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العواصف الرملية والغبارية:
كب ُح جماح ظاهرة عالمية
اجتياح الرمال والغبار
في عام  2010أصدرت السلطات الصينية إنذاراً بالتلوّ ث من الدرجة الخامسة مع
انتقال عاصفة رملية هائلة من منغوليا وشمال الصين باتجاه العاصمة ب ّكين ،إذ كانت
تحوم فوق مساح ٍة تبلغ  810آالف كيلومتر مربّع بما يهدد  250مليون نسمة 1.وفي
أيار/مايو  ،2016اجتاحت سلسلة من العواصف الرملية الهائلة سائر مقاطعة ريغان
في جنوب شرق إيران ،وطمرت  16قرية وتسببت في خسائر بلغت  9ماليين دوالر
أمريكي 2.وبعد بضعة أشهر غلّفت سُحب ثقيلة من الرمل والغبار إمارة أبو ظبي،
وانخفض مجال الرؤية في المدينة إلى  500متر مما أدى إلى ارتفاع عدد المرضى
بالربو الذين أُدخلوا إلى المستشفيات بنسبة  20في المائة 4-3.و ُتعد هذه بضعة أمثلة
فحسب على التهديدات واألضرار األخيرة التي تسببت فيها العواصف الرملية والغبارية
ولحقت بأنحاء كثيرة من العالم .ويزخر التاريخ البشري بأمثلة أخرى 5.تنت ُج العواصف
الرملية والغبارية حين تعمل رياح هائجة قوية على تآ ُكل جزيئات الرمل والغرين
من األراضي القاحلة وشبه القاحلة ثم ُتطلقها في الهواء .وتنتقل العواصف الرملية
على مقرب ٍة من األرض نسبيا ً ويؤدي ك ٌل من حجم الجزيئات وسرعة الرياح إلى
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عاصفة رملية تحوم فوق بعثة األمم المتحدة في شمال دارفور ،الفاشر ،السودان
مصدر الصورة :العملية المختلطة لالتحاد األفريقي واألمم المتحدة في دارفور /آدريان دراغني

تقييد المسافة التي يقطعها كل جزيء .ترفع العواصف الغبارية كميات كبيرة
من جزيئات الغرين الدقيقة وجزيئات الصلصال الصغيرة إلى مستوى أعلى في
6
الغالف الجوي.
يمكن للعواصف الغبارية أن تنتقل آلالف من الكيلومترات عبر القارّ ات والمحيطات،
وتجرّ معها ملوّ ثات أخرى في طريقها وترسّب الجزيئات على مساف ٍة بعيدة عن
منشأها .وتنشر الرياح الغبار من الصحراء الكبرى  -وهي المصدر األشد أهمية
 غربا ً باتجاه األمريكتين ،وشماالً إلى أوروبا ،وشرقا ً إلى الصين 6.وتهب ريا ٌحمصدرها آسيا الوسطى والصين لتصل إلى شبه الجزيرة الكورية،
واليابان ،وجزر المحيط الهادئ ،وأمريكا الشمالية وما وراءها.
تتبّعت دراسة حالة في عام  2003كميات هائلة من الغبار المتجمّعة في عمود غباري
صيني ثار في عام  1990ووصل إلى جبال األلب األوروبية  -منتقالً شرقا ً عبر
مسافة تزيد عن  20.000كيلومتر خالل أسبوعين 7.ويلعب الغبار دوراً مه ّما ً في
العمليات الكيميائية الحيوية في سائر النظام األرضي .ويش ّكل مصدراً للمواد التي
تتكوّ ن منها االمتدادات الشاسعة لتربة الطيْس 8.وتو ّفر ترسيبات الغبار المعدنية موا َّد

م ّ
ُغذية مثل الحديد وغيرها من العناصر النزرة في ال ُنظم البيئية البرّ ية والبحرية،
وتعزز اإلنتاجية األولية ونموّ العوالق النباتية 9.ويُع ّد الغبار من الصحراء الكبرى
سماداً طبيعيا ً لغابة األمازون المطريّة ،ويو ّفر اإلضافات الفوسفورية التي ُتوازن ما
تفقده الغابة من خالل تصريف األنهار 10.وعلى نحو مماثل ،تتل ّقى الغابات المطريّة
ّ
المغذية من الغبار القادم من آسيا الوسطى 11.وفي الوقت ذاته ،قد
في هاواي المواد
12
ِّ
يُتلف الغبار القادم من أفريقيا وآسيا الشعَ ب المَرجانية في البحر الكاريبي.

تتبع العواصفَ الغبارية أضرا ٌر اقتصادية واجتماعية أخرى 19،16.وتشمل التكاليف
على المدى القصير مرض الماشية ونفوقها ،وتلف المحاصيل ،واإلضرار بالمباني
ّ
ألطنان من
وتعطل وسائل النقل ،وإزالة باهظة التكلفة
وبغيرها من البنى التحتية،
ٍ
الرواسب .وقد تبلغ تكلفة الخسائر االقتصادية من عاصفة واحدة مئات الماليين من
الدوالرات .أما التكاليف على المدى الطويل فتشمل تعرية التربة ،وتلوّ ث ال ُنظم
اإليكولوجية ،والمشاكل الصحية المُزمنة المُنهكة ،والتصّحر.

صورة للهباء الجوي أُنتجت بواسطة المحاكاة بنظام ( )GEOS-5بد ّقة وضوح تبلغ  10كيلومترات .يظهر الهبوب الغباري باللون البني/األحمر.
مصدر الصورة :ويليام بوتمان ،ناسا/مركز غودارد لرحالت الفضاء

تقرير آفاق األمم المتحدة للبيئة لعام 2017

يمكن للغبار كذلك أن يؤذي الحيوانات والبشر ،وخصوصا ً في المناطق القاحلة
وشبه القاحلة .فبالنسبة إلى البشر ،يُمكن أن يتسبب استنشاق الجزيئات الدقيقة بالرّ بو
وبتفاقُمه وبالتهاب القصبات الهوائية وال ّنفاخ الرئوي والسُّحار السيليسي 13.كما أنّ
الغبار الدقيق قادر على نقل مجموع ٍة من الملوّ ثات واألبواغ والبكتريا والفطريات
والمواد المُسبِّبة للحساسية .ومن المشاكل الشائعة األخرى التهابات العين ،وتهيّج
الجلد ،وحمّى الوادي .وفي بلدان الساحل األفريقي ،ترتبط كميات الغبار المحمولة
القادمة من الصحراء الكبرى ارتباطا ً قويا ً بتف ّ
شي التهاب السحايا 14.فالتعرّ ض
المستمرّ للغبار الدقيق يُساهم بالوفاة المب ّكرة نتيجة األمراض التنفسية والقلبية الوعائية
15
وسرطان الرئة والتهابات الجهاز التنفسي السفلي الحادّة.
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دوافع من الطبيعة ،وسوء إدارة األراضي ،والتغ ّير المناخي
بشكل ملحوظ وفقا ً لنطاقات زمنية مختلفة ،مثل النطاقات
تتنوّ ع األنشطة الغبارية
ٍ
الموسمية والسنوية والعقدية أو المتعددة العقود 20.و ُتظهر دراسة أُجريت في سنة
 2012على بيانات األقمار االصطناعية بين عامَي  2003و 2009بالمقارنة بتحليالت
مشابهة للبيانات من فترات سابقة حدوث تغييرات كبيرة على مدى العقود الثالثة
الماضية في أستراليا وآسيا الوسطى وفي السهول العليا في الواليات المتحدة؛ بينما
ظلّت األنشطة الغبارية التي تهبّ على شمال أفريقيا والشرق األوسط وأمريكا الجنوبية
عند نفس مستوى نشاطها 22-21.و ُتظهر دراسات أخرى أنّ هذه المناطق تتعرّ ض لكثافة
غبارية مرتفعة ومتكررة على شكل عواصف أو سديم ُغباري ناتج عن أسباب طبيعية
23-21
وبشرية المنشأ على حد سواء.
تن ُتج األسباب البشرية المنشأ ،المسؤولة عن نحو  25في المائة من انبعاث الغبار
استخراج مفرَ ط للمياه
العالمي ،من التغيّرات في استخدام األراضي التي تنطوي على
ٍ
ّ
المسطحات المائية؛ ومن اجتثاث
وتحويل الماء ألغراض الرّ ي ،ممّا يؤدي إلى تجفيف
الغابات والممارسات الزراعية غير المُستدامة ،وهو ما يعرّ ض التربة إلى التعرية بفِعل
الرّ ياح .و ُتعد هذه األشكال جميعها من أشكال تدهور األراضي .وفي األراضي الجا ّفة،
عندما ُتحرث التربة الزراعية لمرّ ات كثيرة وبعُمق كبير و ُتنزع فضالت المحاصيل
ُتترك التربة مكشوفة .أما إزالة األسيجة وركام الرياح للسماح بإدخال معدّات أكبر
حجما ً فيؤدي إلى زيادة التعرية بفِعل الرّ ياح .ويؤدّي الرّ عي الجائر في المراعي إلى
فقد غطاء التربة .وحين تفقد التربة غطاءها األرضي تحمل الرياح ّ
أدق الجزيئات التي
ّ
المغذية للتربة والمادّة العضوية لتنقلها بعيداً .ويتبيّنُ
تحتوي على مقدار كبير من المواد
من عمليات المُحاكاة النموذجية أن انبعاث الغبار عالميا ً قد زاد ما بين  25إلى 50
24
في المائة ألسبا ٍ
ب مُجتمعة من استخدام األراضي والتغيّر المناخي منذ عام .1900
في ك ّل منطق ٍة معرَّ ض ٍة للغبار ،نجد العالقة بين األنشطة البشرية وزيادة الغبار
ً
ملحوظة وأحيانا ً
بشكل ملموس .ج ّفت بحيرة أوينز (الجافة) التي تش ّكل مصدر الغبار
ٍ
في كاليفورنيا بعد أن بدأ تحويل المياه إلى القناة المائية في لوس أنجلوس في عام
 25.1913وأصبحت بتاغونيا في النصف الجنوبي من األرجنتين مصدراً رئيسيا ً
26
للغبار البشريّ المنشأ من التصحّ ر الذي تسبَّب به رعي الماشية غير المُستدام.
أمّا حوض الغانج الهندي فهو مصدر رئيسي للغبار في جنوب أفريقيا ،ناتج عن
األنشطة الزراعية المكثفة 22.وفي أستراليا ،أفضت تهيئة األراضي والطلب على المياه
27
ارتفاع كبير في منسوب الغبار.
من أجل الزراعة إلى تعطيل النظام المائي وإلى
ٍ
وتتعرّ ض بحيرة بلخاش في كازاخستان إلى جفاف سريع منذ عام  1970بعد اكتمال
بناء السد عند منبع نهر إيلي.
وأخيراً ،فبعد عقود من التحوّ الت الواسعة النطاق  -عن نهري المنطقة الرئيسيين
سير داريا (سيحون) وآمو داريا (جيحون) إلى مخططات الرّ ي الشاملة  -انخفض
تدفق النهرين الذي يصل إلى بحر آرال ،مما نتج عنه جفاف وتصحّ ر في سائر
أنحاء المنطقة 28.وهناك مساحات شاسعة في حوض بحر آرال هي اليوم مصادر
نشِ طة للغبار المؤذي الملوَّ ث برواسب دائمة من األسمدة االصطناعية ومُبيدات اآلفات
29
الزراعية التي حُظِ ر استخدامها منذ عقود.
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انكماش بحر آرال من عام  2000إلى عام 2013

بعد عقود من تحويل المياه على نطاق واسع ،جفّ بحر آرال وأصبح مصدراً نشِ طا ً للغبار

1989

2003

2014

مصدر الص َُور:
 - 1989منشأة الغطاء األرضي العالمي في جامعة ماريالند
 - 2003جاك ديكلواتر ،ناسا/مركز غودارد لرحالت الفضاء
 - 2014جيسي آالن ،مرصد األرض في ناسا

يُع ّد تغيّر المناخ البشريّ المنشأ عامالً مه ّما ً في توليد الغبار ،باإلضافة إلى الغبار
الناتج طبيعيا ً وبفِعل اإلدارة غير الحكيمة لألراضي .وسوف ُتصبح مناطق كثيرة هي
عبارة عن أماكن غبارية حاليا ً أكثر جفافا ً على األرجح وس ُتساهم بمزيد من الغبار
الجوّ ي .وتشمل هذه المساحات معظم مناطق البحر المتوسط في أفريقيا وأوروبا
وشمال الصحراء الكبرى وغرب آسيا وآسيا الوسطى وجنوب غرب الواليات المتحدة
األمريكية وأستراليا الجنوبية 31-30.وبدوره ،يمكن للغبار المتزايد أن ّ
يؤثر على
ّ
منظومة المناخ .وقد يؤدي ذلك إلى اضطراب في التوازن اإلشعاعي لألرض ويكثف
حدّة الجفاف في المناطق القاحلة 32.ومن جانب آخر ،قد يعزز الغبار هطول األمطار
33
في بعض المناطق ،من خالل استمطار السُّحب.
وبالتالي تترابط العواصف الرملية والغبارية بمجموعة من القضايا البيئية والتنموية
التي تمت ّد عبر الحدود الوطنية واإلقليمية والقارّ ية .وسيؤدي التغيّر المناخي البشريّ
المنشأ إلى تفاقم في سوء اإلدارة غير المستدامة لألراضي ومصادر المياه على مدى
عقود في مناطق تولّد عواصف رملية وغبارية .غير أ ّنه باإلمكان تقليص هذا التهديد
من خالل العمل السريع والفعّال.

مصادر العواصف الرملية والغبارية وآثارها
اﻟﻌواﺻف اﻟرﻣﻠﯾﺔ
واﻟﻐﺑﺎرﯾﺔ ﺷﺎﺋﻌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ
و ﺷﺑﮫ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ.

إنّ ﺗﻐﯾّر اﺳﺗﺧدام
اﻷراﺿﻲ ،ﻣﺛل اﻟزراﻋﺔ
وﺗﺣوﯾل اﻟﻣﯾﺎه واﺟﺗﺛﺎث اﻟﻐﺎﺑﺎت،
ﯾو ّﻟد ٪۲٥ﻣن اﻟﻐﺑﺎر اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ.

ﻣﻧذ ﻋﺎم ۱۹۰۰
زادت اﻧﺑﻌﺎﺛﺎت اﻟﻐﺑﺎر

ﺑﻣﻘدار ٪٥۰-۲٥

ﺑﺳﺑب اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ.

وﻣﻊ ﺗﻐ ّﯾر اﻟﻣﻧﺎخ،
ﯾزﯾد اﻟﺗﻧوﻋو اﻷﺣوال
اﻟﻣﺗطرﻓﺔ ﻣن ﻣﺧﺎطر
اﻟﻌواﺻف اﻟﻐﺑﺎرﯾﺔ.

ﺗﺳﺎﻋد ﻣﺑﺎدرات
اﻟﺗرﻣﯾم اﻹﯾﻛوﻟوﺟﯾﺔ

ﺗﺣدث اﻟﻌواﺻف اﻟرﻣﻠﯾﺔ
واﻟﻐﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻧدﻣﺎ ﺗﻌﻣل اﻟرﯾﺎح
اﻟﮭﺎﺋﺟﺔ اﻟﻘوﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻌرﯾﺔ ورﻓﻊ
ﺟزﯾﺋﺎت اﻟرﻣل واﻟﻐرﯾن ﻣن
اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ.

ﻓﻲ ﺗﻘﻠﯾل وﺗﯾرة وﺷدّة
اﻟﻌواﺻف اﻟﻐﺑﺎرﯾﺔ.

أﺳﺗراﻟﯾﺎ.

ﺑﻧطﺎق واﺳﻊ ﻣن
ٍ
اﻷﺣﺟﺎم.

أدّت ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻏﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺷﻣﺎل
ﻏرب اﻟﺻﯾن ﻓﯾﻌﺎم  ۱۹۹۳إﻟﻰ ﻧﻔوق
ﻣﺎ ﯾﻘرب ﻣن  ۱۲۰أﻟف رأس
ﻣﺎﺷﯾﺔ؛ وأﺗﻠﻔت  ۳۷۳ ۳۳۳ھﻛﺗﺎراً
ﻣن اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل؛ وطﻣرت ﻣﺎ ﯾزﯾد ﻋن
اﻟري.
 ۲۰۰۰ﻛﯾﻠوﻣﺗر ﻣن ﻗﻧوات ّ

ﻋﻧد اﺳﺗﻧﺷﺎﻗﮭﺎ ،ﻓﺈنﱠ اﻟﺟزﯾﺋﺎت اﻷﺻﻐر ﻣن
 ۱۰ﻣﯾﻛرون – ﺟزء ﻣن ﻣﺎﺋﺔ ﻣن
اﻟﻣﻠّﯾﻣﺗر– ﺗُﺳﺑب أﻣراض اﻟﻘﻠب واﻟرﺋﺔ.

ﯾﻣﻛن ﻟﻠﻌواﺻف
اﻟﻐﺑﺎرﯾﺔ أن ﺗﺣﻣل ﻣﺟﻣوﻋﺔً ﻣن

اﻟﻣﻠوﺛﺎت ،واﻷﺑواغ،
ّ
واﻟﻔطرﯾﺎت ،واﻟﺑﻛﺗرﯾﺎ،
وﻣﺛﯾرات اﻟﺣﺳﺎﺳﯾﺔ .ﯾﻣﻛن أن

اﻟﻌواﺻف اﻟﻐﺑﺎرﯾﺔ
ﺗُﺗﻠف اﻟﻣﺣﺎﺻﯾل ،وﺗﻘﺗل
ﻌري اﻟﺗرﺑﺔ
اﻟﻣﺎﺷﯾﺔ ،وﺗ ُ ّ
اﻟﺧﺻﺑﺔ.

ﯾﺳﺑب اﻟﻐﺑﺎر اﻟﻣﺣﻣول ﻣن اﻟﺻﺣراء
اﻟﻛﺑرى ﺗﻔ ّ
ﺷﻲ اﻟﺗﮭﺎب اﻟﺳﺣﺎﯾﺎﻓﻲ
ﻣﻧطﻘﺔ اﻟﺳﺎﺣل.
وﻗد ﺗﺑﻠﻎ اﻟﺧﺳﺎﺋر
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن
ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻏﺑﺎرﯾﺔ واﺣدة

ﻣﺋﺎت اﻟﻣﻼﯾﯾن ﻣن
اﻟدوﻻرات.

ﻓﻲ اﻟﻌواﺻف اﻟﻐﺑﺎرﯾﺔ ،ﺗﺑﻠﻎ
اﻟﺗرﻛﯾزات اﻟﻐﺑﺎرﯾﺔ

 ۱۰۰-۱ ۰۰۰ﻣﯾﻛروﻏرام/ﻣﺗر
ﺧﻼل اﻟﻌﺎﺻﻔﺔ اﻟﻐﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إﯾران
ﻓﻲ ﻛﺎﻧون اﻟﺛﺎﻧﻲ/ﯾﻧﺎﯾر  ،۲۰۱۷ﺗﺟﺎوزت
اﻟﺗرﻛﯾزاتُ اﻟدﻗﯾﻘﺔُ اﻟﺟزﯾﺋﺎت

 ۱۰ ۰۰۰ﻣﯾﻛروﻏرام/ﻣﺗر

ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺣدد ﻧوﻋﯾﺔ
اﻟﮭواء اﻵﻣﻧﺔ ﻟﺗرﻛﯾزات اﻟﺟزﯾﺋﺎت
اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻋﻧد أو دون ﻣﻌدّل

 ٥۰ﻣﯾﻛروﻏرام/ﻣﺗر
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ﻣن اﻟﻣرﺟّﺢ أن ﺗﺻﺑﺢ اﻟﻣﻧﺎطق اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ أﻛﺛر
ﺟﻔﺎﻓﺎ ً وﺗواﺟﮫ ﻋواﺻف ﻏﺑﺎرﯾﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
ﻣﻧﺎطق اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﻓﻲ أوروﺑﺎ و
أﻓرﯾﻘﯾﺎ ،ﺷﻣﺎل اﻟﺻﺣراء اﻟﻛﺑرى
و وﺳطو ﻏرب آﺳﯾﺎ ،و ﺟﻧوب ﻏرب
اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ،و ﺟﻧوﺑﻲ

ﺗﺣﺗوي اﻟﻌواﺻف اﻟرﻣﻠﯾﺔ
واﻟﻐﺑﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺟزﯾﺋﺎت
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تقليل الضرر من خالل التركيز على النطاقات الصغيرة
على المدى القصير إلى المتوسط ،ال ُب ّد أن تنصبّ الجهود الناجحة لتقليل أخطار
العواصف الرملية والغبارية على االستراتيجيات الوقائية 34.وبطبيعة الحالُ ،تش ّكل نظم
اإلنذار المب ّكر وإجراءات الح ّد من الكوارث عناصرَ أساسية للتأهّب ،بينما تشهد البرامج
اإلقليمية تطوّ راً في تحسين هذه الخدمات .وتشمل إجراءات التكيّف اآلنيّ مع العواصف
الرملية والغبارية اإلعالم اإلرشادي إلى الخدمات العامة؛ وإغالق المدارس والمطارات
والسكك الحديدية والطرق؛ وخدمات الطوارئ في المستشفيات.
يبدأ التأهب بالتوعية العامة حول مخاطر العواصف الرملية والغبارية من خالل التعليم
في المدارس ووسائل اإلعالم ووسائل التواصل االجتماعي ووسائل االتصاالت .وال
ً
ً
مادية لألصول القيّمة ،مثل استزراع أو
وقاية
بُد أن يشمل التأهب كذلك أساليبَ ُتو ِّفر
َنصب حواجز في اتجاه الريح في المناطق المأهولة بالسكان والتي تض ّم البنية التحتية
األساسية بما يدفع إلى ترسّب الغبار خارج تلك المناطق .وتشمل بعض اإلجراءات
محاذاة الطرق وإزالة الصخور االتقائية وتوجيه الرياح المهيمنة وحملها بعيداً عن
ً
حماية.
المواقع التي تتطلّب
وعلى المدى المتوسط إلى الطويل ،فللح ّد من أخطار العواصف الرملية والغبارية
يجب أن ينصبّ االهتمام على االستراتيجيات الوقائية التي ّ
تعزز اإلدارة المستدامة
لألراضي والمياه في سائر البيئات الطبيعية .ويتعامل هذا المستوى من النطاق مع
أراضي المحاصيل ،والمراعي ،والصحارى ،والمناطق الحضرية .وعلى مثل هذه
االستراتيجيات أن تتكامل مع تدابير التكيف مع التغيّر المناخي وتلطيف آثاره ،إلى
ً
ناقصة
جانب حفظ التنوّ ع الحيوي .و ُتعد هذه االستراتيجيات المتكاملة البالغة األهمية
34
في كثير من المناطق المعرّ ضة للخطر.
مقطع فيديو :المبادرة الطموحة ألفريقيا "الجدار األخضر العظيم"

وصلة الفيديوhttps://www.youtube.com/watch?v=jI_nRHg-0l4 :
مصدر الصورة :حراثة التربة في السنغال ،تصوير المعهد الدولي لبحوث السياسات
الغذائية ( /)IFPRIميلو متشيلَ ،نسب المُص َّنف  -منع االشتقاق  2.0عا ّم
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عمود غباري يهبّ من شمال أفريقيا باتجاه أوروبا والمحيط األطلسي 21 ،شباط/فبراير 2017

مصدر الصورة :ناسا ،تصوير جيف شمالتز ،برنامج االستجابة السريعة لنظام رصد الغالف األرضي والجوي شبه اآلنيّ في منظومة
رصد األرض ( / )LANCEنظام رصد البيانات والمعلومات لمنظومة رصد األرض ()EOSDIS

يُطلق أحيانا ً على برنامج الحزام الوقائي في الشمال الثالثي في الصين اسم السور
العظيم األخضر ،وهو مجهود متكامل بدأ في عام  1978لمعالجة استفحال تعرية
التربة ،مما فاقم المشاكل القائمة مع الفيضانات والعواصف الغبارية فوق امتدادات
شاسعة ،بعد عقو ٍد من استغالل الموارد الطبيعية بطريقة غير مستدامة .وتوحي نتائج
البحوث والدروس المستفادة أنّ تركيز االهتمام على ما ينجح على المستويين المجتمعيّ
والمحلّي ،في التكييف المُسبق ألنواع نباتات محلية وفقا ً لمواقع معيّنة ،يُحقق نجاحا ً
عند الوصل بينها وتوسيع نطاقها 35.وتعمل هذه الرؤى الثاقبة على تجديد التركيز على
اإلجراءات التي ُتعزز خدمات النظم اإليكولوجية مثل إنتاج الغذاء ،وعزل الكربون،
واحتباس التربة والماء ،والتخفيف من الفيضان ،وتوفير المكان المالئم للتنوع الحيوي
بما يحفظ رأس المال الطبيعي ،إلى جانب ص ّد العواصف الرملية والغبارية 36.و ُتظهر
المالحظات حول السور األخضر العظيم وجود تحسينات ملحوظة في مؤشر الغطاء
النباتي المحيط ،وتستنتج أنّ هذه الجهود خ ّفضت بفاعلية من حدّة العواصف الغبارية،
38-37
بعد حساب التأثيرات الناتجة عن التغير المناخي والضغوط البشرية.

مصادر االنبعاثات الغبارية (أطنان/سنة)
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ﻣﺻﺎدر ﺑﺷرﯾﺔ اﻟﻣﻧﺷﺄ ،ﻣﺛل اﻟﺗﻐﯾﯾرات ﻓﻲ اﺳﺗﺧدام اﻷراﺿﻲ ،واﻟﻣﻣﺎرﺳﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ،وﺗﺣوﯾل اﻟﻣﯾﺎه

ﻣﺻﺎدر طﺑﯾﻌﯾﺔ ،ﻣﺛل اﻟﺻﺣﺎرى واﻻﻧﺧﻔﺎﺿﺎت ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻘﺎﺣﻠﺔ

مصدر البيانات :جينو وآخرون ()2012

22

كذلك تلقى مبادرة الجدار األخضر العظيم في أفريقيا ومبادرة الساحل نجاحا ً من خالل
العمل على المستويين المحلي والمجتمعي 40.وكانت المبادرة قد انتقلت من رؤية تتعلق
بزراعة األشجار إلى التركيز على التنمية المستدامة األوسع نطاقاً :في السنغال بدأت
المبادرة بزراعة أكثر من  270كيلومتر مربع من األشجار األصلية التي ال تحتاج
إلى ريّ  .وفيما بعد ،عاودت نباتات وحيوانات أخرى الظهور مجدداً لتحافظ على
النظام اإليكولوجي .وتزرع المجتمعات المحلية في موريتانيا وتشاد والنيجر وإثيوبيا
ونيجيريا أسواقا ً زراعية على امتداد حافة األراضي الجافة بما يتيح للسكان الشباب
فرصَ العمل ويقدّم لهم سببا ً لرفض الهجرة .ومجدداً فإنّ هذه المشاريع حتى تنجح
تختا ُر بعناية أنواعا ً نباتية جيّدة التكيف مع الظروف المحلية ،وبما يتماشى مع تو ّفر
موارد المياه ،وتكون مألوفة عند المقيمين المحليين الذين سيتولون المسؤولية عن
41
المحافظة على النباتات واألراضي في نهاية األمر.

 ۹٦٤ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
ﺣوادث ﻏﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
ﺷﻣﺎﻟﻲ اﻟﺻﯾن ﻓﻲ
اﻟﻔﺗرة ۲۰۱۳-۲۰۱۰

 ۲٦۲ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
ھﺑوب ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻏﺑﺎرﯾﺔ ﻣﻧﻔردة
ھﺎﺋﻠﺔُ ،ﺗﺳﻣّﻰ اﻟﻔﺟر اﻷﺣﻣر،
ﻓﻲ أﺳﺗراﻟﯾﺎ ﯾوﻣَﻲ ۲۳-۲۲
أﯾﻠول/ﺳﺑﺗﻣﺑر ۲۰۰۹

 ۱۲٥ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
ﺣوادث ﻏﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻲ إﻗﻠﯾم
ﺳﯾﺳﺗﺎن ،إﯾران ﻓﻲ اﻟﻔﺗرة
۲۰۰٥-۲۰۰۰

 ۰٫٥ﻣﻠﯾون دوﻻر أﻣرﯾﻛﻲ
ﻋﺎﺻﻔﺔ ﻏﺑﺎرﯾﺔ ﻓﻲ
ﺷرﻗﻲ ﻣﻧﻐوﻟﯾﺎ ﻓﻲ
أﯾﺎر/ﻣﺎﯾو ۲۰۰۸
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وفي صحراء كوبوجي في منغوليا الداخلية ،أدّى استثمار القطاع العام والخاص
والمجتمع المحلي في زراعة أنواع محلية من األشجار والشجيرات واألعشاب على
امتداد يزيد عن  5آالف كيلومتر مربع من األراضي الصحراوية إلى تقليل وتيرة
39
العواصف الغبارية ومقدار الضرر الالحق بالبيوت والبنية التحتية.

خسائر اقتصادية بفِعل العواصف الرملية والغبارية
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الدعم المتعدد األطراف للحد من أضرار العواصف الرملية والغبارية
تعكس االستراتيجيات المتكاملة التي تعالج أخطار العواصف الرملية والغبارية
اإلجراءات الموصى بها الحتواء تدهور األراضي ،وفقدان التنوع الحيوي البري،
وأخطار التغيّر المناخي بموجب اتفاقيات ريو الثالثة :اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة
التصحر ،واتفاقية األمم المتحدة للتنوع البيولوجي ،اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
وبدعم من اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر،
بشأن تغيّر المناخ ،على التوالي.
ٍ
وضعت منطقتا غرب آسيا وشمال شرق آسيا خطط عمل إقليمية مَعنيّة بالعواصف
42
الرملية والغبارية ،فيما يجري العمل بخطة شمال شرق آسيا بصورة كاملة.
وتدعم كل اتفاقية من اتفاقيات ريو المساعي المبذولة في إدارة األراضي والمياه
بالشراكة مع المؤسسات والوكاالت المتعددة األطراف المناسبة .وتنعكس الوحدة
الدولية حول هذه القضايا في أهداف التنمية المستدامة  -وعلى وجه الخصوص
في األهداف  1و 2و 5و 13و - 15التي تتناول سالمة موارد األراضي والمياه
وإدارتها ،وتحديداً الغاية " :3-15مكافحة التصحر ،وترميم األراضي والتربة
المتدهورة ،بما في ذلك األراضي المتضررة من التصحر والجفاف والفيضانات،
خال من ظاهرة تدهور األراضي ،بحلول عام ."2030
عالم
والسعي إلى تحقيق
ٍ
ٍ
أما أطر العمل اإلقليمية واالتفاقات وخطط العمل ،مثل الخطة الرئيسية اإلقليمية لمنع
ومكافحة العواصف الرملية والغبارية في شمال شرق آسيا وخطط العمل الوطنية،
كتلك التي تتطلّبها اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،فتضع أيضا ً سياسات للحد
من أخطار العواصف الرملية والغبارية.

عاصفة غبارية فوق الخليج الفارسي 19 ،شباط/فبراير 2017
مصدر الصورة :ناسا ،تصوير جيف شمالتز ،برنامج االستجابة السريعة لنظام رصد الغالف األرضي والجوي شبه اآلنيّ في
منظومة رصد األرض ( / )LANCEنظام رصد البيانات والمعلومات لمنظومة رصد األرض ()EOSDIS

يكرسون جهودهم في تحويل
فيديو :مكافحة
التصحر :رعاة مواشي صين ّيون ّ
ّ
الصحراء إلى واحة

وضعت المنظمة العالمية لألرصاد الجوية نظاما ً استشاريا ً وتقييميا ً لإلنذار بالعواصف
الرملية والغبارية لتعزيز قدرة البلدان على وضع تنبؤات دقيقة ومب ّكرة بالعواصف
43
الرملية والغبارية وبرصدها وبتقديم المعلومات والمعارف عنها إلى المستخدمين.
ويو ّفر هذا النظام تنبؤات عالمية وإقليمية بخطر هبوب الغبار ،وقد أنشأ مراكز إقليمية
44
لألمريكتين وآسيا وشمال أفريقيا والشرق األوسط وأوروبا.
ُتحيط الجهود المتكاملة إلدارة األراضي والمياه باألنشطة الزراعية ،وتعمل منظمة
األغذية والزراعة على تشجيع الزراعة الحافظة للموارد لمواجهة التهديدات في المناطق
القاحلة .وفي عام  ،1992بدأت شبكة تسمى الشبكة العالمية ل ُنهُج وتكنولوجيات حفظ
الموارد ( )WOCATبجمع المعلومات عن الزراعة الحافظة للموارد والممارسات
المستدامة في إدارة األراضي من المتخصصين .وفي عام  ،2014تحوّ لت الشبكة رسميا ً
إلى اتحا ٍد يحظى باعتراف اتفاقية مكافحة التصحر على أنه المصدر الموصى به للبيانات
حول أفضل الممارسات .وفي عام  ،2017بلغ عدد المشاركين في االتحاد ما يزيد عن
45
 2000مُستخدِم مسجَّ ل ،وأكثر من  60مؤسسة مشاركة ،ونحو  30مبادرة وطنية وإقليمية.

وصلة الفيديو © CCTV https://www.youtube.com/watch?v=giTXPUrYYJ0 :شبكة تلفزيون الصين المركزي -
القناة الناطقة باإلنجليزية
مصدر الصورة :مكافحة التصحّ ر في نينغشيا ،الصين ،تصوير بيرت فان ديجكَ ،نسب
المُص َّنف  -غير تجاري  -الترخيص بالمثل  2.0عا ّم
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ُتع ّد الزراعة مسؤولة عن  70في المائة تقريبا ً من جميع عمليات استخراج المياه
العذبة 46.وتشجّ ع الزراعة الحافظة للموارد كذلك على انتهاج أفضل الممارسات
في استخدام المياه التي تحو ُل دون ش ّح المياه والتصحر وتحد من تش ّكل العواصف
الرملية والغبارية .وقد جمعت مجموعة موارد المياه لعام  2030دراسات حالة من
جميع أنحاء العالم حول حلول إدارة المياه المتاحة حاليا ً والقابلة للتكرار والعملية.

توقعات الغبار على اإلنترنت بواسطة نظام اإلنذار بالعواصف الرملية والغبارية من
المنظمة العالمية لألرصاد الجوية ،المراكز اإلقليمية االستشارية والتقييمية
تركيز الغبار السطحي (ميكروغرام/ملّيمتر 18 )3أيار/مايو 2017
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