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  ١٣٨/١٧م ت  المجلس التنفيذي    
  ٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ٢٧  بعد المائة والثالثون الثامنةالدورة 
     EB138/17  من جدول األعمال المؤقت ٥-٧البند 

  
  

  
  ةـة والبيئــالصح

  
  

   االستجابة العالميةمسودة خارطة طريق تعزيز 
  آلثار تلّوث الهواء الضارة بالصحة

  
  تقرير من األمانة  
  
  
خارطـة طريـق علـى جمعيـة الصـحة اقتـراح المدير العام، في جملة أمـور، من  ٨-٦٨ج ص ع القرارطلب   -١

تلبيـة و . الهـواءالضـارة الناجمـة عـن تلـّوث العالمية التاسعة والستين من أجل تعزيز استجابة عالمية لآلثار الصـحية 
  .١ الملحقأخرى عنها في تفاصيل ، وترد أدناهالمبّينة طريق ال خارطةُأِعّدت مسودة هذا الطلب، ل
  
والتــي ســُتحّدث ، ٢٠١٩-٢٠١٦هــي ارطــة الطريــق واإلجــراءات المرتبطــة بهــا المشــمولة بخوليــة األفتــرة وال  -٢

سـُتواءم ٕاضـافة إلـى ذلـك، والتعليقـات والتقيـيم. و  دالرصـكـي تضـم النتـائج المسـتمدة مـن طريـق لالخارطـة في نهايتهـا 
  ١العام الثالث عشر. رنامج العملبواردة في ولويات الاألمع الخارطة 

  
قطـــاع التـــي ســـيتمكن بموجبهـــا واآلليـــات  يالمنطقـــاألســـاس و  الرؤيـــةأدنـــاه  ١٣إلـــى  ٤وتبـــّين الفقـــرات مـــن   -٣

 ٢، فيمــا يــرد فــي الملحــق الهــواء تلــّوثلآلثــار الصــحية الضــارة الناجمــة عــن ز االســتجابة العالميــة يــعز ة مــن تالصــح
  هي كالتالي: أربع فئاتعلى أساس خارطة الطريق نّسق تُ . و ظرية التغييرملخص لن

  
 تلــّوثآثــار بمــا يلــي: ة فيمــا يتعلــق عالميــبّينــات ومعــارف ونشــر  توليــد رف:اتوســيع قاعــدة المعــ  (أ)

(من منظور الصحة) التي تطبقها قطاعـات مختلفـة فـي فعالية السياسات والتدخالت و  على الصحةالهواء 
وتشـجيع االبتكـار والبحـوث المعرفيـة ويشـمل ذلـك تحديـد الفجـوات . الهواء ومصـادره تلّوثمجال التصدي ل

  .الهواء على الصحة تلّوثلتصدي آلثار الالزمة ل

ٕاعـداد التقـارير الالزمـة لـدعم الرصـد و جـراءات واإل تعزيـز الـنظم والهياكـل الرصد وٕاعداد التقارير:  (ب)
الهــــواء ومصــــادره، بمــــا فــــي ذلــــك فــــي ســــياق أهــــداف التنميــــة  تلــــّوثعــــن االتجاهــــات الصــــحية المرتبطــــة ب

  المتصلة بها. والمؤشرات ٢٠١٥لما بعد عام المستدامة 

                                                           
 .٢٠٢٠، سيبدأ برنامج العمل العام الثالث عشر في عام ٢٠١٩-٢٠١٤متابعًة لبرنامج العمل العام الثاني عشر    ١
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الصـحة والعمـل المنسـق علـى  االستفادة من قيـادة قطـاع العالمي:على الصعيد تنسيق القيادة و ال  (ج)
وافيــة اســتجابة مناســبة و الــتمّكن مــن توجيــه مــن أجــل والقطــري ومســتوى المــدن  العــالمي واإلقليمــي المســتوى

  الُمضطلع بها.ألبعاد المهمة 

ــز القــدرات  (د) إجــراءات وضــع السياســات تحليــل ة علــى بنــاء قــدرات قطــاع الصــح :المؤسســية تعزي
كتقـديم الـدعم مـثًال لوضـع الهواء والصحة،  تلّوثبشأن  لعمل المشتركًا لعمدوصنع القرارات والتأثير فيها 
الهــواء علــى المســتوى  تلــّوثالناجمــة عــن بشــكل عــام المخــاطر الصــحية تقّلــل اســتراتيجيات وخطــط عمــل 

منظمـــة الصـــحة المبّينـــة فـــي المبـــادئ التوجيهيـــة لتنفيـــذ التوصـــيات ًا لأو فـــي المـــدن كـــذلك دعمـــ ،الـــوطني
  .نوعية الهواءالمنظمة) بشأن (العالمية 

  
لهـواء الملـّوث، علـى أن هنـاك قصـورًا التعرض لبـالصـحة يوجد عمومًا قـدر معـّين مـن الـوعي بشـأن تـأّثر و   -٤

فيما تدخالت القطاعات األخرى مستمدة من ن اآلثار الصحية العتقييمات محدودة في إتاحة البّينات القائمة، وثمة 
. الحضـريةالبيئـات أو يشـمل مواضـع محـّددة، كالمنـازل الهـواء، بمـا  تلـّوثالوقاية من األمراض الناجمة عن يخص 

المخـــاطر الصـــحية وفوائـــد السياســـات ، كـــذلك عـــن الناحيـــة االقتصـــاديةكمـــا أن البّينـــات محـــدودة بصـــفة عامـــة مـــن 
  ١.تلّوث الهواءدي لفي ميدان التص محددة من المجتمعوالتدخالت التي تطبقها قطاعات وفئات 

  
ــاً ويجــري   -٥  تلــّوثاالتجاهــات الصــحية المرتبطــة بــالتعرض لالتــي ُيسترشــد بهــا فــي رســم  جمــع البيانــات حالي

، ويــــرتبط معظمهــــا ســــتخدام منهجيــــات وٕاجــــراءات مختلفــــةا، وٕاعــــداد تقــــارير عــــن تلــــك البيانــــات بالهــــواء ومصــــادره
 الطاقـــة النظيفـــة فـــي المنـــازل)إتاحـــة ( ٢-١-٧و ة)علـــى الصـــح تلـــّوث(مخـــاطر ال ٩-٣ مؤشـــراتالرصـــد ب مباشـــرة

أدوات من مؤشـرات أهـداف التنميـة المسـتدامة. وسـتُنّقح فـي مجـال عمـل مسـتقل  (نوعية الهواء في المدن) ٦-١١و
فـي الهـواء  تلـّوثبشـأن منظمـة القواعـد بيانـات باالسـتناد إلـى القـائم مـن  تطويرهـاسيتواصل ٕاعداد التقارير و الرصد و 
نوعيـة الهـواء المحـيط. و  زلاالمنـفـي الطاقة والتكنولوجيات المستعملة ألغراض توفير قود أنواع الو المغلقة و األماكن 

ها فــي ســياق وتصــور عنهــا البيانــات وتحليلهــا وٕاعــداد تقــارير وســيقوم اإلطــار الــذي يتواصــل إعــداده بشــأن مواءمــة 
تكفـل تـوفير آليـة رئيسـية ، مقـام عيـة الهـواء والصـحةنو بشـأن  مـؤخراً المنصة العالمية الحديثـة التـي أنشـأتها المنظمـة 

الهــواء.  تلــّوثتعــرض اإلنســان لعلــى الصــعيد العــالمي عــن مــدى تقــديرات موثوقــة وصــحيحة ويمكــن الوصــول إليهــا 
، فـي جميـع أنحـاء العـالمذات الصـلة البيانات القائمة و على جميع مصادر التعويل المنصة العالمية ستواصل تلك و 

المعنـي مـع إطـار توثيـق عـرى التعـاون فـي  التغطيـة الجغرافيـةنطـاق سين نوعيـة البيانـات وتوسـيع على تحوستعمل 
الهــواء  تلــّوثفــي رصــد لإلســهام هــذه المســألة، وذلــك أفرقــة البحــث العاملــة بشــأن و دوليــة والوطنيــة الوكــاالت مــن ال

  صدًا فعاًال.ر  المستدامة ذات الصلةتنمية ف الأهداالناجمة عنه، وكذلك والمخاطر الصحية 
  
بــذا فــإن بــين القطاعــات. و فيمــا الهــواء مشــاركة فعالــة  تلــّوثالوقايــة مــن األمــراض الناجمــة عــن وتســتدعي   -٦

بّينــات ركــز علــى تعزيــز قــدرات الجهــات الفاعلــة الصــحية علــى اســتخدام ي دعمــل محــدّ خارطــة الطريــق تضــم مجــال 
فـي تلـك اإلجـراءات تـأثير والالهـواء  تلـّوثالمتعلقـة ب مومية وحججها لإلسهام في إجراءات صـنع القـراراتالصحة الع

، كيمـا يتسـنى إدخـال لطاقـة والصـناعة وٕادارة النفايـات)النقـل والزراعـة واها تلك المتبعة في قطاعات كل مـن بما في(
 ،التـي يحـّددها قطـاع الصـحة الهـواء تلـّوثمصـادر التصدي ل بالمثلينبغي نوعية الهواء والصحة. و تحسينات على 

  غير المراعية للكفاءة في استخدام الطاقة. والتكنولوجيات الطبيةالديزل أو المباني العاملة بمولدات الاستخدام ل مث
                                                           

النقـل والطاقـة والنفايـات والزراعـة والصـناعة والتخطـيط الحضـري. وال تُتـاح أيضـًا تشمل القطاعات الُمشار إليها كًال مـن    ١
الخبــرات واألفكــار المتعلقــة بالممارســات الجيــدة أو ُيســتفاد منهــا علــى نطــاق واســع، لــذا فــإن األنشــطة الُمضــطلع بتنفيــذها فــي 

والبّينــات ذات الصــلة وٕاتاحتهــا علــى نطــاق المجــال األولــي مــن العمــل فــي إطــار خارطــة الطريــق ســترّكز علــى توليــد المعــارف 
واسع وبسهولة، وذلك باستخدام أنماط ووسائل تالئم طائفة واسعة من الفئات المستهدفة (مثل العاملين الصحيين المجتمعيـين 

 ).ومديري قطاعات الصحة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية ووسائط اإلعالم
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نطاقـًا الهـواء فـي اسـتراتيجيات أوسـع  تلّوثوطأة دمج استراتيجيات التخفيف من وسُيشّدد في التركيز على   -٧
ــــة الصــــحة العبشــــأن  ــــة وقاي ــــاء خــــدمات و مومي ــــزوم.  ، حســــبحيةالرعايــــة الصــــٕايت ــــة الل ربــــط وتشــــمل بعــــض األمثل

الوقايــة مــن األمــراض غيــر الســارية أو االلتهــاب الرئــوي فــي مرحلــة الطفولــة، هــذه بموضــوع اســتراتيجيات التخفيــف 
 منظمــةالالقائمــة ذات الصــلة (مثــل اتفاقيــة هــا واتفاقياتهــا عملياتو التنميــة الصــحية فضــًال عــن ربطهــا باســتراتيجيات 

  مكافحة التبغ، حسب االقتضاء).اإلطارية بشأن 
  
 الرعايـة الصـحية إلـى بنـاء قـدرات عـاملية المؤسسـيالقـدرات تعزيـز المبذولـة بشـأن جهود وستسعى أيضًا ال  -٨

تجنيـب سـبل  صـددلتقـديم توصـيات بالصحيون المجتمعيـون) ن و والممرضات والعاملالممارسون األطباء (بمن فيهم 
ومـــنهم للخطـــر، معرضـــة أو  حساســـةالـــذين مـــن بيـــنهم فئـــات ســـكانية ، التعـــرض لتلـــّوث الهـــواء المجتمعـــات واألفـــراد

التــدريب تــوفير المنــاهج و علــى إعــداد األنشــطة ذات الصــلة المســنون وســكان األحيــاء الفقيــرة. وســتنطوي ألطفــال و ا
  .التمريضللشؤون الطبية و الرابطات المهنية الدولية والدعوة واإلرشاد داخل المنتديات الصحية ذات الصلة، مثل 

  
المخـاطر الصـحية حـول  بفعاليـة مـع الجمهـور وصـّناع القـرارالتواصـل وال يمكن المغـاالة فـي الحاجـة إلـى   -٩
الرامية إلى تخفيف وطأة اإلجراءات جنيها من  كبيرة المتوقعالصحية الفوائد خصوصًا الالهواء، و  ناجمة عن تلّوثال

وضـع الطلـب علـى ذكـاء الـوعي علـى الصـعيد العـالمي وحفـز إلالنطـاق واسـعة صل تواستراتيجية تلّوثه. وسُتوضع ا
ه. وسـتعّد االسـتراتيجية علـى نحـو ورفاهـالفـرد والوقاية من األمراض وتحسـين صـحة  تقلل من تلّوث الهواء سياسات

قـي؛ الهـواء النبالمنـاخ و المعنـي منظمـة والتحـالف ال بـينالقائمـة الجهود القائمة ذات الصلة، مثـل الشـراكة يستند إلى 
وآليــات مختلــف الفئــات احتياجــات تواصــل اســتراتيجية الوســتلّبي  ١التــي تكتســي أهميــة خاصــة. حملــة تــنفس الحيــاةو 

  .مختلفة من العالمصقاع التواصل والفرص المتاحة في أ
  

وضــع  ســياقفــي هــذا ال، وســيجري التركيــز علــى التنفيــذ القطــرية المؤسســيالقــدرات تعزيــز وسيشــمل أيضــًا   -١٠
الهواء في األماكن بشأن تنقية خطط بلدان، مثل وضع التعاون مع الب الممارسات الجيدةونماذج عن أمثلة واختبار 

المنــاطق الريفيــة وتلــك ســكان فــي منــازل لوقــود والتكنولوجيــات تحســين إتاحــة النظيــف مــن أنــواع االمغلقــة مــن خــالل 
االسـتفادة مـن الفـرص غيـر ة إلشـراكهم وحملهـم علـى الحضـرياطق بالمنـالـدعم ألصـحاب المصـلحة الفقيرة. وسُيقّدم 
حسـين رفـاه الفـرد. وسـوف الهـواء وت تلـّوثاألمـراض و المعنية بالوقاية مـن تعزيز السياسات الحضرية المستغلة بغية 

اتبــاع الهــواء و الــالزم للتمتــع بالصــحة وتعزيــز إجــراءات الحــد مــن تلــّوث لــى توليــد الــدعم عاإلجــراءات تســاعد تلــك 
ى االمتثـال لـعالطلـب الكلـي ، وستفضي لدى قيامها بـذلك، إلـى زيـادة على المستوى دون الوطنيالسلوكيات الجيدة 

  .وٕانفاذها لتدابير الوطنية ذات الصلةل
  

رفيـع أن تُتاح إمكانية عقد مؤتمر عالمي وحكومي دولـي المتوقع  وبمجرد اعتماد خارطة الطريق، فإن من  -١١
أن تتمثــل فــي المــؤتمر  كذاغــراض أ. ومــن شــأن مــثالً فــي غضــون ســنتين  عيــة الهــواء والصــحةنو بشــأن  المســتوى

السياسـية  ولوياتغيرها من األفي سياق تنفيذ أهداف التنمية المستدامة و ه الُمحرز استعراض التقدم المحرز، بما في
حــول مناقشــة واالتفــاق راء جــفرصــة إل. ومــن شــأن المــؤتمر أن يحقــق غرضــًا آخــر هــو إتاحــة الذات الصــلةالعالميــة 

، على الصحة الهواء تلّوثآلثار لتصدي استجابة فعالة ومناسبة لتوجيه  لضمانالزمة اتخاذ مزيد من اإلجراءات ال
  .والتمويلتقليل اآلثار وبناء القدرات واتخاذ تدابير تقديم التقارير بالرصد و منها المتعلقة  اإلجراءات هابما في

                                                           
التـــــــــــــــالي:  الـــــــــــــــرابطالف المعنـــــــــــــــي بالمنـــــــــــــــاخ والهـــــــــــــــواء النقـــــــــــــــي علـــــــــــــــى لتحـــــــــــــــانظـــــــــــــــر الموقـــــــــــــــع اإللكترونـــــــــــــــي ل   ١

http://www.unep.org/ccac/Initiatives/CCACHealth/tabid/133348/Default.aspx  تشـــــــرين األول/  ٢٦(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي
خـاطر الصـحية ). ويكتسي التقرير الذي ُنِشر مؤخرًا بالتعاون مع المنظمة أهمية خاصة، وهو بعنوان تقليل الم٢٠١٥أكتوبر 

العالمية مـن خـالل تخفيـف وطـأة الملّوثـات القصـيرة العمـر: تقريـر اسـتطالعي لراسـمي السياسـات، ويمكـن االطـالع عليـه فـي 
-http://new.ccacoalition.org/en/resources/reducing-global-health-risks-through-mitigation-short-livedالتــــــالي:  الــــــرابط

climate-pollutants-scoping  ٢٠١٥تشرين األول/ أكتوبر  ٢٦(تم االطالع في.( 
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، وسُيســتفاد خارطــة الطريــقالمتصــلة بألنشــطة بشــأن اللتقــدم المحــرز  ةمنتظمــبــإجراء تقييمــات  ضــطلعوسيُ   -١٢
تنفيـذ خارطـة ُتعّد أيضـًا تقـارير دوريـة عـن سـ. و تعـديالت وتحسـيناتدخال مـا يلـزم مـن إمن التعليقات عليها لغرض 

التقــدم  لــىوع القــرارلــدعم تنفيــذ المــوارد المتاحــة وعلــى أيــة تنقيحــات الزمــة و  األنشــطةتلــك علــى وســترّكز  الطريــق،
واآلليـات قواعد البيانـات المهمة لمعلومات امصادر القرار وأغراضه. وستمثل أهداف مجمل تحقيق صوب المحرز 

  .تلك التي يعززها تنفيذ القرارك، ذات الصلة
  

الصــلة الصــادرة ذات لمبــادئ التوجيهيــة علــى الصــعيد القطــري لتنفيــذ ال دعــموســيجري التركيــز أيضــًا علــى   -١٣
حــرق األســر للوقــود داخــل المنــازل. جديــدة بشــأن التوجيهيــة المبــادئ ال هــانوعيــة الهــواء، بمــا فيبشــأن منظمــة عــن ال

المشــورة التقنيــة وبنــاء القــدرات وســيحظى تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة المــذكورة الحقــًا بالــدعم بوســائل مــن قبيــل إســداء 
  .الهواء في األماكن المغلقةنوعية بشأن الرامية إلى تسهيل وضع خطط عمل وطنية 

  
قــدرات المنظمــة تعزيــز القــدرات المؤسســية إلــى ضــرورة بنــاء بشــأن العمــل تجــدر اإلشــارة فــي إطــار ســير و   -١٤
المـــوظفين والمـــوارد، قيـــود المفروضـــة حاليـــًا علـــى الوذلـــك فـــي ظـــل هـــذا العمـــل، ًا لتقنيـــة والتشـــغيلية الداخليـــة دعمـــال
. وسـيلزم تـوفير عـدد إضـافي مـن المـوظفين التقنيـين فـي لى المستويين اإلقليمـي والقطـريع ها تلك المفروضةفي بما

ميـادين كـل مـن متخصصـة فـي الرئيسـي، وسيضـم هـذا األخيـر خبـرات  المقروفي  بعض المكاتب القطريةاألقاليم و 
 الطريـق هـذهيـذ خارطـة ارف. وسـيلزم فـي سـياق تنفوٕادارة المع والنمذجة واقتصاديات الصحة علم األوبئة واإلحصاء

  توفير ما يكفي من الموارد وحّدًا أقصى للميزانية.ضمان بخصوص خيارات االتفاق على 
  

بـاالقتران مـع  نيعيـة الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتإلـى جم ٨-٦٨ج ص ع تقرير عن تنفيـذ القـراروسُيقّدم   -١٥
رصد وتقيـيم تعـرض اإلنسـان بوسائل منها ما يلي: منذ اعتماد هذا القرار، ما تحقق من إنجازات سابقًا اإلشارة إلى 

بشـأن لمنظمـة لنفيـذ المبـادئ التوجيهيـة فـي عملهـا بشـأن تالبلـدان  الناجمـة عنـه؛ دعـم الهواء واآلثـار الصـحية تلّوثل
فـي الصـحة؛ وذلـك  علـى الهـواء تلـّوثثـار علـى التصـدي آلتعزيـز قـدرات المـدن ؛ الهواء في األمـاكن المغلقـةنوعية 
  أنشطة التواصل في المجال الصحي.سياق 

  
  

  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي
  

وصــياغتها  خارطــة الطريــقمســودة  تنقــيحبإرشــادات حــول ألمانــة التنفيــذي أن يــزّود االمجلــس ُيرجــى مــن   -١٦
 خارطــة الطريــقوستضــم . ٢٠١٦مــايو / ين فــي أيــارلعرضــها علــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســت تمهيــداً 

فضـــًال عـــن بيـــان لتتبـــع التقـــدم المحـــرز، تقـــديم التقـــارير يقتـــرن بمؤشـــرات وأغـــراض للرصـــد و المـــذكورة إطـــارًا مقترحـــًا 
  .التكاليف المترتبة على ذلك بالتفصيل
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  ١الملحق 
  ٢٠١٩-٢٠١٦خارطة طريق للفترة مسّودة 

 ١لهذه الخارطة. وتركز األشكال مـن  -أو المعالم المهمة  -، وتوضح تسلسل األنشطة واإلنجازات ٢٠١٩-٢٠١٦األشكال الواردة أدناه خارطة الطريق المقترحة للفترة تعرض 
  القدرات المؤسسية. عالمي، وتعزيزبالترتيب على توسيع قاعدة المعارف، والرصد وٕاعداد التقارير، والقيادة والتنسيق على الصعيد ال ٤إلى 

  توسيع قاعدة المعارف  :١الشكل 
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 راهن:ــع الــالوض
 

بعـــــــض البيِّنـــــــات توجـــــــد 
الدالـــة علـــى آثـــار تلـــوث 
الهــــــواء علــــــى الصــــــحة، 
والمخــــــــــــاطر الصــــــــــــحية 
وفوائــــد السياســــات التــــي 
تطبقهــــــــــــــــــا قطاعــــــــــــــــــات 
محــــــــــــــــــــددة، وفعاليــــــــــــــــــــة 
التدخالت. هناك ثغـرات 

 معرفية كبيرة.

ـــألداة  وضـــع إطـــار ل
بمعلومـــات  الخاصـــة

الصـــــــحة العموميـــــــة 
بالتعــــــــــــــــــاون مــــــــــــــــــع 
أصـــحاب المصـــلحة 

 المعنيين.

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد األداة 
الخاصـــة بمعلومـــات 
الصـــــــحة العموميـــــــة 
كمســـتودع للمعـــارف 

 والبيِّنات القائمة.

البــــــــث النشــــــــيط للمعــــــــارف 
والبيِّنــــات القائمــــة والجديــــدة 
بشـــــــــــــأن تلـــــــــــــوث الهـــــــــــــواء 
والصــحة عــن طريــق األداة 
الخاصــــــــــــــــــة بمعلومــــــــــــــــــات 

 عمومية.الصحة ال

األدوات  وضــــــــع/ تحســــــــين
الالزمـــــــــة لـــــــــدعم البحـــــــــث 
ــــــــــــل أدوات  ــــــــــــل، مث والتحلي
قيــــاس آثــــار تلــــوث الهــــواء 
ـــــــد  ـــــــى الصـــــــحة، وتحدي عل
المخـــاطر الصـــحية وفوائـــد 
السياســــــات التــــــي تطبقهــــــا 
القطاعــــــــات (مثــــــــل تقيــــــــيم 
األثــــــــر علـــــــــى الصـــــــــحة)، 
وٕاجــــــــراء تحاليــــــــل التكلفــــــــة 
والعائد، وما إلى ذلك، فـي 
المجموعات السـكانية مثـل 

وعلـــــى األطفـــــال والنســـــاء، 
الصعيد دون الوطني (فـي 

 المدن والمنازل).

القــــــدرات الالزمــــــة للبحــــــث 
والقـــــــــدرة علـــــــــى اســـــــــتخدام 
ـــــــ نة أدوات التحليـــــــل المحسَّ

ـــــــــــدريب  عـــــــــــن طريـــــــــــق الت
والتبـــــادل والـــــدعم التقنــــــي، 
والســــــــــــيما فــــــــــــي البلــــــــــــدان 
المنخفضــــــــــة والمتوســــــــــطة 
الــــــدخل علــــــى الصــــــعيدين 

 الوطني ودون الوطني.

إجـــــــراء التحليـــــــل العـــــــالمي 
خاطر الصـحية والفوائـد للم

ــــــدخالت  الناجمــــــة عــــــن الت
الرامية إلى الحد من تلوث 
الهــــــــواء، بمــــــــا فــــــــي ذلــــــــك 
ــــــى  ــــــدخالت القائمــــــة عل الت
التكنولوجيا في أربعة على 
األقــل مــن القطاعــات ذات 
أولويــة، وبــث النتــائج ذات 
الصـــــــــلة فـــــــــي المنتـــــــــديات 
الخاصــــــــــــــــــة بأصــــــــــــــــــحاب 
المصــــــــــــــــــلحة المعنيــــــــــــــــــين 

 المتعددين.

عـــــــالمي إجـــــــراء التحليـــــــل ال
للصالت بين تلوث الهـواء 
وأولويـــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــحة 
العالميــــــة، بمــــــا فــــــي ذلــــــك 
األمـــــراض غيـــــر الســـــارية، 
وصـــــــــــــحة األم والطفـــــــــــــل، 
وتعزيـــــز الـــــُنظم الصـــــحية/ 
 التغطية الصحية الشاملة.

بـــدء البحـــوث المركـــزة فـــي 
ــــدان لمعالجــــة الثغــــرات  البل
ــــــات،  فــــــي المعــــــارف والبيِّن
ــــامج  بمــــا يتماشــــى مــــع برن

هــذا  بشــأنالبحــث العــالمي 
 الموضوع.

 ود:ـع المنشــالوض
 

البيِّنــــات معــــّززة ومتاحــــة 
علــى نطــاق واســع، فيمــا 
يتعلق بآثار تلوث الهواء 
علــى الصــحة والمخــاطر 
الصـــــــــــــــــــــحية وفوائـــــــــــــــــــــد 
السياســـات التـــي تطبقهـــا 
قطاعات محـددة وفعاليـة 
التـــــــــــــــدخالت. والقـــــــــــــــدرة 
المؤسســـــية علـــــى إجـــــراء 
هـــــذه التحاليـــــل وٕايصـــــال 

ـــــــى نتائجهـــــــا، قائمـــــــة  عل
الصـــــــــــــعيدين الــــــــــــــوطني 

 الوطني. ودون

تجميـــــــــــــع البيِّنـــــــــــــات 
الدالـــــــة علـــــــى آثـــــــار 
تلــــوث الهــــواء علــــى 
الصــــــــــــــحة وعلـــــــــــــــى 
التــــــــدخالت الفعالــــــــة 
بطـــــــرق مـــــــن بينهـــــــا 
وضـــــــــــــع المبـــــــــــــادئ 
  التوجيهية للمنظمة
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الرصد وٕاعداد التقارير  :٢الشكل 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 راهن:ــع الــالوض
 

ينفـــــــذ عـــــــدد قليـــــــل مـــــــن 
 األطــراف الفاعلــة بعــض

ـــات الرصـــد وٕاعـــداد  عملي
التقــارير عــن االتجاهــات 
الصـــــــــــــــحية المرتبطـــــــــــــــة 
بـــالتعرض لتلـــوث الهـــواء 
علـــى الصـــعيد العـــالمي. 

هنــاك ثغــرات كبيــرة فــي و 
بعض أنحاء العالم وثمـة 
حاجــــــــــة إلــــــــــى مواءمــــــــــة 
األدوات الخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

مـــــــع بالبيانـــــــات وٕالـــــــى ج
المزيـــــــــد مـــــــــن البيانـــــــــات 

ـــــــــــــــــــــى وتحســـــــــــــــــــــينها  عل
الصـــــــــــــعيدين الـــــــــــــوطني 
ـــوطني، بمـــا فـــي  ودون ال

 ك في المدن والمنازل.ذل

األطــــــــــــــر  تحســــــــــــــين
واألدوات الداعمـــــــــــــة 
مــــــن أجــــــل مواءمــــــة 
عمليـــــــــــــــات جمـــــــــــــــع 
البيانـــــــــات المحليـــــــــة 
والُقطريــــة واإلقليميــــة 
والعالميــــــــــة ورصــــــــــد 

 األنشطة.

ـــــــــــــيح األســـــــــــــاليب  تنق
المســــتخدمة  واألدوات

ــــدير التعــــرض  ــــي تق ف
البشري لتلـوث الهـواء 
وعــــــــــــــبء المــــــــــــــرض 
النــاجم عنــه مــن أجــل 
ــــــــــــــد مســــــــــــــاهمة  تحدي
القطاعــــــات المحــــــددة

(مثـــل قطـــاعي النقـــل 
والطاقـــــــة) واألمـــــــاكن 
المحــددة (مثــل المــدن 

 والمنازل).

األدوات  وضـــــــــــــــــــع
م الــــــــــــــدعم تقــــــــــــــديو 

ــــــــوجي مــــــــن  التكنول
أجـــل تعزيـــز القـــدرة 
 علــــــــــــــى مواءمــــــــــــــة

الرصــــــــد  عمليــــــــات
ـــــــــــل  وجمـــــــــــع وتحلي
البيانــــــــــــــات عــــــــــــــن 
نوعيــــــــــــــة الهــــــــــــــواء 
ـــــــــــى  والصـــــــــــحة عل
الصـــــعيد الُقطـــــري، 
بمــــا فــــي ذلــــك فــــي 

 .المدن والمنازل

بيانـــــــــات  اســـــــــتخدام
الرصــــــــــد الُقطريــــــــــة 
علـــى نحـــو منهجـــي 
فــــي جهــــود الرصــــد 
 اإلقليمية والعالمية.

قــدرة المؤسســات الوطنيــة  تعزيــز
ــــــى اســــــتخدام  ــــــة عل ودون الوطني
األدوات المتسقة في جمع و/ أو 
تحليـــــــل البيانـــــــات عـــــــن نوعيـــــــة 

 الهواء والصحة.

 تحديث وتحسـين
ـــــات  قواعـــــد البيان
وُنظـــــــــم الرصـــــــــد 
وٕاعــــداد التقــــارير 
العالمية القائمـة، 
مثل تلك المعنية 
بنوعيــــــــــة هــــــــــواء 
الحضـــــــــــر فـــــــــــي 
المـــــــدن والوقـــــــود 
المســـــــتخدم فـــــــي 
توليــــــــــد الطاقــــــــــة 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــة،  المنزلي
والتكنولوجيـــــــات، 
وتلــــــــوث الهــــــــواء 
فـــــــــــي األمـــــــــــاكن 

 المغلقة.

ر العـــــبء تقـــــدي
العـــــــــــــــــــــــــــــــــالمي 
لألمراض الـذي 
ــــــــــــى  ُيعــــــــــــزى إل
ـــــــوث الهـــــــواء  تل

ــــــي  قطاعــــــات ف
وأمـــاكن محـــددة 
 التبليــــــــــغ عــــــــــن

 االتجاهات.

شـــبكات عالميـــة  إنشـــاء
وٕاقليميــــة لــــدعم الرصــــد 
وٕاعــــــداد التقــــــارير عــــــن 
آثار تلوث الهـواء علـى 

واســـــــــتمرار/ الصـــــــــحة. 
التعـــاون الوثيـــق تعزيـــز 

مــــع الوكــــاالت المعنيــــة 
ــــة الهــــواء/  برصــــد نوعي

المنظمة العالميـة  (مثل
ـــــــــــــة،  لألرصـــــــــــــاد الجوي

حــدة وبرنــامج األمــم المت
للبيئــــة واتفاقيــــة التلــــوث 
ـــــــد المـــــــدى  الجـــــــوي بعي

والوكالــة  ١عبــر الحــدود
 ).٢األوروبية للبيئة

األداة  ينتحســـــــــــــــــــــــــ
الخاصة بمعلومـات 
ـــــة  الصـــــحة العمومي
إلتاحــــــــــــــة إعــــــــــــــداد 
التقـــــــارير، ووضـــــــع 
تصــــــــــور للبيِّنــــــــــات 
والبيانـــــــــــــات عـــــــــــــن 
تلــــــــــــــــوث الهــــــــــــــــواء 
والصـــــــــحة وبثهـــــــــا، 

فــــي ذلــــك مــــن  بمــــا
خـــــــــــالل المرصـــــــــــد 
الصــــــحي العــــــالمي 

 ابع للمنظمة.الت

م بيانـــــــــات الرصـــــــــد اســـــــــتخدا
ـــــأثير علـــــى  ـــــة فـــــي الت الُقطري
عمليــــــــات رســــــــم السياســــــــات 
الوطنيــــــــــــــة ودون الوطنيــــــــــــــة 

 المتعلقة بتلوث الهواء.

 ود:ـع المنشــالوض
 

ن الرصــــــد وٕاعــــــداد تحّســــــ
ـــــى الصـــــعيد  ـــــارير عل التق
العـــــــــــــــالمي واإلقليمـــــــــــــــي 
ــــي فيمــــا  والُقطــــري والمحل
يتعلـــــــــــــــق باالتجاهـــــــــــــــات 
 الصـــــــــــــــحية المرتبطـــــــــــــــة

ـــوث الهـــواء  ـــالتعرض لتل ب
ومصـــادره، بمـــا فـــي ذلـــك 
فـــي ســـياق خطـــة التنميـــة 
المســــــــــتدامة لمــــــــــا بعــــــــــد 

والمســــاهمة  ٢٠١٥ عــــام
فـــــــــــــــي التبليـــــــــــــــغ عـــــــــــــــن 
المؤشــــــرات ذات الصــــــلة 
ـــــــة  (مثـــــــل أهـــــــداف التنمي
المســــــــــتدامة، والطاقــــــــــة، 

.ويسترشـــد ذلـــك  والمـــدن)
ــــة  بجهــــود الرصــــد الوطني
ـــــــى مســـــــتوى المـــــــدن  (عل

 مثًال) ودون الوطنية.

  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٢(تم االطالع في  http://www.unece.org/env/lrtap/lrtap_h1.htmlانظر الرابط التالي:  ،اتفاقية جنيف بشأن التلوث الجوي بعيد المدى عبر الحدود   ١
  ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٢(تم االطالع في  http://www.eea.europa.euانظر الرابط التالي:  ،لالطالع على المزيد من المعلومات عن الوكالة األوروبية للبيئة   ٢
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والتنسيق على الصعيد العالميالقيادة   :٣الشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ود:ـع المنشــالوض
 
أصـــــــــــــــــــحاب  شـــــــــــــــــــاركي

المصـــلحة علـــى الصـــعيد 
العـــــــــــــــالمي واإلقليمـــــــــــــــي 
والُقطـــــــــري فـــــــــي العمـــــــــل 
المنسق مـن أجـل الوقايـة 
مـــــن األمـــــراض الناجمـــــة 
ــــــــــــوث الهــــــــــــواء  عــــــــــــن تل
والحصـــول علـــى الطيـــف 
الكامـــــــــــل مـــــــــــن الفوائـــــــــــد 
الصـــحية التـــي تعـــود بهـــا 

 أنشطة تخفيف األثر.

 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٢(تم االطالع في  /http://www.se4all.orgانظر الرابط التالي:    ١
 ).٢٠١٥تشرين الثاني/ نوفمبر  ١٢(تم االطالع في  /http://unhabitat.org/habitat-iii-conferenceانظر الرابط التالي:    ٢

 راهن:ــع الــالوض
 

يتنــــامى الــــوعي العــــالمي 
التصـــدي لتلـــوث بأهميـــة 

الهواء. ومع ذلـك فمـازال 
فهـــم كيفيـــة التصـــدي لـــه 
يمثـــــــل تحـــــــديًا. ومــــــــازال 
ـــــــى صـــــــعيد  التعـــــــاون عل
قطــــــاع الصــــــحة وســــــائر 
القطاعات من أجل الحد 
مـــــن تلـــــوث الهـــــواء ُيعـــــد 
غيـــــــر كـــــــاٍف. وال تُـــــــدرج 
ــــوث  جهــــود الحــــد مــــن تل
الهـــواء فـــي اســـتراتيجيات 
الصـــحة العموميـــة، مثـــل 
اســــتراتيجية الوقايــــة مــــن 

 مراض غير السارية.األ

وضـــــــــــــع اســـــــــــــتراتيجيات 
التواصل من أجـل إذكـاء 
ـــــــب  ـــــــوعي وحفـــــــز الطل ال
علـــــى السياســـــات بشـــــأن 
ــــوث الهــــواء  التصــــدي لتل
والوقايـــــة مـــــن األمـــــراض 
وتحســــين العافيــــة، علــــى 
الصـــــــــــــــــــعيد العـــــــــــــــــــالمي 
والُقطــري والمحلــي تحــت 
قيادة المنظمة، باالستناد 
إلــــــى الجهــــــود التعاونيــــــة 
 مثل حملة "تنفس الحياة"

المشـــــتركة بـــــين منظمـــــة 
الصـــــــــــــــــــحة العالميـــــــــــــــــــة 
والتحـــــــــــــــــالف المعنـــــــــــــــــي 

 بالمناخ والهواء النقي.

 منتـــــديات رئيســـــية إقامـــــة
ــــدعوة  رفيعــــة المســــتوى لل

فـــــــــي ســـــــــياق والتوعيـــــــــة 
التنميــة المســتدامة  خطــة

، ٢٠١٥لمــــــا بعــــــد عــــــام 
والتحـــــــــــــــــالف المعنـــــــــــــــــي 
بالمنــــاخ والهــــواء النقــــي، 
ــــــــــــــــــــــة  ومبــــــــــــــــــــــادرة الطاق

، ١المســــــــــتدامة للجميــــــــــع
، ٢الموئل الثالثومؤتمر 

واتفاقيـــــة األمـــــم المتحـــــدة 
اإلطاريـــــــة بشـــــــأن تغيـــــــر 
ـــاخ، مـــن أجـــل حفـــز  المن
زيادة الطلب على العمل 
المنســـــــق بشــــــــأن تلــــــــوث 

 .الهواء والصحة

الحكومات بما فـي  التقاء
ذلـــــــــــك وزارات الصـــــــــــحة 
والبيئــــة فــــي أول مــــؤتمر 
عـــــــــالمي بشـــــــــأن تلـــــــــوث 

 اتفاقهـــاالهـــواء والصـــحة و 
علــــــــــى إطــــــــــار عــــــــــالمي 

 .للعمل الُمعزز

اإلجراءات الرامية إلى معالجـة تلـوث الهـواء  جمد
والصـــحة فـــي العمليـــات العالميـــة واإلقليميـــة ذات 

البيئـــــــــة والتنميـــــــــة الصــــــــلة المتعلقـــــــــة بالصــــــــحة و 
االســــتراتيجيات اإلقليميــــة أو  وضــــعو المســــتدامة. 

 ُأطر العمل على النحو المالئم.

ك بـين الوكـاالت معنـي فريـق عـالمي مشـتر  إنشاء
بتلــــوث الهــــواء والصــــحة تربطــــه روابــــط تشــــغيلية 
بالمبــادرات القائمــة التابعــة لألمــم المتحــدة وســائر 
أصــــــحاب المصــــــلحة، بمــــــا فــــــي ذلــــــك التحــــــالف 
المعنــــي بالمنــــاخ والهــــواء النقــــي ومبــــادرة الطاقــــة 

 المستدامة للجميع.

ـــواءم ي ـــة مثـــل عمـــل ت ـــة واإلقليمي الشـــبكات العالمي
مراكـــــــــز المتعاونـــــــــة مـــــــــع المنظمـــــــــة، شـــــــــبكات ال

ــــــة و  ــــــة الفني المعنيــــــة رابطــــــات الوالرابطــــــات الطبي
الصـــحة العموميـــة، ومنظمـــات المجتمـــع المـــدني ب

(مثـــــل التحـــــالف المعنـــــي بمكافحـــــة  ذات الصـــــلة
األمـــــــراض غيـــــــر الســـــــارية) مـــــــع إطـــــــار العمـــــــل 

إدراج جهـــــــود الحـــــــد مـــــــن  العالمي.
تلــــوث الهــــواء فــــي بــــرامج 
واســـــــــتراتيجيات الصـــــــــحة 

موميــــة العالميــــة، مثــــل الع
اســــــتراتيجية الوقايــــــة مــــــن 
األمـــــراض غيـــــر الســـــارية
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  تعزيز القدرات المؤسسية  :٤الشكل 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 الوضــع الــراهن:
قـــدرات األطـــراف الفاعلـــة 
والوكــــــــــــــــاالت المعنيــــــــــــــــة 

الصــــحة (بمــــا فــــي ذلــــك ب
 )منظمة الصـحة العالميـة

متفاوتـــــــة فـــــــي عمومهـــــــا، 
والســــــــــيما فيمــــــــــا يتعلــــــــــق 
بالقــدرات الالزمــة لتحقيــق 
المشـــــــاركة الفعالـــــــة بـــــــين 
القطاعـــــــــات مـــــــــن أجـــــــــل 

 الصحة.

األدوات واإلرشـــادات مـــن أجـــل  ضـــعو 
دعم تنفيذ المبادئ التوجيهيـة للمنظمـة 
بشـــــــأن نوعيـــــــة الهـــــــواء علـــــــى النحـــــــو 
المالئم، ووضع خطط العمـل الوطنيـة 

ث الهــــــواء ودون الوطنيــــــة بشــــــأن تلــــــو 
األدوات فـــي عـــدد  وتجريـــبوالصـــحة. 

وفـــــق  تحـــــديثهامـــــن البلـــــدان والمـــــدن و 
 ذلك.

القــــــــدرات المؤسســــــــية علــــــــى  تحســــــــين
الصعيدين اإلقليمي والعالمي، بمـا فـي 

البــرامج  تعزيــزذلــك داخــل المنظمــة، و 
 والقدرات التقنية ذات الصلة.

م الـدعم التقنـي مـن أجـل تقـديالمواد التدريبيـة و  وضع
ــــــى التواصــــــل، مــــــع بنــــــاء قــــــ درة قطــــــاع الصــــــحة عل

بشــأن التصــدي آلثــار تلــوث الهــواء  ،مــثالً الجمهــور 
 على الصحة.

م التــدريب والــدعم التقنــي بشــأن اســتخدام النهــوج تقــدي
المشتركة بين القطاعات مثل سياسـات دمـج الصـحة 
فــــي جميـــــع السياســـــات، علـــــى النحـــــو المالئـــــم علـــــى 

 الصعيدين الوطني ودون الوطني.

عمليات الخاصة النماذج وأدوات التأثير على  توثيق
ـــــي بالسياســـــات القطاعـــــات األخـــــرى كـــــي تراعـــــي  ف

الصـــالت بـــين تلـــوث الهـــواء والصـــحة (فيمـــا يتعلـــق 
ــــــة مــــــثًال) و  ــــــة المنزلي ــــــة  بثهــــــابالمــــــدن وبالطاق كأمثل

 للممارسات الجيدة.

االســــــــتفادة علــــــــى  تعزيــــــــز
النحــــو المالئــــم مــــن الــــدعم 
التقنـــــــــــــي الـــــــــــــذي تقدمـــــــــــــه 

العالميـــــــــــــــــــــة الشـــــــــــــــــــــبكات 
القــدرة  تحســينواإلقليميــة، و 

المؤسســــــــية علــــــــى وضــــــــع 
خطـــط العمـــل بشـــأن تلـــوث 
الهــــواء والصــــحة، والســــيما 
في قطاع الصحة، بما في 
ـــــــــى الصـــــــــعيدين  ـــــــــك عل ذل
ــــــــــوطني ودون الــــــــــوطني  ال
(المــــــــدن مـــــــــثًال) أو فيمـــــــــا 
يتعلـــــق بمشـــــكالت محـــــددة 

 مثل تلوث هواء المنازل.

 ود:ـع المنشــالوض
زت قــــدرة قطــــاع الصــــحة علــــى  ُعــــزِّ
ــــــوث  ــــــار الضــــــارة لتل التصــــــدي لآلث
الهواء على الصـحة، علـى الصـعيد 
العــــالمي واإلقليمــــي والُقطــــري، بمــــا 

عمليـــــــات الفـــــــي ذلـــــــك فـــــــي ســـــــياق 
القطاعـات  فـي الخاصة بالسياسـات

بمــا فــي ذلــك فــي منظمــة ، األخــرى
ــــــــــــة.   تضــــــــــــعوُ و الصــــــــــــحة العالمي

االســتراتيجيات الوطنيــة و/ أو دون 
 نية لدعم هذه اإلجراءات.الوط
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 البيِّنــــــات الخاصــــــة بالصــــــحة:  :أوالً 
توضح التكاليف التي يتكبدها المجتمع 
ـــــــــة نتيجـــــــــة  ـــــــــة الصـــــــــحية والبيئ والرعاي
ــــــوث  للتقــــــاعس عــــــن العمــــــل بشــــــأن تل
الهــــواء، وبــــذا توضــــح الحاجــــة الملحــــة 

ـــــــى العمـــــــل.  حـــــــدد الســـــــيناريوهات وتإل
الُمثلى الخاصة بالسياسات، ما يوضح 

 للمضي قدمًا.السبيل الممكن 

تصـبح جميـع األطـراف الرئيسـية  كفاءة قطاع الصـحة: ثانيًا: 
بمــــا فــــي ذلــــك األطــــراف الفاعلــــة فــــي مجــــال الصــــحة والبيئــــة 
والقطاعــات األخــرى (مثــل قطــاعي النقــل والطاقــة) وتلــك التــي 

ة متعلقــــتنتمــــي إلــــى المجتمــــع المــــدني، أكثــــر وعيــــًا بــــالحجج ال
ســـياق العمـــل بشـــأن  بالصـــحة وأكثـــر قـــدرة علـــى صـــياغتها فـــي

ــــــوث الهــــــواء.  ــــــين القطاعــــــات ودوائــــــر و تل ــــــزداد المشــــــاركة ب ت
الصناعة/ القطاع الخـاص ومـع أصـحاب المصـلحة الرئيسـيين 

األكاديميـــة والمجتمـــع المـــدني والجمهـــور العـــام،  األوســـاطفـــي 
 وتسفر عن إنشاء/ تعزيز المبادرات دعمًا لهذا البرنامج.

يـؤدي  التواصـل بشـأن الصـحة:  :الثاً ث
النهــوض بالــدعوة والتواصــل مــن خــالل 
حملــة "تــنفس الحيــاة" إلــى إذكــاء الــوعي 
وحفـــز زيـــادة االهتمـــام والمشـــاركة علـــى 
الصعيد العالمي واإلقليمي والمحلي في 

 العمل بشأن تلوث الهواء والصحة.

أن تيسر المشاركة البناءة مع القطاعات : من شأن البيِّنات الخاصة بالصحة والتواصل وزيادة كفاءة قطاع الصحة عملية المشاركة
 األخرى ومجموعات أصحاب المصلحة المعنية في الوقاية من اآلثار الضارة لتلوث الهواء على الصحة.

األطراف العالمية واإلقليمية والوطنيـة  تدعو
إلــى العمـل بشــأن تلــوث والمحليـة/ الحضــرية 

الهــواء إقــرارًا بفوائــده التــي تعــود علــى الصــحة 
يما بالنســــبة إلــــى المجموعــــات الســــكانية والســــ

 السريعة التأثر.

والمجتمـع اإلنمـائي  ةمجتمع البيئيستخدم 
حججًا تكميلية للداللة على الفوائـد الصـحية، 
مــــــن أجــــــل مواصــــــلة تعزيــــــز بــــــرامج العمــــــل 
المشــتركة، مثــل المؤشــرات الخاصــة بأهــداف 
التنميـــة المســـتدامة، بمـــا فـــي ذلـــك تلـــك التـــي 

ــــــــــق بالصــــــــــحة  ــــــــــة ٣(الهــــــــــدف تتعل ) والطاق
 ).١١) والمدن (الهدف ٧ (الهدف

صـياغة إطـار العمـل بشـأن  مجتمع الصحةُيعيـد 
تلـــــوث الهـــــواء كمشـــــكلة مـــــن مشـــــكالت الصـــــحة 
العمومية، ويعمم الوظائف الداعمة فـي العمليـات 
ـــة واإلقليميـــة والوطنيـــة والمحليـــة الخاصـــة  العالمي
بالسياســــات الصــــحية والتخطــــيط، بمــــا فــــي ذلــــك 
الحـــــــوار العـــــــالمي بشـــــــأن السياســـــــات الخاصـــــــة 

 باألمراض غير السارية.
 

  ة واضحة ومقنعة ومشتركة بشأن الفوائد الصحية المنشودة والحد من تلوث الهواء.صياغة رؤي

 زيادة الطلب على العمل من أجل الحد من تلوث الهواء في مختلف القطاعات.

 الحد من تلوث الهواء على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني وعلى صعيد المدن.جهود المبذولة من أجل زيادة ال

 ،يزداد الحافز لدى صناع القرار على اعتماد السياسات التي تتصدى لتلوث الهواء نظـرًا للفوائـد الصـحيةالعملية الخاصة بالسياسات: 
 األطراف الفاعلة والجماعات العالمية المهتمة. ِقَبلوالوفورات في التكاليف، والطلب من 

 ر مسار اآلثار الضارة لتلوث الهواء على الصحةتغيّ 


