
 
 

ؼالقتها و ةالهًاخٌ اتالتغري
19كوفٌذ ب  

إعداد                                   
                           

 إٌمان مغاورى السٌد 
أخصائى أرصاد جوٌة باالدارة العامة للمناخ               

الهٌئة العامة لألرصاد الجوٌة                      



 وقذوة      
من أكثر المضاٌا المناخ واحداً أصبح تغٌر 

خاصة بعد الترانه  2020فً عام إلحاحاً   
(.19-كوفٌد)فٌروس كورونا المستجد بجائحة   

فٌروس كورونا المستجد والمناخ، أزمة 

.أخرىعلى تغطً   
 



فالم المشاكل ت، لكل منهما تداعٌاتها الخاصة، لتكارثتٌناإللتران بٌن وجاء هذا 

التً ٌواجهها البشر على الكرة األرضٌة، وعلى رأسها اتساع رلعة األشخاص 

  .األكثر ضعفا وفمرا فً العالم
بعدم وجود رابط بٌن لضٌتً تغٌر المناخ وكورونا، مخطئاً ٌعتمد البعض ولد 

إذ إن العدٌد من األسباب الجذرٌة لتغٌر المناخ تزٌد من مخاطر انتشار األوبئة 

.التً من بٌنها الفٌروس التاجً  
 



قذ ال ٍكوى هًاك دلٌل وبارش ؼىل أى 
-كوفٌذ"تغري الهًاخ ٍؤخر ؼىل اٌتشار 

، لكًه ٍغري كٌفٌة ارتباؽ البرش "19
باألٌواع األخرى ؼىل األرع، وهزا وهن 

.لطحة اإلٌساى وخؿر اإلظابة بالػذوى  



 المناخ تغٌر على وأثرها كورونا جائحة موضوع وٌحتل

 .المناخ لمم تبحثها التً المضاٌا ضمن متمدما مركزا

 دٌسمبر مطلع أصدرته تمرٌر فً الدولٌة، المنظمة ولالت

 الوضع" إن ،2021 عام فى للمناخ لمة عمد من أٌام لبل

 عدد فً %40 بنسبة زٌادة إلى أدى حالٌا المتأزم

 حول إنسانٌة مساعدات إلى ٌحتاجون الذٌن األشخاص

 ."العالم
 

 



كحريوى ٍروى أخار جائحة كوروٌا لكًهن لن 
ٍستوؼبوا بػذ وخاـر تغري الهًاخ اليت قذ 

 .بهراحل" 19-كوفٌذ"تتجاوز 
األون الهتحذة وي تػاؼف و لقذ حزرت 

ؼذد األشخاص الزٍي ٍحتاجوى إىل 
وساؼذات إٌساٌٌة حول الػالن خالل 

"  19-كوفٌذ"ٌتٌجة اقرتاى جائحة  2021
بأزوة تغري الهًاخ، وا ٍستذؼً تًفٌز 

 .خؿؾ ؼاجلة الحتواء األزوة



 أهداف تحمٌك فً فشل إذا العالم إن " : لال جوتٌرٌس أنطونٌو المتحدة لألمم العام األمٌن

 واألشخاص والمجتمعات بااللتصادات ٌلحك الذي االضطراب فإن المناخ، تغٌر آثار معالجة

 األزمتٌن هاتٌن أن معتبرا ،"المناخ أزمة تخبئه بما ممارنة ٌتضاءل سوف كورونا عن الناجم

 .الثانٌة العالمٌة الحرب منذ إنسانً تحد أكبر

 فرق هنان ولكن للغاٌة، خطٌرتان أزمتان هما المناخ وتغٌر كورونا فٌروس إن أٌضا ٌمول كما

 تغٌر بٌنما ما، ٌوما ستختفً مؤلتة مشكلة هو 19-كوفٌد أن وأضاف المضٌتٌن، بٌن جوهري

 .لعمود ومستمر سنوات منذ موجود المناخ

 تواتر زٌادة إلى األراضً، استخدام وتغٌر المناخ، تغٌر ٌؤدي أن حدٌثا صدر تمرٌر ٌتولع

 المائة فً 14 إلى تصل بنسبة الشدٌدة الحرائك فً عالمٌة زٌادة مع وشدتها، الغابات حرائك

 عام بحلول المائة فً 50و 2050 عام نهاٌة مع المائة فً 30و ،2030 عام بحلول

2100.   

 مركز وهو Grid-Arendalو للبٌئة، المتحدة األمم لبرنامج جدٌد تمرٌر فً ورد ما هذا

 .ربحً غٌر بٌئٌة اتصاالت

 



 :ٍػينالهًاخ تغري إى 
الهسٍذ وي الحرائق والفٌػاٌات والػواظف األكرث ؼًفا، كها  

حرائق الغابات فى فرٌسا والربتغال وأسباٌٌا فى شاهذٌا
والىت 2022وي ؼام  7واسرتالٌا والهغرب والجسائر فى شهر 

 .تكررت فى الجسائر فى وًتطف شهر أغسؿس الحاىل
واخز التذابري الالزوة فى برٍؿاٌٌا ٌتٌجة ارتفاع درجة الحرارة اىل  

 .2022وي هزا الػام  7شهر  وػذالت غري وسبوقة لذٍهن فى 
كها أٌه ٍغزي الرصاع السٌايس ؼًذوا ٍتػسي ؼىل الًاس القتال 

وي أجل الهوارد وحلهاهو الحال االى فى حرب روسٌا وغ 
والهسٍذ وي األحذاث الىت سوف تػقب كل هزه . اوكراٌٌا 

 .التغريات 



3 
ٌمكن أن تكون التكالٌف 

االلتصادٌة إلعادة البناء بعد اندالع 

حرائك الغابات فً المناطك بعٌدة 

عن متناول البلدان منخفضة 

.الدخل  

2 
صحة الناس بشكل مباشر من تتؤثر 

خالل استنشاق دخان حرائك الغابات، 

مما ٌتسبب فً حدوث تؤثٌرات على 

الجهاز التنفسً والملب واألوعٌة 

الدموٌة وٌضاعف اآلثار الصحٌة 

.للفئات األكثر ضعفا  

 تأخري الحرائق ؼىل البرش والحٌواٌات

6 
ونادرا ما تنجو الحٌاة البرٌة وموائلها 

الطبٌعٌة من حرائك الغابات، مما 

ٌتسبب بانمراض بعض أنواع 

والنباتاتالحٌوانات   

5 
غالبا ما تكون النفاٌات المتبمٌة 

شدٌدة التلوث وتتطلب التخلص 

.المناسب منها  

1 
تإثر حرائك الغابات بشكل غٌر متناسب 

مع تؤثٌر ٌمتد ألٌام . على أفمر دول العالم

وأسابٌع وحتى سنوات بعد أن تهدأ 

النٌران، وتعرلل التمدم نحو أهـداف 

التنمٌة المستدامة وتعّمك التفاوتات 

 .االجتماعٌة

4 
تتدهور حالة أحواض المٌاه بسبب 

ملوثات حرائك الغابات، كما ٌمكن 

أن تإدي إلى تآكل التربة مما 

ٌسبب المزٌد من المشاكل للممرات 

.المائٌة األمثلة الحدٌثة على ذلن، حرائك الغابات األسترالٌة ومن  

، والتً تشٌر التمدٌرات إلى أنها لضت على 2020عام 

.الملٌارات من الحٌوانات األلٌفة والبرٌة  



اآلى ٍتخزها الػالن  القرارات اليتاى 
.  ؼاوا وقبلة ووا بػذها 30ستحذد وسار 

أى تًخفغ االٌبػاخات بهقذار ٍجب و
، وأى تطل إىل 2030الًطف بحلول ؼام 

ظاًف اٌبػاخات ظفرٍة ًف ووؼذ ال 
 1.5، للوظول إىل هذف 2050ٍتجاوز ؼام 

 ".درجة وئوٍة
 



فى وقت  األون الهتحذة  تقذرولقذ 
ولٌوى شخض سٌحتاجوى  235أى سابق 

وٍتوقغ . 2021إىل الهساؼذة ًف ؼام 
كها هو .2022ازدٍاد هزا الرقن فى ؼام 

الحال االى فى السوداى حٌج رضبت 
الفٌػاٌات وذًٍتسي هًاك تسببت فى 
خسائر كبرية فى األرواح والههتلكات 

واستذؼت ـلب الحكووة السوداٌٌة اىل 
تقذٍن الهساؼذات الرسٍػة اىل اهل 

 .هزه الهذى 



 أزوة وغ اتحذت كوروٌا جائحة أى ورغن
 فإى سًوات، وًز القائهة الهًاخ

-كوفٌذ" وي التػاًف و لقاح اكتشاف
 وإٍجابٌة وههة تحول ٌقؿة كاى "19

 وفقا الهًاخ، وشاكل أخار لتحسسي
 .للهًظهة

ؼًذوا تبذأ : "ورشحت األون الهتحذة
حسم التحفزي االقتطادي بػذ التػاًف 

وي كوروٌا، ستكوى هًاك فرظة 
حقٌقٌة لتػسٍس استحهارات الؿاقة 

الهتجذدة والهباًٌ الزكٌة 
والهواظالت الخرضاء والػاوة، 

ووجهوؼة كاولة وي التذخالت األخرى 
 .اليت ستساؼذ ؼىل إبؿاء تغري الهًاخ



هًاك الػذٍذ وي األسباب اليت 
تذفغ قادة الػالن التخار إجراءات 

وًاخٌة فػلٌة ورسٍػة لتحسسي 
ظحة الهواـًسي والحذ وي 

وخاـر ظهور األوراع الهػذٍة 
وتحجٌن األوبئة، وؼىل رأسها 

.كوروٌا  
 



"  تلوث الهواء"ظاهرة ووي الهؤكذ أى 
ؼىل رأس الهشاكل البٌئٌة اليت تسٍذ وي 

األبحاث ف. خؿر اإلظابة بفريوس كوروٌا
الحذٍحة وجذت أى األشخاص الزٍي 

ٍػٌشوى ًف أواكي رات جودة هواء ردٍئة 
، فهن "19-كوفٌذ"أكرث ؼرؼة للوفاة وي 

أسوأ حاال وغ التهابات الجهاز التًفيس 
 .وي أولئك الزٍي ٍتًفسوى هواًء أٌقى



 الكبٌرة الحٌوانات تتجه الكوكب، حرارة ارتفاع مع أٌضا

 المطبٌن إلى البحر، وفًأ األرض على سواء والصغٌرة،

 حٌوانات مع تتالمس لد أنها ٌعنً ما الحر، من للخروج

 فرصة ٌخلك وهذا العادة، فً ذلن تفعل ال أخرى

 جدٌدة، مضٌفات إلى للوصول األمراض لمسببات

 .كورونا مثل الجوائح تفشً رلعة ٌوسع وبالتالً
 

 



كها تػذ إزالة الغابات، اليت تحذث ًف الغالب 
لألغراع السراؼٌة، أكرب سبب لفقذاى الهوائل 

أي أوـاى الكائًات الحٌة وي الحٌواٌات وغريها 
ًف جهٌغ أٌحاء الػالن، وٍؤدي فقذاى الهوـي 
إىل إجبار الحٌواٌات ؼىل الهجرة وربها االتطال 

بالحٌواٌات أو األشخاص اآلخرٍي ووشاركة 
 .الجراخٌن واألوبئة



وًظهة الطحة الػالهٌة حزرت 
وي آخار تغري الهًاخ غري 

الهبارشة ؼىل االستجابة 
لجائحة كوروٌا، وػتربة أٌه 

ٍقوع الهحذدات البٌئٌة 
ا  ـً للطحة وٍفرع ؼغو

.إؼافٌة ؼىل الًظن الطحٌة  



: الهًظهة، ؼرب ووقػهاقالت 
تًشأ وػظن األوراع "

الهػذٍة الهستجذة وجهٌغ 
األوبئة الحذٍحة ًف الحٌاة 

الربٍة، وهًاك أدلة ؼىل أى 
ٍادة الػغؾ البرشي ؼىل  ز

البٌئة الؿبٌػٌة قذ ٍؤدي إىل 
 ".ظهور األوراع

 

أى تػسٍس الًظن الطحٌة اؼتربت 
وتحسسي وراقبة األوراع 
الهػذٍة ًف الحٌاة الربٍة 

ٍادة حهاٍة  والهاشٌة والبرش، وز
التًوع البٌولوجً والبٌئة 

الؿبٌػٌة، سٌقلل وي وخاـر 
تفيش األوراع الجذٍذة األخرى 

 .ًف الهستقبل



 ؟كٌف أخرت الجائحة ؼىل تغري الهًاخ
 (19التأخري اإلٍجابى لكوفٌذ )

  

ووحلت كل هزه 
التؿورات تحذٍا حقٌقا 
أوام اإلٌساى والذول 
للبحج ؼي اسرتاتٌجٌة 

تحقق وواجهة وسدوجة 
لكارختسي، كل وًهها 

بهفردها كفٌلة بالقػاء 
ؼىل أشكال الحٌاة ؼىل 

 .كوكب األرع

ًف فرباٍر، وجذ تحلٌل 
أجرته وجهوؼة 

Carbon Brief  الهػًٌة
بالهًاخ أٌه وغ 

سٌؿرة الوباء ؼىل 
االقتطاد الطٌين 
وإغالق الطًاؼات 
الحقٌلة، اٌخفػت 
االٌبػاخات بًسبة 

25.% 

بًٌها قذر تحلٌل آخر ، أٌه 
ؼىل وستوى الػالن 

ٍهكي أى تًخفغ 
%  5.5االٌبػاخات بًسبة 

هزا الػام وقارٌة 
، 2019بهستوٍات ؼام 

لتطبح فرتة الجائحة هً 
الوقت الحقٌقً الوحٌذ 

الزي شهذ تخفٌػات 
كبرية ًف االٌبػاخات 
ؼالهٌا خالل الػقود 

 .القلٌلة الهاؼٌة

أظبح االحتباس 
الحراري أزوة وًسٌة 

-كوفٌذ"خالل تفيش 
ولن ٍتوقف تغري " 19

الهًاخ بسبب الجائحة 
ظحٌح أٌها . الػالهٌة

ولذت بارقة أول بػذ 
تراجغ االٌبػاخات 

الكربوٌٌة قلٌال لكًها 
لن تستهر لوقت 

 .ـوٍل



  اآلخار السلبٌة للتغريات الهًاخٌة
الهواء الًقً،  -تغري الهًاخ ؼىل الهحذدات االجتهاؼٌة والبٌئٌة للطحةٍؤخر 

.ووٌاه الرشب الهأووٌة، والغزاء الكاًف والهأوى اآلوي  
 000، ٌحو 2050إىل ؼام  2030ٍتوقغ أى ٍسبب تغري الهًاخ، ًف الفرتة وي ؼام 

.وفاة كل ؼام بسبب سوء التغزٍة والهالرٍا واإلسهال واإلجهاد الحراري 250  
أي دوى احتساب )ٍقذر أى ترتاوح التكالٌف الهبارشة للرضر ؼىل الطحة 

التكالٌف ًف القؿاؼات الهحذدة للطحة وحل السراؼة والهٌاه وخذوات الرصف 
.2030ًف الػام بحلول ؼام / ولٌارات دوالر أورٍكً 4و 2بسي ( الطحً  

  -ستكوى الهجاالت اليت تفتقر إىل البًٌة التحتٌة الهتًٌة ًف وجال الطحة
أقل قذرة ؼىل التػاول دوى الحطول ؼىل  -ووػظهها ًف البلذاى الًاوٌة

.وساؼذة وي أجل التأهب واالستجابة  
ٍهكي أى ٍؤدي الحذ وي اٌبػاخات غازات الذفٌئة، وي خالل تحسسي خذوات 
الًقل وخٌارات الغزاء واستخذام الؿاقة، إىل تحنس الطحة، وال سٌها وي 

. خالل الحذ وي تلوث الهواء  



وحاولة إلٌقار األرع وي االٌتحار.. اتفاقٌة بارٍس  

ٍكفً الحفاف هل 
ؼىل اٌبػاخات الكربوى 

داخل وحٌؿك 
اإلقلٌهً لتجًب رش 

التغريات الهًاخٌة اليت 
تلقً تبػاتها ؼىل 
االقتطاد والطحة 

 والسٌاسة أٍػا؟
 

 دفعت التساؤل هذا على بالنفً اإلجابة

 دولٌة اتفالٌة فً التفكٌر إلى العالم

 الدول إلدران المشكلة، هذه لمواجهة

 تتجاوز عالمٌة طوارئ حالة أنها

 التنسٌك ٌتطلب بما الوطنٌة، الحدود

 التحرن على الدول لمساعدة الدولً

.الكربون منخفض التصاد نحو  



فكرة وجود اتفاقٌة دولٌة ولسوة وي أجل التحرك تولذت 
ٌحو اقتطاد وًخفغ الكربوى، أخًاء وؤتهر األون 

للتغري الهًاخً ًف بارٍس، ًف دٍسهرب وي  21الهتحذة 
، حٌج أدركت الوفود الهشاركة بالهؤتهر أى 2015ؼام 

ٍادة  االٌبػاخات الكربوٌٌة ستؤدي بًهاٍة هزا القرى إىل ز
درجات الحرارة الػالهٌة بها ٍرتاوح بسي درجة واحذة 

درجة وئوٍة فوق وستوى  2.5 – 1.5ودرجتسي، أي حوايل 
 .وا قبل الػرص الطًاؼً

ٍادة روباى الجلٌذ ًف  وجاء لزك لٌؤجج الهخاوف وي ز
القؿبسي، وكاٌت الهالحظات اليت أبذاها الهشاركوى ًف 

الهؤتهر أى الكن األكرب وي االٌبػاخات الػالهٌة ٍكوى 
 .وطذره البلذاى الهتقذوة وقارٌة بالبلذاى الًاوٌة

 



 
 cop27 وورص إر تترشف باستػافة 

ٌأول وي هللا ؼس وجل أى تتوج الجهود 
الهبزولة وي الجهٌغ بالًجاح للحذ وي 

التغريات الهًاخٌة ووجابهة اآلخار 
الهرتتبة ؼىل رلك وي أجل تحقٌق التًهٌة 

.الهستذاوة   
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