موضوع العدد

 7ماليني شخص ميوتون كل عام بسبب تلوث الهواء
واخملاطر الصحية موجودة في لبنان والشرق األوسط

رولى راشد
 9من أصل  10أشخاص في جميع أنحاء العالم يتّنفسون هوا ًء ملوثا ً.
الرقم مذهل ولكن كيف يحدث التلوّث وما هو مفهومه؟ وماذا عن
املواجهة؟
ال تزال مستويات تلوّث الهواء مرتفعة بشكل خطير في أجزاء كثيرة
َكشف تقديرات جديدة ملنظمة الصحة العاملية عن
من العالم .وت ِ
معدل ينذر باخلطر خلسائر في األرواح تبلغ  7ماليني شخص كل عام
بسبب تلوّث الهواء احمليط (اخلارجي) وتلوّث الهواء املنزلي.
يقول املدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس،
«إن تلوث الهواء يهددنا جميعًا ،لكن أفقر الناس وأكثرهم تهميشا ً
يتحملون اجلزء الرئيسي للعبء .ومن غير املقبول أن يظل أكثر من 3
مليارات شخص معظمهم من النساء واألطفال يتنفسون الدخان
القاتل كل يوم من جراء استخدام املواقد وأنواع الوقود امللوِّثة في
منازلهم .وإذا لم نتخذ إجرا ًء عاجالً بشأن تلوث الهواء ،فلن نقترب أبدا ً
من حتقيق التنمية املستدامة».
قضية تلوّث الهواء تشكل احدى االولويات في هذا القرن .وعلى ضوء
مجموعة شاملة من البيانات التي تتناول نوعية الهواء في العالم،
كشفت منظمة الصحة العاملية مؤخرا ً أنه في حني أن  ٪80من سكان
الواليات املتحدة وكندا يتنفسون الهواء الذي يتوافق مع توصيات
منظمة الصحة العاملية ،فإن هذا الرقم ينخفض إلى ما يقارب الصفر
في آسيا والشرق األوسط.
كيف يحدث التلوّث؟
تتكون ملوّثات الهواء عادة من غاز ثاني أوكسيد الكربون املنبعث من
عوادم السيارات أو مداخن املصانع.
وتخالف  23دولة من أصل  28داخل االحتاد األوروبي املستويات احملددة
لالنبعاثات.
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يعرف تلوّث الهواء على أنه وجود مواد غازية ،أو سائلة ،أو صلبة تؤدي إلى
تغير خصائص الهواء وبالتالي إحلاق الضرر بالبيئة ،واإلنسان ،واحليوان.
ملوث الهواء الرئيسي هو اجلسيمات ( ،)PMالتي ارتبطت مستوياتها
ارتباطً ا وثيقًا مبعدالت املرض والوفاة.
تعود اسباب مصادر تلوّث الهواء إلى مصدرين هما:
املصادر الطبيعيّة :وهي املصادر التي تؤثر على الهواء دون تدخل اإلنسان،
أي بفعل الطبيعة وتكون أضرارها بسيطة.
املصادر غير الطبيعية :وهي التي حتدث نتيجة لنشاط اإلنسان ،ولها
تأثير قوي وضا ّر على اإلنسان ،والبيئة احمليطة وأصبحت حتدث بشكل
موسع ،وتنوعت أسبابها وتتمثل في:
 استعمال الوقود إلنتاج الطاقة ،النشاط الصناعي والغازات والدخاناللذان يخرجان من املصانع.
 اإلشعاعات التي تنتج عن الصناعات الكيميائيّة ،مخلّفات املنازل مناخلاصة
ّ
مواد صلبة وسائلة ،وغازية وعدم وضعها في حاويات النفايات
بها.
 استخدام املبيدات احلشرية ،واألسمدة ،واملواد الكيماوية بشكلٍ كبيرفي عمليات الزراعة.
 وسائل النقل البري ،والبحري ،واجلوي ،حيث ينتج عنها غازات واحتراقغير كامل للوقود ،باإلضافة إلى قيام مركبات النقل البحريّ برمي
النفط في البحار ممّا يزيد من تلوّث الهواء.
 امللوّثات األساسية للهواء غاز أوّل أكسيد الكربون :هو الغاز الذيينتج عن االحتراق غير الكامل للوقود ،ويكون بال رائحة أو لون ،ومصدره
عوادم السيارات ومدافئ احلطب ،وهو من أخطر أنواع الغازات السامّ ة.
 غاز ثاني أكسيد الكربون :وهو الغاز الذي ينتج عن احتراق املوادالعضويّة كالورق ،واحلطب ،والفحم ،وهو في ازدياد مستم ّر بسبب
اإلسراف في استخدام الوقود وقطع األشجار ،ويعتبر ضارا ً جداّ لإلنسان
والبيئة.
 غاز كبريتيد الهيدروجني :له رائحة تشبه رائحة البيض الفاسد،وينتج بسبب حتلّل املواد العضوية كمياه الصرف الصحي ،ويعتبر أيضا ً
من الغازات السامّ ة والقاتلة.
 غاز ثاني أكسيد الكبريت :وهو غاز حمضي ينتج عن احتراق الوقود،وغازات البترول ،وعن البراكني ،وهو أحد مكوّنات األمطار.
 غاز ثاني أكسيد النيتروجني :ينتج عن احتراق املركبات العضويةوعوادم السيارات ،ووصوله إلى طبقة األوزون يحدث فيها أضرارا ً.
 الرصاص :ويكون موجودا ً في وقود املركبات ،ويخرج من عوادمها ويلوّثالهواء خصوصا ً في املدن املزدحمة مبركبات القيادة.
احلقيقة املرة هي انه حوالي  7ماليني شخص ميوتون كل عام بسبب

التعرّض جلسيمات دقيقة في الهواء
امللوَّث تتغلغل عميقًا داخل الرئتني
ونظام القلب واألوعية الدموية ،مما
يتسبّب في أمــراض تشمل السكتة
الدماغية ،وأمــراض القلب ،وسرطان
الرئة ،وأمراض االنسداد الرئوي املزمن
والتهابات اجلهاز التنفسي ،مبا في ذلك
االلتهاب الرئوي.
وقد تسبّب تلوث الهواء احمليط وحده
في حدوث  4.2مليون حالة وفاة في
عام  ،2016بينما تسبّب تلوث الهواء
املنزلي الناجم عن الطهي باستخدام
أنواع الوقود والتكنولوجيات امللوِّثة في
وفاة ما يقدّ ر بـ  3.8مليون وفاة في نفس
الفترة.
إن أكثر من  %90من الوفيات املرتبطة
بتلوث الــهــواء يحدث في البلدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل ،خصوصا ً
في آسيا وأفريقيا ،تليها البلدان
املنخفضة واملتوسطة الدخل في
منطقة شرق البحر املتوسط وأوروبا
واألمريكتني.
وما زال حوالي  3مليارات من األشخاص
أي أكثر من  %40من سكان العالم
غير قادرين على الوصول إلى أنواع
الوقود وتكنولوجيات الطبخ النظيفة في منازلهم ،فيما ميثل املصدر
الرئيسي لتلوث الهواء املنزلي .وقد ظلت املنظمة ترصد تلوث الهواء
املنزلي ألكثر من عقد من الزمان ،وفي حني أن معدل إتاحة أنواع الوقود
والتكنولوجيات النظيفة آخذ في االزدياد في كل مكان ،فإن التحسينات
ال تواكب حتى النمو السكاني في أجزاء كثيرة من العالم ،وال سيما في
أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

في البالد على مدى السنوات املاضية .وقد خلصت الى أن مستوى
هذه اجلسيمات احمليطة في منطقة بيروت الكبرى تتجاوز باستمرار
املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية .جتاوزت املعدالت
السنوية في بيروت توصيات منظمة الصحة العاملية بنسبة تصل
إلى  ٪273بالنسبة لـ( PM10اجلسيمات التي يقل قطرها عن 10
ميكرومتر) وحوالي  ٪100لـ( PM2.5اجلسيمات التي يقل قطرها عن
 2.5ميكرومتر) .ومع ذلك ،فإن معظم مستويات التلوث املسجلة هي
عالية االرتفاع وهذا يثير القلق مع تعرض اإلنسان للمواد اخلطرة.
وتدرك املنظمة أن تلوث الهواء ميثل أحد عوامل اخلطورة احلاسمة في على هذا النحو ،هناك العديد من اخملاطر الصحية في لبنان والشرق
ما يخص األمراض غير السارية ،حيث يتسبّب في حدوث ما يقدّر  %24األوسط التي ميكن ربط اسبابها بتلوّث الهواء في املنطقة.
من إجمالي وفيات البالغني الناجمة عن أمراض القلب ،و %25من
الوفيات بالسكتة ،و %43من الوفيات مبرض الرئة االنسدادي املزمن ،اآلثار الصحية
و ٪29من الوفيات بسرطان الرئة.
وستدعو املنظمة هذا العام إلى عقد املؤمتر العاملي األول حول تلوث يالقي سنويا ً  4.3مليون نسمة حتفهم في وقت مبكّ ر من جرّاء اإلصابة
الهواء والصحة بني 30تشرين األول و 1تشرين الثاني  2018جلمع بأمراض ميكن ربطها بتلوّث الهواء داخل املنزل بسبب حرق أنواع الوقود
احلكومات والشركاء معاً في إطار جهد عاملي لتحسني نوعية الصلب فيه على نحو غير كفوء (بيانات عام  .)2012ومن بني تلك
الوفيات النسب التالية:
الهواء ومكافحة تغيّر املناخ.
• نسبة  %13بسبب االلتهاب الرئوي
في لبنان ،أجريت عدة دراسات عن مستويات جسيمات تلوث الهواء • نسبة  %34بسبب السكتة الدماغية

العدد  | 44صيف 2018

| الصحة واالنسان | 7

موضوع العدد
• نسبة  %25بسبب مرض القلب اإلقفاري
• نسبة  %22بسبب مرض االنسداد الرئوي املزمن
• نسبة  %6بسبب سرطان الرئة.
كما تتسبب اجلسيمات الصغيرة وامللوّثات األخرى املوجودة في الدخان
املنبعث باألماكن املغلقة عموما ًفي التهاب املسالك الهوائية والرئتني
وإضعاف االستجابة املناعية والتقليل من قدرة الدم على حمل
األوكسجني.
يوجد أيضا ً بيّنات تثبت وجود صالت بني تلوّث الهواء داخل املنزل
وانخفاض الوزن عند الوالدة واإلصابة بالسل والساد (الكاتاراكت)
وسرطان األنف والبلعوم وسرطان احلنجرة.
تتأثر أيضا ً معدالت الوفيات الناجمة عن اإلصابة مبرض القلب اإلقفاري
والسكتة الدماغية بعوامل خطر من قبيل ارتفاع ضغط الدم ،والنظام
الغذائي غير الصحي ،وقلّة النشاط البدني ،والتدخني .ومن بعض
العوامل األخرى التي تتسبب في إصابة األطفال بااللتهاب الرئوي
الرضاعة الطبيعية دون املستوى األمثل ،ونقص الوزن ،والتعرض لدخان
التبغ غير املباشر .أما فيما يتعلق بسرطان الرئة ومرض االنسداد الرئوي
املزمن فإن التدخني املباشر والتعرض لدخان التبغ غير املباشر هما أيضا ً
من عوامل اخلطر الرئيسية التي تسبب اإلصابة باملرضني املذكورين.

اتخاذ إجراءات
هناك أكثر من  4300مدينة في  108من البلدان مدرجة حاليا ً في قاعدة
بيانات منظمة الصحة العاملية بشأن نوعية الهواء احمليط ،مما يجعلها
قاعدة البيانات األكثر شمولية في العالم في ما يتعلق بتلوث الهواء
احمليط  .ومنذ عام  ،2016أضيف أكثر من  1000مدينة أخرى إلى قاعدة
بيانات املنظمة ،مما يدل على قيام املزيد من البلدان بعمليات قياس
واتخاذ إجراءات للحد من تلوث الهواء أكثر من السابق.
تقول مديرة إدارة الصحة العمومية واحملدّ دات االجتماعية والبيئية
للصحة باملنظمة الدكتورة ماريا نيرا« :إن العديد من املدن الكبرى في
العالم يتجاوز املستويات اإلرشادية للمنظمة في ما يتعلق بنوعية
الهواء بأكثر من  5مرات ،مما ميثل خطرا ً رئيسيا ً على صحة الناس .ونحن
نشهد تسارعا ً في االهتمام السياسي بهذا التحدي الصحي العام
على الصعيد العاملي .وتعكس الزيادة في عدد املدن التي تسجل بيانات
لتلوث الهواء التزامًا بتقييم ورصد نوعية الهواء .وقد حدثت معظم
هذه الزيادة في البلدان ذات الدخل املرتفع ،ولكننا نأمل في رؤية تعزيز
مماثل جلهود الرصد على مستوى العالم».
وفي حني تشير أحدث البيانات إلى أن مستويات تلوث الهواء احمليط
ال تزال مرتفعة بشكل خطير في معظم أنحاء العالم ،فإنها تُظهر
أيضا ً بعض التقدم اإليجابي .وتعكف البلدان على اتخاذ تدابير ملعاجلة
وتقليل تلوث الهواء الناجم عن اجلسيمات .وعلى سبيل املثال ،في
غضون عامني فقط ،مت من خالل مخطط برادهان مانتري أوجواال يوجانا
في الهند تزويد حوالي  37مليون امرأة يعشن حتت خط الفقر بوصالت
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غاز نفطي مُسيّل مجانية من أجل دعمهن للتحوّل إلى استخدام
الطاقة املنزلية النظيفة .والتزمت مكسيكو سيتي مبعايير أكثر
نظافة للمَركبات ،مبا في ذلك التحوّل إلى احلافالت اخلالية من السناج
وفرض حظر على سيارات الديزل اخلاصة بحلول عام .2025
إن تلوث الهواء ال يعترف باحلدود .ويتطلب حتسني نوعية الهواء إجراءات
حكومية مستمرة ومنسقة على جميع املستويات .وحتتاج البلدان إلى
العمل معا ً من أجل وضع حلول للنقل املستدام ،وإنتاج واستخدام
الطاقة األكثر كفاءة واملتجددة وإدارة النفايات .وتعمل املنظمة مع
العديد من القطاعات ،مبا في ذلك النقل والطاقة والتخطيط احلضري
والتنمية الريفية ،من أجل دعم البلدان ملعاجلة هذه املشكلة.
تقود منظمة الصحة العاملية اجلهود املبذولة بشأن إجراء تقييم
لتحديد أيّ التكنولوجيات وأنواع الوقود اجلديدة املستخدمة في
الطهي داخل املنزل يصدر أقلّ نسبة من االنبعاثات ،وميثّل بالتالي
أنسب وسيلة لصون الصحة .كما تزوّد املنظمة البلدان بالدعم التقني
الالزم لتمكينها من إجراء تقييماتها وزيادة تكنولوجيات املواقد املعزّزة
للصحة.
وتعتبراملنظمة شريك في التحالف املعني باملناخ والهواء النقي للحد
من ملوّثات املناخ القصيرة األجل .وبوصف املنظمة عضوا ً في فرقة
العمل التابعة للتحالف املذكور واملعنية بشؤون الصحة فإنها عاكفة
على تقدمي الدعم التقني الالزم لتسخير الفوائد الصحية اجملانية من
إجراءات احلد من ملوثات املناخ القصيرة األجل ،وعلى العمل على زيادة
مشاركة قطاع الصحة في التصدي لتلك امللوثات وحتسني نوعية
الهواء.

اكثر البلدان تلوثا
• تقع أعلى مستويات تلوّث الهواء احمليط في إقليم شرق املتوسط
وفي جنوب شرق آسيا ،حيث تتجاوز مستويات املتوسط السنوي
املقبول في كثير من األحيان احلدود التي وضعتها املنظمة بأكثر
من  5مرات ،تليها املدن املنخفضة واملتوسطة الدخل في أفريقيا
وغرب احمليط الهادئ.
• تعاني أفريقيا وبعض أجزاء غرب احمليط الهادئ من نقص خطير
في البيانات املتعلقة بتلوث الهواء .وبالنسبة ألفريقيا ،حتتوي
قاعدة البيانات اآلن على قياسات للجسيمات PMتتعلق بأكثر من
ضعف عدد املدن في اإلصدارات السابقة ،لكن حُ دِّدت بيانات في ما
يخص ثمانية بلدان فقط من أصل  47بلدا ً في املنطقة.
• لدى أوروبا أعلى عدد من األماكن التي تقوم بإبالغ البيانات.
• تبلغ مستويات تلوّث الهواء احمليط بشكل عام احلد األدنى في
البلدان ذات الدخل املرتفع ،خصوصا ً في أوروبا واألمريكتني وغرب
احمليط الهادئ .وفي املدن الواقعة في البلدان ذات الدخل املرتفع
تبي أن تلوث الهواء يقلل من متوسط العمر املتوقع مبا
في أوروباّ ،
يتراوح بني شهرين و 24شهرا ً ،تبعا ً ملستويات التلوث.
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