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 م��ص

��وسالورقة�البحثية��تقديم�دراسة�نقدية�ملجموعة�من��املقاالت�ال���تناولت�تداعيات�ف��ذه��نحاول�من�خالل�

  .)15و�13ال�دف�(ع����ستدامة�البي�ية��باعتبار�ا��دف�من�أ�داف�التنمية�املستدامة� �ورونا

والب�ئة،��شرت����مجالت�دولية�محكمة��19-دراسات�تناولت��العالقة�ب�ن��وفيد�10تقدم��الدراسة�تحليال�نقديا�لـ�

امل�شورة�ضمن�أرضية�ع���الب�ئة�و �19ت�تداعيات��و��ول،�للتذك���فإن�عدد�املقاالت�ال���تنا) Google scolar( ع���أرضية�

Google scolarدراسة�أغل��ا�باللغة��نجل��ية��2150تقارب���.  

مجموعت�ن،�مجموعة�ركزت�ع���إ��� توزعت�ع���الب�ئة�و�املحيط�و�قد��19تداعيات��وفيد�10تناولت�الدراسات�الــ�

فقد�سلطت�الضوء�ع���ا��انب�السل����ةث�الغازات�و�غ���ا،�أما�الثانيالتأث��ات��يجابية�خاصة�ع���ال�واء�و�نقص�انبعا

�جرا �ال��بة �و�تلوث �طبية �النفايات �خاصة �ا��ائحة �تأث��ات � �مواد�  ءمن �و�كذا �و�املعقمات �للمط�رات �املفرط �ستعمال

لعابرة�للتخصصات،�غ���أن�معظم�الدراسات�اعتمدت�مقار�ة�واحدة��عوض�تناول�الظا�رة�من�عدة�مقار�ات�ا�.التنظيف

بالرغم�من�أ�ميتھ��فا��انب�السوسيولو����مثال�ي�اد�ينعدم�����معظم�الدراسات�ال���تناولت��تداعيات��ورونا�ع���الب�ئة

  ... لفك�شيفرة��الظا�رة

�أ ��و�ئة،إذ �خاصة ��زمات �مع �أفضل ��ش�ل �التعامل �ع�� �قدرتنا �من ��عزز ���ية �ب�ئة ��� �الع�ش �إن جائحة���ن

حيث�من� �ا�املعقدة،تداعيا���ية�فحسب��بل����أزمة�إ�سانية�عابرة�للقارات�ول�ا� ��عدو��أن�ت�ون�مجرد�أزمة�ورونا�ال 

ي�ون�ل�ذه��زمة�تأث���عميق�وسل���ع���ج�ود�التنمية�املستدامة؛�ذلك�أن�التباطؤ��قتصادي�العال���املمتد� املر���أن�

  :السؤال�التا����عا��و�عليھ�فإن�ورقة�البحث�،�2030ة�لعام�سيؤثر�سلًبا�ع���تنفيذ�خطة�التنمية�املستدام

نقدية�أل�داف�التنمية� دراسة�تحليلية� ع���تحقيق��ستدامة�البي�ية؟�19-ما����تداعيات�جائحة��ورونا��وفيد

 15- 13: ��داف��– ODD 2030املستدامة
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ABSTRACT : 
In this paper, we try to critically examine a set of articles that address the implications of the 

Corona-virus on environmental sustainability as a goal of sustainable development (goal 13 and 15.) 
The study provides a critical analysis of 10 studies on the relationship between COVID-19 and the 

environment, published in international journals (Google Scholar). As a reminder, the number of articles 
on COV19 environmental implications published on the Google Scholar floor is approximately 2.150, 
most of which are in English. 

The 10 studies deal with the environmental and ecology implications of COVE19 and are 
distributed into two groups: a group that focuses on the positive impact, especially on air, gas emissions 
and others. And the second highlights the negative side of the pandemic, especially medical waste and 
soil pollution, due to the excessive use of disinfectants, sterilization and such cleaning substances. 
However, most studies have adopted one approach rather than addressing the phenomenon from several 
transdisciplinary approaches, as the sociological aspect is almost lacking in most studies of the 
environmental consequences of Corona... 

Living in a healthy environment enhances our ability to deal better with crises, especially 
epidemics; as the pandemic of Coruna is not only a health crisis but a cross-continental humanitarian 
crisis with complex repercussions; as it is likely to have a profound and negative impact on sustainable 
development efforts. A prolonged global economic slowdown will negatively affect the implementation 
of the 2030 Sustainable Development Plan; so the paper addresses the following question: 

What are the implications of the Corona-19 pandemic for environmental sustainability? 
Critical Analysis Study of Sustainable Development Goals (ODD 2030) - 
Objectives: 13 - 15 

  

 :املقدمة.1

��ورونا �جائحة �عدوى �لتف��� �بتحقيق�أ�دف� COVID)- (�19ان ��علق �ما �السيما �املجاالت �من �العديد �ع�� �كب��ا تأث��ا

 . التنمية�املستدامة،�خاصة�البي�ية�م��ا

من�آثار�سلبية�ع����19-،�تحديات��ائلة�جراء�ما�خلفتھ�جائحة��ورونا��وفيدتواجھ�دول�العالم��و�املغار�ية�خاصة

��ثار��يجابية� ��عض �ظ�رت �ح�ن ��� �ال��ية، �الرعاية � �ونظم � �الب�ئة �وال��بية، ��االقتصاد � �ال�شر�ة ���شطة مختلف

�انبعا �ونقص �التلوث �درجات �انخفاض ��� �تمثلت � �ا���ر�و��غالق �إجراءات ��عد �الب�ئة �من�لصا�� �وغ���ا �الكر�ون ث

السيما�ما��علق�بال�دف��  ODD 2030(Henri-Luc, 2017)املؤشرات��يجابية�ال���تخدم�تحقيق�أ�داف�التنمية�املستدامة

ا،��س��دف�بناء�مستقبل�أفضل�وأك���استدامة�ل��ميع��17شمل�أ�داف�التنمية�املستدامة� ،15و�13رقم ا�عاملي�
ً
وقد�. �دف

غ���أن� . 2030واملزمع�تحقيق�ا�بحلول�عام��2015ف�من�قبل�ا��معية�العامة�لألمم�املتحدة����عام�تم�تحديد��ذه���دا

أ�م�تأث���إيجا�ي�علھ�ي�ون�تلك�ال�زة����الضم�����سا�ي��كصفارة�إنذار�للمجتمع�ال�شري���ي��عيد�النظر����الكث���من�

أدت�إ����ش�ل��19-تعامل�مع��و�ئة،�فأزمة�جائحة��ورونا��وفيداملعاي����خاصة�تجاه�الب�ئة��وال��ة�العمومية��وكيفية�ال

 . نظرة�جديدة���س�شرف�لسياسة�ي�ية�تتجاوب�مع�املعطيات��ال���خلف��ا�جائحة��ورونا��سواء�ع���الب�ئة�أو�املجتمع
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. �س�ب�املرض�ل��يوان�و��سان�ف��وسات��ورونا����ساللة�واسعة�من�الف��وسات�ال���قد: مف�وم�ف��وس�كورونا�- 2

�من�ف��وسات��ورونا��س�ب�لدى�ال�شر�أمراض�تنفسية�ت��اوح�حد��ا�من�نزالت�ال��د�الشا�عة�إ���
ً
ومن�املعروف�أن�عددا

و�س�ب�). سارس(واملتالزمة�التنفسية�ا��ادة�الوخيمة�) م��س(�مراض��شد�وخامة�مثل�متالزمة�الشرق��وسط�التنفسية�

�مرض��وفيدف��وس��ور 
ً
ك�شف�مؤخرا

ُ
  )OMS�،2019( .19- ونا�امل

ولم�يكن��ناك�أي�علم�. �و�مرض�معد��س�بھ�آخر�ف��وس�تم�اك�شافھ�من�ساللة�ف��وسات��ورونا: 19- كوفيد�مف�وم�- 3

وقد�تحّول�. 2019د�سم���/ بوجود��ذا�الف��وس�ا��ديد�ومرضھ�قبل�بدء�تفشيھ����مدينة�وو�ان�الص�نية�����انون��ول 

 (OMS, 2019) .�ن�إ���جائحة�تؤثر�ع���العديد�من�بلدان�العالم�19-وفيد�

4 -� ��ستدامة �ب��وات� (Sustainability) ركز��ستدامة: �ستدامة: مف�وم �املساس �ا��اضر�دون �احتياجات �تلبية ع��

�احتياجا��ا �تل�� �وال�� �القادمة ��جيال �ر�ائز. ومقدرات �ثالث �من ��ستدامة �مف�وم �واجتماعية: يتألف �و�ي�ية  .اقتصادية

 (2018 ,الصعيب)

�املستدامة- 5 �التنمية �: مف�وم �أم�� �مصط�� �املستدامة �املتحدة(التنمية ��مم �ال�وكب�)صادر�عن �لتطو�ر�موارد ���دف ،

رة��جتما���مع�ا،�شر�طة�أن�تل���احتياجات�ا��اضر�دون�املساس�بقد�-الطبيعية�وال�شر�ة،�وتجو�د�التعاطي��قتصادي�

 .�جيال�القادمة�ع���تلبية�حاجا��ا�ا��اصة���ا

بذلك�املصط���رسمت��مم�املتحدة�خارطة�التنمية�البي�ية�و�قتصادية،�لتحس�ن�ظروف�املع�شة�ل�ل�.. التنمية�املستدامة

حمل��وكب��رض�فوق�طاقتھ
ُ
  )1987،��ارلم( .فرد����املجتمع،�دون��فراط����استخدام�املوارد�الطبيعية،�ال���ت

  العمل�املنا��:  13التعر�ف�بال�دف��- 6

�الطاقة� " �مجال ��� �و�عز�ز�التطورات ��نبعاثات �تنظيم �خالل �من �وآثاره ��غ���املناخ �مل�افحة �عاجلة �إجراءات اتخاذ

   )2020س��ج،�( "املتجددة

  )2020،�برنامج��مم�املتحة��نما�ي،�UNDP( :13مقاصد�ال�دف�-1- 6

درة�ع���الصمود����مواج�ة��خطار�املرتبطة�باملناخ�وال�وارث�الطبيعية����جميع�البلدان،�و�عز�ز��عز�ز�املرونة�والق )1

  القدرة�ع���التكيف�مع�تلك��خطار

 إدماج�التداب���املتعلقة�بتغ���املناخ����السياسات�و�س��اتيجيات�والتخطيط�ع���الصعيد�الوط�� )2
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ر�ة�واملؤسسية�للتخفيف�من��غ���املناخ،�والتكيف�معھ،�وا��د�من�تحس�ن�التعليم�وإذ�اء�الو���والقدرات�ال�ش )3

 أثره�و�نذار�املبكر�بھ

�من� )4 ��غ���املناخ ��شأن ��طار�ة �املتحدة ��مم �اتفاقية �النمو��� �متقدمة �البلدان �من ��طراف �بھ ��ع�دت �ما تنفيذ

� �قدره �ملبلغ �املش��كة �التعبئة ���دف ��100ال��ام �بحلول �دوالر�سنو�ا �بليون �املصادر�لتلبية��2020عام �جميع من

��خضر� �الصندوق �وجعل �التنفيذ، �وشفافية �املجدية �التخفيف �إجراءات �سياق ��� �النامية، �البلدان احتياجات

 للمناخ����حالة��شغيل��امل�عن�طر�ق�تزو�ده�برأس�املال����أقرب�وقت�ممكن

علق�ن�بتغ���املناخ����أقل�البلدان�نموا،�والدول��عز�ز�آليات�تحس�ن�مستوى�قدرات�التخطيط�و�دارة�الفعال�ن�املت )5

 .ا��زر�ة�الصغ��ة�النامية،�بما����ذلك�ال��ك���ع���ال�ساء�والشباب�واملجتمعات�املحلية�وامل�مشة

 ا��ياة����ال�ّ� : 15ال�دف�- 7

"� �الغابات �وإدارة �مستدام، �نحو �ع�� �و�عز�ز�استخدام�ا �وترميم�ا �ال��ية ��ي�ولوجية �النظم �مستدام،�حماية �نحو ع��

  )UNDP�،2020( ".وم�افحة�الت��ر،�ووقف�تد�ور��را����وعكس�مساره،�ووقف�فقدان�التنوع�البيولو��

  , (2020برنامج��مم�املتحدة��نما�ي�  ,UNDP):15مقاصد�ال�دف�-1- 7

�للمياه�العذبة�الداخلية�وخ )1 ��ي�ولوجية �ال��ية�والنظم ��ي�ولوجية �النظم دما��ا،�وال�سيما�ضمان�حفظ�وترميم

الغابات�و�را����الرطبة�وا��بال�و�را����ا��افة،�وضمان�استخدام�ا�ع���نحو�مستدام،�وذلك�وفقا�لالل��امات�

  2020بموجب��تفاقات�الدولية،�بحلول�عام�

�و  )2 �املتد�ورة �الغابات �وترميم �الغابات، �إزالة �ووقف �الغابات، �أنواع ���ميع �املستدامة ��دارة تحقيق��عز�ز�تنفيذ

 2020ز�ادة�كب��ة�����سبة�زرع�الغابات�وإعادة�زرع�الغابات�ع���الصعيد�العال��،�بحلول�عام�

�الت��ر�وا��فاف� )3 �من �املتضررة ��را��� �ذلك ��� �بما �املتد�ورة، �وال��بة ��را��� �وترميم �الت��ر، م�افحة

 2030عام��والفيضانات،�والس���إ���تحقيق�عالٍم�خاٍل�من�ظا�رة�تد�ور��را���،�بحلول 

ضمان�حفظ�النظم��ي�ولوجية�ا��بلية،�بما����ذلك�تنوع�ا�البيولو��،�من�أجل��عز�ز�قدر��ا�ع���توف���املنافع� )4

 2030ال���ال�غ���ع��ا�لتحقيق�التنمية�املستدامة،�بحلول�عام�

،�والقيام،�بحلول�اتخاذ�إجراءات�عاجلة�و�امة�ل��د�من�تد�ور�املوائل�الطبيعية،�ووقف�فقدان�التنوع�البيولو�� )5

دة�ومنع�انقراض�ا2020عام�  ،�بحماية��نواع�امل�دَّ

�تلك� )6 �إ�� �الوصول �و�عز�ز�سبل �ا��ي�ية، �املوارد �استخدام �عن �الناشئة �للمنافع �واملنصف �العادل �عز�ز�التقاسم

 املوارد،�ع���النحو�املتفق�عليھ�دوليا

�امل )7 �لألنواع �املشروع �غ�� �الصيد �لوقف �عاجلة �إجراءات �ف��ا،�اتخاذ �و�تجار �وا��يوانات �النباتات �من حمية

 والتصدي�ملنتجات��حياء�ال��ية�غ���املشروعة،�ع���مستو�ي�العرض�والطلب�ع���السواء

اتخاذ�تداب���ملنع�إدخال��نواع�الغر�بة�الغاز�ة�إ���النظم��ي�ولوجية�لألرا����واملياه�وتقليل�أثر�ذلك�إ���حد�كب��،� )8

 �2020ولو�ة�أو�القضاء�عل��ا،�بحلول�عام��ومراقبة��نواع�ذات

��نمائية،� )9 �والعمليات �واملح��، �الوط�� �التخطيط �عمليات ��� �البيولو�� �والتنوع ��ي�ولوجية �النظم �قيم إدماج

 2020واس��اتيجيات�ا��د�من�الفقر،�وا��سابات،�بحلول�عام�

��غ )10 �كب��ة �ز�ادة �املصادر�وز�اد��ا �جميع �من �املالية �املوارد ��ي�ولوجية�حشد �والنظم �البيولو�� �التنوع �حفظ رض

 واستخدام�ا�استخداًما�مستداًما
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�وتوف���ما� )11 �للغابات �املستدامة ��دارة �تمو�ل ��غرض �املستو�ات �جميع �املصادر�وع�� �جميع �من �كب��ة �موارد حشد

 ع�الغاباتيكفي�من�ا��وافز�للبلدان�النامية�لتعز�ز�تلك��دارة،�بما����ذلك�حفظ�الغابات�وإعادة�زر 

�عز�ز�الدعم�العال���ل���ود�الرامية�إ���م�افحة�الصيد�غ���املشروع�لألنواع�املحمية�و�تجار���ا،�وذلك�بوسائل� )12

 .املستدام��شمل�ز�ادة�قدرات�املجتمعات�املحلية�ع���الس���إ���ا��صول�ع���فرص�سبل�كسب�الرزق

 

 
 15مخطط�يو����حقائق�ومعطيات�مرتبطة�بال�دف�

  

  :10مقارنة�و�نقد�الدراسات�الـــ��- 8

صاحب� 01عنوان�الدراسة�رقم�

 الدراسة

م�ان�

 الدراسة

 حوصلة�الدراسة

La nouvelle approche de « Une 
seule santé » (One Health) 
.« One Health »  Sociale-
écologie de la sante 

نحو�بناء���ة�:  مقار�ة�جديدة��

 إي�ولوجية�- اجتماعية

Jean 
Simos 

  كسر�ا��دود�ب�ن�التخصصات -1 سو�سرا

 .تبادل�املعرفة -2
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  :حوصلة- 9

�جودة�بتحسن تتعلق�و ��املدى�قص��ة�نتائج�إ����البي�ية���19وفيد�تداعيات��تناولت�ال���الدراسات�معظم�توصلت  

�ال�واء �تطرح�املدى��عيدة�وأخرى �عموما�ال�واء�تلوث�ال���و �املصا�ع�من�املنبعثة�الغازات�وانخفاض� ��ساؤالت�بدور�ا�

��عن�الناتجة�الطبية�للنفايات�ال�ائل�ا���م�وأ�م�ا�ا��ائحة��عد�ما�البي�ية��ورونا�تداعيات��مع�التعامل�كيفية�عن�جو�ر�ة

�15و�13 ال�دف�ن�خاصة�املستدامة�التنمية�أ�داف�تحقيق�أن�إل��ا�املتوصل�النتائج�تفيد�اكم��ورونا،�ف��وس�مجا��ة

�نا�يك��ورونا،�جائحة�مل�افحة�اس��لكت�الدول �م��انيات�معظم��ون �كب��ة،�تحديات��ش�د�سوف�واملناخ�بالب�ئة�املتعلق�ن

�من�عنھ�ترتب�وما�العال����قتصاد���لة��ع�� �عن �كذلك�ظاملالح�وفقر،�بطالة� �السوسيولوجية�املقار�ة�غياب��و �

����ضبابية�خلق�شأنھ�من��ذا�و �واملحيط�الب�ئة�ع����ورونا�لتداعيات ���ون �املناسبة�وا��لول �ا��ائحة���م����يص�

�املتعلقة�01 رقم�الدراسة�����وردت��ال���للتخصصات�العابرة�ا��ديثة�املقار�ات�دور �ي��ز�ما�و�و �بامتياز �اجتماعية�الظا�رة

��ورونا،��عد�ملا�والتحض�� �ا��ائحة�آلثار �للتصدي��رئ�سية�أ�عاد�ثالثة�صاح��ا�اعتمد�حيث�"واحدة���ة" ا��ديدة�باملقار�ة
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��قليلة�التخصصات�متعددة�املقار�ات�و �الدراسات��ذه�مثل�تبقى��الص��،�البعد�و ��ي�ولو���البعد��جتما��،�البعد��و��

�اقتصادية،-السوسيو�وامتدادا��ا��ورونا�جائحة�ب��م�ظا�رة�ع���خاصة�توظيفھ يصعب�حديث�معر���حقل�باعتبار�ا

  .والبي�ية�ال��ية�كذا�و �العاملية،��قليمية،
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