اللجنة اإلقليمية لشـرق المتوسط
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ش م /ل إ /64وثيقة
آب/أغسطس 2017

إعالمية 3

تقرير مرحلي حول خطة العمل اإلقليمية لتنفيذ خارطة الطريق
لتعزيز استجابة عالمية آلثار تلوث الهواء الضارة بالصحة
مقدمة
 .1يف أيار/مايو  ،2015اعتمدت مجعية الصحة العاملية يف دورهتا الثامنة والستني القرار ج ص ع  8-68الذي طلب
من املدير العام ،يف مجلة أمور ،اقرتاح خارطة طريق على مجعية الصحة العاملية التاسعة والستني من أجل تعزيز
استجابة عاملية آلثار تلوث اهلواء الضارة بالصحة .والغرض من خارطة الطريق ،اليت أقرهتا مجعية الصحة العاملية يف
أيار/مايو  ،2016هو أن تكون مبثابة أداة متكن قطاع الصحة من االضطالع بدور قيادي يف إذكاء الوعي بكل من
آثار تلوث اهلواء على الصحة وبالفرص الساحنة أمام الصحة العامة.
 .2إن تلوث اهلواء واحد من األسباب الرئيسية اليت ميكن جتنبها للمراضة والوفيات على الصعيد العاملي ويف إقليم
شرق املتوسط .ويف عام  ،2016قدرت منظمة الصحة العاملية أن  %36من الوفيات النامجة عن سرطان الرئة؛ و%35
من الوفيات النامجة عن مرض االنسداد الرئوي املزمن؛ و %34من الوفيات النامجة عن السكتة؛ و %27من الوفيات
النامجة عن أمراض القلب تُعزى مجيعها لتلوث اهلواء .وتدل هذه التقديرات على أن أكثر من  250 000حالة وفاة
حتدث سنوياً نتيجة التعرض إىل تلوث اهلواء احمليط (خارج املباين)؛ وحنو  200 000حالة وفاة حتدث سنوياً نتيجة
التعرض إىل تلوث اهلواء يف األماكن املغلقة (داخل املباين)؛ وما يقرب من  43 000حالة وفاة حتدث سنوياً نتيجة
التعرض إىل دخان التبغ غري املباشر.
 .3وترتفع كثرياً مستويات تلوث اهلواء داخل املباين وخارجها يف كثري من بلدان اإلقليم .وتشري قاعدة بيانات
املنظمة العاملية لتلوث اهلواء احمليط يف املناطق احلضرية (حتديث  )2016إىل أن مستويات تلوث اهلواء باملواد اجلُسيميّة
يف اإلقليم كانت األعلى على مستوى العامل خالل الفرتة من  2008إىل  .2015وتشري الدراسات القليلة املتاحة إىل
أن ما ال يقل عن نصف معدل تلوث اهلواء يف اإلقليم حيدث بصورة طبيعية عن طريق ملوثات مثل الرمل ،والغبار،
وملح البحر ،أما الباقي فيتولد عن أنشطة بشرية ،مبا يف ذلك وسائل النقل والصناعة.
 .4وُميثل االعتماد على أنواع الوقود غري النظيف ،مثل الوقود الصلب ،والكريوسني ألغراض الطهي والتدفئة واإلنارة
أحد أكرب مصادر تلوث اهلواء داخل املباين يف بعض البلدان .ولكن البيانات بشأن استخدام أنواع الوقود يف املنازل
مثل الكريوسني حمدودة على مستوى اإلقليم .وأكثر من ثلث أفراد اإلقليم معرضون لدخان التبغ غري املباشر ،والذي
يُعترب مصدر رئيسي آخر من مصادر تلوث اهلواء داخل املباين.

 .5ويف تشرين األول/أكتوبر  ،2016أصدرت اللجنة اإلقليمية ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط القرار
ش م/ل إ /63ق ،1-طلبت فيه من املدير اإلقليمي أن يُقدم إىل اللجنة اإلقليمية يف دورهتا الرابعة والستني خطة عمل
ُمسنَدة بالبيّنات لتنفيذ خارطة الطريق العاملية على الصعيد العاملي من أجل مواجهة اآلثار الصحية لتلوث اهلواء
الداخلي واخلارجي.
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 .6يتضمن امللحق  1خطة العمل اإلقليمية لتنفيذ خارطة الطريق لتعزيز االستجابة العاملية آلثار تلوث اهلواء الضارة
بالصحة.

نظرة عامة على خطة العمل اإلقليمية
 .7قام مركز منظمة الصحة العاملية اإلقليمي لصحة البيئة ،بالتعاون مع بعض الشركاء ،بوضع خطة العمل اإلقليمية
لتنفيذ خارطة الطريق .وشارك يف مناقشة اخلطة اإلقليمية ووضعها يف صيغتها النهائية جمموعة من اخلرباء الدوليني
واإلقليميني من قطاعي الصحة والبيئة ،وذلك يف َعمان ،األردن يومي  24و 25أيار/مايو  .2017وتراعي خطة العمل
السياق اإلقليمي ،ويشمل ذلك املناخ ،وملوثات اهلواء يف البيئة احمللية ،ومدى توافر بيانات الرصد ،ووضع أنظمة
الرتصد والسياسات الوطنية املعنية مبكافحة تلوث اهلواء .ومثل خارطة الطريق ،ترتبط خطة العمل بغايات أهداف
التنمية املستدامة ،كما أهنا تراعي التطورات اليت توفر فرصاً لتحقيق أوجه التآزر والكفاءة على املستويَني العاملي
واإلقليمي ،مثل اتفاق باريس بشأن تغري املناخ ( ،)2015وإعالن مراكش بشأن الصحة والبيئة وتغري املناخ (،)2016
واالسرتاتيجية العربية للصحة والبيئة (.)2030-2017
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الملحق 1

خطة العمل اإلقليمية لتنفيذ خارطة الطريق لتعزيز االستجابة العالمية آلثار تلوث الهواء الضارة بالصحة ()2021-2017
الناتج العالمي
 .1تعزيز البينات وإتاحتها
على نطاق واسع ،فيما يتعلق
بآثار تلوث اهلواء على الصحة
واملخاطر الصحية وفوائد
السياسات اليت تطبقها
قطاعات حمددة ،وفيما يتعلق
بفاعلية التدخالت .وتتوفر
القدرة املؤسسية على إجراء
هذه التحاليل وتبليغ نتائجها
الصعيدين الوطين ودون
على
َ
الوطين

التدخل االستراتيجي
اإلقليمي
اصل إقليمية
إعداد أدوات تو ُ
ووطنية بشأن الصحة العامة
لنشر أي معلومات ذات صلة
ألصحاب املصلحة واجلمهور

إعداد بينات حول اآلثار
الصحية النامجة عن تلوث
اهلواء بصورة طبيعية (عن
طريق املواد اجلُسيميّة مثل
الغبار وملح البحر) وحول
التدخالت الرامية إىل ختفيف
وطأة تلك اآلثار لالستعانة هبا
يف إعداد املبادئ التوجيهية
ملنظمة الصحة العاملية بشأن
جودة اهلواء
بناء القدرات إلجراء تقييم
للمخاطر الصحية النامجة عن
تلوث اهلواء داخل املباين
وخارجها لدعوة القطاعات
املعنية الختاذ إجراءات يف هذا
الصدد

إجراءات البلدان

دعم المنظمة

المؤشر

نشر معلومات ُمسندة
بالبينات حول اآلثار الصحية
النامجة عن تلوث اهلواء،
والتدخالت الرامية إىل ختفيف
وطأة تلك اآلثار على
املستويَني الوطين ودون الوطين

نشر أحدث املعارف والبينات
بشأن اآلثار الصحية النامجة
عن تلوث اهلواء والتدخالت
الرامية إىل ختفيف وطأة تلك
اآلثار يف كل بلدان اإلقليم

عدد البلدان اليت تنشر
معلومات بشأن اآلثار
الصحية النامجة عن تلوث
اهلواء والتدخالت الرامية إىل
ختفيف وطأة تلك اآلثار

إجراء سلسلة زمنية من
الدراسات بشأن اآلثار
الصحية النامجة عن تلوث
اهلواء يف البيئات الرتابية،
حيث توضح توزيع امللوثات
الكيماوية وغريها من امللوثات
األخرى

القيام بصورة منتظمة مبراجعة
كافة املعلومات املنشورة حول
تلوث اهلواء الطبيعي وتدابري
مكافحته ،وإضافة النتائج إىل
املبادئ التوجيهية ال ُمحدثة
ملنظمة الصحة العاملية بشأن
جودة اهلواء ،وتقدمي الدعم
التقين إلجراء هذه الدراسات
على املستوى الوطين

عدد البلدان اليت أجرت
دراسات بشأن اآلثار الصحية
النامجة عن تلوث اهلواء يف
البيئات الرتابية

تقييم اآلثار الصحية النامجة
عن تلوث اهلواء و/أو
سياسات ختفيف وطأة تلك
اآلثار باستخدام ( )AirQ+أو
غريها من األدوات املشاهبة

تدريب اخلرباء من قطاع
الصحة والقطاعات األخرى
على إجراء تقييم للمخاطر
الصحية النامجة عن تلوث
اهلواء ،واستخدام األدوات
املناسبة

عدد البلدان اليت انتهت من
تقييم املخاطر الصحية النامجة
عن تلوث اهلواء و/أو
سياسات إدارة جودة اهلواء
عدد البلدان اليت تلقت
تدريباً بشأن اآلثار الصحية
النامجة عن تلوث اهلواء و/أو
سياسات إدارة جودة اهلواء

سنة األساس ()2017

الغاية المنشودة
()2021
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إجراء حبوث لسد الثغرات
الصعيدين
املعرفية على
َ
اإلقليمي والوطين

 .2تعزيز الرصد والتبليغ على
الصعيد العاملي واإلقليمي
وال ُقطري واحمللي فيما يتعلق
باالجتاهات الصحية املرتبطة
بالتعرض لتلوث اهلواء
ومصادره ،مبا يف ذلك يف
سياق خطة التنمية املستدامة
ملا بعد عام  2015واملسامهة
يف التبليغ عن املؤشرات ذات
الصلة (مثل أهداف التنمية
املستدامة املرتبطة بالصحة،
والطاقة ،واملدن) .ويسرتشد
ذلك جبهود الرصد الوطنية
ودون الوطنية (على مستوى
املدن مثالً)

حتسني القدرات اإلقليمية
والوطنية من أجل القيام على
املستوى ال ُقطري مبواءمة
الرصد ،ومجع البيانات ،وحتليل
جودة اهلواء داخل املباين
وخارجها ،والصحة

حتديث وحتسني قواعد
البيانات ونُظم الرصد والتبليغ
العاملية القائمة باستخدام
بيانات إقليمية ووطنية حمدثة،
مثل تلك املعنية جبودة اهلواء
يف األماكن احلضرية والوقود
املستخدم يف املنازل،
وتكنولوجيات التدفئة/الطهي،
وتلوث اهلواء داخل املباين

إجراء حبوث لسد الثغرات
املعرفية على الصعيد الوطين
مثلُُ :سّية تلوث اهلواء جزئياً؛
والعالقة بني تلوث اهلواء
داخل املباين وخارجها؛
وحتديد كيفية توزيع مصادر
التلوث؛ إىل ما غري ذلك
مجع بيانات متوائمة وحمدثة
بشأن الصحة والبيئة ألغراض
تقييم خماطر تلوث اهلواء
باستخدام أدوات وبروتوكوالت
موحدة

مجع البيانات الوطنية ودون
الوطنية املتعلقة بتعرض
السكان لتلوث اهلواء داخل
املباين وخارجها (مؤشرا هديف
7.1.2
التنمية املستدامة
و1 )11.6.2وتبليغها إىل قاعدة
بيانات املنظمة اإلقليمية
والعاملية املعنية جبودة اهلواء

تقدمي الدعم التقين واملساعدة
يف تصميم بروتوكوالت
البحوث؛ ودعم مشاركة
النتائج مع كافة أصحاب
املصلحة املعنيني

عدد البلدان اليت أجرت
دراسات حبثية جديدة تتناول
الثغرات املعرفية املرتبطة جبودة
اهلواء والصحة

إنشاء شبكة إقليمية لدعم عدد البلدان اليت جتمع بيانات
الرصد والتبليغ بشأن املخاطر حول جودة اهلواء داخل املباين
الصحية النامجة عن تلوث وخارجها ،والصحة
اهلواء ،واعتماد إطار عمل
وأدوات داعمة وتشجيع
استخدامهما ملواءمة مجع
البيانات وأنشطة الرصد على
الصعيدين ال ُقطري واإلقليمي

مجع بيانات بشأن تلوث اهلواء
داخل املباين وخارجها من
البلدان واملدن يف اإلقليم
وحفظ تلك البيانات يف قواعد
البيانات العاملية املناسبة

عدد املدن اليت جنحت يف مجع
البيانات الصحية والبيئية
املتوائمة املرتبطة بتلوث اهلواء
وتبليغها إىل قواعد بيانات
املنظمة

عدد البلدان املتاح لديها
بيانات بشأن الوقود الصلب

 7.1.2 1نسبة السكان املعتمدين على وقود نظيف وتكنولوجيات الطهي؛  :11.6.2مستويات املتوسط السنوي للمواد اجلسيمية الدقيقة (( )PM2.5يف املدن
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التبليغ عن التقديرات اإلقليمية إجراء دراسات وطنية بشأن
والوطنية لعبء األمراض عبء األمراض النامجة عن
النامجة عن تلوث اهلواء تلوث اهلواء ومشاركة نتائجها
مع كل أصحاب املصلحة
ونشرها
(مؤشر هدف التنمية
2
املستدامة )3.9.1

 .3مشاركة أصحاب املصلحة وضع اسرتاتيجية شاملة تتناول
على الصعيد العاملي واإلقليمي اآلثار الصحية النامجة عن
وال ُقطري يف العمل ال ُمنسق تلوث اهلواء يف اإلقليم
للوقاية من األمراض النامجة
عن تلوث اهلواء واحلصول
على جمموعة كاملة من الفوائد
الصحية اليت تعود هبا أنشطة
ختفيف وطأة تلك األمراض

إعداد اسرتاتيجيات تواصل
قوية لزيادة الوعي وحتفيز
الطلب على إعداد سياسات
ملواجهة تلوث اهلواء ،والوقاية
من األمراض وحتسني الرفاه
على املستوى اإلقليمي
وال ُقطري واحمللي
حتديد اإلجراءات الالزمة

إعداد وتنسيق خطط عمل
وطنية ودون وطنية بشأن إدارة
جودة اهلواء ألغراض احلماية
الصحية ،مبا يف ذلك حتديث
معايري جودة اهلواء الوطنية،
والتصدي للمسائل احمللية
(مثل العواصف الرتابية
والضغوط املرتبطة بالنزاعات
واحلروب) وإدارة التعرض
للتلوث؛ وضمان التواصل
الفعال بني األجهزة احلكومية،
والقطاع اخلاص ،واملنظمات
غري احلكومية املنوط هبا تنفيذ
اإلجراءات ذات الصلة
إقامة نظام إعالمي وطين
اصل بشأن ما يتعلق
للتو ُ
بالصحة العامة من معلومات
وإرشادات ،وزيادة الوعي
بشأن تلوث اهلواء والصحة،
مع إشراك أصحاب املصلحة
واملنظمات غري احلكومية
إدراج االعتبارات املتعلقة

املستخدم
دعم تعزيز القدرات الوطنية عدد البلدان اليت أبلغت عن
لقطاعي الصحة والبيئة لتقييم مؤشر هدف التنمية املستدامة
عبء األمراض النامجة عن 3.9.1
تلوث اهلواء
عدد البلدان اليت انتهت من
إجراء دراسات وطنية حول
عبء األمراض النامجة عن
تلوث اهلواء
توثيق وتعزيز مناذج املمارسات عدد البلدان اليت وضعت
اجليدة لعمليات السياسات خطط عمل شاملة بشأن
يف خمتلف القطاعات اليت جودة اهلواء والصحة
تتناول اجلوانب الصحية
النامجة عن تلوث اهلواء (يف
املدن ،يف الطاقة املنزلية على
سبيل املثال)

تقدمي الدعم التقين للمساعدة عدد البلدان اليت يوجد لديها
يف إقامة نظم تواصل وطنية نظام وطين للتواصل بشأن
لنشر الرسائل املتعلقة بالصحة رسائل الصحة العامة
واإلرشادات املتعلقة هبا أثناء
فيما خيص تلوث اهلواء
حاالت تلوث اهلواء
تقدمي الدعم التقين وأدوات عدد البلدان اليت أدرجت

 .3.9.1 2معدل الوفيات النامجة عن تلوث اهلواء داخل املباين وخارجها؛
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 .4تعزيز قدرة قطاع الصحة
على التصدي لآلثار الصحية
تلوث
الضارة النامجة عن ّ
اهلواء ،على الصعيد العاملي
واإلقليمي وال ُقطري ،ويتضمن
ذلك سياق عمليات
السياسات يف القطاعات
األخرى ،مبا يف ذلك يف
منظمة الصحة العاملية .ووضع
االسرتاتيجيات الوطنية و/أو
دون الوطنية لدعم هذا
اإلجراء

لتناول األمور املتعلقة بتلوث
اهلواء والصحة يف العمليات
اإلقليمية األخرى املرتبطة
بالصحة والبيئة والتنمية
املستدامة
إدراج احلد من تلوث اهلواء
يف برامج واسرتاتيجيات
الصحة العامة اإلقليمية
برامج
مثل
والوطنية،
مكافحة
واسرتاتيجيات
األمراض السارية وغري السارية
وضع األدوات واإلرشادات
لدعم تنفيذ املبادئ التوجيهية
للمنظمة بشأن جودة اهلواء
على النحو املالئم ،ووضع
خطط عمل وطنية ودون
وطنية بشأن تلوث اهلواء
والصحة .وجتريب األدوات يف
عدد من البلدان واملدن
وحتديثها وفق ذلك

تعزيز القدرة املؤسسية والربامج
على املستويني اإلقليمي
والعاملي ،مبا يف ذلك داخل
املنظمة؛ وضمان تنسيق
إجراءات اليت تنفذها
املنظمات الدولية املختلفة

يف الدعوة إلدراج حتسن جودة اعتبارات جودة اهلواء يف
اهلواء
بتلوث
االسرتاتيجيات الوطنية املعنية اهلواء يف عمليات السياسات سياسات خمتلف القطاعات
بالصحة والبيئة ،وتغري املناخ ،األخرى
والتنمية املستدامة ،واملدن
الصحية
إدراج تلوث اهلواء والصحة يف تقدمي الدعم التقين وأدوات عدد البلدان اليت أدرجت
االسرتاتيجيات الوطنية بشأن الدعوة لدعم إدارة جودة اهلواء اعتبارات جودة اهلواء يف
يف يف عمليات السياسات االسرتاتيجية الوطنية املعنية
خاصة
الصحة،
بالصحة
االسرتاتيجية املعنية مبكافحة األخرى املعنية بالصحة
األمراض غري السارية
حتديث املعايري الوطنية جلودة تقدمي الدعم التقين وأدوات
اهلواء مبا يتواءم مع املبادئ الدعوة لتيسري وضع معايري
التوجيهية ملنظمة الصحة وطنية جلودة اهلواء مبا يتواءم
مع املبادئ التوجيهية ملنظمة
العاملية بشأن الظروف احمللية
الصحة العاملية بشأن جودة
اهلواء

عدد البلدان اليت يوجد لديها
معايري وطنية بشأن تلوث
اهلواء ُوضعت مبا يتواءم مع
املبادئ التوجيهية ملنظمة
الصحة العاملية

إعداد مواد تدريبية وتقدمي
الدعم التقين لبناء قدرات
قطاع الصحة لقيادة تنفيذ
إجراءات التصدي لآلثار
الصحية الضارة النامجة عن
تلوث اهلواء فيما بني
القطاعات على املستويني
الوطين ودون الوطين

عدد البلدان اليت يوجد هبا
مؤسسات مكلفة بتناول
اجلوانب الصحية النامجة عن
تلوث اهلواء على مستوى
السياسات

تعزيز قدرة قطاع الصحة
لتنفيذ إجراءات احلد من
اآلثار الصحية الضارة النامجة
عن تلوث اهلواء ،بالتعاون مع
القطاعات املعنية األخرى (مبا
يف ذلك املنظمات غري
واألوساط
احلكومية
األكادميية)
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