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  A69/18    

  
  
  

  الصحــة والبيئـة
  
  

   مسودة خارطة طريق تعزيز االستجابة العالمية
  آلثار تلّوث الهواء الضارة بالصحة

  
  تقرير من األمانة  
  
  
الـذي طلـب  ٨-٦٨ج ص ع القرار ٢٠١٥اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون في أيار/ مايو   -١

خارطــة طريــق علــى جمعيــة الصــحة العالميــة التاســعة والســتين مــن أجــل اقتــراح المــدير العــام، فــي جملــة أمــور، مــن 
نظـــر المجلـــس هـــذا الطلـــب، تلبيـــة لو . الضـــارة الناجمـــة عـــن تلـــّوث الهـــواءتعزيـــز اســـتجابة عالميـــة لآلثـــار الصـــحية 

هــذا وتــرد فــي  ١.طريــقال خارطــةمســودة  التنفيــذي، أثنــاء دورتــه الثامنــة والثالثــين بعــد المائــة، فــي نســخة ســابقة مــن
)، وهــي تضـم إطــارًا مقترحـًا للرصــد ١ الملحـق(انظــر  التقريـر مسـودة منّقحــة ومبّينـة بالتفصــيل لخارطـة الطريــق تلـك

  واإلبالغ يقترن بمؤشرات وأغراض لتتبع التقدم الُمحرز.
  
والتــي ، ٢٠١٩-٢٠١٦هــي واإلجــراءات المرتبطــة بهــا المقترحــة ارطــة الطريــق المشــمولة بخوليــة األفتــرة وال  -٢
والتعليقات والتقييم، وتُقّدمها األمانـة إلـى  الرصدكي تضم النتائج المستمدة من طريق لالخارطة حّدث في نهايتها ستُ 

  ٢العام الثالث عشر. رنامج العملبواردة في ولويات الاألمع سُتواءم الخارطة ضافة إلى ذلك، إ جمعية الصحة. و 
  
علــى الناجمـة عــن تلــوث الهــواء ثــار دت بشــأن التصــدي لآلُحــدِّ الملحــة التـي  القطــاع الخــاص حاجــةل ةً وتلبيـ  -٣

ن تلـوث الهـواء فـي أفـي جملـة أمـور،  ،٨-٦٨ج ص ع القـرارفقد الحظـت جمعيـة الصـحة ببـالغ القلـق فـي الصحة، 
الداخل والخارج على السواء من بين األسباب الرئيسية التي يمكن تالفيها للمرض والوفاة علـى مسـتوى العـالم، وأنـه 

مليـون حالـة وفـاة تقـع كـل سـنة بسـبب  ٤,٣بـأن ؛ واعترفـت ذاته أكبـر خطـر علـى الصـحة البيئيـة فـي العـالمفي حد 
ـــداخل) و  ـــالتعـــرض لتلـــوث الهـــواء المنزلـــي (فـــي ال مليـــون حالـــة وفـــاة فـــي الســـنة تعـــزى إلـــى تلـــوث الهـــواء  ٣,٧أن ب

جمعية الصـحة، فقد شّددت ى ذلك، وباإلضافة إل. ل المجتمعات تكاليف مرتفعةيحمّ  (في الخارج)، وهو ما المحيط
علـــى أن األســـباب األساســـية لتلـــوث الهـــواء وآثـــاره الضـــارة هـــي فـــي معظـــم الحـــاالت ذات طبيعـــة فـــي جملـــة أمـــور، 
 المنــاطقالحاجـة إلــى التصـدي للمحــددات االجتماعيـة للصــحة المرتبطـة بالتنميــة فـي أدركــت و  ،اجتماعيـة اقتصـادية

د مـن لحـالتنميـة المسـتدامة و ى الـإاء على الفقر كعنصـر ال غنـى عنـه بالنسـبة الحضرية والريفية، بما في ذلك القض
أن علــى قطــاع جمعيــة الصــحة، فــي جملــة أمــور، فقــد أدركــت وعــالوة علــى ذلــك، . اآلثــار الصــحية لتلــوث الهــواء

                                                           
والمحاضـــر المـــوجزة للمجلـــس التنفيـــذي فــــي دورتـــه الثامنـــة والثالثـــين بعـــد المائـــة، الجلســــة  ١٣٨/١٧م تالوثيقـــة  انظـــر   ١
 .))(باإلنكليزية ٢سجالت/ /١٣٨/٢٠١٦م ت، (الوثيقة سادسةال

 .٢٠٢٠، سيبدأ برنامج العمل العام الثالث عشر في عام ٢٠١٩-٢٠١٤متابعًة لبرنامج العمل العام الثاني عشر    ٢
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الوطنيــة التــي تحمــي الصــحة وتحــد مــن جوانــب اإلجحــاف فــي  الصــحة، إذا أراد اإلســهام فــي الخيــارات السياســاتية
  .اعتماد نهج دمج الصحة في جميع السياساتوسائل منها الصحة، أن يشارك في نهوج صحية عابرة للقطاعات، ب

  
القـرار تنفيـذ فـي ميـدان تحقيـق أوجـه التـآزر والكفـاءة ويتعلقـان ب اً فرصـوطرأ مؤخرًا تطوران عالميان يتيحـان   -٤
فــي الــدورة الحاديــة والعشــرين لمــؤتمر األطــراف فــي اتفاقيــة األمــم ذي اعُتِمــد الــ ١اتفــاق بــاريسوهمــا ، ٨-٦٨ص ع  ج

 نميــة المســتدامةبشــأن الغايــات المتصــلة بخطــة التاختيــار مؤشــرات عمليــة المتحــدة اإلطاريــة بشــأن تغيــر المنــاخ، و 
  ٢٠٣٠.٢ لعام

  
غــازات الفــي توليــد الُمخــتط عكــس جــذري فــي االتجــاه الحــالي الحاجــة إلــى إحــداث  ٣ويبــرز اتفــاق بــاريس  -٥

ومنهـا  تغيـر المنـاخ،وطـأة تنفيـذ سلسـلة مـن السياسـات التـي تخفـف المسببة لتغير المناخ، وهو أمـر يسـتدعي بـدوره 
ـــل الكثيـــر نظيـــف وآليـــات إدارة الطلـــبالرق حـــتكنولوجيـــات ال الضـــارة الهـــواء ملوثـــات مـــن تلـــك السياســـات ، كمـــا يقّل

مباشـرة  الكربـون األسـود، تـؤثر مـن قبيـللوثـات، يوجـد مٕاضـافة إلـى ذلـك، ية الدقيقـة. و الجسـيمالمـواد مثل  ،ةبالصح
 –الوفيات الناجمة عنه سنويًا  ماليينتقليل و  –تلوث الهواء . وسينطوي الحد من صحة اإلنسانعلى على المناخ و 

  .المناختلوث انبعاثات في  أيضاً تسبب ت استهداف العديد من التقنيات والسياسات غير الفعالة التيعلى 
  
 بشأن مؤشرات رصد الغاياتتم التوصل إلى اتفاق فقد ، ٢٠٣٠لعام  لتنمية المستدامةخص خطة اوفيما ي  -٦

 مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامةغايــات و  ٨٤-٦٨ج ص عالقــرار . ويحــّدد المســتدامةتنميــة المرتبطــة بأهــداف ال
مـن مؤشـرات اإلبالغ عن أربعـة ). ويجري ٧) وبالطاقة (الهدف ١١دن (الهدف موبال )٣المتعلقة بالصحة (الهدف 

ة لضـمان جـودجـاري االستفادة من التعـاون الـدولي العن الوقت الراهن، و ب منظمةقواعد بيانات التلك المؤشرات في 
التـــي تستضـــيفها عالميـــة لنوعيـــة الهـــواء والصـــحة المنصـــة وســـائل منهـــا الرجـــوع إلـــى الواكتمالهـــا، بتلـــك المؤشـــرات 

  ٥.منظمةال
                                                           

اتفاق باريس في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر األطراف فـي اتفاقيـة األمـم المتحـدة اإلطاريـة بشـأن تغيـر المنـاخ  اعُتِمد   ١
  )، انظر الرابط اإللكتروني: ٢٠١٥كانون األول/ ديسمبر  ١١(باريس، 

http://unfccc.int/meetings/paris_nov_2015/meeting/8926.php  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٩(تم االطالع في .( 

، انظـر قـرار الجمعيـة ٢٠١٥أيلـول/ سـبتمبر  ٢٥قرار الجمعية العامة لألمم المتحـدة الُمّتخـذ يـوم لالطالع على تفاصيل    ٢
، علــــــى الــــــرابط اإللكترونــــــي: ٢٠٣٠لعــــــام  تحويــــــل عالمنــــــا: خطــــــة التنميــــــة المســــــتدامة - ٧٠/١العامــــــة لألمــــــم المتحــــــدة 

http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1  ٢٠١٦آذار/ مارس  ٩(تم االطالع في.( 

درجـــة حـــرارة ظــاهرة االحتـــرار العـــالمي بمســتوى أقـــل مـــن درجتـــين اريس الـــذي يجّســد الغايـــة الطموحـــة إلبقــاء إن اتفــاق بـــ   ٣
درجـة مئويـة، هـو اتفـاق ملـزم قانونـًا وذو طـابع مـرن وينطـوي  ١,٥مئويتين باالقتران مع بلوغ غايـة طموحـة أخـرى تقّللهـا إلـى 

ت، وهـو ينطـوي على رصد وتنقـيح التزامـات كـل بلـد وٕاجراءاتـه كـل خمـس سـنوات بقصـد االسـتمرار فـي رفـع مسـتوى الطموحـا
أيضــًا علــى االلتــزام بــالتكيف مــع الظــاهرة، بمــا فــي ذلــك المســائل المتصــلة بالتمويــل. وٕاضــافة إلــى ذلــك، فــإن االتفــاق يشــمل 
تغطيــة تكــاليف الخســائر واألضــرار فــي إطــار االعتــراف بالحقيقــة القائلــة إن آثــار تغيــر المنــاخ ســتلقي بظاللهــا الثقيلــة علــى 

سكان، برغم التدابير واإلجراءات المقترحة التي ُأِعّدت لغرض تخفيف وطأة تلك اآلثـار والتكيـف بعض الفئات الضعيفة من ال
مع تغير المناخ. ويبّين بإيجاز اتفاق باريس موضوع تبـاين المسـؤوليات فـي معـرض تسـليمه بالمسـؤوليات الملقـاة علـى عـاتق 

 .أغنى البلدان، ويضم إجراءات تتخذها البلدان النامية

، انظــــر الــــرابط ٢٠٣٠تحويــــل عالمنــــا: خطــــة التنميــــة المســــتدامة لعــــام  - ٧٠/١الجمعيــــة العامــــة لألمــــم المتحــــدة  قــــرار   ٤
كــــــانون األول/  ١٦ (تــــــم االطــــــالع فــــــي http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/1اإللكترونــــــي: 

 ).٢٠١٥ ديسمبر

 منصــة العالميــة لنوعيــة الهـــواء والصــحة:انظــر الــرابط اإللكترونــي التــالي لالطـــالع علــى مزيــد مــن المعلومـــات عــن ال   ٥
http://www.wmo.int/bulletin/en/content/air-quality-and-human-health-priority-joint-action  نيسـان/  ٢٧(تم االطـالع فـي

 ).٢٠١٦ أبريل



 A69/18    ٦٩/١٨ج

3 

 التـــآزر والكفـــاءةالمتاحـــة بشـــأن تحقيـــق أوجـــه فـــرص المقترحـــة تحديـــد وتســـخير الخارطـــة الطريـــق وتتـــولى   -٧
أهــداف التنميــة بشــأن بلــوغ تلــك السياســات التــي تركــز علــى الحــد مــن تغيــر المنــاخ ورصــد التقــدم المحــرز المتصــلة ب

الالزمـين ية المستدامة األساس المنطقـي واإلطـار تنمأهداف الالمتعلقة بالروابط . وتوفر مثًال الصلةالمستدامة ذات 
 أيضـاً يمكنهـا الصـحة"، و المتعلقـة بالمسـتدامة "غيـر تنميـة فـي تحقيـق بعـض أهـداف الفعالية قطاع الصحة بإلسهام 
ـــ ـــفتلـــوث الهـــواء، بشـــأن الوقايـــة مـــن تركيـــز علـــى العمـــل المبكـــر ؤمن الأن ت ـــاليمـــا يتعلـــق عل المـــدن ب ى ســـبيل المث

إمكانيـة اسـتخدام تغير المنـاخ وطأة من التأثيرات المفيدة لتخفيف ). و ٧المنزل (الهدف في ) أو الطاقة ١١ (الهدف
حفــز الطلــب تالــوعي العــام  عــالوة علــى ذلــك، فــإن زيــادة. و تحســين نوعيــة الهــواءبتخفيفــه ألغــراض  التمويــل المــرتبط

). ١٨الفقـــرة  والوقايـــة مـــن األمـــراض وتحســـين الصـــحة والرفـــاه (انظـــر مـــن تلـــوث الهـــواءتحـــد سياســـات رســـم علـــى 
مختلـف مـن المجنيـة المشـتركة  فوائـدحديـد الفإنـه ال غنـى عـن تالكفـاءة،  ميدان المكاسب فيإلى تحقيق تلك  وسعياً 
  .خ والتنمية المستدامةوتغير المنا تلوث الهواءالصحة و وذلك فيما يخص  –في خارطة الطريق المبّينة  التدابير

  
ســلطات  ة، بمــا فيــهقطــاع الصــحتمّكــن أداة هــو أن تكــون بمثابــة الطريــق المقترحــة والغــرض مــن خارطــة   -٨

آثــار تلــوث بكــل مــن الــوعي مجــال إذكــاء قيــادي فــي  ، مــن االضــطالع بــدورمنظمــةالتــي تــدعمها الحمايــة الصــحة 
المعنيـــة، ومنهـــا مـــع القطاعـــات موميـــة. وستفضـــي أوجـــه التعـــاون الفعـــال لصـــحة العافـــرص بصـــحة و الالهـــواء علـــى 

معلومـــات مـــن التـــزّود بالالقطاعـــات تلـــك تمكـــين ، إلـــى العـــام والخـــاصالجهـــات صـــاحبة المصـــلحة مـــن القطـــاعين 
عمليــات صــنع القــرار دراج الشــواغل الصــحية فــي ، األمــر الــذي ســيكفل بــدوره إحلــول مســتدامةبإيجــاد يتعلــق  فيمــا
  .السياسات الوطنية واإلقليمية والمحليةيم وفي والتقي

  
ة مـن قطـاع الصـحالتـي تـوفر السـبل التـي سـيتمكن بموجبهـا واآلليـات  يالمنطقـاألساس و  الرؤيةوترد أدناه   -٩
إطـــار تعزيـــز  ١، ويـــرد فـــي الملحـــق الهـــواء تلـــّوثلآلثـــار الصـــحية الضـــارة الناجمـــة عـــن ز االســـتجابة العالميـــة يـــعز ت

  .ظرية التغييرملخص لن ٢الصحة لمخاطر تلوث الهواء على الصحة، فيما يرد في الملحق استجابة قطاع 
  

  هي كالتالي: أربع فئاتالمقترحة على أساس خارطة الطريق نّسق تُ و   -١٠
  

 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)
واسـتيفاء متطلبـات القـرار، واإلسـهام فـي الوقـت الهواء ومصادره،  ثتلو عن االتجاهات الصحية المرتبطة ب

ـــنفســه فــي رصــد التق ـــدم الُمحـ ـــ  ٩-٣، وخصوصــًا الغايــات داف التنميــة المســتدامةـأهــ يما يخــص بلــوغـرز ف
  .٦-١١و ١-٧و

الصـحة والعمـل المنسـق علـى  االستفادة من قيـادة قطـاع العالمي:على الصعيد تنسيق الو  قيادةال  (ج)
وافيــة اســتجابة مناســبة و الــتمّكن مــن توجيــه مــن أجــل والقطــري ومســتوى المــدن  العــالمي واإلقليمــي المســتوى

 لهـــذه المشـــكلة الكبـــرى مـــن مشـــاكل الصـــحة العموميـــة، وضـــمان تحقيـــق أوجـــه التـــآزر مـــع ســـائر العمليـــات
  العالمية، من قبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومتابعة اتفاق باريس.

ــز القــدرات  (د) إجــراءات وضــع السياســات تحليــل ة علــى بنــاء قــدرات قطــاع الصــح :المؤسســية تعزي
كتقـديم الـدعم مـثًال لوضـع الهواء والصحة،  تلّوثبشأن  لعمل المشتركًا لدعموصنع القرارات والتأثير فيها 
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فـــي المنـــزل وفـــي الهـــواء الهـــواء  تلـــّوثالناجمـــة عـــن المخـــاطر الصـــحية  تقّلـــلجيات وخطـــط عمـــل اســـتراتي
تنفيــذ ًا لأو فــي المــدن كــذلك دعمــ ،علــى المســتوى الــوطنيضــع سياســات ذات صــلة و المحــيط، مــن خــالل 

  .نوعية الهواء(المنظمة) بشأن منظمة الصحة العالمية المبّينة في المبادئ التوجيهية لالتوصيات 
  

لهــواء الملــّوث، علــى أن هنــاك قصــورًا فــي التعرض لبــالصــحة ر جــد عمومــًا قــدر مــن الــوعي بشــأن تــأثيو و   -١١
مسـتمدة مـن ن اآلثـار الصـحية العتقييمات محدودة إتاحة البّينات القائمة لقطاع الصحة. وباإلضافة إلى ذلك، ثمة 

دة، يشـمل مواضـع محـدالهواء، بما  تلوثالوقاية من األمراض الناجمة عن فيما يخص تدخالت القطاعات األخرى 
ال يوجـد سـوى تقـديرات محـدودة عـن التكـاليف والفوائـد المرتبطـة  وعـالوة علـى ذلـك،. الحضـريةالبيئـات أو كالمنازل 

عـّزز بذلك. ومن شأن وضع برنـامج عـن األنشـطة فـي هـذا المضـمار أن يشـجع علـى إجـراء البحـوث والتحلـيالت وي
والتـدخالت التـي المخاطر الصحية وفوائد السياسـات كذلك عن  الناحية االقتصاديةإتاحة البّينات بصفة عامة ومن 

وسـتُتاح علـى نطـاق واسـع قاعـدة  ١.تلـّوث الهـواءفـي ميـدان التصـدي ل محـددة مـن المجتمـعتطبقها قطاعات وفئات 
لومـات الصـحة العموميـة (وهـي عبـارة عـن "أداة للحصـول البّينات المذكورة أعاله بفضـل أداة المنظمـة الخاصـة بمع

علـى كــل الخــدمات فــي زيــارة واحــدة" عــن البّينــات المتعلقـة بتلــوث الهــواء والصــحة باالســتفادة مــن اإلنترنــت ووســائط 
  اإلعالم األخرى). 

  
مجــاالت مــن  فــيلــزوم، ، حســب البّينــاتتحســين اللســتراتيجيات البحــث ُتعــّزز االفجــوات المعرفيــة و وســُتحّدد   -١٢
جديـدة التهديـدات ال؛ )العواصـف الرمليـة والترابيـة(مثل  مصادر تلوث الهواء الطبيعيلاآلثار الصحية ما يلي:  بينها

فعاليـة هـا والمبيدات الحشـرية المسـتخدمة فـي الزراعـة، بمـا في ية المتناهية الصغرالجسيمالمواد و النانوية مثل المواد 
  .الحرارة المحيط وارتفاع درجاتاألسر وتلوث هواء ة بين الصالت القائممكافحة؛ تدابير ال

  
ــاً ويجــري   -١٣  تلــوثاالتجاهــات الصــحية المرتبطــة بــالتعرض لالتــي ُيسترشــد بهــا فــي رســم  جمــع البيانــات حالي

. وسـعيًا إلـى تسـهيل عمليـة ستخدام منهجيـات وٕاجـراءات مختلفـةا، وٕاعداد تقارير عن تلك البيانات بالهواء ومصادره
لبيانات وٕاعداد التقارير عنها بمزيد من المواءمة فيما يخص التعرض لتلـوث الهـواء واآلثـار الصـحية الناجمـة جمع ا

اهتمـام خـاص  وسـُيولىعّد إرشـادات فـي برنـامج عمـل مسـتقل. سـتُ ٕاعداد التقـارير و الرصد و أدوات عنه، يجري تنقيح 
لرصـــد المصـــادر الرئيســـية لتعـــرض اإلنســـان لتلـــوث الهـــواء، وهـــي مصـــادر تشـــمل المنـــازل والمـــدن ومرافـــق الرعايـــة 

البيانــات وتحليلهــا وٕاعــداد تقــارير وســيقوم اإلطــار الــذي يتواصــل إعــداده بشــأن مواءمــة . الصــحية والمنــاطق الريفيــة
نوعيــة بشــأن  ٢٠١٤ها المنظمــة فــي كــانون الثــاني/ ينــاير ها فــي ســياق المنصــة العالميــة التــي أنشــأتوتصــور عنهــا 

علـــى الصـــعيد تقـــديرات موثوقـــة وصـــحيحة ويمكـــن الوصـــول إليهـــا تكفـــل تـــوفير آليـــة رئيســـية ، مقـــام الهـــواء والصـــحة
علــى جميــع مصــادر التعويــل المنصــة العالميــة ستواصــل تلــك الهــواء. و  تلــّوثتعــرض اإلنســان لالعــالمي عــن مــدى 

التغطيـة نطـاق على تحسـين نوعيـة البيانـات وتوسـيع ، وستعمل في جميع أنحاء العالمذات الصلة و البيانات القائمة 
  أفرقة البحث.و دولية والوطنية الوكاالت المعني من المع إطار توثيق عرى التعاون في  الجغرافية

  
اآلثـار وتلـوث الهـواء و  المستدامةتنمية أهداف الغايات المتصلة ببين رصد الالقائمة التآزر وسُتسّخر أوجه   -١٤

التـي تركـز علـى تلـوث الهـواء فـي الحاليـة للمنظمـة و العالميـة  بيانـاتالتعزيز قواعـد الصحية الناجمة عنه. وسيؤدي 
زل ونوعيــة الهــواء المحــيط االمنــفــي الطاقــة أنــواع الوقــود والتكنولوجيــات المســتخدمة لتوليــد األمــاكن المغلقــة والوقــود و 

                                                           
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 
ل فــي إطــار خارطــة الطريــق ســترّكز علــى توليــد المعــارف والبّينــات ذات الصــلة وٕاتاحتهــا علــى نطــاق المجــال األولــي مــن العمــ

واسع وبسهولة، وذلك باستخدام أنماط ووسائل تالئم طائفة واسعة من الفئات المستهدفة (مثل العاملين الصحيين المجتمعيـين 
 ).ووسائط اإلعالمومديري قطاعات الصحة ومنظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية 
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المعنيـة رصـدًا بشكل مباشر في رصد أهداف التنمية المسـتدامة في المدن مثًال، إلى اإلسهام تلوث الهواء مستوى و 
  ١فعاًال.

  
سـعيًا إلـى بـين القطاعـات. و فيمـا الهـواء مشـاركة فعالـة  تلـّوثالوقاية من األمـراض الناجمـة عـن وتستدعي   -١٥

برنـامج  رطـة الطريـق المقترحـة تضـم، فـإن خاتمكين قطاع الصحة من تحسـين مشـاركته وقيادتـه فـي هـذا المضـمار
موميــة وحججهــا الصــحة العبّينــات ركــز علــى تعزيــز قــدرات الجهــات الفاعلــة الصــحية علــى اســتخدام ي دعمــل محــدّ 

هـا تلـك المتبعـة فـي بمـا فيفـي تلـك اإلجـراءات (تـأثير والالهـواء  تلـّوثلإلسهام في إجراءات صـنع القـرارات المتعلقـة ب
، كيمـــا يتســـنى تعزيـــز القـــدرة علـــى صـــياغة لطاقـــة والصـــناعة وٕادارة النفايـــات)عـــة واالنقـــل والزراقطاعـــات كـــل مـــن 

إنشــاء مــثًال يشــمل ، وهــو أمــر نوعيــة الهــواء والصــحةسياســات وٕاعــداد تــدخالت تفضــي إلــى إدخــال تحســينات علــى 
المتعلقــة الوصــول إلــى المعلومــات ســبل تــوفير و  القطاعــاتســائر التعــاون مــع تمّكــن قطــاع الصــحة مــن منصــات 
القــدرة علــى تقيــيم فضــًال عــن تعزيــز لسياســات، ة لآلثــار المتوقعــلنمــاذج وضــع العلميــة وقواعــد البيانــات و بالشــؤون 

قطــاع الصــحة وغيــره مــن وتحليــل تكــاليف تــدابير التخفيــف مقارنــة بفوائــدها ومردوديتهــا بالنســبة إلــى  اآلثــار الصــحية
مثل  ،التي يحّددها قطاع الصحة الهواء تلّوثمصادر التصدي ل بالمثلينبغي . و صاحبة المصلحة الجهات المعنية

غيـر المراعيـة  والتكنولوجيـات الطبيـةأو المبـاني لتزويـد المرافـق الصـحية بالطاقـة الديزل العاملة بمولدات الاستخدام 
  للكفاءة في استخدام الطاقة.

  
وقايـة نطاقـًا بشـأن سـتراتيجيات أوسـع الهـواء فـي ا تلّوثوطأة دمج استراتيجيات التخفيف من وال غنى عن   -١٦

اللزوم، من أجل أن يستجيب قطاع الصحة بفعالية لتلوث  ، حسبالرعاية الصحيةٕايتاء خدمات و مومية الصحة الع
حــّدة تلــوث الهــواء اســتراتيجيات تخفيــف مثلمــا هــو مبــّين فــي خارطــة الطريــق المقترحــة، فإنــه ســيجري ربــط و الهــواء. 

فضًال عـن الوقاية من األمراض غير السارية أو االلتهاب الرئوي في مرحلة الطفولة، ق بباستراتيجيات وأنشطة تتعل
لوقايــة مــن األمــراض بشــأن اعمــل العالميــة الخطــة ، مثــل التنميــة الصــحية القائمــة ذات الصــلةربطهــا باســتراتيجيات 

اإلطارية  منظمةالمثل اتفاقية من ( فضًال عن ربطها بعمليات واتفاقيات ٢٠٢٠،٢-٢٠١٣غير السارية ومكافحتها 
  بشأن مكافحة التبغ).

  
الرعايـــة  قـــدرات عـــاملي تحســـين إلـــىة المؤسســـيالقـــدرات تعزيـــز المبذولـــة بشـــأن جهـــود وستســـعى أيضـــًا ال  -١٧

سبل  صددلتقديم توصيات بالصحيون المجتمعيون) ن و والممرضات والعاملالممارسون األطباء (بمن فيهم  الصحية
للخطــر، معرضــة أو  حساســةالــذين مــن بيــنهم فئــات ســكانية ، التعــرض لتلــّوث الهــواء واألفــرادالمجتمعــات تجنيــب 
تـــوفير المنـــاهج و علـــى إعـــداد األنشـــطة ذات الصـــلة المســـنون وســـكان األحيـــاء الفقيـــرة. وســـتنطوي ألطفـــال و ومـــنهم ا

الرابطــات المهنيــة الدوليــة للشــؤون الطبيــة التــدريب والــدعوة واإلرشــاد داخــل المنتــديات الصــحية ذات الصــلة، مثــل 
  .التمريضو 
  

                                                           
 صـحية عـيش بأنمـاط الجميـع تمتـع ضـمان( ٣ الهـدف: إليهـا الُمشار وغاياتها المعنية المستدامة التنميةفيما يلي أهداف    ١

 للمــواد التعــّرض عــن الناجمــة واألمــراض الوفيــات عــدد مــن كبيــرة بدرجــة الحــد( ٩-٣ الغايــة) األعمــار جميــع فــي وبالرفاهيــة
 بتكلفـــة الجميـــع حصـــول ضـــمان( ٧ والهـــدف ؛)٢٠٣٠ عـــام بحلـــول والتربـــة والمـــاء الهـــواء وتلـــّوث وتلويـــث الخطـــرة الكيميائيـــة
 خـدمات علـى ميسـورة بتكلفـة الجميـع حصـول ضـمان( ١-٧ الغاية) والمستدامة الموثوقة الحديثة الطاقة خدمات على ميسورة
 وقــادرة وآمنــة للجميــع شــاملة البشــرية المســتوطناتو  المــدن جعــل( ١١ والهــدف ؛)٢٠٣٠ عــام بحلــول الموثوقــة الحديثــة الطاقــة
 اهتمـام إيـالء طريـق عـن ذلـك فـي بمـا للمـدن، الفـردي السـلبي البيئـي األثـر من الحد( ٦-١١ الغاية) ومستدامة الصمود على

 ).٢٠٣٠ عام بحلول وغيرها، البلديات نفايات وٕادارة الهواء لنوعية خاص

متاحـة علـى الـرابط اإللكترونـي  ٢٠٢٠-٢٠١٣خطة العمل العالمية بشأن الوقاية من األمراض غير السارية ومكافحتها    ٢
ــــــــالي:  ــــــــي  http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/94384/1/9789241506236_eng.pdfالت ــــــــم االطــــــــالع ف آذار/  ٣١(ت

 ).٢٠١٦ مارس
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وسُتوضع استراتيجية تواصل واسعة النطاق إلذكاء الوعي على الصعيد العالمي وحفز الطلب على وضـع   -١٨
التواصـل وثمة حاجة ملّحة إلـى  سياسات تقلل من تلّوث الهواء والوقاية من األمراض وتحسين صحة الفرد ورفاهه.

صـحية الفوائـد خصوصـًا الالهـواء، و  ناجمـة عـن تلـّوثالمخاطر الصـحية الحول  لجمهور وصّناع القراربفعالية مع ا
الرامية إلـى تخفيـف وطـأة تلّوثـه. وسـتعّد اسـتراتيجية التواصـل علـى نحـو يسـتند اإلجراءات جنيها من  كبيرة المتوقعال

حملـة قـي؛ و الهـواء النالمعنـي بالمنـاخ و والتحـالف منظمـة ال بينالقائمة الجهود القائمة ذات الصلة، مثل الشراكة إلى 
وآليـات التواصـل مختلـف الفئـات احتياجـات تواصـل اسـتراتيجية الوسـتلّبي  ١التي تكتسي أهمية خاصة. تنفس الحياة

  .مختلفة من العالمصقاع والفرص المتاحة في أ
  

، بمـا يشـمل البلـدان المنخفضـة الـدخل وتلـك التنفيـذ القطـريجانـب علـى  ةالمؤسسـيالقـدرات تعزيز وسيرّكز   -١٩
التعـــاون مـــع ب الممارســات الجيـــدةونمـــاذج عـــن أمثلـــة واختبــار وضـــع  فــي هـــذا الســـياقالمتوســطة الـــدخل. وســـيجري 

تحســين إتاحــة الهــواء فــي األمــاكن المغلقــة مــن خــالل تكفــل تنقيــة خطــط بلــدان، مثــل اســتهالل وضــع سياســات و ال
المناطق الريفية وتلك الفقيـرة، والمواظبـة علـى اعتمـاد تلـك سكان في منازل ولوجيات لوقود والتكنالنظيف من أنواع ا

ة إلشـراكهم وحملهـم علـى الحضـريبالمنـاطق الـدعم ألصـحاب المصـلحة األنواع مـن الوقـود والتكنولوجيـات. وسـُيقّدم 
المعنيــة ات الحضــرية السياســالُمّتبــع فــي مختلــف القطاعــات مــن تعزيــز المســتغلة بغيــة االســتفادة مــن الفــرص غيــر 

الـالزم للتمتـع لـى توليـد الـدعم ع حسـين رفـاه الفـرد. وسـوف يسـاعد ذاك الـنهجالهواء وت تلّوثاألمراض و بالوقاية من 
التــي تمّكــن مــن تقليــل تلــوث الهــواء.  علــى المســتوى دون الــوطنيوالســلوكيات الجيــدة  بالصــحة وتعزيــز اإلجــراءات

لتدابير الوطنية ذات ى االمتثال للعالطلب الكلي والسلوكيات إلى زيادة  وعالوة على ذلك، ستفضي تلك اإلجراءات
  .وٕانفاذها، وستسهم في بلوغ أهداف التنمية المستدامة التي تركز على الصحة والمدن والطاقة الصلة

  
خـص الـوعي فيمـا ي، وسـيجري إذكـاء أوجه التآزر مع اتفاق باريس ومع أهداف التنميـة المسـتدامةوسُتحّدد   -٢٠

تحديـد وليـف المعـارف تمـثًال ويشـمل  .٨-٦٨ج ص عالقـرار تنفيـذ عنيـة بالمالمتاحة لتحسـين جوانـب الكفـاءة الفرص 
تسـهم فـي إلـى أدنـى حـد و  ل تغيـر المنـاختقلّـتعرض اإلنسـان لملوثـات الهـواء و من حّد التي تونطاقها التدخالت نوع 

ــتنميــتحقيــق أهــداف ال مشــتركة الصــحية ال تحقيــق معظــم الفوائــدمــع بــاالقتران ت ق تلــك التــدخالة المســتدامة؛ أو توّث
والرعايـــة الصـــحية فوائـــد المتعلقـــة بالصـــحة التكـــاليف وال. ويمكـــن أن تســـاعد تحلـــيالت لســـكانلفئـــات الضـــعيفة مـــن ال

لـك التـي وعلـى مقارنتهـا بتعلـى تلـوث الهـواء حصـرًا تـي تركـز الآثـار التـدخالت مقـدار تحديـد علـى والنظم الصـحية 
تعزيـز قاعـدة علـى هذا التحليل . وسينطوي التنمية المستدامةأهداف المناخ و أخرى بالنسبة إلى مشتركة  وائدتعود بف

السياســات بآثــار راســمي اإلعــالم و  طالجمهــور ووســائصــفوف بــين فيمــا الــوعي بّينــات وسيفضــي كــذلك إلــى إذكــاء ال
بمـا فيهـا الهـواء ( ملوثـاتمـن أشـكال ًا معين شكالً ملوثات المناخ القصيرة العمر على الصحة العمومية، والتي تتخذ 

ة علـى المشـاركة فـي رسـم السياسـات تعزيـز قـدرة قطـاع الصـح). ومن األولويات فـي هـذا المضـمار الكربون األسود
العمــل يؤيــد و  يةخيــارات السياســاتالتحليــل  فــياعد يســالقطــاع ألن هــذا يــة المســتدامة والمنــاخ، تنمأهــداف الالمتعلقــة ب
والتــدريب علــى ذات الصــلة نمــاذج واألدوات الوضــع ذلــك شــمل يويمكــن أن . تلــوث الهــواء والصــحة نبشــأالمشــترك 
عمــر علــى قصــيرة الالالمخــاطر الناجمــة عــن ملوثــات المنــاخ باالعتــراف زيــادة المخــاطر)، و (و  المشــتركة فوائــدتقيــيم ال

تقلّـل  حلول سليمة ومستدامةملية إيجاد عفوائد السياسات التي تعزز فضًال عن تقييم  –نوعية الهواء وتغير المناخ 
  .الريفيةتلك لكربون في المناطق الحضرية و الملوثات وتخّفض مستوى ا

                                                           
  لتحالف المعني بالمناخ والهواء النقي على الرابط التالي: انظر الموقع اإللكتروني ل   ١

http://www.unep.org/ccac/Initiatives/CCACHealth/tabid/133348/Default.aspx  ٢٠١٦ آذار/ مـــــــارس ٣١(تـــــــم االطـــــــالع فـــــــي .(
ويكتســي التقريــر الــذي ُنِشــر مــؤخرًا بالتعــاون مــع المنظمــة أهميــة خاصــة، وهــو بعنــوان تقليــل المخــاطر الصــحية العالميــة مــن 
خالل تخفيف وطأة الملّوثات القصيرة العمر: تقرير استطالعي لراسمي السياسـات، ويمكـن االطـالع عليـه فـي الـرابط التـالي: 

http://new.ccacoalition.org/en/resources/reducing-global-health-risks-through-mitigation-short-lived-climate-pollutants-scoping 
 ).٢٠١٦آذار/ مارس  ٣١(تم االطالع في 
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نوعيـة الهـواء بشـأن  رفيـع المسـتوىأن ُينظـر فـي إمكانيـة عقـد مـؤتمر عـالمي وحكـومي دولـي المتوقع  ومن  -٢١
ه اسـتعراض التقـدم المحـرز، بمـا فيـأن يتمثـل فـي المؤتمر  كذا. ومن شأن غرض مثالً في غضون سنتين  والصحة
. ومـن شـأن ذات الصـلةالسياسـية العالميـة  ولويـاتغيرهـا مـن األفي سياق تنفيذ أهداف التنمية المسـتدامة و الُمحرز 

الزمـة اتخـاذ مزيـد مـن اإلجـراءات الحـول مناقشة واالتفـاق جراء فرصة إلالمؤتمر أن يحقق غرضًا آخر هو إتاحة ال
منهـا المتعلقـة  اإلجـراءات ها، بما فيعلى الصحة الهواء تلّوثآلثار لتصدي استجابة فعالة ومناسبة ليه توج لضمان

  .والتمويلفي مجال تقليل اآلثار واكتساب الخبرات السياسية وبناء القدرات واتخاذ تدابير تقديم التقارير بالرصد و 
  

، وسُيســتفاد خارطــة الطريــقالمتصــلة بألنشــطة ا بشــأنللتقــدم المحــرز  ةمنتظمــبــإجراء تقييمــات  ضــطلعوسيُ   -٢٢
تنفيـذ خارطـة ُتعّد أيضـًا تقـارير دوريـة عـن سـ. و تعـديالت وتحسـيناتدخال مـا يلـزم مـن إمن التعليقات عليها لغرض 

بمــا فــي ذلــك حالــة تنفيــذ السياســات المعنيــة بشــأن الحــد مــن تلــوث الهــواء والتقــدم الُمحــرز بشــأن مكافحــة  الطريــق،
تلـــك علـــى األمـــراض الناجمـــة عـــن تلوثـــه، مـــن قبيـــل األمـــراض غيـــر الســـارية. وٕاضـــافة إلـــى ذلـــك، ســـترّكز التقـــارير 

مجمــل تحقيــق صــوب التقــدم المحــرز  لــىوع القــرارالمــوارد المتاحــة لــدعم تنفيــذ وعلــى أيــة تنقيحــات الزمــة و  األنشــطة
تلـــك التـــي ك، واآلليـــات ذات الصـــلةقواعـــد البيانـــات المهمـــة لمعلومـــات امصـــادر القـــرار وأغراضـــه. وســـتمثل أهـــداف 

  .يعززها تنفيذ القرار
  

ذات الصــلة الصــادرة لمبــادئ التوجيهيــة علــى الصــعيد القطــري لتنفيــذ ال دعــموســيجري التركيــز أيضــًا علــى   -٢٣
نوعيــة هــواء األمــاكن المغلقــة وحــرق جديــدة بشــأن التوجيهيــة المبــادئ ال هــانوعيــة الهــواء، بمــا فيبشــأن  منظمــةعــن ال

األســر للوقــود داخــل المنــازل. وســيحظى تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة المــذكورة الحقــًا بالــدعم بوســائل مــن قبيــل إســداء 
  .الهواء في األماكن المغلقةنوعية نية بشأن المشورة التقنية وبناء القدرات الرامية إلى تسهيل وضع خطط عمل وط

  
قـدرات المنظمـة تعزيـز القـدرات المؤسسـية إلـى ضـرورة بنـاء بشـأن العمـل تجدر اإلشارة فـي إطـار برنـامج و   -٢٤
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 والقطـريالمفروضة عها تلك في بما

علــم ميــادين كــل مــن فــي الرئيســي، بمــا يشــمل تــوفير القــدرات الالزمــة  المقــروفــي  بعــض المكاتــب القطريــةاألقــاليم و 
يح هـذا األمـر المجـال أمـام تعزيـز ن يتالدعوة والبحوث. وينبغي أو  والنمذجة واقتصاديات الصحة األوبئة واإلحصاء

اآلثـار الصـحية تخفيفـًا لوطـأة التعـاون المشـترك بـين القطاعـات قدرات البلدان واالنخراط على المستوى العـالمي فـي 
يـــة تنمتحقيـــق أهـــداف الالصـــحة واإلســـهام فـــي تحســـين العمـــل فـــي الوقـــت نفســـه علـــى و  تلـــوث الهـــواء،الناجمـــة عـــن 

  .المستدامة
  

 هاتعزيــــز شــــراكاتالوطنيــــة و دوليــــة و الوكــــاالت ســــائر الالعمــــل مــــع صــــل المنظمــــة توثيــــق عــــرى وســــوف توا  -٢٥
ومنهــا المنظمــة العالميــة لألرصــاد الجويــة وبرنــامج األمــم ســيما فــي إطــار منظومــة األمــم المتحــدة، الو االســتراتيجية، 
: دعـم اعتمـاد اسـتراتيجيات القيـام بمـا يلـي مـن أجـل وذلـك ولجنـة األمـم المتحـدة االقتصـادية ألوروبـا،المتحدة للبيئة 

وطـأة تلـوث الهـواء تخفيـف بشـأن قـرارات اتخاذ ؛ من األولوياتالصحة جعل لمعالجة تلوث الهواء؛ ضمان متكاملة 
 هاومســؤوليات هــاالياتو و الجهــات  علــى كفــاءات بنــاءً وذلــك يــة المســتدامة ومــؤتمر األطــراف، تنمأهــداف الفيمــا يتعلــق ب

  فيما يخصه. ها، كلّ وجماهير 
  

الصــحية  تقــدم الُمحــرز بشــأن تخفيــف وطــأة اآلثــاروعــن ال ٨-٦٨ج ص عوســُيقّدم تقريــر عــن تنفيــذ القــرار   -٢٦
إلــى جمعيــة الصــحة العالميــة الناجمــة عــن تلــوث الهــواء وعــن التحــديات األخــرى المجابهــة فــي مجــال نوعيــة الهــواء 

لـــى بيانـــات جديـــدة عـــن تعـــرض اإلنســـان إوسيســـتند التقريـــر ، بحســـب مـــا يطلبـــه القـــرار المـــذكور. التاســـعة والســـتين
الجهـــود األوليـــة وســـيبّين زل أو فـــي المـــدن)؛ افـــي المنـــأثنـــاء اســـتخدامه لكيروســـين تعرضـــه للملوثـــات الهـــواء (مثـــل 
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فـي  لـى االتصـاالت العالميـةإ في المدن والمنازل، و من التلوث دعم الوقاية ة على لتعزيز قدرة قطاع الصحالمبذولة 
، اتهــاطموح التحــديات والفــرص ورؤيــة خارطــة الطريــق المقترحــة وحجــم التقريــر أيضــاً بــّين يالصــحة. وســوف  مجــال

منظمـة والـدول الدور يبـّين الفجـوات و إلى سد خارطة الطريق باألنشطة المرتبطة ح الكيفية التي ستفضي بها يوضو 
. تلوث الهواءالناجمة عن ة يثار الصحآللعالمية استجابة في تعزيز  المصلحةالجهات األخرى صاحبة األعضاء و 

مســودة خارطــة د حجــم االســتثمارات الالزمــة لتنفيــذ األنشــطة المقترحــة فــي حــدّ يقضــية االســتثمار و يطرح التقريــر ســو 
عبــر مســتويات المنظمــة بلــدان الــدعم الــالزم للمــن تقــديم  منظمــةالالمــوارد الالزمــة لتمكــين هــا بمــا فيالطريــق هــذه، 

الُمتوقّــع تحقيقــه مــن التقريــر القــدرات الراســخة). وسيوّضــح فــي المبّينــة الحــدود الحاليــة صــف ت(التــي ككــل الثالثــة 
هـداف البلـدان ببلـوغ أ، والتزامـات الناجمـة عنـهالوقايـة مـن تلـوث الهـواء واألمـراض نجزات المستهدفة فيما يخـص الم

  .آثار تغير المناخوطأة التنمية المستدامة والتخفيف من 
  
  

  جمعية الصحة المطلوب مناإلجراء 
  

 الهـواء تلـّوث آلثـار العالميـة االسـتجابة تعزيـز طريقخارطة  مسودة الموافقة علىجمعية الصحة مدعوة إلى   -٢٧
  .بالصحة الضارة

  
  
  



  

9 

  

ج
٦٩/

١٨
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
A

69
/1

8 
   

   
  A

N
N

E
X

 1
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
   

   
   

   
 

 

9 

  ١الملحق 
  

  طريق تعزيز االستجابة العالمية آلثار تلوث الهواء الضارة بالصحةمسودة خارطة 
 

لهــــذه الخارطــــة.  -أو المعــــالم المهمــــة  -، وتوضــــح تسلســــل األنشــــطة واإلنجــــازات ٢٠١٩-٢٠١٦تعــــرض األشــــكال الــــواردة أدنــــاه خارطــــة الطريــــق المقترحــــة للفتــــرة 
  عالمي، وتعزيز القدرات المؤسسية.والرصد وٕاعداد التقارير، والقيادة والتنسيق على الصعيد ال بالترتيب على توسيع قاعدة المعارف، ٤إلى  ١األشكال من  وتركز

  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
الخاصـــة بمعلومـــات 
الصـــــــحة العموميـــــــة 
بالتعــــــــــــــــــاون مــــــــــــــــــع 
أصـــحاب المصـــلحة 

 المعنيين.

إعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــداد األداة 
الخاصـــة بمعلومـــات 
الصـــــــحة العموميـــــــة 
كمســـتودع للمعـــارف 

 والبيِّنات القائمة.

البــــــــث النشــــــــيط للمعــــــــارف 
ة والجديــــدة والبيِّنــــات القائمــــ

بشـــــــــــــأن تلـــــــــــــوث الهـــــــــــــواء 
والصــحة عــن طريــق األداة 
الخاصــــــــــــــــــة بمعلومــــــــــــــــــات 

 الصحة العمومية.

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. 

ثغــرات كبيــرة فــي  هنــاكو 
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
 ذلك في المدن والمنازل.

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
قـــل (مثـــل قطـــاعي الن

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 

المية القائمـة، الع
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  اءإنشـــ
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
وبرنــامج األمــم المتحــدة 
للبيئــــة واتفاقيــــة التلــــوث 
ـــــــد المـــــــدى  الجـــــــوي بعي

والوكالــة  ١الحــدود عبــر
 ).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 

 التابع للمنظمة.

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



 

  

ج
٦٩/

١٨
   

   
   

 
ق 
ملح

ال
١

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

  
   

   
   

   
A

69
/1

8 
   

   
A

nn
ex

 1
 

  

11
 

  القيادة والتنسيق على الصعيد العالمي:  ٣الشكل 

  الصحة العالميةجمعية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 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 
بأهميـــة التصـــدي لتلـــوث 
الهواء. ومع ذلـك فمـازال 

التصـــدي لـــه  فهـــم كيفيـــة
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 

 األمراض غير السارية.

وضـــــــــــــع اســـــــــــــتراتيجيات 
من أجـل إذكـاء التواصل 

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 

المعنـــــــــــــــــي والتحـــــــــــــــــالف 
 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
المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتدامة 

ومؤتمر الموئل ١،للجميع
واتفاقيـــة األمـــم  ٢،الثالـــث

ة بشـــأن المتحـــدة اإلطاريـــ
تغيـــر المنـــاخ، مـــن أجـــل 
حفــز زيــادة الطلــب علــى 
العمـــــــل المنســـــــق بشـــــــأن 

 .تلوث 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.

فريـق عـالمي مشـترك بـين الوكـاالت معنـي  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 واإلقليعمـــل ت ـــة مثـــل الشـــبكات العالمي مي
شـــــــــبكات المراكـــــــــز المتعاونـــــــــة مـــــــــع المنظمـــــــــة، 

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 

تيجيات الصـــــــــحة واســـــــــترا
العموميــــة العالميــــة، مثــــل 
اســــــتراتيجية الوقايــــــة مــــــن 
.األمـــراض غيـــر الســــارية
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 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 
ودون الوطنيــــــة بشــــــأن تلــــــوث الهــــــواء 

األدوات فـــي عـــدد  وتجريـــبوالصـــحة. 
وفـــــق  تحـــــديثهامـــــن البلـــــدان والمـــــدن و 

 ذلك.

القــــــــدرات المؤسســــــــية علــــــــى  تحســــــــين
اإلقليمي والعالمي، بمـا فـي  الصعيدين

البــرامج  تعزيــزذلــك داخــل المنظمــة، و 
 والقدرات التقنية ذات الصلة.

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

بشــأن التصــدي آلثــار تلــوث الهــواء مــثًال، الجمهــور 
 على الصحة.

تقنــي بشــأن اســتخدام النهــوج م التــدريب والــدعم التقــدي
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

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

 للممارسات الجيدة.

االســــــــتفادة علــــــــى  تعزيــــــــز
النحــــو المالئــــم مــــن الــــدعم 
التقنـــــــــــــي الـــــــــــــذي تقدمـــــــــــــه 
الشـــــــــــــــــــــبكات العالميـــــــــــــــــــــة 

القــدرة  تحســينواإلقليميــة، و 
المؤسســــــــية علــــــــى وضــــــــع 
خطـــط العمـــل بشـــأن تلـــوث 
الهــــواء والصــــحة، والســــيما 

ا في في قطاع الصحة، بم
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 
 م هذه اإلجراءات.الوطنية لدع
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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
بالسياسات، ما يوضح الُمثلى الخاصة 

 السبيل الممكن للمضي قدمًا.

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
بالصـــحة وأكثـــر قـــدرة علـــى صـــياغتها فـــي ســـياق العمـــل بشـــأن 

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.

لتواصل وزيادة كفاءة قطاع الصحة أن تيسر المشاركة البناءة مع القطاعات : من شأن البيِّنات الخاصة بالصحة واعملية 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 

بفوائــده التــي تعــود علــى الصــحة الهــواء إقــرارًا 
والســــيما بالنســــبة إلــــى المجموعــــات الســــكانية 

 السريعة التأثر.

والمجتمـع اإلنمـائي  ةمجتمع البيئيستخدم 
حججًا تكميلية للداللة على الفوائـد الصـحية، 
مــــــن أجــــــل مواصــــــلة تعزيــــــز بــــــرامج العمــــــل 
المشــتركة، مثــل المؤشــرات الخاصــة بأهــداف 

فـــي ذلـــك تلـــك التـــي  التنميـــة المســـتدامة، بمـــا
ــــــــــق بالصــــــــــحة (الهــــــــــدف  ــــــــــة ٣تتعل ) 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.
 

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

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

 ن.الحد من تلوث الهواء على الصعيد العالمي واإلقليمي والوطني وعلى صعيد المدجهود 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 

 الهواء على الصحة ر مسار اآلثار الضارة لتلوثتغيّ 

=     =     =


