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  معالجة آثار تلوث الهواء –الصحة والبيئة 
  على الصحة

  
  تقرير من األمانة

  

  
  اآلثار الصحية للتعرض إلى تلوث الهواء

  
بالسكتة الدماغية، وأمراض القلب واألمراض التنفسـية والسـرطان، وبصـحة  قوياً  يرتبط تلوث الهواء ارتباطاً   -١

من وفيات االلتهـاب الرئـوي عنـد األطفـال دون الخامسـة مـن  ٪٥٠على سبيل المثال، ينجم ما يقارب  األم والطفل.
العمــر عــن استنشــاق مــواد جســيمية تنبعــث مــن إحــراق الوقــود الصــلب فــي المســاكن، ويشــكل تلــوث الهــواء عامــل 

  الخطر الرئيسي لُخمس الوفيات بسبب السكتة الدماغية ومرض القلب االحتشائي.
  
 تلـــوث الهـــواء ككـــل، إضـــافة إلـــى الجســـيمات الدقيقـــة ان مـــؤخراً وقـــد حـــددت الوكالـــة الدوليـــة لبحـــوث الســـرط  -٢

لإلصـابة بالسـرطان الرئـوي. وصـنفت الوكالـة  ميكرومتـر)، سـبباً  ٢,٥ء (جسيمات يبلغ قطرها الكائنة في تلوث الهوا
حتــــى اآلن عــــادم الــــديزل ودخــــان الفحــــم (عنصــــران رئيســــيان لتلــــوث الهــــواء الــــداخلي والخــــارجي) فــــي فئــــة المــــواد 

  نة.المسرط
  
لتعـرض عـدد  ، ونظـراً نسـبياً  ويفرض تلوث الهواء مخاطر علـى الصـحة حتـى فـي مسـتويات منخفضـة جـداً   -٣

نه يتسبب في حجم كبير مـن الوفيـات وسـوء الصـحة فـي بلـدان مـن جميـع مسـتويات إكبير من الناس لهذا الخطر ف
  التنمية.

 
مـن مسـببات المـرض والوفـاة الرئيسـية  بّينات جديدة وواسعة إلى أن تلوث الهواء أصـبح اآلن واحـداً  وتشير  -٤

مليـون  ٤,٣عّمـا يقـارب  الممكن تجنبها علـى صـعيد العـالم. ويّعـد تلـوث الهـواء الـداخلي (األمـاكن الداخليـة) مسـؤوالً 
اء المحـيط (األمـاكن الخارجيـة). ويتعـرض مليـون وفـاة إلـى تلـوث الهـو  ٣,٧وفاة في كّل سنة، في حين يعزى سـبب 

العديد من الناس إلى تلوث الهواء الداخلي والخارجي كليهما. ونتيجة لهذا التداخل، ال يمكن ببساطة جمـع الوفيـات 
  .٢٠١٢ماليين وفاة في عام  ٧، وبالتالي فإن مجموع الوفيات يقّدر بنحو الناجمة عن المصدرين معاً 

  
فئـات السـكان بتلـوث الهـواء مهمـا كـان مسـتوى الـدخل، فـإن الفقـراء والمستضـعفين، وفي حين تتـأثر جميـع   -٥

مــن  لمســتويات أعلــى مــن تلــوث الهــواء ويتــأثرون بــه بدرجــة أشــد كثيــراً  مثــل ســكان األحيــاء الفقيــرة، يتعرضــون غالبــاً 
  يتسارع التصنيع فيها.أعلى مستويات تلوث الهواء والوفيات المقترنة به في البلدان التي  غيرهم. وتسجل حالياً 
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  السياق األوسع وفرص العمل
  
ميكرومتــر) آالف  ٢,٥ميكرومتــرات و ١٠ينتقــل الهــواء الملــوث بجســيمات دقيقــة (التــي يتــراوح قطرهــا بــين   -٦

ما التأثير على بلـدان أخـرى. ومـن ثـّم  ، حيث يمكن للتلوث الناتج في بلدالكيلومترات وهو ال يحترم الحدود الوطنية
  بين البلدان. الحلول تستلزم إجراًء منسقاً  فإن
  
مصــادر لغــازات الدفيئــة.  ومصــادر تلــوث الهــواء (احتــراق الوقــود األحفــوري والكتلــة األحيائيــة) هــي أيضــاً   -٧

وللتدابير التي تعالج هذه المصادر فوائد كبرى للصحة، وذلك علـى السـواء مـن حيـث اآلثـار المباشـرة لتلـوث الهـواء 
ماغية، وأمراض القلب، والسرطان وااللتهابـات الرئويـة، ومـن حيـث آثـار تغّيـر المنـاخ غيـر المباشـرة على السكتة الد

نتاجيــة الزراعيــة وســوء التغذيــة وتغّيــرات إلعلــى الصــحة (مثــل الظــواهر المناخيــة الشــديدة، ونــدرة الميــاه، وانخفــاض ا
د النظيـف ومواقــد الطهــي النظيفـة فــي المنــزل نواقـل المــرض). علـى ســبيل المثــال، يتـيح تزايــد انتشــار اسـتخدام الوقــو 

تقليل الدخان األسود (وهو ملوث مناخي قصير األجل) والوقاية من االلتهاب الرئوي لدى األطفال واألمـراض غيـر 
  في بلوغ عدة أهداف متصلة بالصحة من األهداف اإلنمائية لأللفية. المعدية، مما يسهم أيضاً 

  
ام الــدولي اآلن بالتــدخالت التــي تــؤدي إلــى تحســن الوضــع فيمــا يخــص تلــوث ونتيجــة لــذلك، يتزايــد االهتمــ  -٨

عـــن توســـيع نطـــاق الحصـــول علـــى  الهـــواء، وتغّيـــر المنـــاخ والصـــحة، مثـــل تحـــالف المنـــاخ والهـــواء النظيـــف، فضـــالً 
تكنولوجيــــــات الطاقــــــة النظيفــــــة والحديثــــــة والمســــــتدامة. فعلــــــى ســــــبيل المثــــــال، تتــــــيح مبــــــادرة األمــــــين العــــــام لألمــــــم 

الطاقـــة المســـتدامة للجميـــع إمكانيـــة كبـــرى لحفـــز إدخـــال التحســـينات علـــى نوعيـــة الهـــواء والصـــحة،  بشـــأن متحـــدةال
مليار أسرة معيشية في البلدان النامية تعتمد على الوقود "الوسخ" في الطهي والتدفئة (وهو الهدف  ٢,٨ ـل خصوصاً 

  المحدد الذي يعالجه التحالف العالمي لمواقد الطهي النظيفة).
  
قليميــة ناجحــة لخفــض تلــوث الهــواء ويمكــن اســتخدامها كبــرامج عمــل إ وهنــاك اآلن عــدة مبــادرات قطريــة و   -٩

مشـــتركة بـــين القطاعـــات بشـــأن نوعيـــة الهـــواء والصـــحة. علـــى ســـبيل المثـــال، ُأدرج تلـــوث الهـــواء فـــي خطـــة العمـــل 
)، كمــا ُأنشــئت فرقــة ٢٠٢٠-٢٠١٣اإلقليميــة لجنــوب شــرق آســيا للوقايــة مــن األمــراض غيــر المعديــة ومكافحتهــا (

عمــل معنيــة بالصــحة فــي إطــار اتفاقيــة التلــوث الجــوي بعيــد المــدى عبــر الحــدود (التــي تعمــل اللجنــة االقتصــادية 
تنفيـذ برنـامج البلـدان األوروبيـة للنقـل والصـحة  ٢٠٠٢ألوروبا التابعة لألمـم المتحـدة كأمانـة لهـا)، ويجـري منـذ عـام 

  والبيئة.
  

بحثـي كبيـر بشـأن اآلثـار الصـحية لتلـوث الهـواء فـي إطـار التحـديث الـذي ُأجـري فـي عـام  وتم توليف جهد  -١٠
التــي تســتخدم كحــد أساســي لتحديــد أهــداف نوعيــة و  ١لمبــادئ منظمــة الصــحة العالميــة بشــأن نوعيــة الهــواء، ٢٠٠٥

على البّينات المستخلصـة مـن تـدخالت فعالـة إلـى إعـداد المبـادئ  الهواء في بلدان عديدة. وأدى تركيز أحدث عهداً 
التوجيهيــة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن نوعيــة الهــواء فــي األمــاكن الداخليــة إلحــراق الوقــود فــي المســاكن، والتــي 

نـات ستشتمل على توصيات مستندة إلى الصحة بشأن الوقود والتكنولوجيات في المساكن. ويمكن استخدام هـذه البيّ 
  في إسداء مشورة موثوقة بشأن الفوائد الصحية للخيارات السياسية الرامية لمعالجة مصادر محددة لتلوث الهواء.

  
وتعمــل المنظمــة اآلن علــى إرســاء منصــة عالميــة لنوعيــة الهــواء والصــحة لغــرض دعــم رصــد تلــوث الهــواء   -١١

العديــد مــن الوكــاالت فــي جميــع أنحــاء العــالم واآلثــار الصــحية المتصــلة بــه علــى صــعيد العــالم الشــامل، بمشــاركة 

                                                           
١    Air quality guidelines global update 2005: particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide.   

Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2006.                                                                                                
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للبيانـات  هامـاً  وبتوسيع التغطية السكانية لقواعد بيانات المنظمة بشأن نوعية الهواء. وسـتكون هـذه المنصـة مصـدراً 
(بــالنظر إلمكانيــة التنســيق وتحســين النوعيــة والتغطيــة فيمــا يخــص البيانــات التــي يجــري جمعهــا والتبليــغ بهــا)، كمــا 

الــتمكن مــن رصــد اتجاهــات تلــوث الهــواء والصــحة وتيســير تقيــيم آثــار التــدخالت العالميــة واإلقليميــة  ضــاً ســتتيح أي
  والوطنية الرامية لمعالجة تلوث الهواء.

  
  دور القطاع الصحي، بما يشمل وزارات الصحة

  
تجري مناقشـتها اآلن فـي سـياق خطـة التنميـة لمـا  بعدة مجاالت مواضيعية متيناً  يرتبط تلوث الهواء ترابطاً   -١٢

، بما في ذلك مجاالت الطاقة المسـتدامة، والنقـل، والمـدن والصـحة، ممـا يوجـد فرصـة أمـام القطـاع ٢٠١٥بعد عام 
الصــحي للتــأثير علــى وضــع إطــار االســتجابات السياســية لتلــوث الهــواء، مــع الــدعوة للسياســات التــي هــي األكثــر 

  مية. كما توضح اآلثار الصحية لتلوث الهواء الروابط بين هذه األبعاد من التنمية المستدامة.مالءمة للصحة العمو 
  

الوقاية من تلوث الهواء واآلثار الصحية المتصلة بـه بفعاليـة العمـل عبـر القطاعـات، بمـا فـي ذلـك  وترتهن  -١٣
القطاع الصحي. فانبعاثات تلوث الهواء تنشأ نتيجة لالختيارات السياسية في القطاع االقتصـادي مثـل النقـل والبنـاء 

تخدمة فــي المســاكن للطــبخ والتدفئــة. وهنــاك وتوليــد القــوى والزراعــة، وكــذلك مــن السياســات المتعلقــة بالطاقــة المســ
بعض السياسات القطاعية التي تقلل تلوث الهواء وتفضي إلى فوائد صحية، في حين ال توفر سياسات أخرى فائدة 
صــحية وتـــؤدي فـــي بعـــض األحيـــان إلـــى زيـــادة المخـــاطر الصـــحية. ويلـــزم مـــن القطـــاع الصـــحي أن يشـــارك ويســـهم 

سـية التـي تقـوم بهـا القطاعـات األخـرى، علـى المسـتوى الـوطني واإلقليمـي والـدولي، بفعالية فـي شـتى العمليـات السيا
  وأن يقدم مشورة موثوقة بشأن الخيارات السياسية التي تفضي إلى أفضل الفوائد الصحية.

  
وفـــي حـــين يعمـــل القطـــاع الصـــحي بالفعـــل علـــى معالجـــة تلـــوث الهـــواء (وخيـــر مثـــال علـــى ذلـــك المبـــادئ   -١٤

ة الصـحة العالميـة بشـأن تلـوث الهـواء)، فـإن هـذا العمـل ال يحـدث بأسـلوب نظـامي ومنسـق. وثمـة التوجيهية لمنظمـ
علـى مراعـاة ومعالجـة الترابطـات ذات الصـلة مـع  وقـادرة أيضـاً  واتسـاقاً  ضرورة لوجود اسـتجابة شـاملة أكثـر تماسـكاً 

ض غيــر المعديــة، وبلــوغ األهــداف األولويــات والشــواغل الصــحية القائمــة، بمــا فــي ذلــك برنــامج العمــل بشــأن األمــرا
تلـــك األهـــداف المتصـــلة بصـــحة األم والطفـــل، وتعزيـــز التغطيـــة  اإلنمائيـــة لأللفيـــة المتصـــلة بالصـــحة، وخصوصـــاً 

الصــحية الشــاملة. ويلــزم بالمثــل توضــيح الترابطــات مــع الغايــات األخــرى ذات الصــلة مثــل إدراج الصــحة فــي جميــع 
  السياسات.

  
  وقعة في هذه االستجابة ما يلي:وتشمل اإلجراءات المت  -١٥

  
  مشــاركة نظاميــة فــي مناقشــات القطاعــات ذات الصــلة بشــأن نوعيــة الهــواء، مثــل المناقشــات المتعلقــة

بالتنمية الحضرية والنقل والطاقة، من أجل كفالة معالجـة القضـايا الصـحية معالجـة مناسـبة فـي إطـار 
الجــة تلــوث الهــواء ومصــادره، بمــا فــي ذلــك وضــع الجهــود العالميــة واإلقليميــة والوطنيــة التــي ترمــي لمع

 خطط العمل الوطنية واإلقليمية؛
 

  الـدعوة إلدراج األهــداف الصــحية واسـتخدام المبــادئ التوجيهيــة المســتندة للصـحة فــي وضــع السياســات
 والمعايير الوطنية واإلقليمية والقطاعية لنوعية الهواء؛

  
 األثـر الصـحي فـي اسـتبانة المخـاطر والمنـافع الصـحية  استخدام وسائل دعم اتخاذ القرارات مثـل تقيـيم

المقترنة بالسياسـات والتـدخالت الراميـة لمعالجـة تلـوث الهـواء، والتـأثير علـى سياسـات قطاعيـة محـددة 
من أجل وقاية الصحة، وتيسير تحديـد الفئـات السـكانية التـي يحتمـل استضـعافها أو تأثرهـا علـى نحـو 

 غير متناسب؛
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 إنشــاء أو تعيــين مؤسســات صــحية وطنيــة قــادرة علــى إجــراء بحــوث حــول اآلثــار الصــحية لتلــوث  دعــم
 الهواء ومصادره، ورصد تلك اآلثار والتبليغ عنها؛

  
  للعمــــل مــــع  –مــــن حيــــث المهــــارات واألدوات والمصــــادر المعرفيــــة  –تعزيــــز قــــدرات الــــنظم الصــــحية

الصـحية المتصـلة بـه، ومعالجـة حـاالت تلـوث  القطاعات األخرى، ورصـد وتقيـيم تلـوث الهـواء واآلثـار
 الهواء الحادة وأحداثه الطارئة؛

  
  رســـم خطـــة البحـــث وتعزيـــز مبـــادرات البحـــث ذات الصـــلة (مثـــل المبـــادرات المعنيـــة بفعاليـــة التـــدخالت

وخبــــرة تنفيــــذها)، مــــن أجــــل إثــــراء قاعــــدة البّينــــات حــــول المخــــاطر والفوائــــد الصــــحية المقترنــــة بشــــتى 
 والتدخالت المطروحة لمعالجة تلوث الهواء؛السياسات 

  
  إعداد وتحديث مبادئ توجيهية يستند إليها في وضع القواعد والمعايير، مما يؤثر بالتـالي علـى وضـع

الحدود األساسية واألهداف الوطنية واإلقليمية والعالمية فيما يخص نوعية الهواء في األماكن الداخلية 
 والخارجية؛

  
 يــيم، بمــا فــي ذلــك عــن طريــق وضــع المؤشــرات ذات الصــلة (المؤشــرات الصــحية تعزيــز الرصــد والتق

المتصلة بتلوث الهواء)، وتوطيد الروابط بين نظم الرصد القائمة ذات الصلة (كالنظم المسـتخدمة فـي 
  رصد الطقس والصحة والمناخ ونوعية الهواء).

  
  عمل منظمة الصحة العالمية

  
سبة للصحة العمومية، وبما أن العمل بشأن العوامل االجتماعية واالقتصادية ألهمية تلوث الهواء بالن نظراً   -١٦

 ، وبنــاءً ٢٠١٩-٢٠١٤والبيئيــة المحــددة للصــحة يشــكل بالفعــل أولويــة قياديــة فــي برنــامج العمــل العــام الثــاني عشــر 
يشــمل ذلــك علــى نطــاق االســتجابة المطلــوب، قــد يلــزم توســيع أنشــطة البرنــامج فــي مجــال تلــوث الهــواء والصــحة. و 

تحــديث ونشــر وتنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصــحة العالميــة بشــأن تلــوث الهــواء والتــدخالت الراميــة لمعالجــة 
الخطر الناجم عنـه علـى الصـحة؛ ورصـد وتقيـيم تلـوث الهـواء ومصـدره واآلثـار الصـحية المتصـلة بـه، والتبليـغ بهـذا 

بحـث التطبيقـي؛ وبنـاء القـدرات فـي القطـاع الصـحي للمشـاركة مـع الشأن؛ وتعزيز قاعدة البّينات للعمـل السياسـي وال
  القطاعات األخرى والمساهمة في إجراء الوقاية في البلدان.

  
  اإلجراء المطلوب من المجلس التنفيذي

  
  المجلس التنفيذي مدعّو للنظر في التقرير وتقديم مزيد من التوجيه.  -١٧
  
  
  

=     =     =  


