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موجز تنفيذي1

ملّخص تنفيذي
يلقي العبء العالمي للمرض المرتبط بالتعّرض للهواء الملوث عبئاً ثقياًل على صحة اإلنسان في 

جميع أنحاء العالم، إذ تشير التقديرات إلى أن التعّرض للهواء الملوث يسّبب الماليين من الوفيات 
والسنوات الضائعة من الحياة الصحية سنوياً. وتشير التقديرات اآلن إلى أن عبء المرض الذي 

ُيعزى إلى تلوث الهواء أصبح في نفس مستوى المخاطر الصحية العالمية الرئيسية األخرى من 
قبيل النظام الغذائي غير الصحي وتدخين التبغ، ومن المسلم به اآلن أن تلوث الهواء هو أكبر 

خطر بيئي منفرد يهدد صحة اإلنسان.

وعلى الرغم من بعض التحسينات الملحوظة في نوعّية الهواء، فقد انخفض عدد الوفيات 
والسنوات الضائعة من الحياة الصحية على المستوى العالمي بقدر ضئيل منذ تسعينات  القرن 

الماضي. وبينما تحسنت نوعية الهواء بشكل ملحوظ في البلدان ذات الدخل المرتفع خالل هذه 
الفترة، فقد تدهورت بشكل عام في معظم البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط، بالتزامن 
مع التوسع الحضري والتنمية االقتصادية على نطاق واسع. وإضافة إلى ذلك، حدث ارتفاع سريع 

في معدل االنتشار العالمي لألمراض غير السارية الناتجة عن تقّدم السكان في العمر والتغييرات 
في أنماط الحياة، وأصبحت األمراض غير السارية اآلن األسباب الرئيسية للوفاة واإلعاقة في 

جميع أنحاء العالم. وتشمل األمراض غير السارية مجموعة واسعة من األمراض التي تصيب جهاز 
القلب واألوعية الدموية والجهاز العصبي والجهاز التنفسي وغيرها من األجهزة العضوية. ويؤدي 

تلوث الهواء إلى زيادة معدالت االعتالل والوفيات الناجمة عن أمراض القلب واألوعية الدموية 
والجهاز التنفسي وسرطان الرئة، وهناك بّينات متزايدة على تأثيرات تلّوث الهواء على األجهزة 

العضوية األخرى. كما يفرض عبء المرض الناتج عن تلوث الهواء عبئاً اقتصادياً كبيراً. ونتيجة 
لذلك، تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تحسين نوعية الهواء والحّد من العبء الواقع 

على الصحة العامة وتقليل التكاليف المرتبطة بتلوث الهواء.

ومنذ عام 1987، تصدر منظمة الصحة العالمية بشكل دوري دالئل ارشادية صحية لنوعية الهواء 
من أجل مساعدة الحكومات والمجتمع المدني على الحّد من تعّرض اإلنسان للهواء الملوث 

وآثاره الضارة. وقد ُنشرت الدالئل االرشادية للمنظمة بشأن نوعية الهواء آخر مّرة في عام 
2006. وفي دالئل منظمة الصحة العالمية االرشادية لنوعية الهواء فيما يخص المواد الجسيمية 

واألوزون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت، أحدث المعلومات العالمية لعام 2005 
)الصادرة عن المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية، 2006(، ترد المستويات 

االرشادية الصحّية لملوثات الهواء الرئيسية المضّرة بالصحة، بما في ذلك المواد الجسيمية،1 
واألوزون، وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت. وقد كان ألحدث المعلومات العالمية 
لعام 2005 2 أثر بالغ على سياسات الحّد من التلوث في جميع أنحاء العالم. وأدى نشرها إلى وضع 

أول إطار مرجعي عالمي.

1  أي، المواد الجسيمية 2.5 )جسيمات ذات قطر إيرودينامي أصغر من أو يساوي 2.5 ميكرومتر( والمواد الجسيمية 10 
)جسيمات ذات قطر إيرودينامي أصغر من أو يساوي 10 ميكرومترات(.

2  دالئل منظمة الصحة العالمية لنوعية الهواء فيما يخص المواد الجسيمية واألوزون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني 
أكسيد الكبريت،  أحدث المعلومات العالمية لعام 2005.
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وبطرق مختلفة، حّفزت هذه الدالئل االرشادية السلطات والمجتمع المدني على السواء على 
بذل المزيد من الجهود من أجل دراسة  التعّرض للهواء الملوث الضار ومكافحته. واستجابة لهذا 

الوعي المتزايد، اعتمدت جمعية الصحة العالمية الثامنة والستون قرار جمعية الصحة العالمية ج 
ص ع8-68 الصحة والبيئة: التصدي ألثر تلوث الهواء على الصحة، الذي أقرته 194 دولة عضواً في 

عام 2015 )منظمة الصحة العالمية، 2015(. ونّص هذا القرار على ضرورة مضاعفة الجهود من أجل 
حماية السكان من المخاطر الصحية التي يشكلها تلّوث الهواء. وإضافة إلى ذلك، أُعّدت أهداف 

األمم المتحدة للتنمية المستدامة من أجل التصدي للخطر على الصحة العامة الذي يشكله تلّوث 
الهواء من خالل مقاصد محّددة تتمثل في الحّد من التعّرض للهواء الملوث والعبء المرضي 

الناجم عن التعّرض لتلوث للهواء المنزلي والهواء المحيط الملوثين.

وقد مضى أكثر من 15 عاماً على نشر الدالئل االرشادية المحدثة لعام 2005. وفي ذلك الوقت، 
ُسّجلت زيادة ملحوظة في البّينات على آثار تلوث الهواء الضارة بالصحة، استناداً إلى أوجه التقّدم 
في قياس تلوث الهواء وتقييم التعّرض له، وإلى قاعدة بيانات عالمية موّسعة لقياسات تلّوث 

الهواء )ترد مناقشتها في الفصل 1(. وقد وّثقت دراسات وبائية جديدة اآلثار الصحية الضاّرة 
الناجمة عن التعّرض لمستويات عالية من تلّوث الهواء في البلدان ذات الدخل المنخفض 

والمتوسط، وأبلغت الدراسات التي أُجريت في البلدان ذات الدخل المرتفع التي تتمتع بهواء نقي 
نسبياً عن آثار ضارة لمستويات من التلوث أقل بكثير مما سبق دراسته.

وفي ضوء التطورات العلمية العديدة والدور العالمي الذي تؤديه الدالئل االرشادية لمنظمة 
الصحة العالمية لنوعية الهواء، بدأ إجراء التحديث الحالي في عام 2016.

األهداف
يتمثل الهدف العام من الدالئل االرشادية العالمية المحّدثة في تقديم توصيات كمّية من أجل 
تحسين نوعية الهواء، ويعبر عن هذه التوصيات الكمية بتركيزات طويلة أو قصيرة األجل لعدد 

من ملوثات الهواء الرئيسية. ويرتبط تجاوز الدالئل االرشادية لنوعية الهواء بمخاطر كبيرة 
على الصحة العامة. وال تشّكل هذه الدالئل االرشادية معايير ملزمة قانوناً؛ ولكنها تزّود الدول 

األعضاء في منظمة الصحة العالمية بأداة مسّندة بالبّينات يمكن استخدامها من أجل توجيه 
التشريعات والسياسات. وفي نهاية المطاف، يتمثل الهدف من هذه الدالئل االرشادية في 
تقديم التوجيه للمساعدة على الحّد من مستويات ملوثات الهواء بغية خفض العبء الصحي 

الهائل الناتج عن التعّرض لتلوث الهواء في جميع أنحاء العالم.

وفيما يلي األهداف المحددة للدالئل االرشادية:

تقديم توصيات مسّندة بالبّينات على شكل مستويات ارشادية لنوعية الهواء، بما في ذلك 	 
اإلشارة إلى شكل العالقة بين  التركيزات المختلفة للملوثات وتأثيراتها الصحية الحاسمة 

خالل فترات زمنية محددة، وتشمل هذه الملوثات المواد الجسيمية 2.5 والمواد الجسيمية 
10 واألوزون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون. وقد جرى 

اختيار هذه الملوثات بسبب أهميتها العالمية. ومع ذلك، فإن اختيارها ال يعني أن ملوثات 
الهواء األخرى ليست مهمة.
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تحديد مقاصد ارشادية مؤقتة من أجل توجيه جهود الحّد من التلوث من أجل الوصول 	 
التدريجي الى المستويات االرشادية لنوعية الهواء في البلدان التي تتجاوز هذه المستويات 

بشكل كبير.
تقديم بيانات وصفية بشأن الممارسات الجّيدة إلدارة أنواع معّينة من المواد الجسيمية )أي 	 

الكربون األسود أو الكربون العنصري،3 والجسيمات متناهية الصغر،4 والجسيمات الناشئة 
عن العواصف الرملية والترابية( والتي لم تتوافر بشأنها معلومات كافية لصياغة مستويات 

ارشادية خاصة بها، ولكنها تدّل على وجود مخاطر.

األساليب المستخدمة في إعداد الدالئل االرشادية
صيغت الدالئل االرشادية باتباع عملية دقيقة تضمنت اشراك عدة مجموعات ذات أدوار 

ومسؤوليات محددة )الفصل 2(. وعلى وجه التحديد، تضّمنت الخطوات المختلفة في إعداد 
المستويات االرشادية لنوعية الهواء ما يلي:

تحديد نطاق الدالئل االرشادية وصياغة أسئلة االستعراض المنهجي؛	 
إجراء استعراض منهجي للبّينات والتحليالت التلوية لتقديرات األثر الكّمي من أجل توجيه 	 

عملية تحديث المستويات االرشادية لنوعية الهواء؛
تقييم مستوى اليقين في مجموعات البّينات المستمّدة من االستعراضات المنهجية 	 

للملوثات؛
تحديد المستويات االرشادية لنوعية الهواء، وهي أقل مستويات للتعّرض يثبت عندها اآلثار 	 

الضارة بالصحة.

وعالوة على ذلك، تم تحديث المقاصد االرشادية المؤقتة لنوعية الهواء لعام 2005 من أجل توجيه 
تنفيذ المستويات االرشادية الجديدة بشأن نوعية الهواء، وتم صياغة بيانات الممارسات الجّيدة 

لدعم إدارة األنواع المحّددة من المواد الجسيمية المثيرة للقلق. والمقاصد االرشادية المؤقتة هي 
مستويات أعلى من المستويات االرشادية لنوعية الهواء، والتي يمكن للسلطات في المناطق 

شديدة التلوث استخدامها من أجل وضع سياسات الحّد من التلوث القابلة للتحقيق ضمن أُطر 
زمنية واقعية. ولذلك، ينبغي النظر إلى المقاصد االرشادية المؤقتة على أنها خطوات ستمّكن 
في نهاية المطاف من تحقيق المستويات االرشادية لنوعية الهواء في المستقبل، ال على أنها 
مقاصد نهائية. وتتعّلق األعداد والقيم العددية للمقاصد االرشادية المؤقتة بالملوثات على نحو 

محّدد، وترد مبرراتها في األقسام ذات الصلة في الفصل 3.

ويرد في الفصل 2 وصف مفّصل للعملية واألساليب المستخدمة في إعداد هذه الدالئل 
االرشادية. ويمكن االطالع على االستعراضات المنهجية التي اسُترشد بها في صياغة المستويات 

االرشادية لنوعية الهواء، وكذلك البّينات األخرى ذات الصلة التي ُنوقشت أثناء العملية، في عدد 
 :Update of the WHO global air quality guidelines خاص من مجلة البيئة الدولية بعنوان

systematic reviews )تحديث منظمة الصحة العالمية الخاص الدالئل االرشادية العالمية لنوعية 
.)Whaley et al. ، 2021( الهواء: استعراضات منهجية

3  مؤشر على الكربون المحمول في الهواء الذي يشبه السخام.
4  أي جسيمات ذات قطر إيرودينامي أصغر من أو يساوي 0.1 ميكرومتر.
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توصيات بشأن ملوثات الهواء التقليدية
في هذا اإلصدار المحّدث للدالئل االرشادية ، جرت صياغة التوصيات الخاصة بالمستويات 

االرشادية لنوعية الهواء، إلى جانب المقاصد المؤقتة، من أجل الملوثات التالية: المواد الجسيمية 
2.5 والمواد الجسيمية 10، واألوزون، وثاني أكسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد 

الكربون )الجدول1-0(. ويرد في الفصل 3 الحساب المسّند بالبّينات فيما يخص كل مستوى من 
المستويات االرشادية لنوعية الهواء، وإشارة إلى االنخفاض في المخاطر الصحّية المرتبط بتحقيق 

المقاصد المؤقتة المتتالية. واسُتخدمت فقط البّينات التي تم تقييمها على أنها ذات درجة عالية 
أو متوسطة من اليقين من وجود ارتباط بين الملّوث وحصيلة صحّية محّددة من أجل تحديد 

المستويات االرشادية الُموصى بها بشأن نوعية الهواء، وُصّنفت جميع التوصيات على أنها 
توصيات قوّية وفقاً للنهج المكّيف الخاص بتصنيف التوصيات لتحديد درجتها وبلورتها وتقييمها 

)GRADE( )الذي ترد مناقشته في الفصل 2(.

الجدول 1-0. المستويات االرشادية الُموصى بها لنوعية الهواء والمقاصد 
المؤقتة

متوسط الفترة الزمنيةالملوث
المستوى المقصد المؤقت

االرشادي لنوعية 
الهواء 1234

المواد الجسيمية 2.5، 
ميكروغرام/متر مكعب

352515105سنوي

24755037.52515 ساعةأ

المواد الجسيمية10 ، 
ميكروغرام/متر مكعب

7050302015سنوي

24150100755045 ساعةأ

األوزون، ميكروغرام/متر 
مكعب

60––10070موسم الذروةب

100––8160120 ساعاتأ

ثاني أكسيد النيتروجين، 
ميكروغرام/متر مكعب

10–403020سنوي

25––2412050 ساعةأ

ثاني أكسيد الكبريت، 
ميكروغرام/متر مكعب

40––2412550 ساعةأ

أول أكسيد الكربون، 
مليغرام/متر مكعب

4–––247 ساعةأ

أ الشريحة المئوية التاسعة والتسعون )أي 3 إلى 4 أيام تجاوز في العام(.
ب معدل الحد األقصى اليومي لتركيز األوزون لمتوسط قدره 8 ساعات خالل األشهر الستة المتتالية التي يبلغ فيها متوسط تركيز األوزون أعلى 

مستوى له خالل مدة ستة أشهر.

ومن المهم اإلشارة إلى استمرار صالحية المستويات االرشادية الُموصى بها في الدالئل 
االرشادية السابقة للمنظمة فيما يخص الملوثات ومتوسط الفترات الزمنية التي لم يتم 

تناولها في هذا اإلصدار المحّدث. ويتضمن ذلك متوسط الفترات الزمنية القصيرة لثاني أكسيد 
النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون التي تم إدراجها في أحدث المعلومات 
العالمية لعام 2005  والدالئل االرشادية لنوعية الهواء الداخلي لعام 2010 )والتي لم يجِر إعادة 
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تقييمها في هذا اإلصدار المحّدث(. ويوضح الجدول 2-0 الدالئل االرشادية القائمة لنوعية الهواء 
فيما يخص ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون بمتوسط فترات 
زمنية قصيرة. وُيحال القارئ إلى المجلدات السابقة للدالئل االرشادية لنوعية الهواء فيما يخص 

 Air quality :الملوثات األخرى التي لم يتم تغطيتها في هذا اإلصدار المحّدث لعام 2021، وهي
guidelines for Europe )الدالئل االرشادية لنوعية الهواء ألوروبا( )المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع 

لمنظمة الصحة العالمية، 1987(، وAir quality guidelines for Europe )الدالئل االرشادية لنوعية 
الهواء ألوروبا(، اإلصدار الثاني )المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع لمنظمة الصحة العالمية، 2000أ(؛ 

وWHO guidelines for indoor air quality: selected pollutants )الدالئل االرشادية لمنظمة 
الصحة العالمية لنوعية الهواء الداخلي: ملوثات مختارة )المكتب اإلقليمي ألوروبا التابع لمنظمة 

الصحة العالمية، 2010(.

الجدول 2-0. المستويات نوعية الهواء بالنسبة إلى ثاني أكسيد النيتروجين وثاني 
أكسيد الكبريت وأول أكسيد الكربون )متوسط الفترات الزمنية القصيرة( التي 

لم يجِر إعادة تقييمها وال تزال صالحة

المستويات االرشادية لنوعية الهواء التي ال تزال صالحة متوسط الفترة الزمنيةالملوث

ثاني أكسيد النيتروجين، 
ميكروغرام/متر مكعب

200ساعة واحدة

ثاني أكسيد الكبريت، 
ميكروغرام/متر مكعب

10500 دقائق

أول أكسيد الكربون، 
مليغرام/متر مكعب

810 ساعات

35ساعة واحدة

15100 دقيقة

بيانات الممارسة الجّيدة بشأن أنواع أخرى من المواد 
الجسيمية 

حتى اآلن، ال تتوفر بيانات كافية لتقديم توصيات خاصة بالمستويات االرشادية لنوعية الهواء 
والمقاصد المؤقتة بالنسبة إلى أنواع معّينة من المواد الجسيمية، وال سيما الكربون األسود/

الكربون العنصري والجسيمات متناهية الصغر والعواصف الرملية والترابية. ومع ذلك، ونظراً إلى 
األهمية الصحية المتعلقة بهذه الملوثات، هناك ما يستلزم اتخاذ إجراءات لتعزيز مزيد من البحث 

بشأن مخاطرها وُنهج التخفيف من حّدتها. ويرد في الجدول 3-0 موجز لبيانات الممارسات الجّيدة 
لهذه الملوثات. ويمكن االطالع على النص الكامل للبيانات وأساسها المنطقي في الفصل 4.
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الجدول 3-0: موجز بيانات الممارسات الجّيدة

نوع المواد 
بيانات الممارسات الجّيدةالجسيمية

الكربون األسود/
الكربون العنصري

إجراء قياسات منهجية للكربون األسود و/أو الكربون العنصري. وينبغي أاّل تحّل 1. 
هذه القياسات محّل الرصد القائم، أو تحّد منه، فيما يخص الملوثات التي توجد 

حالياً دالئل ارشادية بشأنها.

إعداد جرود االنبعاثات وتقييمات التعّرض وتخصيص المصادر الخاصة بالكربون 2. 
األسود/الكربون العنصري.

اتخاذ تدابير للحد من انبعاثات الكربون األسود/الكربون العنصري من داخل 3. 
الواليات القضائية المعنية، ووضع معايير )أو مقاصد( بشأن تركيزات الكربون 

األسود/الكربون العنصري في الهواء المحيط.

الجسيمات متناهية 
الصغر

تحديد كمّية الجسيمات متناهية الصغر في الهواء المحيط من خالل تحديد تركيز 1. 
عدد الجسيمات التي يبلغ حجمها 10 نانومتر او أقل ودون قيود على الحد األقصى.

توسيع نطاق استراتيجية الرصد المشتركة بشأن نوعية الهواء من خالل إدماج 2. 
عملية رصد الجسيمات متناهية الصغر في عملية الرصد القائمة بشأن نوعية 

الهواء. وإدراج قياسات تركيز عدد الجسيمات حسب الحجم في الوقت الحقيقي 
في محطات رصد الهواء المختارة، إضافة إلى الملوثات األخرى المحمولة في 

الهواء وخصائص المواد الجسيمية، وبصورة متزامنة معها.

التمييز بين تركيز عدد الجسيمات المنخفض والعالي من أجل توجيه القرارات 3. 
بشأن أولويات التحكم في مصادر انبعاثات الجسيمات متناهية الصغر. ويمكن 

اعتبار تركيز عدد الجسيمات المنخفض على أنه أقل من 1000 جسيم/سم3 
)المتوسط في 24 ساعة(. ويمكن اعتبار تركيز عدد الجسيمات العالي على أنه 

أكثر من 10000 جسيم/سم3 )المتوسط في 24 ساعة( أو 20000 جسيم/ سم3 
)المتوسط في ساعة واحدة(.

االستفادة من العلوم والتكنولوجيا الناشئة لتعزيز ُنهج تقييم التعّرض 4. 
للجسيمات متناهية الصغر من أجل تطبيقها في الدراسات الوبائية وإدارة 

الجسيمات متناهية الصغر.

العواصف الرملية 
والترابية

الحفاظ على برامج مناسبة إلدارة نوعية الهواء والتنبؤ بالغبار. وينبغي أن تشمل 1. 
هذه البرامج ُنظم اإلنذار المبكر وخطط عمل قصيرة المدى بشأن تلوث الهواء 

من أجل تنبيه السكان للبقاء في منازلهم واتخاذ التدابير الشخصية لتقليل 
التعّرض وما ينجم عنه من اآلثار الصحية قصيرة المدى اثناء العواصف الرملية 

والغبارية التي تحتوي على مستويات عالية من المواد الجسيمية.

الحفاظ على برامج مناسبة لرصد نوعية الهواء وإجراءات مناسبة لإلبالغ، بما في 2. 
ذلك أنشطة تحديد المصادر من أجل تحديد كميات وخصائص وتركيبة المواد 
الجسيمية والنسبة المئوية لمساهمة العواصف الرملية والغبارية في التركيز 

العام للمواد الجسيمية في الهواء المحيط. ومن شأن ذلك أن يمّكن السلطات 
المحلية من استهداف االنبعاثات المحلية للمواد الجسيمية من المصادر البشرية 

والطبيعية من أجل الحّد منها.

إجراء دراسات وبائية، بما في ذلك تلك التي تتناول اآلثار طويلة المدى للعواصف 3. 
الرملية والغبارية، وأنشطة البحث التي تهدف إلى التوصل إلى فهم أفضل 

لسمية األنواع المختلفة من المواد الجسيمية. وُيوصى بإجراء مثل هذه الدراسات 
بشكل خاص في المناطق التي يوجد فيها افتقار إلى المعارف والمعلومات 

الكافية بشأن المخاطر الصحية الناجمة عن التعّرض المتكرر للعواصف الرملية 
والغبارية.

السيطرة على التعرية الريحية من خالل توسيع نطاق المساحات الخضراء 4. 
المخطط له بعناية بشكل يتناغم مع الظروف السياقية للنظام اإليكولوجي 

ويجري تكييفه وفقاً لذلك. ويستدعي ذلك تعاوناً إقليمياً بين البلدان في المناطق 
المتضررة من العواصف الرملية والغبارية من أجل مكافحة التصّحر وإدارة 

المساحات الخضراء بعناية.

تنظيف الشوارع في تلك المناطق الحضرية التي تّتصف بكثافة سكانية عالية 5. 
نسبياً وانخفاض في سقوط األمطار من أجل منع إعادة التعليق بسبب حركة 
المرور كإجراء قصير المدى بعد نوبات شديدة للعواصف الرملية والغبارية ذات 

معدالت عالية من الترّسب الترابي.
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األماكن التي تنطبق عليها هذه الدالئل االرشادية
تنطبق هذه الدالئل االرشادية على كل من البيئات الخارجية والداخلية على مستوى العالم. 

وبالتالي، فهي تغطي جميع األماكن التي يقضي فيها الناس أوقاتهم. ولكن، على غرار اإلصدارات 
السابقة، ال تغطي هذه المبادئ التوجيهية األوساط المهنية، نظراً إلى الخصائص المحّددة 

لحاالت التعّرض وسياسات الحّد من المخاطر ذات الصلة، وإلى االختالفات المحتملة في إمكانية 
التعّرض لدى السكان بالنسبة إلى القوى العاملة من البالغين مقارنة بعامة السكان.

ما ال تتناوله هذه الدالئل االرشادية
ال تتضمن هذه الدالئل االرشادية توصيات بشأن أخالط الملوثات أو اآلثار المجتمعة لحاالت 
التعّرض للملوثات. ويتعرض الناس في الحياة اليومية لمزيج من ملوثات الهواء التي تختلف 

حسب المكان والزمان. وتقّر منظمة الصحة العالمية بالحاجة إلى إعداد نماذج شاملة من أجل 
تحديد األثر الكمي لحاالت التعّرض المتعددة على صحة اإلنسان. ولكن، نظراً إلى أن مجموعة 
البّينات الرئيسية بشأن نوعية الهواء والصحة ال تزال تركز على تأثير المؤشرات الفردية لتلوث 
الهواء المحيط على مخاطر الحصائل الصحية الضارة، تقدم الدالئل االرشادية الحالية توصيات 
بشأن كل ملوث هواء على حدة. ومن الضروري تحقيق المستويات االرشادية لنوعية الهواء 
بالنسبة إلى جميع هذه الملوثات من أجل التقليل إلى أدنى حد من المخاطر الصحية المرتبطة 

بالتعّرض.

وعالوة على ذلك، ال تتناول هذه الدالئل االرشادية توصيات محّددة بشأن السياسات والتدخالت 
ألنها محكومة بالسياق إلى حد كبير، إذ ما قد يكون فعااًل في مكان ما قد ال يصلح في مكان آخر. 

وأخيراً، فإن التدخالت على المستوى الفردي، مثل استخدام األجهزة الشخصية لحماية الجهاز 
التنفسي )مثل الكمامات، وأجهزة التنّفس، وأجهزة تنقية الهواء( أو التدابير السلوكية، تتناولها 

وثيقة أخرى هي: Personal interventions and risk communication on air pollution )التدخالت 
الشخصية واإلبالغ عن المخاطر بشأن تلوث الهواء( )منظمة الصحة العالمية، 2020أ(.

الجمهور المستهدف
تهدف الدالئل االرشادية العالمية للمنظمة لنوعية الهواء إلى حماية السكان من اآلثار الضارة 

لتلوث الهواء. وقد جري إعدادها لتكون بمثابة مرجع عالمي لتقييم ما إذا كان تعرض السكان 
)بما في ذلك الفئات الفرعية األشد تأثراً و/أو عرضة( لمستويات مختلفة من ملوثات الهواء 
المدروسة يؤدي إلى إثارة شواغل صحية، وإلى أي حد. وتشكل الدالئل االرشادية أداة بالغة 

األهمية بالنسبة إلى المجموعات الرئيسية الثالث التالية من المستخدمين:

صانعو السياسات والمشرعون والخبراء التقنيون العاملون على المستويات المحلية 	 
والوطنية والدولية المسؤولون عن وضع وتنفيذ التشريعات والمعايير الخاصة بنوعية 

الهواء ومراقبة تلوث الهواء والتخطيط الحضري والمجاالت السياساتية األخرى؛
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السلطات الوطنية والمحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 	 
والمجموعات المعنية بالحشد، مثل المرضى ومجموعات المواطنين وأصحاب المصلحة في 

قطاع الصناعة والمنظمات البيئية؛
األوساط األكاديمية والممارسون المعنيون بتقييم األثر البيئي والصحي والباحثون في 	 

المجال الواسع لتلوث الهواء.

وهذه المجموعات هي المستهدفة باستراتيجيات اإلعالم والتعليم واالتصال المبّينة في الفصل 
5. وستكون االستراتيجيات واألدوات الالزمة لتنفيذها ضرورية من أجل ضمان نشر هذه الدالئل 

االرشادية العالمية على نطاق واسع ومراعاتها في القرارات الخاصة بالسياسات والتخطيط. 
وإضافة إلى ذلك، يجري تناول هذه المجموعات في الفصل 6، بشأن تنفيذ الدالئل االرشادية . 
ويشمل ذلك الجوانب التي ينطوي عليها وضع معايير بشأن نوعية الهواء بناًء على التوصيات 

والمبادئ العامة إلدارة المخاطر، التي تستند إلى عقود من الخبرة.

تنفيذ الدالئل اإلرشادية
في حين ينبغي أن يكون تحقيق المستويات االرشادية لنوعية الهواء هو الهدف األسمى 

لإلجراءات التي ترمي إلى تنفيذ  الدالئل االرشادية ، فقد تكون هذه مهمة صعبة بالنسبة إلى 
العديد من البلدان والمناطق التي تعاني من مستويات عالية من تلوث الهواء. ولذلك، ينبغي 

اعتبار التقدم التدريجي في تحسين نوعية الهواء، الذي يتسم بتحقيق المقاصد المؤقتة، مؤشراً 
بالغ األهمية لتحسين الظروف الصحية للسكان. وال غنى عن األدوات المؤسسية والتقنية 
الرئيسية التي يدعمها بناء القدرات البشرية في تحقيق هذا الهدف. ويتطلب تنفيذ الدالئل 

االرشادية وجود ُنظم لرصد تلوث الهواء وتشغيلها؛ ووصول الجمهور إلى البيانات بشأن نوعية 
الهواء؛ ووضع معايير ملزمة قانوناً ومنسقة عالمياً بشأن نوعية الهواء؛ وإقامة ُنظم إدارة نوعية 

للهواء. وستستفيد القرارات السياساتية الرامية إلى تحديد أولويات العمل من تقييم المخاطر 
الصحية لتلوث الهواء.

وفي حين تتطلب إجراءات الحّد من تلوث الهواء تعاوناً بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، 
فإن مشاركة قطاع الصحة أمر بالغ األهمية من أجل زيادة الوعي بتأثيرات تلوث الهواء على 

الصحة، وبالتالي على االقتصاد، ومن أجل ضمان أن تشغل مسألة حماية الصحة مكانة بارزة في 
المناقشات السياساتية. ويتسم الرصد والتقييم بالقدر نفسه من األهمية من أجل ضمان تنفيذ 

الدالئل االرشادية؛ وهما متناوالن في الفصل 7.

وفي الوقت الحالي، فإن البّينات المجّمعة كافية لتبرير اإلجراءات الرامية إلى الحّد من تعرض 
السكان لملوثات الهواء الرئيسية، ليس فقط في بلدان أو مناطق معينة بل على نطاق عالمي. 
ومع ذلك، ال تزال الشكوك والفجوات المعرفية قائمة. وستعمل البحوث المستقبلية )التي ترد 
مناقشتها في الفصل 8( على زيادة تعزيز قاعدة البّينات العلمية التخاذ قرارات بشأن سياسات 

الهواء النقي في جميع أنحاء العالم.
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يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدالئل اإلرشادية المحّدثة في تقديم مستويات إرشادية 
لنوعية الهواء تقوم على الصحة وُيعّبر عنها بمستوى التركيزات الطويلة األمد أو 

القصيرة األمد، لستة من ملوثات الهواء الرئيسية، وهي: المواد الجسيمية 5.2 والمواد 
الجسيمية 01 واألوزون وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت وأول أكسيد 
الكربون. إضافة إلى ذلك، تتضمن الدالئل اإلرشادية غايات مرحلية لتوجيه الجهود 

الرامية إلى خفض هذه الملوثات، فضاًل عن بيانات وصفية بشأن الممارسات الجيدة 
إلدارة أنواع معّينة من المواد الجسيمية )أي الكربون األسود أو الكربون العنصري، 

والجسيمات متناهية الصغر، والجسيمات الناشئة عن العواصف الرملية والترابية(. وال 
تشّكل هذه اإلرشادات معايير ملزمة قانوناً؛ ولكنها تتيح للدول األعضاء في المنظمة 

أداة تستند إلى البّينات يمكنها االسترشاد بها في سّن تشريعاتها وبلورة سياساتها. 
وتهدف هذه الدالئل اإلرشادية في نهاية المطاف إلى المساعدة على خفض مستويات 

ملوثات الهواء للحّد من العبء الصحي الفادح الناجم عن التعّرض لتلوث الهواء في 
جميع أنحاء العالم.

ومقارنة بالدالئل اإلرشادية السابقة الصادرة عن المنظمة، تتميز هذه الدالئل 
اإلرشادية بالتالي:

استخدام أساليب جديدة لتحليل البّينات وإعداد اإلرشادات؛	 

تأكيد البّينات السابقة على اآلثار الضارة لتلوث الهواء على الصحة؛ 	 

تقديم بّينات على اآلثار الضارة على الصحة لمستويات من تلوث الهواء أقل مما 	 
كان معروفاً سابقاً.

وتعّد هذه الدالئل اإلرشادية أداة بالغة األهمية بالنسبة إلى المجموعات الرئيسية 
الثالث التالية من المستخدمين:

صانعو السياسات والمشرعون والخبراء التقنيون العاملون على المستويات 	 
المحلية والوطنية والدولية المسؤولون عن وضع وتنفيذ التشريعات والمعايير 

الخاصة بنوعية الهواء ومراقبة تلوث الهواء والتخطيط العمراني والمجاالت 
السياساتية األخرى؛

السلطات الوطنية والمحلية والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني 	 
ومجموعات المناصرة، مثل المرضى ورابطات المواطنين وأصحاب المصلحة في 

قطاع الصناعة والمنظمات البيئية؛

األوساط األكاديمية والممارسون المعنيون بتقييم األثر البيئي والصحي والباحثون 	 
في المجال الواسع لتلوث الهواء.

]URL TO BE ADDED] :يمكن تنزيل اإلصدار الكامل للدالئل اإلرشادية على هذا الرابط
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