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  الصحة والبيئة:
  التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة

  
  

  تقرير من األمانة
  
  
قرر المجلس التنفيذي لدى النظر في موضوع الصحة والبيئة فـي دورتـه الخامسـة والثالثـين بعـد المائـة أن   -١

وقــد نظــر المجلــس أثنــاء  ١يــدرج هــذا الموضــوع فــي جــدول األعمــال المؤقــت لدورتــه السادســة الثالثــين بعــد المائــة.
ـــًا إلـــى جنـــب مـــع مشـــ ٢الـــدورة فـــي إصـــدار ســـابق مـــن هـــذا التقريـــر، تلـــك ومـــن ثـــم اعتمـــد المقـــرر  ٣.روع قـــرارجنب

) الـــذي ُشــجِّعت فيـــه الــدول األعضـــاء علـــى االنتهــاء مـــن عملهــا بشـــأن مشــروع القـــرار لكـــي ١٤(١٣٦ت  م اإلجرائــي
يتسنى لجمعية جمعية الصحة العالمية الثامنة والستين أن تنظر فيه. ويتواصل في الفترة الواقعة بين شـهري كـانون 

ســائل منهــا إجــراء مشــاورات غيــر االضــطالع بعمليــة تحضــير مشــروع القــرار، بو  ٢٠١٥الثــاني/ ينــاير وأيــار/ مــايو 
ويصـــف هـــذا التقريـــر الصـــالت بـــين تلـــوث الهـــواء والصـــحة ويعـــرض بإيجـــاز بعـــض رســـمية مـــع الـــدول األعضـــاء. 

االســتراتيجيات للوقايــة مــن آثــار تلــوث الهــواء الضــارة علــى الصــحة ومكافحتهــا وتخفيــف وطأتهــا، بمــا يشــمل تنســيق 
  العمل بين قطاع الصحة وسائر القطاعات.

  
  ر التعرض لتلوث الهواء على الصحةآثا
  
تلوث الهواء هو سبب من أسباب المرض والوفـاة الرئيسـية التـي يمكـن تجنبهـا علـى صـعيد العـالم. ويـرتبط   -٢

معظمهــا فــي البلــدان الناميــة بــالتعرض لتلــوث الهــواء فــي المســاكن  ماليــين حالــة وفــاة كــل ســنة يســجل ٤,٣مــا ينــاهز 
فــي الســنة إلــى تلــوث الهــواء  حالــة وفــاةماليــين  ٣,٧ويعــزى عــدد إضــافي مــن حــاالت الوفــاة يبلــغ  ٤(الهــواء الــداخلي).

  ٥المحيط (الهواء الطلق).
  

                                                            
 .١المحضر الموجز للجلسة الثانية، الفرع ، ١سجالت/ /١٣٥/٢٠١٤ت  مانظر الوثيقة    ١
 .١٣٦/١٥م تالوثيقة    ٢

 .١الجلسة الخامسة عشرة، الفرع المحاضر الموجزة للمجلس التنفيذي في دورته السادسة والثالثين بعد المائة، انظر    ٣

٤                                                  WHO. Burden of disease from household air pollution for 2012, 

http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/databases/HAP_BoD_results_March2014.pdf?ua=1 (accessed 

1 December 2014).                                                                                                                                                       

٥   WHO. Burden of disease from ambient air pollution for 2012, http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/ 
databases/AAP_BoD_results_March2014.pdf?ua=1 (accessed 1 December 2014).                                                
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ويعـــّرض تلـــوث الهـــواء الصـــحة للمخـــاطر حتـــى وٕان كانـــت مســـتوياته متدنيـــة نســـبيًا وتبلـــغ معـــدالت المراضـــة   - ٣
لدان نظرًا إلى تعرض عـدد كبيـر مـن النـاس لـه. ومـع ذلـك والوفيات الناتجة عنه مستويات ال يستهان بها في جميع الب

وعلــى الــرغم مــن تضــرر كــل الفئــات الســكانية مــن تلــوث الهــواء، ال يكــون توزيــع حــاالت اعــتالل الصــحة الناجمــة عــن 
تلــوث الهــواء وعبؤهــا عــادلين. فغالبــًا مــا يتعــرض الفقــراء والمستضــعفون بمــن فــيهم ســكان األحيــاء الفقيــرة واألشــخاص 

مون بالقرب من الطرق المزدحمة أو المواقع الصناعية لمستويات عالية من تلوث الهـواء المحـيط يبـدو أنهـا تـزداد المقي
ثـة  سوءًا في عدة مدن. ويتحمل النساء واألطفال في األسر المضطرة إلـى اسـتخدام الوقـود الملـوِّث والتكنولوجيـات الملوِّ

  سية العبء األكبر الناجم عن التعرض لتلوث الهواء الداخلي.لتلبية متطلبات الطبخ والتدفئة واإلنارة األسا
  
اإلنسـان الـذي يشـمل إنتـاج الحـرارة والكهربـاء وشـبكات ثانويـة لنشـاط  وينبعث معظم ملوثات الهواء كمنتجـات  - ٤

 النقـــل المفتقـــرة إلـــى الكفـــاءة فـــي اســـتخدام الطاقـــة وســـوء التطـــور الحضـــري والصـــناعة وٕاحـــراق النفايـــات واألدغـــال أو
  الغابات.

  
والملوثات التي تتوفر بشأنها البينات األكثر داللة على إثارتهـا للقلـق فـي مجـال الصـحة العموميـة هـي المـواد   - ٥

المركبـات و أكسيد الكبريـت نيثاو تروجينيأكاسيد النأول أكسيد الكربون واألوزون و والغازات (أي  ١الجسيمية الدقيقة
واد الجسـيمية الدقيقـة المنتشـرة فـي األمـاكن الداخليـة والخارجيـة بصـحة عـدد العضوية المتطـايرة أساسـًا). وتضـر المـ

عبر ترسب الجسيمات فـي المسـالك الهوائيـة واألسـناخ الرئويـة أكبر من الناس من أي ملوث آخر من ملوثات الهواء 
طلـع هـي جسـيمات األصغر حجمًا وتخللها مجرى الـدم. (والجسـيمات األكبـر حجمـًا أو األخشـن التـي تشـمل الغبـار وال

أكثر اقتصارًا على جوف الصدر وعاجزة عن تخلل المسالك الهوائية األصـغر حجمـًا.) وتتركـز الشـواغل بوجـه خـاص 
علــى الكربــون األولــي والمــواد العضــوية والمعــادن االنتقاليــة والمركبــات المعدنيــة ومــواد الكبريتــات والنتــرات الالعضــوية 

. ويمكن أن تضـر الجسـيمات من بين أشكال المواد الجسيمية الدقيقة ار المعادنوغب كلوريد الصوديوماألمونيا ووغاز 
الممتصـــة بالوظيفـــة الرئويـــة والجهـــاز القلبـــي الوعـــائي فـــي جملـــة أمـــور عبـــر اإلجهـــاد األكســـدي وتبـــديل كهربيـــة القلـــب 

ط الـدم ونـبض القلـب وااللتهاب المجموعي مما يؤدي إلى تنشيط الخاليـا البطانيـة والخلـل الـوظيفي، وتبـدل معـدل ضـغ
  بما في ذلك تغير سرعة القلب، واضطراب النظم، وعدم ضبط مسالك التخثر واإلقفار.

  
ويعــد التعــرض لتلــوث الهــواء والســيما للمــواد الجســيمية الدقيقــة عــامًال مــن عوامــل الخطــر الرئيســية المســببة   - ٦

الدماغيــة ومــرض االنســداد الرئــوي المــزمن لألمــراض غيــر الســارية وخصوصــًا اإلقفــار واحتشــاء عضــلة القلــب والســكتة 
٪ ٨٠والسرطانات. وتعزى حاالت الوفاة الناجمة عن تلوث الهواء الطلق إلى أمراض القلب والسكتات الدماغية بنسـبة 

٪. وفيمــا يخــص تلــوث الهــواء فــي المســاكن، تعتبــر األمــراض ٢٠وٕالــى أمــراض الجهــاز التنفســي والســرطانات بنســبة 
األطفال وحاالت الداء الرئوي المسـد المـزمن أشـد العواقـب وخامـة وتليهـا أمـراض القلـب والسـكتات  التنفسية الحادة لدى

الدماغية. ويسبب تلوث الهواء الداخلي وتلوث الهواء الطلق معـًا حـوالي ُخمـس معـدالت الوفيـات العالميـة الناتجـة عـن 
  الناجمة عن مرض االنسداد الرئوي المزمن. السكتة الدماغية ومرض القلب اإلقفاري وأكثر من ثُلث حاالت الوفاة

  
صــنفت الوكالــة الدوليــة لبحــوث الســرطان مــؤخرًا تلــوث الهــواء وخاصــة الجســيمات الدقيقــة المكونــة لــه وقــد   - ٧

وســبق لهــا أن صــنفت احتــراق وقــود الــديزل وحــرق الفحــم (وهمــا ســببان  ٢علــى أنــه ســبب لإلصــابة بســرطان الرئــة
رئيســـيان لتلـــوث الهـــواء فـــي المســـاكن وتلـــوث الهـــواء المحـــيط) علـــى أنهمـــا مصـــدر المـــواد المســـرطنة. ويمكـــن عـــزو 

                                                            
  ميكرومتر. ٢,٥لها قطر إيرودينامي يقل عن يشيع تعريفها على أنها جسيمات    ١
٢    Straif K, Cohen A, Samet J, eds. Air pollution and cancer. IARC Scientific Publication No. 161. Lyon, France; 

International Agency for Research on Cancer; http://www.iarc.fr/en/publications/books/sp161/index.php (accessed 

2 December 2014).                                                                                                                                                        
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مــن جميــع حــاالت الوفــاة بســبب ســرطان الرئــة إلــى اآلثــار المشــتركة الناشــئة عــن تلــوث الهــواء فــي  ٪٣٠ينــاهز  مــا
  اكن وتلوث الهواء المحيط.المس

  
ويمكن عزو أكثر من نصف حاالت الوفاة الناجمة عـن االلتهـاب الرئـوي لـدى األطفـال دون الخامسـة مـن   -٨

  العمر إلى تلوث الهواء في المساكن مما يجعله عامًال رئيسيًا يعرض صحة األطفال للخطر.
  
وتطـــور الوظيفـــة الرئويـــة بـــين تلـــوث الهـــواء وأفـــادت دراســـات الجماعـــات أيضـــًا بوجـــود أوجـــه تـــرابط كبيـــرة   -٩

والربو لدى صغار األطفال. وهناك أيضًا بينات متسقة تشهد على ارتباط التعرض لتلوث الهواء  واألمراض التنفسية
المواليــد الصــغار بالنســبة إلــى العمــر و  لــوالدة قبــل األوانوا انخفــاض الــوزن عنــد المــيالدبحصــائل الــوالدة التــي تشــمل 

  ١الحملي.
  

ويــؤثر التعــرض الحــاد والطويــل األجــل لتلــوث الهــواء تــأثيرًا كبيــرًا فــي الصــحة غيــر أن اآلثــار الناجمــة عــن   -١٠
التعرض الطويل األجل هي أكبر بكثير من اآلثار المالحظة بالنسبة إلى التعرض القصير األجل، ممـا يـوحي بـأن 

م أيضـًا عـن تطورهـا. ودراسـات المتابعـة العديـدة األضرار ال تنتج عن تفاقم األمـراض الموجـودة أصـًال فقـط بـل تـنج
والواســعة النطــاق التــي تضــبط أثــر عوامــل أخــرى مثــل تــدخين التبــغ أو النظــام الغــذائي أو النشــاط البــدني قــد بينــت 
باطراد أن التعرض الطويل األجل للجسيمات الدقيقة المنقولة بالهواء يؤدي إلى زيادة حاالت الوفيات المبكرة بسبب 

  ١القلب واألوعية الدموية واألمراض التنفسية االنسدادية المزمنة وسرطان الرئة.أمراض 
  

  استراتيجيات الحد من آثار تلوث الهواء على الصحة
  

يتــأثر معظــم مصــادر تلــوث الهــواء المحــيط وتلــوث الهــواء فــي المســاكن تــأثرًا مباشــرًا باختيــار تكنولوجيــات   -١١
بما في ذلك الكفـاءة فـي اسـتخدام الطاقـة فـي المنـازل وشـبكات النقـل. وتعتمـد  الطاقة المستخدمة والوقود المستخدم،

الوقاية من األمراض المرتبطة بتلوث الهواء بالتالي على تنفيذ سياسـات قطاعيـة محـددة تحـد مـن تلـوث الهـواء عنـد 
مــثًال). ونظــرًا إلــى المنبــع (أي فــي مجــاالت توليــد الطاقــة والنقــل والتخطــيط الحضــري والمبــاني والصــناعة والزراعــة 

وجــود معظــم مصــادر تلــوث الهــواء فــي المكــان نفســه، فمــن الضــروري تحديــد األهميــة النســبية أو المســاهمة النســبية 
لمصــادر معينــة فــي ســياق معــين كــي توجــه جهــود تخفيــف اآلثــار توجيهــًا مالئمــًا مــن أجــل تحقيــق أكبــر الفوائــد فــي 

  مجال الصحة.
  

ُنهج المشتركة بين القطاعات في ميدان الصحة مثـل نهـج إدمـاج الصـحة فـي ويمكن أن يساعد استخدام ال  -١٢
جميــع السياســات علــى تحديــد االســتجابات السياســاتية المناســبة فيمــا يتعلــق بمعالجــة مصــادر التلــوث الرئيســية فــي 

عيـة قطاعات محددة، فضًال عن تحديد الفرص ذات الصلة لتعزيـز العمـل المشـترك. وفـي سـياق المحـددات االجتما
للصــحة، قــد تضــمن هــذه الــنهج أيضــًا إيــالء العنايــة المناســبة لمســائل اإلنصــاف ذات الصــلة. وٕاذ تكــون الخيــارات 
السياسية للتصدي لتلوث الهواء خاصة بسياق معين ومكان معين على غرار آثار هذه القرارات على الصـحة، فـإن 

  عات من أجل تحديد سياسات محلية واعتمادها.هذا األمر يقدم حوافز إضافية للتعاون على مستوى جميع القطا
  

ويعتبــر وضــع أســس معياريــة وأهــداف وآليــات للتبليــغ واضــحة فــي مجــال الصــحة مــن أجــل رصــد فعاليــة   -١٣
تـــدابير مكافحـــة تلـــوث الهـــواء جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن اســـتراتيجيات مكافحـــة آثـــار تلـــوث الهـــواء الضـــارة علـــى الصـــحة. 

                                                            
١   WHO Regional Office for Europe. Review of evidence on health aspects of air pollution – REVIHAAP Project: 

technical report. Copenhagen; Regional Office for Europe; 2013.                                                                                
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أسســًا معياريــة  ٢ونوعيــة الهــواء الــداخلي ١لهــواء الخاصــة بنوعيــة الهــواء المحــيطوتتضــمن دالئــل المنظمــة لنوعيــة ا
يأخــذها فــي االعتبــار معظــم البلــدان لــدى تحديــد األهــداف المنشــودة المتصــلة بــالهواء النظيــف. ومــع ذلــك، يقتضــي 

عية على سبيل النهوض بتدابير الوقاية الناجحة تحديد غايات متوسطة ومتعلقة بالعمليات عبر وضع سياسات قطا
المثــال مــن المعــروف أنهــا تحــد مــن تلــوث الهــواء األشــد ضــررًا بالصــحة إلــى جانــب غايــات جديــدة ترمــي مــثًال إلــى 
اعتمــاد مصــادر نظيفــة للطاقــة مــن أجــل اإلنــارة فــي المنــازل ونظــم المــرور العــابر الســريع والســير وركــوب الــدراجات 

تخدام أدوات مثـل تقيـيم اآلثـار الصـحية فـي إطـار صـنع القـرارات بأمان. وقد تتعقـب الغايـات المتعلقـة بالعمليـات اسـ
بشــأن السياســات الخاصــة بتلــوث الهــواء. ويمكــن أن يــوفر تحديــد غايــات متوســطة ومتعلقــة بالعمليــات أيضــًا حــافزًا 

  للمشاركة بين القطاعات.
  

مـن آثـار علـى الصـحة وتتمتع المدن خصوصًا بوضع جيد يتيح لهـا الحـد مـن تلـوث الهـواء ومـا يقتـرن بـه   -١٤
يعزى ما يصل إلى ثُلث مسـتويات تلـوث الهـواء  –تركز مصادر التلوث (النقل والصناعة والمباني وحتى األسر  إذ

الطلق في بعض البلدان النامية إلى عدم الكفاءة في استخدام الطاقة فـي األسـر) فـي سـياق واحـد. وتتمتـع البلـديات 
الستثمارات فيما يخص تعزيز الكفاءة في اسـتخدام الطاقـة فـي مجـال اسـتغالل غالبًا بسلطة التأثير في السياسات وا

األراضـــي والنقـــل والمبـــاني ونظـــم الطاقـــة ويمكـــن لقطـــاع الصـــحة أن يســـهم فـــي تحديـــد الخيـــارات السياســـية األســـلم 
  للمجتمعات والتبليغ عنها.

  
ددة مثـــل الطاقـــة الشمســـية والطاقـــة وتتـــيح تكنولوجيـــات الطاقـــة النظيفـــة المســـتجدة بمـــا فيهـــا الطاقـــة المتجـــ  -١٥

المســتمدة مــن الريــاح الفــرص للحــد مــن االفتقــار إلــى الطاقــة وتيســير االنتقــال فــي الوقــت ذاتــه إلــى مصــادر أنظــف 
والسـيما علـى المسـتويين المجتمعـي واألسـري. والبـد مـن وضـع نمـاذج أعمـال لـدعم اعتمـاد هـذه التكنولوجيـات علــى 

  صًا في السياقات ذات الدخل المنخفض والمتوسط.نطاق واسع وبصورة مستدامة وخصو 
  

وتميل التكنولوجيات نفسها المؤدية إلى انبعاثات كبيرة ناتجة عن تلوث الهواء أيضًا إلـى المسـاهمة بدرجـة   -١٦
أكبــر فــي تغيــر المنــاخ عبــر ملوثــات الهــواء الطويلــة األجــل (مثــل ثــاني أكســيد الكربــون) والقصــيرة األجــل مثــل غــاز 

الكربون األسود. وعليه، هنـاك أوجـه تـآزر بـين الحـد مـن تلـوث الهـواء وتخفيـف االنبعاثـات المتصـلة بتغيـر الميثان و 
المنـــاخ. فتكنولوجيـــات التدفئـــة واإلنـــارة ومواقـــد الطـــبخ ذاتهـــا المســـتخدمة لتخفـــيض انبعاثـــات الكربـــون األســـود علـــى 

د الجســـيمية الدقيقـــة والملوثـــات األخـــرى مســـتوى األســـر علـــى ســـبيل المثـــال تحـــد أيضـــًا مـــن إجمـــالي مســـتويات المـــوا
  المضرة بالصحة، مما يفضي إلى تحقيق منافع صحية مباشرة.

  
ونظرًا إلى إمكانية تحّسن الصحة السريع نتيجة للحد مـن التعـرض لتلـوث الهـواء، يمكـن اسـتخدام معـدالت   -١٧

مثــال، ســجل انخفــاض فــي معـــدل اإلصــابة بــاألمراض المخفضــة كمؤشــر لفعاليــة التــدابير المتخـــذة. فعلــى ســبيل ال
الوفيـــات تـــال بســـرعة الحظـــر المفـــروض علـــى اســـتخدام الفحـــم للتدفئـــة المنزليـــة فـــي دبلـــن وأدى تخفـــيض انبعاثـــات 
المصـــانع والســـيارات نتيجـــة إلعـــادة الهيكلـــة االقتصـــادية عقـــب إعـــادة توحيـــد ألمانيـــا إلـــى انخفـــاض معـــدل اإلصـــابة 

  ة لدى األطفال.باألمراض التنفسية وتحسن الوظيفة الرئوي
  
  
  

                                                            
دالئـــل منظمـــة الصـــحة العالميـــة لنوعيـــة الهـــواء فيمـــا يخـــص المـــواد الجســـيمية واألوزون وثـــاني أكســـيد النيتـــروجين وثـــاني    ١

: ملخــص نتــائج تقيــيم عوامــل االختطــار، جنيــف؛ منظمــة الصــحة ٢٠٠٥العالميــة لعــام  أحــدث المعلومــات –أكســيد الكبريــت 
  ).WHO/SDE/PHE/OEH/06.02(الوثيقة  ٢٠٠٦العالمية؛ 

٢   WHO indoor air quality guidelines: household fuel combustion. Geneva: World Health Organization; 2014.  
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وعلى الصعيدين اإلقليمي والعالمي والسيما في سـياق المناقشـات بشـأن أهـداف التنميـة المسـتدامة لمـا بعـد   -١٨
، يمكـــن أن يكـــون الحـــد مـــن تلـــوث الهـــواء مؤشـــرًا متصـــًال بالصـــحة فـــي سياســـات التنميـــة المســـتدامة ٢٠١٥عـــام 

  دامة والطاقة النظيفة.وخصوصًا فيما يتعلق بالنقل المستدام والمدن المست
  

  دور قطاع الصحة والدول األعضاء في تناول المسائل المرتبطة بتلوث الهواء والصحة
  

تعتمد الوقاية من اآلثار الضارة لتلوث الهواء على العمل المشـترك بـين القطاعـات. والبـد للقطـاع الصـحي   -١٩
ني واإلقليمي وعلى الصعيد الدولي بغية إسداء من المشاركة مع طائفة من القطاعات األخرى على الصعيدين الوط

  مشورة موثوق بها بشأن الخيارات السياسية لتلك القطاعات التي ستعود بأكبر المنافع على الصحة.
  

  وٕاذ تدعم وزارات الصحة هذه المشاركة، يمكنها أن تضطلع بأدوار رئيسية على غرار ما يلي:  -٢٠

ال تــــرتبط  عــــن مســــتويات تلــــوث الهــــواء ومصــــادره.ربــــط اإلحصــــائيات الصــــحية بالبيانــــات   (أ)
ومعدل الوفيات واستخدام خدمات الرعاية الصحية وتكاليفها فـي  اإلحصائيات الوطنية عن معدل المراضة

الغالب بالبيانات عن تلوث الهواء أو مصادره (مثل إنتاج الكهرباء والنقل وتدفئة المبـاني وتبريـدها والطـبخ 
واإلنــــارة). ويمكــــن أن تســــهم الجهــــود المســــتهدفة المبذولــــة لتحليــــل هــــذه الــــروابط والتبليــــغ عنهــــا فــــي حشــــد 

ت المعنية من خالل تبادل المعلومات عن التدخالت التي تحد من تلوث الهواء وتـنهض بالصـحة القطاعا
 في الوقت ذاته.

يمكن أن تشمل األنشطة وضع مؤشرات  تدعيم رصد الحصائل الصحية المتصلة بتلوث الهواء.  (ب)
م المســتخدمة لرصــد مترابطــة (أي اآلثــار الصــحية المنســوبة إلــى تلــوث الهــواء) وتوطيــد الــروابط بــين الــنظ

 نوعية الهواء والصحة والطقس والمناخ.

تحديد المخاطر التـي يتوقـع أن تتعـرض الصـحة لهـا والفوائـد المحققـة فـي مجـال الصـحة نتيجـة   (ج)
للتـــدخالت السياســـية فـــي أكثـــر القطاعـــات تلويثـــًا حتـــى تحـــدَّد التـــدخالت المنطويـــة علـــى أكبـــر الفوائـــد 

يمكن االستناد إلى البينات المنبثقة عن استخدام األدوات الراهنة مثل تقييم اآلثار الصحية لدعم  الصحية.
النقــــاش وصــــنع القــــرارات. كمــــا يمكــــن االســــتعانة باستعراضــــات اللــــوائح والسياســــات الوطنيــــة الراهنــــة فــــي 

ثة لتوثيق آثارها الحالية على الصحة.   القطاعات الملوِّ

قـد  اسية الصحية علـى الصـعيدين الـوطني والمحلـي وعلـى الصـعيد الـدولي.المشاركة في الدبلوم  (د)
ثة سياسات الحد من تلوث الهواء وتؤدي إلى اقتراحات  تحدد المناقشات مع عدد أكبر من القطاعات الملوِّ
للتعاون بهدف تحديد ما يعـود منهـا بـأكبر الفوائـد الصـحية وتعـزز تعقـب التقـدم المحـرز باسـتخدام مقـاييس 

  اء في مجال الصحة.األد

ثة.  (هـ) ينبغي أن يركـز هـذا  تحديد أولويات البحث ودعم تقصي التدخالت الفعالة في القطاعات الملوِّ
النشاط على البحوث الرامية إلى تحديد السياسات المنطوية على أكبر الفوائـد الصـحية، بمـا فـي ذلـك دعـم 

  و تعزيز هذه المؤسسات.إنشاء مؤسسات وطنية قادرة على إجراء مثل هذه البحوث أ

التبليغ الواسع النطاق عن السياسات القطاعية التي تتيح أكبر الفوائـد الصـحية والتعـاون بشـأن   (و)
الهــدف المنشــود هــو  اســتراتيجيات االتصــال علــى الصــعيد العــالمي وعلــى الصــعيدين الــوطني والمحلــي.
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سين في مجـال الصـحة وفـي توليـد توضيح مساهمة قطاع الصحة في اعتماد سياسات تؤدي إلى أكبر تح
  اهتمام عامة الناس بهذه السياسات وطلبهم عليها وتعزيز هذه المساهمة.

  
  تيسير أعمال الدول األعضاء المتصلة بتلوث الهواء والصحة من جانب األمانة

  
ع يتمثـــل دور المنظمـــة األساســـي فـــي تـــوفير البينـــات وخـــدمات اإلرشـــاد والـــدعم التقنـــي فيمـــا يتصـــل بقطـــا  -٢١

ثــة الرئيســية. وقــد  الصــحة وتيســير زيــادة مشــاركة هــذا القطــاع مــع القطاعــات األخــرى التــي تعتبــر القطاعــات الملوِّ
يلـي: وضـع المبـادئ التوجيهيـة (مثـل المبـادئ التوجيهيـة بشـأن نوعيـة الهـواء المحـيط  شملت األنشطة حتى اآلن مـا

قــود الصــلب فــي المســاكن وتلــوث الهــواء فــي المســاكن وٕاحــراق الوقــود فــي المســاكن)؛ والرصــد العــالمي الســتخدام الو 
مدينـــة فـــي العـــالم؛ وتجميـــع المعـــارف بشـــأن  ١٦٠٠وفـــي التركـــزات المحيطـــة بهـــا بـــالمواد الجســـيمية فـــي أكثـــر مـــن 

الممارســـات الجيـــدة (مثـــل المخـــاطر والفوائـــد الصـــحية المرتبطـــة بسياســـات النقـــل واإلســـكان والطاقـــة). كمـــا تشـــارك 
اســية الصــحية وتمثــل المصــالح الصــحية فــي المحافــل المتعــددة القطاعــات مثــل تحــالف المنــاخ المنظمــة فــي الدبلوم

والهواء النظيف من أجل الحد من ملوثات المناخ القصيرة األجـل والتحـالف العـالمي لمواقـد الطهـي النظيفـة ومبـادرة 
هــو تعزيــز الــدعم المقــدم إلــى الــدول األمــين العــام لألمــم المتحــدة بشــأن الطاقــة المســتدامة للجميــع. والمبــدأ األساســي 

األعضــاء وتوســيع نطــاق قــدرة قطــاع الصــحة علــى توجيــه التغييــر والتــأثير فيــه عبــر أنشــطة مثــل األنشــطة التاليــة 
  أساسًا:

فيمـا يتصـل بفعاليـة التـدابير والتـدخالت السياسـية  توحيد البينات والدروس المستخلصة وتبادلها  (أ)
 حد من تلوث الهواء وتحسين الحصائل الصحية؛المنفذة في مختلف القطاعات لل

، بما في ذلك عبء المرض الرصد والتبليغ فيما يتعلق باالتجاهات الوطنية واإلقليمية والعالمية  (ب)
المنســـوب إلـــى تلـــوث الهـــواء الطلـــق والهـــواء فـــي المســـاكن والمـــوزع حســـب الفئـــة الســـكانية وأنشـــطة الرصـــد 

االت تخفيض مستويات تلوث الهواء وأوجه التحسين في مجال الصحة والتبليغ األكثر منهجية المتعلقة بح
المرتبطة بتنفيذ سياسات محددة للتنمية المسـتدامة فـي المـدن و/ أو قطاعـات النقـل أو الطاقـة أو اإلسـكان 

 أو الزراعة مثًال؛

ء المـرض في المجاالت التالية على سبيل المثـال: تقيـيم عـبإتاحة بناء القدرات والدعم التقني،   (ج)
المنسوب إلى تلوث الهواء في سياق أو مكان معين؛ وتطبيق نهج إدماج الصحة فـي جميـع السياسـات أو 
تقيــيم اآلثــار الصــحية؛ وٕاصــدار إرشــادات لتحديــد السياســات الخاصــة بتلــوث الهــواء والمنطويــة علــى أكبــر 

عنيــــة والمشــــتركة بــــين الفوائــــد الصــــحية واختيارهــــا؛ والنهــــوض بمشــــاركة قطــــاع الصــــحة فــــي العمليــــات الم
  القطاعات األوسع نطاقًا؛

والعمل إطار الجهود العالمية األوسع نطاقًا للتصدي لتلوث الهواء،  االضطالع بدور قيادي في  (د)
في الوقت ذاته على تعزيز أوجه التآزر إلى أقصى حد مع البرامج المنفذة في المجاالت ذات الصـلة مثـل 

  وٕارساء الصالت المناسبة بالمبادرات الصحية العالمية الراهنة؛تغير المناخ والطاقة المستدامة 

التـي توجـه القواعـد والمعـايير وتـؤثر نتيجـة  مواصلة تعزيز المبادئ التوجيهية المسـندة بالبينـات  (هـ)
لــذلك فــي األســس المعياريــة والغايــات الوطنيــة واإلقليميــة والعالميــة مــن أجــل نوعيــة الهــواء الــداخلي والهــواء 

واالستراتيجيات والسياسات ذات البينات األشد متانة فيما يتصل بحاالت تخفيض مستويات التلـوث الطلق 
  والفوائد الصحية.
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  جمعية الصحة اإلجراء المطلوب من
  

مـــدعوة إلـــى اإلحاطـــة علمـــًا بـــالتقرير وٕالـــى النظـــر فـــي مشـــروع القـــرار الـــذي أعدتـــه الـــدول  جمعيـــة الصـــحة  -٢٢
  .األعضاء

  
  

=     =     =  


