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  الصحة والبيئة وتغير المناخ
  
  

  خارطة طريق تعزيز االستجابة العالمية 
  آلثار تلوث الهواء الضارة بالصحة

  
  

  تقرير من المدير العام
  
  

، ٨-٦٨ع ص ج هاقرار في  المدير العام من ٢٠١٥ عامجمعية الصحة العالمية الثامنة والستون في طلبت   -١
"، االضــطالع بأنشــطة عديــدة مــن بينهــا اقتــراح التصــدي ألثــر تلــوث الهــواء علــى الصــحةة: الصــحة والبيئــبشــأن "

فـــــي مقررهـــــا اإلجرائـــــي  ٢٠١٦خارطـــــة طريـــــق لتعزيـــــز االســـــتجابة العالميـــــة. ورحبـــــت جمعيـــــة الصـــــحة فـــــي عـــــام 
وطلبـت تقـديم  "خارطة طريق تعزيز االستجابة العالمية آلثار تلوث الهواء الضارة بالصحة" ) بتقديم١١(٦٩ع  ص  ج

  نحو تنفيذها. وتقدَّم هذه الوثيقة استجابًة لذلك الطلب. تقرير آخر عن التقدم الُمحرز
  

  ساسية ولمحة عامةأمعلومات 
  
تقديرات منظمة الصحة العالمية (المنظمـة) إلـى وقـوع مـا يربـو علـى سـت ماليـين وفـاة سـنويًا بسـبب  تشير  -٢

التعّرض لتلوث الهواء داخل المنزل وتلوث الهواء المحيط مجتمعين. فتلوث الهواء يشكل عامًال رئيسيًا مسببًا لوباء 
دماغيـــة والنوبـــات القلبيـــة وســـرطان الرئـــة األمـــراض غيـــر الســـارية، إذ ُيحـــدث مـــا بـــين ربـــع وثلـــث عـــبء الســـكتات ال

ومرض االنسداد الرئـوي المـزمن، وأكثـر مـن نصـف وفيـات األطفـال الناجمـة عـن إصـابتهم بااللتهـاب الرئـوي. ومـن 
ثـــم، فتلـــوث الهـــواء هـــو أحـــد عوامـــل خطـــر اإلصـــابة بـــالمرض والوفـــاة الثالثـــة فـــي العـــالم، بـــل إنـــه العامـــل الرئيســـي 

وأشارت تقديرات البنك الدولي إلى أن التكاليف المتكبَّدة جراء تأثير تلـوث الهـواء علـى  لخطرهما في بعض األقاليم.
غيـر أنـه يمكـن خفـض عـدد الوفيـات  ١مليار دوالر أمريكي. ٥٠٠٠الصحة والعافية في جميع أنحاء العالم تتجاوز 

الناجمة عن التعّرض لتلوث الهـواء خفضـًا سـريعًا باعتمـاد اسـتراتيجيات متاحـة وميسـورة التكلفـة، بحسـب القطاعـات 
  كقطاعات النقل والطاقة وٕادارة النفايات والزراعة واإلسكان والصناعة.

  

                                                           
١                World Bank Group, Institute for Health Metrics and Evaluation. The cost of air pollution: 

strengthening the economic case for action. Washington, DC : World Bank Group; 2016 
-pollution-air-of-cost-http://documents.worldbank.org/curated/en/781521473177013155/The(

21 March 2018). accessed, action-for-case-economic-the-strengthening  
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المترتبـة عليـه  المقترحـةالطريـق  ) وخارطـة٢٠١٥( ٨-٦٨ع ص جويستهدف كل من قرار جمعية الصـحة   -٣
لتلـوث  ة من األمراض الناجمة عن التعّرضتعزيز قدرة قطاع الصحة على الوقاي ٢٠١٩-٢٠١٦التي تشمل الفترة 

الهــواء ومنــع وقــوع وفيــات إثــره. إذ يكّلــف هــذان الصــّكان الــدول األعضــاء بجملــة مهــام مــن بينهــا االضــطالع بــدور 
وث الهــواء علــى الصــحة و(ب) إدمــاج االعتبــارات الصــحية العموميــة فــي عمليتــي قيــادي فــي (أ) التوعيــة بآثــار تلــ

  صنع القرار وتقييم السياسات الوطنية واإلقليمية والمحلية ذات الصلة الرامية إلى خفض مستويات التعّرض له.
  
ينها االضطالع بجملة مهام من ب ٨-٦٨ع ص ج هاقرار المدير العام في  منوطلبت جمعية الصحة كذلك   -٤

تحديد المبادئ التوجيهية الصادرة عن المنظمة بشأن نوعية الهواء، وأدوات تقدير نسبة التكلفة إلى المنفعة، بما في 
ذلك نظم الرصد، وتطويرها جميعـًا وتحـديثها بانتظـام. فالمنظمـة مسـؤولة عـن رصـد ثالثـة مؤشـرات متصـلة بغايـات 

ـــة المســـتدامة واإلبـــالغ عـــن التقـــدم ال (المتعلـــق بمعـــدل  ١-٩-٣هـــي المؤشـــرات أال و ُمحـــرز بشـــأنها، أهـــداف التنمي
(المتعلق بنسبة السـكان  ٢-١-٧الوفيات الناجمة عن التعّرض لتلوث الهواء داخل المنزل وتلوث الهواء المحيط، و

(المتعلـــق بالمتوســـط الســـنوي المقبـــول  ٢-٦-١١المعتمـــدين أساســـًا علـــى أنـــواع الوقـــود والتكنولوجيـــات النظيفـــة)، و
ميكرومتـر وتلـك التـي ال يتجـاوز  ٢,٥تويات تركيز الجسـيمات الدقيقـة (مثـل الجسـيمات التـي ال يتجـاوز قطرهـا لمس

  )).بحسب عدد سكانهاميكرومترات) في المدن (ُمقّدرًا  ١٠قطرها 
  

  ٢٠١٦التقدم الُمحرز منذ عام 
  
ـــرة   -٥ ـــز خارطـــة الطريـــق المقترحـــة للفت هـــي: توســـيع قاعـــدة علـــى أربعـــة مجـــاالت عمـــل  ٢٠١٩-٢٠١٦ترّك

رصــد االتجاهــات الصــحية والتقــدم الُمحــرز نحــو بلــوغ الغايــات  ؛المعــارف المتعلقــة بآثــار تلــوث الهــواء علــى الصــحة
فـي االسـتفادة مـن قطـاع الصـحة  ؛المتصلة بتلوث الهواء من غايات أهداف التنمية المستدامة وٕاعداد تقارير عنهمـا

تعزيز قدرة قطاع الصحة على العمل مع سائر  ؛ابير الحد من تلوث الهواءالصحية المتحققة من تد بالفوائد التوعية
القطاعات وعلى جميع الُصعد، محليًا ووطنيًا وٕاقليميًا وعالميًا، من أجل المسـاعدة فـي التصـدي آلثـار تلـوث الهـواء 

يــرد أدنــاه الضــارة بالصــحة، وذلــك عــن طريــق تقــديم التــدريب ووضــع مبــادئ توجيهيــة وخطــط عمــل وطنيــة. وعليــه، 
فـي تنفيـذ خارطـة الطريـق، واألنشـطة التـي  ٢٠١٦بحسب هذه الفئات األربع بيان لمظاهر التقـدم الُمحـرز منـذ عـام 

  نفذتها األمانة بهذا الشأن.
  

  توسيع قاعدة المعارف
  
تظهر في الوقت الراهن بّينات تثبـت أن تلـوث الهـواء يشـكل عامـل خطـر أو عـامًال مسـببًا لطائفـة متناميـة   -٦

من األمراض والحاالت الَمرضية، منها الخرف (كعامل مسبب له) وسوء نمو الرئتين لدى األطفال (كعامـل خطـر) 
ونقص وزن الطفل عند والدته، لُتضاف إلى البّينات القائمة المدّللـة علـى أن تلـوث الهـواء يسـبب اإلصـابة بـأمراض 

د الرئـوي المـزمن وٕاصـابة األطفـال بااللتهـاب الرئـوي، القلب والسكتات الدماغية وأنواع سرطان الرئة ومرض االنسدا
وهي األمراض الخمسة التي تستند إليها التقديرات الحالية لعبء المرض الناجم عـن التعـّرض لـه. كمـا تتـوفر حاليـًا 
المزيـــد مـــن المعـــارف عـــن الكيفيـــة التـــي ُيســـهم بهـــا فعليـــًا خفـــض االنبعاثـــات فـــي قطاعـــات مـــن قبيـــل الطاقـــة والنقـــل 

  اعة واإلسكان والصناعة في الوقاية من األمراض وزيادة متوسط العمر المتوقع.والزر 
  

  الرصد وٕاعداد التقارير
  
لقد شـهدت المعلومـات المتعلقـة بمسـتويات التعـّرض البشـري لتلـوث الهـواء المحـيط فـي المنـاطق الحضـرية   -٧

يانات العالمية للمنظمة بشأن تلـوث الهـواء تحسنًا كبيرًا من حيث مستوى جودتها ونطاقها، إذ ُأضيفت إلى قاعدة الب
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وسيســهم هــذا المصــدر فــي تتّبــع  ٢٠١٦.١مدينــة وبلــدة منــذ عــام  ١٠٠٠المحــيط فــي المنــاطق الحضــرية أكثــر مــن 
مـــن المؤشـــرات المتصـــلة بغايـــات أهـــداف التنميـــة المســـتدامة.  ٢-٦-١١الُمحـــرز نحـــو رصـــد المؤشـــر  ســـير التقـــدم

لتعرض بيانـات عـن أكثـر مـن  ٢٠١٨وستُنشر النسخة المحّدثة منها في أيار/ مايو ُحّدثت قاعدة البيانات هذه  وقد
  غ علنًا بمستويات نوعية الهواء المحيط فيها.مستوطنة بشرية وتُبلّ  ٤٠٠٠

  
وقـــد تحّســـنت أيضـــًا التقـــديرات الوطنيـــة التـــي ُتجريهـــا المنظمـــة لمســـتويات التعـــّرض البشـــري لتلـــوث الهـــواء   -٨

، بفضــل تحســن مســتوى إدراج البيانــات المســتمدة مــن ١-٩-٣المحــيط والتــي تشــكل أحــد مصــادر بيانــات المؤشــر 
تيّســر تحقيــق هــذا التحســن، جزئيــًا،  القياســات األرضــية واالستشــعار الســاتلي عــن ُبعــد ونمــاذج النقــل الكيميــائي. وقــد

التي مّكنت من زيادة التعاون فيما بين  ٢ة،بفضل المنّصة العالمية التي تقودها المنظمة بشأن نوعية الهواء والصح
تـــزال توجـــد وَنْمَذجـــة األســـاليب. إال أنـــه ال الجهـــات الشـــريكة (بمـــا فيهـــا األوســـاط األكاديميـــة) بشـــأن تقـــدير البيانـــات

يتعلــق بالعديــد مــن البلــدان الناميــة المفتقــرة تمامــًا إلــى نظــم لرصــد نوعيــة الهــواء، وبخاصــة فــي أفريقيــا تحــديات فيمــا 
تــزال موثوقيتهــا محــّل لكــن الوأنحــاء مــن آســيا. وتتــوفر حاليــًا علــى نطــاق واســع أجهــزة محمولــة لرصــد نوعيــة الهــواء 

  شك. 
  
قاعـدة  وتحسـين اء داخـل المنـزل بفضـل توسـيعكما تحّسنت تقديرات مستويات التعّرض البشري لتلوث الهو   -٩

مــن المؤشــرات  ٢-١-٧بيانــات المنظمــة الســتخدام الطاقــة فــي المنــازل، التــي تشــكل مصــدر بيانــات تتّبــع المؤشــر 
المتصلة بغايات أهداف التنمية المستدامة. وُحّسنت أيضًا المسوح األسرية المتصلة بذلك لتسجل علـى نحـو أفضـل 

اع الوقـــود والمواقـــد المســـتخدمة فـــي المنـــازل، وكـــذلك عـــن اســـتخدام تكنولوجيـــات التدفئـــة معلومـــات عـــن مختلـــف أنـــو 
ثة. كما تشمل هذه المسوح المحدِّدات االجتماعيـة للصـحة كالوقـت المسـتغَرق فـي جمـع حطـب الوقـود.  واإلنارة الملوِّ

األمـراض الناجمـة عـن موعـة وقد أثمرت هذه التحسينات أيضًا تحسين إدراك أسباب تلوث الهواء داخل المنـزل ومج
  التعّرض له. 

  
  تعزيز القدرات المؤسسية

  
من األدوار الرئيسية التي يضطلع بها قطاع الصحة في مجال الحد من مسـتويات التعـّرض لتلـوث الهـواء   -١٠

المحــيط تقــدير كــل مــن آثــار تلــوث الهــواء علــى الصــحة واآلثــار الصــحية المحتملــة لمــا تنفــذه ســائر القطاعــات مــن 
زال بــأدوات التقــدير الالزمــة لــذلك مــا تراتيجيات لخفــض االنبعاثــات. بيــد أن عــدم درايــة العديــد مــن وزارت الصــحةاســ

عــدة حلقــات عمــل ودورات تدريبيــة فــي  ٢٠١٦يشــكل حــاجزًا يعرقــل جهودهــا فــي هــذا الصــدد. وقــد ُعقــدت منــذ عــام 
اإلجرائيــة (مثــل أداة تقــدير اآلثــار الصــحية شــتى أقــاليم العــالم مــن أجــل رفــع مســتوى الكفــاءة فــي اســتخدام األدوات 

المتاحـة محليـًا وٕاقليميـًا.  ))AirQ+ software(الحاسـوبي  "آيركيـو+"المحتملـة) وأدوات التقـدير الكمـي (مثـل برنـامج 
وتساعد األدوات المتاحة متخذي القرار في اختيار بدائل وتحسينات تستهدف الوقاية من األمراض وتعزيـز الصـحة 

  وٕاتاحة التقدير الكمي محليًا لعدد الوفيات وحاالت المراضة الناجمة عن التعرض لتلوث الهواء.
  

رة الصحة الحضرية التي نفذتها المنظمة مشاريع تجريبية بغانا في إطار مباد ٢٠١٦كما ُأطلقت منذ عام   -١١
(فــي أكــرا) ونيبــال (فــي كاتمانــدو) يجــري فيهــا حاليــًا اختبــار وتحســين أدوات جديــدة لتقــدير عــدد األرواح المحتمــل 

ذجيـة إنقاذها وكم المدخرات المحتملة من تكاليف الرعاية الصحية، على حد سواء. وتشـكل هـذه المبـادرة عمليـة نمو 
تستهدف تزويد قطاع الصحة بما يلزمه من قدرات وأدوات ليثبت للجمهور ومتخذي القرار مجموعة الفوائد الصحية 

                                                           
  لهواء المحيط في المناطق الحضريةتلوث ااعدة البيانات العالمية للمنظمة بشأن ق   ١
)http://www.who.int/airpollution/data/cities/en/ ٢٠١٨ آذار/ مارس ٢١، تم االطالع في.(  
  المنّصة العالمية لنوعية الهواء والصحة    ٢
)http://www.who.int/phe/health_topics/outdoorair/global_platform/en/ ٢٠١٨  آذار/ مارس ٢١، تم االطالع في.(  
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والمناخيــة الكاملــة الممكــن تحقيقهــا مــن تنفيــذ سياســات واســتراتيجيات محليــة لخفــض االنبعاثــات. ففــي قطــاع النقــل، 
بشبكات مأمونة من مسارات المشي والـدراجات الهوائيـة  على سبيل المثال، قد يحقق توسيع شبكات النقل الجماعي

نتــائج صــحية واســعة النطــاق مــن حيــث الحــد مــن اإلصــابات الناجمــة عــن الحــوادث المروريــة ورفــع مســتوى نشــاط 
  السكان بدنيًا، إضافة إلى الحد من تلوث الهواء.

  
خـل المنـزل، عقـدت األمانـة عـن وسعيًا إلى بناء قدرات قطاع الصحة فـي مجـال التصـدي لتلـوث الهـواء دا  -١٢

طريــق مكاتبهــا اإلقليميــة فــي أفريقيــا واألمــريكتين وجنــوب شــرق آســيا دورات تدريبيــة بشــأن تنفيــذ المبــادئ التوجيهيــة 
الصادرة عن المنظمة بشأن نوعية الهواء في األماكن المغلقة فيما يتصل بإحراق الوقود داخل المنزل. وقد تعاونـت 

بغــرض تجريــب إجــراء تقييمــات ســريعة ألوضــاع سياســات  والهنــد وكينيــاوطنيــة بإثيوبيــا وغانــا األمانــة مــع األجهــزة ال
اســـتخدام الطاقـــة فـــي المنـــازل والجهـــات صـــاحبة المصـــلحة المعنيـــة بهـــذه القضـــية ورســـم ســـريع لخـــرائط تحـــدد هـــذه 

خدام الطاقـــة مجموعـــة أدوات المنظمـــة وحلولهـــا بشـــأن اســـتمـــن الجهـــات، وذلـــك باســـتخدام بعـــض األدوات الجديـــدة 
  تيسيرًا العتماد أنواع وقود وتكنولوجيات نظيفة على الصعيد القطري. ١،النظيفة في المنزل

  
  يالقيادة والتنسيق على الصعيد العالم

  
لقــد عــززت المنظمــة إلــى حــد كبيــر دورهــا القيــادي فــي المنتــديات العالميــة المتعلقــة بقضــايا تلــوث الهــواء   -١٣

الجهــود الراميــة إلــى تحقيــق مــا يلــي، علــى ســبيل المثــال: اســتحداث مؤشــرات صــحية والطاقــة والصــحة، فتصــّدرت 
إدمــاج القضــايا الصــحية فــي الخطــة الحضــرية  ؛١١و ٧و ٣تتعلــق بالغايــات المتصــلة بأهــداف التنميــة المســتدامة 

األمم المتحدة  شبكةان لالدعم والقيادة التقني ٢؛٢٠١٦الجديدة التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة في عام 
في إطار المؤشرات العالمية، لتتّبع  ،ن مؤشراتيتصل بها م المعنية بالطاقة، وهي آلية مشتركة بين الوكاالت، وما

أن تحقـــق  ، وذلـــك لزيـــادة ضـــمانمـــن أهـــداف التنميـــة المســـتدامة ٧ســـير التقـــدم الُمحـــرز نحـــو بلـــوغ غايـــات الهـــدف 
مكاســب صــحية  المنــازل وحصــول مرافــق الرعايــة الصــحية علــى الطاقــةاســتخدام الطاقــة فــي المتعلقــة بالتــدخالت 

ثـــات المنـــاخ "التابعـــة  إنشـــاء فرقـــة العمـــل المعنيـــة بالصـــحة ؛إيجابيـــة لتحـــالف المنـــاخ والهـــواء النظيـــف للحـــد مـــن ملوِّ
والطفـل  صحية أخرى كاالستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة إلى مبادراتإسهامات تقنية تقديم  "؛األجلالقصيرة 

 ).٢٠٣٠-٢٠١٦والمراهق (للفترة 
  

مـذكرة تفـاهم جديـدة تمهّـد  ٢٠١٨ووّقعت المنظمة مع برنامج األمم المتحدة للبيئة في كانون الثاني/ يناير   -١٤
لمتصـــلة بتلـــوث الهـــواء الطريـــق نحـــو تعزيـــز توثيـــق التنســـيق التقنـــي بـــين الوكـــالتين فيمـــا يتعلـــق باألهـــداف الحيويـــة ا

ســيما فيمــا يخــص المــدن، بمــا فــي ذلــك االشــتراك فــي توســيع نطــاق أنشــطة االتصــال عــن طريــق حملــة والصــحة، وال
  ٣".تنفس الحياة"
  

. فقـــد ٢٠١٦إطالقهـــا رســـميًا فـــي تشـــرين األول/ أكتـــوبر  منـــذ "تـــنفس الحيـــاة"وســـرعان مـــا انتشـــرت حملـــة   -١٥
مدينـة وٕاقليمـًا دون  ٣٧انضمت إليها رسميًا، أو أصـبحت فـي المراحـل األخيـرة إلتمـام االنضـمام إليهـا رسـميًا، نحـو 

وطني في جميع أنحاء العالم (مثل لندن، وسنتياغو، وواشنطن العاصمة) وبلدان اثنان (إثيوبيا ومنغوليـا)، وقطعـت 
ثـــة وتحســـين نوعيـــة الهـــواء فيهـــا وفقـــًا لألهـــداف والغايـــات االسترشـــادية  جميعهـــا التزامـــات بخفـــض االنبعاثـــات الملوِّ
المحددة في المبادئ التوجيهية التي أصدرتها المنظمة بشأن نوعية الهـواء. وقـد وصـلت رسـائل الحملـة والمعلومـات 

                                                           
   جموعة األدوات والحلول المتعلقة باستخدام الطاقة النظيفة في المنزلم   ١
)http://www.who.int/airpollution/household/chest/en/ ٢٠١٨ آذار/ مارس ٢١، تم االطالع في.(  
 .٧١/٢٥٦قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة    ٢

٣   http://breathelife2030.org/?lang=ar  ٢٠١٨آذار/ مارس  ٢١(تم االطالع في.(  
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ليـون مسـتخدم لمواقـع التواصـل االجتمـاعي. واعتمـدت م ٢١المصورة ومنتجات الفيديو المتصـلة بهـا إلـى أكثـر مـن 
الحملة في اآلونة األخيـرة نهجـًا إقليميـًا يعـزز نشـرها وتوّسـعها، إذ شـاركت مكتـب المنظمـة اإلقليمـي لألمـريكتين فـي 

تشــرين األول/  ٢٠-١٨رعايــة حلقــة عمــل بشــأن أدوات االتصــال الجمــاهيري واألدوات التقنيــة كلتيهمــا (فــي الفتــرة 
في ميـدييِّن بكولومبيـا)، وشـاركت فـي رئاسـة بعـض جلسـات المنتـدى الحضـري العـالمي التاسـع (فـي  ٢٠١٧ر أكتوب
في كوااللمبور) وفي تقديم عروض معلومات أثنـاء انعقـاد أسـبوع آسـيا والمحـيط  ٢٠١٨شباط/ فبراير  ١٣-٧الفترة 

ب المنظمــة اإلقليمــي لجنــوب شــرق ) بقيــادة مكتــ٢٠١٨آذار/ مــارس  ٢٣-١٩الهــادئ للهــواء النظيــف (فــي الفتــرة 
أيضـــًا أنشـــطة جانبيـــة ومعـــارض فـــي إطـــار أحـــداث عالميـــة وٕاقليميـــة كبـــرى،  "تـــنفس الحيـــاة"آســـيا. ونظمـــت حملـــة 

مــــؤتمر األمــــم المتحــــدة المعنــــي باإلســــكان والتنميــــة الحضــــرية المســــتدامة (الموئــــل الثالــــث) (الــــذي ُعقــــد فــــي  منهــــا
فـــي كيتـــو)، والـــدورات مـــن الحاديـــة والعشـــرين إلـــى الثالثـــة والعشـــرين  ٢٠١٦تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ٢٠-١٧ الفتـــرة

لمؤتمر األطراف في اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المنـاخ، وجمعيتـا الصـحة العالميـة التاسـعة والسـتون 
  والسبعون.

  
ادرة عـن تلـوث الهـواء كمـا تجلّـى دور المنظمـة القيـادي فـي هـذا الصـدد فـي مئـات التقـارير اإلعالميـة الصـ  -١٦

أثناء األحداث الكبرى التي تعقدها المنظمة واإلصـدارات الرئيسـية لبياناتهـا. فقـد قـّدمت المنظمـة بّينـات تمّكـن القـادة 
على الصعيدين الوطني والمحلي من اتخاذ خطوات أجرأ نحو التغيير، كوضع قيود جديدة على اسـتخدام المركبـات 

المــدن الكبــرى فــي البلــدان المتقدمــة والتحــّول إلــى توليــد طاقــة كهربائيــة أنظــف فــي  العاملــة بالــديزل فــي العديــد مــن
  البلدان النامية. وتعكس أحدث اتجاهات البيانات بوادر آثار هذا التغيير.

  
  الموارد الالزمة لتنفيذ خارطة الطريق

  
ل مــن مجــاالت العمــل إن حجــم المــوارد التــي تخصصــها الحكومــات والــنظم الصــحية فــي العــالم لهــذا المجــا  -١٧

والترحيـب  ٨-٦٨ع ص جصارخًا مع حجـم تـأثير تلـوث الهـواء علـى الصـحة. فعقـب اعتمـاد القـرار  تناقضاً يتناقض 
بخارطة الطريق، ازدادت جهود تعبئة الموارد الالزمة لدعم تنفيذها. وقد مّكنت الموارد المجموعة من تجريب تدابير 

هيري، والعمــل بشــأن قضــايا ، واالنخــراط فــي أنشــطة االتصــال الجمــامبتكــرة تســتهدف تعزيــز قــدرات قطــاع الصــحة
مع جميع القطاعات وفي المناطق الحضرية على النحو المخطط له في خارطة الطريق. إال أنه يتضح من الطاقة 

التجــــارب المتحققــــة حتــــى اآلن وجــــود إمكانيــــة أكبــــر بكثيــــر للوقايــــة مــــن األمــــراض التــــي ُيســــببها تلــــوث الهــــواء إذا 
  االستراتيجيات.تواصلت زيادة تنفيذ هذه  ما
  

  أنشطة األمانة
  

  توسيع قاعدة المعارف
  

تحقيقًا لما يلي:  نوعية الهواء والصحةلة العالمية المنصّ للشركاء في لقد عقدت األمانة اجتماعات منتظمة   -١٨
 ؛تحديـد الثغـرات البحثيـة القائمـة ؛استعراض قاعدة البّينات المتعلقة بنوعية الهواء والصحة ألغراض رسـم السياسـات

الســعي إلــى تــآزر الجهــود مــن أجــل تعزيــز أنشــطة رصــد نوعيــة الهــواء والرصــد الصــحي. وتضــم المنّصــة ممثلــين 
لمعاهـــد بحثيـــة رائـــدة ومنظمـــات متعـــددة األطـــراف ومنظمـــات مـــن المجتمـــع المـــدني ولغيرهـــا مـــن الجهـــات صـــاحبة 

  المصلحة. 
  

الفترات الحادة التي وضع إرشادات للمواطنين وقطاعات الصحة بشأن مواجهة على  حالياً  وتعكف األمانة  -١٩
تزداد فيها أضرار تلوث الهواء، تشمل معلومـات عـن التـدابير الوقائيـة الفعالـة كاسـتخدام األقنعـة. إضـافة إلـى ذلـك، 

المفتقرة إلى  المناطقتبحث األمانة مدى موثوقية استخدام أجهزة استشعار منخفضة التكلفة لرصد نوعية الهواء في 
  بيانات رصد كافية، كما تبحث مسألة استخدام مؤشرات لنوعية الهواء.
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ومــا برحـــت األمانـــة تقـــود جهــود مواصـــلة وضـــع وتحســـين أدوات لــدعم تخطـــيط سياســـات اســـتخدام الطاقـــة   -٢٠
) وللتقـدير الكمـي آلثـار لاستخدام الطاقة النظيفة في المنز ب المتعلقة الحلولدوات و األمجموعة النظيفة في المنازل (

تنتهجه  ) وتقدير اآلثار الصحية المحتملة لماالحاسوبي "آيركيو+"تلوث الهواء على الصحة (بدعم استخدام برنامج 
  سائر القطاعات من سياسات (كقطاعات النقل وٕادارة النفايات وتخطيط استخدام األراضي، مثًال).

  
  الرصد وٕاعداد التقارير

  
األمانة كذلك جهود سرعة توسيع قاعدة البيانات العالمية للمنظمة بشأن نوعية الهواء المحيط، التـي  قادت  -٢١

مدينة في  ٤٠٠٠مدينة منذ سبعة أعوام إلى أكثر من  ١١٠٠اتّسع نطاقها من حيث عدد المدن المشمولة بها من 
يات اســتخدام الطاقــة فــي المنــازل، . واســُتحدثت مســوح وأســاليب إحصــائية رصــينة لتقــدير مســتو ٢٠١٨آذار/ مــارس 

مسـح فـي  ٩٠٠كما ُوّسع نطاق قاعدة بيانات استخدام الطاقة في المنازل من حيث عدد المسوح المشمولة بها مـن 
مسح تمثيلي وطنيًا ألنواع وقود وتكنولوجيات الطهي المستخدمة في جميع أقاليم  ١١٠٠إلى أكثر من  ٢٠١٦عام 

  .٢٠١٨المنظمة، في آذار/ مارس 
  

  تعزيز القدرات المؤسسية
  

عمدت األمانة عن طريق مبـادرة الصـحة الحضـرية إلـى زيـادة الجهـود اإلقليميـة والقطريـة الراميـة إلـى بنـاء   -٢٢
قــدرات قطــاع الصــحة فــي مجــالي تقــدير آثــار تلــوث الهــواء علــى الصــحة نوعــًا وكمــًا وتحديــد اســتراتيجيات الحــد مــن 

هذه المبادرة بقيادة وزارت الصحة وبمشاركة كاملة من المكاتب القطرية للمنظمة وبالتعاون  مخاطره الصحية. وتُنفَّذ
قطاعــات النقــل وٕادارة النفايــات مــع الجهــات الشــريكة المعنيــة بالبيئــة، فضــًال عــن البلــديات وممثلــي القطاعــات (مثــل 

  ).وتخطيط استخدام األراضي
  

المتعلقــة بتجريــب إجــراء تقــديرات ســريعة لالحتياجــات وتحلــيالت وتوّلــت األمانــة قيــادة األعمــال المشــتركة   -٢٣
اسـتخدام الطاقـة ب المتعلقـة الحلولدوات و األمجموعة سريعة لألوضاع، وبتحديد الجهات صاحبة المصلحة المعنية ب

يـت بشـأن ، في خمسـة بلـدان فـي آسـيا وأفريقيـا وأمريكـا الالتينيـة، لتوّجـه بـذلك النقاشـات التـي ُأجر النظيفة في المنزل
  السياسات مع وزراء الصحة والطاقة والبيئة والتنمية الحضرية المعنيين في تلك البلدان.

  
وعملت األمانة في عدة أقاليم من أجل تقديم الدعم التقني على الصعيد القطـري، فاسـتحدثت وجّربـت فيهـا   -٢٤

قـــد نّســـق المركـــز األوروبـــي للبيئـــة أدوات ونمـــاذج للعمـــل فـــي مجـــال سياســـات الطاقـــة ولتعزيـــز التنميـــة الحضـــرية. و 
ســيما فــي غــرب الهــواء فــي اإلقلــيم األوروبــي، والوالصــحة التــابع للمنظمــة العديــد مــن المهــام وتحلــيالت آثــار تلــوث 

  البلقان.
  

  يالقيادة والتنسيق على الصعيد العالم
  

آثـــار تلـــوث الهـــواء علـــى تســـتأثر األمانـــة بالـــدور القيـــادي فـــي جمـــع وتقيـــيم البّينـــات العلميـــة المدللـــة علـــى   -٢٥
تحـديث المبـادئ التوجيهيـة الصـادرة عـن  الصحة. ويجري حاليًا، بقيادة المنظمة والمركـز األوروبـي للبيئـة والصـحة،

  .٢٠٢٠المنظمة بشأن نوعية الهواء فيما يتصل بتلوث الهواء المحيط، ومن المقرر االنتهاء من تحديثها في عام 
  

حـــو وثيـــق مـــع المنظمـــات الحكوميـــة الدوليـــة والحكومـــات الوطنيـــة والجهـــات تـــزال األمانـــة تعمـــل علـــى نوال  -٢٦
ثـات المنـاخ الفاعلة غير الدول، في جميع أنحاء العالم، ومنها ما يلي:  تحالف المناخ والهواء النظيف للحد مـن ملوِّ

، ومراكـــز الواليـــات والبنـــك الـــدولي؛ وزارة الصـــحة الكنديـــة، وجهـــاز الواليـــات المتحـــدة لحمايـــة البيئـــة األجـــلالقصـــيرة 
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المتحـــدة لمكافحـــة األمـــراض والوقايـــة منهـــا؛ وشـــبكة الحكومـــات المحليـــة مـــن أجـــل االســـتدامة، وفريـــق قيـــادة المـــدن 
، "هــــواء نظيــــف مـــن أجــــل آســــيا"والتحــــالف العــــالمي لمواقـــد الطهــــي النظيفــــة، ومنظمـــة  األربعـــين المعنــــي بالمنـــاخ،

  ورابطات األطباء وغيرها من رابطات المهن الصحية.، "من أجل نقل مستدام ومنخفض الكربون" وشراكة
  

وقد عملـت األمانـة مـع الجهـات التمثيليـة لقطاعـات االقتصـاد الرئيسـية بهـدف التوعيـة والـدعوة إلـى انتهـاج   -٢٧
سياسات قطاعية تحد من تلـوث الهـواء وتحقـق فوائـد صـحية ومناخيـة مشـتركة، ومـن هـذه الجهـات الهيئـات المعنيـة 

شــبكة األمــم المتحــدة المعنيــة بالطاقــة، والوكالــة الدوليــة للطاقــة، ومنتــدى الطاقــة المســتدامة للجميــع)  بالطاقــة (مثــل
  وتلك المعنية بالنقل (مثل شراكة النقل المستدام للجميع).  

  
، اعتمـدت اسـتراتيجية لتوسـيع نطـاق "تنفس الحياة"وبعد اضطالع األمانة بالدور القيادي في إطالق حملة   -٢٨

على الصعيد اإلقليمي، فنشرتها في األمريكتين وأوروبا ثم تستهدف حاليًا المدن األفريقية واآلسيوية. وقـادت  الحملة
تتعلق، على سـبيل المثـال، بكيفيـة إضـرار تلـوث  ٢٠١٨األمانة إنتاج أفالم وثائقية جديدة صدرت في آذار/ مارس 

إطار العمل مع الجهات الفاعلـة "مشاركة المنظمة في وبعد أن استعرضت األمانة إمكانية  ١الهواء بجسم اإلنسان.
، تتعــاون حاليـًا مــع الجهــات المؤهلـة منهــا لتــرويج الحملـة فــي األقــاليم الناميـة الرئيســة، المتمتعــة بوضــع "غيـر الــدول

جيد يسمح لها بتحقيق ذلك. كما تدعم الحملـة فـي الوقـت الـراهن تنظـيم حمـالت اتصـال جمـاهيري بغانـا (فـي أكـرا) 
  ".تنفس الحياة"بال (في كوااللمبور) في إطار مبادرة المنظمة للصحة الحضرية وحملة وني
  

وتعكف األمانة حاليًا على تنظيم مؤتمر المنظمة العالمي األول بشأن تلوث الهواء والصحة (المزمع عقده   -٢٩
برنـــامج األمـــم ن مـــع فـــي جنيـــف) بالتعـــاو  ٢٠١٨نـــوفمبر  تشـــرين الثـــاني/ ١-تشـــرين األول/ أكتـــوبر ٣٠فـــي الفتـــرة 

ثـــات المنـــاخ  المتحـــدة للبيئـــة، والمنظمـــة العالميـــة لألرصـــاد الجويـــة، وتحـــالف المنـــاخ والهـــواء النظيـــف للحـــد مـــن ملوِّ
. ولجنة األمـم المتحـدة االقتصـادية ألوروبـا ، وأمانة اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخاألجلالقصيرة 

دورات الهيئــة التنفيذيــة التفاقيــة التلــوث الجــوي البعيــد المــدى عبــر الحــدود، ورأس  وقــد شــارك موظفــو المنظمــة فــي
المركز األوروبي للبيئة والصحة التابع للمنظمة االجتماع العشرين لفرقة العمل المشتركة المعنية بالجوانب الصحية 

شـــأة فـــي إطـــار االتفاقيـــة. ، والمن)فـــي بـــون بألمانيـــا ٢٠١٧أيـــار/ مـــايو  ١٧و ١٦(فـــي يـــومي  لقضـــية تلـــوث الهـــواء
شارك موظفو المنظمة فـي حلقـات النقـاش التـي ُنظمـت أثنـاء انعقـاد حلقـة عمـل سالتشـوبودن السادسـة المتعلقـة  كما

بـــــالهواء النظيـــــف مـــــن أجـــــل مســـــتقبل مســـــتدام، التـــــي نظمهـــــا جهـــــاز حمايـــــة البيئـــــة الســـــويدي ومعهـــــد آي فـــــي إل 
التنفيذيـــة التفاقيـــة التلـــوث الجـــوي البعيـــد المـــدى عبـــر الحـــدود (فـــي للبحـــوث البيئيـــة بالتعـــاون مـــع الهيئـــة  الســـويدي

 رغ بالسويد).في غوتينب ٢٠١٨آذار/ مارس  ٢١-١٩ الفترة
  

كما عملت األمانة مع شركائها في منظومة األمم المتحدة من أجل إدماج االعتبارات والسياسات الصحية   -٣٠
اعُتمــدت فــي مــؤتمر األمــم المتحــدة الثالــث المعنــي باإلســكان للخطــة الحضــرية الجديــدة التــي الختاميــة  فــي الوثيقــة

فـــي  ٢٠١٦تشـــرين األول/ أكتـــوبر  ٢٠-١٧(الـــذي ُعقـــد فـــي الفتـــرة والتنميـــة الحضـــرية المســـتدامة (الموئـــل الثالـــث) 
  ).كيتو

  
  الخطوات المقبلة

  
من اإلنجـازات الُمبلّـغ بهـا أعـاله وتنـدرج فـي  ٢٠١٩-٢٠١٨ستستفيد األنشطة الُمخطط لتنفيذها في الفترة   -٣١

فئــات العمــل العامــة األربــع المحــددة فــي خارطــة الطريــق، أال وهــي: (أ) توســيع قاعــدة المعــارف، (ب) إعــداد تقــارير 
ايات أهداف التنميـة المسـتدامة مـن حيـث توسـيع عن التقدم الُمحرز نحو بلوغ الغايات المتصلة بتلوث الهواء من غ

، ٢-٦-١١و ٢-١-٧و ١-٩-٣نطاق مؤشرات قياس مستويات التعرض لتلوث الهـواء وزيـادة دقتهـا (كالمؤشـرات 
                                                           

١   https://www.youtube.com/watch?v=GVBeY1jSG9Y )٢٠١٨آذار/ مارس  ٢٢في  تم االطالع.( 
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على سبيل المثال)، (ج) مواصلة بناء قدرات النظم الصحية، (د) توسيع نطاق أنشـطة التوعيـة والـدعوة عـن طريـق 
المشتركة بين الوكاالت. وسُيوسَّع نطـاق كـل مـن مبـادرة  "تنفس الحياة"ذا السياق وحملة دور المنظمة القيادي في ه

الصحة الحضرية ومجموعة األدوات والحلول المتعلقـة باسـتخدام الطاقـة النظيفـة فـي المنـزل لتشـمل مجـاالت العمـل 
  هذه رهنًا بتوفر الموارد الالزمة لذلك بمساهمات طوعية. 

  
ن الجهود في سبيل تمام إدماج مسألة الحد من مخاطر تلوث الهواء ومن عـبء المـرض وستُبذل المزيد م  -٣٢

عنه في االستراتيجيات والسياسات واإلرشادات المتعلقة بمكافحة األمراض غير السـارية.  المقترن به والناجم مباشرةً 
مـل الرئيسـية لخطـر اإلصـابة وتسهم استراتيجيات الحد من تلـوث الهـواء، أيضـًا، فـي التخفيـف مـن وطـأة سـائر العوا

  الحوادث المرورية، والضوضاء. الناجمة عن باألمراض غير السارية كالخمول البدني، واإلصابات
  

وســتفرغ األمانــة ممــا ُتجريــه مــن استعراضــات لمــدى فعاليــة التــدخالت الشخصــية كاســتخدام مراشــح الهــواء   -٣٣
. كمــــا ســــُتجري استعراضــــات آلثــــار النشــــاط البــــدني وأقنعــــة الوجــــه، وآثــــار الغبــــار ورمــــال الصــــحاري علــــى الصــــحة

(اإليجابية والسلبية) على الصحة في عدة سيناريوهات للتعرض لتلـوث الهـواء، وتضـع المزيـد مـن إرشـادات التـدخل 
  أثناء الفترات الحادة التي تزداد فيها أضرار.

  
لرعايــة الصــحية، المحققــة بخفــض وســتُنَجز كــذلك األعمــال المتعلقــة بــأدوات تقــدير المــدخرات مــن تكــاليف ا  -٣٤

ياســات المنتهجــة فــي قطاعــات مــن قبيــل النقــل االنبعاثــات، وأدوات التقــدير المتكامــل لآلثــار الصــحية المحتملــة للس
  والطاقة وتخطيط استخدام األراضي، وأدوات دعم إدماج القضايا الصحية في التخطيط الحضري واإلقليمي.

  
دورات التدريبيـة لمسـاعدة مهنيـي الرعايـة الصـحية (بمـن فـيهم أطبـاء األسـر وُتصمَّم حاليًا مجموعات من ال  -٣٥

والعاملون فـي مجـال الرعايـة الصـحية فـي الخطـوط األماميـة) فـي تقـدير مخـاطر اآلثـار الضـارة لتلـوث الهـواء علـى 
ئل منهــا، المرضــى، وٕاســداء المشــورة إلــى أفــراد الجمهــور بشــأن كيفيــة حمايــة أنفســهم مــن أخطــار تلــوث الهــواء بوســا

  على سبيل المثال، الخيارات السلوكية كاستخدام مواقد طهي أنظف أو تحسين نظم التهوية في المنازل.
  

ومــؤتمرات المهنيــين  اإللكترونيــةوســُيعمد إلــى اختبــار قنــوات توعويــة جديــدة وزيادتهــا، كالحلقــات الدراســية   -٣٦
صحيون في الخطوط األمامية، في سياق كـل مـن مبـادرة واالستعانة باألخصائيين كمناصرين، وسُيدرَّب العاملون ال

. أما في مجال الدعوة، فمن األولويـات المتوخـاة أيضـًا التعـاون مـع "تنفس الحياة"المنظمة للصحة الحضرية وحملة 
جماعـــات الـــدعوة العاملـــة فـــي قطـــاع الصـــحة والمجتمـــع المـــدني فـــي مجـــال الحـــد مـــن مخـــاطر اإلصـــابة بـــاألمراض 

  السارية. غير
  

وسيشــكل مــؤتمر المنظمــة العــالمي بشــأن تلــوث الهــواء والصــحة المزمــع عقــده الحقــًا فــي هــذا العــام (انظــر   -٣٧
مــــن عــــدد الوفيــــات  ٢٠٣٠بالحــــد بحلــــول عــــام  جريئــــة) فرصــــة كبيــــرة للــــدول األعضــــاء لقطــــع التزامــــات ٢٩الفقــــرة 

غـراض العامـة لخارطـة الطريـق واإلصابات المرضية الناجمة عن تلوث الهـواء، بوضـع غايـات محـددة تتفـق مـع األ
وأهــداف التنميــة المســتدامة. كمــا سيشــكل هــذا المــؤتمر العــالمي فرصــة لــوزراء الصــحة إلبــراز الــدور القيــادي لقطــاع 

  الصحة في هذا الصدد بوضع خطط عمل طويلة األجل.
  
  

  الصحة جمعية من المطلوب اإلجراء
  

  .التقريراإلحاطة علمًا بهذا الصحة مدعوة إلى  جمعية  -٣٨
  
  

=     =     =  


