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 «كورونا» كشف ضعف معظم أنظمة الرعاية الصحية

العوامل البيئية وراء ٢٣ ٪ من الوفيات عربيًا
بريوت: «الشرق األوسط»

الـــعـــربـــي للبيئة  كــشــف «املـــنـــتـــدى 
والتنمية» (أفـــد) فــي تقريره السنوي 
الثالثة عشر عن «وضع البيئة العربية» 
الـــــذي يــطــلــقــه الـــيـــوم، عـــن أن الــعــوامــل 
البيئية تسببت في نحو ٢٣ في املائة 

من الوفيات في العالم العربي.
وســيــعــلــن الــتــقــريــر خــــالل مــؤتــمــر 
افــتــراضــي تستضيفه الجامعة  دولـــي 
األمــيــركــيــة فـــي بـــيـــروت، ويـــشـــارك فيه 
خـــــبـــــراء وبــــاحــــثــــون مـــــن بـــــلـــــدان عـــــدة، 
يرتبطون إلكترونيًا عــن طــريــق غرفة 

مركزية للتحكم.
ويشدد التقرير على أن «الصحة 
والبيئة تتكامالن، وفقًا ملعادلة تقوم 
على استحالة وجود مجتمع إنساني 
يتمتع بصحة سليمة إذا كانت البيئة 
الطبيعية ملوثة، في مقابل استحالة 
الوصول إلى بيئة سليمة في مجتمع 
تــتــدهــور فــيــه صــحــة اإلنــــســــان»، الفــتــًا 
إلــى أن «مــعــدل الوفيات املنسوبة إلى 
 في االرتفاع، وهو 

ٌ
العوامل البيئية آخذ

يـــقـــّدر حــالــيــًا بــنــحــو ٢٣ فـــي املـــائـــة من 
مجموع الوفيات في املنطقة العربية».
ــط املــنــتــدى فـــي تــقــريــره عن  ويــســلِّ
الصحة والبيئة فــي البلدان العربية، 
الضوء على املخاطر الصحية البيئية 
الرئيسية التي تواجهها املنطقة، مع 
الــتــشــديــد عــلــى الــتــوصــيــات والــــدروس 
التي يمكن تعّلمها من األزمات البيئية 
والصحية، السابقة والحالية، بما في 
ذلــــك جــائــحــة «كــــورونــــا». ويــلــفــت إلــى 
أن «املنطقة العربية تــواجــه مجموعة 
مــــن الــــعــــوامــــل الـــخـــطـــرة املـــــؤثـــــرة عــلــى 
الصحة، بينها ممارسات التنمية غير 
املستدامة، وحاالت الطوارئ اإلنسانية 
الــنــاجــمــة عـــن الـــنـــازحـــني والـــالجـــئـــني، 
والتوّسع الحضري السريع، وتضاؤل 
املــوارد الطبيعية، وتدهور األراضــي». 
ويــوضــح أن «عــوامــل الخطر هــذه أّدت 
إلــــى الــكــثــيــر مـــن الـــعـــواقـــب املــلــحــوظــة، 
الــصــرف  الـــهـــواء وإدارة مــيــاه  كــتــلــوث 
الـــصـــحـــي والــــنــــفــــايــــات الـــصـــلـــبـــة عــلــى 
نحو غير مالئم، وأخيرًا وباء كورونا 

املستجد».
وُيــــــعــــــّد تــــلــــوث الــــــهــــــواء مـــــن أكـــثـــر 
املشكالت البيئية شيوعًا فــي البلدان 
الــعــربــيــة، بحسب الــتــقــريــر، «وتــتــزايــد 
الـــوفـــيـــات الـــنـــاتـــجـــة مــــن ســـــوء نــوعــيــة 
الهواء بشكل ملحوظ. كما أن العصرنة 
والنمو السّكاني يــوّلــدان أيضًا املزيد 
مـــن الــنــفــايــات الـــتـــي ُتـــعـــالـــج بــعــد ذلــك 
بطريقة سيئة؛ األمر الذي يزيد املخاطر 

الصحية تفاقمًا».
وأشــار إلــى أن «جائحة (كــورونــا) 
املستمرة منذ نهاية ٢٠١٩ كشفت عن 
ضــعــف أنــظــمــة الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة في 
املنطقة العربية، والقدرة املحدودة في 
معظم البلدان على التعامل مع األزمات 
الصحية الــطــارئــة. كما أظــهــرت أنــه ال 
يمكن الحفاظ على صحة الناس فقط 
باستهداف املجموعات التي يمكنها 
تــــحــــّمــــل تـــكـــالـــيـــف خـــــدمـــــات الــــرعــــايــــة 
الصحية. فالهدف الثالث مــن أهــداف 
التنمية املستدامة هــو وجـــوب توفير 
الصحة للجميع، ال للقادرين فحسب».

ويلفت معدو التقرير إلى أن «املواد 
الخطرة والسامة تشّكل تحديًا صحيًا 
كــبــيــرًا فـــي املــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة، نتيجة 
اإلدارة غير املالئمة وتدابير السالمة 
املــتــســاهــلــة، إلــــى جـــانـــب االفـــتـــقـــار إلــى 
القوانني الصارمة. وفي إطار الحوادث 
يـــزال ينبغي معرفة األثــر  الــطــارئــة، ال 
الــنــهــائــي لــلــعــواقــب الــصــحــيــة النفجار 
صــيــف ٢٠٢٠ فــي مــرفــأ بـــيـــروت، بفعل 
تخزين نترات األمونيوم على نحو غير 
آمـــن. ومــن املتوقع أن يــكــون لالنفجار 
تأثير طويل األمد، خصوصًا من حيث 
زيادة أمراض الجهاز التنفسي وأنواع 
معينة من السرطان. كما أن االستخدام 
غــيــر املــنــضــبــط لــلــذخــائــر فــي الــحــروب 

والــــصــــراعــــات املـــتـــتـــالـــيـــة فــــي املــنــطــقــة 
العربية انعكس على صحة املــاليــني، 
إلى جانب تعطيل الخدمات الصحية 
وانتشار األمــراض في املخيمات التي 

تؤوي ماليني النازحني والالجئني».
وتشير تــقــديــرات إلــى أن أكــثــر من 
٦٧٦ ألف عربي سيفقدون حياتهم سنة 
٢٠٢٠ نتيجة التعرض للمخاطر البيئية 
الــتــقــلــيــديــة. وســيــرتــفــع هـــذا الـــرقـــم مع 
ظهور مزيد من عوامل الخطر البيئية 
وتــأثــيــراتــهــا، بما فيها الــجــوع وســوء 
الـــتـــغـــذيـــة. لـــــذا؛ تــســتــدعــي الــتــحــديــات 
التي تواجهها املنطقة العربية تحوًال 
كبيرًا في طريقة إدارة أولويات الصحة 

البيئية.
ويـــدعـــو الــتــقــريــر الــــــدول الــعــربــيــة 
إلــــــى «أن تـــعـــمـــل بـــمـــزيـــد مــــن الـــجـــديـــة 
الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة،  لتحقيق أهــــداف 
والـــتـــعـــاون فــيــمــا بــيــنــهــا لــالتــفــاق على 
ســــيــــاســــات بـــيـــئـــيـــة قـــــويـــــة مـــشـــتـــركـــة، 
وتصميم استراتيجيات أكثر فاعلية 
ُترّكز  ف،  ر املناخ والتكيُّ للحّد من تغيُّ
على الصحة إجــمــاًال، وبصورة عامة، 
تــحــســني تــقــويــمــات املــخــاطــر الصحية 
وجــــمــــع الـــبـــيـــانـــات لـــتـــزويـــد صــانــعــي 
السياسات العرب باألدوات الصحيحة 
ملواجهة التحديات البيئية والصحية 

املحيطة».

أزمة املياه

ف التقرير االفتقار إلى خدمات 
ّ
صن

املـــيـــاه والــــصــــرف الــصــحــي والــنــظــافــة 
الصحية اآلمنة ضمن «املخاطر البيئية 
الرئيسية التي تواجه العرب». وأشار 
إلى أن جائحة «كورونا» سّلطت الضوء 
عــلــى أهــمــيــة خـــدمـــات املـــيـــاه والــصــرف 
الصحي والــنــظــافــة فــي املنطقة. وقــال 
«األكـــــيـــــد أن تـــوفـــيـــر إمــــــــــــدادات املـــيـــاه 
الــكــافــيــة، والــصــرف الصحي  السليمة 
املــنــاســب ومـــرافـــق غــســل الــيــديــن، إلــى 
جــانــب زيــــادة الـــوعـــي، أمــــور ضــروريــة 
لــلــحــّد مــن انــتــشــار أي عــــدوى، بــمــا في 
ذلـــك فـــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد. لكن 

البيانات األخــيــرة تنطوي على أرقــام 
مقلقة، إذ يفتقر نحو ٥٠ مليون عربي 
إلـــى خــدمــات مــيــاه الــشــرب األســاســيــة، 
كما أن ٧٤ مليون شخص في املنطقة 
ال يــحــصــلــون عـــلـــى خــــدمــــات الـــصـــرف 
الصحي األساسية. وتشير التقديرات 
إلى أن خدمات املياه والصرف الصحي 
والنظافة السيئة هذه هي السبب في 
٤٠ ألـــف وفـــاة مــبــكــرة ســنــويــًا، كـــان في 

بها».
ّ
اإلمكان تجن

وأشار إلى أن «هناك تسع دول فقط 
مــن أصـــل ٢٢ دولـــة عــربــيــة تسير على 
الــهــدف  الــصــحــيــحــة لتحقيق  الــطــريــق 
السادس من أهداف التنمية املستدامة 
مــــن حـــيـــث املــــيــــاه الــنــظــيــفــة والـــصـــرف 
الصحي. وتــواجــه املنطقة عــددًا كبيرًا 
مــن الــعــوائــق الــتــي تمنع الــتــقــدم نحو 
تحقيق هــذا الــهــدف، بما في ذلــك عدم 
ــــرت 

ّ
االســـتـــقـــرار والــــصــــراعــــات الـــتـــي أث

لــــذا؛ يتعّني  املـــيـــاه.  أنــظــمــة إدارة  عــلــى 
على الحكومات تطوير وتنفيذ برامج 
مــتــكــامــلــة لــلــمــيــاه والـــصـــرف الــصــحــي، 

والتزام التمويل والتنفيذ سريعًا».

تلوث اهلواء

ولــــفــــت الـــتـــقـــريـــر إلــــــى أن «الـــنـــمـــو 
االجــــــــتــــــــمــــــــاعــــــــي والـــــــديـــــــمـــــــوغـــــــرافـــــــي 
واالقتصادي في العالم العربي أّدى إلى 
زيـــادة الطلب على الطاقة والسيارات 
في السنوات األخيرة. وقد ساهم ذلك، 
إلــــى عـــوامـــل أخــــــرى، فـــي زيــــــادة تــلــوث 
الهواء إلى معدالت باتت تشّكل خطرًا 
كبيرًا على السكان. وغالبًا ما تتجاوز 
الــهــواء ما  املستويات املسّجلة لتلوث 
بني خمسة و١٠ أضعاف الحدود التي 
وضعتها منظمة الصحة العاملية. وتعّد 
مــدن عربية عــدة مــن املــدن الــــ٢٠ األكثر 
تلوثًا في العالم. وفي كثير من البلدان 
في املنطقة العربية ُسّجل ارتفاع كبير 
في عدد الوفيات التي ُتعزى إلى تلوث 
الـــهـــواء الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي. كــذلــك، 
فــإن الــعــبء اإلجــمــالــي للمرض الناجم 
عن تلوث الهواء آخذ في االزديــاد، مع 

ارتـــفـــاع مــعــدل انــتــشــار أمـــــراض القلب 
والرئة، واإلصابة بالسرطان، واملزيد 
مـــن حـــــاالت الـــربـــو. وقــــد أشـــــاع ظــهــور 
فــيــروس كــورونــا وانــتــشــاره إحساسًا 
إضــافــيــًا بـــالـــضـــرورة املــلــّحــة لتحسني 
نوعية الهواء؛ إذ أظهرت الدراسات أدّلة 
على العالقة بني تلوث الهواء وزيــادة 

الحاالت وحّدتها».
ومن أجل إدارة جودة الهواء على 
نحو صحيح في املنطقة، يــرى معدو 
التقرير أنه «يتعّني تحسني تقويمات 
بــنــاًء على دراســـات  املــخــاطــر الصحية 
رصد الهواء والنمذجة. فإدارة املخاطر 
ســـتـــزّود صــانــعــي الــســيــاســات الــعــرب 
بــــــاألدوات الــصــحــيــحــة لــلــســيــطــرة على 
الـــتـــهـــديـــدات الـــصـــحـــيـــة، وتــخــصــيــص 
املوارد، وترتيب البدائل العالجية؛ مما 
يــؤدي في النهاية إلى الحّد من تأثير 

تلوث الهواء على الصحة العامة».

زيادة النفايات

ورصــــــــد الـــتـــقـــريـــر تـــــزايـــــد تــولــيــد 
النفايات الصلبة في املنطقة العربية 
«بـــمـــعـــّدل ُيــــنــــذر بـــالـــخـــطـــر؛ نـــظـــرًا إلـــى 
رات في أنماط  النمو السكاني والتغيُّ
إلــى أنه  االستهالك واإلنــتــاج»، مشيرًا 
«يجري التخلص من ٥٣ في املائة من 
كل النفايات برميها عشوائيًا. ويؤدي 
إلــى تلوث خطير للهواء والتربة  هــذا 
واملــــيــــاه، بــمــا لـــه مـــن آثــــار كــبــيــرة على 
صحة الــســكــان». وذكـــر أن «الــدراســات 
وجـــــدت انـــتـــشـــارًا كــبــيــرًا الضـــطـــرابـــات 
الجهاز التنفسي، مثل ضيق التنفس 
إلــى جانب  والتهاب الحلق والسعال، 
ارتفاع درجة الحرارة والتهابات العني 
والــــتــــهــــابــــات الـــجـــهـــاز الـــهـــضـــمـــي، مــن 
مجموعة مشاكل صحية ُتعزى إلى حد 
كبير إلى اإلدارة غير السليمة للنفايات. 
الــرعــايــة الصحية نفسه  كما أن قطاع 
ــق 

ّ
يــعــّد مساهمًا رئيسيًا آخـــر فــي تــدف

الـــنـــفـــايـــات الــــخــــطــــرة، الــــتــــي ال تــوجــد 
قــوانــني تحكم التعامل معها فــي دول 
عدة. وزادت جائحة (كورونا) استعمال 

العناصر ذات االستخدام الواحد، مثل 
األقـــنـــعـــة والـــقـــفـــازات وعــــبــــوات تعقيم 
الــتــي ينتهي جــزء كبير منها  الــيــديــن 

في البحار وعلى الشواطئ».
«اعـــتـــمـــاد نــهــج دائــــري  وطـــالـــب بــــ
الـــحـــّد  يـــقـــوم عـــلـــى  الـــنـــفـــايـــات،  إلدارة 
مــــن االســـتـــهـــالك وإعــــــــادة االســـتـــخـــدام 
والـــــتـــــدويـــــر»، مـــعـــتـــبـــرًا أن ذلــــــك «أمـــــر 
بـــــالـــــغ األهـــــمـــــيـــــة إلضــــــعــــــاف الـــتـــأثـــيـــر 
الــضــار للنفايات على صحة اإلنسان 
والطبيعة؛ مما يستدعي تعديل أنماط 

االستهالك».

البيئة البحرية

وأشار التقرير إلى أن «التصريف 
املــبــاشــر ملــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي غير 
املـــعـــالـــجـــة فـــــي املــــنــــاطــــق الـــســـاحـــلـــيـــة، 
والتنقيب عن النفط واستخراجه في 
البحر، واملـــواد البالستيكية الدقيقة، 
يــــؤثــــر عـــلـــى الــــصــــحــــة»، مـــوضـــحـــًا أن 
«الـــدول العربية ُتنتج حاليًا نحو ١٢ 
مــلــيــار مــتــر مــكــعــب مـــن مــيــاه الــصــرف 
الصحي سنويًا، ُيعالج أقل من ٦٠ في 
املــائــة مــنــهــا، ويــعــاد اســتــعــمــال نصف 
كمية املياه املعالجة فقط. أمــا الكمية 
املتبقية، من مياه مبتذلة أو معالجة 
جزئيًا، فتصرف في البحار ومجاري 
األنهار. وتؤدي مياه الصرف الصحي 
إلــــى انــتــشــار مــســبــبــات األمــــــراض بني 

البشر».
كـــمـــا يــــــؤدي اســـتـــهـــالك املــــأكــــوالت 
الــبــحــريــة املـــلـــوثـــة بــســمــوم الــطــحــالــب 

إلى «عدد كبير من متالزمات التسمم 
بــاملــأكــوالت الــبــحــريــة. ويــمــكــن لبعض 
السموم الناتجة من العوالق النباتية 
الـــبـــحـــريـــة أن تـــكـــون قـــاتـــلـــة لــلــغــايــة»، 
بــحــســب الــتــقــريــر الـــــذي أشـــــار إلــــى أن 
«تـــــراكـــــم الـــجـــســـيـــمـــات الــبــالســتــيــكــيــة 
الــدقــيــقــة فـــي الــســلــســلــة الــغــذائــيــة، من 
طــريــق األســـمـــاك واملـــحـــار، يــــؤدي إلــى 
عـــواقـــب عــلــى صــحــة اإلنــــســــان». وذكـــر 
أن الــبــحــر املــتــوســط ُيــعــتــبــر مـــن أكــثــر 
املــنــاطــق تــضــررًا فــي الــعــالــم مــن حيث 
التلوث باملواد البالستيكية الدقيقة، 
«والحل في خطة إنقاذ تقوم على الحد 
من تلويث البحار من جميع املصادر».

تغريُّ املناخ

ر  واعــتــبــر التقرير أن «تــأثــيــر تغيُّ
املــنــاخ عــلــى صــحــة الــســكــان الــعــرب لم 
يــحــظ بــاالهــتــمــام الــكــافــي حــتــى اآلن. 
وتــفــتــقــر املــنــطــقــة إلــــى حــــٍد كــبــيــر إلــى 
ف الوطنية التي تتناول  خطط التكيُّ
االســتــجــابــات الــتــشــريــعــيــة والــعــمــلــيــة، 
بــنــاًء على املخاطر الصحية املتوقعة 
ملـــــوجـــــات الــــحــــر والـــــظـــــواهـــــر الـــجـــويـــة 
الـــشـــديـــدة وتـــلـــوث الـــهـــواء واألمـــــراض 
املعدية. ومن املهم للمنطقة أن تكتسب 
فهمًا أفضل للعوامل املختلفة التي تؤثر 
ر املناخ على الصحة،  على نتائج تغيُّ
من أجل تصميم استراتيجيات فعالة 

ف». للتخفيف والتكيُّ
ر املــنــاخ يشكل  ونــّبــه إلــى أن «تغيُّ
خـــطـــرًا صــحــيــًا عـــاملـــيـــًا، تــشــمــل آثـــــاره 

املباشرة التي تظهر من ارتفاع درجات 
الــجــويــة املتطرفة  الـــحـــرارة والــظــواهــر 
وارتفاع مستوى سطح البحر، أمراض 
الـــقـــلـــب واألوعـــــيـــــة الـــدمـــويـــة وأمــــــراض 
الــجــهــاز التنفسي وضــربــات الشمس. 
ومــن أبــرز اآلثــار غير املباشرة انتشار 
األمــــــــراض املـــنـــقـــولـــة مــــن طـــريـــق املـــيـــاه 
واألغــــذيــــة والـــحـــيـــوانـــات والـــحـــشـــرات، 
وانعدام األمن املائي والغذائي، والنزوح 
والــهــجــرة الــقــســريــة، والــتــأثــيــرات على 
الــصــحــة العقلية واملــهــنــيــة. كــمــا يؤثر 
ر املناخ أيضًا على نحو غير مباشر  تغيُّ
على الصحة بإعاقة التنمية املستدامة 
وتفاقم الفقر. وتفيد املعلومات املتاحة 
ــر املــنــاخ فـــرض بــالــفــعــل عبئًا  بـــأن تــغــيُّ
صحيًا فــي املنطقة العربية؛ مما أدى 
إلــــى زيـــــادة الـــوفـــيـــات ونــســبــة انــتــشــار 
األمــــراض مــن األمــــراض املــعــديــة وغير 
املــعــديــة. ومــن املتوقع أن تــؤدي زيــادة 
الحرارة درجة مئوية واحدة إلى زيادة 

معدل الوفيات بنسبة ٣ في املائة».
وخلص التقرير إلــى أنــه «لــم يعد 
في اإلمكان إنكار تأثير املخاطر البيئية 
على صحة اإلنــســان. وعند النظر إلى 
املنطقة العربية على وجــه التحديد، 
نــجــد أن االفــتــقــار إلـــى املــيــاه املــأمــونــة، 
وزيــــادة تــولــيــد الــنــفــايــات وســـوء طــرق 
ر املناخ، وتلوث  التخلص منها، وتغيُّ
البيئة البحرية، كّلها عوامل ذات تأثير 
ســلــبــي مــلــحــوظ عــلــى صــحــة الــســكــان. 
بــاإلضــافــة إلـــى ذلــــك، أظـــهـــرت جائحة 
كـــــورونـــــا أن تـــحـــقـــيـــق هــــــدف الــصــحــة 
للجميع ضــرورة، ليس فقط للوصول 
إلى خدمات الرعاية الصحية والصرف 
الــصــحــي، ولـــكـــن أيـــضـــًا لــلــتــعــجــيــل في 
الخطوات نحو مراعاة أكبر للمخاطر 
الـــبـــيـــئـــيـــة عـــلـــى الـــصـــحـــة الــــتــــي يــمــكــن 

بها إلى حٍد كبير».
ّ
تجن

أنــــه «يـــتـــعـــّني عــلــى وزارات  ورأى 
الــصــحــة والــبــيــئــة فــي املنطقة العربية 
تـــأكـــيـــد أهـــمـــيـــة الـــتـــرابـــط بــــني الــصــحــة 
البشرية العامة والبيئة الطبيعية في 

إطار التعاون اإلقليمي».
وفيما يخص توفير خدمات املياه 
الــدول  الصالحة للشرب، دعــا التقرير 
الــعــربــيــة إلـــى «تــطــويــر وتنفيذ بــرامــج 
املــيــاه والــصــرف الــصــحــي الــتــي تشمل 
املراقبة الشاملة لكمية إمـــدادات املياه 
ونوعيتها». أمــا فيما يتعلق بتلوث 
الــهــواء، فحض على «تحديث معايير 
جـــــودة الـــهـــواء لــتــتــوافــق مـــع املــعــايــيــر 
الــــدولــــيــــة املـــرتـــبـــطـــة بـــالـــصـــحـــة. ومـــن 
الـــضـــروري وجـــود شبكة مــن محطات 
املــــراقــــبــــة الـــعـــامـــلـــة فــــي جـــمـــيـــع الـــــدول 

العربية ملراقبة جودة الهواء».
ــر املــنــاخ  ومــــع أخــــذ تـــأثـــيـــرات تــغــيُّ
الــــخــــاصــــة بـــاملـــنـــطـــقـــة فـــــي االعــــتــــبــــار، 
«تــــطــــويــــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات  طـــــالـــــب بـــــ
لــلــحــّد من  فــعــالــة ومصممة خصيصًا 
ف معه،  املــنــاخ والتكيُّ ر  مسببات تغيُّ
تكون لها آثار مباشرة وواضحة على 
الــعــرب. ويجب تطوير  صحة السكان 
النفايات،  بــإدارة  التشريعات الخاصة 
بـــدءًا مــن تخفيف كميتها، فــي مـــوازاة 
إطـــــار شـــامـــل لــلــرصــد وتـــقـــويـــم تــأثــيــر 

النفايات على صحة اإلنسان».
وشدد على ضرورة «توجيه مزيد 
من االهتمام إلى حالة البيئة البحرية 
في املنطقة ومخاطرها املحتملة على 
صـــحـــة اإلنــــــســــــان. فــــالــــرصــــد املــنــتــظــم 
ملــســتــويــات املــعــادن الثقيلة فــي أنـــواع 
األســمــاك، على سبيل املــثــال، ضــروري 
ملنع املخاطر الصحية ولضمان شروط 

السالمة الغذائية».
واختتم بالتنويه إلى أنه «لطاملا 
كــــان الـــتـــرابـــط بـــني الــبــيــئــة الــطــبــيــعــيــة 
وصـــحـــة اإلنـــســـان مـــصـــدر قــلــق جـــدي، 
ي األوبئة يضعه اليوم 

ّ
لكن خطر تفش

في مركز الــصــدارة»، معتبرًا أنــه «بات 
واضحًا اآلن، أكثر من أي وقت مضى، 
أن البيئة الطبيعية الصحية هي شرط 

أساسي لصحة البشر».

مياه سيول محملة بالنفايات في صنعاء (إ.ب.أ)

الصحة والبيئة في زمن «كورونا»
أثــــر الــبــيــئــة عــلــى صــحــة اإلنــســان 
ورفاهية عيشه ليس باألمر الجديد. إال 
أن الترابط بني االثنني يكتسب اهتمامًا 
أكبر اآلن، بينما العالم واقٌع في قبضة 
جـــائـــحـــة فـــــيـــــروس «كـــــــورونـــــــا» الـــــذي 
يعود، مثل كثير من الفيروسات، إلى 
أصول حيوانية. وهذا يطرح ضرورة 
اإلدارة املتوازنة بني النشاط اإلنساني 
والــطــبــيــعــة. وفـــي هـــذا الــســيــاق، يأتي 
الــتــقــريــر الــســنــوي الــثــالــث عــشــر لسنة 
٢٠٢٠ للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
(أفــــد)، بــعــنــوان «الــصــحــة والــبــيــئــة في 
البلدان العربية»، في الوقت املناسب، 
اســتــجــابــة ألبـــرز الــتــحــديــات الصحية 

التي تواجه اإلنسانية.
إعــــــــداد الـــتـــقـــريـــر بـــحـــّد ذاتــــــه كـــان 
مـــســـعـــى صـــعـــبـــًا، لـــيـــس فـــقـــط بــســبــب 
ظــروف العمل الضاغطة التي خلقها 
الــوبــاء ووضــعــت قــيــودًا على التفاعل 
الطبيعي بــني الباحثني، ولــكــن أيضًا 
بسبب انعكاسات االنهيار املالي وعدم 
االســتــقــرار الــســيــاســي فــي لــبــنــان على 
عملنا. وقد تفاقم ذلك بسبب انفجار 
ر بشدة على عمل 

ّ
مرفأ بيروت الذي أث

الــعــامــة للمنظمة وشــركــائــهــا  األمـــانـــة 
فــي بـــيـــروت، وألــحــق أضـــــرارًا جسيمة 
بمكاتبها، إلى جانب املأساة اإلنسانية 
واالقــتــصــاديــة الــتــي أصــابــت كثيرين. 
وبالتوازي مع الوضع غير املستقر في 
معظم بلدان املنطقة، أدى هذا األمر إلى 
انخفاض مقلق فــي التمويل مــن ِقبل 
الشركاء والجهات الراعية التقليدية، 
ما يتجاوز أثره إنتاج التقرير السنوي 
إلــى تهديد استمرارية املنتدى نفسه 

كمنظمة إقليمية فاعلة.
الثالث عشر في  هــذا التقرير هــو 
سلسلة «وضــع البيئة العربية» التي 
أطلقها «أفـــد» عــام ٢٠٠٨. وقــد ألهمت 
هذه السلسلة التي سّلطت الضوء على 
التحديات البيئية والحلول املوصى 
بها، تغييرات في السياسات وتبادل 
املعرفة، وحفزت كثيرًا من اإلجــراءات 
عبر املنطقة العربية. تناولت السلسلة 
ر  مواضيع رئيسية، بما في ذلــك تغيُّ
املــنــاخ، واملــيــاه، والــطــاقــة، واالقــتــصــاد 
األخـــــــــضـــــــــر، والـــــبـــــصـــــمـــــة الــــبــــيــــئــــيــــة، 
واالستهالك املستدام، وتمويل التنمية 
املستدامة، والتعليم البيئي، من بني 

أمور أخرى.
يمكن التخفيف مــن ظــهــور كثير 
مـــن األمـــــــراض واألوبــــئــــة وانــتــشــارهــا 
وتــأثــيــرهــا مـــن خــــالل إدارة األخـــطـــار 
الــبــيــئــيــة. وهـــذا يجعل مــن الــضــروري 
معالجة األســبــاب البيئية األساسية 
الــكــامــنــة كــجــزء مــن أي خــطــة للرعاية 
الــصــحــيــة. وفـــي حـــني أن هـــذه حقيقة 
عــاملــيــة عـــامـــة، فــإنــهــا أكــثــر أهــمــيــة في 
املنطقة العربية؛ حيث األخطار البيئية 
أعلى ومعدالت التنمية أبطأ في معظم 

البلدان.
خالل العقود األخيرة، حقق العالم 
انخفاضًا في األمراض املعدية، بينما 
شهد في الوقت نفسه ارتفاعًا هائًال في 
األمــراض واألضــرار الصحية الناجمة 
البيئية السيئة. وقــّدرت  الــظــروف  عن 
الــعــاملــيــة أن أكــثــر من  الــصــحــة  منظمة 
ألـــــف مــــواطــــن عـــربـــي ســيــفــقــدون   ٦٧٦
حياتهم قبل األوان سنة ٢٠٢٠، بسبب 
ض ألخــــطــــار بــيــئــيــة تــقــلــيــديــة.  الـــتـــعـــرُّ
وتشمل األمــراض املدفوعة باألسباب 
البيئية واألكثر تأثرًا بها في البلدان 
الـــعـــربـــيـــة... أمـــــراض الــقــلــب واألوعـــيـــة 

الدموية، واإلسهال، والتهابات الجهاز 
الــتــنــفــســي، والـــســـرطـــان. أمـــا الــعــوامــل 
الـــرئـــيـــســـيـــة لـــألخـــطـــار الــبــيــئــيــة لــهــذه 
األمــراض فهي تلوث الهواء الخارجي 
والداخلي، وعدم توافر املياه النظيفة، 
والتلوث البحري، والتمدد الحضري 
غــيــر املــنــضــبــط، وتــــدهــــور األراضــــــي، 
ض للنفايات واملواد الكيميائية  والتعرُّ
ــع غــيــر املقّيد  الـــضـــارة. كــمــا أن الــتــوسُّ
لــــألنــــشــــطــــة الـــســـكـــنـــيـــة والـــصـــنـــاعـــيـــة 
والزراعية في اتجاه املوائل الطبيعية 

ســيــؤدي إلـــى ارتـــفـــاع مـــعـــّدالت انتقال 
األمـــــراض، وخــاصــة الــفــيــروســات، من 

الحيوانات إلى البشر.
يــدعــو الــهــدف الــثــالــث مــن أهـــداف 
التنمية املستدامة السبعة عشر إلى 
ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية 
للجميع بحلول سنة ٢٠٣٠. ويتطلب 
تــحــقــيــق هـــــذا الــــهــــدف مــعــالــجــة عـــبء 
األمـــــراض املــرتــبــط بــالــبــيــئــة؛ حــيــث إن 
ض لـــألخـــطـــار الــبــيــئــيــة عــامــل  الــــتــــعــــرُّ
رئــيــســي يـــؤثـــر عــلــى صــحــة اإلنـــســـان. 
وهناك حاجة إلى نهج بيئي متكامل 
الــعــامــة، يعترف بالتفاعالت  للصحة 
ـــدة بــــني الـــعـــوامـــل الــبــيــولــوجــيــة 

ّ
املـــعـــق

والــســلــوكــيــة والبيئية واالجــتــمــاعــيــة. 
فــالــحــّد مـــن الـــعـــبء الــبــيــئــي لــألمــراض 
ممكن فقط من خالل التدابير املصممة 

واملنفذة بطريقة شاملة.
وفــي هــذا السياق، يناقش تقرير 
الــعــوامــل البيئية  لــســنــة ٢٠٢٠  «أفـــــد» 
الــرئــيــســيــة الـــتـــي تـــؤثـــر عــلــى مختلف 
جـــوانـــب صــحــة اإلنـــســـان فـــي الــبــلــدان 
الــعــربــيــة، ويــقــتــرح خــطــة عــمــل تــمــّكــن 
الثالث من  املنطقة من تحقيق الهدف 

أهــــــداف الــتــنــمــيــة املـــســـتـــدامـــة. ويــمــكــن 
وضــــــع هــــــذه الـــتـــوصـــيـــات فــــي ســيــاق 
متكامل للتنمية، مــن خـــالل معالجة 
الــــصــــحــــة فــــــي اإلطــــــــــــار االجــــتــــمــــاعــــي 
واالقـــــتـــــصـــــادي والـــبـــيـــئـــي. وتـــتـــنـــاول 
فــصــول الــتــقــريــر الــســبــعــة الــعــالقــة بني 
الــصــحــة واملـــيـــاه والــــهــــواء والــنــفــايــات 
ر املناخ، فضًال  وتلوث املحيطات وتغيُّ
عن التقدم والعقبات باتجاه تحقيق 
مـــحـــتـــوى الـــصـــحـــة الــبــيــئــيــة ألهـــــداف 

التنمية املستدامة.
لقد كان ألعضاء «أفد» األكاديميني 
من الجامعات في املنطقة العربية دور 
رئــيــســي فـــي تــطــويــر الــتــقــريــر. فكلية 
العلوم الصحية في الجامعة األميركية 
الــتــي تستضيف املــؤتــمــر  بــيــروت  فــي 
االفــــتــــراضــــي أيــــضــــًا، كــــانــــت الـــشـــريـــك 
األساسي في إعداد التقرير. كما ساهم 
بــاحــثــون مــن جامعة الخليج العربي 
فــــي الـــبـــحـــريـــن، وجـــامـــعـــتـــي الـــقـــاهـــرة 
واإلســكــنــدريــة فــي مــصــر. وشــــارك في 
التقرير املركز اإلقليمي لصحة البيئة 
التابع ملنظمة الصحة العاملية. وفي 
عصر «كــورونــا»، ُيعقد مؤتمر «أفــد» 

ر 
َّ
افتراضيًا للمرة األولــى، بعدما تعذ

جمع املشاركني في قاعة واحدة، حتى 
توزيعهم في مجموعات صغيرة على 
قاعات في أكثر من بلد، وربط القاعات 

إلكترونيًا، كما كان مأموًال.
ثــمــة حــاجــة إلـــى تـــبـــادل الــخــبــرات 
الــتــخــصــصــات املــتــعــلــقــة بالصحة  فـــي 
والــبــيــئــة عــبــر الـــبـــلـــدان الـــعـــربـــيـــة، مع 
تكثيف التعاون اإلقليمي، بما يشمل 
الــتــأهــب لــلــطــوارئ ملــواجــهــة الـــكـــوارث 
الــصــحــيــة والـــبـــيـــئـــيـــة. ويـــبـــقـــى إنـــشـــاء 
نظام رعاية صحية أولية، بما في ذلك 

التثقيف الصحي، مهمة ملّحة.
التقرير، من  نأمل أن يساعد هــذا 
خــــالل تــســلــيــط الـــضـــوء عــلــى الــعــالقــة 
املــتــبــادلــة بـــني الــبــيــئــة والـــصـــحـــة، في 
الــبــلــدان  فـــي  الــبــيــئــيــة  تــعــزيــز اإلدارة 
العربية بطريقة تحمي صحة اإلنسان 
على نحو أفضل، وأن ُيساهم أيضًا في 
ــظــم الصحية لالستجابة 

ُ
الــن تنشيط 

الفعالة لتأثير العوامل البيئية.

* األمني العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
«أفد» واملحرر املشارك في التقرير

نجيب صعب*
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بريطانيا تتوقع توافر مزيد من البدائل مطلع العام املقبل

املفوضية األوروبية تبرم عقدًا مع «بيونتيك» و«فايزر» لتوريد «لقاح كورونا» 
بروكسل: «الشرق األوسط»

أتــــمــــت املـــفـــوضـــيـــة األوروبــــــيــــــة 
مفاوضاتها بشأن عقد لتسلم اللقاح 
الــواعــد مــن إنــتــاج شــركــتــي األدويــــة: 
األملـــانـــيـــة «بــيــونــتــيــك»، واألمــيــركــيــة 

«فايزر».
وأكــــــــــــدت مــــــصــــــادر املـــفـــوضـــيـــة 
لوكالة األنباء األملانية في بروكسل 
أمـــــس (الــــثــــالثــــاء) أن «املــــفــــاوضــــات 
مـــع الــشــركــتــني انـــتـــهـــت»، وأضـــافـــت 

املصادر: «تم إبرام العقد».
وعقب إبرام العقد، صار من حق 
جميع الــــدول األعــضــاء فــي االتــحــاد 
األوروبــي، والبالغ عددها ٢٧ دولة، 
الـــحـــصـــول املـــتـــزامـــن عــلــى الــدفــعــات 
األولى من واردات اللقاح. وسُيجرى 
توزيع هذه الدفعات على الدول وفقًا 
لكثافة السكان في كل دولــة. وتبلغ 
حــصــة أملــانــيــا مــنــهــا حـــوالـــي ١٩ في 

املائة.
وأجــــــرت املــفــوضــيــة األوروبــــيــــة 
مفاوضات مع «بيونتيك» و«فايزر» 
على مــدار شــهــور. وعقب محادثات 
أولية، أعلنت املفوضية بالفعل في 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) املـــاضـــي عــزمــهــا 
شراء ما يصل إلى ٣٠٠ مليون جرعة 
مـــن الــشــركــتــني، إال أنــهــا لـــم تــكــن قد 
أبــرمــت بــعــد اتــفــاقــا إطــاريــا معهما، 
عــلــى عــكــس ثــــالث شـــركـــات تصنيع 

لقاحات أخرى.

أملانيا
إلـــى ذلـــك، تــوقــع وزيـــر الصحة 
األملاني ينس شبان توفير ما يصل 
إلـــى ١٠٠ مــلــيــون جــرعــة مــن الــلــقــاح 
الــــــذي طــــورتــــه شـــركـــة «بــيــونــتــيــك» 
األملانية عقب حصول الشركة على 
موافقة عليه. وقال شبان في برلني 
أمس (الثالثاء) إن الحكومة األملانية 
دخلت في محادثات في هذا الشأن 
مـــع االتــــحــــاد األوروبـــــــــي، مــوضــحــًا 
أنــــه يــتــوقــع إبــــــرام عــقــد ســـريـــع بني 
املفوضية األوروبــيــة و«بيونتيك» 
وشــريــكــتــهــا األمـــيـــركـــيـــة «فــــايــــزر». 
وأضــــــاف: «كـــونـــوا عــلــى يــقــني أنــنــا 

سنعقد هذا االتفاق سريعًا».

أمريكا
وأعلنت الواليات املتحدة االثنني 
أنها قد تصدر ترخيصًا للقاح ضد 
فــــي غــــضــــون أســـابـــيـــع  كـــوفـــيـــد - ١٩ 
قليلة، فيما قال ألبرت بورال، الرئيس 
التنفيذي لشركة فايزر لــألدويــة، إن 
اإلعالن عن لقاح ضد فيروس كورونا 
ال عـــالقـــة لــــه بـــمـــوعـــد إعــــــالن نــتــائــج 

االنتخابات األميركية. 
وأضـــــاف بــــورال فـــي مــقــابــلــة مع 
شبكة «سي إن إن» اإلخبارية: «كنت 

أتــوقــع أن يــحــدث هــذا (اإلعــــالن) قبل 
نهاية أكتوبر (تشرين األول)... وفي 

النهاية حدث ذلك بعد أسبوع».
وتــابــع: «نعتقد أنــنــا فــي وضــع 
إلــى ٥٠  جيد ليكون لدينا مــا يصل 
مــلــيــون جـــرعـــة هــــذا الـــعـــام عـــاملـــيـــا... 
وأعــتــقــد أنــنــا فــي وضــع جيد ليكون 
لدينا ١٫٣ مليار جرعة عامليا مجددا 
فــي الــعــام املــقــبــل». وأوضــــح: «هــنــاك 
خطأ تصنيع أحدهما في الواليات 
املــــــتــــــحــــــدة، ويـــــتـــــم الــــتــــصــــنــــيــــع فــيــه 
لألميركيني بشكل رئيسي... وهناك 
خــط تصنيع آخــر فــي كــل مــن أملانيا 

وبلجيكا وسينتج آلسيا وأوروبـــا، 
وبقية دول العالم». 

إعـــــــــالن مـــجـــمـــوعـــتـــي  ومــــــــا زال 
«فـــــايـــــزر» األمـــيـــركـــيـــة و«بــيــونــتــيــك» 
األملانية عن تطوير لقاح فعال بنسبة 
٩٠ في املائة ضد كوفيد – ١٩، يثير 
آماال كبيرة. ورحبت منظمة الصحة 
«ابتكار وتعاون علمي غير  العاملية بـ

مسبوقني».
واســــتــــقــــبــــل الـــــدكـــــتـــــور أنـــتـــونـــي 
فــــاوتــــشــــي، مــــديــــر املـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي 
األمـــيـــركـــي لــلــحــســاســيــة واألمــــــراض 
املعدية، نبأ لقاح للوقاية من فيروس 

كورونا تطوره شركة فايزر باعتباره 
«أمــــــرًا عــظــيــمــًا». وقـــــال إن الـــواليـــات 
املتحدة قد يكون لديها جرعات لقاح 

جاهزة قبل نهاية العام.
ويؤكد األميركيون الذين أوصوا 
مسبقا ١٠٠ مليون جرعة، أن التلقيح 
قـــد يــبــدأ قــبــل نــهــايــة الــســنــة، ويــأمــل 
األوروبيون الذين أوصوا ٢٠٠ مليون 
جرعة ويتفاوضون للحصول على 
١٠٠ ألــف جرعة أخــرى في الحصول 
عليها مطلع ٢٠٢١. وحاليا هناك ٢٥٩ 
لقاحًا محتمًال قيد الدرس وفقًا ملعهد 

لندن للصحة والطب االستوائي.

بريطانيا
وفـــــــي لـــــنـــــدن، أعــــلــــن مــســتــشــار 
علمي في الحكومة البريطانية أمس 
(الثالثاء) أن «لقاحني أو ثالثة» ضد 
فيروس كورونا املستجد قد تصبح 
متوافرة مطلع عام ٢٠٢١ ما يسمح 
بــاحــتــمــال الــــعــــودة إلــــى حـــيـــاة أكــثــر 

طبيعية في الربيع.
وقــــال جـــون بــيــل، أســتــاذ الطب 
فــــي جـــامـــعـــة أوكــــســــفــــورد والــعــضــو 
فـــــي الـــلـــجـــنـــة الـــعـــلـــمـــيـــة الــــتــــي تـــرفـــع 
التوصيات إلى الحكومة خالل األزمة 
الصحية: «لن أفاجأ إذا بدأت السنة 
الجديدة مع توافر لقاحني أو ثالثة 
قابلة للتوزيع». وأضاف أمام لجنة 
بــرملــانــيــة: «إنــنــي فــي غــايــة الــتــفــاؤل 
لــنــاحــيــة تـــوزيـــع لــقــاحــات كــافــيــة في 
الــعــام املقبل لتبدأ  الفصل األول مــن 
األمـــــور تــبــدو طــبــيــعــة أكــثــر بــحــلــول 
الربيع مما هي عليه اآلن». وتابع أن 
فرص حصول هذا السيناريو تراوح 
بني ٧٠ و٨٠ في املائة. وطبقًا لوكالة 
الصحافة الفرنسية، فــإن بريطانيا 
الــتــي تــعــد مــن الــــدول األكــثــر تــضــررًا 
مـــع وفــــاة أكــثــر مـــن ٤٩ ألـــف شخص 
وإصابة ١٫٢ مليون، أوصت على ٤٠ 
مــلــيــون جــرعــة لــقــاح مــن فــايــزر التي 
قـــد يــجــاز اســتــخــدامــهــا خـــالل ثــالثــة 
أسابيع وفقًا للبروفسور جون بيل. 
وأكد: «أعتقد أننا سنكون مستعدين 
مــنــتــصــف ديــســمــبــر (كـــانـــون األول) 
لبدء التلقيح». وطلب وزير الصحة 
مـــات هــانــكــوك مـــن الــنــظــام الصحي 
الــعــام أن يــكــون على اســتــعــداد لبدء 
التلقيح مطلع الشهر املقبل إذا كان 
الــلــقــاح جــاهــزًا. وستعطى األولــويــة 
لألشخاص األكثر ضعفًا خصوصًا 
فـــي دور رعـــايـــة املــســنــني والــطــواقــم 
الطبية. وستطلق حملة تلقيح مع 

أولوية لكبار السن ثم الشباب.
وكان رئيس الوزراء البريطاني 
بـــــوريـــــس جــــونــــســــون أبـــــــــدى حـــــذرًا 
بـــــإزاء إعـــــالن فـــايـــزر االثـــنـــني، داعــيــًا 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــني إلـــــى االســــتــــمــــرار فــي 
احـــتـــرام الــقــيــود الــصــحــيــة الــجــديــدة 

املفروضة في البالد

«حادث خطير» يعلق 
تجارب البرازيل على لقاح صيني

ريو دي جانريو: «الشرق األوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الــصــحــيــة فـــي الـــبـــرازيـــل أول 
ــهــا عّلقت التجارب السريرية 

ّ
أن مــن أمــس (االثــنــني) 

على لقاح تجريبي صيني مضاّد لفيروس كورونا 
«حـــادث  املــســتــجــّد بــعــد تـــعـــّرض أحــــد املــتــطــّوعــني لــــ

خطير» لم تحّدد ماهّيته.
وقالت وكالة اليقظة الصحية (أنفيزا) في بيان 
ها «قّررت وقف 

ّ
نقلته وكالة الصحافة الفرنسية، إن

التجارب السريرية على لقاح كورونافاك بعد حادث 
خطير» وقع في ٢٩ أكتوبر (تشرين األول).

ولــم تــوضــح الــوكــالــة مــاهــّيــة الــحــادث الخطير، 
ها أوضــحــت أّن هــذا الــنــوع مــن الــحــوادث يمكن 

ّ
لكن

أن يكون وفاة أو آثــارًا جانبية قد تتسبب بالوفاة، 
أو إعاقة شديدة، أو حالة تستدعي االستشفاء، أو 

«حدثًا مهمًا سريريًا».
وتأتي هذه االنتكاسة للقاح «كورونافاك» الذي 
يــطــّوره مختبر «سينوفاك بايوتيك» الصيني في 
الــيــوم نفسه الـــذي أعــلــنــت فــيــه املــجــمــوعــة الــدوائــيــة 
أّن لقاحها التجريبي  األميركية العمالقة «فــايــزر» 
املضاّد لكورونا «أثبت فعالية بنسبة ٩٠ في املائة» 

في الوقاية من مرض كوفيد - ١٩.
وبالنسبة للواليات املّتحدة التي حجزت مسبقًا 
١٠٠ مليون جرعة من لقاح فايزر، فإن هذا اإلعالن 
التلقيح يمكن أن تبدأ قبل  أّن أولــى عمليات  يعني 
اللقاح،  التأكد من سالمة هــذا  الــعــام، بشرط  نهاية 

وهو أمر يتوقع أن يحصل بحلول األسبوع املقبل.
ويتعّني على فايزر أوًال الحصول على تصريح 
مـــن وكـــالـــة األدويــــــة األمــيــركــيــة (إف دي إيــــه) الــتــي 

ستحّدد ما إذا كان هذا اللقاح آمنًا وفعاًال.
ولــقــاحــا فــايــزر وســيــنــوفــاك الــتــجــريــبــيــان بلغا 
ه 

ّ
املرحلة الثالثة واألخيرة من التجارب، ما يعني أن

سيتقّرر في ضوء نتائج هذه التجارب ما إذا كانت 
السلطات الصحية ستجيزهما أم ال.

وتجري تجارب سريرية على كال اللقاحني في 
البرازيل، ثاني دولة في العالم بعد الواليات املتحدة 
من حيث عدد الوفيات الناجمة عن الوباء (أكثر من 

١٦٢ ألف وفاة).
اللقاح الصيني محور معركة سياسية  وشّكل 
في البرازيل بني أحد كبار مؤّيديه، جواو دوريا حاكم 
والية ساو باولو وخصمه السياسي األبرز الرئيس 

جايير بولسونارو.
وشّن الرئيس اليميني املتطّرف هجومًا شرسًا 
على «كورونافاك» قائًال إّن مصدره هو «ذاك البلد 
اآلخــر»، وهــو يــرّوج بــدًال منه للقاح تطّوره جامعة 
أكــســفــورد بــالــتــعــاون مــع مــجــوعــة «أســتــرازيــنــيــكــا» 

البريطانية للصناعات الدوائية.

يعرف باسم «امليالتونني» ويستخدم دون وصفة طبية

ُمنوم بسيط ينضم إلى العالجات احملتملة للفيروس
القاهرة: حازم بدر

تشير نتائج دراســـة جديدة 
بــــقــــيــــادة مــســتــشــفــى (كــلــيــفــالنــد 
كــــلــــيــــنــــيــــك) بـــــأمـــــيـــــركـــــا، إلـــــــــى أن 
«املـــــيـــــالتـــــونـــــني»، وهـــــــو هــــرمــــون 
الـــنـــوم واالســتــيــقــاظ  يــنــظــم دورة 
ويــســتــخــدم بشكل شــائــع كمنوم 
يـــكـــون  قـــــد  دون وصــــفــــة طـــبـــيـــة، 
خيارا عالجيا قابال للتطبيق مع 
مرض «كوفيد - ١٩»، الذي يسببه 

فيروس كورونا املستجد.
ونــــظــــرًا الســــتــــمــــرار انـــتـــشـــار 
أنــحــاء  «كــوفــيــد - ١٩» فــي جميع 
الـــــعـــــالـــــم، ال ســـيـــمـــا مـــــع ارتـــــفـــــاع 
الـــــحـــــاالت خـــــالل مــــا أطـــلـــق عــلــيــه 
الــبــعــض «املـــوجـــة الــثــانــيــة»، فــإن 
إعادة استخدام األدوية املعتمدة 
الــــغــــذاء  قـــبـــل إدارة  بـــالـــفـــعـــل مــــن 
والــــــــــــــدواء األمــــيــــركــــيــــة ألغـــــــراض 
عالجية جديدة ال تزال هي األكثر 
كــفــاءة واألقــــل تــكــلــفــة، وهـــو نهج 
فعال لعالج املرض أو الوقاية منه.

ووفقًا للنتائج املنشورة أمس 
في دورية (بلوس بيولوجي)، فإن 
منصة الذكاء الصناعي الجديدة 

التي طورها باحثو معهد أبحاث 
ليرنر، التابع ملستشفى (كليفالند 
كلينيك) لتحديد األدوية املحتملة 
إلعــادة استخدامها مع «كوفيد - 
١٩» قد كشفت عن «امليالتونني» 

كمرشح محتمل.
وكــــــشــــــف تــــحــــلــــيــــل بــــيــــانــــات 
املـــرضـــى مـــن ســجــل كــوفــيــد - ١٩ 
فــي كليفالند كلينيك، أيــضــًا، أن 
استخدام امليالتونني كان مرتبطًا 
بـــانـــخـــفـــاض احــــتــــمــــال اإلصــــابــــة 
بفيروس كورونا املستجد املسبب 
لـــلـــمـــرض بــنــســبــة ٣٠ فــــي املـــائـــة 

تقريبًا.
ويــقــول فيكسيونج تشينغ، 
األستاذ املساعد في معهد الطب 
الجينومي فــي كليفالند كلينك، 
واملؤلف الرئيسي للدراسة: «من 
املهم جدًا مالحظة أن هذه النتائج 
ال تشير إلـــى أن الــنــاس يــجــب أن 
يبدأوا في تناول امليالتونني دون 
استشارة الطبيب، فما فعلناه فقط 
هــو دراســـة قائمة على املالحظة 
واســـــــعـــــــة الـــــنـــــطـــــاق والـــــتـــــجـــــارب 
العشوائية ذات الشواهد للتحقق 
مـــــن صـــحـــة الــــفــــائــــدة الـــســـريـــريـــة 

للميالتونني للمرضى املصابني 
(كوفيد - ١٩) لكننا متحمسون  بـ
بـــشـــأن االرتــــبــــاطــــات الــــــــواردة في 
هذه الدراسة الستكشافها بشكل 
أكــبــر». وخــالل الــدراســة استخدم 
الــــبــــاحــــثــــون مـــنـــهـــجـــيـــات الـــطـــب 
الــشــبــكــي والــــســــجــــالت الــصــحــيــة 
اإللــكــتــرونــيــة واســعــة الــنــطــاق من 
مرضى كليفالند كلينك لتحديد 
املـــظـــاهـــر الـــســـريـــريـــة واألمـــــــراض 
بــــــني (كــــوفــــيــــد - ١٩)  الــــشــــائــــعــــة 

وأمراض أخرى.
وعلى وجــه التحديد، قاموا 
بــقــيــاس الـــقـــرب بـــني الــبــروتــيــنــات 
املــرتــبــطــة جــيــدًا بـــــ٦٤ مــرضــا آخــر 
عــبــر الــعــديــد مــن فــئــات األمــــراض 
(الــــســــرطــــان الـــخـــبـــيـــث، وأمــــــراض 
املــنــاعــة الــذاتــيــة، وأمــــراض القلب 
واألوعـــــيـــــة الــــدمــــويــــة، والــتــمــثــيــل 
الـــغـــذائـــي، واألمـــــــراض العصبية 
والــــرئــــويــــة)، حــيــث يــشــيــر الــقــرب 
إلــى احتمالية أعلى لالرتباطات 

املرضية بني األمراض.
الــــــــبــــــــاحــــــــثــــــــون أن  ووجـــــــــــــــــد 
املــرتــبــطــة بمتالزمة  الــبــروتــيــنــات 
الـــضـــائـــقـــة الــتــنــفــســيــة واإلنــــتــــان، 

وهــمــا ســبــبــان رئــيــســيــان لــلــوفــاة 
(كــوفــيــد  فــي املــرضــى املــصــابــني بـــ
- ١٩) الــحــاد، مــرتــبــطــان ارتــبــاطــًا 
وثيقًا ببروتينات فيروس كورونا 

املستجد املتعددة.
ويوضح الدكتور تشينغ أن 
«هــــذا يــشــيــر إلـــى أن الـــــدواء الــذي 
تمت املوافقة عليه بالفعل لعالج 
هذه الحاالت التنفسية قد يكون 
له بعض الفائدة في عالج (كوفيد 
- ١٩) مــن خـــالل الــعــمــل عــلــى تلك 

األهداف البيولوجية املشتركة».
وبـــــشـــــكـــــل عـــــــــــام، قـــــــــــــرروا أن 
أمــــــــراض املـــنـــاعـــة الــــذاتــــيــــة (مــثــل 
مـــرض الــتــهــاب األمـــعـــاء)، والــرئــة 
(عــــــلــــــى ســــبــــيــــل املــــــــثــــــــال، مـــــرض 
االنسداد الرئوي املزمن والتليف 
الــــرئــــوي) واألمــــــــراض الــعــصــبــيــة 
(مــثــل االكــتــئــاب واضـــطـــراب فــرط 
الحركة ونقص االنتباه) أظهرت 
تــــقــــاربــــًا كــــبــــيــــرًا مـــــع بـــروتـــيـــنـــات 
الــفــيــروس الــجــديــد، وحـــــددوا ٣٤ 
دواًء مرشحا إلعــادة االستخدام، 

أهمها امليالتونني.
ويـــضـــيـــف تـــشـــيـــنـــغ: «تــشــيــر 
الدراسات الحديثة إلى أن (كوفيد 

- ١٩)، وهو مرض منهجي يؤثر 
عــلــى الــعــديــد مـــن أنـــــواع الــخــاليــا 
واألنـــســـجـــة واألعـــــضـــــاء، لــــذا فــإن 
بــالــتــداخــالت املعقدة بني  املعرفة 
الفيروس واألمــراض األخرى هي 
املفتاح لفهم املضاعفات املرتبطة 
بـــاملـــرض وتــحــديــد األدويــــــة الــتــي 

يمكن إعادة استخدامها».
ومــــن جـــانـــبـــه، يــثــنــي دكــتــور 
مــــعــــتــــز خــــــالــــــد، املـــــــــــدرس بــكــلــيــة 
الــصــيــدلــة جــامــعــة املــنــيــا (جــنــوب 
مـــصـــر) عـــلـــى تـــوجـــه الـــبـــحـــث عــن 
خـــــيـــــارات عـــالجـــيـــة بــــني األدويـــــــة 
املعتمدة واملتاحة تجاريًا، حيث 
إن ذلك يقلص كثيرا من خطوات 
اعـــتـــمـــادهـــا ضــمــن بـــروتـــوكـــوالت 
الــــعــــالج لـــتـــوفـــر مـــعـــلـــومـــات حـــول 

عامل السالمة واألمان.
ومـــع ذلـــك، فـــإن دكــتــور خالد 
يـــشـــدد عـــلـــى أن مــــا تـــوصـــلـــت لــه 
الدراسة ال يزال مجرد مالحظات 
ال يــنــبــغــي الــتــعــويــل عــلــيــهــا قبل 
إجراء تجارب سريرية لتأكيد ما 
تمت مالحظته، وإلى حني تحقق 
ذلك يظل هذا الــدواء مجرد عالج 

محتمل.

وفيات الفيروس في إيران تتجاوز ٣٩ ألفًا
طهران: «الشرق األوسط»

الــــصــــحــــة  وزارة  أعــــــلــــــنــــــت 
اإليــــــرانــــــيــــــة، أمـــــــس (الـــــثـــــالثـــــاء)، 
تسجيل ٤٥٣ حالة وفاة و١٠٣٣٩ 
«كورونا» خالل  إصابة جديدة بـ

الــــســــاعــــات األربـــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
املاضية.

الـــوزارة أن إجمالي  وأعلنت 
عدد إصابات «كورونا» في البالد 
ارتفع بذلك إلى أكثر من ٧٠٣ آالف 

حالة.

وصــــرحــــت املـــتـــحـــدثـــة بــاســم 
وزارة الصحة والعالج والتعليم 
الــطــبــي اإليــرانــيــة ســيــمــا ســـادات 
الـــوفـــيـــات  بــــــأن إجــــمــــالــــي  الري، 
الــنــاجــمــة عــن اإلصــابــة بفيروس 
إلــى ٣٩  كورونا في البالد ارتفع 

ألفًا و٢٠٢ حالة.
وذكرت أن ٥٥٨٤ من املصابني 
في وضع صحي حرج، وأن عدد 
املتعافني تجاوز ٥٣٠ ألفًا، وفقًا 
ملا أوردته وكالة أنباء الجمهورية 

اإلسالمية اإليرانية (إرنا).

ووفـــــــقـــــــًا لــــلــــبــــيــــانــــات الــــتــــي 
تــــجــــمــــعــــهــــا جــــــامــــــعــــــة «جــــــونــــــز 
هــوبــكــنــز»، فـــإن إيـــــران تــأتــي في 
املـــرتـــبـــة الـــــــــ١٤ عـــاملـــيـــًا مــــن حــيــث 
إجمالي عدد اإلصابات املسجلة 

«كورونا». بـ

«أفد» يوصي بتوفري «الصحة للجميع» ال للقادرين فحسب

الجائحة تكشف ضعف أنظمة الرعاية الصحية
بريوت: «الشرق األوسط»

الــعــربــي للبيئة  أكـــد املــنــتــدى 
(أفـــــــــــــد) أن جـــائـــحـــة  والــــتــــنــــمــــيــــة 
«كــــورونــــا» كــشــفــت ضــعــف أنظمة 
الـــــرعـــــايـــــة الـــصـــحـــيـــة فـــــي الـــعـــالـــم 

العربي.
جاء ذلك في تقريره السنوي 
الــثــالــث عــشــر فــي سلسلة «وضــع 
ــــــذي أطــلــقــه  الـــبـــيـــئـــة الـــعـــربـــيـــة»، ال
أمــس فــي مؤتمر دولـــي افتراضي 
اســتــضــافــتــه الــجــامــعــة األمــيــركــيــة 
فـــي بـــيـــروت. وشـــــارك فـــي املــؤتــمــر 
نحو ٦٠٠ من الهيئات الحكومية 
والــخــاصــة والــجــامــعــات وهــيــئــات 

املجتمع املدني من ٤٥ بلدًا، ترتبط 
إلكترونيًا عن طريق مركز للتحكم. 
كذلك يتم بث وقائع الجلسات عبر 
صفحتي املنتدى ومجلة «البيئة 
والتنمية» على «فيسبوك»، والتي 
يـــزيـــد عـــــدد مــتــابــعــيــهــا عـــلـــى ١٫٥ 

مليون شخص.
عـــمـــل أكـــثـــر مــــن ١٥٠ أســـتـــاذًا 
وخبيرًا من جامعات ومراكز أبحاث 
عربية وأجنبية على إعداد التقرير 
عــن الــصــحــة والــبــيــئــة ومــراجــعــتــه. 
كلية العلوم الصحية في الجامعة 
األميركية في بيروت كانت الشريك 
األســاســي في إعــداد التقرير، كما 
ساهم باحثون من جامعة الخليج 

العربي فــي البحرين، وجامعتي 
الــقــاهــرة واإلســكــنــدريــة ومؤسسة 
كيموِنكس لالستشارات البيئية 
فــــــي مـــــصـــــر، وجــــامــــعــــة الـــقـــديـــس 
يــوســف فـــي بـــيـــروت. وشـــــارك في 
الــتــقــريــر املـــركـــز اإلقــلــيــمــي لصحة 
الــبــيــئــة الـــتـــابـــع ملــنــظــمــة الــصــحــة 

العاملية.
تـــــتـــــنـــــاول فـــــصـــــول الـــتـــقـــريـــر 
الـــســـبـــعـــة الــــعــــالقــــة بـــــني الـــصـــحـــة 
واملياه والهواء والنفايات وتلوث 
ر املناخ، فضًال عن  املحيطات وتغيُّ
التقدم والعقبات باتجاه تحقيق 
محتوى الصحة البيئية ألهــداف 

التنمية املستدامة.

ولفت إلى أن جائحة كورونا 
املستمرة منذ نهاية ٢٠١٩ كشفت 
الــرعــايــة الصحية  ضــعــف أنــظــمــة 
فــــي املـــنـــطـــقـــة الـــعـــربـــيـــة، والــــقــــدرة 
البلدان على  املــحــدودة فــي معظم 
الـــتـــعـــامـــل مــــع األزمــــــــات الــصــحــيــة 
الطارئة. كما أظهرت الجائحة أنه 
ال يمكن الحفاظ على صحة الناس 
فقط باستهداف املجموعات التي 
تــكــالــيــف خــدمــات  يمكنها تــحــّمــل 
الرعاية الصحية. فالهدف الثالث 
من أهــداف التنمية املستدامة هو 
وجوب توفير «الصحة للجميع»، 

ال للقادرين فحسب.
وأّكــــــــد الـــتـــقـــريـــر أنــــــه لــــم يــعــد 

فــي اإلمــكــان إنــكــار تأثير املخاطر 
البيئية على صحة اإلنسان. وعند 
الــعــربــيــة على  إلـــى املنطقة  الــنــظــر 
وجـــه الــتــحــديــد، وجـــد أن االفــتــقــار 
إلى املياه املأمونة، وزيــادة توليد 
الــنــفــايــات وســــوء طـــرق التخلص 
ر املناخ، وتلوث البيئة  منها، وتغيُّ
البحرية، كّلها عوامل ذات تأثير 
سلبي ملحوظ على صحة السكان. 
ودعا التقرير إلى تبادل الخبرات 
في التخصصات املتعلقة بالصحة 
والبيئة عبر البلدان العربية، مع 
تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون اإلقــلــيــمــي، بما 
يشمل التأهب للطوارئ ملواجهة 

الكوارث الصحية والبيئية.

«كورونا» عامليًا ١٫٢ مليون وفاة بـ

باريس: «الشرق األوسط»

تــســبــب فـــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد فـــي وفـــاة 
١٫٢٦٣٫٨٩٠ شخصا فــي العالم وأصــيــب نحو ٥١ 
مليونا منذ اإلبــالغ عن ظهور املــرض في الصني 
نهاية ديسمبر (كانون األول)، بحسب تعداد أجرته 
إلــى مصادر  وكالة الصحافة الفرنسية، استنادًا 

رسمّية أمس (الثالثاء).
أكــثــر مــن ٥٠٫٩٠٧٫٧٧٠ شــخــصــًا في  وأصــيــب 
بـــالـــفـــيـــروس، تــعــافــى مــنــهــم ٣٣٫١٢١٫٤٠٠  الــعــالــم 
شخص على األقل حتى أمس، فيما سجل االثنني 
٦٨٦٧ وفــاة إضافية و٤٦٥٫٥١٤ إصابة جديدة في 

العالم.
والــــدول الــتــي سجلت أكــبــر عــدد مــن الوفيات 
الجديدة في الساعات األربــع والعشرين األخيرة 
هـــي فــرنــســا (٥٤٨) وإســبــانــيــا (٥١٢) والـــواليـــات 
املتحدة (٤٨٩). والواليات املتحدة هي أكثر البلدان 
تــضــررًا مــن حــيــث عـــدد الــوفــيــات واإلصـــابـــات مع 
تسجيلها ٢٣٨٫٢٥١ وفاة من ١٠٫١١٠٫٥٥٢ إصابة، 
حسب تعداد جامعة جونز هوبكنز، وشفي ما ال 

يقل عن ٣٫٩٢٨٫٨٤٥ شخصًا في البالد.
بعد الواليات املتحدة، أكثر الدول تضررًا من 
الــوبــاء هي البرازيل حيث سجلت ١٦٢٫٦٢٨ وفاة 
من أصل ٥٫٦٧٥٫٠٣٢ إصابة، ثم الهند مع ١٢٧٫٠٥٩ 
وفـــاة (٨٫٥٩١٫٧٣٠ إصــابــة) واملكسيك مــع ٩٥٫٢٥٥ 
وفاة (٩٧٢٫٧٨٥ إصابة) وبريطانيا مع ٤٩٫٠٦٣ وفاة 

(١٫٢١٣٫٣٦٣ إصابة).
الــدولــة التي تسجل أكبر عدد  وتعد بلجيكا 
من الوفيات نسبة لعدد سكانها مع ١١٤ وفاة لكل 
١٠٠ ألف نسمة، تليها البيرو (١٠٦) وإسبانيا (٨٤) 
والبرازيل (٧٧). وحتى اليوم، أحصت الصني (من 
دون احتساب ماكاو وهونغ كونغ) رسميًا ٤٦٣٤ 
وفاة من أصل ٨٦٢٦٧ إصابة (٢٢ إصابة جديدة بني 

االثنني والثالثاء)، فيما تعافى ٨١١٨٧ شخصا.
وأحصت منطقة أميركا الالتينية والكاريبي 
حتى الساعة ١١٫٠٠ ت غ الثالثاء ٤١٣٫٨٣٨ وفاة 
من أصل ١١٫٦٧٣٫٠٢٣ إصابة. أما أوروبا فسّجلت 
٣١١٫٠٣٥ وفاة من أصل ١٣٫٠٣١٫١١٢ إصابة، فيما 
بــلــغ عـــدد الــوفــيــات املــعــلــنــة فــي الـــواليـــات املتحدة 

وكندا معا ٢٤٨٫٧٩١ (١٠٫٣٧٥٫٢٢٩ إصابة).
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عدد األيام التي استغرقها عدد اإلصابات
للوصول إلى 10 ماليني حالة جديدة

العدد التراكمي لإلصابات (ماليني)
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ماليني الحاالت  (بتاريخ 9 نوفمبر/ تشرين الثاني)

Reuters, Johns Hopkins University :غرافيك نيوز: (الشرق األوسط)املصدر

عدد اإلصابات بفيروس {كورونا}
 حول العالم يتجاوز 50 مليونًا

عدد اإلصابات املؤكدة بفيروس 
{كورونا املستجد} في أنحاء العالم 
في ظل استمرار انتشار الوباء تجاوز

 50 مليون حالة.
عدد الوفيات جراء مرض الجهاز 
التنفسي هذا بلغ أكثر من 1,25 

مليون شخص
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يعمل لقاح «كوفيد - 19» الذي أنتجته شركة «فايزر» على الحامض 
النووي، إذ إنه يستخدم فيروس «سارس كوفيد - 2» لتنشيط خاليا 

الدفاع املناعية للجسم.

أ.ف.ب: (الشرق األوسط)

كيف تعمل اللقاحات؟

 هناك أربعة طرق رئيسية 
لتطوير لقاح ضد الفيروس.

تعتمد جميع الطرق على 
«بروتني سي املنشط» 

لتفعيل االستجابة املناعية.

يعمل «بروتني سي املنشط» 
على تحديد الببتيدات (سلسلة 
أحماض أمينية) التي ستهدف 

بروتني الفيروس.

ستتمكن الخاليا املناعية 
عندئذ من تحديد الفيروسات 

ومن ثم إبطال عملها.

لقاحات الفيروس

احقن الفيروس املستهدف 
مباشرة بعد أن أصبح آمنًا.

الفيروسات غير النشطة 
وغير املستنسخة

الفيروسات الضعيفة 
املستنسخة

استنساخ الفيروسات

خلية مقدمة 
املستضد

البروتينات 
الشوكية

 لقاحات الحمض النووي

نسخة غير مستنسخة

لقاحات ناقالت فيروسية

استخدم فيروسًا مختلفًا 
مهنَدسًا بطريقة جينية إلنتاج 

بروتني فيروسي مستهدف.
احقن الحمض النووي أو الحمض النووي 

الريبي من الفيروس املستهدف إلى الخاليا 
إلنتاج بروتينات مستهدفة.

احقن جزيئات البروتني أو األصداف 
الفارغة من الفيروس املستهدف إلى 

الجسم مباشرة.

أربعة طرق رئيسية للقاحات

نسخة 
مستنسخة

لقاحات تعتمد على البروتينات
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تسليم رواتب العاملين على حساب التعليم اإلضافي   
عمان - أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه بإمكان المعلمين 
تسلم  األردنيين  للطلبة  اإلضافي  التعليم  العاملين على حساب 
من  اعتبارا  الماضي  )أكتوبر(  األول  تشرين  شهر  عن  رواتبهم 
صباح أمس. وقالت إن جميع الرواتب ستسلم من خالل فروع بنك 

القاهرة عمان في المملكة. -)بترا(

"االستهالكية العسكرية" تعلن دوام أسواقها اليوم
عمان- أعلنت المؤسسة االستهالكية العسكرية امس، أن جميع 
فروع المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة ستفتح أبوابها 
المجال  إلفساح  القرار  ويأتي  كالمعتاد.  دوامها  وسيكون  اليوم، 
أمام المواطنين لتأمين حاجاتهم ومستلزماتهم من المواد والسلع 

األساسية بأسعار منافسة بعيداً عن األهداف الربحية.-)بترا(

إيمان الفارس 
 Eman.alfares@alghad.com

وزير المياه يؤكد أن تجربة التشاركية أثبتت نجاعتها ونجاحها

سعيدان: ماضون في الشراكة مع القطاع الخاص بإدارة مرافق المياه
الرامية  التوجهات  المياه والري، مضيها ضمن  عمان- أكدت وزارة 
نحو الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المرافق المائية في غضون 

األعوام الخمسة المقبلة، وفق وزيرها، معتصم سعيدان. 
بانتظار  حاليا  األردنــي  المياه  قطاع  إن  لـ"الغد"،  سعيدان،  وقال 
إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي يتوقع أن يصدر قريبا 
خالل الفترة القليلة المقبلة من قبل رئاسة الوزراء، معتبرا أن تجربة 
باإلضافة  ونجاحها،  نجاعتها  أثبتت  الخاص  القطاع  مع  التشاركية 

لضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
على  والمالية  الفنية  الكفاءة  تترافق  أن  ضــرورة  سعيدان  وشدد 
حد سواء عند المضي بهذا التوجه، مبينا أن هذه التوجهات تتماشى 
واستراتيجية قطاع المياه األردني على مدار األعوام الخمسة المقبلة. 

وأشار وزير المياه إلى أن توجهات شراكة وزارة المياه والري والقطاع 
الخاص، أولوية تسعى لتحقيقها الوزارة، والتي ستشمل محطات تنقية 

وأنابيب ناقلة وغيرها. 
المملكة  في  السباقة  الجهات  من  ــري  وال المياه  وزرارة  وتعتبر 
بالمشاركة مع القطاع الخاص بنماذج مختلفة ومن أهمها نظام اإلنشاء 
مياه  لمعالجة  السمرا  الملكية ومنها مشروع محطة  ونقل  والتشغيل 
نظام  وكذلك  عمان،  إلى  الديسة  مياه  جر  ومشروع  الصحي  الصرف 
تشغيل محطات تحلية المياه مثل مشروع تحلية الموجب وأبو الزيغان 
في  الطاقة  كفاءة  ورفع  الفاقد  تخفيض  نموذج  عن  فضال  وغيرها، 
محطات المياه ومحطات الصرف الصحي في قطاع المياه على أساس 

األداء.
الناقل  لمشروع  المسبق  التأهيل  مرحلة  في  اآلن  ــوزارة  ال وتعد 
ونقل  والتشغيل  البناء  نظام  باعتماد  عمان  إلى  العقبة  من  الوطني 

الملكية.
وتتسق توجهات وزارة المياه والري مع دعوات تقرير دولي متخصص 
في قطاع المياه، لضرورة التوسع في مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز 
وصوال  العامة،  السياسة  في  الحكومات  ومشاركة  واالبتكار  التعاون 

لألمن المائي.
أبدى  الدولية،  إنسيا  مؤسسة  سابقا  نشرته  الذي  التقرير  وكان 
قلقه إزاء عدم كفاية اإلدارة المائية التي تنفذها الشركات، في سياق 

التوصل لحلول لمشاكل المياه العالمية.  
المياه  الدولية بهذا الخصوص وسياسات وزارة  وتطابقت الدعوات 

تجارية،  أسس  على  للعمل  التدريجي  بـ"التحول  المملكة  في  والري 
وإدخال الطاقة المتجددة كمصدر لتزويد أنظمة المياه، وتحسين كفاءة 
استخدام الطاقة في مرافق المياه، وتحسين خدمات الصرف الصحي"، 
المتحدة  األمم  منظمة  عن  صدر  تقرير  وتوصيات  يتماشى  ما  وهو 
"مواجهة  ضرورة  حول  الماضي،  العام  نهاية  "اليونيسف"  للطفولة 
التحدي المتعلق بمحدودية الموارد المائية في األردن، عبر بذل جهود 
منسقة على المستوى الوطني"، في إشارة الى توسيع العمل المشترك 

الذي يصل لدائرة الحكومة والمجتمع المدني والمجتمعات المحلية.  
وأوصى التقرير الدولي ذاته بضرورة اعتماد الشركات استراتيجية 
مائية أكثر شموال، مركزا على "حيادية المياه" واالمتداد للقطاع الخاص 

للمساهمة في حل مشاكل المياه المعقدة.      

ونبه الى عواقب تحديات مشكلة األمن المائي التي وصفها بالمعقدة 
بين  وتعاون  جديد،  سلوك  تبني  يستدعي  ما  واضــح،  لحل  وتفتقر 
األساسية،  كفاءاتها  بتسخير  المختصة  الشركات  وقيام  القطاعات، 
باإلضافة  العامة"،  السياسة  وتحسين  الرشيد  الحكم  إلى  والدعوة 

إلصالح ما اعتبره "فشال في السياسة".    
وأكد التقرير الدور الرئيسي الذي يمكن أن تلعبه الشركات العالمية 
المختصة بالمياه لمعالجة الفشل المزمن في السياسات، بالنظر إلى 
ما وصفه بـ"بطء االبتكار في القطاع العام"، مشيرا الى أهمية توسيع 
وتشجيع  تطوير  بهدف  كبير  إيجابي  تأثير  لتحقيق  االبتكارات  نطاق 
االبتكارات في مجال التكنولوجيا والسياسات التي يمكن للقطاع العام 

أن يتوسع فيها.

مبنى وزارة المياه والري في عمان- )تصوير: أمجد الطويل(

فرح عطيات
farah.alatiat@alghad.jo

"أفد" يؤكد أن المواد الخطرة والسامة تشكل تحديا صحيا كبيرا بالمنطقة 
تقرير: العوامل البيئية وراء 23 % من الوفيات في العالم العربي

عمان- كشف تقرير عربي، عن أن "أكثر من 676 ألف مواطن 
عربي سوف يفقدون حياتهم قبل األوان في العام الحالي، نتيجة 
قابل  المعدل  هذا  إن  بل  التقليدية،  البيئية  للمخاطر  التعرض 
لالزدياد مع ظهور عوامل بيئية اخرى خطرة ومؤثرة بشكل كبير، 

بما فيها الجوع وسوء التغذية".
وجاء في التقرير السنوي الـ13 للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
)أفد(، الذي سيطلقه اليوم، أن "التحديات التي تواجهها المنطقة 
الصحة  أولويات  إدارة  طريقة  في  كبيرا  تحوال  تستدعي  العربية 
البيئية"، في وقت يبلغ فيه معدل الوفيات المنسوبة إلى العوامل 

البيئية بنحو 23 % من مجموع الوفيات فيها".
المغرب،  العراق،  سورية،  الجزائر،  األردن،  من  لكل  وبالنسبة 
تونس، فلسطين، لبنان، ليبيا، ومصر، التي تضم 57 % من السكان 
مليار   60.5 السنوي  البيئي  للعبء  السنوية  التكلفة  تبلغ  العرب، 
دوالر من الناتج المحلي اإلجمالي، في حين تتمثل المخاطر البيئية 
الرئيسية المنتشرة فيها في المياه والصرف الصحي، وتلوث الهواء، 
والتعرض للمواد الكيميائية والنفايات، وتلوث األغذية مما يساهم 

في ازدياد معدالت األمراض المعدية وغير المعدية.
البلدان  والبيئة في  "الصحة  الذي حمل عنوان  التقرير،  وأظهر 
ازدياد  الى  االردن ستؤدي  الحرارة في  أن"ارتفاع درجة  العربية"، 
معدالت األمراض المنقولة عن طريق المياه واألغذية، في حين أن 
الفيضانات ستعزز من فرص اإلصابة باألمراض المنقولة بالنواقل، 
الكوليرا  مثل  المياه  تنقلها  التي  األوبئة  حدوث  احتمالية  أن  كما 

والدوسنتاريا وداء البلهارسيا وشلل األطفال قد ترتفع".
وتشّكل المواد الخطرة والسامة، تحدياً صحياً كبيراً في المنطقة 
العربية، نتيجة اإلدارة غير المالئمة وتدابير السالمة المتساهلة، 
إلى جانب االفتقار إلى القوانين الصارمة، بحسب ما جاء في التقرير 
للذخائر  المنضبط  غير  "االستخدام  أن  أيضا  نتائجه  بينت  الذي 

انعكس  العربية  المنطقة  في  المتتالية  والصراعات  الحروب  في 
على صحة الماليين، إلى جانب تعطيل الخدمات الصحية وانتشار 

األمراض في المخيمات التي تؤوي ماليين النازحين والالجئين".
إلى ذلك، كشفت جائحة كورونا المستمرة منذ نهاية 2019 ضعف 
أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة العربية، والقدرة المحدودة في 
معظم البلدان على التعامل مع األزمات الصحية الطارئة، بما فيها 
األردن، كما أظهرت أنه ال يمكن الحفاظ على صحة الناس فقط 
باستهداف المجموعات التي يمكنها تحمّل تكاليف خدمات الرعاية 
الصحية، فالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة هو وجوب 

توفير "الصحة للجميع"، ال للقادرين فحسب.
وتواجه المنطقة العربية، بما فيها األردن التي أوردها التقرير 
كأحد دول عينات الدراسة، "مجموعة من العوامل الخطرة المؤثرة 
وحاالت  المستدامة،  غير  التنمية  ممارسات  بينها  الصحة،  على 
والتوسّع  والالجئين،  النازحين  عن  الناجمة  اإلنسانية  الطوارئ 

الحضري السريع، وتضاؤل الموارد الطبيعية، وتدهور األراضي". 
وقد أدت عوامل الخطر هذه إلى العديد من العواقب الملحوظة، 
الهواء وإدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة على  كتلوث 
نحو غير مالئم، وأخيراً وباء كورونا المستجد، في حين أن االفتقار 
إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية اآلمنة أحد 

المخاطر البيئية الرئيسية التي تواجه السكان العرب.
تحديا  يمثل  الصحي  والصرف  الكافية  المياه  توفير  يزال  وما 
الذين  السكان  نسبة  إن  حيث  األردن،  في  مواجهته  يتعين  كبيرا 
يستخدمون خدمات مياه الشرب األساسية والمُدارة بأمان تراوحت 
بين 90.28 و98.98 %، فيما سجلت ما نسبته 50 % من معدالت 

تغطية خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان.
وخلص التقرير إلى أنه "لم يعد في اإلمكان إنكار تأثير المخاطر 
العربية  المنطقة  إلى  النظر  وعند  اإلنسان،  صحة  على  البيئية 
على وجه التحديد، نجد ان االفتقار إلى المياه المأمونة، وزيادة 
توليد النفايات وسوء طرق التخلص منها، وتغيُّر المناخ، وتلوث 

البيئة البحرية، كّلها عوامل ذات تأثير سلبي ملحوظ على صحة 
السكان". 

وإلقائها  الخطرة  النفايات  من   %  50 معالجة  تتم  األردن،  وفي 
معالجة  مرافق  بعض  أن  كما  صحية،  مدافن  وفي  أمن  بشكل 

النفايات الطبية المنشأة في األردن ال تلبي المعايير الدولية.

ومن توصيات التي خرج فيها التقرير، وفيما يخص توفير خدمات 
المياه الصالحة للشرب، على الدول العربية تطوير وتنفيذ برامج 
المياه والصرف الصحي التي تشمل المراقبة الشاملة لكمية إمدادات 
المياه ونوعيتها، واما في جانب تلوث الهواء، يجب تحديث معايير 

جودة الهواء لتتوافق مع المعايير الدولية المرتبطة بالصحة". 

نفايات ملقاة بطريقة تشكل مكرهة صحية في إحدى مناطق المملكة- )أرشيفية(

ضبط 5 آالف قطعة من 
مستحضرات تجميل غير مجازة

عمان - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار 
مهيدات، إن كوادر الرقابة والتفتيش بمديرية المستلزمات واألجهزة 
الطبية، وبالتنسيق مع األجهزة األمنية المختصة، ضبطت مستحضرات 
تجميل غير مجازة في مصنع غير مرخص بماركا، قدرت كميتها بنحو 5 

آالف قطعة من أصناف متنوعة.
إنتاج  على  يعمل  المخالف  المصنع  أن  أمــس،  بيان  في  وأوضــح 
المستحضرات في ظروف سيئة دون مراعاة أدنى االشتراطات والمعايير 
مستحضرات  إنتاجه  عن  فضال  المؤسسة،  من  المعتمدة  الصحية 
مجهولة المكونات، قد تحتوي مواد محظورة حسب المواصفة المعتمدة 

لدى المؤسسة، ما يشكل خطورة على صحة مستخدميها.
وأشار مهيدات إلى أن فرق الرقابة والتفتيش المختصة تنفذ جوالت 
تفتيشية على مدار الساعة، للتأكد من حصول مواقع تصنيع مثل هذه 
المستحضرات على التراخيص الالزمة والتزامها باالشتراطات والمعايير 
الرقابة منشآت بيع  المعتمدة النتاجها، كما تستهدف أعمال  الصحية 
في  المتداولة  المستحضرات  ان  من  للتأكد  المستحضرات  وتــداول 
المؤسسة، وبما يكفل مأمونيتها وصحة  المحلية مجازة من  األسواق 

وسالمة مستخدميها.-)بترا(

 العثور على جثة آسيوية 
في حاوية نفايات

عمان - أوضحت مديرية األمن العام، تفاصيل العثور على جثة فتاة 
آسيوية في كابسة نفايات في العاصمة، مشيرة الى عدم وجود شبهة 
وتحت  الفتاة،  وتداول صور  نشر  فيما حذرت من  وفاتها،  جنائية في 
طائلة المساءلة القانونية لما فيه من مخالفة للقوانين وحقوق المتوفاة.
وأكدت المديرية أن وحدة مكافحة الجرائم اإللكترونية ستتابع كل 

من يقوم بنشر تلك الصور، وستتخذ اإلجراءات القانونية بحقه.
تابعين  بعثور عمال  ورد بالغ  إنه  أمس،  بيان صحفي  وقالت، في 
للفتاة،  جثة  على  قمامة  حاوية  تفريغهم  خالل  الكبرى  عمان  ألمانة 
مضيفة تبين أن الفتاة خرجت من المنزل الذي تعمل به، وقام أصحاب 
المنزل بالبحث عنها دون جدوى، وبعمل مسح للمنطقة عثر على إحدى 
المنزل  من  هروبها  بعد  المتوفاة  قيام  بينت  التي  المراقبة  كاميرات 
باالختباء داخل حاوية القمامة. وأكدت المديرية عدم وجود أي شبهة 
جنائية في الحادثة، وان وفاتها بحسب التقرير الطبي الشرعي يعود 

لسقوطها داخل الحاوية. -)بترا(

 األردن يدين الهجوم اإلرهابي
في بغداد

المغتربين  وش��ؤون  الخارجية  وزارة  دان��ت   - عمان 
غربي  الرضوانية  منطقة  على  اإلره��اب��ي  الهجوم 
عن  وأسفر  أمس،  من  أول  بغداد،  العراقية  العاصمة 
واستنكار  إدان��ة  مؤكدة  آخ��ري��ن،  وإص��اب��ة   11 مقتل 

المملكة الشديدين للهجوم اإلرهابي الجبان.
كما أكدت وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب العراق 
في كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه، مشددة على ان أمن 
ألمن  تهديد  أي  وأن  يتجزأ،  ال  واحد  الشقيقين  البلدين 
بأكملها،  المنطقة  واستقرار  ألم��ن  تهديد  ال��ع��راق، 
وشعب  لحكومة  والمواساة  التعازي  خالص  عن  معربة 
العاجل  بالشفاء  وتمنياته  الضحايا  ول��ذوي   ال��ع��راق، 

للمصابين. -)بترا(

رئيس "األعيان" ينعي الفياض
الفايز،  فيصل  األعيان  مجلس  رئيس  نعى  عمان- 
العين األسبق مصطفى الفياض الذي انتقل الى رحمة 
وطنه  خدمة  في  ودوره  بمناقبه  مشيدا  تعالى،  اهلل 
األعيان،  مجلس  في  وج��وده  خالل  قدمه  وما  ومليكه، 
ومختلف مواقع العمل العام من دور بارز، ساهم في اثراء 
مسيرة الوطن وبنائه. وقدم تعازيه ألسرة المرحوم وآل 
الفقيد، داعيا المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته 

ورضوانه وان يلهم ذويه الصبر والسلوان. -)بترا(

السفارة األذرية تحتفي بيوم العلم 
في عمان

امس،  بعمان،  اذربيجان  سفارة  احتفلت   - عمان 
اليوم  "يصادف  وقالت  األذربيجاني.  العلم  يوم  بذكرى 
تم  ال��ذي  أذربيجان  جمهورية  في  العلم  ي��وم  ذك��رى 
االول  تشرين  من  التاسع  اليوم  في  رسميا  اعتماده 
اذربيجان استقاللها في  أن نالت  )ديسمبر( 1918، بعد 
اذربيجان  علم  ان  الى  واشارت   ."1918 )مايو(  ايار   28
بألوانه الثالثة االزرق واالحمر واألخضر، يرمز الى العزة 
والكرامة ويجمع بين طياته معاني اإلنسانية والتسامح 

واالعتزاز والوطنية. -)بترا(

"التنمية االجتماعية": بقاء مسن وسط 
البلد بدار اإليواء مرتبط بقرار المدعي العام 
عمان - قالت وزارة التنمية االجتماعية، إن المسن الذي 
بالعاصمة،  البلد  ال��وزارة من منطقة وسط  فرق  حولته 
الصحية  الخدمات  لتلقي  فيها  سيبقى  إي��واء،  دار  ال��ى 
الشرعي  العام  المدعي  قرار  صدور  لحين  واالجتماعية، 
الواجب  ال��وزارة بخصوصه، واالج��راءات  المكلف بقضايا 
اتباعها، بناء على دراسة اجتماعية مشتركة، حول ظروفه 

االجتماعية والمعيشية.-)بترا( 

طقس خريفي لطيف الحرارة
اليوم،  نهار  الحرارة،  درجات  تكون   -  _   - عمان 
العام  من  الوقت  هذا  لمثل  المُعتادة  مُعدالتها  من  أقل 
بحوالي درجتين مئويتين، بحيث يكون الطقس خريفيا 
السحب  لكميات من  تدريجي  مع ظهور  الحرارة،  لطيف 
على ارتفاعات مُختلفة، ويُحتمل هطل زخات محلية من 
المملكة، حسب موقع  األمطار في مناطق محدودة من 

طقس العرب.
بخليج  تكون  ومتقلبة،  خفيفة  الرياح  تكون  وفيما 
العقبة شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة، تنشط بعد 
العصر. في حين يكون الطقس، ليال، باردا نسبيا ورطبا 
الليل  ساعات  في  الضباب  تشكل  ويتوقع  عام،  بوجه 
المتأخرة في مناطق واسعة من البادية الشرقية وأجزاء 

من السهول الشرقية.
الحرارة،  درج��ات  تبقى  أن  العرب"  "طقس  وتوقع 
المُعتادة لمثل هذا  نهار غد األربعاء، أقل من مُعدالتها 
الوقت من العام بحوالي درجتين مئويتين، حيث يستمر 
تدريجي  ظهور  مع  ال��ح��رارة،  لطيف  خريفياً  الطقس 
ويحتمل  مُختلفة،  ارتفاعات  على  السحب  من  لكميات 
هطل زخات محلية من األمطار في مناطق محدودة من 
ورطبا  نسبيا  باردا  الطقس  فيستمر  ليال،  أما  المملكة. 
الليل  ساعات  في  الضباب  تشكل  ويُتوقع  عام،  بوجه 
المتأخرة في مناطق واسعة من البادية الشرقية وأجزاء 

من السهول الشرقية.

منظمة الصحة العالمية تمنح 
األميرة منى جائزة المدير العام

منى  األميرة  سمو  العالمية،  الصحة  منظمة  منحت  عمان- 
الحسين، رئيس المجلس التمريضي األردني وراعية التمريض 
منظمة  عام  مدير  جائزة  المتوسط،  شرق  إقليم  في  والقبالة 
ستة  مدى  على  المتواصل  لدعمها  تقديراً  العالمية،  الصحة 

عقود للتمريض والقبالة، وجهودها في مجال الصحة الدولية.
مشاركتها  خالل  لها  كلمة  في  منى  األميرة  سمو  وقالت 
في  العالمية  الصحة  لجمعية  االفتراضي  االجتماع  في  أمس 
كسنة   2020 العام  تكريس  إن  والسبعين،  الثالثة  ــه  دورت
المشترك،  العمل  أن يحفز  والقبالة من شأنه  للتمريض  دولية 
مضيفة أن العام الحالي كان عاماً ملهماً للماليين من العاملين 

والعامالت في التمريض والقبالة.
الصحي  القطاع  في  العاملين  هؤالء  "إن  سموها،  وتابعت 
صحته  يعرّض  منهم  فالكثير  يومياً.  أنفسهم  من  يهبون 
وسالمته وحياته للخطر، ليحافظوا على حياتنا، وهم مستمرون 
يواجه  الذي  واإلجهاد،  والقلق  التوتر  من  بالرغم  بعطائهم، 

العديد منهم".
الصحية،  الكوادر  في  االستثمار  ضــرورة  سموها  وأكــدت 
لضمان  منهم،  للمزيد  الوظائف  وتوفير  بتعليم  واالستثمار 
آمنة،  صحية  خدمات  على  وجد  وطالب  وطفل  أم  كل  حصول 
في  للعاملين  والحماية  العادلة  األجــور  توفير  إلى  باإلضافة 
التي  هي  الصحية  الكوادر  فهذه  والرعاية،  الصحة  مجالي 

ستساعد العالم على التعافي.
لمواجهة جائحة  لمقترحين  إطار عرضها  ولفتت سموها في 
وتقديم  الصحية،  لألنظمة  األولوية  إعطاء  أهمية  إلى  كورونا 
أفضل الخدمات الصحية األولية والقدرة على االستجابة وإدارة 
الوباء، فضاًل عن تقديم الدعم لألشخاص العاملين في مجال 

الصحة والرعاية.
في  والعامالت  العاملين  سموها  شكرت  الكلمة،  ختام  وفي 
من  للماليين  بالشكر  "أتوجه  قائلة  الصحية،  الرعاية  كوادر 
فيهم  بمن  الصحية،  الرعاية  كوادر  في  والعامالت  العاملين 
الممرضون والممرضات والقابالت حول العالم. شكرا لكم على 
وتذكروا  العمل،  في  تفانيكم  وعلى  تقدمونها،  التي  الخدمة 

أنكم كنتم وستبقون دوما، أبطااًل بالنسبة لي".
كان  الذين  لألشخاص  تقديراً  تمنح  الجائزة  هذه  أن  يذكر 
لهم مساهمات كبيرة في مجال الصحة العالمية وخدمة القطاع 

الصحي في المنطقة.

العالمية  الصحة  منظمة  عام  مدير  أعــرب  له،  كلمة  وفي 
منى  األميرة  لسمو  شكره  عن  أدحانوم،  تيدروس  الدكتور 
للتمريض  عقود  ستة  مدى  على  المستمر  لدعمها  الحسين 
الصحي  القطاع  خدمة  في  ومساهمتها  العالم،  في  والقبالة 

وقيادتها المميزة في مجال الصحة الدولية.-)بترا(

سمو األميرة منى الحسين- )أرشيفية(
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    إعداد : فاطمة  ياسين                

(أفد)  والتنمية  للبيئة  العربي  املنتدى  أطلق 
اليوم تقريره السنوي الثالث عشر في سلسلة
"وضع البيئة العربية"، وذلك في مؤتمر دولي
في األميركية  الجامعة  تستضيفه  افتراضي 
من  600 نحو  املؤتمر  في  ويشارك  بيروت. 
والجامعات والخاصة  الحكومية  الهيئات 
وهيئات املجتمع املدني من 45 بلدًا، يرتبطون
إلكترونيًا عن طريق مركز للتحكم. كذلك يتم بث
املنتدى ومجلة الجلسات عبر صفحتي  وقائع 
يزيد والتي  فيسبوك،  على  والتنمية"  "البيئة 

عدد متابعيها على 1.5 مليون شخص.
عمل أكثر من 150 أستاذًا وخبيرًا من جامعات
إعداد على  وأجنبية  عربية  أبحا  ومراكز 
كلية ومراجعته.  والبيئة  الصحة  عن  التقرير 
في األميركية  الجامعة  في  الصحية  العلوم 
إعداد في  األساسي  الشريك  كان  بيروت 
التقرير، كما ساهم باحثون من جامعة الخليج
القاهرة وجامعتي  البحرين،  في  العربي 
واإلسكندرية ومؤسسة كيموِنكس لالستشارات
البيئية في مصر، وجامعة القديس يوسف في
اإلقليمي املركز  التقرير  في  وشارك  بيروت. 

لصحة البيئة التابع ملنظمة الصحة العاملية.
بني العالقة  السبعة  التقرير  فصول  تتناول 

وتلو والنفايات  والهواء  واملياه  الصحة 
التقدم عن  فضاًل  املناخ،  ر  وتغُيّ املحيطات 
الصحة محتوى  تحقيق  باتجاه  والعقبات 
البيئية ألهداف التنمية املستدامة. وأّكد التقرير
املخاطر تأثير  إنكار  اإلمكان  في  يعد  لم  أنه 
إلى النظر  وعند  اإلنسان.  صحة  على  البيئية 
أن وجد  التحديد،  وجه  على  العربية  املنطقة 
توليد وزيادة  املأمونة،  املياه  إلى  االفتقار 
ر وتغُيّ منها،  التخلص  طرق  وسوء  النفايات 
املناخ، وتلو البيئة البحرية، كّلها عوامل ذات
تأثير سلبي ملحوظ على صحة السكان. ودعا
التخصصات في  الخبرات  تبادل  إلى  التقرير 
املتعلقة بالصحة والبيئة عبر البلدان العربية،
مع تكثيف التعاون اإلقليمي، بما يشمل التأهب
والبيئية. الصحية  الكوار  ملواجهة  للطوارئ 
منذ املستمرة  كورونا  جائحة  أن  إلى  ولف 
الرعاية أنظمة  ضعف  كشف   2019 نهاية 
الصحية في املنطقة العربية، والقدرة املحدودة
األزمات مع  التعامل  على  البلدان  معظم  في 
ال أنه  الجائحة  أظهرت  كما  الطارئة.  الصحية 
يمكن الحفاظ على صحة الناس فقط باستهداف
املجموعات التي يمكنها تحّمل تكاليف خدمات
أهداف من  الثالث  فالهدف  الصحية.  الرعاية 
"الصحة توفير  وجوب  هو  املستدامة  التنمية 

للجميع"، ال للقادرين فحسب.

صعب: التدهور البيئي مسؤول عن ربع الوفيات
افتتح الجلسات بكلمة ترحيبية من األمني العام
للمنتدى، نجيب صعب، الذي قال إن إعداد التقرير
"كان مسعًى صعبًا، ليس فقط بسبب ظروف العمل
الضاغطة التي خلقها الوباء، والتي وضع قيودًا
أيضًا ولكن  الباحثني،  بني  الطبيعي  التفاعل  على 
االستقرار وعدم  املالي  االنهيار  انعكاسات  بسبب 
تفاقم وقد  املنتدى.  عمل  على  لبنان  في  السياسي 
ذلك بسبب انفجار مرفأ بيروت، الذي أّثر بشدة على
عمل األمانة العامة للمنظمة ودَمر مكاتبها. وكشف
صعب أن األوضاع غير املستقرة أدت إلى انخفاض
مقلق في التمويل من ِقبل الشركاء والجهات الراعية

التقليدية، مما يهدد استمرارية املنتدى نفسه.
وقدم صعب عرضا ألبرز نتائج التقرير، محذرًا من
أن معدل الوفيات املنسوبة إلى العوامل البيئية آخٌذ
في االرتفاع، وهو يقدر حاليا بنحو 23 في املائة من
مجموع الوفيات في املنطقة العربية. ويسلط التقرير
الضوء على املخاطر الصحية البيئية الرئيسية التي
التوصيات على  التشديد  مع  املنطقة،  تواجهها 

البيئية األزمات  من  تعّلمها  يمكن  التي  والدروس 
ذلك جائحة في  بما  والحالية،  السابقة  والصحية، 
كورونا،  وأكد أن البيئة الصحية هي شرط أساسي

ألشخاص أصحاء.

بدران: التعاون اإلقليـمي يف الصحة والبيئة
عدنان الدكتور،  األمناء  مجلس  رئيس  وأشار 
اقتصاديًا واقعًا  فرض  كورونا  وباء  أن  إلى  بدران 
على الشديدة  بصمتنا  نتيجة  صعبًا،  واجتماعيًا 
انتقال في  جذري  تغيير  إلى  أّدت  التي  الطبيعة، 
كونية جائحة  إلى  ليتحول  وانتشارها،  األمراض 
بسرعة مخيفة. وقال إن هذا "يفرض علينا التعاون
في نهج صحي واحد متكامل، للحفاظ على صحة
األوبئة هذه  مع  للتعامل  قدرات  ولبناء  اإلنسان 
االقتصادية مخاطرها  من  والحّد  وتداعياتها 
واالجتماعية". ودعا بدران وزارات الصحة والبيئة
بني الترابط  أهمية  تأكيد  إلى  العربية  املنطقة  في 
الصحة البشرية العامة والبيئة الطبيعية، وذلك في

إطار التعاون اإلقليمي.

خوري: نحو عالم أكثر استدامة وإنصافًا
ونّبه رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور
فضلو خوري إلى أن "قضايا البيئة واألمن الغذائي
جميعها والعمل،  والوظائف  العامة  والصحة 
مرتبطة ببعضها البعض، وهي تتهاوى في لبنان،
وفي دول الجنوب، على مستوى العالم عامة. "اآلن،
أكثر من أي وق مضى، حان وق العمل والتضامن
إلى بحاجة  نحن  لذا  واملجتمعات.  الحدود  عبر 
إعادة تشكيل العالم ليكون أكثر شمولية واستدامة
التقرير، لهذا  النهائي  الهدف  هو  وهذا  وإنصافًا. 
والكثير مما نسعى جميعًا للقيام به. لن يحد ذلك
بني ليلة وضحاها، ولن يكون سهاًل، ولكن إذا ثابرنا
وقدمنا كل ما لدينا، فأنا على ثقة من أننا سننتصر".

المبرتيني: االستغالل غير املستدام للطبيعة 
خطر على الصحة

العام للمدير  كان  الرئيسي  االفتتاحي  الخطاب 
للصندوق الدولي لحماية الطبيعة ماركو المبرتيني،
الطبيعة بني  العالقة  عن  جنيف  من  تحّد  الذي 
الفيروسات انتشار  حيث  من  خاصة  والصحة، 
مثل كورونا. ودعا إلى أن يدرك العالم بشكل عاجل

لئال اإلنسان،  الطبيعة وصحة  تدمير  بني  الروابط 
نشهد الوباء القادم قريبًا. "يجب علينا كبح التجارة
ووقف البرية،  الحياة  واستهالك  املخاطر  العالية 
إزالة الغابات وتحويل األراضي، وكذلك إدارة إنتاج
الغذاء على نحو مستدام. هذه اإلجراءات ستساعد
في منع انتشار مسببات األمراض إلى البشر، وكذلك
معالجة املخاطر العاملية األخرى ملجتمعنا مثل فقدان
ر املناخ. العلم واضح في التنوع البيولوجي وتغُيّ
للطبيعة املستدام  غير  االستغالل  أن  استنتاجه 

أصبح يشكل خطرًا هائاًل علينا جميعًا".

اجللسات: الصحة والتنـمية والهواء 
واملناخ والبحار والنفايات

الجلسة األولى، تمحورت حول التحديات الصحية
ألهداف التنمية املستدامة وأثر جائحة كوفيد19-،
السابق العميد  نويهض،  إيمان  الدكتور  أدارها 
في األميركية  الجامعة  في  الصحية  العلوم  لكلية 
بيروت. وتحدث فيها الدكتورة ريما حبيب، رئيسة
العلوم الصحية في البيئية في كلية  قسم الصحة 
باسل والدكتور  بيروت،  في  األميركية  الجامعة 
في البيئة  لصحة  اإلقليمي  املركز  مدير  اليوسفي، 
منظمة الصحة العاملية. وطالب حبيب بإنشاء نظام
الصحي، التثقيف  ذلك  في  بما  أولية،  رعاية صحية 
من ضمن استراتيجيات إقليمية تحدد أهدافًا مشتركة
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة. وأشار اليوسفي
إلى أنه من املتوقع أن يفقد أكثر من 676 ألف مواطن
عربي حياتهم قبل األوان سنة 2020 نتيجة التعرض
الرقم مع التقليدية. وسيرتفع هذا  البيئية  للمخاطر 
وتأثيراتها، البيئية  الخطر  عوامل  من  مزيد  ظهور 
بما فيها الجوع وسوء التغذية. مما يستدعي تحواًل
البيئية. الصحة  أولويات  إدارة  طريقة  في  كبيرًا 
وأما الجلسة الثانية فكان عن تغُير املناخ ونوعية
أستاذ شعبان،  فريد  الدكتور  أدارها  وقد  الهواء، 
في األميركية  الجامعة  في  الكهربائية  الهندسة 
الدكتورة رندة بيروت. وشارك في الجلسة كل من 
في والبحو  العليا  الدراسات  عميد  نائبة  حمادة، 
كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الخليج العربي،
والدكتورة جيهان حسن، األستاذة املساعدة في كلية
العلوم والهندسة في الجامعة األميركية في القاهرة،
ر لتغُيّ املباشرة  وغير  املباشرة  لآلثار  تطرقتا  اللتني 
منظور ومن  عاملي  منظور  من  الصحة،  على  املناخ 
ف التكُيّ إلى استراتيجيات  العربي. باإلضافة  العالم 

والفوائد املناخ  ر  لتغُيّ للتصدي  حاليًا  املستخدمة 
الدكتور وقّدم  اإلنسان.  ذلك على صحة  الناتجة عن 
حسن الدهيني نتائج الفصل، الذي شارك في إعداده
عن تلو الهواء، مؤكدًا على االرتباط الوثيق بني

"فتلو وكوفيد19-.  املناخ  ر  وتغُيّ الهواء  تلو 
الهواء ُيساهم في وفاة حوالي 7 ماليني شخص
عدد بكثير  يتجاوز  ما  وهو  سنويًا،  العالم  حول 
الوفيات املتوقعة من كوفيد19-". وَيستكمل املؤتمر
أعماله أمس األربعاء بجلستني، األولى حول املياه
وليد الدكتور  يديرها  والصحة  البحرية  والبيئة 
في املائية  املوارد  إدارة  برنامج  منّسق  الزباري، 
العربي الخليج  العليا في جامعة  الدراسات  كلية 
مي الدكتورة  من  كل  فيها  ويشارك  البحرين،  في 
الجامعة في  البيئية  الصحة  أستاذة  الجردي، 
األميركية في بيروت، والدكتور عمرو السّماك، أستاذ
أستاذة حمدان،  أميرة  والدكتورة  البحار،  علوم 
املحيطات علم  قسم  في  البحرية  الدقيقة  األحياء 
ما الجلسة  هذه  وتناقش  اإلسكندرية.  جامعة  في 
أّدت إليه جائحة كورونا من ظهور عدد من املخاطر
والتحديات، التي لم تشهدها دول مجلس التعاون
التي التحديات،  إلى  باإلضافة  قبل،  من  الخليجي 
املتعلقة املستدامة  التنمية  أهداف  تحقيق  تواجه 
باملياه والصرف الصحي، وتأثيرات البيئة البحرية
على صحة اإلنسان في املنطقة العربية، والتي لم
تحظ بالكثير من االهتمام حتى اآلن. وأما الجلسة
األخيرة فهي حول إدارة النفايات والصحة، يديرها
شركة إدارة  مجلس  رئيس  جابر،  أحمد  الدكتور 
الهندسة وأستاذ  لالستشارات  مصر  كيموِنكس 
فيها وتشارك  القاهرة.  جامعة  في  الكيميائية 
الدراسات برنامج  مديرة  مسعود،  مي  الدكتورة 
في العامة  الصحة  كلية  في  للخريجني  البيئية 
ليلى والدكتورة  بيروت،  في  األميركية  الجامعة 
التي السابقة،  املصرية  البيئة  وزيرة  إسكندر، 
السكان إدخال  في  لتجربتها  خاصًا  عرضًا  تقدم 
على التركيز  مع  النفايات،  معالجة  في  املحليني 
"حي الزّبالني". وتناقش الجلسة اآلثار املهمة إلدارة
والحفاظ الحياة  ونوعية  الصحة  على  النفايات 
تتضمن كما  واالقتصاد.  واالستدامة  البيئة  على 
عرضًا وتقييمًا ملمارسات إدارة النفايات في الدول
العربية، واآلثار الصحية والبيئية املحتملة ألنواع
مختلفة من النفايات الصلبة، وفحص البدائل إلدارة

النفايات الصلبة املستدامة واملتكاملة.

املنتدى العربي للبيئة والتنمية يف بريوت يناقش افرتاضيا وضع البيئة العربية

الصحراء املغربية  اجلمعة  13  نونبر  2020

النتائج الرئيسية والتوصيات 
لتقرير »أفد« عن الصحة والبيئة 

يف البلدان العربية                

املتدخلون أكدوا أن جائحة كورونا كشفت ضعف أنظمة الرعاية الصحية

[56547/20] [56288/20]

- أكثر من 676 ألف مواطن عربي سوف يفقدون حياتهم قبل األوان سنة 2020 نتيجة التعرض 
للمخاطر البيئية التقليدية.

- تشمل األمراض املدفوعة باألسباب البيئية في البلدان العربية أمراض القلب واألوعية الدموية، 
واإلسهال، والتهابات الجهاز التنفسي، والسرطان.

- العوامل الرئيسية لألخطار البيئية لهذه األمراض هي تلو الهواء الخارجي والداخلي، وعدم 
توافر املياه النظيفة، والتلو البحري، والتمدد الحضري غير املنضبط، وتدهور األراضي، 

والتعُرّض للنفايات واملواد الكيميائية الضارة.
- سّلط جائحة كوفيد19- الضوء على االفتقار إلى خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة 

الصحية اآلمنة.
- يفتقر نحو 50 مليون عربي إلى خدمات مياه الشرب األساسية، كما أن 74 مليون شخص في 

املنطقة ال يحصلون على خدمات الصرف الصحي األساسية.
- خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة السيئة هي السبب في 40 ألف وفاة مبكرة سنويًا، كان 

في اإلمكان تجّنبها.
- 9 دول فقط من أصل 22 دولة عربية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف السادس من 

أهداف التنمية املستدامة من حيث املياه النظيفة والصرف الصحي.
- أّدت الحروب وتدّفق الالجئني إلى زيادة الضغط على موارد املياه الشحيحة أصاًل.

- يتعّين على البلدان تطوير وتنفيذ برامج املياه والصرف الصحي، والتزام التمويل الكافي، وتعزيز 
الظروف واإلجراءات التي تجعل تنفيذ السياسات والقوانني والخطط القوية ممكنة.

الهواء
- تتجاوز مستويات تلو الهواء ما بني 5 و10 أضعاف الحدود التي وضعتها منظمة الصحة 

العاملية.
- ُتعّد مدن عربية عدة من املدن الـ20 األكثر تلوثًا في العالم.

- ُسّجل ارتفاع كبير في عدد الوفيات التي ُتعزى إلى تلو الهواء الداخلي والخارجي.
- العبء اإلجمالي للمرض الناجم عن تلو الهواء آخذ في االزدياد، مع ارتفاع معدل انتشار 

أمراض القلب والرئة، واإلصابة بالسرطان، واملزيد من حاالت الربو.
- أشاع ظهور فيروس كورونا وانتشاره إحساسًا إضافيًا بالضرورة امللّحة لتحسني نوعية الهواء، 

إذ أظهرت الدراسات أدّلة على العالقة بني تلو الهواء وزيادة الحاالت وحّدتها.
- يتعني تحسني مستويات تقويم املخاطر الصحية املستندة الى معلومات، بناًء على دراسات رصد 
الهواء والنمذجة، التي ستزّود صانعي السياسات العرب األدوات الصحيحة للحّد من تأثير تلو 

الهواء على الصحة العامة.

النفايات
- يتزايد توليد النفايات الصلبة في املنطقة العربية بمعّدل ُينذر بالخطر، نظرًا إلى النمو السكاني 

السريع والتوسع الحضري املنفل والتغُيّرات في أنماط االستهالك واإلنتاج.
- أبرز املشاكل الصحية التي ُتعزى إلى إدارة النفايات على نحو غير مالئم: إضطرابات الجهاز 

التنفسي، التهابات العني، التهابات الجهاز الهضمي.
- 53 في املئة من كل النفايات ُترمى عشوائيًا بطريقة غير صحية.

- زادت جائحة كوفيد19- من استعمال املواد ذات االستخدام الواحد، مثل األقنعة والقفازات، مما 
وّلد املزيد النفايات الخطرة.

- استبدال مرافق النفايات القديمة بأخرى جديدة يمكن أن يقّلل من املخاطر الصحية املرتبطة بها 
وتوقف انتشار امللوثات.

- اعتماد نهج دائري إلدارة النفايات، يقوم على التخفيف وإعادة االستعمال والتدوير، ُيعتبر أمرًا 
بالغ األهمية إلضعاف التأثير الضار للنفايات على صحة اإلنسان والطبيعة.

البيئة البحرية
- تتأثر صحة السكان العرب بالتصريف املباشر ملياه الصرف الصحي غير املعالجة في املناطق 

الساحلية، والتنقيب عن النفط واستخراجه في البحر، ورمي املواد البالستيكية الدقيقة.
- ُتنتج الدول العربية نحو 12 بليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنويًا، ُيعالج أقل من 

60 في املئة منها، ويعاد استعمال نصف كمية املياه املعالجة. أما الكمية املتبقية فتصرف بمعظمها 
في البحار.

- يمكن أن تؤدي مياه الصرف الصحي غير املعالجة إلى انتشار األمراض بني البشر.
- تسّبب التنقيب عن النفط واستخراجه ونقله في تلو كبير للبيئة البحرية، كما تسبب في تلو 

األسماك، التي يستهلكها البشر الحقًا، باملعادن الثقيلة.
- ثمة حاجة إلى مزيد من البحث الستكشاف التأثير املباشر لحالة البيئة البحرية على صحة 

اإلنسان في املنطقة العربية، مع التركيز على مسببات األمراض ونقل السموم إلى اإلنسان ومقاومة 
مضادات امليكروبات.

ر املناخ تغُيّ
- تشمل اآلثار الصحية املباشرة لتغُيّر املناخ: أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض الجهاز 

التنفسي وضربات الشمس.
- من املتوقع أن تؤدي زيادة الحرارة درجة مئوية واحدة إلى زيادة معدل الوفيات بنسبة 3 في املئة.

- قضايا الصحة العامة مفقودة عمومًا ضمن االستراتيجيات الوطنية للتكُيّف مع تغُيّر املناخ.
- تفتقر املنطقة إلى حٍد كبير إلى خطط التكُيّف الوطنية التي تتناول االستجابات التشريعية 

والعملية، بناًء على املخاطر الصحية املتوقعة، ملوجات الحر والظواهر الجوية الشديدة وتلو 
الهواء واألمراض املعدية.

- تحتاج البلدان العربية أن تكتسب فهمًا أفضل للعوامل املختلفة التي تؤثر على نتائج تغُيّر املناخ 
على الصحة، من أجل تصميم استراتيجيات فعالة للتخفيف والتكُيّف، تلّبي الحالة الخاصة بكل 

بلد، مع تأثيرات مباشرة وواضحة على صحة السكان.
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جامعة الخليج العربي، بمشاركة خبراء وباحثون من بلدان عدة، حيث شارك أكثر من 150 أستاذًا

وخبيرًا من جامعات ومراكز أبحاث عربية وأجنبية في إعداد التقرير.

و شاركت جامعة الخليج العربي في إعداد التقرير ضمن نخبة من الباحثني والعلماء العرب، حيث أعد

األستاذ الدكتور وليد زباري، أستاذ إدارة املوارد بمشاركة الدكتور محمد فالح الرشيدي، مدير دائرة

الكهرباء واملاء في األمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي مساهمة بحثية حول «أثر جائحة

كورونا (/in-the-news/131384/كورونا.html) على قطاع إمدادات املياه وخدمات الصرف الصحي

في دول الخليج»، فيما أعدت الدكتورة رندة حمادة، نائبة عميد الدراسات العليا والبحوث السابقة في

ر املناخ على الصحة. كلية الطب والعلوم الطبية مساهمة بحثية تناولت أثر تغيُّ

وأشار التقرير املعني هذا العام بالبيئة والصحة في العالم العربي إلى أن معدل الوفيات املنسوبة إلى

 في االرتفاع، وهو يقّدر حاليًا بنحو 23 في املئة من مجموع الوفيات في املنطقة
ٌ
العوامل البيئية آخذ

العربية، حيث أشار األمني العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» نجيب صعب في تلخيصه

للتقرير خالل جلسة االفتتاح إلى أن الصحة والبيئة تتكامالن، وفقًا ملعادلة تقوم على استحالة وجود

مجتمع إنساني يتمتع بصحة سليمة إذا كانت البيئة الطبيعية ملوثة، في مقابل استحالة الوصول إلى

بيئة سليمة في مجتمع تتدهور فيه صحة اإلنسان.

ط تقرير املنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) عن الصحة والبيئة في البلدان العربية الضوء
ِّ
هذا، وسل

على املخاطر الصحية البيئية الرئيسية التي تواجهها املنطقة، مع التشديد على التوصيات والدروس

مها من األزمات البيئية والصحية، السابقة والحالية، بما في ذلك جائحة كورونا
ّ
التي يمكن تعل

(كوفيد-19)، حيث تواجه املنطقة العربية مجموعة من العوامل الخطرة املؤثرة على الصحة، بينها

ممارسات التنمية غير املستدامة، وحاالت الطوارئ اإلنسانية الناجمة عن النازحني والالجئني،

والتوّسع الحضري السريع، وتضاؤل املوارد الطبيعية، وتدهور األراضي.

وقد أّدت عوامل الخطر هذه بحسب التقرير إلى العديد من العواقب امللحوظة، كتلوث الهواء وإدارة مياه

الصرف الصحي والنفايات الصلبة على نحو غير مالئم، وأخيرًا وباء كورونا املستجد. ُيعّد تلوث

الهواء من أكثر املشكالت البيئية شيوعًا في البلدان العربية، وتتزايد الوفيات الناتجة من سوء نوعية

الهواء بشكل ملحوظ.

إلى ذلك، كشفت جائحة كورونا املستمرة منذ نهاية 2019 ضعف أنظمة الرعاية الصحية في املنطقة

العربية، والقدرة املحدودة في معظم البلدان على التعامل مع األزمات الصحية الطارئة. كما أظهرت

الجائحة أنه ال يمكن الحفاظ على صحة الناس فقط باستهداف املجموعات التي يمكنها تحّمل

تكاليف خدمات الرعاية الصحية. فالهدف الثالث من أهداف التنمية املستدامة هو وجوب توفير

«الصحة للجميع»، ال للقادرين فحسب.

https://www.alayam.com/in-the-news/131384/%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7.html
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مواضيع ذات صلة

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 676 ألف مواطن عربي سوف يفقدون حياتهم قبل األوان سنة

2020 نتيجة التعرض للمخاطر البيئية التقليدية. وسيرتفع هذا الرقم مع ظهور مزيد من عوامل

الخطر البيئية وتأثيراتها، بما فيها الجوع وسوء التغذية. لذا تستدعي التحديات التي تواجهها املنطقة

 كبيرًا في طريقة إدارة أولويات الصحة البيئية. لذا على الدول العربية أن تعمل بمزيد من
ً
العربية تحوال

الجدية لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، والتعاون في ما بينها لالتفاق على سياسات بيئية قوية

ز على
ّ
رك

ُ
ف، ت ر املناخ والتكيُّ مشتركة، كما يجب تصميم استراتيجيات أكثر فاعلية للحّد من تغيُّ

، وبصورة عامة، تحسني تقويمات املخاطر الصحية وجمع البيانات لتزويد صانعي
ً
الصحة إجماال

السياسات العرب األدوات الصحيحة ملواجهة التحديات البيئية والصحية املحيطة.

متعلقات
يرة الصحة تترأس أعمال الجلسة االفتراضية للدورة العادية الـ 53 لمجلس وزراء الصحة العرب وز •

(https://www.alayam.com/online/international/860147/News.html)

إجراءات مشتركة ودعم الدول المتأثرة بفيروس «كورونا» •
(https://www.alayam.com/alayam/local/844324/News.html)

وزراء الصحة العرب يبحثون التعامل مع تبعات كورونا يوم اإلربعاء المقبل •
(https://www.alayam.com/online/international/859752/News.html)

G20: نقوم بضخ أكثر من 5 ترليونات دوالر في االقتصاد العالمي لمواجهة كورونا •
(https://www.alayam.com/online/international/849612/News.html)
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تقرير "أفد" عن الصحة والبيئة يف البلدان العربية:
العوامل البيئية مسؤولة عن 23 يف املئة من الوفيات

مؤلفو تقرير "أفد" عن الصحة والبيئة

هنا ابرز ما جاء في فصول التقرير السبعة 
عن الصحة والبيئة من نتائج وتوصيات:

الصحة والبيئة تتكامالن، وفقًا لمعادلة 
تقوم على استحالة وجود مجتمع إنساني 
البيئة  ك��ان��ت  إذا  ب��ص��ح��ة س��ل��ي��م��ة  ي��ت��م��ت��ع 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة م��ل��وث��ة، ف���ي م��ق��اب��ل اس��ت��ح��ال��ة 
ال����وص����ول إل����ى ب��ي��ئ��ة س��ل��ي��م��ة ف���ي مجتمع 
ت��ت��ده��ور ف��ي��ه ص��ح��ة اإلن���س���ان. إن م��ع��دل 
البيئية  ال��ع��وام��ل  إل��ى  المنسوبة  ال��وف��ي��ات 
 في االرت��ف��اع، وه��و يقّدر حاليًا بنحو 

ٌ
آخ��ذ

23 ف���ي ال��م��ئ��ة م���ن م��ج��م��وع ال��وف��ي��ات في 
المنتدى  تقرير  ط 

ِّ
يسل العربية.  المنطقة 

الصحة  )أف��د( عن  والتنمية  للبيئة  العربي 
على  ال��ض��وء  العربية  ال��ب��ل��دان  ف��ي  والبيئة 
التي  الرئيسية  البيئية  الصحية  المخاطر 
ت��واج��ه��ه��ا ال��م��ن��ط��ق��ة، م���ع ال��ت��ش��دي��د على 
مها 

ّ
التي يمكن تعل وال��دروس  التوصيات 

السابقة  وال��ص��ح��ي��ة،  البيئية  األزم����ات  م��ن 
وال���ح���ال���ي���ة، ب��م��ا ف���ي ذل����ك ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا 

)كوفيد-19(.
من  مجموعة  ال��ع��رب��ي��ة  المنطقة  ت��واج��ه 
ال��ع��وام��ل ال��خ��ط��رة ال��م��ؤث��رة ع��ل��ى ال��ص��ح��ة، 
التنمية غير المستدامة،  بينها ممارسات 
عن  الناجمة  اإلنسانية  ال��ط��وارئ  وح���االت 
الحضري  والتوّسع  والالجئين،  النازحين 
ال���س���ري���ع، وت���ض���اؤل ال����م����وارد ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، 
وتدهور األراضي. وقد أّدت عوامل الخطر 
الملحوظة،  العواقب  من  العديد  إلى  هذه 
كتلوث الهواء وإدارة مياه الصرف الصحي 
مالئم،  غير  نحو  على  الصلبة  وال��ن��ف��اي��ات 
ُيعّد تلوث  المستجد.  وأخيرًا وباء كورونا 
الهواء من أكثر المشكالت البيئية شيوعًا 
ف��ي ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة، وت��ت��زاي��د ال��وف��ي��ات 
ال��ن��ات��ج��ة م���ن س���وء ن��وع��ي��ة ال���ه���واء بشكل 
ملحوظ. كما ان العصرنة والنمو السّكاني 
التي  النفايات،  من  المزيد  أيضًا  ��دان 

ّ
ي��ول

��ع��ال��ج ب��ع��د ذل����ك ب��ط��ري��ق��ة س��ي��ئ��ة، األم���ر 
ُ
ت

إلى  الصحية تفاقمًا.  المخاطر  الذي يزيد 
المستمرة  ك��ورون��ا  جائحة  كشفت  ذل���ك، 
الرعاية  أنظمة  ضعف   2019 نهاية  منذ 
وال��ق��درة  ال��ع��رب��ي��ة،  المنطقة  ف��ي  الصحية 
المحدودة في معظم البلدان على التعامل 
مع األزمات الصحية الطارئة. كما أظهرت 
الحفاظ على صحة  أن��ه ال يمكن  الجائحة 
الناس فقط باستهداف المجموعات التي 
الرعاية  خ��دم��ات  تكاليف  تحّمل  يمكنها 
ال��ص��ح��ي��ة. ف��ال��ه��دف ال��ث��ال��ث م���ن أه����داف 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة ه���و وج����وب ت��وف��ي��ر 

"الصحة للجميع"، ال للقادرين فحسب.
تحديًا  والسامة  الخطرة  المواد  تشّكل 
صحيًا كبيرًا في المنطقة العربية، نتيجة 
ال��س��الم��ة  وت��داب��ي��ر  ال��م��الئ��م��ة  غ��ي��ر  اإلدارة 
ال��م��ت��س��اه��ل��ة، إل�����ى ج���ان���ب االف���ت���ق���ار إل���ى 
ال��ق��وان��ي��ن ال��ص��ارم��ة. وف���ي إط���ار ال��ح��وادث 
الطارئة، ال يزال ينبغي معرفة األثر النهائي 
 2020 صيف  النفجار  الصحية  للعواقب 
ت��خ��زي��ن نيترات  ب���ي���روت، بفعل  م��رف��أ  ف��ي 
األمونيوم على نحو غير آمن. ومن المتوقع 
أن ي��ك��ون ل��إن��ف��ج��ار ت��أث��ي��ر ط��وي��ل األم���د، 
أم���راض الجهاز  خصوصًا م��ن حيث زي���ادة 
التنفسي وأنواع معينة من السرطان. كما 
أن االستخدام غير المنضبط للذخائر في 
الحروب والصراعات المتتالية في المنطقة 
العربية انعكس على صحة الماليين، إلى 
جانب تعطيل الخدمات الصحية وانتشار 
األمراض في المخيمات التي تؤوي ماليين 

النازحين والالجئين.
تشير التقديرات إلى أن أكثر من 676 
ألف مواطن عربي سوف يفقدون حياتهم 
التعرض  نتيجة   2020 سنة  األوان  قبل 
وسيرتفع  التقليدية.  البيئية  للمخاطر 
هذا الرقم مع ظهور مزيد من عوامل الخطر 
البيئية وتأثيراتها، بما فيها الجوع وسوء 
التي  ال��ت��ح��دي��ات  ل��ذا تستدعي  ال��ت��غ��ذي��ة. 
تواجهها المنطقة العربية تحواًل كبيرًا في 

طريقة إدارة أولويات الصحة البيئية.
ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة أن ت��ع��م��ل بمزيد  ع��ل��ى 
م���ن ال���ج���دي���ة ل��ت��ح��ق��ي��ق أه������داف ال��ت��ن��م��ي��ة 
المستدامة، والتعاون في ما بينها لالتفاق 
ع��ل��ى س��ي��اس��ات ب��ي��ئ��ي��ة ق���وي���ة م��ش��ت��رك��ة، 
أكثر  اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات  ي��ج��ب تصميم  ك��م��ا 
ف،  والتكيُّ المناخ  ر  تغيُّ من  للحّد  فاعلية 
عامة،  وبصورة  إجمااًل،  الصحة  على  ز 

ّ
رك

ُ
ت

تحسين تقويمات المخاطر الصحية وجمع 
البيانات لتزويد صانعي السياسات العرب 
التحديات  لمواجهة  الصحيحة  األدوات 

البيئية والصحية المحيطة.

المياه
ُي����ع����ّد االف����ت����ق����ار إل�����ى خ����دم����ات ال��م��ي��اه 
وال����ص����رف ال���ص���ح���ي وال���ن���ظ���اف���ة ال��ص��ح��ي��ة 
الرئيسية  البيئية  ال��م��خ��اط��ر  أح���د  اآلم��ن��ة 
طت 

ّ
التي تواجه السكان العرب. وقد سل

جائحة كورونا الضوء على أهمية خدمات 
ال��م��ي��اه وال���ص���رف ال��ص��ح��ي وال��ن��ظ��اف��ة في 
ال��م��ن��ط��ق��ة. واألك���ي���د أن ت��وف��ي��ر إم�����دادات 
المياه السليمة الكافية، والصرف الصحي 
ال��م��ن��اس��ب وم����راف����ق غ��س��ل ال���ي���دي���ن، إل��ى 
جانب زيادة الوعي، أمور ضرورية للحّد من 
ع���دوى، بما ف��ي ذل��ك فيروس  انتشار أي 
األخيرة  البيانات  لكن  المستجد.  ك��ورون��ا 
تنطوي على أرق��ام مقلقة، إذ يفتقر نحو 
50 مليون عربي إلى خدمات مياه الشرب 
األساسية، كما ان 74 مليون شخص في 
المنطقة ال يحصلون على خدمات الصرف 
ال��ص��ح��ي األس��اس��ي��ة. وت��ش��ي��ر ال��ت��ق��دي��رات 
إل��ى أن خ��دم��ات ال��م��ي��اه وال��ص��رف الصحي 
والنظافة السيئة هذه هي السبب في 40 
ألف وفاة مبكرة سنويًا، كان في اإلمكان 

تجّنبها.
ه��ن��اك ت��س��ع دول ف��ق��ط م���ن أص���ل 22 
الصحيح  الطريق  على  تسير  عربية  دول��ة 
ل��ت��ح��ق��ي��ق ال���ه���دف ال���س���ادس م���ن أه����داف 
ال��ت��ن��م��ي��ة ال��م��س��ت��دام��ة م���ن ح��ي��ث ال��م��ي��اه 
ال��ن��ظ��ي��ف��ة وال�����ص�����رف ال���ص���ح���ي. وت���واج���ه 
التي  ال��ع��وائ��ق  م��ن  ك��ب��ي��رًا  ع���ددًا  المنطقة 
تمنع التقدم نحو تحقيق هذا الهدف، بما 
في ذلك الصراعات وعدم االستقرار، التي 
رت على أنظمة إدارة المياه. لذا يتعّين 

ّ
أث

ع��ل��ى ال��ح��ك��وم��ات ت��ط��وي��ر وت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج 
والتزام  الصحي،  للمياه والصرف  متكاملة 

التمويل والتنفيذ سريعًا.

الهواء
والديموغرافي  االجتماعي  النمو  أّدى 
واالق����ت����ص����ادي ف����ي ال���ع���ال���م ال���ع���رب���ي إل���ى 
زي����ادة ال��ط��ل��ب ع��ل��ى ال��ط��اق��ة وال��س��ي��ارات 
ذلك،  وقد ساهم  األخيرة.  السنوات  في 
إل�����ى ع����وام����ل أخ�������رى، ف����ي زي�������ادة ت��ل��وث 
تشّكل خطرًا  باتت  معدالت  إل��ى  ال��ه��واء 
ك��ب��ي��رًا ع��ل��ى ال��س��ك��ان. وغ��ال��ب��ًا م��ا ت��ت��ج��اوز 
ما  ال��ه��واء  لتلوث  المسّجلة  المستويات 
التي  ال��ح��دود  أض��ع��اف  و10  ب��ي��ن خمسة 
وتعّد  العالمية.  الصحة  منظمة  وضعتها 
ال���20 األكثر  م��دن عربية ع��دة من المدن 
البلدان  من  كثير  وفي  العالم.  في  تلوثًا 
ارتفاع كبير  ُسّجل  العربية  المنطقة  في 
تلوث  إلى  عزى 

ُ
ت التي  الوفيات  في عدد 

فإن  وال��خ��ارج��ي. كذلك،  الداخلي  ال��ه��واء 
ال���ع���بء اإلج���م���ال���ي ل���ل���م���رض ال���ن���اج���م ع��ن 
تلوث الهواء آخذ في االزدياد، مع ارتفاع 
م��ع��دل ان��ت��ش��ار أم�����راض ال��ق��ل��ب وال���رئ���ة، 
من حاالت  والمزيد  بالسرطان،  واإلصابة 
ال��رب��و. وق��د أش��اع ظهور فيروس كورونا 
وان���ت���ش���اره إح��س��اس��ًا إض��اف��ي��ًا ب��ال��ض��رورة 
ال���م���ل���ّح���ة ل��ت��ح��س��ي��ن ن���وع���ي���ة ال�����ه�����واء، إذ 
ة على العالقة بين 

ّ
أظهرت الدراسات أدل

تلوث الهواء وزيادة الحاالت وحّدتها.
وم��ن أج��ل إدارة ج��ودة الهواء على نحو 
ص��ح��ي��ح ف���ي ال��م��ن��ط��ق��ة، ي��ت��ع��ّي��ن تحسين 
ت��ق��وي��م��ات ال��م��خ��اط��ر ال��ص��ح��ي��ة ب���ن���اًء على 
دراس���ات رص��د ال��ه��واء والنمذجة. ف��إدارة 
ال��م��خ��اط��ر س����ت����زّود ص��ان��ع��ي ال��س��ي��اس��ات 
ل��ل��س��ي��ط��رة  ال��ص��ح��ي��ح��ة  األدوات  ال����ع����رب 
ع��ل��ى ال��ت��ه��دي��دات ال��ص��ح��ي��ة، وتخصيص 

مما  العالجية،  البدائل  وترتيب  ال��م��وارد، 
ي���ؤدي ف��ي ال��ن��ه��اي��ة إل���ى ال��ح��ّد م��ن تأثير 

تلوث الهواء على الصحة العامة.

النفايات
ي��ت��زاي��د ت��ول��ي��د ال��ن��ف��اي��ات ال��ص��ل��ب��ة في 
بالخطر،  ُي��ن��ذر  بمعّدل  العربية  المنطقة 
في  رات  والتغيُّ السكاني  النمو  إل��ى  نظرًا 
أن����م����اط االس���ت���ه���الك واإلن�����ت�����اج. وي���ج���ري 
ال���ت���خ���ل���ص م����ن 53 ف����ي ال���م���ئ���ة م����ن ك��ل 
هذا  وي���ؤدي  عشوائيًا.  برميها  النفايات 
والمياه،  والتربة  للهواء  تلوث خطير  إلى 
بما له من آثار كبيرة على صحة السكان. 
ف��ق��د وج����دت ال����دراس����ات ان��ت��ش��ارًا كبيرًا 
الضطرابات الجهاز التنفسي، مثل ضيق 
إلى  وال��س��ع��ال،  الحلق  وال��ت��ه��اب  التنفس 
ج��ان��ب ارت��ف��اع درج���ة ال���ح���رارة وال��ت��ه��اب��ات 
من  الهضمي،  ال��ج��ه��از  وال��ت��ه��اب��ات  العين 
إل���ى حد  ��ع��زى 

ُ
ت م��ش��اك��ل صحية  مجموعة 

كبير إلى اإلدارة غير السليمة للنفايات. 
ال��ص��ح��ي��ة نفسه  ال���رع���اي���ة  ك��م��ا ان ق���ط���اع 
��ق 

ّ
ي���ع���ّد م��س��اه��م��ًا رئ��ي��س��ي��ًا آخ����ر ف���ي ت��دف

قوانين  توجد  ال  التي  الخطرة،  النفايات 
ت��ح��ك��م ال���ت���ع���ام���ل م��ع��ه��ا ف����ي دول ع����دة. 
العناصر  استعمال  وزادت جائحة كورونا 
ذات اإلس���ت���خ���دام ال���واح���د، م��ث��ل األق��ن��ع��ة 
التي  اليدين،  تعقيم  وعبوات  والقفازات 
وعلى  البحار  ف��ي  منها  كبير  ج��زء  ينتهي 

الشواطئ.
ن���ه���ج دائ��������ري إلدارة  اع���ت���م���اد  وُي�����ع�����ّد 
النفايات، يقوم على الحّد من اإلستهالك 
وإع�����ادة االس��ت��خ��دام وال���ت���دوي���ر، أم����رًا بالغ 
األهمية إلضعاف التأثير الضار للنفايات 
ع���ل���ى ص���ح���ة اإلن�����س�����ان وال���ط���ب���ي���ع���ة، م��م��ا 

يستدعي تعديل أنماط االستهالك.

البيئة البحرية
������ر ال����ت����ص����ري����ف ال����م����ب����اش����ر ل���م���ي���اه 

ِّ
ي������ؤث

ال�����ص�����رف ال����ص����ح����ي غ����ي����ر ال���م���ع���ال���ج���ة ف��ي 
ال���م���ن���اط���ق ال���س���اح���ل���ي���ة، وال���ت���ن���ق���ي���ب ع��ن 
ال��ن��ف��ط واس��ت��خ��راج��ه ف���ي ال��ب��ح��ر، وال���م���واد 
البالستيكية الدقيقة، على صحة السكان 

العرب. 
��ن��ت��ج ال����دول ال��ع��رب��ي��ة ح��ال��ي��ًا ن��ح��و 12 

ُ
وت

بليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي 
س���ن���وي���ًا، ُي���ع���ال���ج أق����ل م���ن 60 ف���ي ال��م��ئ��ة 
منها، ويعاد استعمال نصف كمية المياه 
المتبقية، من  الكمية  أما  المعالجة فقط. 
فتصرف  ج��زئ��ي��ًا،  معالجة  أو  مبتذلة  م��ي��اه 
ف��ي البحار وم��ج��اري األن��ه��ار. وت���ؤدي مياه 
ال���ص���رف ال��ص��ح��ي إل����ى ان���ت���ش���ار م��س��ب��ب��ات 

األمراض بين البشر.
كما يؤدي استهالك المأكوالت البحرية 
كبير  ع��دد  ال��ى  الطحالب  بسموم  الملوثة 
من متالزمات التسمم بالمأكوالت البحرية. 
ويمكن بعض السموم الناتجة من العوالق 
للغاية.  قاتلة  تكون  أن  البحرية  النباتية 
البالستيكية  الجسيمات  ت��راك��م  وي���ؤدي 
ال��دق��ي��ق��ة ف���ي ال��س��ل��س��ل��ة ال���غ���ذائ���ي���ة، من 
طريق األسماك والمحار، إلى عواقب على 
صحة اإلنسان. وُيذكر أن البحر المتوسط 
ُيعتبر من أكثر المناطق تضررًا في العالم 

البالستيكية  ب��ال��م��واد  ال��ت��ل��وث  م��ن ح��ي��ث 
الدقيقة. والحل في خطة إنقاذ تقوم على 
الحد من تلويث البحار من جميع المصادر.

ر المناخ تغيُّ
ر المناخ خطرًا صحيًا عالميًا،  ل تغيُّ يشكِّ
ت��ش��م��ل آث����اره ال��م��ب��اش��رة، ال��ت��ي ت��ظ��ه��ر من 
ارت��ف��اع درج���ات ال��ح��رارة وال��ظ��واه��ر الجوية 
البحر،  سطح  مستوى  وارت��ف��اع  المتطرفة 
أم��راض القلب واألوع��ي��ة الدموية وأم��راض 
ومن  الشمس.  وض��رب��ات  التنفسي  الجهاز 
األم��راض  انتشار  المباشرة  اآلث���ار غير  أب��رز 
ال���م���ن���ق���ول���ة م����ن ط���ري���ق ال���م���ي���اه واألغ����ذي����ة 
وال��ح��ي��وان��ات وال���ح���ش���رات، وان���ع���دام األم���ن 
ال���م���ائ���ي وال����غ����ذائ����ي، وال�����ن�����زوح وال���ه���ج���رة 
القسرية، والتأثيرات على الصحة العقلية 
��ر ال��م��ن��اخ أيضًا  وال��م��ه��ن��ي��ة. ك��م��ا ي��ؤث��ر ت��غ��يُّ
بإعاقة  الصحة  على  مباشر  غير  نحو  على 
التنمية المستدامة وتفاقم الفقر. وتفيد 
ر المناخ فرض  المعلومات المتاحة أن تغيُّ
العربية،  المنطقة  بالفعل عبئًا صحيًا في 
مما أدى إلى زيادة الوفيات ونسبة انتشار 
األم�������راض م���ن األم�������راض ال��م��ع��دي��ة وغ��ي��ر 
ال��م��ع��دي��ة. وم��ن المتوقع أن ت���ؤدي زي��ادة 
ال���ح���رارة درج����ة م��ئ��وي��ة واح�����دة إل���ى زي���ادة 

معدل الوفيات بنسبة 3 في المئة.
المناخ على صحة  ر  لم يحظ تأثير تغيُّ
ال��س��ك��ان ال��ع��رب ب��االه��ت��م��ام ال��ك��اف��ي حتى 
اآلن. وتفتقر المنطقة إلى حٍد كبير إلى 
��ف ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ي ت��ت��ن��اول  خ��ط��ط ال��ت��ك��يُّ
بناًء  والعملية،  التشريعية  االس��ت��ج��اب��ات 
المتوقعة لموجات  المخاطر الصحية  على 
وتلوث  ال��ش��دي��دة  الجوية  وال��ظ��واه��ر  الحر 
ال���ه���واء واألم�����راض ال��م��ع��دي��ة. وم���ن المهم 
ل��ل��م��ن��ط��ق��ة أن ت��ك��ت��س��ب ف���ه���م���ًا أف��ض��ل 
نتائج  على  تؤثر  التي  المختلفة  للعوامل 
ر المناخ على الصحة، من أجل تصميم  تغيُّ
ف. استراتيجيات فعالة للتخفيف والتكيُّ

خالصة وتوصيات
لم يعد في اإلمكان إنكار تأثير المخاطر 
النظر  وعند  اإلن��س��ان.  على صحة  البيئية 
التحديد،  وجه  على  العربية  المنطقة  إلى 
نجد ان االفتقار إلى المياه المأمونة، وزيادة 
توليد النفايات وسوء طرق التخلص منها، 
ها 

ّ
ر المناخ، وتلوث البيئة البحرية، كل وتغيُّ

ع���وام���ل ذات ت��أث��ي��ر س��ل��ب��ي م��ل��ح��وظ على 
صحة السكان. باإلضافة إلى ذلك، أظهرت 
جائحة ك��ورون��ا أن تحقيق ه��دف "الصحة 
للجميع" ضرورة، ليس فقط للوصول إلى 
خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي، 
ول��ك��ن أي��ض��ًا للتعجيل ف��ي ال��خ��ط��وات نحو 
صحة  على  البيئية  للمخاطر  أك��ب��ر  م��راع��اة 
ح��ٍد  إل���ى  تجّنبها  يمكن  وال��ت��ي  اإلن���س���ان، 
اإلقليمي، يتعّين  التعاون  إط��ار  كبير. في 
المنطقة  في  والبيئة  الصحة  وزارات  على 
العربية تأكيد أهمية الترابط بين الصحة 

البشرية العامة والبيئة الطبيعية.
ف���ي م���ا ي��خ��ص ت��وف��ي��ر خ���دم���ات ال��م��ي��اه 
ال��ص��ال��ح��ة ل��ل��ش��رب، ع��ل��ى ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة 
ت��ط��وي��ر وت��ن��ف��ي��ذ ب��رام��ج ال��م��ي��اه وال��ص��رف 
ال��ص��ح��ي ال��ت��ي ت��ش��م��ل ال��م��راق��ب��ة الشاملة 
وفي  ونوعيتها.  ال��م��ي��اه  إم����دادات  لكمية 
تحديث  يجب  ال��ه��واء،  بتلوث  يتعلق  م��ا 
معايير جودة الهواء لتتوافق مع المعايير 
الدولية المرتبطة بالصحة. ومن الضروري 
وجود شبكة من محطات المراقبة العاملة 
ج��ودة  لمراقبة  العربية  ال���دول  جميع  ف��ي 
��ر المناخ  ال���ه���واء. وم���ع أخ���ذ ت��أث��ي��رات ت��غ��يُّ
ال��خ��اص��ة ب��ال��م��ن��ط��ق��ة ف���ي االع���ت���ب���ار، يجب 
ت��ط��وي��ر اس��ت��رات��ي��ج��ي��ات ف��ع��ال��ة ومصممة 
المناخ  ر  تغيُّ للحّد من مسببات  خصيصًا 
��ف م��ع��ه، ت��ك��ون ل��ه��ا آث���ار مباشرة  وال��ت��ك��يُّ
وواض����ح����ة ع��ل��ى ص��ح��ة ال���س���ك���ان ال���ع���رب. 
ويجب تطوير التشريعات الخاصة بإدارة 
ًا من تخفيف كميتها، في  النفايات، بدء
للرصد وتقويم تأثير  إط��ار شامل  م��وازاة 
النفايات على صحة اإلنسان. كذلك يجب 
توجيه مزيد من االهتمام إلى حالة البيئة 
البحرية في المنطقة ومخاطرها المحتملة 
ع��ل��ى ص��ح��ة اإلن���س���ان. ف��ال��رص��د المنتظم 
أن���واع  ف��ي  الثقيلة  ال��م��ع��ادن  لمستويات 
األس���م���اك، ع��ل��ى سبيل ال��م��ث��ال، ض���روري 
ش��روط  ولضمان  الصحية  المخاطر  لمنع 

السالمة الغذائية.
لطالما كان الترابط بين البيئة الطبيعية 
وص��ح��ة اإلن��س��ان م��ص��در قلق ج���دي، لكن 
ي األوبئة يضعه اليوم في مركز 

ّ
خطر تفش

ال��ص��دارة. اآلن، أكثر من أي وقت مضى، 
الصحية  الطبيعية  البيئة  أن  واضحًا  ب��ات 

هي شرط أساسي لصحة البشر.
للتقرير  ال��ك��ام��ل  ال��ن��ص  ت��ن��زي��ل  يمكن 
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ُيطلق المنتدى العربي للبيئة والتنمية )أفد( اليوم تقريره السنوي الثالث عشر في سلسلة "وضع البيئة 
العربية"، وذلك في مؤتمر دولي افتراضي تستضيفه الجامعة األميركية في بيروت. ويشارك في المؤتمر خبراء 

وباحثون من بلدان عدة، يرتبطون إلكترونيًا عن طريق مركز للتحكم. ويتحدث في جلسة االفتتاح األمين العام 
للمنتدى نجيب صعب ورئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري، ويلقي المدير العام للصندوق 

العالمي لحماية الطبيعة ماركو المبيرتيني الكلمة الرئيسية عن العالقة بين وباء كورونا وحماية الطبيعة.

ش����ارك أك��ث��ر م��ن 150 أس���ت���اذًا وخ��ب��ي��رًا من 
في  وأجنبية  عربية  أبحاث  وم��راك��ز  جامعات 
إعداد تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية 
كلية  ومراجعته.  والبيئة  الصحة  عن  )أف��د( 
في  األميركية  الجامعة  ف��ي  الصحية  العلوم 
ب��ي��روت كانت الشريك األس��اس��ي ف��ي إع��داد 
التقرير، كما ساهم باحثون من جامعة الخليج 
ال���ع���رب���ي ف���ي ال��ب��ح��ري��ن، وج��ام��ع��ت��ي ال��ق��اه��رة 
واإلس����ك����ن����دري����ة وم���ؤس���س���ة ك��ي��م��ون��ي��ك��س 
ل��الس��ت��ش��ارات ال��ب��ي��ئ��ي��ة ف���ي م��ص��ر، وج��ام��ع��ة 
ال��ق��دي��س ي��وس��ف ف��ي ب��ي��روت. وش����ارك في 
التقرير المركز اإلقليمي لصحة البيئة التابع 
����ش����اَرك في 

َ
ل��م��ن��ظ��م��ة ال��ص��ح��ة ال��ع��ال��م��ي��ة. وت

ل�  تحرير التقرير نجيب صعب، األمين العام 
"أف��د" والدكتورة ريما حبيب، رئيسة قسم 
في  األميركية  الجامعة  ف��ي  البيئية  الصحة 
الرئيسيين  بالمؤلفين  الئحة  وهنا  ب��ي��روت. 

وفق الفصول:
وضع الصحة البيئية في المنطقة العربية: 
ال���دك���ت���ور ب���اس���ل ال���ي���وس���ف���ي، م���دي���ر ال��م��رك��ز 
الصحة  منظمة  ف��ي  البيئة  لصحة  اإلق��ل��ي��م��ي 
العالمية، ومازن ملكاوي، المستشار والمنسق 
اإلقليمي للمخاطر الصحية البيئية في المركز.
الصحة كهدف إقليمي للتنمية المستدامة: 
الدكتورة ريما حبيب، أستاذة ورئيسة قسم 
العلوم الصحية في  البيئية في كلية  الصحة 
الجامعة األميركية في بيروت، باالشتراك مع 

الباحثتين ناتالي الحداد وشيلبي سورديك.
ال���م���اء وال����ص����رف ال���ص���ح���ي: ال���دك���ت���ورة مي 
الجردي، أستاذة الصحة البيئية في الجامعة 
األميركية في بيروت، باالشتراك مع الدكتورة 
كلية  ف��ي  المحاضرة  األس��ت��اذة  ن��ص��ر،  جومانا 
مختبر  مشرفة  عجيب،  وروال  الصحية  العلوم 
ال��ص��ح��ة البيئية ف��ي ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة في 

بيروت.
أث���ر ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا ع��ل��ى إم�����دادات المياه 

الدكتور  الخليج:  دول  في  الصرف  وخ��دم��ات 
ول��ي��د ال���زب���اري، أس��ت��اذ وم��ن��ّس��ق ب��رن��ام��ج إدارة 
الموارد المائية في كلية الدراسات العليا في 
جامعة الخليج العربي في البحرين، والدكتور 
الكهرباء  دائ���رة  مدير  الرشيدي،  فالح  محمد 
والماء في األمانة العامة لدول مجلس التعاون 

الخليجي.
األثر الصحي لتلوث الهواء: الدكتور حسن 
ال��ده��ي��ن��ي، أس��ت��اذ ف��ي ع��ل��م ال��س��م��وم وتقييم 
في  األميركية  الجامعة  في  الصحية  المخاطر 
في  الخبير  عفيف،  والدكتور شربل  ب��ي��روت، 
ر المناخ واألستاذ في جامعة  تلوث الهواء وتغيُّ
القديس يوسف في لبنان وفي مركز أبحاث 

المناخ والغالف الجوي في قبرص.
ال��ن��ف��اي��ات:  ال��ص��ح��ي��ة إلدارة  اإلن��ع��ك��اس��ات 
الدكتورة مي مسعود، أستاذة ومديرة برنامج 
الدراسات البيئية للخريجين في كلية الصحة 
ال��ع��ام��ة ف��ي ال��ج��ام��ع��ة األم��ي��رك��ي��ة ف��ي ب��ي��روت، 
بمشاركة الباحثين ميشال مقبل ودانا حلواني 

وموسى الخياط.
ال��ب��ي��ئ��ة ال��ب��ح��ري��ة وال��ص��ح��ة: ال��دك��ت��ور عمرو 
السّماك، أستاذ علوم البحار، والدكتورة أميرة 
حمدان، أستاذة األحياء الدقيقة البحرية في 
قسم علم المحيطات في جامعة اإلسكندرية.

ر المناخ على الصحة: الدكتور أحمد  أثر تغيُّ
جابر، رئيس مجلس إدارة شركة كيموِنكس 
م���ص���ر ل����الس����ت����ش����ارات وأس������ت������اذ ال���ه���ن���دس���ة 
وال��دك��ت��ورة  ال��ق��اه��رة،  جامعة  ف��ي  الكيميائية 
العليا  ال���دراس���ات  عميد  نائبة  ح��م��ادة،  رن���دة 
وال��ب��ح��وث ف��ي ك��ل��ي��ة ال��ط��ب وال��ع��ل��وم الطبية 
وأستاذة في قسم طب األسرة والمجتمع في 
ال��دك��ت��ورة  بمشاركة  ال��ع��رب��ي،  الخليج  جامعة 
جيهان حسن، األستاذة المساعدة في كلية 
األميركية في  الجامعة  والهندسة في  العلوم 
الباحثة في شركة  الشربيني،  القاهرة وهيام 

كيموِنكس.

الصحة والبيئة يف زمن كورونا
نجيب صعب

أثر البيئة على صحة اإلنسان ورفاهية عيشه 
ليس باألمر الجديد. إال أن الترابط بين اإلثنين 
يكتسب اهتمامًا أكبر اآلن، بينما العالم واقٌع 
ف���ي ق��ب��ض��ة ج��ائ��ح��ة ف���ي���روس ك����ورون����ا ال���ذي 
يعود، مثل كثير من الفيروسات، إلى أصول 
حيوانية. وهذا يطرح ضرورة اإلدارة المتوازنة 
هذا  وف��ي  والطبيعة.  اإلن��س��ان��ي  النشاط  بين 
عشر  الثالث  السنوي  التقرير  يأتي  السياق، 
لسنة 2020 للمنتدى العربي للبيئة والتنمية 
البلدان  ف��ي  والبيئة  "الصحة  بعنوان  )أف���د(، 
 ألبرز 

ً
العربية"، في الوقت المناسب، استجابة

التحديات الصحية التي تواجه اإلنسانية.
إعداد التقرير بحّد ذاته كان مسعًى صعبًا، 
الضاغطة  العمل  ظ���روف  بسبب  فقط  ليس 
التي خلقها الوباء، والتي وضعت قيودًا على 
التفاعل الطبيعي بين الباحثين، ولكن أيضًا 
ب��س��ب��ب ان��ع��ك��اس��ات االن���ه���ي���ار ال��م��ال��ي وع���دم 
االس���ت���ق���رار ال��س��ي��اس��ي ف���ي ل��ب��ن��ان ع��ل��ى عمل 
"أف���د". وق��د تفاقم ذل��ك بسبب انفجار مرفأ 
����ر بشدة 

ّ
ب��ي��روت ف��ي ص��ي��ف 2020، ال����ذي أث

للمنظمة وشركائها  العامة  األمانة  على عمل 
في بيروت، وألحق أضرارًا جسيمة بمكاتبها، 
واالقتصادية  اإلنسانية  ال��م��أس��اة  جانب  إل��ى 
الوضع  مع  وبالتوازي  الكثيرين.  أصابت  التي 
غير المستقر في معظم بلدان المنطقة، أدى 
هذا األمر إلى انخفاض مقلق في التمويل من 
ِقبل الشركاء والجهات الراعية التقليدية، مما 
يتجاوز أثره إنتاج التقرير السنوي إلى تهديد 
استمرارية المنتدى نفسه كمنظمة إقليمية 

فاعلة.
ف��ي سلسلة  الثالث عشر  ه��و  التقرير  ه��ذا 
"أف���د"  أطلقها  ال��ت��ي  ال��ع��رب��ي��ة"  البيئة  "وض���ع 
عام 2008. وقد ألهمت هذه السلسلة، التي 
طت الضوء على التحديات البيئية والحلول 

ّ
سل

الموصى بها، تغييرات في السياسات وتبادل 
اإلج����راءات عبر  م��ن  الكثير  المعرفة، وح��ف��زت 
مواضيع  السلسلة  تناولت  العربية.  المنطقة 
والمياه،  المناخ،  ر  تغيُّ بما في ذلك  رئيسية، 
وال���ط���اق���ة، واالق���ت���ص���اد األخ����ض����ر، وال��ب��ص��م��ة 
ال��ب��ي��ئ��ي��ة، واالس��ت��ه��الك ال��م��س��ت��دام، وتمويل 
التنمية المستدامة، والتعليم البيئي، من بين 

أمور أخرى.
ي��م��ك��ن ال��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ظ��ه��ور ال��ع��دي��د من 
األم�����راض واألوب���ئ���ة وان��ت��ش��اره��ا وت��أث��ي��ره��ا من 
خالل إدارة األخطار البيئية. وه��ذا يجعل من 
الضروري معالجة األسباب البيئية األساسية 
الكامنة كجزء من أية خطة للرعاية الصحية. 
وف��ي حين أن ه��ذه حقيقة عالمية ع��ام��ة، إال 
أنها أكثر أهمية في المنطقة العربية، حيث 
األخطار البيئية أعلى ومعدالت التنمية أبطأ 

في معظم البلدان.
خالل العقود األخيرة، حقق العالم انخفاضًا 
في األمراض المعدية، بينما شهد في الوقت 
نفسه ارت��ف��اع��ًا ه��ائ��اًل ف��ي األم����راض واألض���رار 
الصحية الناجمة عن الظروف البيئية السيئة. 
وق��ّدرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 
عربي سيفقدون حياتهم  مواطن  أل��ف   676
ض  ال��ت��ع��رُّ ب��س��ب��ب   ،2020 س��ن��ة  األوان  ق��ب��ل 
األم���راض  وت��ش��م��ل  تقليدية.  بيئية  ألخ��ط��ار 
المدفوعة باألسباب البيئية واألكثر تأثرًا بها 
واألوعية  القلب  أم��راض  العربية:  البلدان  في 
ال���دم���وي���ة، واإلس�����ه�����ال، وال���ت���ه���اب���ات ال��ج��ه��از 
الرئيسية  العوامل  أما  والسرطان.  التنفسي، 
تلوث  فهي  األم���راض  لهذه  البيئية  لألخطار 

الهواء الخارجي والداخلي، وعدم توافر المياه 
النظيفة، والتلوث البحري، والتمدد الحضري 
ض  والتعرُّ األراض��ي،  المنضبط، وتدهور  غير 
كما  ال��ض��ارة.  الكيميائية  وال��م��واد  للنفايات 
السكنية  لألنشطة  المقّيد  غير  ��ع  ال��ت��وسُّ أن 
وال��ص��ن��اع��ي��ة وال���زراع���ي���ة ف���ي ات���ج���اه ال��م��وائ��ل 
الطبيعية سيؤدي إلى ارتفاع معّدالت انتقال 
األمراض، وخاصة الفيروسات، من الحيوانات 

إلى البشر.
ال��ه��دف الثالث م��ن أه���داف التنمية  ي��دع��و 
ال��م��س��ت��دام��ة ال��س��ب��ع��ة ع��ش��ر إل���ى ض��م��ان حياة 
بحلول سنة  للجميع  الرفاهية  وتعزيز  صحية 
2030. ويتطلب تحقيق هذا الهدف معالجة 
ع���بء األم�����راض ال��م��رت��ب��ط ب��ال��ب��ي��ئ��ة، ح��ي��ث أن 
ض ل���ألخ���ط���ار ال��ب��ي��ئ��ي��ة ع���ام���ل رئ��ي��س��ي  ال���ت���ع���رُّ
يؤثر على صحة اإلن��س��ان. وه��ن��اك حاجة إلى 
يعترف  ال��ع��ام��ة،  للصحة  متكامل  بيئي  نهج 
دة بين العوامل البيولوجية 

ّ
بالتفاعالت المعق

والسلوكية والبيئية واالجتماعية. فالحّد من 
العبء البيئي لألمراض ممكن فقط من خالل 

التدابير المصممة والمنفذة بطريقة شاملة.
يناقش تقرير "أفد" لسنة 2020 العوامل 
ع��ل��ى مختلف  ت��ؤث��ر  ال��ت��ي  ال��رئ��ي��س��ي��ة  البيئية 
ج��وان��ب صحة اإلن��س��ان ف��ي ال��ب��ل��دان العربية، 
وي���ق���ت���رح خ���ط���ة ع���م���ل ت���م���ّك���ن ال��م��ن��ط��ق��ة من 
ال��ث��ال��ث م��ن أه����داف التنمية  ال��ه��دف  تحقيق 
التوصيات  ه���ذه  وض���ع  ويمكن  ال��م��س��ت��دام��ة. 
في سياق متكامل للتنمية، من خالل معالجة 
الصحة ف��ي اإلط����ار االج��ت��م��اع��ي واالق��ت��ص��ادي 
وال��ب��ي��ئ��ي. وت��ت��ن��اول ف��ص��ول ال��ت��ق��ري��ر السبعة 
العالقة بين الصحة والمياه والهواء والنفايات 
عن  فضاًل  المناخ،  ر  وتغيُّ المحيطات  وتلوث 
ال��ت��ق��دم وال��ع��ق��ب��ات ب��ات��ج��اه ت��ح��ق��ي��ق محتوى 

الصحة البيئية ألهداف التنمية المستدامة.
لقد ك��ان ألع��ض��اء "أف���د" األكاديميين من 
رئيسي  دور  العربية  المنطقة  في  الجامعات 
في تطوير التقرير. فكلية العلوم الصحية في 
الجامعة األميركية في بيروت، التي تستضيف 
ال��م��ؤت��م��ر اإلف��ت��راض��ي أي��ض��ًا، ك��ان��ت ال��ش��ري��ك 
األس����اس����ي ف���ي إع������داد ال��ت��ق��ري��ر. ك��م��ا س��اه��م 
باحثون من جامعة الخليج العربي في البحرين، 
وج��ام��ع��ت��ي ال��ق��اه��رة واإلس��ك��ن��دري��ة ف��ي مصر. 
لصحة  اإلقليمي  المركز  التقرير  ف��ي  وش���ارك 
وفي  العالمية.  الصحة  لمنظمة  التابع  البيئة 
افتراضيًا  "أف���د"  مؤتمر  ُيعقد  ك��ورون��ا،  عصر 
المشاركين في  ر جمع 

َّ
ت��ع��ذ إذ  األول���ى،  للمرة 

قاعة واحدة، أو حتى توزيعهم في مجموعات 
وربط  بلد،  من  أكثر  في  قاعات  على  صغيرة 

القاعات إلكترونيًا، كما كان مأمواًل.
ث���م���ة ح����اج����ة إل�������ى ت�����ب�����ادل ال����خ����ب����رات ف��ي 
عبر  والبيئة  بالصحة  المتعلقة  التخصصات 
البلدان العربية، مع تكثيف التعاون اإلقليمي، 
بما يشمل التأهب للطوارئ لمواجهة الكوارث 
رعاية  نظام  إنشاء  ويبقى  والبيئية.  الصحية 
صحية أولية، بما في ذلك التثقيف الصحي، 

مهمة ملّحة.
ن��أم��ل أن ي��س��اع��د ه���ذا ال��ت��ق��ري��ر، م��ن خ��الل 
بين  المتبادلة  ال��ع��الق��ة  على  ال��ض��وء  تسليط 
البيئية  اإلدارة  ت��ع��زي��ز  ف��ي  وال��ص��ح��ة،  البيئة 
ف���ي ال��ب��ل��دان ال��ع��رب��ي��ة ب��ط��ري��ق��ة ت��ح��م��ي صحة 
اإلن��س��ان على نحو أفضل، وأن ُيساهم أيضًا 
في تنشيط الُنظم الصحية لالستجابة الفعالة 

لتأثير العوامل البيئية.

*األمين العام للمنتدى العربي للبيئة 
والتنمية )أفد( والمحرر المشارك للتقرير
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المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة تشارك في المؤتمر الثالث عشر
للمنتدى العربي للبیئة والتنمیة ببیروت -لبنان

شاركت المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة ممثلة بمكتبھا االقلیمي للمشرق العربي خالل الفترة من

10-11/11/2020م ، في المؤتمر الثالث عشر للمنتدى العربي للبیئة والتنمیة ، والذي انعقد عبر

تقنیة ( الفیدیو كونفرنس) ، بالتعاون مع الجامعة األمریكیة في بیروت تحت عنوان الصحة والبیئة

في المنطقة العربیة.
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ناقش المؤتمر على مدار الیومین محتویات التقریر السنوي الذي اطلقة المنتدى للعام 2020 حول الصحة والبیئة وشملت محاور

جلسات العمل التحدیات الصحیة ألھداف التنمیة المستدامة (SDGs) وتأثیر فیروس كورونا ، وتغیر المناخ ونوعیة الھواء، والمیاه

والبیئة البحریة والصحة، وإدارة النفایات والصحة.

ً منھا بأھمیة دور  تجدر اإلشارة الى ان المنظمة تشارك في ھذا المؤتمر سنویا ممثلة بمعالي المدیر العام او من ینوب عنھ إیمانا

المنظمات غیر الحكومیة والمجتمع المدني في تعزیز التنمیة المستدامة وحمایة البیئة في المنطقة العربیة وتعزیز العمل العربي

المشترك.

علماً بأن المنتدى العربي للبیئة والتنمیة (AFED) منظمة إقلیمیة غیر حكومیة تأسس عام 2006 في بیروت بھدف تعزیز الوعي في

قضایا البیئة في المنطقة العربیة وتسلیط الضوء على المواضیع الھامة التي تؤثر في حمایة البیئة، ویتعاون المنتدى مع الخبراء
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واإلكادیمیین والمنظمات اإلقلیمیة والدولیة ووسائل اإلعالم ، وینشر المنتدى تقریراً دوریاً مستقالً عن وضع البیئة العربیة یتم مناقشتھ

في مؤتمر علمي سنوي یشارك فیھ عدد من الخبراء والباحثین من مختلف الدول العربیة والعالم.
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توقيت القاهرة المحلي 09:37:26 آخر تحديث

دين قرار االحتالل اإلسرائيلي ببناء 1257 وحدة استيطانية جديدة حريق ضخم بمحطة مترو أنفاق العاصمة األلم

كشف «المنتدى العربي للبيئة والتنمية» (أفد) في تقريره السنوي الثالثة عشر عن «وضع البيئة العربية» الذي يطلقه اليوم، عن

أن العوامل البيئية تسببت في نحو 23 في المائة من الوفيات في العالم العربي.وسيعلن التقرير خالل مؤتمر دولي افتراضي

 عن طريق غرفة مركزية
ً
تستضيفه الجامعة األميركية في بيروت، ويشارك فيه خبراء وباحثون من بلدان عدة، يرتبطون إلكترونيا

 لمعادلة تقوم على استحالة وجود مجتمع إنساني يتمتع بصحة
ً
للتحكم.ويشدد التقرير على أن «الصحة والبيئة تتكامالن، وفقا

ً
سليمة إذا كانت البيئة الطبيعية ملوثة، في مقابل استحالة الوصول إلى بيئة سليمة في مجتمع تتدهور فيه صحة اإلنسان»، الفتا

 بنحو 23 في المائة من مجموع الوفيات
ً
 في االرتفاع، وهو يقّدر حاليا

ٌ
إلى أن «معدل الوفيات المنسوبة إلى العوامل البيئية آخذ

في المنطقة العربية».

ط المنتدى في تقريره عن الصحة والبيئة في البلدان العربية، الضوء على المخاطر الصحية البيئية الرئيسية التي تواجهها
ِّ
ويسل

مها من األزمات البيئية والصحية، السابقة والحالية، بما في ذلك
ّ
المنطقة، مع التشديد على التوصيات والدروس التي يمكن تعل

بيئة » تحقيقات وأخبار بيئية

"كورونا" كشف ضعف معظم أنظمة الرعاية الصحية

العوامل البيئية وراء 23% من الوفيات في العالم العربي

الثالثاء ,10 تشرين الثاني / نوفمبر2020 ، 23:59 بتوقيت القاهرة المحلي
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جائحة «كورونا». ويلفت إلى أن «المنطقة العربية تواجه مجموعة من العوامل الخطرة المؤثرة على الصحة، بينها ممارسات التنمية

غير المستدامة، وحاالت الطوارئ اإلنسانية الناجمة عن النازحين والالجئين، والتوّسع الحضري السريع، وتضاؤل الموارد الطبيعية،

وتدهور األراضي». ويوضح أن «عوامل الخطر هذه أّدت إلى الكثير من العواقب الملحوظة، كتلوث الهواء وإدارة مياه الصرف

 وباء كورونا المستجد».
ً
الصحي والنفايات الصلبة على نحو غير مالئم، وأخيرا

 في البلدان العربية، بحسب التقرير، «وتتزايد الوفيات الناتجة من سوء نوعية
ً
وُيعّد تلوث الهواء من أكثر المشكالت البيئية شيوعا

عالج بعد ذلك بطريقة سيئة؛ األمر
ُ
 المزيد من النفايات التي ت

ً
دان أيضا

ّ
اني يول

ّ
الهواء بشكل ملحوظ. كما أن العصرنة والنمو السك

.«
ً
الذي يزيد المخاطر الصحية تفاقما

ا : ـً قد يهمك أيضـــــــــــــــ

"ناسا" تكشف عن انخفاض تلوث الهواء في الواليات المتحدة

ا في الصين
ً

تقرير يوضح أن تلوث الهواء يقتل 49 ألف

البيئة الطبيعيةمياه الصرف الصحيأخبار البيئةegypttodayمصرالمصري اليوممصر اليوم
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> الصحة والبيئة في زمن «كورونا»> جريدة الجرائدالرئيسية

الصحة والبيئة في زمن «كورونا»

    

قراؤنا من مستخدمي تويتر  

يمكنكم اآلن متابعة آخر األخبار مجانًا من خالل حسابنا على تويتر 

إضغط هنا لإلشتراك  

أثر البيئة على صحة اإلنسان ورفاهية عيشه ليس باألمر الجديد. إال أن الترابط بين االثنين يكتسب اهتماماً أكبر اآلن، بينما العالم واقٌع في قبضة جائحة فيروس «كورونا»

الذي يعود، مثل كثير من الفيروسات، إلى أصول حيوانية. وهذا يطرح ضرورة اإلدارة المتوازنة بين النشاط اإلنساني والطبيعة. وفي هذا السياق، يأتي التقرير السنوي

الثالث عشر لسنة 2020 للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، بعنوان «الصحة والبيئة في البلدان العربية»، في الوقت المناسب، استجابة ألبرز التحديات الصحية التي تواجه

اإلنسانية.

إعداد التقرير بحّد ذاته كان مسعى صعباً، ليس فقط بسبب ظروف العمل الضاغطة التي خلقها الوباء ووضعت قيوداً على التفاعل الطبيعي بين الباحثين، ولكن أيضاً

بسبب انعكاسات االنهيار المالي وعدم االستقرار السياسي في لبنان على عملنا. وقد تفاقم ذلك بسبب انفجار مرفأ بيروت الذي أّثر بشدة على عمل األمانة العامة

للمنظمة وشركائها في بيروت، وألحق أضراراً جسيمة بمكاتبها، إلى جانب المأساة اإلنسانية واالقتصادية التي أصابت كثيرين. وبالتوازي مع الوضع غير المستقر في معظم

بلدان المنطقة، أدى هذا األمر إلى انخفاض مقلق في التمويل من ِقبل الشركاء والجهات الراعية التقليدية، ما يتجاوز أثره إنتاج التقرير السنوي إلى تهديد استمرارية

المنتدى نفسه كمنظمة إقليمية فاعلة.

هذا التقرير هو الثالث عشر في سلسلة «وضع البيئة العربية» التي أطلقها «أفد» عام 2008. وقد ألهمت هذه السلسلة التي سّلطت الضوء على التحديات البيئية

ر والحلول الموصى بها، تغييرات في السياسات وتبادل المعرفة، وحفزت كثيراً من اإلجراءات عبر المنطقة العربية. تناولت السلسلة مواضيع رئيسية، بما في ذلك تغي�

المناخ، والمياه، والطاقة، واالقتصاد األخضر، والبصمة البيئية، واالستهالك المستدام، وتمويل التنمية المستدامة، والتعليم البيئي، من بين أمور أخرى.

يمكن التخفيف من ظهور كثير من األمراض واألوبئة وانتشارها وتأثيرها من خالل إدارة األخطار البيئية. وهذا يجعل من الضروري معالجة األسباب البيئية األساسية

الكامنة كجزء من أي خطة للرعاية الصحية. وفي حين أن هذه حقيقة عالمية عامة، فإنها أكثر أهمية في المنطقة العربية؛ حيث األخطار البيئية أعلى ومعدالت التنمية أبطأ

في معظم البلدان.
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م ي

خالل العقود األخيرة، حقق العالم انخفاضاً في األمراض المعدية، بينما شهد في الوقت نفسه ارتفاعاً هائًال في األمراض واألضرار الصحية الناجمة عن الظروف البيئية

السيئة. وقّدرت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 676 ألف مواطن عربي سيفقدون حياتهم قبل األوان سنة 2020، بسبب التعر�ض ألخطار بيئية تقليدية. وتشمل

األمراض المدفوعة باألسباب البيئية واألكثر تأثراً بها في البلدان العربية... أمراض القلب واألوعية الدموية، واإلسهال، والتهابات الجهاز التنفسي، والسرطان. أما العوامل

الرئيسية لألخطار البيئية لهذه األمراض فهي تلوث الهواء الخارجي والداخلي، وعدم توافر المياه النظيفة، والتلوث البحري، والتمدد الحضري غير المنضبط، وتدهور األراضي،

ع غير المقّيد لألنشطة السكنية والصناعية والزراعية في اتجاه الموائل الطبيعية سيؤدي إلى ارتفاع معّدالت والتعر�ض للنفايات والمواد الكيميائية الضارة. كما أن التوس�

انتقال األمراض، وخاصة الفيروسات، من الحيوانات إلى البشر.

يدعو الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر إلى ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع بحلول سنة 2030. ويتطلب تحقيق هذا الهدف معالجة

عبء األمراض المرتبط بالبيئة؛ حيث إن التعر�ض لألخطار البيئية عامل رئيسي يؤثر على صحة اإلنسان. وهناك حاجة إلى نهج بيئي متكامل للصحة العامة، يعترف

بالتفاعالت المعّقدة بين العوامل البيولوجية والسلوكية والبيئية واالجتماعية. فالحّد من العبء البيئي لألمراض ممكن فقط من خالل التدابير المصممة والمنفذة بطريقة

شاملة.

وفي هذا السياق، يناقش تقرير «أفد» لسنة 2020 العوامل البيئية الرئيسية التي تؤثر على مختلف جوانب صحة اإلنسان في البلدان العربية، ويقترح خطة عمل تمّكن

المنطقة من تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة. ويمكن وضع هذه التوصيات في سياق متكامل للتنمية، من خالل معالجة الصحة في اإلطار االجتماعي

ر المناخ، فضًال عن التقدم والعقبات باتجاه واالقتصادي والبيئي. وتتناول فصول التقرير السبعة العالقة بين الصحة والمياه والهواء والنفايات وتلوث المحيطات وتغي�

تحقيق محتوى الصحة البيئية ألهداف التنمية المستدامة.

لقد كان ألعضاء «أفد» األكاديميين من الجامعات في المنطقة العربية دور رئيسي في تطوير التقرير. فكلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت التي

تستضيف المؤتمر االفتراضي أيضاً، كانت الشريك األساسي في إعداد التقرير. كما ساهم باحثون من جامعة الخليج العربي في البحرين، وجامعتي القاهرة واإلسكندرية في

ر جمع مصر. وشارك في التقرير المركز اإلقليمي لصحة البيئة التابع لمنظمة الصحة العالمية. وفي عصر «كورونا»، ُيعقد مؤتمر «أفد» افتراضياً للمرة األولى، بعدما تعذ�

المشاركين في قاعة واحدة، حتى توزيعهم في مجموعات صغيرة على قاعات في أكثر من بلد، وربط القاعات إلكترونياً، كما كان مأموًال.

ثمة حاجة إلى تبادل الخبرات في التخصصات المتعلقة بالصحة والبيئة عبر البلدان العربية، مع تكثيف التعاون اإلقليمي، بما يشمل التأهب للطوارئ لمواجهة الكوارث

الصحية والبيئية. ويبقى إنشاء نظام رعاية صحية أولية، بما في ذلك التثقيف الصحي، مهمة ملّحة.

نأمل أن يساعد هذا التقرير، من خالل تسليط الضوء على العالقة المتبادلة بين البيئة والصحة، في تعزيز اإلدارة البيئية في البلدان العربية بطريقة تحمي صحة اإلنسان

على نحو أفضل، وأن ُيساهم أيضاً في تنشيط الُنظم الصحية لالستجابة الفعالة لتأثير العوامل البيئية.
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أطلق المنتدى العربي للبیئة والتنمیة (أفد) منذ یومین  تقریره السنوي الثالث عشر في سلسلة “وضع البیئة
العربیة”، وذلك في مؤتمر دولي افتراضي تستضیفھ  الجامعة األمیركیة في بیروت. ویشارك في المؤتمر
خبراء وباحثون من بلدان عدة، یرتبطون إلكترونیاً عن طریق مركز للتحكم. ویتحدث في جلسة االفتتاح
األمین العام للمنتدى نجیب صعب ورئیس الجامعة األمیركیة في بیروت الدكتور فضلو خوري، ویلقي
المدیر العام للصندوق العالمي لحمایة الطبیعة ماركو المبیرتیني الكلمة الرئیسیة عن العالقة بین وباء
كورونا وحمایة الطبیعة.
ھنا ابرز ما جاء في فصول التقریر السبعة عن الصحة والبیئة من نتائج وتوصیات:
الصحة والبیئة تتكامالن، وفقاً لمعادلة تقوم على استحالة وجود مجتمع إنساني یتمتع بصحة سلیمة إذا كانت
البیئة الطبیعیة ملوثة، في مقابل استحالة الوصول إلى بیئة سلیمة في مجتمع تتدھور فیھ صحة اإلنسان. إن
معدل الوفیات المنسوبة إلى العوامل البیئیة آخذٌ في االرتفاع، وھو یقّدر حالیاً بنحو 23 في المئة من
مجموع الوفیات في المنطقة العربیة. یسلِّط تقریر المنتدى العربي للبیئة والتنمیة (أفد) عن الصحة والبیئة
في البلدان العربیة الضوء على المخاطر الصحیة البیئیة الرئیسیة التي تواجھھا المنطقة، مع التشدید على
التوصیات والدروس التي یمكن تعلّمھا من األزمات البیئیة والصحیة، السابقة والحالیة، بما في ذلك جائحة
كورونا (كوفید-19).
تواجھ المنطقة العربیة مجموعة من العوامل الخطرة المؤثرة على الصحة، بینھا ممارسات التنمیة غیر
المستدامة، وحاالت الطوارئ اإلنسانیة الناجمة عن النازحین والالجئین، والتوّسع الحضري السریع،
وتضاؤل الموارد الطبیعیة، وتدھور األراضي. وقد أّدت عوامل الخطر ھذه إلى العدید من العواقب
الملحوظة، كتلوث الھواء وإدارة میاه الصرف الصحي والنفایات الصلبة على نحو غیر مالئم، وأخیراً وباء
كورونا المستجد. یُعّد تلوث الھواء من أكثر المشكالت البیئیة شیوعاً في البلدان العربیة، وتتزاید الوفیات
الناتجة من سوء نوعیة الھواء بشكل ملحوظ. كما ان العصرنة والنمو السّكاني یولّدان أیضاً المزید من
النفایات، التي تُعالج بعد ذلك بطریقة سیئة، األمر الذي یزید المخاطر الصحیة تفاقماً. إلى ذلك، كشفت
جائحة كورونا المستمرة منذ نھایة 2019 ضعف أنظمة الرعایة الصحیة في المنطقة العربیة، والقدرة
المحدودة في معظم البلدان على التعامل مع األزمات الصحیة الطارئة. كما أظھرت الجائحة أنھ ال یمكن
الحفاظ على صحة الناس فقط باستھداف المجموعات التي یمكنھا تحّمل تكالیف خدمات الرعایة الصحیة.
فالھدف الثالث من أھداف التنمیة المستدامة ھو وجوب توفیر “الصحة للجمیع”، ال للقادرین فحسب.
تشّكل المواد الخطرة والسامة تحدیاً صحیاً كبیراً في المنطقة العربیة، نتیجة اإلدارة غیر المالئمة وتدابیر
السالمة المتساھلة، إلى جانب االفتقار إلى القوانین الصارمة. وفي إطار الحوادث الطارئة، ال یزال ینبغي
معرفة األثر النھائي للعواقب الصحیة النفجار صیف 2020 في مرفأ بیروت، بفعل تخزین نیترات
األمونیوم على نحو غیر آمن. ومن المتوقع أن یكون لإلنفجار تأثیر طویل األمد، خصوصاً من حیث زیادة
أمراض الجھاز التنفسي وأنواع معینة من السرطان. كما أن االستخدام غیر المنضبط للذخائر في الحروب
والصراعات المتتالیة في المنطقة العربیة انعكس على صحة المالیین، إلى جانب تعطیل الخدمات الصحیة
وانتشار األمراض في المخیمات التي تؤوي مالیین النازحین والالجئین.
تشیر التقدیرات إلى أن أكثر من 676 ألف مواطن عربي سوف یفقدون حیاتھم قبل األوان سنة 2020
نتیجة التعرض للمخاطر البیئیة التقلیدیة. وسیرتفع ھذا الرقم مع ظھور مزید من عوامل الخطر البیئیة
وتأثیراتھا، بما فیھا الجوع وسوء التغذیة. لذا تستدعي التحدیات التي تواجھھا المنطقة العربیة تحوالً كبیراً
في طریقة إدارة أولویات الصحة البیئیة.
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على الدول العربیة أن تعمل بمزید من الجدیة لتحقیق أھداف التنمیة المستدامة، والتعاون في ما بینھا
لالتفاق على سیاسات بیئیة قویة مشتركة، كما یجب تصمیم استراتیجیات أكثر فاعلیة للحّد من تغیُّر المناخ
والتكیُّف، تُرّكز على الصحة إجماالً، وبصورة عامة، تحسین تقویمات المخاطر الصحیة وجمع البیانات
لتزوید صانعي السیاسات العرب األدوات الصحیحة لمواجھة التحدیات البیئیة والصحیة المحیطة.
المیاه
یُعّد االفتقار إلى خدمات المیاه والصرف الصحي والنظافة الصحیة اآلمنة أحد المخاطر البیئیة الرئیسیة
التي تواجھ السكان العرب. وقد سلّطت جائحة كورونا الضوء على أھمیة خدمات المیاه والصرف الصحي
والنظافة في المنطقة. واألكید أن توفیر إمدادات المیاه السلیمة الكافیة، والصرف الصحي المناسب ومرافق
غسل الیدین، إلى جانب زیادة الوعي، أمور ضروریة للحّد من انتشار أي عدوى، بما في ذلك فیروس
كورونا المستجد. لكن البیانات األخیرة تنطوي على أرقام مقلقة، إذ یفتقر نحو 50 ملیون عربي إلى
خدمات میاه الشرب األساسیة، كما ان 74 ملیون شخص في المنطقة ال یحصلون على خدمات الصرف
الصحي األساسیة. وتشیر التقدیرات إلى أن خدمات المیاه والصرف الصحي والنظافة السیئة ھذه ھي
السبب في 40 ألف وفاة مبكرة سنویاً، كان في اإلمكان تجنّبھا.
ھناك تسع دول فقط من أصل 22 دولة عربیة تسیر على الطریق الصحیح لتحقیق الھدف السادس من
أھداف التنمیة المستدامة من حیث المیاه النظیفة والصرف الصحي. وتواجھ المنطقة عدداً كبیراً من
العوائق التي تمنع التقدم نحو تحقیق ھذا الھدف، بما في ذلك الصراعات وعدم االستقرار، التي أثّرت على
أنظمة إدارة المیاه. لذا یتعیّن على الحكومات تطویر وتنفیذ برامج متكاملة للمیاه والصرف الصحي،
والتزام التمویل والتنفیذ سریعاً.
الھواء
أّدى النمو االجتماعي والدیموغرافي واالقتصادي في العالم العربي إلى زیادة الطلب على الطاقة
والسیارات في السنوات األخیرة. وقد ساھم ذلك، إلى عوامل أخرى، في زیادة تلوث الھواء إلى معدالت
باتت تشّكل خطراً كبیراً على السكان. وغالباً ما تتجاوز المستویات المسّجلة لتلوث الھواء ما بین خمسة
و10 أضعاف الحدود التي وضعتھا منظمة الصحة العالمیة. وتعّد مدن عربیة عدة من المدن الـ20 األكثر
تلوثاً في العالم. وفي كثیر من البلدان في المنطقة العربیة ُسّجل ارتفاع كبیر في عدد الوفیات التي تُعزى
إلى تلوث الھواء الداخلي والخارجي. كذلك، فإن العبء اإلجمالي للمرض الناجم عن تلوث الھواء آخذ في
االزدیاد، مع ارتفاع معدل انتشار أمراض القلب والرئة، واإلصابة بالسرطان، والمزید من حاالت الربو.
وقد أشاع ظھور فیروس كورونا وانتشاره إحساساً إضافیاً بالضرورة الملّحة لتحسین نوعیة الھواء، إذ
أظھرت الدراسات أدلّة على العالقة بین تلوث الھواء وزیادة الحاالت وحّدتھا.
ومن أجل إدارة جودة الھواء على نحو صحیح في المنطقة، یتعیّن تحسین تقویمات المخاطر الصحیة بناًء
على دراسات رصد الھواء والنمذجة. فإدارة المخاطر ستزّود صانعي السیاسات العرب األدوات الصحیحة
للسیطرة على التھدیدات الصحیة، وتخصیص الموارد، وترتیب البدائل العالجیة، مما یؤدي في النھایة إلى
الحّد من تأثیر تلوث الھواء على الصحة العامة.
النفایات
یتزاید تولید النفایات الصلبة في المنطقة العربیة بمعّدل یُنذر بالخطر، نظراً إلى النمو السكاني والتغیُّرات
في أنماط االستھالك واإلنتاج. ویجري التخلص من 53 في المئة من كل النفایات برمیھا عشوائیاً. ویؤدي
ھذا إلى تلوث خطیر للھواء والتربة والمیاه، بما لھ من آثار كبیرة على صحة السكان. فقد وجدت الدراسات
انتشاراً كبیراً الضطرابات الجھاز التنفسي، مثل ضیق التنفس والتھاب الحلق والسعال، إلى جانب ارتفاع
درجة الحرارة والتھابات العین والتھابات الجھاز الھضمي، من مجموعة مشاكل صحیة تُعزى إلى حد كبیر
إلى اإلدارة غیر السلیمة للنفایات. كما ان قطاع الرعایة الصحیة نفسھ یعّد مساھماً رئیسیاً آخر في تدفّق
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النفایات الخطرة، التي ال توجد قوانین تحكم التعامل معھا في دول عدة. وزادت جائحة كورونا استعمال
العناصر ذات اإلستخدام الواحد، مثل األقنعة والقفازات وعبوات تعقیم الیدین، التي ینتھي جزء كبیر منھا
في البحار وعلى الشواطئ.
ویُعّد اعتماد نھج دائري إلدارة النفایات، یقوم على الحّد من اإلستھالك وإعادة االستخدام والتدویر، أمراً
بالغ األھمیة إلضعاف التأثیر الضار للنفایات على صحة اإلنسان والطبیعة، مما یستدعي تعدیل أنماط
االستھالك.
البیئة البحریة
یؤثِّر التصریف المباشر لمیاه الصرف الصحي غیر المعالجة في المناطق الساحلیة، والتنقیب عن النفط
واستخراجھ في البحر، والمواد البالستیكیة الدقیقة، على صحة السكان العرب.
وتُنتج الدول العربیة حالیاً نحو 12 بلیون متر مكعب من میاه الصرف الصحي سنویاً، یُعالج أقل من 60
في المئة منھا، ویعاد استعمال نصف كمیة المیاه المعالجة فقط. أما الكمیة المتبقیة، من میاه مبتذلة أو
معالجة جزئیاً، فتصرف في البحار ومجاري األنھار. وتؤدي میاه الصرف الصحي إلى انتشار مسببات
األمراض بین البشر.
كما یؤدي استھالك المأكوالت البحریة الملوثة بسموم الطحالب الى عدد كبیر من متالزمات التسمم
بالمأكوالت البحریة. ویمكن بعض السموم الناتجة من العوالق النباتیة البحریة أن تكون قاتلة للغایة. ویؤدي
تراكم الجسیمات البالستیكیة الدقیقة في السلسلة الغذائیة، من طریق األسماك والمحار، إلى عواقب على
صحة اإلنسان. ویُذكر أن البحر المتوسط یُعتبر من أكثر المناطق تضرراً في العالم من حیث التلوث
بالمواد البالستیكیة الدقیقة. والحل في خطة إنقاذ تقوم على الحد من تلویث البحار من جمیع المصادر.
تغیُّر المناخ
ل تغیُّر المناخ خطراً صحیاً عالمیاً، تشمل آثاره المباشرة، التي تظھر من ارتفاع درجات الحرارة یشّكِ
والظواھر الجویة المتطرفة وارتفاع مستوى سطح البحر، أمراض القلب واألوعیة الدمویة وأمراض
الجھاز التنفسي وضربات الشمس. ومن أبرز اآلثار غیر المباشرة انتشار األمراض المنقولة من طریق
المیاه واألغذیة والحیوانات والحشرات، وانعدام األمن المائي والغذائي، والنزوح والھجرة القسریة،
والتأثیرات على الصحة العقلیة والمھنیة. كما یؤثر تغیُّر المناخ أیضاً على نحو غیر مباشر على الصحة
بإعاقة التنمیة المستدامة وتفاقم الفقر. وتفید المعلومات المتاحة أن تغیُّر المناخ فرض بالفعل عبئاً صحیاً في
المنطقة العربیة، مما أدى إلى زیادة الوفیات ونسبة انتشار األمراض من األمراض المعدیة وغیر المعدیة.
ومن المتوقع أن تؤدي زیادة الحرارة درجة مئویة واحدة إلى زیادة معدل الوفیات بنسبة 3 في المئة.
لم یحظ تأثیر تغیُّر المناخ على صحة السكان العرب باالھتمام الكافي حتى اآلن. وتفتقر المنطقة إلى حٍد
كبیر إلى خطط التكیُّف الوطنیة التي تتناول االستجابات التشریعیة والعملیة، بناًء على المخاطر الصحیة
المتوقعة لموجات الحر والظواھر الجویة الشدیدة وتلوث الھواء واألمراض المعدیة. ومن المھم للمنطقة أن
تكتسب فھماً أفضل للعوامل المختلفة التي تؤثر على نتائج تغیُّر المناخ على الصحة، من أجل تصمیم
استراتیجیات فعالة للتخفیف والتكیُّف.
خالصة وتوصیات
لم یعد في اإلمكان إنكار تأثیر المخاطر البیئیة على صحة اإلنسان. وعند النظر إلى المنطقة العربیة على
وجھ التحدید، نجد ان االفتقار إلى المیاه المأمونة، وزیادة تولید النفایات وسوء طرق التخلص منھا، وتغیُّر
المناخ، وتلوث البیئة البحریة، كلّھا عوامل ذات تأثیر سلبي ملحوظ على صحة السكان. باإلضافة إلى ذلك،
أظھرت جائحة كورونا أن تحقیق ھدف “الصحة للجمیع” ضرورة، لیس فقط للوصول إلى خدمات الرعایة
الصحیة والصرف الصحي، ولكن أیضاً للتعجیل في الخطوات نحو مراعاة أكبر للمخاطر البیئیة على
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صحة اإلنسان، والتي یمكن تجنّبھا إلى حٍد كبیر. في إطار التعاون اإلقلیمي، یتعیّن على وزارات الصحة
والبیئة في المنطقة العربیة تأكید أھمیة الترابط بین الصحة البشریة العامة والبیئة الطبیعیة.
في ما یخص توفیر خدمات المیاه الصالحة للشرب، على الدول العربیة تطویر وتنفیذ برامج المیاه
والصرف الصحي التي تشمل المراقبة الشاملة لكمیة إمدادات المیاه ونوعیتھا. وفي ما یتعلق بتلوث الھواء،
یجب تحدیث معاییر جودة الھواء لتتوافق مع المعاییر الدولیة المرتبطة بالصحة. ومن الضروري وجود
شبكة من محطات المراقبة العاملة في جمیع الدول العربیة لمراقبة جودة الھواء. ومع أخذ تأثیرات تغیُّر
المناخ الخاصة بالمنطقة في االعتبار، یجب تطویر استراتیجیات فعالة ومصممة خصیصاً للحّد من مسببات
تغیُّر المناخ والتكیُّف معھ، تكون لھا آثار مباشرة وواضحة على صحة السكان العرب. ویجب تطویر
التشریعات الخاصة بإدارة النفایات، بدءاً من تخفیف كمیتھا، في موازاة إطار شامل للرصد وتقویم تأثیر
النفایات على صحة اإلنسان. كذلك یجب توجیھ مزید من االھتمام إلى حالة البیئة البحریة في المنطقة
ومخاطرھا المحتملة على صحة اإلنسان. فالرصد المنتظم لمستویات المعادن الثقیلة في أنواع األسماك،
على سبیل المثال، ضروري لمنع المخاطر الصحیة ولضمان شروط السالمة الغذائیة.
لطالما كان الترابط بین البیئة الطبیعیة وصحة اإلنسان مصدر قلق جدي، لكن خطر تفّشي األوبئة یضعھ
الیوم في مركز الصدارة. اآلن، أكثر من أي وقت مضى، بات واضحاً أن البیئة الطبیعیة الصحیة ھي شرط
أساسي لصحة البشر.
www.afedonline.org :یمكن تنزیل النص الكامل للتقریر من
مؤلفو تقریر “أفد” عن الصحة والبیئة 

شارك أكثر من 150 أستاذاً وخبیراً من جامعات ومراكز أبحاث عربیة وأجنبیة في إعداد تقریر المنتدى
العربي للبیئة والتنمیة (أفد) عن الصحة والبیئة ومراجعتھ. كلیة العلوم الصحیة في الجامعة األمیركیة في
بیروت كانت الشریك األساسي في إعداد التقریر، كما ساھم باحثون من جامعة الخلیج العربي في البحرین،
وجامعتي القاھرة واإلسكندریة ومؤسسة كیمونیكس لالستشارات البیئیة في مصر، وجامعة القدیس یوسف
في بیروت. وشارك في التقریر المركز اإلقلیمي لصحة البیئة التابع لمنظمة الصحة العالمیة. وتَشاَرك في
تحریر التقریر نجیب صعب، األمین العام لـ “أفد” والدكتورة ریما حبیب، رئیسة قسم الصحة البیئیة في
الجامعة األمیركیة في بیروت. وھنا الئحة بالمؤلفین الرئیسیین وفق الفصول:
وضع الصحة البیئیة في المنطقة العربیة: الدكتور باسل الیوسفي، مدیر المركز اإلقلیمي لصحة البیئة في
منظمة الصحة العالمیة، ومازن ملكاوي، المستشار والمنسق اإلقلیمي للمخاطر الصحیة البیئیة في المركز.
الصحة كھدف إقلیمي للتنمیة المستدامة: الدكتورة ریما حبیب، أستاذة ورئیسة قسم الصحة البیئیة في كلیة
العلوم الصحیة في الجامعة األمیركیة في بیروت، باالشتراك مع الباحثتین ناتالي الحداد وشیلبي سوردیك.
الماء والصرف الصحي: الدكتورة مي الجردي، أستاذة الصحة البیئیة في الجامعة األمیركیة في بیروت،
باالشتراك مع الدكتورة جومانا نصر، األستاذة المحاضرة في كلیة العلوم الصحیة وروال عجیب، مشرفة
مختبر الصحة البیئیة في الجامعة األمیركیة في بیروت.
أثر جائحة كورونا على إمدادات المیاه وخدمات الصرف في دول الخلیج: الدكتور ولید الزباري، أستاذ
ومنّسق برنامج إدارة الموارد المائیة في كلیة الدراسات العلیا في جامعة الخلیج العربي في البحرین،
والدكتور محمد فالح الرشیدي، مدیر دائرة الكھرباء والماء في األمانة العامة لدول مجلس التعاون
الخلیجي.
األثر الصحي لتلوث الھواء: الدكتور حسن الدھیني، أستاذ في علم السموم وتقییم المخاطر الصحیة في
الجامعة األمیركیة في بیروت، والدكتور شربل عفیف، الخبیر في تلوث الھواء وتغیُّر المناخ واألستاذ في
جامعة القدیس یوسف في لبنان وفي مركز أبحاث المناخ والغالف الجوي في قبرص.
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اإلنعكاسات الصحیة إلدارة النفایات: الدكتورة مي مسعود، أستاذة ومدیرة برنامج الدراسات البیئیة
للخریجین في كلیة الصحة العامة في الجامعة األمیركیة في بیروت، بمشاركة الباحثین میشال مقبل ودانا
حلواني وموسى الخیاط.
البیئة البحریة والصحة: الدكتور عمرو السّماك، أستاذ علوم البحار، والدكتورة أمیرة حمدان، أستاذة
األحیاء الدقیقة البحریة في قسم علم المحیطات في جامعة اإلسكندریة.
أثر تغیُّر المناخ على الصحة: الدكتور أحمد جابر، رئیس مجلس إدارة شركة كیمونِكس مصر لالستشارات
وأستاذ الھندسة الكیمیائیة في جامعة القاھرة، والدكتورة رندة حمادة، نائبة عمید الدراسات العلیا والبحوث
في كلیة الطب والعلوم الطبیة وأستاذة في قسم طب األسرة والمجتمع في جامعة الخلیج العربي، بمشاركة
الدكتورة جیھان حسن، األستاذة المساعدة في كلیة العلوم والھندسة في الجامعة األمیركیة في القاھرة وھیام
الشربیني، الباحثة في شركة كیمونِكس.
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أخبار متعلقة

تفاصيل تقرير «أفد» السنوي..
«الحفاظ على البيئة يحمي صحة

البشر»

منتدى «أفد» يبحث الصحة
والبيئة في الدول العربية 11-10

نوفمبر المقبل

مؤتمر «أفد» يبحث قضايا
التعليم والتربية البيئية في

البالد العربية

اشترك لتصلك أهم األخبار

أطلق المنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد)، اليوم الثالثاء، تقريره السنوي الثالث عشر، في سلسلة «وضع البيئة العربية»، وذلك في مؤتمر دولي

افتراضي تستضيفه الجامعة األميركية في بيروت. ويشارك في المؤتمر نحو 600 من الهيئات الحكومية والخاصة والجامعات، وهيئات المجتمع

المدني من 45 بلدًا، يرتبطون إلكترونيًا عن طريق مركز للتحكم.

عمل أكثر من 150 أستاذًا وخبيرًا من جامعات ومراكز أبحاث عربية وأجنبية على إعداد التقرير

عن الصحة والبيئة ومراجعته. كلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت كانت

الشريك األساسي في إعداد التقرير، كما ساهم باحثون من جامعة الخليج العربي في البحرين،

وجامعتي القاهرة واإلسكندرية، ومؤسسة كيموِنكس لإلستشارات البيئية في مصر، وجامعة

القديس يوسف في بيروت. وشارك في التقرير المركز اإلقليمي لصحة البيئة التابع لمنظمة الصحة

العالمية.

وحسب بيان تلقت المصري اليوم نسخة منه، تتناول فصول التقرير السبعة العالقة بين الصحة

ر المناخ، فضالً عن التقدم والعقبات باتجاه والمياه والهواء والنفايات وتلوث المحيطات وتغيُّ

تحقيق محتوى الصحة البيئية ألهداف التنمية المستدامة. وأّكد التقرير أنه لم يعد في اإلمكان

إنكار تأثير المخاطر البيئية على صحة اإلنسان، وعند النظر إلى المنطقة العربية على وجه

ر المناخ، وتلوث البيئة البحرية، كّلها عوامل التحديد، وجد أن اإلفتقار إلى المياه المأمونة، وزيادة توليد النفايات وسوء طرق التخلص منها، وتغيُّ

ذات تأثير سلبي ملحوظ على صحة السكان.

أدخل رقم الموبیل

إفتتاح مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت

(editor/details/257/) تصوير : آخرون
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ودعا التقرير إلى تبادل الخبرات في التخصصات المتعلقة بالصحة والبيئة عبر البلدان العربية، مع تكثيف التعاون اإلقليمي، بما يشمل التأهب

للطوارئ لمواجهة الكوارث الصحية والبيئية، كما لفت إلى أن جائحة كورونا المستمرة منذ نهاية 2019 كشفت ضعف أنظمة الرعاية الصحية في

المنطقة العربية، والقدرة المحدودة في معظم البلدان على التعامل مع األزمات الصحية الطارئة، كما أظهرت الجائحة أنه ال يمكن الحفاظ على صحة

الناس فقط، باستهداف المجموعات التي يمكنها تحّمل تكاليف خدمات الرعاية الصحية. فالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة هو وجوب

توفير «الصحة للجميع»، ال للقادرين فحسب.

افُتتحت الجلسات بكلمة ترحيبية من األمين العام للمنتدى، نجيب صعب، الذي قال إن إعداد التقرير «كان مسعًى صعبًا، ليس فقط بسبب ظروف

العمل الضاغطة التي خلقها الوباء، والتي وضعت قيودًا على التفاعل الطبيعي بين الباحثين، ولكن أيضًا بسبب انعكاسات االنهيار المالي، وعدم

ر االستقرار السياسي، في لبنان على عمل المنتدى. وقد تفاقم ذلك بسبب انفجار مرفأ بيروت، الذي أّثر بشدة على عمل األمانة العامة للمنظمة، ودمَّ

مكاتبها. وكشف صعب، أن األوضاع غير المستقرة أدت إلى انخفاض مقلق في التمويل من ِقبل الشركاء والجهات الراعية التقليدية، مما يهدد

استمرارية المنتدى نفسه.

وقدم صعب عرضًا ألبرز نتائج التقرير، محذرًا من أن معدل الوفيات المنسوبة إلى العوامل البيئية آخٌذ في االرتفاع، وهو يقّدر حاليًا بنحو 23 في

المئة من مجموع الوفيات في المنطقة العربية. ويسلِّط التقرير الضوء على المخاطر الصحية البيئية الرئيسية التي تواجهها المنطقة، مع التشديد

على التوصيات والدروس التي يمكن تعّلمها من األزمات البيئية والصحية، السابقة والحالية، بما في ذلك جائحة كورونا. وأّكد أن البيئة الصحية هي

شرط أساسي ألشخاص أصحاء.

وأشار رئيس مجلس األمناء الدكتور عدنان بدران، إلى أن وباء كورونا فرض واقعًا اقتصاديًا واجتماعيًا صعبًا، نتيجة بصمتنا الشديدة على الطبيعة،

التي أّدت إلى تغيير جذري في انتقال األمراض وانتشارها، ليتحول إلى جائحة كونية بسرعة مخيفة.

وقال إن هذا «يفرض علينا التعاون في نهج صحي واحد متكامل، للحفاظ على صحة اإلنسان ولبناء قدرات للتعامل مع هذه األوبئة وتداعياتها،

والحّد من مخاطرها االقتصادية واالجتماعية». ودعا بدران وزارات الصحة والبيئة في المنطقة العربية إلى تأكيد أهمية الترابط بين الصحة

البشرية العامة والبيئة الطبيعية، وذلك في إطار التعاون اإلقليمي.

الجلسة األولى، التي تمحورت حول التحديات الصحية ألهداف التنمية المستدامة وأثر جائحة كوفيد-19، أدارها الدكتور إيمان نويهض، العميد

السابق لكلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت. وتحدثت فيها الدكتورة ريما حبيب، رئيسة قسم الصحة البيئية في كلية العلوم

الصحية في الجامعة األميركية في بيروت، والدكتور باسل اليوسفي، مدير المركز اإلقليمي لصحة البيئة في منظمة الصحة العالمية. وطالبت حبيب

بإنشاء نظام رعاية صحية أولية، بما في ذلك التثقيف الصحي، من ضمن استراتيجيات إقليمية تحدد أهدافًا مشتركة لتحقيق أهداف التنمية

المستدامة. وأشار اليوسفي إلى أنه من المتوقع أن يفقد أكثر من 676 ألف مواطن عربي حياتهم قبل األوان سنة 2020 نتيجة التعرض للمخاطر

البيئية التقليدية. وسيرتفع هذا الرقم مع ظهور مزيد من عوامل الخطر البيئية وتأثيراتها، بما فيها الجوع وسوء التغذية. مما يستدعي تحوالً كبيرًا

في طريقة إدارة أولويات الصحة البيئية.

ر المناخ ونوعية الهواء. وقد أدارها الدكتور فريد شعبان، أستاذ الهندسة الكهربائية في الجامعة األميركية في أما الجلسة الثانية، فكانت عن تغيُّ

بيروت. وشاركت في الجلسة كل من الدكتورة رندة حمادة، نائبة عميد الدراسات العليا والبحوث في كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الخليج

العربي، والدكتورة جيهان حسن، األستاذة المساعدة في كلية العلوم والهندسة في الجامعة األميركية في القاهرة، اللتين تطرقتا لآلثار المباشرة

ف المستخدمة حاليًا للتصدي ر المناخ على الصحة، من منظور عالمي ومن منظور العالم العربي. باإلضافة إلى استراتيجيات التكيُّ وغير المباشرة لتغيُّ

ر المناخ والفوائد الناتجة عن ذلك على صحة اإلنسان. وقّدم الدكتور حسن الدهيني نتائج الفصل الذي شارك في إعداده عن تلوث الهواء، مؤكدًا لتغيُّ

ر المناخ وكوفيد-19. «فتلوث الهواء ُيساهم في وفاة حوالي 7 ماليين شخص حول العالم سنويًا، وهو ما على االرتباط الوثيق بين تلوث الهواء وتغيُّ

يتجاوز بكثير عدد الوفيات المتوقعة من كوفيد-19».

وَيستكمل المؤتمر أعماله يوم األربعاء، بجلستين، األولى حول المياه والبيئة البحرية والصحة يديرها الدكتور وليد الزباري، منّسق برنامج إدارة

الموارد المائية في كلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي في البحرين، ويشارك فيها كل من الدكتورة مي الجردي، أستاذة الصحة البيئية

في الجامعة األميركية في بيروت، والدكتور عمرو السّماك، أستاذ علوم البحار، والدكتورة أميرة حمدان، أستاذة األحياء الدقيقة البحرية في قسم

علم المحيطات في جامعة اإلسكندرية. وتناقش هذه الجلسة ما أّدت إليه جائحة كورونا من ظهور عدد من المخاطر والتحديات التي لم تشهدها دول

مجلس التعاون الخليجي من قبل، باإلضافة إلى التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، وتأثيرات

البيئة البحرية على صحة اإلنسان في المنطقة العربية، والتي لم تحظ بالكثير من االهتمام حتى اآلن.

أما الجلسة األخيرة فهي حول إدارة النفايات والصحة، يديرها الدكتور أحمد جابر، رئيس مجلس إدارة شركة كيموِنكس مصر لإلستشارات وأستاذ

الهندسة الكيميائية في جامعة القاهرة. وتشارك فيها الدكتورة مي مسعود، مديرة برنامج الدراسات البيئية للخريجين في كلية الصحة العامة في

الجامعة األميركية في بيروت، والدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة المصرية السابقة، التي تقدم عرضًا خاصًا لتجربتها في ادخال السكان المحليين

في معالجة النفايات، مع التركيز على «حي الزّبالين». وتناقش الجلسة اآلثار الهامة إلدارة النفايات على الصحة ونوعية الحياة والحفاظ على البيئة

واالستدامة واالقتصاد. كما تتضمن عرضًا وتقييمًا لممارسات إدارة النفايات في الدول العربية، واآلثار الصحية والبيئية المحتملة ألنواع مختلفة من

النفايات الصلبة، وفحص البدائل إلدارة النفايات الصلبة المستدامة والمتكاملة.

الوضع في مصر

وفيات
6,453

اصابات
110,767

تعافي
101,046

الوضع حول العالم

1 323 841 54 780 65038 110 316

0
مشاركة

https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjsspH8UOfqg_-05V7jj2zYF54kJPiJV84jJhWafVAfide-j2-3hEsnDQ7u-KyqzuMMF4-BdmbnRFhRU067nuWXzbTH0505Cb5OCG2OrPL-nQG3BSz1LHRvAY7a5ivJwuFHXkfycBTslndRvPGbtP8YlYm0v-1JrOkiLux5iSr4v29eoadZypPypO89J9ceU2njpX0ojZb5FnjAMcVcmhVM-1TAkx-Lz644wykfv8_g_dqE52RZKqspda-3OQ3Xdsnk9RZsi5rm7LJYWC6FgNoI7WqKzXW6nyTXEp8lw3_UOJq3aKWABJY8tJobwJ3qqajEwnpQgyJn-wWHY5ISLAAn7HjhlYuMLBta6ISpSYt54qBAdyoKi7pUgI7uJblE_dxq042PBhQTnCLlw_FlCo8ta3puTFBEQwb_zL_czt7DOq-rkh7Kx9sNN58PDn94VVa8AOCNr7eXDRio55rLw3zhxFBw8BNZNBao2tJggE6diD2C-h5Prxb4Z8nnbYhOLuXLWfWCYlW9sAFSI-QgNBmRQD7TukkyzMd7yUueKybAb-avsHeDg1aiZoKrqOJkq-398rFnXgLQ6HGBMlgxMpz4YvnpcQcgn5i-N9cX68ewqCeKpJ9P5T2aik6Wop43OOCGP2XdjXkKj17hveqZHuct6mBrDJEe_Ts7R8atKvEt9Q_20lsytAODAzyanXgBtT-xlCnR5XejHAbHtbWnFcgrCG-PgOm197T4xegeILrmfH7K5Fykjg4971tCmLfYzhXw0vzRVLkVD4jaV7pHzHxTHjGOiJeLwv2s6BON-aj1KPoxV3TOTE1glW4x5ViyAOpiwoYUgQvuTd38NhLrUWiFf4HaGznkNLc2MzMMd2Ihse9eogMQKalWesKZftR71lBS0mAdUm5voN4l4e4WIRXSMaKmFYYf_-cGDR8duaJ6qbaTbKZxnSqdpIVqbfdBiiB9gkO6M1aFe40wJEdNAvRVk3aWkbBskORNE8t2eWDJYXocXkdaG7Tkf_-6-RuIaYbYl-PX8t4epkDC19V2HSHIpX5ajSwRVnO671HHk9vTpU5IYzVaODHYjJZZan3GzVzi-BThQsFXv23eeY6WjJ6n1pB7p68w-t&sai=AMfl-YS77U4f1eRWIQWcXSckvYvPS8xvD53OWZ7mX75-sTey7e6YyydxgJzhz5SRypygo8-O1VWhIOLvHBAWACRyTtg3j2Wa4bRTsJ-4bjQnjPOZxPr3yTpEAWBfwwfzr4Gf0D7vevF75T3y1AVMH2UOLBZ0wesQFKsaHrpdsuDC-6FTKPlBg3uE5IN-pF8QAySVB38YZ6jG1a62Ga6EArxBGok6LiCi5A4mxV0hoxdRmPNLrYhYSxQZGOG-FADJqlLt8UjsrNHSfn8vFFbngwYguN7WGfaC8a-Pi2HunjYDMl1Ka_uu8ONHYULduevTFrZnQfSZW0pqA2FLOf6vJ7wDFZg_HEs8czMmF5dBe8h7gCy4NA&sig=Cg0ArKJSzFZThLhxlK9S&urlfix=1&adurl=https://www.sigmaaldrich.com/labware/plates-membrane-based-cultureware.html%3Fdclid%3D%25edclid!
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjstJ5sbo2vzScubRJ0Qn-TPf_QzuaEorBXSkqRgShkFdPvUKeHuuFdJEDGKYnU6bFrBG9Sd1gBcruWHdxJZiYLE9wfxOWpujuFJxDUnnljno1i1w-ypC1WLqWEcsAXBCwLSWvoRrHXLXPDRTIIDR3Tmsnt67pcwkh2rdbq8nrvBl4dWuPY0XZRJMZzi8AxOqYYb6PNiGFz_f5y8A3lDn1tEKyqcS_lcinZiBIIMSF5aGwYLk041YI4EwOCkdOcd6-9fb3l9vi0dyHOOFDQIXWRjS7dr7Y4CuaKD091NJ5irJiQm4NjEd7T2JjApbx0wlOoSH7381CyDFbacPkvhc0JoBJoKpnf4NiJjjn7HyqFWctyI65EHyUZ6ueu4SbjVWO9QESSBVzqA18lYhP5N-tnIqyhK--APFZDuTy5MJrH5bS35J_gXfPvLT05C-LoQjEtTKHpcbcptwEELLUy-W4NETaT-ig6WhZzqIXDlcnio0inrX4gO137IK859V5PDqodnZrWkGWwimLNECVsLtEA9yg-kLdRaQS1Pfd-g_jqDOKqdBy7IjOWzsHkWklf1GLmmDbHQoF2CuxfeJ8TawNbOXDrd3QWVrMYLo9A_dxUVJrAWFTwJneWau7Y_TNYRUuYU14SssckVzXTpquk0bISP5m8Ln7H8FtOY1c9XV4X9IB7IRXBJlcHXdL3HudPqpF96f4DFmGplEUvHgummZFhTG1zYoYDFZ-1YkOAgkKTr_0OG1Lw5PfEq6GoqRh4iuZVpO0aWb8I8_IjLnj_mFtl4TapwmgTikwOoFj6yEhG5eDM7MBZ2pMeBaXlofffe0OtYE2bpgcH5zql5k7eJkVXLn43HsiAmbJ-UNKebgOaUVund220yS1ZALJnEXKWEaA2H92q6ckFf2HFqLBaJK-Foe3HV9P_-sNN1rzjmEZZI0pXouoLQbsnGrBPUy1kO6n8egHs0j6-7zgAhplwEyC-64om9dQ8NgWTfHCHZr6bweZR_NiLPbtOzwh-L3vA1Pzupi5ISsLV7EAImHz1Zkp8yoaNaeQc2mQy9SEwjNohvKU5Gc3HNqGu9mUgrckhE12z5AB4oYfK0wuxXigttsKHCc9hK2Wjuk&sai=AMfl-YTp1y1jTTE2bYUjW3kBY6J7JjFukrfIYOZv7fpXAhGxuLCUnMl7DAiss-wUvhHidxEoB_BtGixArZ41q3_2tK5HdwXj1limrSO5n_Ua_pTqMOG4pmLhtO5IHrCCtjBdJ2yVfXzMB9_Zq1oxvYCkdGSEropFo5wuN6v02wbrosK26ecCDx7H78W66hERnWGF_ke2Z_dqDkCvJpf3fofe0wfu4Fmztxv9YiMFjILSckSCvIIdC-_3c-sXNLHWcuJUOYcZJMr-sF8is27DL3wJmjTTDyHBpP4dlhPe5J4UCI0DpeLEnvyGB95_qNM99cHhmo2enHAW-LBVCrislUJ4m40BJbeDgwgD1NMgt2bEHvl4zg&sig=Cg0ArKJSzCppPbizi1no&urlfix=1&adurl=https://www.sigmaaldrich.com/labware/plates-membrane-based-cultureware.html%3Fdclid%3D%25edclid!
https://www.almasryalyoum.com/
https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=www.almasryalyoum.com/news/details/2084518
https://plus.google.com/share?url=www.almasryalyoum.com/news/details/2084518


/

(/)

(tag/387751/) زى النهاردة

أهم األخبار

تفاصيل تقرير «أفد» السنوي.. «الحفاظ على البيئة يحمي صحة البشر»
اإلثنين 28-09-2020 15:54 | كتب: عبد الحكيم األسواني
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أخبار متعلقة

منتدى «أفد» يبحث الصحة
والبيئة في الدول العربية 11-10

نوفمبر المقبل

مؤتمر «أفد» يبحث قضايا
التعليم والتربية البيئية في

البالد العربية

مؤتمر «أفد» يبحث في بيروت
«دور التربية البيئية في التنمية

المستدامة عربًيا»

اشترك لتصلك أهم األخبار

يمكن الوقاية من العديد من األوبئة واألمراض عن طريق إدارة المخاطر البيئية، مما يجعل معالجة األسباب البيئية الكامنة مطلبًا عاجالً. غير أن

ة، يعمل المنتدى العربي للبيئة العالقة بين الصحة والبيئة، لم تحَظ حتى اليوم باالهتمام الكافي في البلدان العربية. واستجابة لهذه الحاجة الُملحَّ

والتنمية (أفد) حاليًا على تقريره السنوي الثالث عشر بعنوان «الصحة والبيئة في البلدان العربية»، وُيعَلن التقرير في مؤتمر مختلط بحضور شخصي

وافتراضي، يعقد في 10 و11(نوفمبر) المقبل، تستضيفه الجامعة األميركية في بيروت، مع ربط إلكتروني بمراكز في بلدان عربية أخرى.

ويأتي التقرير في وقت يواجه العالم جائحة «كورونا»، التي تعود في جزء كبير منها إلى أسباب

بيئية. وفي حين تم اختيار موضوع التقرير وبدأ العمل عليه قبل ظهور الفيروس القاتل، إال أن

التطورات األخيرة دفعت في اتجاه تخصيص جزء كبير منه للعوامل البيئية وراء الفيروسات

المستجدة. يهدف التقرير، الذي ُيطَلق في المؤتمر السنوي الدولي للمنتدى، إلى مناقشة العوامل

البيئية الرئيسية التي تؤثر على صحة اإلنسان في البلدان العربية، واقتراح خطة عمل تؤدي إلى

التنفيذ الشامل لبند الصحة للجميع، من ضمن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر.

ويتعاون «أفد» في إنتاج تقريره الجديد مع فريق كبير من الباحثين من جامعات، ومراكز دراسات

عربية، باالشتراك مع منظمات دولية معنية بالصحة والبيئة. وبين الشركاء الرئيسيين كلية العلوم

الصحية في الجامعة األميركية، في بيروت والمركز اإلقليمي لصحة البيئة، التابع لمنظمة الصحة

العالمية، وباحثون من جامعة الخليج العربي في البحرين، وجامعة القاهرة، وجامعة اإلسكندرية،

ث المحيطات، إلى جانب التقدم ر المناخ وتلوُّ في مصر. ويتطرق التقرير في فصوله السبعة إلى العالقة بين الصحة والمياه والهواء والنفايات وتغيُّ

ة تدا ال ة التن أهداف ف ة ئ ال ة ال ضا ق ق ت ف قات ع ال

أدخل رقم الموبیل

األمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» نجيب صعب - صورة أرشيفية
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ارسل تصحيحًا

والمعوقات في تحقيق مضامين الصحة البيئية، في أهداف التنمية المستدامة.

ونّسقت الدكتورة ريما حبيب، رئيسة قسم الصحة البيئية في كلية العلوم الصحية، بالجامعة األميركية في بيروت، عمل فريق كبير من الباحثين في

الجامعة. وشارك الدكتور عمرو السماك، أستاذ الجيولوجيا البحرية في كلية العلوم في جامعة اإلسكندرية. كما أشرف الدكتور أحمد جابر، مدير عام

«كيمونيكس» للدراسات البيئية وأستاذ الهندسة الكيميائية في جامعة القاهرة، والدكتورة رندة حمادة، نائبة العميد للدراسات العليا والبحث العلمي

ر المناخي على الصحة. وبين المؤلفين الدكتور باسل اليوسفي، في كلية الطب في جامعة الخليج العربي، على فريق أعد ورقة مفصلة عن أثر التغيُّ

مدير المركز اإلقليمي البيئي لمنظمة الصحة العالمية.

ومن بين المتحدثين في المؤتمر ماركو المبرتيني، المدير العام للصندوق العالمي للطبيعة، وفضلو خوري، رئيس الجامعة األميركية في بيروت،

وعدنان بدران، رئيس مجلس أمناء أفد ورئيس الوزراء األردني األسبق، ومايك ريان، المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية لمنظمة الصحة

العالمية. كما يتحدث مؤلفو التقرير، وهم من أبرز العاملين في مواضيع الصحة والبيئة والتنمية المستدامة في المنطقة العربية.

ووفق نجيب صعب، األمين العام للمنتدى العربي للبيئة والتنمية، يؤكد التقرير أن «التأثير البيئي على صحة اإلنسان سيكتسب أهمية أكبر في

المستقبل، إذ تشير التقديرات إلى أنه بحلول سنة 2050 سيعيش 68 في المئة من السكان العرب في المناطق الحضرية، التي تتميز غالبًا بحركة نقل

كثيفة وهواء ملوث ومساكن عشوائية، إلى جانب محدودية في الوصول إلى خدمات المياه والصرف الصحي». وأشار إلى الدور الكبير الذي تلعبه

الجامعات الرائدة في البحث العلمي حول الصحة والبيئة، والذي جّسده التعاون الوثيق في إنتاج هذا التقرير مع الجامعة األميركية في بيروت

وغيرها من مراكز البحث العلمي في البلدان العربية.

ع الفريد من الخبراء، الذي تشتد وقال الدكتور فضلو خوري، رئيس الجامعة األميركية في بيروت: «نحن فخورون بشراكتنا مع»أفد«لعقد هذا التجمُّ

الحاجة إليه في الوقت الذي نواجه فيه هجمة األزمات المتعددة التي لها آثار خطيرة على الصحة، ورفاهية سكان هذه المنطقة وبيئتها. بصفتنا

معّلمين وعلماء ومواطنين مهتمين، من واجبنا أن نفعل كل ما في وسعنا لضمان عالم أكثر إنصافًا واستدامة وحيوية، لنا ولألجيال المقبلة».
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تقرير: 676 ألف عربي سيفقدون حياتهم قبل األوان خالل 2020
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أخبار متعلقة

مؤتمر «أفد» يبحث قضايا
التعليم والتربية البيئية في

البالد العربية

تفاصيل تقرير «أفد» السنوي..
«الحفاظ على البيئة يحمي صحة

البشر»

منتدى «أفد» يبحث الصحة
والبيئة في الدول العربية 11-10

نوفمبر المقبل

اشترك لتصلك أهم األخبار

أكد التقرير السنوي لمنتدي البيئة والتنمية في الدول العربية «أفد» الذي أطلق، الثالثاء، في افتتاح فعاليات المنتدى الحادي عشر ببيروت أن أكثر

من 676 ألف مواطن عربي سوف يفقدون حياتهم قبل األوان سنة 2020 نتيجة التعرض للمخاطر البيئية التقليدية.

وتشمل األمراض المدفوعة باألسباب البيئية في البلدان العربية أمراض القلب واألوعية الدموية،

واإلسهال، والتهابات الجهاز التنفسي، والسرطان.

وأفاد التقرير أن العوامل الرئيسية لألخطار البيئية لهذه األمراض هي تلوث الهواء الخارجي

والداخلي، وعدم توافر المياه النظيفة، والتلوث البحري، والتمدد الحضري غير المنضبط، وتدهور

األراضي، والتعرُّض للنفايات والمواد الكيميائية الضارة.

وسّلطت جائحة كوفيد-19 الضوء على االفتقار إلى خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة

الصحية اآلمنة، مشيرا إلى أن نحو 50 مليون عربي يفتقرون إلى خدمات مياه الشرب األساسية،

كما ان 74 مليون شخص في المنطقة ال يحصلون على خدمات الصرف الصحي األساسية.

وأكد أن خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة السيئة هي السبب في 40 ألف وفاة مبكرة

سنويًا، كان في اإلمكان تجّنبها.

وبحسب التقرير فإن 9 دول فقط من أصل 22 دولة عربية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة من
الً أ ة الش اه ال د ا ل الضغط زيادة إل ئ اال تدّفق ب ال أّدت ا ك ال ف ال فة النظ اه ال ث

أدخل رقم الموبیل

إفتتاح مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية في بيروت
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ارسل تصحيحًا

حيث المياه النظيفة والصرف الصحي، كما أدت الحروب وتدفق االجئين إلى زيادة الضغط على موارد المياه الشحيحة أصال.

ودعا التقرير البلدان إلى تطوير وتنفيذ برامج المياه والصرف الصحي، والتزام التمويل الكافي، وتعزيز الظروف واإلجراءات التي تجعل تنفيذ

السياسات والقوانين والخطط القوية ممكنة. وبالنسبة لتلوث الهواء فقد تتجاوز مستويات تلوث الهواء ما بين 5 و10 أضعاف الحدود التي وضعتها

منظمة الصحة العالمية.

وُتعّد مدن عربية عدة من المدن الـ20 األكثر تلوثًا في العالم، كما ُسّجل ارتفاع كبير في عدد الوفيات التي ُتعزى إلى تلوث الهواء الداخلي والخارجي،

وأضاف التقرير أن العبء اإلجمالي للمرض الناجم عن تلوث الهواء آخذ في االزدياد، مع ارتفاع معدل انتشار أمراض القلب والرئة، واإلصابة

بالسرطان، والمزيد من حاالت الربو.

وأشاع ظهور فيروس كورونا وانتشاره إحساسًا إضافيًا بالضرورة الملّحة، لتحسين نوعية الهواء، إذ أظهرت الدراسات أدّلة على العالقة بين تلوث

الهواء وزيادة الحاالت وحّدتها، ولذلك يتعين تحسين مستويات تقويم المخاطر الصحية المستندة إلى معلومات، بناًء على دراسات رصد الهواء

والنمذجة، التي ستزّود صانعي السياسات العرب األدوات الصحيحة للحّد من تأثير تلوث الهواء على الصحة العامة.

وحذر التقرير، من تزايد توليد النفايات الصلبة في المنطقة العربية بمعّدل ُينذر بالخطر، نظرًا إلى النمو السكاني السريع والتوسع الحضري المنفلت

رات في أنماط االستهالك واإلنتاج، مشيرا إلى ضرورة أبرز المشاكل الصحية التي ُتعزى إلى إدارة النفايات على نحو غير مالئم: إضطرابات والتغيُّ

الجهاز التنفسي، التهابات العين، التهابات الجهاز الهضمي، وأن 53 في المئة من كل النفايات ُترمى عشوائيًا بطريقة غير صحية، وقد زادت جائحة

كوفيد-19 من استعمال المواد ذات اإلستخدام الواحد، مثل األقنعة والقفازات، مما وّلد المزيد النفايات الخطرة.

ر المناخ، أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض الجهاز التنفسي وضربات الشمس. ومن المتوقع وأوضح التقرير أن اآلثار الصحية المباشرة لتغيُّ

أن تؤدي زيادة الحرارة درجة مئوية واحدة إلى زيادة معدل الوفيات بنسبة 3 في المئة.

ف الوطنية التي تتناول االستجابات التشريعية والعملية، بناًء على المخاطر الصحية المتوقعة، كما تفتقر المنطقة إلى حٍد كبير إلى خطط التكيُّ

لموجات الحر والظواهر الجوية الشديدة وتلوث الهواء واألمراض المعدية.

ر المناخ على الصحة، من أجل تصميم استراتيجيات فعالة تحتاج البلدان العربية، أن تكتسب فهمًا أفضل للعوامل المختلفة التي تؤثر على نتائج تغيُّ

ف، تلّبي الحالة الخاصة بكل بلد، مع تأثيرات مباشرة وواضحة على صحة السكان. للتخفيف والتكيُّ
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الوضع في مصر

وفيات
6,453

اصابات
110,767

تعافي
101,046

الوضع حول العالم

وفيات
1,323,841

اصابات
54,780,650

تعافي
38,110,316

فيروس كورونا.. إعرف عدوك

(https://www.almasryalyoum.com/news/details/1838237)

كيف تحمــــــــى نفســــــك ؟

(https://www.almasryalyoum.com/news/details/1838238)

الشائعة تقتل.. صحح معلوماتك

(https://www.almasryalyoum.com/news/details/1838243)

خالل المواجهة.. المصري اليوم معك

(https://www.almasryalyoum.com/news/details/1936239)
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أهم األخبار

مؤتمر «أفد» يوصي ببرامج مشتركة بين وزارات الصحة والبيئة العربية
األربعاء 11-11-2020 17:51 | كتب: سماح األسواني

| (https://www.almasryalyoum.com/editor/details/343)
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أخبار متعلقة

المنتدى العربي للبيئة والتنمية
يعقد مؤتمره السنوي في بيروت

األسبوع المقبل

تقرير: 676 ألف عربي سيفقدون
حياتهم قبل األوان خالل 2020

(news/details/2084531/)
تفاصيل افتتاح مؤتمر المنتدى

العربي للبيئة والتنمية في بيروت

(news/details/2084518/)

اشترك لتصلك أهم األخبار

إختتم المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد» الثالثاء يومه الثاني واألخير في الجامعة األميركية في بيروت. وقد عرض مؤلفو ثالثة

فصول من تقرير «أفد» عن الصحة والبيئة النتائج التي توصلوا إليها في مواضيع تلوث المياه والبحار والنفايات الصلبة. وشارك في الجلسات

االفتراضية، التي ُعقدت عبر مركز للتحّكم ُأقيم خصيصًا في الجامعة، متحدثون ومندوبون من 46 دولة عربية وأجنبية.

وألقت الوزيرة المصرية السابقة الدكتورة ليلى إسكندر كلمة عن تجربتها في إدخال المجتمع

المحلي كجزء أساسي في إدارة النفايات. وشارك في الجلسة الختامية رئيس مجلس أمناء «أفد»

الدكتور عدنان بدران من عّمان، الذي اعتبر أن «التعاون في نشاطات افتراضية بين مراكز

األبحاث والجامعات العربية يجب أن يستمر بعد جائحة كورونا، ألنه يفتح مجاالت للتواصل لم

تكن متوافرة سابقًا».

وفي عرضه للتوصيات، قال أمين عام «أفد» نجيب صعب إن التقرير ونقاشات المؤتمر بّينت أنه

«لم يعد في اإلمكان إنكار تأثير المخاطر البيئية على صحة اإلنسان. وعند النظر إلى المنطقة

العربية على وجه التحديد، نجد أن االفتقار إلى المياه المأمونة، وزيادة توليد النفايات وسوء

ر المناخ، وتلوث البيئة البحرية، كّلها عوامل ذات تأثير طرق التخلص منها، ونوعية الهواء، وتغيُّ

سلبي ملحوظ على صحة السكان. وقد أظهر وباء كورونا أن تحقيق هدف الصحة للجميع ضرورة،

ليس فقط للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي، ولكن أيضًا للتعجيل في الخطوات نحو مراعاة أكبر للمخاطر البيئية على صحة

اإلنسان، والتي يمكن تجّنبها إلى حٍد كبير».

أدخل رقم الموبیل

المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية «أفد»

(editor/details/257/) تصوير : آخرون
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ارسل تصحيحًا

وجاء في التوصيات أن على الدول العربية تطوير وتنفيذ برامج المياه والصرف الصحي، التي تشمل المراقبة الشاملة لكمية إمدادات المياه

ونوعيتها. وفي ما يتعلق بتلوث الهواء، يجب تحديث معايير جودة الهواء لتتوافق مع المعايير الدولية المرتبطة بالصحة، كما يجب سّد فجوات

البيانات للحصول على تقويم دقيق لتأثير تلوث الهواء على معدالت نسبة انتشار األمراض والوفيات في المنطقة. ومن الضروري وجود شبكة من

ر المناخ في االعتبار، يجب تطوير استراتيجيات فعالة محطات المراقبة العاملة في جميع البلدان العربية لمراقبة جودة الهواء. ومع أخذ تأثيرات تغيُّ

ف معه، تكون ذات آثار مباشرة وواضحة على صحة السكان العرب، مع اعتماد إجراءات ر المناخ والتكيُّ ومصممة خصيصًا للحّد من مسببات تغيُّ

ف فورية في شأن تدابير التكيُّ

ذلك أنه لم يعد ممكنًا مواجهة بعض األثار من طريق تخفيف االنبعاثات فقط. والمالحظ أن اآلثار السلبية للزيادة في توليد النفايات في المنطقة،

وسوء إدارتها الالحقة، تتفاقم نتيجة نقص التشريعات. لذا يجب تطوير التشريعات، في موازاة إطار شامل للرصد وتقويم تأثير النفايات على صحة

اإلنسان. كذلك يجب توجيه مزيد من االهتمام إلى حالة البيئة البحرية في المنطقة ومخاطرها المحتملة على صحة اإلنسان.

فالرصد المنتظم لمستويات المعادن الثقيلة في أنواع األسماك، على سبيل المثال، ضروري لمنع المخاطر الصحية ولضمان شروط السالمة الغذائية.

وينبغي أيضًا معالجة القمامة البحرية، التي تؤدي إلى زيادة اللدائن الدقيقة. ولتحقيق نتائج حقيقية، ال بد من وجود آليات مناسبة لفرض تطبيق

المعايير وااللتزام بالقوانين. وشددت التوصيات على الحاجة إلى تبادل الخبرات في التخصصات المتعلقة بالصحة والبيئة عبر البلدان العربية، مع

تكثيف التعاون اإلقليمي، بما يشمل التأهب للطوارئ لمواجهة الكوارث الصحية والبيئية. كما دعت إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية، بما في ذلك

التثقيف الصحي، ووضع استراتيجيات إقليمية مشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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(/http://nna-leb.gov.lb/ar/news-categories/3) متفرقات   (http://nna-leb.gov.lb/ar) الرئيسية
 إفتتاح مؤتمر المنتدى العربي للبيئة والتنمية: جائحة كورونا كشفت ضعف أنظمة الرعاية الصحية

وطنية - أطلق المنتدى العربي للبيئة والتنمية ("أفد") اليوم تقريره السنوي الـ13 في سلسلة "وضع البيئة العربية"، في مؤتمر دولي افتراضي تستضيفه
الجامعة األميركية في بيروت، ويشارك فيه زهاء 600 من الهيئات الحكومية والخاصة والجامعات وهيئات المجتمع المدني من 45 بلدا يرتبطون إلكترونيا

من طريق مركز للتحكم. وستبث وقائع الجلسات عبر صفحتي المنتدى ومجلة "البيئة والتنمية" على "فايسبوك". 

وعمل أكثر من 150 أستاذا وخبيرا من جامعات ومراكز أبحاث عربية وأجنبية على إعداد التقرير عن الصحة والبيئة ومراجعته. كلية العلوم الصحية في
الجامعة األميركية في بيروت كانت الشريك األساسي في إعداد التقرير، وساهم باحثون من جامعة الخليج العربي في البحرين، وجامعتي القاهرة

واإلسكندرية ومؤسسة كيمونكس لإلستشارات البيئية في مصر، وجامعة القديس يوسف في بيروت.  
وشارك في التقرير المركز اإلقليمي لصحة البيئة التابع لمنظمة الصحة العالمية. 

وتتناول فصول التقرير السبعة العالقة بين الصحة والمياه والهواء والنفايات وتلوث المحيطات وتغير المناخ، فضال عن التقدم والعقبات في اتجاه
تحقيق محتوى الصحة البيئية ألهداف التنمية المستدامة".  

وأكد التقرير أنه "لم يعد في اإلمكان إنكار تأثير األخطار البيئية على صحة اإلنسان". وعند النظر إلى المنطقة العربية تحديدا، وجد أن "اإلفتقار إلى المياه
المأمونة، وزيادة توليد النفايات وسوء طرق التخلص منها، وتغير المناخ، وتلوث البيئة البحرية، كلها عوامل ذات تأثير سلبي ملحوظ على صحة

السكان".  

ودعا التقرير إلى "تبادل الخبرات في التخصصات المتعلقة بالصحة والبيئة عبر البلدان العربية، مع تكثيف التعاون اإلقليمي، بما يشمل التأهب للطوارئ
لمواجهة الكوارث الصحية والبيئية". 

ولفت إلى أن "جائحة كورونا المستمرة منذ نهاية 2019 كشفت ضعف أنظمة الرعاية الصحية في المنطقة العربية، والقدرة المحدودة في معظم البلدان
على التعامل مع األزمات الصحية الطارئة". وأظهرت الجائحة أنه "ال يمكن الحفاظ على صحة الناس فقط باستهداف المجموعات التي يمكنها تحمل

تكاليف خدمات الرعاية الصحية. فالهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة هو وجوب توفير "الصحة للجميع"، ال للقادرين فحسب". 

صعب 
إفتتحت الجلسات بكلمة ترحيب لألمين العام للمنتدى نجيب صعب، الذي قال إن إعداد التقرير "كان مسعى صعبا، ليس فقط بسبب ظروف العمل
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الضاغطة التي أوجدت الوباء، والتي وضعت قيودا على التفاعل الطبيعي بين الباحثين، ولكن أيضا بسبب انعكاسات االنهيار المالي وعدم االستقرار
السياسي في لبنان على عمل المنتدى. وقد تفاقم ذلك بسبب انفجار مرفأ بيروت، الذي أثر بشدة على عمل األمانة العامة للمنظمة ودمر مكاتبها".  

وكشف أن "األوضاع غير المستقرة أدت إلى انخفاض مقلق في التمويل لدى الشركاء والجهات الراعية التقليدية، مما يهدد استمرارية المنتدى نفسه. 

وقدم عرضا ألبرز نتائج التقرير، محذرا من أن "معدل الوفيات المنسوبة إلى العوامل البيئية آخذ في االرتفاع، وهو يقدر حاليا بزهاء 23 في المئة من
مجموع الوفيات في المنطقة العربية". ويلقي التقرير الضوء على "األخطار الصحية البيئية الرئيسية التي تواجهها المنطقة، مع التشديد على التوصيات

والدروس التي يمكن تعلمها من األزمات البيئية والصحية، السابقة والحالية، بما في ذلك جائحة كورونا". وأكد أن "البيئة الصحية هي شرط أساسي
ألشخاص أصحاء". 

بدران 
وأشار رئيس مجلس األمناء الدكتور عدنان بدران إلى أن "وباء كورونا فرض واقعا اقتصاديا واجتماعيا صعبا، نتيجة بصمتنا الشديدة على الطبيعة، التي

أدت إلى تغيير جذري في انتقال األمراض وانتشارها، ليتحول إلى جائحة كونية بسرعة مخيفة".  
وقال إن هذا "يفرض علينا التعاون في نهج صحي واحد متكامل، للحفاظ على صحة اإلنسان ولبناء قدرات للتعامل مع هذه األوبئة وتداعياتها والحد من

أخطارها االقتصادية واالجتماعية".  

ودعا وزارات الصحة والبيئة في المنطقة العربية إلى "تأكيد أهمية الترابط بين الصحة البشرية العامة والبيئة الطبيعية، في إطار التعاون اإلقليمي". 

خوري 
ونبه رئيس الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فضلو خوري إلى أن "قضايا البيئة واألمن الغذائي والصحة العامة والوظائف والعمل، جميعها مرتبطة

ببعضها البعض، وهي تتهاوى في لبنان، وفي دول الجنوب، على مستوى العالم عامة. "اآلن، أكثر من أي وقت مضى، حان وقت العمل والتضامن عبر
الحدود والمجتمعات. لذا نحن في حاجة إلى إعادة تشكيل العالم ليكون أكثر شمولية واستدامة وإنصافا. وهذا هو الهدف النهائي لهذا التقرير، والكثير
مما نسعى جميعا الى القيام به. لن يحدث ذلك بين ليلة وضحاها، ولن يكون سهال، ولكن إذا ثابرنا وقدمنا كل ما لدينا، فأنا على ثقة من أننا سننتصر". 

المبرتيني  
الخطاب اإلفتتاحي الرئيسي كان للمدير العام للصندوق الدولي لحماية الطبيعة ماركو المبرتيني، الذي تحدث من جنيف عن "العالقة بين الطبيعة

والصحة، وخصوصا من حيث انتشار الفيروسات مثل كورونا". ودعا إلى أن "يدرك العالم بشكل عاجل الروابط بين تدمير الطبيعة وصحة اإلنسان، لئال
نشهد الوباء اآلتي قريبا. علينا كبح التجارة العالية األخطار واستهالك الحياة البرية، ووقف إزالة الغابات وتحويل األراضي، وكذلك إدارة إنتاج الغذاء على

نحو مستدام. هذه اإلجراءات ستساعد في منع انتشار مسببات األمراض إلى البشر، وكذلك معالجة المخاطر العالمية األخرى لمجتمعنا مثل فقدان
التنوع البيولوجي وتغير المناخ. العلم واضح في استنتاجه أن االستغالل غير المستدام للطبيعة أصبح يشكل خطرا هائال علينا جميعا". 

الجلسة االولى 
الجلسة األولى تركزت على "التحديات الصحية ألهداف التنمية المستدامة وأثر جائحة كوفيد-19"، أدارها الدكتور إيمان نويهض العميد السابق لكلية

العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت. وتحدثت فيها رئيسة قسم الصحة البيئية في كلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في بيروت
الدكتورة ريما حبيب، ومدير المركز اإلقليمي لصحة البيئة في منظمة الصحة العالمية الدكتور باسل اليوسفي. 

وطالبت حبيب بـ"إنشاء نظام رعاية صحية أولية، بما في ذلك التثقيف الصحي، من ضمن استراتيجيات إقليمية تحدد أهدافا مشتركة لتحقيق أهداف
التنمية المستدامة".  

وأشار الى أن "من المتوقع أن يفقد أكثر من 676 ألف مواطن عربي حياتهم قبل األوان سنة 2020 نتيجة التعرض ألخطار البيئية التقليدية. وسيرتفع هذا
الرقم مع ظهور مزيد من عوامل الخطر البيئية وتأثيراتها، بما فيها الجوع وسوء التغذية، مما يستدعي تحوال كبيرا في طريقة إدارة أولويات الصحة

البيئية. 

الجلسة الثانية 
أما الجلسة الثانية فكانت عن تغير المناخ ونوعية الهواء، وأدارها أستاذ الهندسة الكهربائية في الجامعة األميركية في بيروت الدكتور فريد شعبان،.

وشاركت فيها نائبة عميد الدراسات العليا والبحوث في كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الخليج العربي الدكتورة رندة حمادة، واألستاذة
المساعدة في كلية العلوم والهندسة في الجامعة األميركية في القاهرة الدكتورة جيهان حسن، اللتان تطرقتا الى اآلثار المباشرة وغير المباشرة لتغير

المناخ على الصحة، من منظور عالمي ومن منظور العالم العربي. باإلضافة إلى استراتيجيات التكيف المستخدمة حاليا للتصدي لتغير المناخ والفوائد
الناتجة من ذلك على صحة اإلنسان".  

وقدم الدكتور حسن الدهيني نتائج الفصل الذي شارك في إعداده عن تلوث الهواء، مؤكدا "االرتباط الوثيق بين تلوث الهواء وتغير المناخ وكوفيد-19.
فتلوث الهواء يساهم في وفاة زهاء 7 ماليين شخص حول العالم سنويا، وهو ما يتجاوز بكثير عدد الوفيات المتوقعة من كوفيد-19". 

جلستان غدا 
ويستكمل المؤتمر أعماله غدا بجلستين: األولى عن "المياه والبيئة البحرية والصحة"، يديرها منسق برنامج إدارة الموارد المائية في كلية الدراسات
العليا في جامعة الخليج العربي في البحرين الدكتور وليد الزباري،، وتشارك فيها أستاذة الصحة البيئية في الجامعة األميركية في بيروت الدكتورة مي

الجردي، وأستاذ علوم البحار الدكتور عمرو السماك، وأستاذة األحياء الدقيقة البحرية في قسم علم المحيطات في جامعة اإلسكندرية الدكتورة أميرة
حمدان. 

وتناقش هذه الجلسة ما أدت إليه جائحة كورونا من ظهور عدد من األخطار والتحديات التي لم تشهدها دول مجلس التعاون الخليجي من قبل، باإلضافة



إلى التحديات التي تواجه تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالمياه والصرف الصحي، وتأثيرات البيئة البحرية على صحة اإلنسان في المنطقة
العربية، والتي لم تحظ بالكثير من االهتمام حتى اآلن. 

أما الجلسة األخيرة فهي عن إدارة النفايات والصحة، يديرها رئيس مجلس إدارة شركة كيمونكس مصر لإلستشارات وأستاذ الهندسة الكيميائية في
جامعة القاهرة الدكتور أحمد جابر، وتشارك فيها مديرة برنامج الدراسات البيئية للخريجين في كلية الصحة العامة في الجامعة األميركية في بيروت

الدكتورة مي مسعود، ووزيرة البيئة المصرية السابقة 
الدكتورة مي مسعود، التي تقدم عرضا خاصا لتجربتها في ادخال السكان المحليين في معالجة النفايات، مع التركيز على "حي الزبالين".  

وتناقش الجلسة اآلثار المهمة إلدارة النفايات على الصحة ونوعية الحياة والحفاظ على البيئة واالستدامة واالقتصاد. وتتضمن عرضا وتقويما
لممارسات إدارة النفايات في الدول العربية، واآلثار الصحية والبيئية المحتملة ألنواع مختلفة من النفايات الصلبة وفحص البدائل إلدارة النفايات الصلبة

المستدامة والمتكاملة.  
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