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 شرق المتوسطإقليم في الهواء والصحة نوعية  ي لقضاياالتصد  

 أهداف االجتماع

 تتمثَّل أهداف االجتماع فيما يلي:

   ص  وعلى األخ  ، والصحةاهلواء  نوعيةب فيما يتعلقات العاملية ستجد  الـم  لمًا بآخر إحاطة الدول األعضاء ع 
وقاعدة بيانات منظمة  ،9-69ع  صو ج  8-68ع  صج  مجعية الصحة العاملية ي ن عنن الصادر  ي  قرار  ال

ث لتلو   عرُّضالتملنظمة حول الصادرة عن اوالتقديرات اجلديدة  ،يف املدنء تلوث اهلواب اخلاصةالصحة العاملية 
 نتيجة ذلك؛ اإلقليم بلدان تتحملهء املرض الذي اهلواء وعب  

 أهداف  ذلك وسائر اخلطط العاملية، مبا يف والصحةتلوث اهلواء  اليت تربط بني العالقاتالضوء على  تسليط
على النحو الذي تناوله مؤمتر األمم  ،واإلسكان والتنمية احلضرية املستدامةالتنمية املستدامة وتغري املناخ 

 املوئل الثالث؛  -املتحدة الثالث املعين باإلسكان والتنمية احلضرية املستدامة 
  على  تحفيزالو  صحية بشأن تلوث اهلواءالرسائل التوصيل  بدوره يف ةقطاع الصحاضطالع التأكيد على

 ،والزراعة قطاعات أخرى، مثل النقل والطاقة والبلديات اليت حتث عليها ياساتالتدخالت والس إدراج
 ؛لتخفيف من وطأة تلوث اهلواءل

 آلثار ي لللتصد   راً ت مؤخ  قر  تنفيذ خارطة الطريق العاملية اليت أ  لإطار عمل إقليمي  إعداداحلاجة إىل  إبراز
 تلوث اهلواء يف اإلقليم.الصحية النامجة عن 

 أساسية معلومات 

ومثة عالقة بني  األسباب الرئيسية اليت ميكن تالفيها للمرض والوفاة على مستوى العامل. هو أحدتلوث اهلواء 
األماكن املغلقة )اهلواء لتلوث هواء  عرُّضالتو يف البلدان النامية،  مسنويا، معظمهشخص مليون  4.3حنو  وفاة

 التعرُّضدُّ يـ ع  و  .اخلارجي(إضافية سنويا لتلوث اهلواء احمليط )مليون حالة وفاة  3.7 وقوع ىعز  ي  كما (.الداخلي
بة لألمراض غري السارية، سب  الـم  الدقيقة، عاماًل من عوامل اخلطر الرئيسية  اجل سيمي ةملواد اسيَّما  اللتلوث اهلواء، 

ولطاملا . اإلقفار، واحتشاء عضلة القلب، والسكتة الدماغية، ومرض االنسداد الرئوي املزمن، والسرطانات وحتديداً 
ة وتصيب اآلثار الصحي  حبدوث آثار ضارة بالصحة. اهلواء  مللوثاتالقصري املدى والطويل املدى  التعرُّضارتبط 

وغري  املدات احلو والسي   سن نيالـم  و  طفالاأل فعلياً؛ مبن فيهم ضني للخطرعر  الـم  األشخاص  شديدة الضرر
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ثاين أكسيد ل أكسيد الكربون واألوزون و وأو   اجل سيمي ةاملواد ثات اهلواء اليت تشمل ب ملو  سب  وت  . دريناالق
ما معظم  وراءالسبب  هي اجل سيمي ةاملواد وألن العامة. الصحة  جماليف  كبرياً   قلقاً  وثاين أكسيد الكربون النيرتوجني

تلوث اهلواء، فقد أصبحت موضع اهتمام أغلب الدراسات اليت أجرهتا منظمة  صحية على يرتتب من آثار
 .تقييم اآلثار الصحية يف جمالالصحة العاملية ومنظمات دولية اخرى 

وث عزى إىل أمناط خمتلفة من تلرة اليت ت  ة حلاالت الوفاة املبك  أن األعداد السنوي   2016رت املنظمة يف عام وقد  
 2.5مواد ج سيمي ة بق ط ر ) اخلارجيلتلوث اهلواء  عرُّضالتحالة نتيجة  250000اهلواء يف اإلقليم هي كالتايل: 

بسبب االحرتاق الناتج عن استخدام الوقود  الداخليلتلوث اهلواء  التعرُّضحالة نتيجة  200000وبصفة رئيسية( 
 بغ بشكل غري مباشر.الت   لدخان التعرُّضحالة نتيجة  70000الصلب ألغراض الطهي والتدفئة، باإلضافة إىل 

ثات اهلواء السكتة الدماغية، وأمراض مللو   التعرُّضنتيجة  سنوياً  تقعرة اليت وتتضمن أسباب حاالت الوفاة املبك  
( وسرطان %16أخرى، مثل داء االنسداد الرئوي املزمن ) على التوايل(، وأمراض   %34و  %37) اإلقفاريةالقلب 
وتتزامن هذه التقديرات مع (. %2) اجلهاز التنفسي السفلي احلادة ( وأمراض%5(، وااللتهاب الرئوي )%6الرئة )
 .2015ثاين/نوفمرب اللمرض اليت نشرها معهد القياسات الصحية والتقييم الصحي يف تشرين ل العاملي عبءالنتائج 

 لآلثار الصحية لتلوث الهواء موميةالعج منظمة الصحة العالمية: استجابة الصحة ه  ن   

حاالت املرض  أن تسهم يف التقليل من ثات اهلواءملو  انبعاث من  التدخالت اهلادفة إىل احلد   يف إمكان
التدخالت إىل جمموعتني:  هذه وميكن تقسيم. الصحي العيشمنط  وتعزيزاالحرتار العاملي،  وخفضوالوفاة، 
 وتدخالتأطراف متعددة من أصحاب املصلحة،  عادةً  نبع وتنفذهاتتعلق باحلد من تلوث اهلواء من امل تدخالت

الرتكيز على ما ميكن لألفراد واجملتمعات احمللية ، ويتطلب تنفيذها لتلوث اهلواء التعرُّض تقليلأو  بتجنبتتعلق 
اعتمدهتا مجعية وتبني  خارطة الطريق اليت . النامجة عن تلوث اهلواء القيام به خلفض املخاطر الصحية الشخصية

لآلثار االستجابة العاملية تعزيز ، 8-68ع  صتنفيذا للقرار ج  2016يف عام  التاسعة والستون الصحة العاملية
 رص دالو : توسيع قاعدة املعارف؛ ة حماورأربعخارطة الطريق على الصحية الضارة النامجة عن تلوث اهلواء. وتقوم 

 .ى الصعيد العاملي؛ وتعزيز القدرات املؤسسيةالقيادة والتنسيق علو وإعداد التقارير؛ 

 مصادر انبعاث تلوث الهواء في اإلقليم ص در  

 تلوث د  ع  ويـ   اخلارجي. وتلوث اهلواءالداخلي ميكن تقسيم مصادر تلوث اهلواء إىل فئتني رئيسيتني: تلوث اهلواء 
، أو إىل حد كبري لتهويةا جيدةيف املنازل  خاصة، الداخلياهلواء  نوعيةيف حتديد  يسهم هاماً  عامالً  اخلارجي اهلواء

من  هاماً  ن تكون سبباً أميكن  الداخليوباملثل، فإن مصادر تلوث اهلواء . املنازل القريبة من مصادر التلوث
 اخلارجي.أسباب تلوث اهلواء 

يعية، فهي الطب التلوث ملصادربالنسبة و . الطبيعي والبشري :إىل نوعني اخلارجيوتنقسم مصادر تلوث اهلواء 
 تنقسم إىلوبالنسبة للمصادر البشرية، فهي . البحر ملح الناتج عن رذاذالتشمل الغبار الطبيعي املنقول باهلواء و 

يف بالغًا  إسهاماً  كال النوعاني سهم  لة )مثل السيارات(، واملصادر الثابتة )مثل املداخن(، و تنق  الـم  نوعني: املصادر 
ع مصادر تلوث اهلواء يف اإلقليم، فإن ز  و  تـ   حولالدراسات  عدم توافر الرغم منوعلى اخلارجي. تلوث اهلواء 

ال الطبيعية والعواصف عن الرم ناشئ 2.5 ق ط رب اجل سيمي ةمن املواد  %50 أن حنوالتقييمات املتاحة تشري إىل 
 ي سهمداخل اإلقليم، رب األكويف املدن . %12يسهم املرور بنسبة و ، %27سهم الصناعة بنسبة ت  بينما الرتابية، 

 .من نسبة التلوث %80 بـنحوقطاع النقل 
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 . وينخفضقرهبا من البشرمدى جلميع مصادر التلوث و  دقيقةً  مشاهدةلتلوث اهلواء  التعرُّض ص در   ويستدعي
مدينة حول العامل  3000فمن بني  ؛ملحوظ على حنو واإلبالغ عنها داخل اإلقليم اخلارجيملوثات اهلواء  ص در  

.  إلقليمإىل ا فقطمدينة  86 تنتميلقاعدة بيانات منظمة الصحة العاملية،  هبيانات وتقدمياهلواء  نوعية ص در  تقوم ب
اجل سيمي ة ، واملواد 10 ق ط رباجل سيمي ة غ عنها )املواد بل  اهلواء وت   نوعيةبيانات  رص دمعظم مدن اإلقليم اليت تكما أن 

= 10 ق ط رب اجل سيمي ة)املواد الصادرة عن املنظمة املبادئ التوجيهية  املوض حة يفتتعدى احلدود ( 2.5 ق ط رب
ل السائد املعدَّ  يتجاوز م ضاعفة؛ إذ ( بأضعاف  3/مميكروجرام10= 2.5 ق ط رب اجل سيمي ة، واملواد 3/مميكروجرام 20

 .3/مميكروجرام 238 نسبة 10 ق ط رباجل سيمي ة يف اإلقليم من املواد 

قود الصلب ألغراض الطهي تستخدم الو  ال تزالاليت  األسرعدد  رص دلاملعيشية  ستخدم استقصاءات األسروت  
حبثية متناثرة للغاية وبيانات  علومات  م . وتتوافرباشراملضني لدخان التبغ غري تعر  الـم  وقياس نسبة السكان  ،والتدفئة

 الذي ي ستخدم ، مثل الكريوسنيالداخلياهلواء  نوعيةو  ليالداخصادر أخرى لتلوث اهلواء وجود مق توث   يف اإلقليم
 .ألغراض التدفئة والطهي

احلصائل الصحية النامجة عن تلوث اهلواء، األمر الذي جيعل من مهمة إعداد  دصُّ رت ل وهناك غياب شديد
ة بالغة مهم   ،الصحة يف اإلقليمو اهلواء  نوعيةمسألة صوصية أفضل خلفهم  كوينلتالدراسات الوبائية الرامية 

 الصعوبة.

 خصوصيات اإلقليم والتحديات الماثلة أمامه

 اليت تستخدمها األسر املختلفة الوقود وأنواعالرمال(، مثل عي )الناشئ من مصدر طبيتلوث اهلواء  يضيف 
املبادئ التوجيهية للمنظمة  تتصدى، ينبغي أن وبالتايل تلوث اهلواء يف اإلقليم.إىل بعض اخلصائص احملددة 
  حمددة.احتياجات ما يرتبط هبا من اخلصائص و  هلذهوخارطة الطريق اإلقليمية 

   ل( إىل الوعي التام درجة أق  بة بالصحة والبيئة )غالبا ما يفتقر اجلمهور بشكل عام، والقطاعات احلكومية املعني
لتلوث  التعرُّضالت عالية املردود املتاحة للحد من أو بالتدخ الداخلي واخلارجيتلوث اهلواء ل اآلثار الصحيةب

بدي ، أن ت  نظمةباإلقليم، باالشرتاك مع املالدول األعضاء  ينبغي علىوعلى هذا األساس،  اهلواء أو آثاره.
 .بتلوث اهلواء املتعلقةكاء الوعي باجلوانب الصحية ذ لإلجراءات اليت تستهدف إمساندة مجاعية 

 الداخلي ص د واإلبالغ عن األثر الصحي لتلوث اهلواء يم إىل القدرة على الر  تفتقر معظم بلدان اإلقل
نظمة الدعم يف جمال بناء القدرات التقنية امل كي تقدمحاجة حقيقية   ومثة ، بل والرغبة يف ذلك.واخلارجي
 .املردود، مثل االستشعار عن بعد ووضع النماذج عاليةاهلواء والرتكيز على املنهجيات  نوعيةص د املتصلة بر  

 اخلارجي والداخلي اهلواء تقييمات حول األثر الصحي لتلوثإعداد ال ات يف جمالتنمية القدر  هناك قصور يف 
ات ذويف هذا السياق، فإن منظمة الصحة العاملية على استعداد لتقدمي األدوات . على حنو مالئم يف اإلقليم

ض تقدير األثر الصحي لتلوث اهلواء ي الصحة والبيئة بغر  قطاع   يفني دريب اخلرباء الوطني  فضال عن تالصلة، 
 له. يكم  والقياس ال
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 ُقُدما   يّ ض  ال مُ ُسُبل 

ي لآلثار الصحية ة بالتصد  بوضع إطار عمل إقليمي لتنفيذ خارطة الطريق العاملية املعني   اللتزام  ا اجة  احل تستدعي
حبسب  عن مصادر طبيعيةناشئًا يف اإلقليم  احمليطمن تلوث اهلواء  %50 وملا كان لتلوث اهلواء يف اإلقليم.

لذا، فإن هناك حاجة لرتكيز االهتمام ب على ذلك(، لألثر الصحي املرتت   هم واضح)دون وجود ف   التقديرات
البيئية.    وسياقاته ظروف اإلقليم تتناسب معنات ة بالبي  د  سن  ت م  ة، وإعداد تدخال  باألحباث لسد الثغرات املعرفي  

كما أن هناك حاجة .الداخليلتلوث اهلواء  السائدةوينبغي أن يأخذ اإلطار اإلقليمي يف احلسبان مجيع املصادر 
العالقات املتداخلة مع األولويات ، آخذاً يف احلسبان وتنسيقاً  ألن ينتهج قطاع الصحة هنج استجابة أكثر متاسكاً 

وينبغي أن تتمثل مشاركة قطاع الصحة يف صياغة السياسات  .العموميةحة الص والشواغل السائدة يف ميدان
 استناداً إىلوالدعوة إىل حتقيق احلصائل الصحية ، تلوث اهلواء النامجة عن ثاراآلالصحة من  الرامية حلمايةالوطنية 

 رص دوالتحفيز على ال، ةعني  املقطاعات سائر الكافحة تلوث اهلواء اليت تطبقها اخلاصة مبتدخالت السياسات و ال
 الحقاً. ااآلثار الصحية املرتتبة عليهلقياس  اهلواء نوعيةواإلبالغ عن 

  عةوقّ تالنتائج الم

 القدرات  تعزيز، واحلاجة إىل اخلارجي والداخلية اخلطرية املرتتبة على تلوث اهلواء ي باآلثار الصحي  إذكاء الوع
اهلواء، وتوجيه سائر القطاعات  نوعيةص د وتقييم سية لقطاع الصحة باعتباره اجلهة التنظيمية والداعية لر  املؤس  
 ة باختاذ اإلجراءات الالزمة.املعني  

  أهداف  ومنها مثالوسائر اخلطط العاملية،  والصحةبني تلوث اهلواء  والعالقات اليت تربطإبراز أوجه التآزر
 .املستدامة  املناخ، واإلسكان والتنمية احلضريةالتنمية املستدامة، وتغري  

 اآلراء على إعداد قاعدة بيانات إقليمية وإعداد إطار عمل إقليمي لتنفيذ خارطة الطريق  يفتوافق  إىل التوص ل
إىل اللجنة  على أن ي قدَّم إطار العمل اإلقليميالعاملية للتصدي لآلثار الصحية املرتتبة على تلوث اهلواء، 

 ليمية لشرق املتوسط يف دورهتا الرابعة والستني.اإلق
  


