نتجھ نحو ارتفاع مأساوي لدرجة الحرارة یتراوح بین 3 و5 درجات في ھذا القرن. إن التعایش مع الطبیعة
في سالم ھو مھمتنا الفارقة في القرن الحادي والعشرین، وال بد أن تكون ھذه المھمة أولویة ال تعلوھا أولویة لكل فرد منا أینما كان یعیش."

وقال األمین العام للمنظمة (WMO)، البروفیسور بیتیري تاالس: "إن الحرارة االستثنائیة المشھودة في عام 2020 قد حدثت على الرغم من وجود ظاھرة النینیا التي لھا تأثیر
تبریدي مؤقت... ومن المثیر لالنتباه أن درجات الحرارة المشھودة في 2020 كانت تضاھي تقریباً عام 2016، الذي شھدنا فیھ واحدة من أقوى ظواھر النینیو المسببة
لالحترار على اإلطالق. وإن ذلك وإن دل على شيء فإنما یدل على أن الشواھد العالمیة على تغیر المناخ الناجم عن فعل اإلنسان قد بلغت اآلن من القوة ما یضاھي قوة

الطبیعة".

واستطرد البروفیسور تاالس: "إن ترتیب فرادى السنوات حسب درجات الحرارة ال یمثل سوى صورة لحظیة التجاه أطول أمداً بكثیر. فمنذ ثمانینات القرن الماضي، كان كل
عقد أحر من العقد الذي یسبقھ. وتظل الغازات الحابسة للحرارة في الغالف الجوي عند مستویات قیاسیة. وغاز ثاني أكسید الكربون طویل العمر، وھو أھم غازات االحتباس

الحراري، ینبئ العالم بمزید من االحترار".

وظاھرة النینیا التي بدأت في أواخر عام 2020 یتوقع أن تستمر في أوائل عام 2021 حتى منتصفھ. وعادة ما تكون آثار ظاھرتي النینیا والنینیو على متوسط درجة الحرارة
العالمیة أقوى في السنة الثانیة للظاھرة، ولعل التأثیر التبریدي لظاھرة النینیا المستمر في عام 2021 یحد مؤقتاً من االتجاه االحتراري طویل األجل العام خالل 2021.

ومن بین السمات البارزة لعام 2020 الحرارة المستمرة وحرائق الغابات في سیبیریا، وانخفاض رقعة الجلید البحري في المنطقة القطبیة الشمالیة، فضالً عن موسم األعاصیر
األطلسیة الذي حطم األرقام القیاسیة.

ودرجة الحرارة لیست إال مؤشراً واحداً من مؤشرات تغیر المناخ، وھي: تركیزات غازات االحتباس الحراري؛  المحتوى الحراري للمحیطات؛ درجة حموضة المحیطات؛
 المتوسط العالمي لمستوى سطح البحر؛ الكتلة الجلیدیة؛ رقعة الجلید البحري؛ الظواھر المتطرفة.

وعلى غرار ما شھدتھ السنوات السابقة، شھد عام 2020 آثاراً اجتماعیة - اقتصادیة كبیرة. فعلى سبیل المثال، أبلغت الوالیات المتحدة عن كوارث حدثت في عام 2020
وبلغت تكلفتھا أرقاماً قیاسیة قدرھا 22 ملیار دوالر، وكان 2020 خامس أحر عام شھده البلد على اإلطالق.

مجموعات البیانات الدولیة

تستخدم المنظمة (WMO) مجموعات بیانات (تستند إلى بیانات مناخیة شھریة تأتي من مواقع رصد وسفن ومحطات عائمة في شبكات بحریة عالمیة)، أعدتھا وتقوم على
صیانتھا اإلدارة الوطنیة للمحیطات والغالف الجوي (NOAA) بالوالیات المتحدة، ومعھد  Goddard  للدراسات الفضائیة التابع لإلدارة الوطنیة للمالحة الجویة والفضاء

.(HadCRUT) بالمملكة المتحدة، ووحدة أبحاث المناخ في جامعة إیست أنجلیا (Met O�ce) ومركز ھادلي التابع لدائرة األرصاد الجویة ،(NASA GISS)

كما تستخدم المنظمة (WMO) مجموعات بیانات إعادة التحلیل من المركز األوروبي للتنبؤات الجویة المتوسطة المدى (ECMWF) وخدمة كوبرنیكوس المعنیة بتغیّر المناخ
التابعة لھ، ووكالة األرصاد الجویة الیابانیة (JMA). فعملیة إعادة التحلیل تدمج مالیین الرصدات الجویة والبحریة، بما في ذلك من السواتل، مع نماذج إلنتاج إعادة تحلیل كامل

ن من تقدیر درجات الحرارة في أي وقت وفي أي مكان في العالم، حتى في المناطق التي تشح فیھا البیانات، مثل المناطق للغالف الجوي. ودمج الرصدات مع النماذج یمّكِ
القطبیة.
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وتشیر تقدیرات الوكالة (NASA) وخدمة كوبرنیكوس إلى أن عام 2020 ھو أحر عام مسجل، مشاركةً مع عام 2016. وقد صنفت مجموعة بیانات اإلدارة الوطنیة
(NOAA) ومجموعة البیانات (HadCRUT) في المملكة المتحدة عام 2020 في المرتبة الثانیة من حیث درجات الحرارة، بعد عام 2016، فیما صنفت وكالة األرصاد
الجویة الیابانیة (JMA) عام 2020 باعتباره ثالث أحر عام. وتشیر المنظمة (WMO) إلى أن الفروق الطفیفة بین مجموعات البیانات ھذه تندرج كلھا ضمن ھامش الخطأ

لحساب المتوسط العالمي لدرجة الحرارة.

وقد حدَّثت مؤخراً دائرة األرصاد الجویة وجامعة إیست أنجلیا مجموعة البیانات (HadCRUT) التي طال أمدھا، بما في ذلك تحسین التغطیة في المناطق التي تشح فیھا
البیانات، مثل المنطقة القطبیة الشمالیة اآلخذة في االحترار سریعاً. وھذا یزید من دقة تقدیر التغیرات في درجات الحرارة العالمیة وفي نصف الكرة األرضیة ودرجات الحرارة

اإلقلیمیة. فالنسخة السابقة، HadCRUT4، كانت تشیر إلى مستویات احترار أقل من مجموعات البیانات العالمیة األخرى. وقد أصبحت اآلن تقدیرات مجموعة البیانات
HadCRUT5 أكثر اتساقاً مع التقدیرات التي كانت تشیر إلیھا مجموعات البیانات األخرى خالل العقود األخیرة، بل إنھا تشیر إلى مستویات احترار أعلى بدرجة طفیفة مما

تشیر إلیھ معظم مجموعات البیانات األخرى طوال الفترة الممتدة منذ عام 1850 بأكملھا.

التوقعات

ستُدرج قیم درجات الحرارة في التقریر النھائي للمنظمة (WMO) عن حالة المناخ في عام 2020، الذي سیصدر في آذار/ مارس 2021. وسیتضمن التقریر معلومات عن
جمیع المؤشرات المناخیة الرائدة، وعن عدد من اآلثار المناخیة، وتحدیثاً لتقریر مؤقت صدر في كانون األول/ دیسمبر 2020.

ویسعى اتفاق باریس إلى المحافظة على ارتفاع المتوسط العالمي لدرجات الحرارة دون درجتین سلسیوس تماماً، قیاساً بمستوى ما قبل العصر الصناعي، مع مواصلة الجھود
في الوقت ذاتھ على إبقاء ذلك االرتفاع في حدود 1.5 درجة سلسیوس فوق مستویات ما قبل العصر الصناعي. أما اآلن وقد بلغ المتوسط العالمي لدرجات الحرارة في 2020،
1.2 درجة سلسیوس فوق مستوى ما قبل العصر الصناعي (1850-1900) فإنھ یقترب بالفعل من الحد الدني لدرجات الحرارة الذي یسعى اتفاق باریس إلى تجنبھ. ویشیر
التحدیث المناخي العالمي السنوي إلى العقدي الذي تصدره المنظمة (WMO)، تحت إشراف دائرة األرصاد الجویة بالمملكة المتحدة، إلى أن ثمة احتماالً بنسبة 20 في المائة

على األقل أن یتجاوز المتوسط العالمي لدرجات الحرارة مستوى ما قبل العصر الصناعي بمقدار 1.5 درجة سلسیوس بحلول عام 2024.

وتشیر التنبؤات بدرجات الحرارة العالمیة السنویة لعام 2021 التي تصدرھا دائرة األرصاد الجویة (Met O�ce)، إلى أن العام المقبل سیدخل ضمن مجموعة السنوات
األشد حرارة على األرض، على الرغم من التأثیر التبریدي المؤقت لظاھرة النینیا، التي عادة ما تكون آثارھا أقوى في عامھا الثاني.

للحصول على مزید من المعلومات یرجى االتصال بالجھة التالیة: 
Clare Nullis, media o�cer. Email cnullis@wmo.int. Cell 41797091397

 

المنظمة العالمیة لألرصاد الجوية (WMO) ھي الھیئة المرجعیة الرسمیة في منظومة 
األمم المتحدة بشأن الطقس والمناخ والماء

 

 

 @WMO تغریدات بواسطة
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 قام World Meteorological Organization بإعادة تغرید

2020 was the hottest year in the global 
temperature record, going back 140 years. 2020 
statistically tied with the previous record holder, 
2016 - a year when El Niño, a cyclical climate 
pattern, gave temperatures an above average 
boost. 
  

 

2020 was one of the warmest years on record, 
with many extreme weather events and 
#climatechange impacts.

 This @NOAA map highlights some of them 
  

 

2020 was one of 3 hottest years on record, 
along with 2016 and 2019.

 6 warmest years have been since 2015.
 It was the warmest decade on record, continuing 

a long-term trend that shows no sign of reversal.
 Temperatures are only part of the 

story#ClimateChange has many impacts 
  

 

L'année 2020 a été l’une des 3 plus chaudes 
jamais enregistrées et elle a rivalisé avec 2016 
pour la 1ere place. Le phénomène naturel de 
refroidissement #LaNiña n’a réussi à les 
températures qu’à la toute fin de 
l’année.bit.ly/38IX7hL 

NASA GISS
@NASAGISS

World Meteorological Organization
@WMO

World Meteorological Organization
@WMO

World Meteorological Organization
@WMO

2020 was one of three warmest years on record - January 20212020 was one of three warmest years on record - January 2021

https://www.metoffice.gov.uk/about-us/press-office/news/weather-and-climate/2020/hadcrut5-announcement
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https://public.wmo.int/ar/media/%D8%A8%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%B5%D8%AD%D9%81%D9%8A/%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%AE%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%82%D9%8A%D9%91%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A8%D9%84%D8%A9
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