
إحـراق الوقـود
فــي املنـــازل

موجز تنفيذي

لية
اخ

الد
ن 

ماك
األ

يف 
اء 

هلو
ية ا

وع
ن ن

شأ
ية ب

عامل
ة ال

صح
ة ال

ظم
ة ملن

يهي
وج

 الت
دئ

ملبا
ا

Department of Public Health, Environmental and 
Social Determinants of Health (PHE)

Family, Women's and Children's Health (FWC)

World Health Organization (WHO)

Avenue Appia 20
CH-1211 Geneva 27
Switzerland
http://www.who.int

املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن نوعية اهلواء يف األماكن الداخلية
إحراق الوقود يف املنازل

موجز تنفيذي

ة أعوام من القرن احلادي والعرشين، ما زال ما يقرب من 3 مليارات من أفقر  بعد ميض عدّ
الناس يف العامل يعتمدون عىل أنواع الوقود الصلبة (اخلشب، روث احليوانات، الفحم النبايت، 
الة وشديدة التلويث من أجل الطهي  رق يف أفران غري فعّ خملفات املحاصيل، الفحم) التي حتُ
والتدفئة، مما يؤدي حالياً إىل نحو 4 ماليني وفاة مبكرة سنوياً يف صفوف األطفال والبالغني. 
وإىل جانب استخدام األفران ومصابيح الكريوسني عىل نطاق واسع، تسبب هذه املامرسات 

املتعلقة بالطاقة املنزلية العديد من الوفيات واإلصابات اخلطرية نتيجة للسمط واحلروق 
والتسمم. واستخدام أفران الوقود الصلب يف البلدان األكثر تقدماً شائع أيضاً ويُسهم عىل 
نحو يُعتد به يف التعرض للهواء امللوث. وتلوث اهلواء الناجم عن إحراق الوقود يف املنازل 

هو أهم خطر عاملي يتهدد الصحة البيئية اليوم. 

وتتضمن هذه املبادئ التوجيهية، املستندة إىل مبادئ توجيهية موجودة للمنظمة بشأن نوعية 
دة، أحدث البيّنات عن استخدام الوقود وانبعاثاته ومستويات  ثات حمدَّ اهلواء فيام يتعلق بملوِّ

التعرض البرشي له وخماطره الصحية وآثار التدخالت واالعتبارات املتعلقة بالسياسات، من 
أجل توفري توصيات عملية خلفض هذا العبء الصحي. وسوف يساعد تنفيذ هذه 

التوصيات أيضاً عىل ضامن فوائد إضافية للمجتمع والتنمية والبيئة – بام يف ذلك الفوائد 
الة. املناخية التي ستنجم عن الوصول عىل نطاق أوسع إىل طاقة منزلية نظيفة ومأمونة وفعّ

وتستهدف املبادئ التوجيهية صانعي سياسات الصحة العمومية واملتخصصني العاملني مع 
قطاعات الطاقة والبيئة وغريمها عىل وضع وتنفيذ سياسات للحد من اآلثار الصحية الضارة 

إلحراق الوقود يف املنازل. ويرتبط هذا املنشور بعمل جار تضطلع به املنظمة ورشكاؤها يف 
سبيل توفري الدعم التقني من أجل تنفيذ التوصيات ورصد التقدم املحرز وتقييم اآلثار 

الربناجمية.
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iii

متهيد

استخدام الطاقة يف املنزل سمة حيوية جلميع املجتمعات البرية. وُتستخدم الطاقة ملجموعة متنوعة من 
األغراض، منها الطهي والتدفئة واإلنارة وتوليد الدخل عى نطاق صغر وخمتلف املهام املنزلية والرفيه. 
وعى الرغم من أن أي استخدام للطاقة يف املنزل ُيمكن أن يؤثر عى الصحة بطرق متنوعة، فإن أهم خطر 
مبارش عى الصحة عى الصعيد العاملي يتمثل إىل حّد كبر يف تلوث هواء املنازل الناجم عن اإلحراق غر 
املكتمل للوقود يف األفران واملصابيح املنخفضة الفّعالية املستخدمة يف الطهي والتدفئة واإلنارة. وبالنسبة 
لعام 2012، قدرت منظمة الصحة العاملية )املنظمة( أن ما يقرب من ثالثة مليارات شخص، أغلبهم يف 
البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، يفتقرون إىل الوصول إىل خدمات الطاقة النظيفة أو 

احلديثة للطهي مما يؤدي إىل نحو 4.3 مليون حالة وفاة مبكرة عى الصعيد العاملي.
بشأن  العهد  قديم  تقليد  الصحية. وللمنظمة  للحياة  املنزل وحوله أسايس  داخل  النظيف  واهلواء 
نظيف  هواء  لضامن  تقنية  توصيات  ووضع  بالصحة  املتعلقة  اهلواء  نوعية  جوانب  عى  البّينات  جتميع 
وصحي عى السواء يف البيئتني الداخلية واخلارجية. ويوّفر هذا املطبوع، وهو الثالث يف السلسلة، وييل 
ثة خمتارة وبالرطوبة والعفن،  يتعلق بمواد ملوِّ الداخلية فيام  التوجيهية لنوعية اهلواء يف األماكن  املبادئ 
توصيات تقنية بشأن األداء املطلوب ألنواع الوقود والتكنولوجيات املستخدمة يف املنازل. وُتسلِّم هذه 
املبادئ التوجيهية بالتحديات التي تواجهها الدول األعضاء عندما حتاول تنفيذ تدخالت بشأن الطاقة يف 
املنازل، وتوّفر التوجيه بشأن أفضل النهوج لضامن رسعة اعتامد التكنولوجيات وأنواع الوقود املنخفضة 

االنبعاثات يف إنتاج الطاقة يف املنازل وإدامة استخدامها حلامية الصحة.  
وتأيت هذه املبادئ التوجيهية يف وقت مناسب عى نحو خاص مع انتقال املجتمع العاملي نحو مستقبل 
أكثر استدامة وإنصافًا، مهتديًا بإطار التنمية املستدامة ملا بعد عام 2015. وعى الرغم من أن ثمة مبادرات 
عاملية ووطنية عديدة تستهدف ضامن وصول مجيع األرس إىل الطاقة النظيفة واحلديثة يف الوقت الراهن، 

فهناك افتقار إىل الوضوح بشأن التكنولوجيات وأنواع الوقود التي ُيمكن اعتبارها نظيفة ومأمونة.
وسوف يؤدي القضاء عى جوانب عدم املساواة الكبرة يف الوصول إىل الطاقة ونوعية اهلواء داخل 
املبادئ  توّفر هذه  اليوم إىل حتقيق فوائد صحية وإنامئية كبرة. وسوف  العامل  املوجودة يف  املنزل وحوله 
التوجيهية اجلديدة املعلومات لصانعي السياسات والقرارات يف قطاع الصحة وسائر القطاعات، وكذلك 

للباحثني واملوظفني التقنيني، بشأن تصميم تدخالت وتنفيذها من أجل التصدي هلذه املشكلة.  
وقد ُوضعت املبادئ التوجيهية وخضعت الستعراض نظراء من جانب أخصائيني من خمتلف أنحاء 
العامل، كام أن التوصيات تعتمد عى معلومات مستمدة من استعراض صارم لكل املعارف العلمية املتاحة 
حاليًا عن هذا املوضوع. وأود أن أشكر هؤالء اخلرباء عى ما قاموا به من عمل يف سبيل استحداث منَتج 

ع عى بذل جمهود رئييس جديد يف سبيل حتسني الصحة العاملية. ُيمكن يف رأيي أن يشجِّ
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1

نظرة عامة

مازال ما يقرب من 3 مليارات من أفقر الناس يف العامل يعتمدون عى أنواع الوقود الصلبة )اخلشب، روث 
احليوانات، الفحم النبايت، خملفات املحاصيل، الفحم( التي حُترق يف أفران غر فّعالة وشديدة التلويث من 
أجل الطهي والتدفئة، مما يؤدي حاليًا إىل نحو 4 ماليني وفاة مبكرة سنويًا يف صفوف األطفال والبالغني 
نتيجة لألمراض التنفسية، وأمراض القلب واألوعية الدموية، والرسطان. وإىل جانب استخدام األفران 
ومصابيح الكروسني عى نطاق واسع، تسبب هذه املامرسات املتعلقة بالطاقة املنزلية العديد من الوفيات 
البلدان  يف  للتدفئة  الصلب  الوقود  واستخدام  والتسمم.  واحلروق  للسمط  نتيجة  اخلطرة  واإلصابات 
األكثر تقدمًا شائع أيضًا وُيسهم عى نحو ُيعتد به يف التعرض للهواء امللوث. وتلوث اهلواء الناجم عن 

إحراق الوقود يف املنازل هو أهم خطر عاملي يتهدد الصحة البيئية اليوم.
وتتضمن هذه املبادئ التوجيهية اجلديدة أحدث البّينات عن استخدام الوقود وانبعاثاته ومستويات 
التعرض البري له وخماطره الصحية وآثار التدخالت واالعتبارات املتعلقة بالسياسات، من أجل توفر 
توصيات عملية خلفض هذا العبء الصحي، وهي تستند إىل مبادئ توجيهية موجودة للمنظمة بشأن 
الفوائد  التوصيات أيضًا عى ضامن  تنفيذ هذه  دة. وسوف يساعد  ثات حمدَّ يتعلق بملوِّ فيام  نوعية اهلواء 
اإلضافية التي تعود عى املجتمع والتنمية والبيئة – بام يف ذلك املناخ – نتيجة الوصول عى نطاق أوسع 

إىل طاقة منزلية نظيفة ومأمونة وفّعالة. 
واستنادًا إىل جمموعة واسعة من االستعراضات املنهجية للمنشورات العلمية صدر تكليف بإجرائها 
حديثًا، أو ُنرت مؤخرًا، تطبِّق املبادئ التوجيهية معاير صارمة لتقييم نوعية البّينات املتاحة ومدى مالءمة 
وضع التوصيات. وتتمثل إحدى النتائج الرئيسية يف أنه يتعنّي بالنسبة لعّدة حصائل صحية مهّمة، بام يف 
املادة  – وهو  الرئييس  ث  للملوِّ التعرض  األطفال، خفض  التي تصيب  احلادة  التنفسية  األمراض  ذلك 
– إىل مستويات منخفضة لتحقيق  التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومر  الدقيقة أو اجلسيامت  اجلسيمية 
الصلب  بالوقود  التدخالت اخلاصة  أن أغلب  الرئيسية األخرى هي  الصحية. والنتيجة  الفوائد  أغلب 
التي جرى الرويج هلا يف السنوات األخرة مل تؤد حتى إىل االقراب من هذه املستويات املستهدفة بالنسبة 
لالستخدام اليومي، وأن األمر حيتاج إىل قدر أكرب بكثر من الركيز عى ترسيع الوصول إىل أنواع نظيفة 

من الوقود الستخدامها يف املنازل. 
ثات قدر اإلمكان، مع التسليم يف الوقت  ز التوصيات اهتاممًا خاصًا عى احلّد من انبعاثات امللوِّ وُتركِّ
نفسه بأمهية التهوية الكافية واملعلومات والدعم لألرس من أجل ضامن أفضل استخدام للتكنولوجيات 
دة وتوصية  وأنواع الوقود. وهي تشمل اعتبارات عامة بشأن السياسات وجمموعة من أربع توصيات حمدَّ
بشأن ممارسة جيدة للتصدي لآلثار الصحية واملناخية عى السواء. وتتناول االعتبارات العامة مواضيع 
من قبيل احلاجة إىل اختاذ اإلجراءات عى نطاق املجتمع املحيل بالنظر إىل أن التلوث املنبعث من منزل أو 
من مصدر آخر يؤثر عى اجلران، والعكس بالعكس، وأنه ال ُيمكن ببساطة افراض أن أنواع الوقود 

والتكنولوجيات اجلديدة مأمونة وإنام يتعنّي تقييمها. وتتصدى التوصيات املحددة ملا ييل:
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د مستويات االنبعاثات من أنواع الوقود والتكنولوجيات  • األهداف املتعلقة بمعّدالت االنبعاث التي حتدِّ
مة لتوجيه عملية  املستخدمة لتوليد الطاقة يف املنازل التي تثر أدنى قدر من املخاطر الصحية، واملصمَّ
دة يف املبادئ  تقييم مدى جودة التدخالت املتنوعة يف استيفاء الركيزات اخلاصة بنوعية اهلواء املحدَّ

التوجيهية للمنظمة؛
• السياسات خالل فرة التحّول من املامرسات الراهنة إىل استخدام أنواع الوقود وتكنولوجيات الطاقة 
النظيفة يف املنازل عى نطاق املجتمع، مع التسليم بأن األمر سيحتاج إىل اختاذ خطوات مرحلية لبعض 
الوقت يف املستقبل بالنسبة لألرس املنخفضة الدخل واألكثر عزلة يف املناطق الريفية التي تعتمد عى 

أنواع الوقود الصلبة؛
• احلاجة إىل جتنب استخدام الفحم غر املعاَلج كوقود يف املنازل بالنظر إىل خماطره الصحية املحددة؛

• احلاجة إىل جتنب استخدام الكروسني كوقود يف املنازل بالنظر إىل ما يثره من خماوف بشأن االنبعاثات 
واملأمونية.

ثات  ع التوصية اخلاصة باملامرسة اجليدة صانعي السياسات عى التسليم بأن العديد من امللوِّ وتشجِّ
النامجة عن إحراق الوقود يف املنازل تؤدي عى السواء إىل خماطر صحية وإىل تغر املناخ. 

مع  العاملني  واملتخصصني  العمومية  الصحة  سياسات  واضعي  التوجيهية  املبادئ  وتستهدف 
الطاقة والبيئة وغرمها عى وضع وتنفيذ سياسات للحد من اآلثار الصحية الضارة إلحراق  قطاعات 

الوقود يف املنازل.
ـــم  ـــر الدع ـــبيل توف ـــا يف س ـــة ورشكاؤه ـــه املنظم ـــع ب ـــار تضطل ـــل ج ـــور بعم ـــذا املنش ـــط ه ويرتب
ـــة،  ـــار الربناجمي ـــم اآلث ـــرز وتقيي ـــدم املح ـــد التق ـــك رص ـــات، وكذل ـــذ التوصي ـــل تنفي ـــن أج ـــي م التقن
ـــاح  ـــازل. وُيت ـــود يف املن ـــراق الوق ـــأن إح ـــة بش ـــات املنظم ـــدة بيان ـــالل قاع ـــن خ ـــال، م ـــبيل املث ـــى س ع
ـــة  ـــادئ التوجيهي ـــل عـــن اإلرشـــادات واألدوات وســـائر املـــوارد يف صفحـــات املب ـــد مـــن التفاصي املزي

.http://www.who.int/indoorair/guidelines/hhfc :ـــت عى شـــبكة اإلنرن
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السبب املنطقي هلذه املبادئ التوجيهية 

تلوث اهلواء يف املنازل نتيجة اإلحراق غر الفّعال ألنواع الوقود الصلبة من أجل الطهي والتدفئة هو حاليًا 
العاملي. وطبقًا للحسابات،  الصعيد  بالبيئة عى  ناجم عن مرض وحيد مرتبط  مسؤول عن أكرب عبء 
ُيسبب تلوث اهلواء يف املنازل نتيجة الطهي نحو 4 ماليني وفاة مبكرة سنويًا )1، 2(. وطبقًا لتقديرات 
املنظمة أّدى تلوث اهلواء يف املنازل إىل 4.3 مليون وفاة يف عام 2012 )3(. وترتبط 0.4 مليون وفاة أخرى 
بمسامهة تلوث اهلواء يف املنازل يف تلوث اهلواء املحيط )الطلق( )2(. ويضاف إىل ذلك الوفيات واملراضة 
النامجان عن تلوث اهلواء يف املنازل نتيجة التدفئة واإلنارة، وإن كان ال يوجد تقديرات كمية هلام بسبب 

نقص البحوث وضعف البّينات. 
ض استخدام أنواع الوقود غر الفّعالة لتدفئة املنازل والطهي واإلنارة أعضاء األرسة أيضًا،  وُيعرِّ
وخاصة األطفال، خلطر اإلصابة باحلروق )عى سبيل املثال، نتيجة السقوط يف النران أو انسكاب الوقود 
الناجم  املنازل  وما إىل ذلك( والتسمم )نتيجة ابتالع الكروسني(. وعى الرغم من أن تلوث اهلواء يف 
عن إحراق الوقود فيها أقل خطورة يف البلدان األكثر تقدمًا، فإنه مازال يمثل مشكلة يف السياقات التي 
ُتستخدم فيها أنواع الوقود الصلبة )وخاصة اخلشب وغر ذلك من الكتلة احليوية( والكروسني للتدفئة. 
وحتى اآلن، مل تكن ثمة مبادئ توجيهية صحية تتضمن توصيات بشأن السياسة التي ينبغي اتباعها 
إزاء هذه القضية. وقد أّدى االعراف املتزايد بأن توافر الطاقة احلديثة يف املنازل أمر حاسم بالنسبة لتحقيق 
األهداف الصحية واإلنامئية والبيئية )بام يف ذلك املناخية( إىل اختاذ عّدة مبادرات طموحة من ِقبل األمم 
املتحدة واحلكومات لضامن إمكانية الوصول إىل الطاقة املنزلية احلديثة عى مدى الـ 15-20 سنة املقبلة. 
ومن هذا املنطلق، تتضح أمهية توفر مبادئ توجيهية لضامن حتقيق الفوائد الصحية الكبرة امُلمكنة 

لالستثامر يف الطاقة املنزلية ووضع سياسة يف هذا الصدد.



4

املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن نوعية اهلواء يف األماكن الداخلية: إحراق الوقود يف املنازل

األغراض والنطاق

مة لتزويد البلدان والركاء املنّفذين باملعلومات العملية عن أداء وخصائص  هذه املبادئ التوجيهية مصمَّ
تكنولوجيات إحراق الوقود يف املنازل وأنواع الوقود الالزمة ملنع اآلثار الصحية السلبية التي ُتعزى حاليًا 
املنخفضة  البلدان  الركيز ينصب عى  فإن  نطاقها عاملي،  أن  الرغم من  اهلواء هذا. وعى  تلوث  ملصدر 
الدخل والبلدان املتوسطة الدخل التي تعاين يف هذا الصدد من عبء مرض كبر إىل حّد بعيد. وجيري 
التصدي جلميع مصادر اإلحراق يف املنازل، وخاصة تلك املستخدمة يف الطهي والتدفئة واإلنارة. ويتمثل 
الغرض العام هلذه املبادئ التوجيهية يف توفر املعلومات والدعم للحكومات ورشكائها املنّفذين يف سبيل 
التوجيهية عى  املبادئ  ز  وُتركِّ احلديثة عى أرسع وأنصف نحو ممكن.  املنزلية  الطاقة  إىل  التحّول  حتقيق 

املجاالت السياساتية الثالثة التالية:
ما الذي ُيمكن واقعيًا عمله؟ يشمل ذلك وضع أداة عملية النتقاء أفضل اخليارات بالنسبة لألفران   •

وأنواع الوقود استنادًا إىل معدالت انبعاثاهتا من امللوثات الرئيسية التي ترض الصحة.
ما هو مستوى النظافة املطلوب؟ يتعلق هذا السؤال بأفضل هنج لضامن أنه، خالل التحّول من الوقود   •
الصلب إىل أنواع الوقود والتكنولوجيات األنظف إحراقًا، فإن من ال يستطيعون التحّول عى نحو 
فوري وكامل إىل أنواع الوقود والتكنولوجيات احلديثة والنظيفة )أي الغاز والكهرباء( جينون رغم 

ذلك فوائد صحية كبرة مؤقتًا.
ما هي أنواع الوقود التي ينبغي تقييد استخدامها أو تالفيها؟  •

األسئلة املتعلقة بالنطاق

ُوضعت أربعة أسئلة متعلقة بالنطاق تشمل القضايا التي ستتصدى هلا توصيات املبادئ التوجيهية عى 
النحو التايل:

1- ما هو اجلهاز ومعدالت انبعاثات الوقود الالزمة الستيفاء مبادئ املنظمة التوجيهية بشأن نوعية اهلواء 
ميكرومر،   2.5 عن  قطرها  يقل  التي  للجسيامت  بالنسبة  املرحيل1-  واهلدف  السنوي(  )املتوسط 
واملبادئ التوجيهية بشأن نوعية اهلواء )املتوسط عى مدى 24 ساعة( بالنسبة ألول أوكسيد الكربون؟ 
2- يف ضوء التحديات املسلَّم هبا فيام يتعلق بضامن رسعة اعتامد أجهزة وأنواع وقود قليلة االنبعاثات جدًا 
إلنتاج الطاقة يف املنازل وإدامة استخدامها، والسيام يف البيئات املنخفضة الدخل، ما هو النهج الذي 

ينبغي اّتباعه خالل هذا التحّول؟ 
3- هل ينبغي استخدام الفحم كوقود يف املنازل؟

4- هل ينبغي استخدام الكروسني كوقود يف املنازل؟
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ثات  وخالل إعداد هذه املبادئ التوجيهية، اعُترب أن البّينات العلمية التي تستند إليها مستويات امللوِّ
املحددة يف مبادئ املنظمة التوجيهية بشأن نوعية اهلواء )4، 5( صاحلة، وفقًا للتحديث العلمي الذي نرته 
باعتبارها   2006 املنشورة يف عام  باملادة اجلسيمية  القيم اخلاصة  12013  )6(. وُقبلت  املنظمة يف عام 
دة  2010 بشأن ملوثات حمدَّ تنطبق داخل املنازل وخارجها عى السواء. وُقبلت القيم املنشورة يف عام 
أخرى للهواء الداخيل باعتبارها تنطبق عى مجيع البيئات الداخلية غر املهنية، وبالنسبة جلميع املجموعات 

السكانية.

 مسائل ومواضيع أخرى

جرى استعراض ثالث قضايا أخرى ذات صلة من أجل املبادئ التوجيهية:
املأمونية: جرى حتديد اإلصابات املرتبطة باستخدام الطاقة داخل املنازل )احلروق، السمط، التسمم   •
اهلواء.  نامجة عن سوء نوعية  تتسم باألمهية، وإن كانت ليست  باعتبارها  ابتالع وقود سائل(  نتيجة 
ثات الضارة بالصحة هي أيضًا أكثر  وليس باإلمكان افراض أن التدخالت التي حُتِد من انبعاثات امللوِّ
أمانًا. وقد اسُتخدمت نتائج االستعراض املنهجي هلذا املوضوع )االستعراض 10( لتوفر املعلومات 
من أجل “االعتبارات العامة” التي ختضع هلا مجيع التوصيات املحددة. وأسهم استعراض املأمونية 

أيضًا يف البّينات املستخدمة لوضع التوصية اخلاصة باستخدام الكروسني يف املنازل.
االعتامد: ثمة حتديات ال ُيستهان هبا تعرض االعتامد الرسيع واملستدام للتدخالت الرامية إىل استخدام   •
املنهجي  االستعراض  ويوّفر  الدخل.  املنخفضة  البيئات  يف  والسيام  املنازل،  يف  نظافة  أكثر  طاقة 
للعوامل التي تؤثر يف اعتامد األفران املحّسنة وأنواع الوقود النظيفة وإدامة استخدامها )االستعراض 
التنفيذ واختبارها،  التي تدعم  املعنية بوضع اإلرشادات واألدوات  املعلومات من أجل اخلطط   )7
5 من املبادئ التوجيهية، واملتاحة عى شبكة اإلنرنت يف  واملوصوفة بمزيد من اإلسهاب يف الفرع 

.http://www.who.int/indoorair/guidelines/hhfc :املوقع
جوانب التآزر بني اآلثار الصحية واملناخية: ُيمكن أن يكون إلحراق الوقود يف املنازل آثار ُيعتد هبا   •
استعراض  جرى  وقد  االنبعاثات.  وطبيعة  اإلحراق  فّعالية  مدى  خالل  من  السواء  عى  املناخ  عى 
الفّعال للكتلة احليوية  النامجة عن االستخدام غر  للبّينات املتعلقة بصايف اآلثار املناخية )االحرار( 
غر املستدامة واالنبعاثات النابعة من اإلحراق غر املكتمل للوقود )االستعراض 11(. ويوّفر ذلك 
معلومات اسُتخدمت يف وضع توصية بمامرسة جيدة الستخدام الطاقة يف املنازل ومتعلقة بتحقيق أكرب 

قدر ممكن من “الفوائد املشركة” النامجة عن ختفيف حّدة تغّر املناخ. 

استعراض بّينات بشأن اجلوانب الصحية لتلوث اهلواء.  1
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الفئة املستهدفة من هذه املبادئ التوجيهية 

تتمثل الفئة الرئيسية املستهدفة من هذه املبادئ التوجيهية يف صانعي القرارات الذين يضعون سياسات 
وينفذوهنا ويقّيموهنا لضامن حتقيق فوائد صحية يف جمال الطاقة املستخدمة يف املنازل، مع الركيز أساسًا 

)ولكن ليس حرصًا( عى البلدان املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل، عى النحو التايل:
املوظفني  ذلك  ويشمل  القضية.  هلذه  التصدي  عن  املسؤولة  الوطنية  احلكومات  إدارات  يف  األفراد   •
الصحة  بشؤون  املعنية  الوزارات  من  العاملني يف جمموعة  والتقنيني  واإلداريني  بالسياسات  املعنيني 

والطاقة والبيئة والتخطيط والبنية التحتية والغابات وما إىل ذلك.
الوكاالت ومقدمو اخلدمات املعنيون باالختبار واملعاير والرخيص.  •
الركات العامة واخلاصة العاملة يف جمال إنتاج الطاقة واإلمداد هبا.   •

السلطات الصحية واملامرسون الصحيون املنخرطون يف التخطيط للخدمات الوقائية وتقديمها عى   •
كل من املستوى الوطني واإلقليمي واملحيل.

املجموعات املتعددة القطاعات التي تعمل عى وضع خطط عمل قطرية واسراتيجيات االستثامر ذات   •
الصلة وتنفيذها من أجل حتسني الوصول إىل طاقة منزلية أكثر نظافة ومأمونية وفّعالية.

التعاونيات اإلنامئية واملنظامت غر احلكومية التي تعمل عى حتسني الوصول إىل طاقة منزلية أكثر نظافة   •
ومأمونية وفّعالية.

التي تعمل عى حتسني الوصول إىل طاقة منزلية أكثر نظافة ومأمونية وفّعالية، بام  الدولية  املبادرات   •
يف ذلك التحالف العاملي ملواقد الطهي النظيفة التابع ملؤسسة األمم املتحدة ومبادرة الطاقة املستدامة 

للجميع التابعة لألمني العام لألمم املتحدة.
الباحثون الذين يركزون يف عملهم عى حتري أسباب املرض وفّعالية التدخالت الوقائية.  •

والفئة الرئيسية التي تستهدفها االستعراضات املنهجية للبّينات هي الباحثون واملوظفون التقنيون 
)العاملون يف املنظامت والوزارات املشار إليها أعاله( يف املجاالت املشمولة، أي علم اإلحراق واالنبعاثات، 
وتلوث اهلواء، والصحة البيئية، واملأمونية )خماطر احلروق والتسمم(، وسياسة اعتامد التدخالت وإدامة 

تنفيذها. 
الصحية  اآلثار  بني  التآزر  جلوانب  تتصدى  التي  املامرسات  بأفضل  اخلاصة  التوصية  وتستهدف 
واملناخية الستخدام الطاقة يف املنازل اجلهات التي تضع السياسة اخلاصة بالتخفيف من حّدة تغّر املناخ. 
ويشمل ذلك جمموعة متنوعة من الركاء املعنيني باسراتيجيات التخفيف من حّدة تغر املناخ، بام يف ذلك 
حتالف املناخ واهلواء النظيف )وهو مبادرة ُترّكز عى ملوثات املناخ ذات التأثر األقرص أمدًا، وهي مصدر 

القلق الرئييس فيام يتعلق باإلحراق غر املكتمل للوقود يف املنازل(. 
وأخرًا، ُيقصد هبذه املبادئ التوجيهية أن ُتسهم يف إذكاء الوعي عمومًا بقضية مل تتلق ما تستحقه 
من اهتامم بالنظر إىل ما يرتب من عبء صحي وآثار أخرى عى املامرسات احلالية املّتبعة بشأن إحراق 

الوقود يف املنازل. 
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كيف ُوضعت املبادئ التوجيهية 

األفرقة االستشارية وأفرقة االستعراض
هذه املبادئ التوجيهية هي الثالثة يف جمموعة من املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن نوعية اهلواء يف األماكن 
املغلقة ُخطط هلا يف عام 2006 عقب االنتهاء من حتديث املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن نوعية اهلواء 
عى الصعيد العاملي لعام 2005 )5، 7(. واستنادًا إىل هذه اخلطط اإلطارية، وامتثاالً لقواعد وإجراءات 
جلنة استعراض املبادئ التوجيهية التابعة للمنظمة، وضع الفريق التوجيهي التابع للمنظمة )انظر امللحق 
املبادئ  فريق وضع  رئيسية وأنشأ  أسئلة  الفريق بصياغة  قام هذا  ثم  اقراحًا.  التوجيهية(  املبادئ  1 من 
التوجيهية )امللحق 1 من املبادئ التوجيهية( الذي اجتمع ألول مّرة يف كانون الثاين/ يناير 2011. وعّلق 
فريق خارجي الستعراض النظراء )امللحق 1 من املبادئ التوجيهية( عى استعراضات البّينات ومسّودات 

ل كل من الفريقني من أشخاص ذوي خربة مناسبة ينتمون جلميع أقاليم املنظمة.  التوصيات. وقد تشكَّ

إدارة تضارب املصالح 
استامرات  النظراء  الستعراض  اخلارجي  والفريق  التوجيهية  املبادئ  وضع  فريق  أعضاء  مجيع  أكمل 
إعالن املصالح. ثم استعرضتها األمانة الستبانة أي تضارب مصالح حمتمل )انظر امللحق 2 من املبادئ 
التوجيهية(. وجرى اإلعالن عن عدد من حاالت تضارب املصالح بيد أنه مل يكن منها ما يقتيض استبعاد 
أي عضو من فريق وضع املبادئ التوجيهية أو الفريق اخلارجي الستعراض النظراء من االضطالع بدوره. 
وُعقدت جلسة إعالمية يف بداية االجتامع الرئييس لفريق وضع املبادئ التوجيهية يف دهلي )نيسان/ 
أبريل 2012( عن طبيعة كافة أنواع املصالح املتنافسة )أي املالية واألكاديمية/ الفكرية وغر األكاديمية(. 
وُطلب من كل عضو يف الفريق أن ُيناقش أي تضارب قد يكون لديه وأن ُيعلنه عى االجتامع. وقد استغرقت 
اجللسة نحو ساعة وقام بتيسرها عضو من أمانة جلنة استعراض املبادئ التوجيهية التابعة للمنظمة. ومل 

ُيستبعد أي عضو يف فريق وضع املبادئ التوجيهية من االضطالع بدوره. 

استعراض البّينات وتقييمها
الرئيسية واحلصائل  التوجيهية، جرى االتفاق عى األسئلة  املبادئ  خالل االجتامع األويل لفريق وضع 
املهّمة ذات الصلة واسراتيجية استعراض البّينات. وحيثام مل ُتتح استعراضات منهجية حديثة )أي ُأجريت 
خالل السنتني أو السنوات الثالث السابقة2 ( جرى التكليف بإجراء استعراضات جديدة للبّينات. وترد 
يف امللحق 3 من املبادئ التوجيهية قائمة هبذه االستعراضات واألسئلة املطروحة. وُتتاح االستعراضات 

.http://www.who.int/indoorair/guidelines/hhfc :بالكامل عى شبكة اإلنرنت يف املوقع

باستثناء االستعراض املنهجي ألثر مبادرات احلّد من التعرض للدخان عى املالريا، الذي ُأجري حتى حزيران/ يونيو   2
ث )انظر االستعراض 4(. 2006، ومل حُيدَّ
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وجرت استعراضات منهجية من ِقبل فرق من املؤلفني، وقد أسهم فيها بمدخالت أعضاء فريق 
الدراسات  تقييم آحاد  التوجيهية ممن لدهيم خربة منهجية ذات صلة. وتفاوتت أساليب  املبادئ  وضع 
وجتميعها من استعراض آلخر. وجرى تلخيصها يف الفرع 2-2 من املبادئ التوجيهية، كام ترد بالتفصيل 
يف االستعراضات الكاملة. وحيثام ُأتيحت استعراضات منهجية حديثة مناسبة، جرى إعداد ملخصات. 
وُأعد أحد املواضيع – وهو عن تكاليف التدخالت ومتويلها )بام يف ذلك اآلثار املناخية والشؤون املالية( 
النطاق عى نحو  املعقدة والواسعة  املوضوع  – يف شكل استعراض رسدي من أجل جتسيد طبيعة هذا 
أفضل، وهو يتضمن النتائج الرئيسية الستعراضات شاملة قائمة. وقد خضع كل استعراض جلولتني من 

استعراض النظراء اخلارجي عى النحو املوصوف أدناه. 
وُوضع أيضًا نموذج يربط معدالت االنبعاثات بمستويات متنبأ هبا من تلوث اهلواء داخل املنازل. 
وقد وّفر هذا النموذج األساس ألداة عملية تساعد عى انتقاء خيارات التدخالت البديلة التي تتصدى 
للسؤال 1 املتعلق بالنطاق، وُمدرجة يف التوصية 1. واسُتخدمت النمذجة أيضًا يف توليد دوال العالقة 

بني التعرض واالستجابة التي جيري اإلبالغ عنها يف االستعراض 4. 
وتسـتخدم املنظمة منهجيـة GRADE )تصنيف التوصيـات وتطويرها وتقييمهـا( يف وضع املبادئ 
التوجيهيـة. وقـد وّفـرت مبـادئ هـذه املنهجيـة )8( األسـاس السـتعراض البّينـات، بيد أن اسـتيعاب 
مـدى ونوع البّينات املسـتخدمة لتوفـر املعلومات الالزمة لوضـع هذه املبادئ التوجيهيـة اقتىض تعديل 
املنهجيـة. ويـرد أدنـاه ملخص هلذه املنهجية املنقحة املسـامة تصنيـف البّينات من أجـل تدخالت الصحة 
العموميـة، وهـي موصوفـة بالتفصيـل يف »األسـاليب املسـتخدمة لتقييـم البّينـات« املتاحـة عى شـبكة 

 .http://www who.int/indoorair/guidelines/hhfc اإلنرنت يف املوقـع
1- جرى األخذ بالدراسات التجريبية غر العشوائية التي تناولت استخدام فرن حمّسن أو وقود أكثر نظافة 
يف جمموعة من املنازل مع وجود جمموعات مقارنة أو دون هذه املجموعات يف عملية التصنيف عى 

مستوى أعى من الدراسات القائمة عى جمرد املشاهدة.
2- أجريت عملية ارتقاء حيثام ُوجدت بّينات متسقة مستمدة باستخدام تصميامت وأطر دراسية خمتلفة، 
وبينات مشاهبة مستمدة من مصادر أخرى للتلوث الناجم عن اإلحراق، مثل تلوث اهلواء املحيط 

والتدخني السلبي والنشط.
3- ُوضع نموذج »سلسلة عالقات سببية« ملراعاة مصادر البّينات املتعددة التي توّفر املعلومات الالزمة 
لألسئلة املتعلقة بالنطاق. وقد اسُتخدم هذا النموذج لتقييم اتساق البّينات كجزء من التقييم العام 

لنوعية البّينات.  

األسئلة  أجل  امُللتمسة من  البّينات  نوعية  لتقييم   GRADE منهجية البّينات  واستخدم مستعرضو 
التي توّفر  املواضيع األخرى  بّينات  أما  التلوي.  املنهجي والتحليل  التي ُيمكن إخضاعها لالستعراض 
التلوي فقد جرى  املعلومات للتوصيات ولكن ال ُيمكن إخضاعها لإلجياز الكمي عن طريق التحليل 
حتليلها باستخدام جماالت منهجية GRADE عى سبيل اإلرشاد )مثل تصميم الدراسة وخطر االنحياز 
وعدم املبارشة وعدم التجانس وعدم الدقة وانحياز النر(. ويرد موجز ألساليب تقييم نوعية البّينات 
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يف اجلدول 2-3 )الفرع 2-2-3( من املبادئ التوجيهية، وهي موصوفة بالكامل يف املناقشة التي تتناول 
البّينات بالنسبة لكل توصية يف املالحق 7-4. 

وُنقشت كل استعراضات البّينات يف اجتامع فريق وضع املبادئ التوجيهية يف دهلي يف نيسان/ أبريل 
يف  وترد  واجلدوى.  للموارد  بالنسبة  واآلثار  واألفضليات،  والقيم  واملضار،  الفوائد  وكذلك   ،2012

املالحق 4-7 اجلداول التقريرية املستخدمة يف حتديد قوة كل توصية.
وجرى تنقيح مسودات التوصيات التي ُوضعت يف االجتامع )واالتفاق عى قوهتا( خالل جولتني 
التوجيهية  املبادئ  وضع  فريق  مع   )EZCollab اإلنرنت  أداة  )باستخدام  اإللكرونية  املشاورات  من 
التابع للمنظمة. ونظر فريق وضع املبادئ التوجيهية أيضًا يف التعليقات املقدمة من  والفريق التوجيهي 

املستعرضني اخلارجيني باستخدام هذه اآللية. 

إجراءات استعراض النظراء
خضع كل استعراض للبّينات جلولتني من استعراض النظراء، ووّفر املؤلفون إجابات عى املسائل املثارة. 
د للبّينات عى أساس خربهتام. وُأتيحت  ص مستعِرضان خارجيان من النظراء لكل استعراض حمدَّ وُخصِّ
للمؤلفني تعليقات املستعرضني النظراء قبل اجتامع فريق وضع املبادئ التوجيهية، ونوقشت النقاط املثارة 
الثانية من  املؤلفني وتنقيحاهتم. وُأديرت اجلولة  بإجابات  الرئيسية خالل هذا االجتامع، وُحفظ سجل 
تعليقات املستعرضني النظراء عى املسودات املنقحة من خالل الربيد اإللكروين. واسُتعرضت مسودات 

التوصيات أيضًا من جانب مستعرضني خارجيني وُأنشئ سجل باإلجابات. 

إجراءات حتقيق توافق اآلراء يف األفرقة
جرى التوصل إىل مجيع القرارات بتوافق اآلراء، وذلك إما يف اجتامع فريق وضع املبادئ التوجيهية أو من 
النهائية للتوصيات  EZCollab. وقد اسُتخدمت هذه األداة لالتفاق عى الصيغة  خالل أداة اإلنرنت 
ولإلجابة عى تعليقات املستعرضني اخلارجيني عى التوصيات. وكان قد اُتفق يف بداية اجتامع فريق وضع 
املبادئ التوجيهية عى أنه يف حالة وجود خالف جُيرى تصويت ويواَفق عى القرار الذي حيصل عى أغلبية 

الثلثني.  

قوة التوصيات
ص البّينات عن أرضار التوصيات وفوائدها،  استخدم فريق وضع املبادئ التوجيهية جداول تقريرية ُتلخِّ

وقيمها وأفضلياهتا، وجدواها، وذلك من أجل حتديد مدى قوة كل توصية، حسب التعريف التايل:

التيقن من قيم هذه  البّينات بالتضافر مع  التوجيهية عى أن نوعية  »قوية«: اتفق فريق وضع املبادئ   •
التوصية وأفضلياهتا وفوائدها وجدواها تعني أنه ينبغي تنفيذها يف أغلب الظروف؛ أو

دة للبّينات وقيم هذا النوع من التوصيات  »مرشوطة«: هناك قدر أقل من التيقن بشأن النوعية املوحَّ  •
وأفضلياته وفوائده وجدواه بام يعني أنه قد تكون هناك ظروف ال ينطبق فيها.
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الـتــوصــيــــات

جيدة«  بمامرسة  و«توصية  املحددة«  و«التوصيات  العامة«  »االعتبارات  العناوين  حتت  التوصيات  ترد 
تتعلق بالفوائد املشركة بني الصحة واملناخ.

وقوة  بالنطاق  املتعلقة  األسئلة  مع  التنفيذي  املوجز  يف  هنا  األربع  الرئيسية  التوصيات  وُتعرض 
التوصيات واملالحظات )التي توّفر تفاصيل إضافية تتعلق بالتوصيات وموجزًا لنوعية جماالت البّينات 
املسامِهة( والبيانات الداعمة الرئيسية، يف شكل جدول أو خمطط بياين. ويتضمن النص الرئييس للمبادئ 
التوجيهية باإلضافة إىل ذلك موجزًا رسديًا للبّينات وإرشادات بشأن التنفيذ وتوصيات خاصة بالبحوث. 

االعتبـارات العـامــة 
دة. وهلذه  خالل عملية استعراض البّينات، جرى حتديد مسائل مهّمة تنطبق عى مجيع التوصيات املحدَّ

املسائل كلها آثار كربى بالنسبة ملحتوى السياسات وتنفيذها.  
i . االنبعاثات املنطلقة يف البيئة اخلارجية تقلل من نوعية اهلواء املحيط وهو ما ُيسهم بدوره يف تقليل

نوعية اهلواء يف األماكن الداخلية. وبالتايل فإن اإلحراق بأكرب قدر من النظافة يف أجهزة توليد الطاقة 
يف املنازل أمر حاسم عى السواء بالنسبة للمصادر املزّودة بفتحة هتوية وغر املزودة هبا. 

ii . األماكن يف  اهلواء  لنوعية  ُأريد  إذا  املحيل  املحيط  اهلواء  نوعية  أحوال  االعتبار  يف  تؤخذ  أن  جيب 
الداخلية أن تستويف املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن نوعية اهلواء بالنظر إىل إمكانية 
امتثال  احتامل  سيزداد  أعاله،   )1( االعتبار  إىل  وبالنظر  الداخلية.  البيئة  إىل  الطلق  اهلواء  ترسب 
مبادرات إنتاج الطاقة يف املنازل باستخدام تكنولوجيات قليلة االنبعاثات هلذه املبادئ التوجيهية إذا 
ما اخُتذت بصورة شاملة عى مستوى املجتمع املحيل، والنجاح يف التخفيف من حّدة إسهام املصادر 

األخرى غر املنزلية يف تلوث اهلواء املحيط.
iii . ينبغي التدفئة، اإلضاءة، وما إىل ذلك(،  الطاقة )الطهي،  إىل  املتعددة  احتياجات األرس  بالنظر إىل 

مراعاة اختاذ إجراءات تعويضية من أجل االستجابة، عى سبيل املثال، الستخدام فرن طهي حمصور 
منخفض االنبعاثات ومعزول جيدًا بدالً من النار املكشوفة فيام يتعلق باحتياجات التدفئة واإلضاءة. 
وينبغي أالَّ تؤدي هذه اإلجراءات التعويضية إىل زيادة استخدام مصادر التدفئة واإلضاءة املتسمة 

بمستويات أعى من االنبعاثات. 
iv . ينبغي للسياسة التي هتدف إىل زيادة الوصول إىل أجهزة إحراق منزلية وأنواع وقود بديلة أكثر نظافة

أن تضمن أن هذه املنتجات متاحة ومعقولة التكلفة. وإذا كانت أسعار هذه األجهزة وأنواع الوقود 
تتجاوز قدرة أشد املجموعات فقرًا و/ أو كانت إمداداهتا غر كافية فقد تنجم أرضار نتيجة للفقر 

يف الطاقة، بام يف ذلك عدم إعداد الغذاء بطريقة سليمة وعدم كفاية التدفئة واإلضاءة. 
v . الرصد والتقييم، مع توفر تعليقات عى ذلك للحكومة والصانعني اّتباع هنج منتظم بشأن  يتسم 

التقدم نحو  بالنسبة لضامن  البحوث واجلمهور، بأمهية حاسمة  التطوير وجمتمع  واملوردين وأفرقة 
االمتثال هلذه املبادئ التوجيهية. وجيري تناول هنوج الرصد والتقييم بمزيد من اإلسهاب يف الفرع 

5 من هذه املبادئ التوجيهية. 
vi . املأمونية: يرتبط إحراق الوقود يف املنازل، وخاصة يف البلدان النامية، بخطر التعرض لإلصابة عى

نحو ُيعتد به، بام يف ذلك من خالل احلروق والسمط واحلرائق املنزلية. وحُيتمل أن تؤدي أنواع الوقود 
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والتكنولوجيات التي يتحول االستخدام إليها من أجل خفض االنبعاثات أن تؤدي أيضًا إىل خفض 
هذا اخلطر، بيد أنه ال ينبغي افراض أن مثل هذا االنخفاض يف اخلطر سيحدث. وبالتايل، ينبغي اّتباع 
النهوج التي تستهدف التقليل إىل أدنى حّد من التعرض لالنبعاثات عى نحو يأخذ املخاوف املتعلقة 
باملأمونية يف االعتبار، كام ينبغي بذل اجلهود )بام يف ذلك أثناء التصميم وخالل االختبار والتقييم 

امليداين( لتقليل خطر اإلصابة هذا قدر اإلمكان.   

التوصيات املحددة

التوصية 1: أهداف معّدالت االنبعاثات

قوة  التوصيةأهداف معّدالت االنبعاثاتالتوصية
ال ينبغي ملعدالت االنبعاثات النامجة عن 

إحراق الوقود داخل املنازل أن تتجاوز 
أهداف معّدالت االنبعاثات التالية 

بالنسبة للجسيامت التي يقل قطرها عن 
2.5 ميكرومر وأول أوكسيد الكربون.

اجلسيامت التي يقل قطرها عن 
2.5 ميكرومر )دون فتحة 

هتوية(
اجلسيامت التي يقل قطرها عن 

2.5 ميكرومر )بفتحة هتوية(

0.23 )مليغرام/
دقيقة(

0.80 )مليغرام 
/دقيقة(

قوية

أول أوكسيد الكربون )دون 
فتحة هتوية(

أول أوكسيد الكربون )بفتحة 
هتوية(

0.16 )غرام/ 
دقيقة(

0.59 )غرام/ 
دقيقة(

مــالحظـــــات
التوجيهية  للمبادئ  املنازل  من    ٪ 90 امتثال  لدى  هذه  االنبعاثات  معدالت  أهداف  تتحقق  سوف   -1
)املتوسط  ميكرومر   2.5 عن  قطرها  يقل  التي  باجلسيامت  اخلاصة  اهلواء  نوعية  بشأن  للمنظمة 
السنوي( وأول أوكسيد الكربون )متوسط 24 ساعة(. ويستند ذلك إىل افراض ُمدخالت للنموذج 
بشأن حجم املطبخ ومعدل جتديد اهلواء ومدة استخدام اجلهاز خالل 24 ساعة حسبام هو وارد يف 

اجلدول تاء1-1. 
2- متثِّل أهداف معدالت االنبعاثات املرحلية املعدالت التي تنجم لدى استيفاء 60 ٪  من املنازل للهدف 
املرحيل1- بالنسبة للجسيامت التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومر )اجلدول تاء1-2( و60 ٪  من 
املنازل للمبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن نوعية اهلواء اخلاصة بأول أوكسيد الكربون ملدة 24 ساعة 
)اجلدول تاء1-3(. والقيمة 60 ٪  اعتباطية، ولكنها اخترت بحيث تستويف غالبية املنازل مستوى 

د.  املبادئ التوجيهية املحدَّ
3- توفَّر إرشادات منفصلة لألفران املزودة بفتحة هتوية وغر املزودة هبا بالنظر إىل أن التكنولوجيات التي 
ن نوعية اهلواء داخل املنازل عن طريق  تستخدم املداخن أو غر ذلك من آليات التهوية ُيمكن أن حتسِّ

ثات إىل اهلواء الطلق. إخراج جزء من امللوِّ
4- يوضح اجلدول تاء1-2 النسبة املئوية للمساكن التي  من شأهنا أن تستويف اهلدف املرحيل1- )35 

ميكروغرام/ مر3( بالنسبة للجسيامت التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومر.
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5- ينبغي لألجهزة أن تستويف هديف معدالت االنبعاثات اخلاصني باجلسيامت التي يقل قطرها عن 2.5 
ميكرومر وأول أوكسيد الكربون عى السواء لكي ُتعترب مستوفية للتوصية. 

6- بالنسبة هلذه التوصية، ُأتيحت بّينات رفيعة النوعية عن متوسط تركيزات اجلسيامت التي يقل قطرها 
عن 2.5 ميكرومر وأول أوكسيد الكربون التي تكون املخاطر الصحية عندها أقل ما ُيمكن، حسبام 
املبادئ  )وهي  نرها  سبق  التي  اهلواء  نوعية  بشأن  للمنظمة  التوجيهية  املبادئ  يف  موصوف  هو 
التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن نوعية اهلواء، حتديث عام 2005، واملبادئ التوجيهية ملنظمة 
بّينات  5((. وُأتيحت  العاملية بشأن نوعية اهلواء يف األماكن الداخلية: ملوثات خمتارة )4،  الصحة 
متوسطة النوعية للتجارب املختربية التي جرت عى االنبعاثات النامجة عن توليفات أنواع الوقود 
امليدانية  لالختبارات  النوعية  منخفضة  بّينات  وُأتيحت  االنبعاثات.  ولنموذج  والتكنولوجيات، 

لالنبعاثات النامجة عن توليفات أنواع الوقود والتكنولوجيات.

املطابخ وُمدد اإلحراق يف  اهلواء وأحجام  امُلدخالت اخلاصة بمعدالت جتديد  توزيع  تاء1-1:  اجلدول 
األجهزة املستخدمة يف وضع أهداف معّدالت االنبعاثات

الوسط الوحدةالبارامرت
اهلنديس

االنحراف املدى
املعياري األقىصاألدنى

155457.5يف الساعةمعّدل جتديد اهلواء
30510015مر3حجم املطبخ

40.7582ساعات يف اليوممّدة اإلحراق يف اجلهاز

 اجلدول تاء1-2: أهداف معّدالت االنبعاثات التي تستويف املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن نوعية اهلواء 
فيام يتعلق باملتوسط السنوي للجسيامت التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومرت

معّدل االنبعاثاتأهداف معّدالت االنبعاثات
)مليغرام/دقيقة(

النسبة املئوية للمطابخ 
التي تستويف املبادئ 
التوجيهية للمنظمة 

بشأن نوعية اهلواء )10 
ميكروغرام/مرت3(

النسبة املئوية للمطابخ 
التي تستويف اهلدف 

املرحيل1- من املبادئ 
التوجيهية )35 

ميكروغرام/مرت3(
دون فتحة هتوية

اهلدف املرحيل ملعّدالت 
االنبعاثات 

1.75660

0.2390100هدف معّدالت االنبعاثات
بفتحة هتوية  

اهلدف املرحيل ملعّدالت 
االنبعاثات

7.15960

0.8090100هدف معّدالت االنبعاثات
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اجلدول تاء1-3: أهداف معّدالت االنبعاثات التي تستويف املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن نوعية اهلواء 
فيام يتعلق بمتوسط أول أوكسيد الكربون عىل مدى 24 ساعة

معّدل االنبعاثاتأهداف معّدالت االنبعاثات
)غرام/دقيقة(

النسبة املئوية للمطابخ التي تستويف 
املبادئ التوجيهية للمنظمة بشأن 
نوعية اهلواء عىل مدى 24 ساعة

دون فتحة هتوية
0.3560اهلدف املرحيل ملعّدالت االنبعاثات

0.1690هدف معّدالت االنبعاثات
بفتحة هتوية

1.4560اهلدف املرحيل ملعّدالت االنبعاثات
0.5990هدف معّدالت االنبعاثات

التوصية 2: السياسة خالل التحّول إىل التكنولوجيات املنخفضة االنبعاثات

قوة التوصيةالتوصية
ينبغي للحكومات ورشكائها املنفذين وضع اسراتيجيات لترسيع اجلهود الرامية 
إىل استيفاء أهداف معّدالت االنبعاثات هذه املستمدة من املبادئ التوجيهية بشأن 
1(. وحيثام حيتاج األمر إىل اختاذ خطوات مرحلية،  التوصية  نوعية اهلواء )انظر 
فوائد  توّفر  التي  االنتقالية  الوقود  وأنواع  للتكنولوجيات  األولوية  إيالء  ينبغي 

صحية ُيعتد هبا. 

قوية

مــالحظـــــات
النظيفة وإدامة استخدامها  الوقود  أنواع  إىل  الوصول  أن تعمل عى زيادة  ذة  املنفِّ للوكاالت  ينبغي   -1
عى أرسع نحو ممكن. وينبغي أن جيري اختيار التكنولوجيات وأنواع الوقود »املرحلية« عى أساس 

البيانات التي توفرها هذه املبادئ التوجيهية، حسبام هو مبنّي أدناه.
ُتثبت البّينات التي وّفرها االستعراض املنهجي آلثار التدخالت عى تلوث اهلواء يف املنازل والتعرض   -2
)االستعراض 6( أنه عى الرغم من حتقيق انخفاضات كبرة يف النسب املئوية ملعدالت اجلسيامت التي 
يقل قطرها عن 2.5 ميكرومر مقارنة بخط األساس )أنواع الوقود الصلبة يف األفران التقليدية(، 
مل يستوف أي من أفران الوقود الصلب املحّسنة التي جرى استعراضها اهلدف املرحيل1- للمنظمة 
فيام يتعلق باملتوسط السنوي هلذه اجلسيامت النامجة عن املطابخ )وبالتايل مل يستوف أي منها املبادئ 
هتوية  بفتحة  املزودة  األفران  أنواع  من  قليل  عدد  وبلغ  اهلواء(.  نوعية  بشأن  للمنظمة  التوجيهية 
40-60 ميكروغرام/  )مدخنة( مستويات قريبة من اهلدف املرحيل1- للمنظمة، وذلك يف املدى 
الراهن ملجموعة متنوعة من  التقييم »امليداين«  النتائج كإرشادات يف  مر3. وُيمكن استخدام هذه 

خيارات التكنولوجيا وأنواع الوقود.
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اجلهاز  مسالك  بعدوى  األطفال  إصابة  وخطر  التعرض  بني  العالقة  عن  البّينات  استخدام  ُيمكن   -3
التنفيس السفيل احلادة املوصوفة يف االستعراض املنهجي املعنون »املخاطر الصحية لتلوث اهلواء يف 

املنازل« )االستعراض 4( كإرشادات لتقييم مدى الفوائد الصحية التي حيققها التدخل قيد النظر.
يف  النظر  جيري  التي  الوقود  وأنواع  التكنولوجيات  عن  النامجة  االنبعاثات  معدالت  اختبار  ينبغي   -4
تروجيها )انظر التوصية 1(، كام ينبغي حيثام أمكن قياس املستويات الفعلية لتلوث اهلواء الناجم عن 

استخدامها اليومي يف املنازل. 
يرد يف الفرع 5 من املبادئ التوجيهية وصف خلطط وضع اإلرشادات واألدوات التي تساعد عى   -5

تقييم أمثل التدخالت.
بالنسبة هلذه التوصية، كانت نوعية البّينات متوسطة فيام يتعلق باملخاطر الصحية ودوال العالقة بني   -6
التعرض واالستجابة املتكاملة ومستويات تعرض السكان لتلوث اهلواء يف املنازل. وكانت نوعية 
البّينات اخلاصة بآثار التدخالت عى تلوث اهلواء يف املنازل متوسطة بالنسبة ألفران الوقود الصلب 
التي تعمل بحركة اهلواء الطبيعية، ولكنها منخفضة بالنسبة ألفران الوقود الصلب املتقدمة وأنواع 

الوقود النظيفة. وكانت نوعية البّينات املتاحة بالنسبة للعوامل التي تؤثر يف االعتامد متوسطة.

التوصية 3: استخدام الفحم يف املنازل

قوة التوصيةالتوصية
قويةال ينبغي استخدام الفحم غر املعالج 3 كوقود يف املنازل

مــالحظـــــات
1-ُوضعت هذه التوصية لألسباب الثالثة التالية، عالوة عى املخاطر الصحية املؤثَّقة املرتبة عى منتجات 

اإلحراق غر املكتمل ألنواع الوقود الصلبة.
وجدت الوكالة الدولية لبحوث الرسطان أن االنبعاثات داخل املنازل النامجة عن إحراق الفحم   )1(

مرسطنة لإلنسان )املجموعة 1(.
حيتوي الفحم – يف املناطق من العامل التي ُيستخدم فيها عى أوسع نطاق كوقود يف املنازل وتكون   )2(
قاعدة البّينات فيها قوية – عى عنارص سامة )منها الفلورين والزرنيخ والرصاص والسيلينيوم 

والزئبق( ال يقيض عليها اإلحراق وتؤدي إىل العديد من اآلثار الصحية الضارة.
ثمة قيود تقنية عى إحراق الفحم عى نحو نظيف يف املنازل.  )3(

الدولية  الوكالة  الذي أجرته  تقييم الرسطنة  بّينات عالية اجلودة من  ُأتيحت  التوصية،  بالنسبة هلذه   -2
الرئة  لتقديرات خماطر رسطان  بالنسبة  النوعية  بّينات متوسطة  ُأتيحت  لبحوث الرسطان، يف حني 

وامللوثات السامة. 

3    يشر الفحم “غر املعالج” إىل أشكال هذا الوقود التي مل ُتعالج بوسائل كيميائية أو فيزيائية أو حرارية من أجل احلّد من 
د خالف ذلك، ينطبق هذا عى املناقشة التي تتناول هذه التوصية بالنظر إىل أن الغالبية العظمى من  ثات. وما مل  حُيدَّ امللوِّ
البّينات املتاحة التي جرى استعراضها مستمدة من دراسات اسُتخدم فيها الفحم غر املعالج يف املنازل. وحيثام ُيشار إىل 

إحدى الدراسات القليلة عن استخدام الفحم املعاَلج للحد من االنبعاثات السامة فسوف ُيذكر ذلك.   



موجز تنفيذي

15

التوصية 4: استخدام الكريوسني يف املنازل

قوة التوصيةالتوصية
من  بمزيد  ُيضطلع  بينام  املنازل  يف  الكروسني  استخدام  عن  الثني  ينبغي 

البحوث بشأن آثاره الصحية
قوية

مــالحظـــــات
اجلسيامت  من  مستويات  إىل  يؤدي  قد  املنازل  يف  الكروسني  استخدام  أن  املتوافرة  البّينات  ُتبنّي   -1
تتجاوز ما تنص عليه املبادئ التوجيهية للمنظمة، وخاصة يف مساكن البلدان النامية التي ُتستخدم 
فيها تكنولوجيات إحراق بسيطة غر مزودة بفتحة هتوية )مثل األفران واملصابيح ذات الفتيل(. وقد 
تتجاوز مستويات أول أوكسيد الكربون وثاين أوكسيد النيروجني واهليدروكربون األَرومايِتّ املتعدد 
وثاين أوكسيد الكربيت املستويات اإلرشادية املنصوص عليها يف املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة 
العاملية بشأن نوعية اهلواء: حتديث عام 2005، واملبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية بشأن نوعية 

اهلواء يف األماكن الداخلية: ملوثات حمددة )4، 5(.
البّينات الوبائية عن خماطر احلصائل التنفسية والصحية األخرى املتاحة حاليًا غر حاسمة.  -2

خماطر احلروق واحلرائق والتسمم املرتبطة باستخدام الكروسني يف البلدان النامية تثر القلق.  -3
انبعاثات  عن  النامجة  األمراض  خماطر  عن  النوعية  منخفضة  بّينات  ُأتيحت  التوصية،  هلذه  بالنسبة   -4

إحراق الكروسني، وبينات متوسطة النوعية عن خماطر املأمونية املرتبطة باستخدام الكروسني.

توصية بمامرسة جيدة: ضامن الفوائد املشرتكة بني الصحة واملناخ

توصية بمامرسة جيدة
بالنظر إىل ُفرص التآزر بني السياسات املعنية باملناخ والصحة، بام يف ذلك التمويل، نويص بأن تنظر احلكومات وسائر الوكاالت 
التي تضع السياسات وتنفذها بشأن التخفيف من حّدة تغّر املناخ يف اختاذ إجراءات بشأن استخدام الطاقة يف املنازل وأن 

جتري التقييامت ذات الصلة من أجل حتقيق أقىص قدر من املكاسب الصحية واملناخية.

مــالحظـــــات
التعرض واالستجابة  العالقة بني  التوجيهية، وخاصة دوال  املبادئ  املذكورة يف هذه  البّينات  توّفر   -1
يقل  التي  للجسيامت  التعرض  زيادة  مع  املهّمة  الصحية  احلصائل  تغّر  خطر  التي تصف  املتكاملة 
دة بشأن استخدام  قطرها عن 2.5 ميكرومر، أساسًا مبدئيًا لتقييم الفوائد الصحية إلجراءات حمدَّ

الطاقة يف املنازل للتخفيف من حّدة تغّر املناخ. 
2- حيتاج األمر إىل وضع إرشادات وأدوات من أجل حتديد اآلثار الصحية السراتيجية التخفيف من 

حّدة تغّر املناخ التي تشمل استخدام الطاقة يف املنازل بمزيد من الدقة.
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تنفيذ املبادئ التوجيهية 

عى الرغم من أن هذه املبادئ التوجيهية عاملية فقد انصب الركيز لدى استعراض البّينات عى البلدان 
املنخفضة الدخل والبلدان املتوسطة الدخل حيث يكون العبء الصحي الناجم عن إحراق الوقود يف 
املنازل هو األكرب إىل حّد بعيد. كذلك فإن املنظمة ُترّكز الدعم التقني لتنفيذ املبادئ التوجيهية عى هذه 
البلدان أيضًا، وذلك تسلياًم بأنه سيكون من األيرس عى البلدان املرتفعة الدخل أن توِجد اآلليات واملوارد 

التي متّكنها من التصدي للمخاطر املستبانة – والنامجة أساسًا عن استخدام أنواع الوقود الصلبة. 
وقـد ينطـوي تنفيذ هـذه التوصيات عى حتديات، والسـيام بالنسـبة للمجموعات السـكانية األقل 
دخـاًل و/ أو األكثـر عزلـة يف املناطق الريفية. وسـوف يقتيض ذلك جهودًا منسـقة مـن جانب الوزارات 
وغرهـا مـن اجلهـات الوطنيـة صاحبة املصلحـة )املنظامت غـر احلكوميـة والقطاعني العـام واخلاص( 

بدعـم من املنظـامت اإلنامئية واملاليـة الدولية.
وسـوف تعمـل املنظمـة مـع البلـدان، مـن خـالل مكاتبهـا اإلقليميـة والقطريـة، عـى دعـم هذه 
العمليـة، وهـي تعكـف عـى إعـداد إرشـادات وأدوات عى شـبكة اإلنرنت اسـتنادًا إىل اسـتعراضات 
البّينـات التي اسـُتخدمت لتوفر املعلومات التي تسـتند إليها هذه املبادئ التوجيهيـة، واملتاحة يف املوقع: 
العـام  الدعـم  إىل  وباإلضافـة   .http://www.who.int/indoorair/guidelines/hhfc
املقـدم هبـذه الطريقـة، سـوف تعمـل املنظمة عـى نحو وثيـق مع بلـدان خمتـارة السـتخالص الدروس 

مـن التنفيـذ املبدئي للمبـادئ التوجيهية واسـتخدام هـذه اخلـربة يف تنقيح اإلرشـادات واألدوات.  
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التحديث واالستعراض

سوف ُتستخدم اآلليتان التاليتان يف حتديث هذه املبادئ التوجيهية:

التحديث عىل شبكة اإلنرتنت
سوف جيري التحديث الدوري للتفاصيل التي ال ُتغرِّ التوصيات عى شبكة اإلنرنت مبارشة. وسوف 

يشمل ذلك اجلانبني التاليني:
دة. إن املبادئ التوجيهية القائمة للمنظمة  • املبادئ التوجيهية بشأن نوعية اهلواء فيام يتعلق بملوثات حمدَّ
1(، وهي  بشأن نوعية اهلواء أساسية للتوصيات )والسيام أهداف معدالت االنبعاثات يف التوصية 
ختضع الستعراض دوري – انظر مثاًل »استعراض البّينات املتعلقة باجلوانب الصحية لتلوث اهلواء« 
الذي جري مؤخرًا )8(. وإذا نرت املنظمة مبادئ توجيهية جديدة بشأن نوعية اهلواء وأهدافًا مرحلية 
جديدة بالنسبة للجسيامت التي يقل قطرها عن 2.5 ميكرومر، فسوف حيتاج األمر إىل حتديث أهداف 
معدالت االنبعاثات. وبالنظر إىل أن ذلك ال يغّر املبادئ أو األساليب التي تستند إليها هذه التوصيات 

فسوف ُيتاح مثل هذا التحديث عن طريق املوقع املوجود عى شبكة اإلنرنت.
النموذج، أال وهي حجم  الرئيسية املستخدمة يف  البيانات  نموذج االنبعاثات. لقد ُحِصل عى بعض   •
املطبخ ومعدالت جتديد اهلواء ومدة االستخدام، من دراسات أجريت يف اهلند فقط. وعى الرغم من 
أن التحقق من صحة هذه الدراسات عن طريق مضاهاهتا بدراسات جرت يف عّدة مناطق من العامل 
البحوث  النموذج يؤدي وظيفته بجودة متوسطة، فإن إحدى األولويات املحددة يف جمال  أظهر أن 
د عى نحو أفضل ممارسات استخدام الطاقة يف املنازل يف خمتلف  تتمثل يف احلصول عى بيانات جتسِّ
االنبعاثات  املعلومات ستتاح، هي ومعدالت  تتوافر هذه  البيانات. وعندما  األقاليم، واختبار هذه 
املستمدة من هذه النامذج »املكّيفة إقليميًا«، عى شبكة اإلنرنت. وقد أويص أيضًا بوضع نسخة تفاعلية 
املطبخ ومعدالت  املحلية )حجم  بياناهتم  بإدخال  النموذج. وسوف يسمح ذلك للمستخدمني  من 
جتديد اهلواء ومدة االستخدام اليومي( كام سيوفر برجميات سهلة االستخدام لتطبيق نموذج معدالت 

االنبعاثات عمليًا.

التحديثات يف ضوء بّينات جوهرية جديدة 
عندمـا ُتتـاح بّينـات جديـدة مهّمة بشـأن املخاطـر الصحية يف جمـاالت يكتنفهـا عدم اليقني )عى سـبيل 
املثـال بشـأن اسـتخدام الكروسـني يف املنازل الـذي كانت البّينات بالنسـبة له حمـدودة وبالتـايل ُصنِّفت 
باعتبارهـا توّفـر بّينـات منخفضـة النوعية وُأيص بإجراء دراسـات إضافية بشـأهنا(، سـوف ُتنشـأ عملية 
رسـمية لتقييـم هذه البّينـات منهجيًا مـن أجل البّت فيـام إذا كان ينبغـي تنقيح التوصيـات. ومن املتوقع 

أن ُيضطلـع بذلـك يف غضون سـنتني إىل ثالث سـنوات عقـب نر املبـادئ التوجيهية.
وعندما ُتتاح شـواهد جديدة مسـتندة إىل التقييم بشـأن عمليـة تعزيز تنفيذ اإلرشـادات واألدوات 
ث منهجيـًا. ومن  املوصوفـة يف الفـرع 5 مـن املبـادئ التوجيهيـة، فسـوف ُتسـتعرض هـذه املـادة وحُتـدَّ

املتوقـع أن ُيضطلـع بذلـك يف غضـون سـنتني إىل ثالث سـنوات عقب نـر املبـادئ التوجيهية.
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ة أعوام من القرن احلادي والعرشين، ما زال ما يقرب من 3 مليارات من أفقر  بعد ميض عدّ
الناس يف العامل يعتمدون عىل أنواع الوقود الصلبة (اخلشب، روث احليوانات، الفحم النبايت، 
الة وشديدة التلويث من أجل الطهي  رق يف أفران غري فعّ خملفات املحاصيل، الفحم) التي حتُ
والتدفئة، مما يؤدي حالياً إىل نحو 4 ماليني وفاة مبكرة سنوياً يف صفوف األطفال والبالغني. 
وإىل جانب استخدام األفران ومصابيح الكريوسني عىل نطاق واسع، تسبب هذه املامرسات 

املتعلقة بالطاقة املنزلية العديد من الوفيات واإلصابات اخلطرية نتيجة للسمط واحلروق 
والتسمم. واستخدام أفران الوقود الصلب يف البلدان األكثر تقدماً شائع أيضاً ويُسهم عىل 
نحو يُعتد به يف التعرض للهواء امللوث. وتلوث اهلواء الناجم عن إحراق الوقود يف املنازل 

هو أهم خطر عاملي يتهدد الصحة البيئية اليوم. 

وتتضمن هذه املبادئ التوجيهية، املستندة إىل مبادئ توجيهية موجودة للمنظمة بشأن نوعية 
دة، أحدث البيّنات عن استخدام الوقود وانبعاثاته ومستويات  ثات حمدَّ اهلواء فيام يتعلق بملوِّ

التعرض البرشي له وخماطره الصحية وآثار التدخالت واالعتبارات املتعلقة بالسياسات، من 
أجل توفري توصيات عملية خلفض هذا العبء الصحي. وسوف يساعد تنفيذ هذه 

التوصيات أيضاً عىل ضامن فوائد إضافية للمجتمع والتنمية والبيئة – بام يف ذلك الفوائد 
الة. املناخية التي ستنجم عن الوصول عىل نطاق أوسع إىل طاقة منزلية نظيفة ومأمونة وفعّ

وتستهدف املبادئ التوجيهية صانعي سياسات الصحة العمومية واملتخصصني العاملني مع 
قطاعات الطاقة والبيئة وغريمها عىل وضع وتنفيذ سياسات للحد من اآلثار الصحية الضارة 

إلحراق الوقود يف املنازل. ويرتبط هذا املنشور بعمل جار تضطلع به املنظمة ورشكاؤها يف 
سبيل توفري الدعم التقني من أجل تنفيذ التوصيات ورصد التقدم املحرز وتقييم اآلثار 

الربناجمية.


