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 كورونا على ازمة المناختاثير جائحة 

، إنيا  بيشسا يشيسك الشاس واإلعالم والدياسة في االىتسام بالهباء ال تزال ىشاك أزمة أخرى قائسة    
يقهل أنطهنيه غهتيريس األمين العام لألمم الستحدة إن فيروس ،  الستدامة بكافة أبعادىاأزمة السشاخ وا

، ولكن ىشاك فرق جهىري بين القزيتين، وأضاف  كهرونا وتغير السشاخ ىسا أزمتان خطيرتان لمغاية
 ىه مذكمة مؤقتة ستختفي يهما ما بيشسا تغير السشاخ مهجهد مشذ سشهات ومدتسر  91-أن كهفيد

فأدى  ، السشاخ بذكل ممسهس في جهانب عدةأثرت جائحة فيروس كهرونا عمى البيئة و  . قهدلع
 تمهث إلى انخفاض مدتهى  التقمص الحاد في سفر وتشقل األفراد والشذاطات االجتساعية والتجارية

 52أسفرت عسميات اإلغالق وإجراءات أخرى عن انخفاض بشدبة  في العديد من السشاطق . اليهاء
أنيا ربسا قد أنقذت ما ال يقل  األرض أنظسة والتي قدر أحد عمساء في السائة من انبعاثات الكربهن 

 . كائن حي عمى مدى شيرين(  00777 ) عن

ومن خالل صهر األقسار االصطشاعية التي نذرتيا وكالة الفزاء األمريكية )ناسا( ووكالة     
في انبعاثات ثاني أكديد ،  ُرِصَد تراجع شيدتو الرين خالل شيري يشاير وفبراير  الفزاء األوروبية

ونجم ذلك عن التباطؤ االقترادي  ، ، التي تشتج في الغالب عن استخدام الهقهد األحفهري  الشيتروجين
، خالل فترة الحجر  الذي شيده ىذا البمد الذي يعتبر أكبر ممهث في العالم ومردر جائحة كهرونا

، الستخرص « لطاقة واليهاء الشقيأبحاث ا »وتفيد نتائج استخمريا باحثهن من مركز  . الرحي
الشاجم بدوره عن   ، بأن انبعاثات غاز ثاني أكديد الكربهن  في دراسة الَتِبعات الرحية لتمهث اليهاء

في السئة بدبب اإلجراءات الُستخذة الحتهاء  52بشدبة  األخر هتراجع ى استخدام الهقهد األحفهري 
ولم يختمف الحال في إيطاليا إذ كذفت بيانات ُمدتقاة من  . التفذي الهبائي لفيروس كهرونا السدتجد

، عن أن انبعاثات ثاني أكديد الشيتروجين تراجعت أيزا في شسالي  صهر أقسار اصطشاعية مساثمة
 ، كسا أن القشهات السائية في فيشيديا اإليطالية أصبحت صافية ونظيفة بذكل غير مدبهق  البالد
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، إضافة  لقهارب التي كانت َتُجهل بالدياح بين أحياء ىذه السديشةبعدما كانت تعكر صفهىا محركات ا
وفي اليشد أدى حظر التجهل  . إلى عهدة األسساك والكائشات البحرية بعد ابتعاد الشاس عن الذهارع

الذي ُفِرَض في مختمف أنحاء البالد في مارس ، إلى أن يرل مدتهى التمهث بدبب ثاني أكديد 
أبحاث الطاقة واليهاء  »وفقا لسركز  مدتهياتو خالل فرل الربيع عمى اإلطالقالشيتروجين إلى أدنى 

فدتذيد  لتي تذكل مردرا لمتمهث في العالمأما في أمريكا الذسالية وىي إحدى أكثر البقاع ا «. الشقي
تطهرات مساثمة عمى األرجح بالتزامن مع بدء حالة انكساش اقترادي واسعة الشطاق في مختمف 

يزاف إلى ذلك تراجع في انبعاث الغازات الدفيئة السدببة لظاىرة االحتباس الحراري  . أنحائيا
االنخفاض بذكل كبير  لكوكذ ، % ألول مرة مشذ ثالثين سشة07خاصة ثاني أوكديد الكاربهن بشدبة 

هقفت ، كسا أن اآلليات الثقيمة في العديد من السهاقع ت في الطمب عمى الشفط والسهارد الطبيعية األخرى 
لكن بالسقابل يرى العديد من الخبراء   عن سحقيا الستهاصل لمطبيعة أثشاء عسل السحاجر والكدارات

، فرحيفة التايسز  والسيتسين بالذأن البيئي أن ىذه الجائحة ستكهن ليا آثار سمبية آنيا ومدتقبال
لسؤتسر جالسكه  تعطيل االستعدادات ، البريطانية تحدثت عن ثالث مخاطر محتسمة لمجائحة مشيا

 5757، والذي كان مشتظرا عقده في شتشبر  السخطط لستابعة اتفاقية باريس حهل التغيرات السشاخية
، وىه ما سيزعف الدبمهماسية  وذلك بعد تحهيل مكان انعقاده إلى مدتذفى ميداني لزحايا كهرونا

خ الذي بدت اثاره بذكل او يتزح مسا سبق ان ىشاك تأثير واضح لجائحة كهرونا عمى السشا . البيئية
 بآخر . 

  

 


