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»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻛﺸﻒ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وراء  ٪ ٢٣ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻋﺮﺑﻴﴼ
ﺑﲑوت» :اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«
ﻛ ـﺸــﻒ »اﳌ ـﻨ ـﺘــﺪى اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« )أﻓ ــﺪ( ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ ﻋﻦ »وﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«
اﻟـ ــﺬي ﻳـﻄـﻠـﻘــﻪ اﻟـ ـﻴ ــﻮم ،ﻋــﻦ أن اﻟ ـﻌــﻮاﻣــﻞ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ ﻧﺤﻮ  ٢٣ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ
ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.
وﺳـﻴـﻌـﻠــﻦ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺧ ــﻼل ﻣــﺆﺗـﻤــﺮ
دوﻟــﻲ اﻓـﺘــﺮاﺿــﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺮوت ،وﻳ ـﺸــﺎرك ﻓﻴﻪ
ﺧ ـ ـﺒـ ــﺮاء وﺑ ــﺎﺣ ـ ـﺜ ــﻮن ﻣـ ــﻦ ﺑ ـ ـﻠـ ــﺪان ﻋـ ــﺪة،
ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ ﻋــﻦ ﻃــﺮﻳــﻖ ﻏﺮﻓﺔ
ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ.
وﻳﺸﺪد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻼن ،وﻓﻘﴼ ﳌﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻘﻮم
ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺠﺘﻤﻊ إﻧﺴﺎﻧﻲ
ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺼﺤﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻣﻠﻮﺛﺔ ،ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ
اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ
ﺗ ـﺘــﺪﻫــﻮر ﻓـﻴــﻪ ﺻـﺤــﺔ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن« ،ﻻﻓـﺘــﴼ
إﻟــﻰ أن »ﻣـﻌــﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ
ٌ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ آﺧﺬ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ،وﻫﻮ
ﻳ ـﻘـ ّـﺪر ﺣــﺎﻟ ـﻴــﴼ ﺑـﻨـﺤــﻮ  ٢٣ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.
ﱢ
وﻳ ـﺴــﻠــﻂ اﳌ ـﻨ ـﺘــﺪى ﻓــﻲ ﺗ ـﻘــﺮﻳــﺮه ﻋﻦ
اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓــﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ،
اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻊ
اﻟـﺘـﺸــﺪﻳــﺪ ﻋـﻠــﻰ اﻟـﺘــﻮﺻـﻴــﺎت واﻟ ــﺪروس
ّ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
واﻟﺼﺤﻴﺔ ،اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ
ذﻟ ــﻚ ﺟــﺎﺋ ـﺤــﺔ »ﻛـ ــﻮروﻧـ ــﺎ« .وﻳ ـﻠ ـﻔــﺖ إﻟــﻰ
أن »اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗــﻮاﺟــﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻣ ــﻦ اﻟـ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻟ ـﺨ ـﻄ ــﺮة اﳌـ ــﺆﺛـ ــﺮة ﻋـﻠــﻰ
اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
اﻟ ـﻨــﺎﺟ ـﻤــﺔ ﻋ ــﻦ اﻟ ـﻨ ــﺎزﺣ ــﲔ واﻟــﻼﺟ ـﺌــﲔ،
ّ
واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﺴﺮﻳﻊ ،وﺗﻀﺎؤل
اﳌــﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﺗﺪﻫﻮر اﻷراﺿــﻲ«.
وﻳــﻮﺿــﺢ أن »ﻋــﻮاﻣــﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﻫــﺬه ّأدت
إﻟ ــﻰ اﻟـﻜـﺜـﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﻮاﻗــﺐ اﳌـﻠـﺤــﻮﻇــﺔ،
ﻛـﺘـﻠــﻮث اﻟ ـﻬــﻮاء وإدارة ﻣ ـﻴــﺎه اﻟـﺼــﺮف
اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﻲ واﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺎت اﻟ ـﺼ ـﻠ ـﺒــﺔ ﻋـﻠــﻰ
ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ،وأﺧﻴﺮﴽ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ
اﳌﺴﺘﺠﺪ«.
ُ
وﻳـ ـ ـﻌ ـ ـ ّـﺪ ﺗ ـ ـﻠ ــﻮث اﻟـ ـ ـﻬ ـ ــﻮاء ﻣـ ــﻦ أﻛ ـﺜــﺮ
اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺷﻴﻮﻋﴼ ﻓــﻲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ» ،وﺗـﺘــﺰاﻳــﺪ
اﻟ ــﻮﻓـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻨــﺎﺗ ـﺠــﺔ ﻣ ــﻦ ﺳـ ــﻮء ﻧــﻮﻋـﻴــﺔ
اﻟﻬﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ
ّ
ّ
واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻳــﻮﻟــﺪان أﻳﻀﴼ اﳌﺰﻳﺪ
ُ
ﻣ ــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻔــﺎﻳــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗ ـﻌــﺎﻟــﺞ ﺑ ـﻌــﺪ ذﻟــﻚ
ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻴﺌﺔ؛ اﻷﻣﺮ اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ اﳌﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻔﺎﻗﻤﴼ«.
وأﺷــﺎر إﻟــﻰ أن »ﺟﺎﺋﺤﺔ )ﻛــﻮروﻧــﺎ(
اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ٢٠١٩ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ
ﺿ ـﻌــﻒ أﻧ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﻘﺪرة اﳌﺤﺪودة ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟـﻄــﺎرﺋــﺔ .ﻛﻤﺎ أﻇـﻬــﺮت أﻧــﻪ ﻻ
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺎس ﻓﻘﻂ
ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ
ﺗـ ـﺤ ـ ّـﻤ ــﻞ ﺗـ ـﻜ ــﺎﻟـ ـﻴ ــﻒ ﺧ ـ ــﺪﻣ ـ ــﺎت اﻟ ــﺮﻋ ــﺎﻳ ــﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣــﻦ أﻫــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫــﻮ وﺟــﻮب ﺗﻮﻓﻴﺮ
اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ،ﻻ ﻟﻠﻘﺎدرﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ«.
وﻳﻠﻔﺖ ﻣﻌﺪو اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن »اﳌﻮاد
ّ
اﻟﺨﻄﺮة واﻟﺴﺎﻣﺔ ﺗﺸﻜﻞ ﺗﺤﺪﻳﴼ ﺻﺤﻴﴼ
ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮﴽ ﻓ ــﻲ اﳌ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ
اﻹدارة ﻏﻴﺮ اﳌﻼﺋﻤﺔ وﺗﺪاﺑﻴﺮ اﻟﺴﻼﻣﺔ
اﳌ ـﺘ ـﺴــﺎﻫ ـﻠــﺔ ،إﻟ ــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻻﻓ ـﺘ ـﻘــﺎر إﻟــﻰ
اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟﺼﺎرﻣﺔ .وﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﻮادث
اﻟـﻄــﺎرﺋــﺔ ،ﻻ ﻳــﺰال ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻷﺛــﺮ
اﻟـﻨـﻬــﺎﺋــﻲ ﻟـﻠـﻌــﻮاﻗــﺐ اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ﻻﻧﻔﺠﺎر
ﺻـﻴــﻒ  ٢٠٢٠ﻓــﻲ ﻣــﺮﻓــﺄ ﺑ ـﻴــﺮوت ،ﺑﻔﻌﻞ
ﺗﺨﺰﻳﻦ ﻧﺘﺮات اﻷﻣﻮﻧﻴﻮم ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ
آﻣــﻦ .وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳـﻜــﻮن ﻟﻼﻧﻔﺠﺎر
ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻃﻮﻳﻞ اﻷﻣﺪ ،ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ
زﻳﺎدة أﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ وأﻧﻮاع
ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﺮﻃﺎن .ﻛﻤﺎ أن اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻏـﻴــﺮ اﳌـﻨـﻀـﺒــﻂ ﻟـﻠــﺬﺧــﺎﺋــﺮ ﻓــﻲ اﻟ ـﺤــﺮوب

ﻣﻴﺎه ﺳﻴﻮل ﻣﺤﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ ﺻﻨﻌﺎء )إ.ب.أ(
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻷﺧـﻴــﺮة ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أرﻗــﺎم
ﻣﻘﻠﻘﺔ ،إذ ﻳﻔﺘﻘﺮ ﻧﺤﻮ  ٥٠ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺮﺑﻲ
إﻟــﻰ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻣـﻴــﺎه اﻟـﺸــﺮب اﻷﺳــﺎﺳـﻴــﺔ،
ﻛﻤﺎ أن  ٧٤ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
ﻻ ﻳ ـﺤ ـﺼ ـﻠــﻮن ﻋ ـﻠــﻰ ﺧ ــﺪﻣ ــﺎت اﻟ ـﺼــﺮف
اﻟﺼﺤﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ .وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات
إﻟﻰ أن ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ ﻫﺬه ﻫﻲ اﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ
 ٤٠أﻟــﻒ وﻓ ـ ّـﺎة ﻣـﺒـﻜــﺮة ﺳـﻨــﻮﻳــﴼ ،ﻛــﺎن ﻓﻲ
اﻹﻣﻜﺎن ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ«.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن »ﻫﻨﺎك ﺗﺴﻊ دول ﻓﻘﻂ
ﻣــﻦ أﺻــﻞ  ٢٢دوﻟ ــﺔ ﻋــﺮﺑـﻴــﺔ ﺗﺴﻴﺮ ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﻄــﺮﻳــﻖ اﻟـﺼـﺤـﻴـﺤــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟـﻬــﺪف
اﻟﺴﺎدس ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
ﻣ ــﻦ ﺣ ـﻴــﺚ اﳌـ ـﻴ ــﺎه اﻟ ـﻨ ـﻈ ـﻴ ـﻔــﺔ واﻟ ـﺼ ــﺮف
اﻟﺼﺤﻲ .وﺗــﻮاﺟــﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻋــﺪدﴽ ﻛﺒﻴﺮﴽ
ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﻮاﺋــﻖ اﻟـﺘــﻲ ﺗﻤﻨﻊ اﻟـﺘـﻘــﺪم ﻧﺤﻮ
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫــﺬا اﻟـﻬــﺪف ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﻋﺪم
ّ
اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮار واﻟـ ـﺼ ــﺮاﻋ ــﺎت اﻟ ـﺘــﻲ أﺛـ ــﺮت
ّ
ﻳﺘﻌﲔ
ﻋـﻠــﻰ أﻧـﻈـﻤــﺔ إدارة اﳌ ـﻴــﺎه .ﻟ ــﺬا؛
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ
ﻣـﺘـﻜــﺎﻣـﻠــﺔ ﻟـﻠـﻤـﻴــﺎه واﻟ ـﺼــﺮف اﻟـﺼـﺤــﻲ،
واﻟﺘﺰام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺳﺮﻳﻌﴼ«.

واﻟ ـ ـﺼـ ــﺮاﻋـ ــﺎت اﳌ ـﺘ ـﺘــﺎﻟ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﳌـﻨـﻄـﻘــﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻧﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﳌــﻼﻳــﲔ،
إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
واﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣــﺮاض ﻓﻲ اﳌﺨﻴﻤﺎت اﻟﺘﻲ
ﺗﺆوي ﻣﻼﻳﲔ اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﻟﻼﺟﺌﲔ«.
وﺗﺸﻴﺮ ﺗـﻘــﺪﻳــﺮات إﻟــﻰ أن أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
 ٦٧٦أﻟﻒ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻴﻔﻘﺪون ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﺳﻨﺔ
 ٢٠٢٠ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟـﺘـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺔ .وﺳـﻴــﺮﺗـﻔــﻊ ﻫ ــﺬا اﻟــﺮﻗــﻢ ﻣﻊ
ﻇﻬﻮر ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
وﺗــﺄﺛـﻴــﺮاﺗـﻬــﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟـﺠــﻮع وﺳــﻮء
اﻟ ـﺘ ـﻐــﺬﻳــﺔ .ﻟ ـ ــﺬا؛ ﺗ ـﺴ ـﺘــﺪﻋــﻲ اﻟ ـﺘ ـﺤــﺪﻳــﺎت
ً
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﻮﻻ
ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
وﻳ ــﺪﻋ ــﻮ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟ ـ ــﺪول اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ
إﻟ ـ ــﻰ »أن ﺗ ـﻌ ـﻤــﻞ ﺑ ـﻤــﺰﻳــﺪ ﻣـ ــﻦ اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺔ
ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫـ ــﺪاف اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﳌـﺴـﺘــﺪاﻣــﺔ،
واﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون ﻓـﻴـﻤــﺎ ﺑـﻴـﻨـﻬــﺎ ﻟــﻼﺗ ـﻔــﺎق ﻋﻠﻰ
ﺳ ـ ـﻴـ ــﺎﺳـ ــﺎت ﺑ ـﻴ ـﺌ ـﻴــﺔ ﻗـ ــﻮﻳـ ــﺔ ﻣ ـﺸ ـﺘــﺮﻛــﺔ،
وﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ
ُ ّ
ّ
ﱡ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﱡ
واﻟﺘﻜﻴﻒ ،ﺗﺮﻛﺰ
ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ
ً
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ إﺟـﻤــﺎﻻ ،وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ،
ﺗـﺤـﺴــﲔ ﺗـﻘــﻮﻳـﻤــﺎت اﳌـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ
وﺟـ ـﻤ ــﻊ اﻟـ ـﺒـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت ﻟـ ـﺘ ــﺰوﻳ ــﺪ ﺻــﺎﻧ ـﻌــﻲ
ﺗﻠﻮث اﳍﻮاء
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺮب ﺑﺎﻷدوات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ
وﻟـ ـﻔ ــﺖ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ إﻟ ـ ــﻰ أن »اﻟ ـﻨ ـﻤــﻮ
ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ
اﳌﺤﻴﻄﺔ«.
اﻻﺟـ ـ ـ ـﺘـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﺎﻋ ـ ـ ــﻲ واﻟ ـ ـ ــﺪﻳـ ـ ـ ـﻤ ـ ـ ــﻮﻏ ـ ـ ــﺮاﻓ ـ ـ ــﻲ
واﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ّأدى إﻟﻰ
زﻳــﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺴﻴﺎرات
أزﻣﺔ اﳌﻴﺎه
ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة .وﻗﺪ ﺳﺎﻫﻢ ذﻟﻚ،
ّ
ﺻﻨﻒ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت إﻟ ــﻰ ﻋ ــﻮاﻣ ــﻞ أﺧ ـ ــﺮى ،ﻓ ــﻲ زﻳ ـ ــﺎدة ﺗـﻠــﻮث
ّ
اﳌـ ـﻴ ــﺎه واﻟـ ـﺼ ــﺮف اﻟ ـﺼ ـﺤــﻲ واﻟ ـﻨ ـﻈــﺎﻓــﺔ اﻟﻬﻮاء إﻟﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﺑﺎﺗﺖ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﴽ
اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ ﺿﻤﻦ »اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻜﺎن .وﻏﺎﻟﺒﴼ ﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز
ّ
اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻟﺘﻠﻮث اﻟـﻬــﻮاء ﻣﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻟﻌﺮب« .وأﺷﺎر اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت
ّ
إﻟﻰ أن ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻀﻮء ﺑﲔ ﺧﻤﺴﺔ و ١٠أﺿﻌﺎف اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ
ﻋـﻠــﻰ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﺧــﺪﻣــﺎت اﳌ ـﻴــﺎه واﻟ ـﺼــﺮف وﺿﻌﺘﻬﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔّ .
وﺗﻌﺪ
اﻟﺼﺤﻲ واﻟـﻨـﻈــﺎﻓــﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ .وﻗــﺎل ﻣــﺪن ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋــﺪة ﻣــﻦ اﳌــﺪن اﻟ ــ ٢٠اﻷﻛﺜﺮ
»اﻷﻛـ ـ ـﻴ ـ ــﺪ أن ﺗ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺮ إﻣ ـ ـ ـ ـ ــﺪادات اﳌ ـﻴ ــﺎه ﺗﻠﻮﺛﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ .وﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ اﻟـﻜــﺎﻓـﻴــﺔ ،واﻟ ـﺼــﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ُﺳ ّﺠﻞ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ
ُ
اﳌ ـﻨــﺎﺳــﺐ وﻣ ــﺮاﻓ ــﻖ ﻏـﺴــﻞ اﻟ ـﻴــﺪﻳــﻦ ،إﻟــﻰ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ ﺗﻠﻮث
ﺟــﺎﻧــﺐ زﻳـ ــﺎدة اﻟــﻮﻋــﻲ ،أﻣ ــﻮر ﺿــﺮورﻳــﺔ اﻟـ ـﻬ ــﻮاء اﻟــﺪاﺧ ـﻠــﻲ واﻟ ـﺨ ــﺎرﺟ ــﻲ .ﻛــﺬﻟــﻚ،
ﻟـﻠـﺤـ ّـﺪ ﻣــﻦ اﻧـﺘـﺸــﺎر أي ﻋ ــﺪوى ،ﺑـﻤــﺎ ﻓﻲ ﻓــﺈن اﻟـﻌــﺐء اﻹﺟـﻤــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﻤﺮض اﻟﻨﺎﺟﻢ
ذﻟ ــﻚ ﻓ ـﻴــﺮوس ﻛ ــﻮروﻧ ــﺎ اﳌـﺴـﺘـﺠــﺪ .ﻟﻜﻦ ﻋﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء آﺧﺬ ﻓﻲ اﻻزدﻳــﺎد ،ﻣﻊ

ارﺗ ـﻔــﺎع ﻣ ـﻌــﺪل اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر أﻣـ ــﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
واﻟﺮﺋﺔ ،واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ،واﳌﺰﻳﺪ
ﻣــﻦ ﺣـ ــﺎﻻت اﻟ ــﺮﺑ ــﻮ .وﻗ ــﺪ أﺷـ ــﺎع ﻇـﻬــﻮر
ﻓ ـﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ واﻧ ـﺘ ـﺸــﺎره إﺣﺴﺎﺳﴼ
إﺿــﺎﻓ ـﻴــﴼ ﺑــﺎﻟ ـﻀــﺮورة اﳌ ـﻠـ ّـﺤــﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ
ّ
ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاء؛ إذ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺎت أدﻟﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء وزﻳــﺎدة
اﻟﺤﺎﻻت ّ
وﺣﺪﺗﻬﺎ«.
وﻣﻦ أﺟﻞ إدارة ﺟﻮدة اﻟﻬﻮاء ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻳــﺮى ﻣﻌﺪو
ّ
»ﻳﺘﻌﲔ ﺗﺤﺴﲔ ﺗﻘﻮﻳﻤﺎت
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ
ً
اﳌـﺨــﺎﻃــﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺑـﻨــﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳــﺎت
رﺻﺪ اﻟﻬﻮاء واﻟﻨﻤﺬﺟﺔ .ﻓﺈدارة اﳌﺨﺎﻃﺮ
ﺳـ ـﺘ ـ ّ
ـﺰود ﺻــﺎﻧ ـﻌــﻲ اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎﺳــﺎت اﻟ ـﻌــﺮب
ﺑ ـ ــﺎﻷدوات اﻟـﺼـﺤـﻴـﺤــﺔ ﻟـﻠـﺴـﻴـﻄــﺮة ﻋﻠﻰ
اﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺪﻳ ــﺪات اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ ،وﺗـﺨـﺼـﻴــﺺ
اﳌﻮارد ،وﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺒﺪاﺋﻞ اﻟﻌﻼﺟﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ
ﻳــﺆدي ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ إﻟﻰ ّ
اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.

زﻳﺎدة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ورﺻ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ ﺗـ ــﺰاﻳـ ــﺪ ﺗــﻮﻟ ـﻴــﺪ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
»ﺑـ ـﻤـ ـﻌ ـ ّـﺪل ُﻳـ ـﻨ ــﺬر ﺑــﺎﻟ ـﺨ ـﻄــﺮ؛ ﻧ ـﻈ ــﺮﴽ إﻟــﻰ
ﱡ
واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﻧﻤﺎط
اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ
اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧ ـﺘــﺎج« ،ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أﻧﻪ
»ﻳﺠﺮي اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ  ٥٣ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ
ﻛﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﺑﺮﻣﻴﻬﺎ ﻋﺸﻮاﺋﻴﴼ .وﻳﺆدي
ﻫــﺬا إﻟــﻰ ﺗﻠﻮث ﺧﻄﻴﺮ ﻟﻠﻬﻮاء واﻟﺘﺮﺑﺔ
واﳌـ ـﻴ ــﺎه ،ﺑ ـﻤــﺎ ﻟــﻪ ﻣــﻦ آﺛـ ــﺎر ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮة ﻋﻠﻰ
ﺻﺤﺔ اﻟـﺴـﻜــﺎن« .وذﻛــﺮ أن »اﻟــﺪراﺳــﺎت
وﺟ ـ ــﺪت اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎرﴽ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮﴽ ﻻﺿ ـﻄــﺮاﺑــﺎت
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ،ﻣﺜﻞ ﺿﻴﻖ اﻟﺘﻨﻔﺲ
واﻟﺘﻬﺎب اﻟﺤﻠﻖ واﻟﺴﻌﺎل ،إﻟــﻰ ﺟﺎﻧﺐ
ارﺗﻔﺎع درﺟﺔ اﻟﺤﺮارة واﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻌﲔ
واﻟـ ـﺘـ ـﻬ ــﺎﺑ ــﺎت اﻟـ ـﺠـ ـﻬ ــﺎز اﻟ ـﻬ ـﻀ ـﻤــﻲ ،ﻣــﻦ
ُ
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺻﺤﻴﺔ ﺗﻌﺰى إﻟﻰ ﺣﺪ
ﻛﺒﻴﺮ إﻟﻰ اﻹدارة ﻏﻴﺮ اﻟﺴﻠﻴﻤﺔ ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت.
ﻛﻤﺎ أن ﻗﻄﺎع اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻧﻔﺴﻪ
ّ
ﻳـﻌـ ّـﺪ ﻣﺴﺎﻫﻤﴼ رﺋﻴﺴﻴﴼ آﺧــﺮ ﻓــﻲ ﺗــﺪﻓــﻖ
اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺎت اﻟـ ـﺨـ ـﻄ ــﺮة ،اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻻ ﺗــﻮﺟــﺪ
ﻗــﻮاﻧــﲔ ﺗﺤﻜﻢ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻓــﻲ دول
ﻋﺪة .وزادت ﺟﺎﺋﺤﺔ )ﻛﻮروﻧﺎ( اﺳﺘﻌﻤﺎل

اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ذات اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻣﺜﻞ
اﻷﻗ ـﻨ ـﻌــﺔ واﻟـ ـﻘـ ـﻔ ــﺎزات وﻋـ ـﺒ ــﻮات ﺗﻌﻘﻴﻢ
اﻟـﻴــﺪﻳــﻦ اﻟـﺘــﻲ ﻳﻨﺘﻬﻲ ﺟــﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر وﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮاﻃﺊ«.
وﻃ ــﺎﻟ ــﺐ ﺑ ــ»اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎد ﻧ ـﻬــﺞ داﺋـ ــﺮي
ﻹدارة اﻟـ ـﻨـ ـﻔ ــﺎﻳ ــﺎت ،ﻳـ ـﻘ ــﻮم ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﺤـ ّـﺪ
ﻣ ــﻦ اﻻﺳ ـﺘ ـﻬ ــﻼك وإﻋ ـ ـ ــﺎدة اﻻﺳ ـﺘ ـﺨــﺪام
واﻟـ ـ ـﺘ ـ ــﺪوﻳ ـ ــﺮ« ،ﻣ ـﻌ ـﺘ ـﺒــﺮﴽ أن ذﻟ ـ ــﻚ »أﻣـ ــﺮ
ﺑـ ــﺎﻟـ ــﻎ اﻷﻫ ـ ـﻤ ـ ـﻴـ ــﺔ ﻹﺿـ ـ ـﻌ ـ ــﺎف اﻟ ـﺘ ــﺄﺛ ـﻴ ــﺮ
اﻟـﻀــﺎر ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن
واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ أﻧﻤﺎط
اﻻﺳﺘﻬﻼك«.

إﻟﻰ »ﻋﺪد ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺘﻼزﻣﺎت اﻟﺘﺴﻤﻢ
ﺑــﺎﳌــﺄﻛــﻮﻻت اﻟـﺒـﺤــﺮﻳــﺔ .وﻳـﻤـﻜــﻦ ﻟﺒﻌﺾ
اﻟﺴﻤﻮم اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻟﻖ اﻟﻨﺒﺎﺗﻴﺔ
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ أن ﺗ ـﻜ ــﻮن ﻗــﺎﺗ ـﻠــﺔ ﻟ ـﻠ ـﻐــﺎﻳــﺔ«،
ﺑـﺤـﺴــﺐ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـ ــﺬي أﺷـ ــﺎر إﻟ ــﻰ أن
»ﺗ ـ ــﺮاﻛ ـ ــﻢ اﻟ ـﺠ ـﺴ ـﻴ ـﻤــﺎت اﻟ ـﺒــﻼﺳ ـﺘ ـﻴ ـﻜ ـﻴــﺔ
اﻟــﺪﻗـﻴـﻘــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻠـﺴـﻠــﺔ اﻟ ـﻐــﺬاﺋ ـﻴــﺔ ،ﻣﻦ
ﻃــﺮﻳــﻖ اﻷﺳ ـﻤــﺎك واﳌـ ـﺤ ــﺎر ،ﻳ ــﺆدي إﻟــﻰ
ﻋــﻮاﻗــﺐ ﻋـﻠــﻰ ﺻـﺤــﺔ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن« .وذﻛــﺮ
أن اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮ اﳌ ـﺘــﻮﺳــﻂ ُﻳـﻌـﺘـﺒــﺮ ﻣــﻦ أﻛـﺜــﺮ
اﳌـﻨــﺎﻃــﻖ ﺗ ـﻀــﺮرﴽ ﻓــﻲ اﻟـﻌــﺎﻟــﻢ ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ
اﻟﺘﻠﻮث ﺑﺎﳌﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ،
»واﻟﺤﻞ ﻓﻲ ﺧﻄﺔ إﻧﻘﺎذ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺪ
ﻣﻦ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﻟﺒﺤﺎر ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺼﺎدر«.

وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ أن »اﻟﺘﺼﺮﻳﻒ
اﳌ ـﺒــﺎﺷــﺮ ﳌ ـﻴــﺎه اﻟ ـﺼــﺮف اﻟ ـﺼ ـﺤــﻲ ﻏﻴﺮ
اﳌ ـﻌ ــﺎﻟ ـﺠ ــﺔ ﻓـ ــﻲ اﳌـ ـﻨ ــﺎﻃ ــﻖ اﻟ ـﺴــﺎﺣ ـﻠ ـﻴــﺔ،
واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﺳﺘﺨﺮاﺟﻪ ﻓﻲ
اﻟﺒﺤﺮ ،واﳌــﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ،
ﻳ ــﺆﺛ ــﺮ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤ ــﺔ« ،ﻣ ــﻮﺿ ـﺤ ــﴼ أن
ُ
»اﻟــﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻨﺘﺞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻧﺤﻮ ١٢
ﻣ ـﻠ ـﻴــﺎر ﻣ ـﺘــﺮ ﻣـﻜـﻌــﺐ ﻣــﻦ ﻣ ـﻴــﺎه اﻟ ـﺼــﺮف
اﻟﺼﺤﻲ ﺳﻨﻮﻳﴼُ ،ﻳﻌﺎﻟﺞ أﻗﻞ ﻣﻦ  ٦٠ﻓﻲ
اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣـﻨـﻬــﺎ ،وﻳ ـﻌــﺎد اﺳـﺘـﻌـﻤــﺎل ﻧﺼﻒ
ﻛﻤﻴﺔ اﳌﻴﺎه اﳌﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻘﻂ .أﻣــﺎ اﻟﻜﻤﻴﺔ
اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ،ﻣﻦ ﻣﻴﺎه ﻣﺒﺘﺬﻟﺔ أو ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﺟﺰﺋﻴﴼ ،ﻓﺘﺼﺮف ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺎر وﻣﺠﺎري
اﻷﻧﻬﺎر .وﺗﺆدي ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
إﻟ ــﻰ اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر ﻣـﺴـﺒـﺒــﺎت اﻷﻣ ـ ــﺮاض ﺑﲔ
اﻟﺒﺸﺮ«.
ﻛ ـﻤــﺎ ﻳ ـ ــﺆدي اﺳ ـﺘ ـﻬــﻼك اﳌ ــﺄﻛ ــﻮﻻت
اﻟ ـﺒ ـﺤــﺮﻳــﺔ اﳌ ـﻠــﻮﺛــﺔ ﺑ ـﺴ ـﻤــﻮم اﻟـﻄـﺤــﺎﻟــﺐ

ﱡ
ﺗﻐﲑ اﳌﻨﺎخ

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ

واﻋـﺘـﺒــﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ ﱡ
ﺗﻐﻴﺮ
اﳌ ـﻨــﺎخ ﻋـﻠــﻰ ﺻـﺤــﺔ اﻟـﺴـﻜــﺎن اﻟ ـﻌــﺮب ﻟﻢ
ﻳ ـﺤــﻆ ﺑــﺎﻻﻫ ـﺘ ـﻤــﺎم اﻟ ـﻜــﺎﻓــﻲ ﺣ ـﺘــﻰ اﻵن.
وﺗ ـﻔ ـﺘ ـﻘــﺮ اﳌ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ إﻟـ ــﻰ ﺣـ ـ ٍـﺪ ﻛ ـﺒ ـﻴــﺮ إﻟــﻰ
ﱡ
اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول
ﺧﻄﻂ
اﻻﺳ ـﺘ ـﺠــﺎﺑــﺎت اﻟـﺘـﺸــﺮﻳـﻌـﻴــﺔ واﻟـﻌـﻤـﻠـﻴــﺔ،
ﺑـﻨـ ً
ـﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ
ﳌـ ــﻮﺟـ ــﺎت اﻟـ ـﺤ ــﺮ واﻟ ـ ـﻈـ ــﻮاﻫـ ــﺮ اﻟ ـﺠــﻮﻳــﺔ
اﻟ ـﺸــﺪﻳــﺪة وﺗ ـﻠــﻮث اﻟـ ـﻬ ــﻮاء واﻷﻣ ـ ــﺮاض
اﳌﻌﺪﻳﺔ .وﻣﻦ اﳌﻬﻢ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ أن ﺗﻜﺘﺴﺐ
ﻓﻬﻤﴼ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ
ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﱡ
ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ،
ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﱡ
واﻟﺘﻜﻴﻒ«.
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
ﱡ
وﻧـ ّـﺒــﻪ إﻟــﻰ أن »ﺗﻐﻴﺮ اﳌـﻨــﺎخ ﻳﺸﻜﻞ
ﺧـ ـﻄ ــﺮﴽ ﺻ ـﺤ ـﻴــﴼ ﻋ ــﺎﳌ ـﻴ ــﴼ ،ﺗ ـﺸ ـﻤــﻞ آﺛـ ــﺎره

اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ زﻣﻦ »ﻛﻮروﻧﺎ«
أﺛ ــﺮ اﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ ﻋ ـﻠــﻰ ﺻ ـﺤــﺔ اﻹﻧ ـﺴــﺎن
ورﻓﺎﻫﻴﺔ ﻋﻴﺸﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ .إﻻ
أن اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﲔ اﻻﺛﻨﲔ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﴼ
أﻛﺒﺮ اﻵن ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ ٌ
واﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ
ﺟ ــﺎﺋـ ـﺤ ــﺔ ﻓ ـ ـﻴـ ــﺮوس »ﻛ ـ ـ ــﻮروﻧ ـ ـ ــﺎ« اﻟـ ــﺬي
ﻳﻌﻮد ،ﻣﺜﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ،إﻟﻰ
أﺻﻮل ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ .وﻫﺬا ﻳﻄﺮح ﺿﺮورة
اﻹدارة اﳌﺘﻮازﻧﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ
واﻟـﻄـﺒـﻴـﻌــﺔ .وﻓ ــﻲ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﺴ ـﻴــﺎق ،ﻳﺄﺗﻲ
اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﺴـﻨــﻮي اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋـﺸــﺮ ﻟﺴﻨﺔ
 ٢٠٢٠ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
)أﻓ ــﺪ( ،ﺑـﻌـﻨــﻮان »اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ ﻓﻲ
اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻨﺎﺳﺐ،
اﺳـﺘـﺠــﺎﺑــﺔ ﻷﺑ ــﺮز اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ
اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
إﻋ ـ ـ ــﺪاد اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ ﺑـ ـﺤ ـ ّـﺪ ذاﺗـ ـ ــﻪ ﻛــﺎن
ﻣ ـﺴ ـﻌــﻰ ﺻـ ـﻌـ ـﺒ ــﴼ ،ﻟـ ـﻴ ــﺲ ﻓـ ـﻘ ــﻂ ﺑـﺴـﺒــﺐ
ﻇــﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ
اﻟــﻮﺑــﺎء ووﺿـﻌــﺖ ﻗـﻴــﻮدﴽ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑــﲔ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ،وﻟـﻜــﻦ أﻳﻀﴼ
ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻻﻧﻬﻴﺎر اﳌﺎﻟﻲ وﻋﺪم
اﻻﺳ ـﺘ ـﻘــﺮار اﻟـﺴـﻴــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨــﺎن ﻋﻠﻰ
ﻋﻤﻠﻨﺎ .وﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻔﺠﺎر
ّ
ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت اﻟﺬي أﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ

اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﺷــﺮﻛــﺎﺋـﻬــﺎ
ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺮوت ،وأﻟ ـﺤــﻖ أﺿـ ــﺮارﴽ ﺟﺴﻴﻤﺔ
ﺑﻤﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﳌﺄﺳﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ
واﻻﻗـﺘـﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـﺘــﻲ أﺻــﺎﺑــﺖ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ.
وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ
ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻠﺪان اﳌﻨﻄﻘﺔ ،أدى ﻫﺬا اﻷﻣﺮ إﻟﻰ
اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻘﻠﻖ ﻓــﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣــﻦ ِﻗﺒﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ،
ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز أﺛﺮه إﻧﺘﺎج اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
إﻟــﻰ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﳌﻨﺘﺪى ﻧﻔﺴﻪ
ﻛﻤﻨﻈﻤﺔ إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠﺔ.
ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫــﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ
ﺳﻠﺴﻠﺔ »وﺿــﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« اﻟﺘﻲ
أﻃﻠﻘﻬﺎ »أﻓــﺪ« ﻋــﺎم  .٢٠٠٨وﻗــﺪ أﻟﻬﻤﺖ
ّ
ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺤﻠﻮل اﳌﻮﺻﻰ
ﺑﻬﺎ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﺒﺎدل
اﳌﻌﺮﻓﺔ ،وﺣﻔﺰت ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻹﺟــﺮاءات
ﻋﺒﺮ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻣﻮاﺿﻴﻊ رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟــﻚ ﱡ
ﺗﻐﻴﺮ
اﳌـﻨــﺎخ ،واﳌ ـﻴــﺎه ،واﻟـﻄــﺎﻗــﺔ ،واﻻﻗـﺘـﺼــﺎد
اﻷﺧ ـ ـ ـ ـﻀ ـ ـ ـ ــﺮ ،واﻟـ ـ ـﺒـ ـ ـﺼـ ـ ـﻤ ـ ــﺔ اﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌـ ـﻴ ــﺔ،
واﻻﺳﺘﻬﻼك اﳌﺴﺘﺪام ،وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻣﻦ ﺑﲔ

أﻣﻮر أﺧﺮى.
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣــﻦ ﻇـﻬــﻮر ﻛﺜﻴﺮ
ﻣ ــﻦ اﻷﻣـ ـ ــﺮاض واﻷوﺑ ـ ـﺌ ــﺔ واﻧ ـﺘ ـﺸــﺎرﻫــﺎ
وﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮﻫــﺎ ﻣ ــﻦ ﺧ ــﻼل إدارة اﻷﺧ ـﻄــﺎر
اﻟـﺒـﻴـﺌـﻴــﺔ .وﻫ ــﺬا ﻳﺠﻌﻞ ﻣــﻦ اﻟ ـﻀــﺮوري
ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳ ـﺒــﺎب اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟـﻜــﺎﻣـﻨــﺔ ﻛـﺠــﺰء ﻣــﻦ أي ﺧـﻄــﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ .وﻓ ــﻲ ﺣــﲔ أن ﻫ ــﺬه ﺣﻘﻴﻘﺔ
ﻋــﺎﳌـﻴــﺔ ﻋــﺎﻣــﺔ ،ﻓــﺈﻧـﻬــﺎ أﻛ ـﺜــﺮ أﻫـﻤـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
أﻋﻠﻰ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﺑﻄﺄ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
اﻟﺒﻠﺪان.
ﺧﻼل اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة ،ﺣﻘﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻓﻲ اﻷﻣﺮاض اﳌﻌﺪﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ
ً
ﺷﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ارﺗﻔﺎﻋﴼ ﻫﺎﺋﻼ ﻓﻲ
اﻷﻣــﺮاض واﻷﺿــﺮار اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ
ﻋﻦ اﻟـﻈــﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺴﻴﺌﺔ .وﻗـ ّـﺪرت
ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺼـﺤــﺔ اﻟـﻌــﺎﳌـﻴــﺔ أن أﻛـﺜــﺮ ﻣﻦ
 ٦٧٦أﻟـ ــﻒ ﻣ ــﻮاﻃ ــﻦ ﻋ ــﺮﺑ ــﻲ ﺳ ـﻴ ـﻔ ـﻘــﺪون
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻷوان ﺳﻨﺔ  ،٢٠٢٠ﺑﺴﺒﺐ
اﻟ ـﺘ ـﻌ ـ ﱡـﺮض ﻷﺧـ ـﻄ ــﺎر ﺑ ـﻴـﺌ ـﻴــﺔ ﺗـﻘـﻠـﻴــﺪﻳــﺔ.
وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣــﺮاض اﳌﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮﴽ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ...أﻣ ـ ــﺮاض اﻟ ـﻘ ـﻠــﺐ واﻷوﻋ ـﻴــﺔ

ﻧﺠﻴﺐ ﺻﻌﺐ*
اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،واﻹﺳﻬﺎل ،واﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺠﻬﺎز
اﻟـﺘـﻨـﻔـﺴــﻲ ،واﻟ ـﺴــﺮﻃــﺎن .أﻣ ــﺎ اﻟـﻌــﻮاﻣــﻞ
اﻟــﺮﺋ ـﻴ ـﺴ ـﻴــﺔ ﻟ ــﻸﺧ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ـﻴــﺔ ﻟ ـﻬــﺬه
اﻷﻣــﺮاض ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء اﻟﺨﺎرﺟﻲ
واﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﳌﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ،
واﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي ،واﻟﺘﻤﺪد اﻟﺤﻀﺮي
ﻏ ـﻴــﺮ اﳌ ـﻨ ـﻀ ـﺒــﻂ ،وﺗ ــﺪﻫ ــﻮر اﻷراﺿـ ـ ــﻲ،
ﱡ
واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت واﳌﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ
ّ
ﱡ
اﻟ ـﻀــﺎرة .ﻛـﻤــﺎ أن اﻟـﺘــﻮﺳــﻊ ﻏـﻴــﺮ اﳌﻘﻴﺪ
ﻟ ــﻸﻧـ ـﺸـ ـﻄ ــﺔ اﻟـ ـﺴـ ـﻜـ ـﻨـ ـﻴ ــﺔ واﻟـ ـﺼـ ـﻨ ــﺎﻋـ ـﻴ ــﺔ
واﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﳌﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ

ﺳ ـﻴــﺆدي إﻟــﻰ ارﺗ ـﻔــﺎع ﻣ ـﻌـ ّـﺪﻻت اﻧﺘﻘﺎل
اﻷﻣ ـ ــﺮاض ،وﺧــﺎﺻــﺔ اﻟ ـﻔ ـﻴــﺮوﺳــﺎت ،ﻣﻦ
اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺒﺸﺮ.
ﻳــﺪﻋــﻮ اﻟ ـﻬــﺪف اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ أﻫــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ
ﺿﻤﺎن ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ  .٢٠٣٠وﻳﺘﻄﻠﺐ
ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻫـ ــﺬا اﻟـ ـﻬ ــﺪف ﻣ ـﻌــﺎﻟ ـﺠــﺔ ﻋــﺐء
اﻷﻣـ ــﺮاض اﳌــﺮﺗـﺒــﻂ ﺑــﺎﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ؛ ﺣـﻴــﺚ إن
اﻟـ ـﺘـ ـﻌ ـ ﱡـﺮض ﻟ ــﻸﺧـ ـﻄ ــﺎر اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ـﻴــﺔ ﻋــﺎﻣــﻞ
رﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻳــﺆﺛــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﺻ ـﺤــﺔ اﻹﻧ ـﺴ ــﺎن.
وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺞ ﺑﻴﺌﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ
ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟـﻌــﺎﻣــﺔ ،ﻳﻌﺘﺮف ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
ّ
اﳌـ ـﻌ ــﻘــﺪة ﺑ ــﲔ اﻟـ ـﻌ ــﻮاﻣ ــﻞ اﻟ ـﺒ ـﻴــﻮﻟــﻮﺟ ـﻴــﺔ
واﻟـﺴـﻠــﻮﻛـﻴــﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟـﺘـﻤــﺎﻋـﻴــﺔ.
ﻓــﺎﻟ ـﺤـ ّـﺪ ﻣــﻦ اﻟ ـﻌــﺐء اﻟـﺒـﻴـﺌــﻲ ﻟــﻸﻣــﺮاض
ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﳌﺼﻤﻤﺔ
واﳌﻨﻔﺬة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﻘﺮﻳﺮ
»أﻓـ ــﺪ« ﻟـﺴـﻨــﺔ  ٢٠٢٠اﻟ ـﻌــﻮاﻣــﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟــﺮﺋ ـﻴـﺴ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘــﻲ ﺗــﺆﺛــﺮ ﻋ ـﻠــﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ
ﺟ ــﻮاﻧ ــﺐ ﺻ ـﺤــﺔ اﻹﻧـ ـﺴ ــﺎن ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪان
ّ
اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،وﻳ ـﻘ ـﺘــﺮح ﺧ ـﻄــﺔ ﻋ ـﻤــﻞ ﺗـﻤــﻜــﻦ
اﳌﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ

أﻫ ـ ــﺪاف اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴــﺔ اﳌ ـﺴ ـﺘــﺪاﻣــﺔ .وﻳـﻤـﻜــﻦ
وﺿ ـ ــﻊ ﻫ ـ ــﺬه اﻟـ ـﺘ ــﻮﺻـ ـﻴ ــﺎت ﻓـ ــﻲ ﺳ ـﻴــﺎق
ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
اﻟ ـ ـﺼ ـ ـﺤـ ــﺔ ﻓـ ـ ــﻲ اﻹﻃـ ـ ـ ـ ـ ــﺎر اﻻﺟـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎﻋ ــﻲ
واﻻﻗ ـ ـﺘ ـ ـﺼـ ــﺎدي واﻟـ ـﺒـ ـﻴـ ـﺌ ــﻲ .وﺗ ـﺘ ـﻨ ــﺎول
ﻓـﺼــﻮل اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﺴـﺒـﻌــﺔ اﻟـﻌــﻼﻗــﺔ ﺑﲔ
اﻟـﺼـﺤــﺔ واﳌ ـﻴ ــﺎه واﻟـ ـﻬ ــﻮاء واﻟ ـﻨـﻔــﺎﻳــﺎت
ً
ﱡ
وﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ،ﻓﻀﻼ
وﺗﻠﻮث اﳌﺤﻴﻄﺎت
ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻌﻘﺒﺎت ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣ ـﺤ ـﺘــﻮى اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ـﻴــﺔ ﻷﻫ ـ ــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻷﻋﻀﺎء »أﻓﺪ« اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﲔ
ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دور
رﺋ ـﻴ ـﺴــﻲ ﻓــﻲ ﺗ ـﻄــﻮﻳــﺮ اﻟ ـﺘ ـﻘــﺮﻳــﺮ .ﻓﻜﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ
ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺮوت اﻟ ـﺘــﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﳌــﺆﺗـﻤــﺮ
اﻻﻓ ـ ـﺘـ ــﺮاﺿـ ــﻲ أﻳ ـ ـﻀـ ــﴼ ،ﻛ ــﺎﻧ ــﺖ اﻟ ـﺸــﺮﻳــﻚ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ
ﺑــﺎﺣـﺜــﻮن ﻣــﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﺤ ــﺮﻳ ــﻦ ،وﺟــﺎﻣ ـﻌ ـﺘــﻲ اﻟ ـﻘــﺎﻫــﺮة
واﻹﺳ ـﻜ ـﻨــﺪرﻳــﺔ ﻓــﻲ ﻣـﺼــﺮ .وﺷ ــﺎرك ﻓﻲ
اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﺮﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ
اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ .وﻓﻲ
ﻋﺼﺮ »ﻛــﻮروﻧــﺎ«ُ ،ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ »أﻓــﺪ«

اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻈﻬﺮ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت
اﻟ ـﺤــﺮارة واﻟ ـﻈــﻮاﻫــﺮ اﻟـﺠــﻮﻳــﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ
وارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮى ﺳﻄﺢ اﻟﺒﺤﺮ ،أﻣﺮاض
اﻟ ـﻘ ـﻠــﺐ واﻷوﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻣ ــﻮﻳ ــﺔ وأﻣ ـ ــﺮاض
اﻟـﺠـﻬــﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ وﺿــﺮﺑــﺎت اﻟﺸﻤﺲ.
وﻣــﻦ أﺑــﺮز اﻵﺛــﺎر ﻏﻴﺮ اﳌﺒﺎﺷﺮة اﻧﺘﺸﺎر
اﻷﻣ ـ ـ ــﺮاض اﳌ ـﻨ ـﻘــﻮﻟــﺔ ﻣ ــﻦ ﻃ ــﺮﻳ ــﻖ اﳌ ـﻴــﺎه
واﻷﻏ ــﺬﻳ ــﺔ واﻟ ـﺤ ـﻴــﻮاﻧــﺎت واﻟ ـﺤ ـﺸــﺮات،
واﻧﻌﺪام اﻷﻣﻦ اﳌﺎﺋﻲ واﻟﻐﺬاﺋﻲ ،واﻟﻨﺰوح
واﻟـﻬـﺠــﺮة اﻟـﻘـﺴــﺮﻳــﺔ ،واﻟ ـﺘــﺄﺛ ـﻴــﺮات ﻋﻠﻰ
اﻟـﺼـﺤــﺔ اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﳌـﻬـﻨـﻴــﺔ .ﻛـﻤــﺎ ﻳﺆﺛﺮ
ﱡ
ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ أﻳﻀﴼ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ
وﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻔﻘﺮ .وﺗﻔﻴﺪ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﳌﺘﺎﺣﺔ
ﺑــﺄن ﺗـﻐـ ﱡـﻴــﺮ اﳌ ـﻨــﺎخ ﻓــﺮض ﺑــﺎﻟـﻔـﻌــﻞ ﻋﺒﺌﴼ
ﺻﺤﻴﴼ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﻣﻤﺎ أدى
إﻟ ــﻰ زﻳ ـ ــﺎدة اﻟــﻮﻓ ـﻴــﺎت وﻧ ـﺴ ـﺒــﺔ اﻧـﺘـﺸــﺎر
اﻷﻣ ــﺮاض ﻣــﻦ اﻷﻣ ــﺮاض اﳌـﻌــﺪﻳــﺔ وﻏﻴﺮ
اﳌـﻌــﺪﻳــﺔ .وﻣــﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗــﺆدي زﻳــﺎدة
اﻟﺤﺮارة درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ واﺣﺪة إﻟﻰ زﻳﺎدة
ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٣ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.
وﺧﻠﺺ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟــﻰ أﻧــﻪ »ﻟــﻢ ﻳﻌﺪ
ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن إﻧﻜﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧـﺴــﺎن .وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ
اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ،
ﻧـﺠــﺪ أن اﻻﻓـﺘـﻘــﺎر إﻟــﻰ اﳌ ـﻴــﺎه اﳌــﺄﻣــﻮﻧــﺔ،
وزﻳ ــﺎدة ﺗــﻮﻟـﻴــﺪ اﻟـﻨـﻔــﺎﻳــﺎت وﺳ ــﻮء ﻃــﺮق
ﱡ
وﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ،وﺗﻠﻮث
اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ،
ّ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺳـﻠـﺒــﻲ ﻣـﻠـﺤــﻮظ ﻋـﻠــﻰ ﺻـﺤــﺔ اﻟـﺴـﻜــﺎن.
ﺑــﺎﻹﺿــﺎﻓــﺔ إﻟ ــﻰ ذﻟ ــﻚ ،أﻇ ـﻬــﺮت ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛ ـ ــﻮروﻧ ـ ــﺎ أن ﺗ ـﺤ ـﻘ ـﻴــﻖ ﻫ ـ ــﺪف اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺿــﺮورة ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﻟﻠﻮﺻﻮل
إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺼﺮف
اﻟ ـﺼ ـﺤــﻲ ،وﻟ ـﻜــﻦ أﻳ ـﻀــﴼ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺠـﻴــﻞ ﻓﻲ
اﻟﺨﻄﻮات ﻧﺤﻮ ﻣﺮاﻋﺎة أﻛﺒﺮ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ
اﻟ ـﺒ ـ ّﻴ ـﺌ ـﻴــﺔ ﻋ ـﻠ ــﻰ اﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﻳـﻤـﻜــﻦ
ﺣﺪ ﻛﺒﻴﺮ«.
ﺗﺠﻨﺒﻬﺎ إﻟﻰ ٍ
ورأى أﻧـ ــﻪ »ﻳ ـﺘ ـﻌـ ّـﲔ ﻋ ـﻠــﻰ وزارات
اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
ﺗــﺄﻛ ـﻴــﺪ أﻫ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺮاﺑ ــﻂ ﺑ ــﲔ اﻟـﺼـﺤــﺔ
اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ
إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ«.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻴﺎه
اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب ،دﻋــﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟــﺪول
اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ إﻟــﻰ »ﺗـﻄــﻮﻳــﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑــﺮاﻣــﺞ
اﳌ ـﻴــﺎه واﻟ ـﺼــﺮف اﻟـﺼـﺤــﻲ اﻟـﺘــﻲ ﺗﺸﻤﻞ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻟﻜﻤﻴﺔ إﻣــﺪادات اﳌﻴﺎه
وﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ« .أﻣــﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻮث
اﻟـﻬــﻮاء ،ﻓﺤﺾ ﻋﻠﻰ »ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ
ﺟـ ــﻮدة اﻟـ ـﻬ ــﻮاء ﻟ ـﺘ ـﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣ ــﻊ اﳌـﻌــﺎﻳـﻴــﺮ
اﻟ ــﺪوﻟـ ـﻴ ــﺔ اﳌ ــﺮﺗ ـﺒ ـﻄ ــﺔ ﺑ ــﺎﻟ ـﺼ ـﺤ ــﺔ .وﻣ ــﻦ
اﻟ ـﻀــﺮوري وﺟ ــﻮد ﺷﺒﻜﺔ ﻣــﻦ ﻣﺤﻄﺎت
اﳌ ــﺮاﻗـ ـﺒ ــﺔ اﻟ ـﻌــﺎﻣ ـﻠــﺔ ﻓ ــﻲ ﺟ ـﻤ ـﻴــﻊ اﻟ ـ ــﺪول
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻟﻬﻮاء«.
وﻣ ــﻊ أﺧ ــﺬ ﺗــﺄﺛ ـﻴــﺮات ﺗ ـﻐـ ﱡـﻴــﺮ اﳌ ـﻨــﺎخ
اﻟ ـ ـﺨ ــﺎﺻ ــﺔ ﺑــﺎﳌ ـﻨ ـﻄ ـﻘ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻻﻋ ـ ـﺘ ـ ـﺒ ــﺎر،
ﻃـ ــﺎﻟـ ــﺐ ﺑ ـ ــ»ﺗ ـ ـﻄـ ــﻮﻳـ ــﺮ اﺳـ ـﺘ ــﺮاﺗـ ـﻴـ ـﺠـ ـﻴ ــﺎت
ﻓـﻌــﺎﻟــﺔ وﻣﺼﻤﻤﺔ ﺧﺼﻴﺼﴼ ﻟـﻠـﺤـ ّـﺪ ﻣﻦ
ﱡ
ﻣﺴﺒﺒﺎت ﱡ
واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ،
ﺗﻐﻴﺮ اﳌـﻨــﺎخ
ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ آﺛﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة وواﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟـﻌــﺮب .وﻳﺠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑــﺈدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت،
ﺑــﺪءﴽ ﻣــﻦ ﺗﺨﻔﻴﻒ ﻛﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻓــﻲ ﻣــﻮازاة
إﻃ ـ ــﺎر ﺷــﺎﻣــﻞ ﻟ ـﻠــﺮﺻــﺪ وﺗ ـﻘــﻮﻳــﻢ ﺗــﺄﺛـﻴــﺮ
اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن«.
وﺷﺪد ﻋﻠﻰ ﺿﺮورة »ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺰﻳﺪ
ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ وﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
ﺻ ـﺤ ــﺔ اﻹﻧـ ـ ـﺴ ـ ــﺎن .ﻓ ــﺎﻟ ــﺮﺻ ــﺪ اﳌ ـﻨ ـﺘ ـﻈــﻢ
ﳌـﺴـﺘــﻮﻳــﺎت اﳌ ـﻌــﺎدن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓــﻲ أﻧــﻮاع
اﻷﺳـﻤــﺎك ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜــﺎل ،ﺿــﺮوري
ﳌﻨﻊ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻟﻀﻤﺎن ﺷﺮوط
اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ«.
واﺧﺘﺘﻢ ﺑﺎﻟﺘﻨﻮﻳﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﻟﻄﺎﳌﺎ
ﻛـ ــﺎن اﻟ ـﺘ ــﺮاﺑ ــﻂ ﺑ ــﲔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻴــﺔ
وﺻ ـﺤــﺔ اﻹﻧـ ـ ّﺴ ــﺎن ﻣ ـﺼــﺪر ﻗ ـﻠــﻖ ﺟــﺪي،
ﻟﻜﻦ ﺧﻄﺮ ﺗﻔﺸﻲ اﻷوﺑﺌﺔ ﻳﻀﻌﻪ اﻟﻴﻮم
ﻓﻲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟـﺼــﺪارة« ،ﻣﻌﺘﺒﺮﴽ أﻧــﻪ »ﺑﺎت
واﺿﺤﴼ اﻵن ،أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أي وﻗﺖ ﻣﻀﻰ،
أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺷﺮط
أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮ«.

ﱠ
اﻓﺘﺮاﺿﻴﴼ ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟــﻰ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺬر
ﺟﻤﻊ اﳌﺸﺎرﻛﲔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ واﺣﺪة ،ﺣﺘﻰ
ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻋﺎت ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ،ورﺑﻂ اﻟﻘﺎﻋﺎت
ً
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺄﻣﻮﻻ.
ﺛـﻤــﺔ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟ ــﻰ ﺗ ـﺒــﺎدل اﻟـﺨـﺒــﺮات
ﻓــﻲ اﻟـﺘـﺨـﺼـﺼــﺎت اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘــﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
واﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ ﻋ ـﺒــﺮ اﻟ ـﺒ ـﻠ ــﺪان اﻟ ـﻌــﺮﺑ ـﻴــﺔ ،ﻣﻊ
ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ
اﻟ ـﺘــﺄﻫــﺐ ﻟ ـﻠ ـﻄــﻮارئ ﳌــﻮاﺟ ـﻬــﺔ اﻟ ـﻜــﻮارث
اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴــﺔ واﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ـﻴــﺔ .وﻳ ـﺒ ـﻘــﻰ إﻧ ـﺸــﺎء
ﻧﻈﺎم رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﻬﻤﺔ ّ
ﻣﻠﺤﺔ.
ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻣﻦ
ﺧ ــﻼل ﺗـﺴـﻠـﻴــﻂ اﻟـ ـﻀ ــﻮء ﻋ ـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﻼﻗــﺔ
اﳌ ـﺘ ـﺒــﺎدﻟــﺔ ﺑ ــﲔ اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ واﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ ،ﻓﻲ
ﺗ ـﻌــﺰﻳــﺰ اﻹدارة اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌ ـﻴــﺔ ﻓ ــﻲ اﻟ ـﺒ ـﻠــﺪان
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ُأﻓﻀﻞ ،وأن ُﻳﺴﺎﻫﻢ أﻳﻀﴼ ﻓﻲ
ﺗﻨﺸﻴﻂ اﻟــﻨـﻈــﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ
اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
* اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
»أﻓﺪ« واﳌﺤﺮر اﳌﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ

ﻛﻮروﻧﺎ

ASHARQ AL - AWSAT

ASHARQ AL-AWSAT

اﻷرﺑﻌﺎء  - Wednesday ٢٠٢٠/١١/١١اﻟﻌﺪد Issue ١٥٣٢٤

»ﺣﺎدث ﺧﻄﻴﺮ« ﻳﻌﻠﻖ
ﺗﺠﺎرب اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎح ﺻﻴﻨﻲ

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ

اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ ﺗﺒﺮم ﻋﻘﺪﴽ ﻣﻊ »ﺑﻴﻮﻧﺘﻴﻚ« و»ﻓﺎﻳﺰر« ﻟﺘﻮرﻳﺪ »ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧﺎ«
ﻛﻴﻒ ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻠﻘﺎﺣﺎت؟

ﺑﺮوﻛﺴﻞ» :اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«
أﺗ ـ ـﻤ ــﺖ اﳌـ ـﻔ ــﻮﺿـ ـﻴ ــﺔ اﻷوروﺑـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ
ﻣﻔﺎوﺿﺎﺗﻬﺎ ﺑﺸﺄن ﻋﻘﺪ ﻟﺘﺴﻠﻢ اﻟﻠﻘﺎح
اﻟــﻮاﻋــﺪ ﻣــﻦ إﻧـﺘــﺎج ﺷــﺮﻛـﺘــﻲ اﻷدوﻳ ــﺔ:
اﻷﳌــﺎﻧ ـﻴــﺔ »ﺑ ـﻴــﻮﻧ ـﺘ ـﻴــﻚ« ،واﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ
»ﻓﺎﻳﺰر«.
وأﻛ ـ ـ ـ ـ ــﺪت ﻣ ـ ـ ـﺼ ـ ــﺎدر اﳌـ ـﻔ ــﻮﺿ ـﻴ ــﺔ
ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧﺒﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﺮوﻛﺴﻞ
أﻣـ ــﺲ )اﻟ ـ ـﺜ ــﻼﺛ ــﺎء( أن »اﳌـ ـﻔ ــﺎوﺿ ــﺎت
ﻣ ــﻊ اﻟ ـﺸــﺮﻛ ـﺘــﲔ اﻧ ـﺘ ـﻬ ــﺖ« ،وأﺿــﺎﻓــﺖ
اﳌﺼﺎدر» :ﺗﻢ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ«.
وﻋﻘﺐ إﺑﺮام اﻟﻌﻘﺪ ،ﺻﺎر ﻣﻦ ﺣﻖ
ﺟﻤﻴﻊ اﻟ ــﺪول اﻷﻋ ـﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻻﺗـﺤــﺎد
اﻷوروﺑــﻲ ،واﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﺎ  ٢٧دوﻟﺔ،
اﻟ ـﺤ ـﺼــﻮل اﳌ ـﺘــﺰاﻣــﻦ ﻋ ـﻠــﻰ اﻟــﺪﻓ ـﻌــﺎت
اﻷوﻟﻰ ﻣﻦ واردات اﻟﻠﻘﺎحُ .
وﺳﻴﺠﺮى
ﺗﻮزﻳﻊ ﻫﺬه اﻟﺪﻓﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺪول وﻓﻘﴼ
ﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺴﻜﺎن ﻓﻲ ﻛﻞ دوﻟــﺔ .وﺗﺒﻠﻎ
ﺣـﺼــﺔ أﳌــﺎﻧ ـﻴــﺎ ﻣـﻨـﻬــﺎ ﺣــﻮاﻟــﻲ  ١٩ﻓﻲ
اﳌﺎﺋﺔ.
وأﺟ ـ ــﺮت اﳌ ـﻔــﻮﺿ ـﻴــﺔ اﻷوروﺑـ ـﻴ ــﺔ
ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﻊ »ﺑﻴﻮﻧﺘﻴﻚ« و»ﻓﺎﻳﺰر«
ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ﺷـﻬــﻮر .وﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎدﺛﺎت
أوﻟﻴﺔ ،أﻋﻠﻨﺖ اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻲ
ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒــﺮ )أﻳ ـ ـﻠ ــﻮل( اﳌ ــﺎﺿ ــﻲ ﻋــﺰﻣـﻬــﺎ
ﺷﺮاء ﻣﺎ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ  ٣٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺮﻋﺔ
ﻣــﻦ اﻟـﺸــﺮﻛ ـﺘــﲔ ،إﻻ أﻧ ـﻬــﺎ ﻟــﻢ ﺗـﻜــﻦ ﻗﺪ
أﺑــﺮﻣــﺖ ﺑـﻌــﺪ اﺗـﻔــﺎﻗــﺎ إﻃــﺎرﻳــﺎ ﻣﻌﻬﻤﺎ،
ﻋـﻠــﻰ ﻋـﻜــﺲ ﺛ ــﻼث ﺷــﺮﻛــﺎت ﺗﺼﻨﻴﻊ
ﻟﻘﺎﺣﺎت أﺧﺮى.

أرﺑﻌﺔ ﻃﺮق رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻘﺎﺣﺎت
ﻫﻨﺎك أرﺑﻌﺔ ﻃﺮق رﺋﻴﺴﻴﺔ
ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﻟﻘﺎح ﺿﺪ اﻟﻔﻴﺮوس.

1

ﻳﻌﻤﻞ ﻟﻘﺎح »ﻛﻮﻓﻴﺪ  «19 -اﻟﺬي أﻧﺘﺠﺘﻪ ﺷﺮﻛﺔ »ﻓﺎﻳﺰر« ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺎﻣﺾ
اﻟﻨﻮوي ،إذ إﻧﻪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﻓﻴﺮوس »ﺳﺎرس ﻛﻮﻓﻴﺪ  «2 -ﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺧﻼﻳﺎ
اﻟﺪﻓﺎع اﳌﻨﺎﻋﻴﺔ ﻟﻠﺠﺴﻢ.
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻄﺮق ﻋﻠﻰ
»ﺑﺮوﺗﲔ ﺳﻲ اﳌﻨﺸﻂ«
ﻟﺘﻔﻌﻴﻞ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﻨﺎﻋﻴﺔ.

ﻟﻘﺎﺣﺎت اﻟﻔﻴﺮوس

اﺣﻘﻦ اﻟﻔﻴﺮوس اﳌﺴﺘﻬﺪف
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﻌﺪ أن أﺻﺒﺢ آﻣﻨﴼ.

ﻳﻌﻤﻞ »ﺑﺮوﺗﲔ ﺳﻲ اﳌﻨﺸﻂ«
ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺒﺒﺘﻴﺪات )ﺳﻠﺴﻠﺔ
أﺣﻤﺎض أﻣﻴﻨﻴﺔ( اﻟﺘﻲ ﺳﺘﻬﺪف
ﺑﺮوﺗﲔ اﻟﻔﻴﺮوس.
ﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﺋﻴﺔ
ﺧﻠﻴﺔ ﺗﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺴﺎﻋﺪة

ﺧﻠﻴﺔ ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﳌﺴﺘﻀﺪ

اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻨﺸﻄﺔ
وﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﻨﺴﺨﺔ

ﺧﻠﻴﺔ ﺗﺎﺋﻴﺔ

4

اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ
اﳌﺴﺘﻨﺴﺨﺔ

اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت
اﻟﺸﻮﻛﻴﺔ

2
اﺳﺘﻨﺴﺎخ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت

أ.ف.ب) :اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(

أﺗــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺤــﺪث ﻫــﺬا )اﻹﻋ ــﻼن( ﻗﺒﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺔ أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول( ...وﻓﻲ
اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﺪث ذﻟﻚ ﺑﻌﺪ أﺳﺒﻮع«.
وﺗــﺎﺑــﻊ» :ﻧﻌﺘﻘﺪ أﻧـﻨــﺎ ﻓــﻲ وﺿــﻊ
ﺟﻴﺪ ﻟﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻣــﺎ ﻳﺼﻞ إﻟــﻰ ٥٠
ﻣ ـﻠ ـﻴــﻮن ﺟــﺮﻋــﺔ ﻫ ــﺬا اﻟ ـﻌ ــﺎم ﻋــﺎﳌ ـﻴــﺎ...
وأﻋـﺘـﻘــﺪ أﻧـﻨــﺎ ﻓــﻲ وﺿــﻊ ﺟﻴﺪ ﻟﻴﻜﻮن
ﻟﺪﻳﻨﺎ  ١٫٣ﻣﻠﻴﺎر ﺟﺮﻋﺔ ﻋﺎﳌﻴﺎ ﻣﺠﺪدا
ﻓــﻲ اﻟ ـﻌــﺎم اﳌـﻘـﺒــﻞ« .وأوﺿـ ــﺢ» :ﻫـﻨــﺎك
ﺧﻄﺄ ﺗﺼﻨﻴﻊ أﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌـ ـ ـﺘـ ـ ـﺤ ـ ــﺪة ،وﻳـ ـ ـﺘ ـ ــﻢ اﻟـ ـﺘـ ـﺼـ ـﻨـ ـﻴ ــﻊ ﻓ ـﻴــﻪ
ﻟﻸﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﻴﺴﻲ ...وﻫﻨﺎك
ﺧــﻂ ﺗﺼﻨﻴﻊ آﺧــﺮ ﻓــﻲ ﻛــﻞ ﻣــﻦ أﳌﺎﻧﻴﺎ

)ﺑﺘﺎرﻳﺦ  9ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ /ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ(

روﺳﻴﺎ1,78 :

ﻋﺪد اﳌﺼﺎﺑﲔ ﻓﻲ ﻋﺸﺮ
دول ﻳﺸﻤﻞ ﺛﻠﺜﻲ
ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت
ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ

ﻓﺮﻧﺴﺎ1,84 :
ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ:

1,20
اﻟﻮﻻﻳﺎت
اﳌﺘﺤﺪة:

9,97
اﳌﻜﺴﻴﻚ:

0,97

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ:

اﻟﻌﺪد اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﻺﺻﺎﺑﺎت )ﻣﻼﻳﲔ( 1,33
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ﻛﻮﻟﻮﻣﺒﻴﺎ1,14 :

اﻟﺒﺮازﻳﻞ:

5,66
اﻷرﺟﻨﺘﲔ1,24 :

ﻋﺪد اﻷﻳﺎم اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻐﺮﻗﻬﺎ ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت
ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ  10ﻣﻼﻳﲔ ﺣﺎﻟﺔ ﺟﺪﻳﺪة

32
38

اﺣﻘﻦ اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي أو اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي
اﻟﺮﻳﺒﻲ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوس اﳌﺴﺘﻬﺪف إﻟﻰ اﻟﺨﻼﻳﺎ
ﻹﻧﺘﺎج ﺑﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻣﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.

50
40

اﻟﻘﺎﻫﺮة :ﺣﺎزم ﺑﺪر
ﺗﺸﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ دراﺳ ــﺔ ﺟﺪﻳﺪة
ﺑـ ـﻘـ ـﻴ ــﺎدة ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸ ـﻔــﻰ )ﻛ ـﻠ ـﻴ ـﻔــﻼﻧــﺪ
ﻛـ ـﻠـ ـﻴـ ـﻨـ ـﻴ ــﻚ( ﺑ ـ ــﺄﻣ ـ ـﻴ ـ ــﺮﻛ ـ ــﺎ ،إﻟـ ـ ـ ــﻰ أن
»اﳌ ـ ـﻴ ـ ــﻼﺗ ـ ــﻮﻧ ـ ــﲔ« ،وﻫـ ـ ــﻮ ﻫ ــﺮﻣ ــﻮن
ﻳـﻨـﻈــﻢ دورة اﻟ ـﻨــﻮم واﻻﺳـﺘـﻴـﻘــﺎظ
وﻳـﺴـﺘـﺨــﺪم ﺑﺸﻜﻞ ﺷــﺎﺋــﻊ ﻛﻤﻨﻮم
دون وﺻ ـ ـﻔ ــﺔ ﻃـ ـﺒـ ـﻴ ــﺔ ،ﻗـ ــﺪ ﻳ ـﻜــﻮن
ﺧﻴﺎرا ﻋﻼﺟﻴﺎ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﺘﻄﺒﻴﻖ ﻣﻊ
ﻣﺮض »ﻛﻮﻓﻴﺪ  ،«١٩ -اﻟﺬي ﻳﺴﺒﺒﻪ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ.
وﻧ ـ ـﻈـ ــﺮﴽ ﻻﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار اﻧ ـﺘ ـﺸــﺎر
»ﻛــﻮﻓـﻴــﺪ  «١٩ -ﻓــﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧـﺤــﺎء
اﻟ ـ ـﻌـ ــﺎﻟـ ــﻢ ،ﻻ ﺳ ـﻴ ـﻤ ــﺎ ﻣ ـ ــﻊ ارﺗ ـ ـﻔـ ــﺎع
اﻟ ـ ـﺤـ ــﺎﻻت ﺧ ـ ــﻼل ﻣ ــﺎ أﻃـ ـﻠ ــﻖ ﻋـﻠـﻴــﻪ
اﻟـﺒـﻌــﺾ »اﳌ ــﻮﺟ ــﺔ اﻟ ـﺜــﺎﻧ ـﻴــﺔ« ،ﻓــﺈن
إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوﻳﺔ اﳌﻌﺘﻤﺪة
ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻌــﻞ ﻣ ــﻦ ﻗ ـﺒــﻞ إدارة اﻟـ ـﻐ ــﺬاء
واﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪواء اﻷﻣ ـ ـﻴ ــﺮﻛ ـ ـﻴ ــﺔ ﻷﻏـ ـ ــﺮاض
ﻋﻼﺟﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻻ ﺗﺰال ﻫﻲ اﻷﻛﺜﺮ
ﻛ ـﻔــﺎءة واﻷﻗ ــﻞ ﺗـﻜـﻠـﻔــﺔ ،وﻫــﻮ ﻧﻬﺞ
ﻓﻌﺎل ﻟﻌﻼج اﳌﺮض أو اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻨﻪ.
ووﻓﻘﴼ ﻟﻠﻨﺘﺎﺋﺞ اﳌﻨﺸﻮرة أﻣﺲ
ﻓﻲ دورﻳﺔ )ﺑﻠﻮس ﺑﻴﻮﻟﻮﺟﻲ( ،ﻓﺈن
ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺬﻛﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪة

ﻣﺎﻳﻮ
ﻳﻮﻧﻴﻮ
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ أﻏﺴﻄﺲ ﻳﻮﻟﻴﻮ
)ﺗﻤﻮز( )ﺣﺰﻳﺮان( )أﻳﺎر(
)آب(
)ﺗﺸﺮﻳﻦ )ﺗﺸﺮﻳﻦ )أﻳﻠﻮل(
اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﻷول(
اﳌﺼﺪرReuters, Johns Hopkins University :

ﺑﺎرﻳﺲ» :اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«
ﺗـﺴـﺒــﺐ ﻓ ـﻴــﺮوس ﻛــﻮروﻧــﺎ اﳌـﺴـﺘـﺠــﺪ ﻓــﻲ وﻓــﺎة
 ١٫٢٦٣٫٨٩٠ﺷﺨﺼﺎ ﻓــﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ وأﺻـﻴــﺐ ﻧﺤﻮ ٥١
ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ ﻣﻨﺬ اﻹﺑــﻼغ ﻋﻦ ﻇﻬﻮر اﳌــﺮض ﻓﻲ اﻟﺼﲔ
ﻧﻬﺎﻳﺔ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ،ﺑﺤﺴﺐ ﺗﻌﺪاد أﺟﺮﺗﻪ
وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،اﺳﺘﻨﺎدﴽ إﻟــﻰ ﻣﺼﺎدر
ّ
رﺳﻤﻴﺔ أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء(.
وأﺻ ـﻴــﺐ أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  ٥٠٫٩٠٧٫٧٧٠ﺷـﺨـﺼــﴼ ﻓﻲ
اﻟ ـﻌــﺎﻟــﻢ ﺑــﺎﻟ ـﻔ ـﻴــﺮوس ،ﺗ ـﻌــﺎﻓــﻰ ﻣـﻨـﻬــﻢ ٣٣٫١٢١٫٤٠٠
ﺷﺨﺺ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﺣﺘﻰ أﻣﺲ ،ﻓﻴﻤﺎ ﺳﺠﻞ اﻻﺛﻨﲔ
 ٦٨٦٧وﻓــﺎة إﺿﺎﻓﻴﺔ و ٤٦٥٫٥١٤إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻓﻲ
اﻟﻌﺎﻟﻢ.
واﻟ ــﺪول اﻟـﺘــﻲ ﺳﺠﻠﺖ أﻛـﺒــﺮ ﻋــﺪد ﻣــﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﺎﻋﺎت اﻷرﺑــﻊ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ اﻷﺧﻴﺮة
ﻫــﻲ ﻓــﺮﻧـﺴــﺎ ) (٥٤٨وإﺳ ـﺒــﺎﻧ ـﻴــﺎ ) (٥١٢واﻟ ــﻮﻻﻳ ــﺎت
اﳌﺘﺤﺪة ) .(٤٨٩واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻫﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻠﺪان
ﺗ ـﻀــﺮرﴽ ﻣــﻦ ﺣـﻴــﺚ ﻋ ــﺪد اﻟــﻮﻓ ـﻴــﺎت واﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺎت ﻣﻊ
ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ  ٢٣٨٫٢٥١وﻓﺎة ﻣﻦ  ١٠٫١١٠٫٥٥٢إﺻﺎﺑﺔ،
ﺣﺴﺐ ﺗﻌﺪاد ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺟﻮﻧﺰ ﻫﻮﺑﻜﻨﺰ ،وﺷﻔﻲ ﻣﺎ ﻻ

أﺑﺮﻳﻞ
)ﻧﻴﺴﺎن(

وﻓـ ـ ــﻲ ﻟ ـ ـﻨ ـ ــﺪن ،أﻋ ـ ـﻠـ ــﻦ ﻣ ـﺴ ـﺘ ـﺸــﺎر
ﻋﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ أﻣﺲ
)اﻟﺜﻼﺛﺎء( أن »ﻟﻘﺎﺣﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ« ﺿﺪ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ ﻗﺪ ﺗﺼﺒﺢ
ﻣﺘﻮاﻓﺮة ﻣﻄﻠﻊ ﻋﺎم  ٢٠٢١ﻣﺎ ﻳﺴﻤﺢ
ﺑــﺎﺣ ـﺘ ـﻤــﺎل اﻟـ ـﻌ ــﻮدة إﻟ ــﻰ ﺣ ـﻴــﺎة أﻛـﺜــﺮ
ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻴﻊ.
وﻗ ــﺎل ﺟ ــﻮن ﺑ ـﻴــﻞ ،أﺳ ـﺘــﺎذ اﻟﻄﺐ
ﻓ ــﻲ ﺟــﺎﻣ ـﻌــﺔ أوﻛـ ـﺴـ ـﻔ ــﻮرد واﻟ ـﻌ ـﻀــﻮ
ﻓـ ــﻲ اﻟ ـﻠ ـﺠ ـﻨــﺔ اﻟ ـﻌ ـﻠ ـﻤ ـﻴــﺔ اﻟـ ـﺘ ــﻲ ﺗــﺮﻓــﻊ
اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺧﻼل اﻷزﻣﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ» :ﻟﻦ أﻓﺎﺟﺄ إذا ﺑﺪأت اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻣﻊ ﺗﻮاﻓﺮ ﻟﻘﺎﺣﲔ أو ﺛﻼﺛﺔ
ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻮزﻳﻊ« .وأﺿﺎف أﻣﺎم ﻟﺠﻨﺔ
ﺑــﺮﳌــﺎﻧـﻴــﺔ» :إﻧ ـﻨــﻲ ﻓــﻲ ﻏــﺎﻳــﺔ اﻟـﺘـﻔــﺎؤل
ﻟـﻨــﺎﺣـﻴــﺔ ﺗــﻮزﻳــﻊ ﻟ ـﻘــﺎﺣــﺎت ﻛــﺎﻓـﻴــﺔ ﻓﻲ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول ﻣــﻦ اﻟـﻌــﺎم اﳌﻘﺒﻞ ﻟﺘﺒﺪأ
اﻷﻣ ـ ــﻮر ﺗ ـﺒــﺪو ﻃـﺒـﻴـﻌــﺔ أﻛ ـﺜــﺮ ﺑـﺤـﻠــﻮل
اﻟﺮﺑﻴﻊ ﻣﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن« .وﺗﺎﺑﻊ أن
ﻓﺮص ﺣﺼﻮل ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮ ﺗﺮاوح
ﺑﲔ  ٧٠و ٨٠ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ .وﻃﺒﻘﴼ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ
اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ،ﻓــﺈن ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ
اﻟـﺘــﻲ ﺗـﻌــﺪ ﻣــﻦ اﻟ ــﺪول اﻷﻛ ـﺜــﺮ ﺗـﻀــﺮرﴽ
ﻣــﻊ وﻓ ــﺎة أﻛ ـﺜــﺮ ﻣــﻦ  ٤٩أﻟ ــﻒ ﺷﺨﺺ
وإﺻﺎﺑﺔ  ١٫٢ﻣﻠﻴﻮن ،أوﺻﺖ ﻋﻠﻰ ٤٠
ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺟــﺮﻋــﺔ ﻟـﻘــﺎح ﻣــﻦ ﻓــﺎﻳــﺰر اﻟﺘﻲ
ﻗــﺪ ﻳ ـﺠــﺎز اﺳـﺘـﺨــﺪاﻣـﻬــﺎ ﺧ ــﻼل ﺛــﻼﺛــﺔ
أﺳﺎﺑﻴﻊ وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺒﺮوﻓﺴﻮر ﺟﻮن ﺑﻴﻞ.
وأﻛﺪ» :أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻜﻮن ﻣﺴﺘﻌﺪﻳﻦ
ﻣـﻨـﺘـﺼــﻒ دﻳـﺴـﻤـﺒــﺮ )ﻛ ــﺎﻧ ــﻮن اﻷول(
ﻟﺒﺪء اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ« .وﻃﻠﺐ وزﻳﺮ اﻟﺼﺤﺔ
ﻣ ــﺎت ﻫــﺎﻧ ـﻜــﻮك ﻣــﻦ اﻟ ـﻨ ـﻈــﺎم اﻟﺼﺤﻲ
اﻟـﻌــﺎم أن ﻳـﻜــﻮن ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﻌــﺪاد ﻟﺒﺪء
اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ إذا ﻛﺎن
اﻟـﻠـﻘــﺎح ﺟــﺎﻫــﺰﴽ .وﺳﺘﻌﻄﻰ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ
ﻟﻸﺷﺨﺎص اﻷﻛﺜﺮ ﺿﻌﻔﴼ ﺧﺼﻮﺻﴼ
ﻓــﻲ دور رﻋــﺎﻳــﺔ اﳌ ـﺴ ـﻨــﲔ واﻟ ـﻄــﻮاﻗــﻢ
اﻟﻄﺒﻴﺔ .وﺳﺘﻄﻠﻖ ﺣﻤﻠﺔ ﺗﻠﻘﻴﺢ ﻣﻊ
أوﻟﻮﻳﺔ ﻟﻜﺒﺎر اﻟﺴﻦ ﺛﻢ اﻟﺸﺒﺎب.
وﻛﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ
ﺑ ـ ــﻮرﻳ ـ ــﺲ ﺟـ ــﻮﻧ ـ ـﺴـ ــﻮن أﺑـ ـ ـ ــﺪى ﺣ ـ ــﺬرﴽ
ﺑ ـ ــﺈزاء إﻋـ ــﻼن ﻓــﺎﻳــﺰر اﻻﺛـ ـﻨ ــﲔ ،داﻋ ـﻴــﴼ
اﻟ ـﺒــﺮﻳ ـﻄــﺎﻧ ـﻴــﲔ إﻟـ ــﻰ اﻻﺳـ ـﺘـ ـﻤ ــﺮار ﻓــﻲ
اﺣ ـﺘــﺮام اﻟ ـﻘ ـﻴــﻮد اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ اﻟـﺠــﺪﻳــﺪة
اﳌﻔﺮوﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد

أﻋـﻠـﻨــﺖ اﻟـﺴـﻠـﻄــﺎت اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟ ـﺒــﺮازﻳــﻞ أول
ّ
ّ
ﻣــﻦ أﻣــﺲ )اﻻﺛـﻨــﲔ( أﻧـﻬــﺎ ﻋﻠﻘﺖ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ
ّ
ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎح ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ ﺻﻴﻨﻲ ﻣﻀﺎد ﻟﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﳌ ـﺴ ـﺘ ـﺠـ ّـﺪ ﺑ ـﻌــﺪ ﺗ ـﻌـ ّـﺮض أﺣ ــﺪ اﳌ ـﺘ ـﻄـ ّـﻮﻋــﲔ ﻟ ــ»ﺣــﺎدث
ﺧﻄﻴﺮ« ﻟﻢ ّ
ّ
ﻣﺎﻫﻴﺘﻪ.
ﺗﺤﺪد
وﻗﺎﻟﺖ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﻴﻘﻈﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ )أﻧﻔﻴﺰا( ﻓﻲ ﺑﻴﺎن
ﻧﻘﻠﺘﻪ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔّ ،إﻧﻬﺎ ّ
»ﻗﺮرت وﻗﻒ
اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﺴﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﻘﺎح ﻛﻮروﻧﺎﻓﺎك ﺑﻌﺪ ﺣﺎدث
ﺧﻄﻴﺮ« وﻗﻊ ﻓﻲ  ٢٩أﻛﺘﻮﺑﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻷول(.
ّ وﻟــﻢ ﺗــﻮﺿــﺢ اﻟــﻮﻛــﺎﻟــﺔ ﻣــﺎﻫـ ّـﻴــﺔ اﻟ ـﺤــﺎدث اﻟﺨﻄﻴﺮ،
ّ
ﻟﻜﻨﻬﺎ أوﺿـﺤــﺖ أن ﻫــﺬا اﻟـﻨــﻮع ﻣــﻦ اﻟ ـﺤــﻮادث ﻳﻤﻜﻦ
أن ﻳﻜﻮن وﻓﺎة أو آﺛــﺎرﴽ ﺟﺎﻧﺒﻴﺔ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﺑﺎﻟﻮﻓﺎة،
أو إﻋﺎﻗﺔ ﺷﺪﻳﺪة ،أو ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺳﺘﺸﻔﺎء ،أو
»ﺣﺪﺛﴼ ﻣﻬﻤﴼ ﺳﺮﻳﺮﻳﴼ«.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻻﻧﺘﻜﺎﺳﺔ ﻟﻠﻘﺎح »ﻛﻮروﻧﺎﻓﺎك« اﻟﺬي
ﻳـﻄـ ّـﻮره ﻣﺨﺘﺒﺮ »ﺳﻴﻨﻮﻓﺎك ﺑﺎﻳﻮﺗﻴﻚ« اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻓﻲ
اﻟ ـﻴــﻮم ﻧﻔﺴﻪ اﻟ ــﺬي أﻋـﻠـﻨــﺖ ﻓـﻴــﻪ اﳌـﺠـﻤــﻮﻋــﺔ اﻟــﺪواﺋـﻴــﺔ
ّ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ »ﻓــﺎﻳــﺰر« أن ﻟﻘﺎﺣﻬﺎ اﻟﺘﺠﺮﻳﺒﻲ
ّ
اﳌﻀﺎد ﻟﻜﻮروﻧﺎ »أﺛﺒﺖ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٩٠ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻣﺮض ﻛﻮﻓﻴﺪ .١٩ -
ّ
وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻟﺘﻲ ﺣﺠﺰت ﻣﺴﺒﻘﴼ
 ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺮﻋﺔ ﻣﻦ ﻟﻘﺎح ﻓﺎﻳﺰر ،ﻓﺈن ﻫﺬا اﻹﻋﻼن
ّ
ﻳﻌﻨﻲ أن أوﻟــﻰ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﺒﺪأ ﻗﺒﻞ
ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟـﻌــﺎم ،ﺑﺸﺮط اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﻫــﺬا اﻟﻠﻘﺎح،
وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺤﺼﻞ ﺑﺤﻠﻮل اﻷﺳﺒﻮع اﳌﻘﺒﻞ.
ً
ّ
وﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻳﺰر أوﻻ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺼﺮﻳﺢ
ﻣــﻦ وﻛــﺎﻟــﺔ اﻷدوﻳ ـ ــﺔ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ )إف دي إﻳـ ــﻪ( اﻟـﺘــﻲ
ً
ّ
ﺳﺘﺤﺪد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫﺬا اﻟﻠﻘﺎح آﻣﻨﴼ وﻓﻌﺎﻻ.
وﻟـﻘــﺎﺣــﺎ ﻓــﺎﻳــﺰر وﺳـﻴـﻨــﻮﻓــﺎك اﻟـﺘـﺠــﺮﻳـﺒـﻴــﺎن ﺑﻠﻐﺎ
ّ
اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ واﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب ،ﻣﺎ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻪ
ّ
ﺳﻴﺘﻘﺮر ﻓﻲ ﺿﻮء ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬه اﻟﺘﺠﺎرب ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺳﺘﺠﻴﺰﻫﻤﺎ أم ﻻ.
وﺗﺠﺮي ﺗﺠﺎرب ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻼ اﻟﻠﻘﺎﺣﲔ ﻓﻲ
اﻟﺒﺮازﻳﻞ ،ﺛﺎﻧﻲ دوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة
ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﺑﺎء )أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
 ١٦٢أﻟﻒ وﻓﺎة(.
ّ
وﺷﻜﻞ اﻟﻠﻘﺎح اﻟﺼﻴﻨﻲ ﻣﺤﻮر ﻣﻌﺮﻛﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ
ﻓﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﺑﲔ أﺣﺪ ﻛﺒﺎر ّ
ﻣﺆﻳﺪﻳﻪ ،ﺟﻮاو دورﻳﺎ ﺣﺎﻛﻢ
وﻻﻳﺔ ﺳﺎو ﺑﺎوﻟﻮ وﺧﺼﻤﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻷﺑﺮز اﻟﺮﺋﻴﺲ
ﺟﺎﻳﻴﺮ ﺑﻮﻟﺴﻮﻧﺎرو.
ّ
ّ
اﳌﺘﻄﺮف ﻫﺠﻮﻣﴼ ﺷﺮﺳﴼ
وﺷﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻴﻤﻴﻨﻲ
ً ّ
ﻋﻠﻰ »ﻛﻮروﻧﺎﻓﺎك« ﻗﺎﺋﻼ إن ﻣﺼﺪره ﻫﻮ »ذاك اﻟﺒﻠﺪ
ً
ـﺪﻻ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻘﺎح ّ
اﻵﺧــﺮ« ،وﻫــﻮ ﻳـ ّ
ﺗﻄﻮره ﺟﺎﻣﻌﺔ
ـﺮوج ﺑـ
أﻛ ـﺴ ـﻔــﻮرد ﺑــﺎﻟـﺘـﻌــﺎون ﻣــﻊ ﻣـﺠــﻮﻋــﺔ »أﺳـﺘــﺮازﻳـﻨـﻴـﻜــﺎ«
اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺪواﺋﻴﺔ.

ﻃﻬﺮان» :اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«
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ﻳﻨﺎﻳﺮ
ﻣﺎرس ﻓﺒﺮاﻳﺮ
)آذار( )ﺷﺒﺎط( )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ(

اﻟﺘﻲ ﻃﻮرﻫﺎ ﺑﺎﺣﺜﻮ ﻣﻌﻬﺪ أﺑﺤﺎث
ﻟﻴﺮﻧﺮ ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﳌﺴﺘﺸﻔﻰ )ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ
ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ( ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻷدوﻳﺔ اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ
ﻹﻋــﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻣﻊ »ﻛﻮﻓﻴﺪ -
 «١٩ﻗﺪ ﻛﺸﻔﺖ ﻋﻦ »اﳌﻴﻼﺗﻮﻧﲔ«
ﻛﻤﺮﺷﺢ ﻣﺤﺘﻤﻞ.
وﻛـ ـ ـﺸ ـ ــﻒ ﺗـ ـﺤـ ـﻠـ ـﻴ ــﻞ ﺑـ ـﻴ ــﺎﻧ ــﺎت
اﳌ ــﺮﺿ ــﻰ ﻣ ــﻦ ﺳ ـﺠــﻞ ﻛــﻮﻓ ـﻴــﺪ ١٩ -
ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ ،أﻳـﻀــﴼ ،أن
اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻴﻼﺗﻮﻧﲔ ﻛﺎن ﻣﺮﺗﺒﻄﴼ
ﺑ ــﺎﻧـ ـﺨـ ـﻔ ــﺎض اﺣـ ـﺘـ ـﻤ ــﺎل اﻹﺻ ــﺎﺑ ــﺔ
ﺑﻔﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ اﳌﺴﺒﺐ
ﻟ ـﻠ ـﻤ ــﺮض ﺑ ـﻨ ـﺴ ـﺒــﺔ  ٣٠ﻓـ ــﻲ اﳌ ــﺎﺋ ــﺔ
ﺗﻘﺮﻳﺒﴼ.
وﻳـﻘــﻮل ﻓﻴﻜﺴﻴﻮﻧﺞ ﺗﺸﻴﻨﻎ،
اﻷﺳﺘﺎذ اﳌﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻌﻬﺪ اﻟﻄﺐ
اﻟﺠﻴﻨﻮﻣﻲ ﻓــﻲ ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﻛﻠﻴﻨﻚ،
واﳌﺆﻟﻒ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻟﻠﺪراﺳﺔ» :ﻣﻦ
اﳌﻬﻢ ﺟﺪﴽ ﻣﻼﺣﻈﺔ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ
ﻻ ﺗﺸﻴﺮ إﻟــﻰ أن اﻟ ـﻨــﺎس ﻳـﺠــﺐ أن
ﻳﺒﺪأوا ﻓﻲ ﺗﻨﺎول اﳌﻴﻼﺗﻮﻧﲔ دون
اﺳﺘﺸﺎرة اﻟﻄﺒﻴﺐ ،ﻓﻤﺎ ﻓﻌﻠﻨﺎه ﻓﻘﻂ
ﻫــﻮ دراﺳ ــﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻼﺣﻈﺔ
واﺳ ـ ـ ـﻌـ ـ ــﺔ اﻟ ـ ـﻨ ـ ـﻄ ـ ــﺎق واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﺠ ـ ــﺎرب
اﻟﻌﺸﻮاﺋﻴﺔ ذات اﻟﺸﻮاﻫﺪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ
ﻣـ ــﻦ ﺻ ـﺤ ــﺔ اﻟ ـ ـﻔ ــﺎﺋ ــﺪة اﻟ ـﺴــﺮﻳــﺮﻳــﺔ

ﻟﻠﻤﻴﻼﺗﻮﻧﲔ ﻟﻠﻤﺮﺿﻰ اﳌﺼﺎﺑﲔ
ﺑـ)ﻛﻮﻓﻴﺪ  (١٩ -ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻣﺘﺤﻤﺴﻮن
ﺑ ـﺸــﺄن اﻻرﺗـ ـﺒ ــﺎﻃ ــﺎت اﻟ ـ ـ ــﻮاردة ﻓﻲ
ﻫﺬه اﻟﺪراﺳﺔ ﻻﺳﺘﻜﺸﺎﻓﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ
أﻛـﺒــﺮ« .وﺧــﻼل اﻟــﺪراﺳــﺔ اﺳﺘﺨﺪم
اﻟ ـ ـﺒـ ــﺎﺣ ـ ـﺜـ ــﻮن ﻣ ـﻨ ـﻬـ ـﺠـ ـﻴ ــﺎت اﻟ ـﻄ ــﺐ
اﻟ ـﺸ ـﺒ ـﻜــﻲ واﻟـ ـﺴـ ـﺠ ــﻼت اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ
اﻹﻟـﻜـﺘــﺮوﻧـﻴــﺔ واﺳ ـﻌــﺔ اﻟـﻨـﻄــﺎق ﻣﻦ
ﻣﺮﺿﻰ ﻛﻠﻴﻔﻼﻧﺪ ﻛﻠﻴﻨﻚ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ
اﳌ ـﻈ ــﺎﻫ ــﺮ اﻟ ـﺴــﺮﻳــﺮﻳــﺔ واﻷﻣ ـ ـ ــﺮاض
اﻟـ ـﺸ ــﺎﺋـ ـﻌ ــﺔ ﺑ ـ ــﲔ )ﻛـ ــﻮﻓ ـ ـﻴـ ــﺪ (١٩ -
وأﻣﺮاض أﺧﺮى.
وﻋﻠﻰ وﺟــﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،ﻗﺎﻣﻮا
ﺑـﻘـﻴــﺎس اﻟ ـﻘــﺮب ﺑــﲔ اﻟـﺒــﺮوﺗـﻴـﻨــﺎت
اﳌــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺟ ـﻴــﺪﴽ ﺑـ ــ ٦٤ﻣــﺮﺿــﺎ آﺧــﺮ
ﻋـﺒــﺮ اﻟـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ ﻓ ـﺌــﺎت اﻷﻣ ــﺮاض
)اﻟـ ـﺴ ــﺮﻃ ــﺎن اﻟ ـﺨ ـﺒ ـﻴــﺚ ،وأﻣ ـ ــﺮاض
اﳌـﻨــﺎﻋــﺔ اﻟــﺬاﺗـﻴــﺔ ،وأﻣ ــﺮاض اﻟﻘﻠﺐ
واﻷوﻋ ـ ـﻴـ ــﺔ اﻟ ــﺪﻣ ــﻮﻳ ــﺔ ،واﻟـﺘـﻤـﺜـﻴــﻞ
اﻟ ـﻐــﺬاﺋــﻲ ،واﻷﻣ ـ ـ ــﺮاض اﻟﻌﺼﺒﻴﺔ
واﻟ ــﺮﺋ ــﻮﻳ ــﺔ( ،ﺣ ـﻴــﺚ ﻳـﺸـﻴــﺮ اﻟ ـﻘــﺮب
إﻟــﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﻼرﺗﺒﺎﻃﺎت
اﳌﺮﺿﻴﺔ ﺑﲔ اﻷﻣﺮاض.
ووﺟـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ اﻟـ ـ ـ ـﺒ ـ ـ ــﺎﺣـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﻮن أن
اﻟـﺒــﺮوﺗـﻴـﻨــﺎت اﳌــﺮﺗـﺒـﻄــﺔ ﺑﻤﺘﻼزﻣﺔ
اﻟ ـﻀــﺎﺋ ـﻘــﺔ اﻟ ـﺘ ـﻨ ـﻔ ـﺴ ـﻴــﺔ واﻹﻧ ـ ـﺘ ــﺎن،

وﻫ ـﻤــﺎ ﺳـﺒـﺒــﺎن رﺋـﻴـﺴـﻴــﺎن ﻟـﻠــﻮﻓــﺎة
ﻓــﻲ اﳌــﺮﺿــﻰ اﳌـﺼــﺎﺑــﲔ ﺑــ)ﻛــﻮﻓـﻴــﺪ
  (١٩اﻟ ـﺤــﺎد ،ﻣــﺮﺗـﺒـﻄــﺎن ارﺗـﺒــﺎﻃــﴼوﺛﻴﻘﴼ ﺑﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
اﳌﺴﺘﺠﺪ اﳌﺘﻌﺪدة.
وﻳﻮﺿﺢ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺗﺸﻴﻨﻎ أن
»ﻫ ــﺬا ﻳـﺸـﻴــﺮ إﻟــﻰ أن اﻟـ ــﺪواء اﻟــﺬي
ﺗﻤﺖ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻟﻌﻼج
ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻨﻔﺴﻴﺔ ﻗﺪ ﻳﻜﻮن
ﻟﻪ ﺑﻌﺾ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﻋﻼج )ﻛﻮﻓﻴﺪ
  (١٩ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟـﻌـﻤــﻞ ﻋـﻠــﻰ ﺗﻠﻚاﻷﻫﺪاف اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ«.
وﺑ ـ ـﺸ ـ ـﻜـ ــﻞ ﻋ ـ ـ ـ ـ ــﺎم ،ﻗ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺮروا أن
أﻣ ـ ـ ــﺮاض اﳌـ ـﻨ ــﺎﻋ ــﺔ اﻟ ــﺬاﺗـ ـﻴ ــﺔ )ﻣ ـﺜــﻞ
ﻣــﺮض اﻟـﺘـﻬــﺎب اﻷﻣ ـﻌ ــﺎء( ،واﻟــﺮﺋــﺔ
)ﻋـ ـ ـﻠ ـ ــﻰ ﺳ ـ ـﺒ ـ ـﻴ ــﻞ اﳌ ـ ـ ـ ـﺜ ـ ـ ــﺎل ،ﻣـ ــﺮض
اﻻﻧﺴﺪاد اﻟﺮﺋﻮي اﳌﺰﻣﻦ واﻟﺘﻠﻴﻒ
اﻟـ ــﺮﺋـ ــﻮي( واﻷﻣـ ـ ـ ــﺮاض اﻟـﻌـﺼـﺒـﻴــﺔ
)ﻣ ـﺜــﻞ اﻻﻛ ـﺘ ـﺌــﺎب واﺿ ـﻄــﺮاب ﻓــﺮط
اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻧﻘﺺ اﻻﻧﺘﺒﺎه( أﻇﻬﺮت
ﺗ ـ ـﻘ ــﺎرﺑ ــﴼ ﻛـ ـﺒـ ـﻴ ــﺮﴽ ﻣ ـ ــﻊ ﺑ ــﺮوﺗ ـﻴ ـﻨ ــﺎت
اﻟ ـﻔ ـﻴــﺮوس اﻟ ـﺠــﺪﻳــﺪ ،وﺣ ـ ــﺪدوا ٣٤
ً
دواء ﻣﺮﺷﺤﺎ ﻹﻋــﺎدة اﻻﺳﺘﺨﺪام،
أﻫﻤﻬﺎ اﳌﻴﻼﺗﻮﻧﲔ.
وﻳ ـﻀ ـﻴ ــﻒ ﺗ ـﺸ ـﻴ ـﻨــﻎ» :ﺗ ـﺸ ـﻴــﺮ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ إﻟﻰ أن )ﻛﻮﻓﻴﺪ

  ،(١٩وﻫﻮ ﻣﺮض ﻣﻨﻬﺠﻲ ﻳﺆﺛﺮﻋـﻠــﻰ اﻟ ـﻌــﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ أﻧـ ــﻮاع اﻟـﺨــﻼﻳــﺎ
واﻷﻧ ـﺴ ـﺠــﺔ واﻷﻋ ـ ـﻀـ ــﺎء ،ﻟ ــﺬا ﻓــﺈن
اﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑــﺎﻟـﺘــﺪاﺧــﻼت اﳌﻌﻘﺪة ﺑﲔ
اﻟﻔﻴﺮوس واﻷﻣــﺮاض اﻷﺧﺮى ﻫﻲ
اﳌﻔﺘﺎح ﻟﻔﻬﻢ اﳌﻀﺎﻋﻔﺎت اﳌﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑــﺎﳌــﺮض وﺗ ـﺤــﺪﻳــﺪ اﻷدوﻳ ـ ــﺔ اﻟـﺘــﻲ
ﻳﻤﻜﻦ إﻋﺎدة اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ«.
وﻣ ــﻦ ﺟــﺎﻧ ـﺒــﻪ ،ﻳ ـﺜ ـﻨــﻲ دﻛ ـﺘــﻮر
ﻣـ ـﻌـ ـﺘ ــﺰ ﺧ ـ ــﺎﻟ ـ ــﺪ ،اﳌ ـ ـ ـ ـ ــﺪرس ﺑ ـﻜ ـﻠ ـﻴــﺔ
اﻟـﺼـﻴــﺪﻟــﺔ ﺟــﺎﻣـﻌــﺔ اﳌـﻨـﻴــﺎ )ﺟـﻨــﻮب
ﻣ ـﺼ ــﺮ( ﻋ ـﻠــﻰ ﺗ ــﻮﺟ ــﻪ اﻟ ـﺒ ـﺤــﺚ ﻋــﻦ
ﺧ ـ ـﻴـ ــﺎرات ﻋــﻼﺟ ـﻴــﺔ ﺑ ــﲔ اﻷدوﻳـ ـ ــﺔ
اﳌﻌﺘﻤﺪة واﳌﺘﺎﺣﺔ ﺗﺠﺎرﻳﴼ ،ﺣﻴﺚ
إن ذﻟﻚ ﻳﻘﻠﺺ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ ﺧﻄﻮات
اﻋ ـﺘ ـﻤــﺎدﻫــﺎ ﺿ ـﻤــﻦ ﺑ ــﺮوﺗــﻮﻛ ــﻮﻻت
اﻟـ ـﻌ ــﻼج ﻟ ـﺘــﻮﻓــﺮ ﻣ ـﻌ ـﻠــﻮﻣــﺎت ﺣــﻮل
ﻋﺎﻣﻞ اﻟﺴﻼﻣﺔ واﻷﻣﺎن.
وﻣــﻊ ذﻟ ــﻚ ،ﻓــﺈن دﻛ ـﺘــﻮر ﺧﺎﻟﺪ
ﻳـ ـﺸ ــﺪد ﻋ ـﻠــﻰ أن ﻣ ــﺎ ﺗــﻮﺻ ـﻠــﺖ ﻟــﻪ
اﻟﺪراﺳﺔ ﻻ ﻳﺰال ﻣﺠﺮد ﻣﻼﺣﻈﺎت
ﻻ ﻳـﻨـﺒـﻐــﻲ اﻟ ـﺘ ـﻌــﻮﻳــﻞ ﻋـﻠـﻴـﻬــﺎ ﻗﺒﻞ
إﺟﺮاء ﺗﺠﺎرب ﺳﺮﻳﺮﻳﺔ ﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻣﺎ
ﺗﻤﺖ ﻣﻼﺣﻈﺘﻪ ،وإﻟﻰ ﺣﲔ ﺗﺤﻘﻖ
ذﻟﻚ ﻳﻈﻞ ﻫﺬا اﻟــﺪواء ﻣﺠﺮد ﻋﻼج
ﻣﺤﺘﻤﻞ.

وﻓﻴﺎت اﻟﻔﻴﺮوس ﻓﻲ إﻳﺮان ﺗﺘﺠﺎوز  ٣٩أﻟﻔﴼ

20

179

ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ

ُ
ﻣﻨﻮم ﺑﺴﻴﻂ ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﺟﺎت اﶈﺘﻤﻠﺔ ﻟﻠﻔﻴﺮوس

30

43

ﻛﻮروﻧﺎ ﺗﻄﻮره ﺷﺮﻛﺔ ﻓﺎﻳﺰر ﺑﺎﻋﺘﺒﺎره
»أﻣ ـ ــﺮﴽ ﻋ ـﻈ ـﻴ ـﻤــﴼ« .وﻗـ ــﺎل إن اﻟــﻮﻻﻳــﺎت
اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺟﺮﻋﺎت ﻟﻘﺎح
ﺟﺎﻫﺰة ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم.
وﻳﺆﻛﺪ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ أوﺻﻮا
ﻣﺴﺒﻘﺎ  ١٠٠ﻣﻠﻴﻮن ﺟﺮﻋﺔ ،أن اﻟﺘﻠﻘﻴﺢ
ﻗــﺪ ﻳ ـﺒــﺪأ ﻗـﺒــﻞ ﻧـﻬــﺎﻳــﺔ اﻟ ـﺴ ـﻨــﺔ ،وﻳــﺄﻣــﻞ
اﻷوروﺑﻴﻮن اﻟﺬﻳﻦ أوﺻﻮا  ٢٠٠ﻣﻠﻴﻮن
ﺟﺮﻋﺔ وﻳﺘﻔﺎوﺿﻮن ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
 ١٠٠أﻟــﻒ ﺟﺮﻋﺔ أﺧــﺮى ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻄﻠﻊ  .٢٠٢١وﺣﺎﻟﻴﺎ ﻫﻨﺎك ٢٥٩
ً
ﻟﻘﺎﺣﴼ ﻣﺤﺘﻤﻼ ﻗﻴﺪ اﻟﺪرس وﻓﻘﴼ ﳌﻌﻬﺪ
ﻟﻨﺪن ﻟﻠﺼﺤﺔ واﻟﻄﺐ اﻻﺳﺘﻮاﺋﻲ.

رﻳﻮ دي ﺟﺎﻧﲑو» :اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«

ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »اﳌﻴﻼﺗﻮﻧﲔ« وﻳﺴﺘﺨﺪم دون وﺻﻔﺔ ﻃﺒﻴﺔ

ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﳌﺆﻛﺪة ﺑﻔﻴﺮوس
}ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪ{ ﻓﻲ أﻧﺤﺎء اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻓﻲ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻮﺑﺎء ﺗﺠﺎوز
 50ﻣﻠﻴﻮن ﺣﺎﻟﺔ.
ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت ﺟﺮاء ﻣﺮض اﻟﺠﻬﺎز
اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ﻫﺬا ﺑﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 1,25
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ

ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت ﺑﻔﻴﺮوس }ﻛﻮروﻧﺎ{
ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز  50ﻣﻠﻴﻮﻧﴼ
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ﻟﻘﺎﺣﺎت اﻟﺤﻤﺾ اﻟﻨﻮوي

وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وﺳﻴﻨﺘﺞ ﻵﺳﻴﺎ وأوروﺑــﺎ،
وﺑﻘﻴﺔ دول اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﻣ ـ ـ ــﺎ زال إﻋ ـ ـ ـ ــﻼن ﻣ ـﺠ ـﻤــﻮﻋ ـﺘــﻲ
»ﻓـ ــﺎﻳـ ــﺰر« اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ و»ﺑ ـﻴــﻮﻧ ـﺘ ـﻴــﻚ«
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻟﻘﺎح ﻓﻌﺎل ﺑﻨﺴﺒﺔ
 ٩٠ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺿﺪ ﻛﻮﻓﻴﺪ –  ،١٩ﻳﺜﻴﺮ
آﻣﺎﻻ ﻛﺒﻴﺮة .ورﺣﺒﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑـ»اﺑﺘﻜﺎر وﺗﻌﺎون ﻋﻠﻤﻲ ﻏﻴﺮ
ﻣﺴﺒﻮﻗﲔ«.
واﺳـ ـﺘـ ـﻘـ ـﺒ ــﻞ اﻟـ ــﺪﻛ ـ ـﺘـ ــﻮر أﻧ ـﺘــﻮﻧــﻲ
ﻓ ــﺎوﺗ ـ ـﺸ ــﻲ ،ﻣ ــﺪﻳ ــﺮ اﳌ ـﻌ ـﻬ ــﺪ اﻟــﻮﻃ ـﻨــﻲ
اﻷﻣ ـﻴ ــﺮﻛ ــﻲ ﻟـﻠـﺤـﺴــﺎﺳـﻴــﺔ واﻷﻣـ ـ ــﺮاض
اﳌﻌﺪﻳﺔ ،ﻧﺒﺄ ﻟﻘﺎح ﻟﻠﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ ﻓﻴﺮوس

 ١٫٢ﻣﻠﻴﻮن وﻓﺎة ﺑـ»ﻛﻮروﻧﺎ« ﻋﺎﳌﻴﴼ

اﻟﻬﻨﺪ8,55 :

اﺣﻘﻦ ﺟﺰﻳﺌﺎت اﻟﺒﺮوﺗﲔ أو اﻷﺻﺪاف
اﻟﻔﺎرﻏﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوس اﳌﺴﺘﻬﺪف إﻟﻰ
اﻟﺠﺴﻢ ﻣﺒﺎﺷﺮة.

ﻟﻘﺎﺣﺎت ﻧﺎﻗﻼت ﻓﻴﺮوﺳﻴﺔ

اﺳﺘﺨﺪم ﻓﻴﺮوﺳﴼ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ
َ
ﻣﻬﻨﺪﺳﴼ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺟﻴﻨﻴﺔ ﻹﻧﺘﺎج
ﺑﺮوﺗﲔ ﻓﻴﺮوﺳﻲ ﻣﺴﺘﻬﺪف.

ﻧﺴﺨﺔ
ﻣﺴﺘﻨﺴﺨﺔ

إﻟــﻰ ذﻟ ــﻚ ،ﺗــﻮﻗــﻊ وزﻳ ــﺮ اﻟﺼﺤﺔ ﺳﻨﻌﻘﺪ ﻫﺬا اﻻﺗﻔﺎق ﺳﺮﻳﻌﴼ«.
اﻷﳌﺎﻧﻲ ﻳﻨﺲ ﺷﺒﺎن ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ
أﻣﲑﻛﺎ
إﻟــﻰ  ١٠٠ﻣـﻠـﻴــﻮن ﺟــﺮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻟـﻠـﻘــﺎح
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻻﺛﻨﲔ
اﻟ ـ ــﺬي ﻃ ــﻮرﺗ ــﻪ ﺷ ــﺮﻛ ــﺔ »ﺑ ـﻴــﻮﻧ ـﺘ ـﻴــﻚ«
اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﺣﺼﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻗﺪ ﺗﺼﺪر ﺗﺮﺧﻴﺼﴼ ﻟﻠﻘﺎح ﺿﺪ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻴﻪ .وﻗﺎل ﺷﺒﺎن ﻓﻲ ﺑﺮﻟﲔ ﻛــﻮﻓ ـﻴــﺪ  ١٩ -ﻓ ــﻲ ﻏـ ـﻀ ــﻮن أﺳــﺎﺑ ـﻴــﻊ
أﻣﺲ )اﻟﺜﻼﺛﺎء( إن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎل أﻟﺒﺮت ﺑﻮرﻻ ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
دﺧﻠﺖ ﻓﻲ ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺎﻳﺰر ﻟــﻸدوﻳــﺔ ،إن
ﻣ ــﻊ اﻻﺗـ ـﺤ ــﺎد اﻷوروﺑ ـ ـ ـ ــﻲ ،ﻣــﻮﺿـﺤــﴼ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻟﻘﺎح ﺿﺪ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
أﻧ ــﻪ ﻳ ـﺘــﻮﻗــﻊ إﺑ ـ ــﺮام ﻋ ـﻘــﺪ ﺳــﺮﻳــﻊ ﺑﲔ ﻻ ﻋ ــﻼﻗ ــﺔ ﻟ ــﻪ ﺑ ـﻤــﻮﻋــﺪ إﻋ ـ ــﻼن ﻧـﺘــﺎﺋــﺞ
اﳌﻔﻮﺿﻴﺔ اﻷوروﺑ ـﻴــﺔ و»ﺑﻴﻮﻧﺘﻴﻚ« اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
وﺷــﺮﻳ ـﻜ ـﺘ ـﻬــﺎ اﻷﻣ ـﻴــﺮﻛ ـﻴــﺔ »ﻓ ــﺎﻳ ــﺰر«.
وأﺿ ـ ــﺎف ﺑـ ــﻮرﻻ ﻓــﻲ ﻣـﻘــﺎﺑـﻠــﺔ ﻣﻊ
وأﺿـ ـ ــﺎف» :ﻛ ــﻮﻧ ــﻮا ﻋ ـﻠــﻰ ﻳ ـﻘــﲔ أﻧـﻨــﺎ ﺷﺒﻜﺔ »ﺳﻲ إن إن« اﻹﺧﺒﺎرﻳﺔ» :ﻛﻨﺖ

ﻣﻼﻳﲔ اﻟﺤﺎﻻت

ﻟﻘﺎﺣﺎت ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮوﺗﻴﻨﺎت

ﻧﺴﺨﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﺴﺨﺔ

اﳌﺼﺪر :ﻧﺎﺗﺸﻮرال ﺟﻮرﻧﺎلPﬁzer.co.uk -

أﳌﺎﻧﻴﺎ

ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ اﻟﺨﻼﻳﺎ اﳌﻨﺎﻋﻴﺔ
ﻋﻨﺪﺋﺬ ﻣﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت
وﻣﻦ ﺛﻢ إﺑﻄﺎل ﻋﻤﻠﻬﺎ.

٥

أﻋـ ـ ـﻠـ ـ ـﻨ ـ ــﺖ وزارة اﻟـ ـﺼـ ـﺤ ــﺔ
اﻹﻳ ـ ــﺮاﻧـ ـ ـﻴ ـ ــﺔ ،أﻣـ ـ ــﺲ )اﻟ ـ ـﺜ ـ ــﻼﺛ ـ ــﺎء(،
ﺗﺴﺠﻴﻞ  ٤٥٣ﺣﺎﻟﺔ وﻓﺎة و١٠٣٣٩
إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑـ»ﻛﻮروﻧﺎ« ﺧﻼل

اﻟ ـ ـﺴـ ــﺎﻋـ ــﺎت اﻷرﺑ ـ ـ ـ ــﻊ واﻟ ـﻌ ـﺸ ــﺮﻳ ــﻦ
اﳌﺎﺿﻴﺔ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟــﻮزارة أن إﺟﻤﺎﻟﻲ
ﻋﺪد إﺻﺎﺑﺎت »ﻛﻮروﻧﺎ« ﻓﻲ اﻟﺒﻼد
ارﺗﻔﻊ ﺑﺬﻟﻚ إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٧٠٣آﻻف
ﺣﺎﻟﺔ.

وﺻ ــﺮﺣ ــﺖ اﳌ ـﺘ ـﺤــﺪﺛــﺔ ﺑــﺎﺳــﻢ
وزارة اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻌﻼج واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
اﻟـﻄـﺒــﻲ اﻹﻳــﺮاﻧ ـﻴــﺔ ﺳـﻴـﻤــﺎ ﺳــﺎدات
ﻻري ،ﺑ ـ ــﺄن إﺟـ ـﻤ ــﺎﻟ ــﻲ اﻟ ــﻮﻓ ـﻴ ــﺎت
اﻟـﻨــﺎﺟـﻤــﺔ ﻋــﻦ اﻹﺻــﺎﺑــﺔ ﺑﻔﻴﺮوس
ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد ارﺗﻔﻊ إﻟــﻰ ٣٩

أﻟﻔﴼ و ٢٠٢ﺣﺎﻟﺔ.
وذﻛﺮت أن  ٥٥٨٤ﻣﻦ اﳌﺼﺎﺑﲔ
ﻓﻲ وﺿﻊ ﺻﺤﻲ ﺣﺮج ،وأن ﻋﺪد
اﳌﺘﻌﺎﻓﲔ ﺗﺠﺎوز  ٥٣٠أﻟﻔﴼ ،وﻓﻘﴼ
ﳌﺎ أوردﺗﻪ وﻛﺎﻟﺔ أﻧﺒﺎء اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻹﻳﺮاﻧﻴﺔ )إرﻧﺎ(.

ووﻓ ـ ـ ـﻘـ ـ ــﴼ ﻟ ـ ـﻠ ـ ـﺒ ـ ـﻴـ ــﺎﻧـ ــﺎت اﻟـ ـﺘ ــﻲ
ﺗ ـ ـﺠ ـ ـﻤ ـ ـﻌ ـ ـﻬـ ــﺎ ﺟ ـ ــﺎﻣـ ـ ـﻌ ـ ــﺔ »ﺟ ـ ــﻮﻧ ـ ــﺰ
ﻫــﻮﺑ ـﻜ ـﻨــﺰ« ،ﻓ ــﺈن إﻳـ ــﺮان ﺗــﺄﺗــﻲ ﻓﻲ
اﳌ ــﺮﺗ ـﺒ ــﺔ اﻟـ ـ ـ ــ ١٤ﻋــﺎﳌ ـﻴــﴼ ﻣ ــﻦ ﺣـﻴــﺚ
إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻋﺪد اﻹﺻﺎﺑﺎت اﳌﺴﺠﻠﺔ
ﺑـ»ﻛﻮروﻧﺎ«.

ﻏﺮاﻓﻴﻚ ﻧﻴﻮز) :اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ(

ﻳﻘﻞ ﻋﻦ  ٣٫٩٢٨٫٨٤٥ﺷﺨﺼﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ،أﻛﺜﺮ اﻟﺪول ﺗﻀﺮرﴽ ﻣﻦ
اﻟــﻮﺑــﺎء ﻫﻲ اﻟﺒﺮازﻳﻞ ﺣﻴﺚ ﺳﺠﻠﺖ  ١٦٢٫٦٢٨وﻓﺎة
ﻣﻦ أﺻﻞ  ٥٫٦٧٥٫٠٣٢إﺻﺎﺑﺔ ،ﺛﻢ اﻟﻬﻨﺪ ﻣﻊ ١٢٧٫٠٥٩
وﻓــﺎة ) ٨٫٥٩١٫٧٣٠إﺻــﺎﺑــﺔ( واﳌﻜﺴﻴﻚ ﻣــﻊ ٩٥٫٢٥٥
وﻓﺎة ) ٩٧٢٫٧٨٥إﺻﺎﺑﺔ( وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻣﻊ  ٤٩٫٠٦٣وﻓﺎة
) ١٫٢١٣٫٣٦٣إﺻﺎﺑﺔ(.
وﺗﻌﺪ ﺑﻠﺠﻴﻜﺎ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺠﻞ أﻛﺒﺮ ﻋﺪد
ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻧﺴﺒﺔ ﻟﻌﺪد ﺳﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻊ  ١١٤وﻓﺎة ﻟﻜﻞ
 ١٠٠أﻟﻒ ﻧﺴﻤﺔ ،ﺗﻠﻴﻬﺎ اﻟﺒﻴﺮو ) (١٠٦وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ )(٨٤
واﻟﺒﺮازﻳﻞ ) .(٧٧وﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ،أﺣﺼﺖ اﻟﺼﲔ )ﻣﻦ
دون اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺎﻛﺎو وﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﻎ( رﺳﻤﻴﴼ ٤٦٣٤
وﻓﺎة ﻣﻦ أﺻﻞ  ٨٦٢٦٧إﺻﺎﺑﺔ ) ٢٢إﺻﺎﺑﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﺑﲔ
اﻻﺛﻨﲔ واﻟﺜﻼﺛﺎء( ،ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﺎﻓﻰ  ٨١١٨٧ﺷﺨﺼﺎ.
وأﺣﺼﺖ ﻣﻨﻄﻘﺔ أﻣﻴﺮﻛﺎ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻜﺎرﻳﺒﻲ
ﺣﺘﻰ اﻟﺴﺎﻋﺔ  ١١٫٠٠ت غ اﻟﺜﻼﺛﺎء  ٤١٣٫٨٣٨وﻓﺎة
ّ
ﻓﺴﺠﻠﺖ
ﻣﻦ أﺻﻞ  ١١٫٦٧٣٫٠٢٣إﺻﺎﺑﺔ .أﻣﺎ أوروﺑﺎ
 ٣١١٫٠٣٥وﻓﺎة ﻣﻦ أﺻﻞ  ١٣٫٠٣١٫١١٢إﺻﺎﺑﺔ ،ﻓﻴﻤﺎ
ﺑـﻠــﻎ ﻋــﺪد اﻟــﻮﻓـﻴــﺎت اﳌـﻌـﻠـﻨــﺔ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة
وﻛﻨﺪا ﻣﻌﺎ  ١٠٫٣٧٥٫٢٢٩) ٢٤٨٫٧٩١إﺻﺎﺑﺔ(.

»أﻓﺪ« ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺘﻮﻓﲑ »اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ« ﻻ ﻟﻠﻘﺎدرﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ

اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ ﺗﻜﺸﻒ ﺿﻌﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﺑﲑوت» :اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«
أﻛ ــﺪ اﳌ ـﻨ ـﺘــﺪى اﻟ ـﻌــﺮﺑــﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
واﻟ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ـﻤ ـ ـﻴ ــﺔ )أﻓـ ـ ـ ـ ـ ــﺪ( أن ﺟ ــﺎﺋ ـﺤ ــﺔ
»ﻛ ــﻮروﻧ ــﺎ« ﻛـﺸـﻔــﺖ ﺿـﻌــﻒ أﻧﻈﻤﺔ
اﻟـ ــﺮﻋـ ــﺎﻳـ ــﺔ اﻟ ـﺼ ـﺤ ـﻴ ــﺔ ﻓ ـ ــﻲ اﻟ ـﻌ ــﺎﻟ ــﻢ
اﻟﻌﺮﺑﻲ.
ﺟﺎء ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺴﻨﻮي
اﻟـﺜــﺎﻟــﺚ ﻋـﺸــﺮ ﻓــﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ »وﺿــﻊ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟـ ـﻌ ــﺮﺑـ ـﻴ ــﺔ« ،اﻟـ ـ ــﺬي أﻃ ـﻠ ـﻘــﻪ
أﻣــﺲ ﻓــﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟــﻲ اﻓﺘﺮاﺿﻲ
اﺳـﺘـﻀــﺎﻓـﺘــﻪ اﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺔ اﻷﻣـﻴــﺮﻛـﻴــﺔ
ﻓــﻲ ﺑ ـﻴــﺮوت .وﺷـ ــﺎرك ﻓــﻲ اﳌــﺆﺗـﻤــﺮ
ﻧﺤﻮ  ٦٠٠ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ
واﻟ ـﺨــﺎﺻــﺔ واﻟـﺠــﺎﻣـﻌــﺎت وﻫـﻴـﺌــﺎت

اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ ﻣﻦ  ٤٥ﺑﻠﺪﴽ ،ﺗﺮﺗﺒﻂ
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ.
ﻛﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺑﺚ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻋﺒﺮ
ﺻﻔﺤﺘﻲ اﳌﻨﺘﺪى وﻣﺠﻠﺔ »اﻟﺒﻴﺌﺔ
واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻋﻠﻰ »ﻓﻴﺴﺒﻮك« ،واﻟﺘﻲ
ﻳ ــﺰﻳ ــﺪ ﻋـ ــﺪد ﻣ ـﺘــﺎﺑ ـﻌ ـﻴ ـﻬــﺎ ﻋ ـﻠــﻰ ١٫٥
ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ.
ﻋ ـﻤــﻞ أﻛ ـﺜ ــﺮ ﻣ ــﻦ  ١٥٠أﺳ ـﺘ ــﺎذﴽ
وﺧﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ أﺑﺤﺎث
ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
ﻋــﻦ اﻟـﺼـﺤــﺔ واﻟـﺒـﻴـﺌــﺔ وﻣــﺮاﺟـﻌـﺘــﻪ.
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻳﻚ
اﻷﺳــﺎﺳــﻲ ﻓﻲ إﻋــﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻛﻤﺎ
ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ

اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓــﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﺟﺎﻣﻌﺘﻲ
اﻟـﻘــﺎﻫــﺮة واﻹﺳـﻜـﻨــﺪرﻳــﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ
ﻛﻴﻤﻮﻧﻜﺲ ﻟﻼﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ِ
ﻓ ـ ــﻲ ﻣ ـ ـﺼـ ــﺮ ،وﺟـ ــﺎﻣ ـ ـﻌـ ــﺔ اﻟـ ـﻘ ــﺪﻳ ــﺲ
ﻳــﻮﺳــﻒ ﻓــﻲ ﺑ ـﻴ ــﺮوت .وﺷ ـ ــﺎرك ﻓﻲ
اﻟـﺘـﻘــﺮﻳــﺮ اﳌــﺮﻛــﺰ اﻹﻗـﻠـﻴـﻤــﻲ ﻟﺼﺤﺔ
اﻟ ـﺒ ـﻴ ـﺌــﺔ اﻟ ـﺘ ــﺎﺑ ــﻊ ﳌ ـﻨ ـﻈ ـﻤــﺔ اﻟـﺼـﺤــﺔ
اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ.
ﺗ ـ ـﺘ ـ ـﻨ ـ ــﺎول ﻓـ ـ ـﺼ ـ ــﻮل اﻟـ ـﺘـ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ
اﻟ ـﺴ ـﺒ ـﻌ ــﺔ اﻟ ـ ـﻌ ــﻼﻗ ــﺔ ﺑ ـ ــﲔ اﻟ ـﺼ ـﺤــﺔ
واﳌﻴﺎه واﻟﻬﻮاء واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺗﻠﻮث
ً
ﱡ
وﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ
اﳌﺤﻴﻄﺎت
اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻌﻘﺒﺎت ﺑﺎﺗﺠﺎه ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﻫــﺪاف
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ  ٢٠١٩ﻛﺸﻔﺖ
ﺿـﻌــﻒ أﻧـﻈـﻤــﺔ اﻟــﺮﻋــﺎﻳــﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻓ ــﻲ اﳌ ـﻨ ـﻄ ـﻘــﺔ اﻟ ـﻌ ــﺮﺑ ـﻴ ــﺔ ،واﻟ ـ ـﻘ ــﺪرة
اﳌـﺤــﺪودة ﻓــﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ
اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎﻣــﻞ ﻣ ــﻊ اﻷزﻣ ـ ـ ــﺎت اﻟـﺼـﺤـﻴــﺔ
اﻟﻄﺎرﺋﺔ .ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ أﻧﻪ
ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﻨﺎس
ﻓﻘﻂ ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف اﳌﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ
ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗـﺤـ ّـﻤــﻞ ﺗـﻜــﺎﻟـﻴــﻒ ﺧــﺪﻣــﺎت
اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻣﻦ أﻫــﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻮ
وﺟﻮب ﺗﻮﻓﻴﺮ »اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ«،
ﻻ ﻟﻠﻘﺎدرﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ.
ّ
وأﻛ ـ ـ ــﺪ اﻟ ـﺘ ـﻘ ــﺮﻳ ــﺮ أﻧ ـ ــﻪ ﻟـ ــﻢ ﻳـﻌــﺪ

ﻓــﻲ اﻹﻣـﻜــﺎن إﻧـﻜــﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ اﳌﺨﺎﻃﺮ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن .وﻋﻨﺪ
اﻟـﻨـﻈــﺮ إﻟــﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟـﻌــﺮﺑـﻴــﺔ ﻋﻠﻰ
وﺟــﻪ اﻟـﺘـﺤــﺪﻳــﺪ ،وﺟــﺪ أن اﻻﻓـﺘـﻘــﺎر
إﻟﻰ اﳌﻴﺎه اﳌﺄﻣﻮﻧﺔ ،وزﻳــﺎدة ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﻟ ـﻨ ـﻔــﺎﻳــﺎت وﺳ ــﻮء ﻃ ــﺮق اﻟﺘﺨﻠﺺ
ﱡ
وﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ،وﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ
ﻣﻨﻬﺎ،
ّ
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﺳﻠﺒﻲ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن.
ودﻋﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات
ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻊ
ﺗـﻜـﺜـﻴــﻒ اﻟ ـﺘ ـﻌــﺎون اﻹﻗ ـﻠ ـﻴ ـﻤــﻲ ،ﺑﻤﺎ
ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﻄﻮارئ ﳌﻮاﺟﻬﺔ
اﻟﻜﻮارث اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

تسليم رواتب العاملين على حساب التعليم اإلضافي
عمان  -أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أنه بإمكان المعلمين

العاملين على حساب التعليم اإلضافي للطلبة األردنيين تسلم
رواتبهم عن شهر تشرين األول (أكتوبر) الماضي اعتبارا من
صباح أمس .وقالت إن جميع الرواتب ستسلم من خالل فروع بنك
القاهرة عمان في المملكة(- .بترا)
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"االستهالكية العسكرية" تعلن دوام أسواقها اليوم
عمان -أعلنت المؤسسة االستهالكية العسكرية امس ،أن جميع

فروع المؤسسة المنتشرة في جميع مناطق المملكة ستفتح أبوابها
اليوم ،وسيكون دوامها كالمعتاد .ويأتي القرار إلفساح المجال
أمام المواطنين لتأمين حاجاتهم ومستلزماتهم من المواد والسلع
األساسية بأسعار منافسة بعيداً عن األهداف الربحية(-.بترا)

وزير المياه يؤكد أن تجربة التشاركية أثبتت نجاعتها ونجاحها

سعيدان :ماضون في الشراكة مع القطاع الخاص بإدارة مرافق المياه

األردن يدين الهجوم اإلرهابي
في بغداد

إيمان الفارس
Eman.alfares@alghad.com

عمان -أكدت وزارة المياه والري ،مضيها ضمن التوجهات الرامية
نحو الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المرافق المائية في غضون
األعوام الخمسة المقبلة ،وفق وزيرها ،معتصم سعيدان.
وقال سعيدان ،لـ"الغد" ،إن قطاع المياه األردن��ي حاليا بانتظار
إقرار قانون الشراكة مع القطاع الخاص الذي يتوقع أن يصدر قريبا
خالل الفترة القليلة المقبلة من قبل رئاسة الوزراء ،معتبرا أن تجربة
التشاركية مع القطاع الخاص أثبتت نجاعتها ونجاحها ،باإلضافة
لضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد سعيدان ض��رورة أن تترافق الكفاءة الفنية والمالية على
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.
وتعتبر وزرارة المياه وال��ري من الجهات السباقة في المملكة
بالمشاركة مع القطاع الخاص بنماذج مختلفة ومن أهمها نظام اإلنشاء
والتشغيل ونقل الملكية ومنها مشروع محطة السمرا لمعالجة مياه
الصرف الصحي ومشروع جر مياه الديسة إلى عمان ،وكذلك نظام
تشغيل محطات تحلية المياه مثل مشروع تحلية الموجب وأبو الزيغان
وغيرها ،فضال عن نموذج تخفيض الفاقد ورفع كفاءة الطاقة في
محطات المياه ومحطات الصرف الصحي في قطاع المياه على أساس
األداء.
وتعد ال��وزارة اآلن في مرحلة التأهيل المسبق لمشروع الناقل
الوطني من العقبة إلى عمان باعتماد نظام البناء والتشغيل ونقل
الملكية.
وتتسق توجهات وزارة المياه والري مع دعوات تقرير دولي متخصص
في قطاع المياه ،لضرورة التوسع في مشاركة القطاع الخاص ،وتعزيز
التعاون واالبتكار ومشاركة الحكومات في السياسة العامة ،وصوال
لألمن المائي.
وكان التقرير الذي نشرته سابقا مؤسسة إنسيا الدولية ،أبدى
قلقه إزاء عدم كفاية اإلدارة المائية التي تنفذها الشركات ،في سياق
التوصل لحلول لمشاكل المياه العالمية.
وتطابقت الدعوات الدولية بهذا الخصوص وسياسات وزارة المياه

ضبط  5آالف 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.
وأوض��ح في بيان أم��س ،أن المصنع المخالف يعمل على إنتاج
المستحضرات في ظروف سيئة دون مراعاة أدنى االشتراطات والمعايير
الصحية المعتمدة من المؤسسة ،فضال عن إنتاجه مستحضرات
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
الصحية المعتمدة النتاجها ،كما تستهدف أعمال الرقابة منشآت بيع
وت��داول المستحضرات للتأكد من ان المستحضرات المتداولة في
األسواق المحلية مجازة من المؤسسة ،وبما يكفل مأمونيتها وصحة
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
جنائية في وفاتها ،فيما حذرت من نشر وتداول صور الفتاة ،وتحت
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.
وقالت ،في بيان صحفي أمس ،إنه ورد بالغ بعثور عمال تابعين
ألمانة عمان الكبرى خالل تفريغهم حاوية قمامة على جثة للفتاة،
مضيفة تبين أن الفتاة خرجت من المنزل الذي تعمل به ،وقام أصحاب
المنزل بالبحث عنها دون جدوى ،وبعمل مسح للمنطقة عثر على إحدى
كاميرات المراقبة التي بينت قيام المتوفاة بعد هروبها من المنزل
باالختباء داخل حاوية القمامة .وأكدت المديرية عدم وجود أي شبهة
جنائية في الحادثة ،وان وفاتها بحسب التقرير الطبي الشرعي يعود
لسقوطها داخل الحاوية(- .بترا)

عمان  -دان��ت وزارة الخارجية وش��ؤون المغتربين
الهجوم اإلره��اب��ي على منطقة الرضوانية غربي
العاصمة العراقية بغداد ،أول من أمس ،وأسفر عن
مقتل  11وإص��اب��ة آخ��ري��ن ،مؤكدة إدان��ة واستنكار
المملكة الشديدين للهجوم اإلرهابي الجبان.
كما أكدت وقوف المملكة بالمطلق إلى جانب العراق
في كل ما يهدد أمنه وأمن شعبه ،مشددة على ان أمن
البلدين الشقيقين واحد ال يتجزأ ،وأن أي تهديد ألمن
ال��ع��راق ،تهديد ألم��ن واستقرار المنطقة بأكملها،
معربة عن خالص التعازي والمواساة لحكومة وشعب
ال��ع��راق ،ول��ذوي الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل
للمصابين(- .بترا)

رئيس "األعيان" ينعي الفياض
مبنى وزارة المياه والري في عمان( -تصوير :أمجد الطويل)

والري في المملكة بـ"التحول التدريجي للعمل على أسس تجارية،
وإدخال الطاقة المتجددة كمصدر لتزويد أنظمة المياه ،وتحسين كفاءة
استخدام الطاقة في مرافق المياه ،وتحسين خدمات الصرف الصحي"،
وهو ما يتماشى وتوصيات تقرير صدر عن منظمة األمم المتحدة
للطفولة "اليونيسف" نهاية العام الماضي ،حول ضرورة "مواجهة
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
وتفتقر لحل واض��ح ،ما يستدعي تبني سلوك جديد ،وتعاون بين
القطاعات ،وقيام الشركات المختصة بتسخير كفاءاتها األساسية،
والدعوة إلى الحكم الرشيد وتحسين السياسة العامة" ،باإلضافة
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
نطاق االبتكارات لتحقيق تأثير إيجابي كبير بهدف تطوير وتشجيع
االبتكارات في مجال التكنولوجيا والسياسات التي يمكن للقطاع العام
أن يتوسع فيها.

منظمة الصحة العالمية تمنح
األميرة منى جائزة المدير العام
عمان -منحت منظمة الصحة العالمية ،سمو األميرة منى
الحسين ،رئيس المجلس التمريضي األردني وراعية التمريض
والقبالة في إقليم شرق المتوسط ،جائزة مدير عام منظمة
الصحة العالمية ،تقديراً لدعمها المتواصل على مدى ستة
عقود للتمريض والقبالة ،وجهودها في مجال الصحة الدولية.
وقالت سمو األميرة منى في كلمة لها خالل مشاركتها
أمس في االجتماع االفتراضي لجمعية الصحة العالمية في
دورت��ه الثالثة والسبعين ،إن تكريس العام  2020كسنة
دولية للتمريض والقبالة من شأنه أن يحفز العمل المشترك،
مضيفة أن العام الحالي كان عاماً ملهماً للماليين من العاملين
والعامالت في التمريض والقبالة.
وتابعت سموها" ،إن هؤالء العاملين في القطاع الصحي
يهبون من أنفسهم يومياً .فالكثير منهم يعرّض صحته
وسالمته وحياته للخطر ،ليحافظوا على حياتنا ،وهم مستمرون
بعطائهم ،بالرغم من التوتر والقلق واإلجهاد ،الذي يواجه
العديد منهم".
وأك��دت سموها ض��رورة االستثمار في الكوادر الصحية،
واالستثمار بتعليم وتوفير الوظائف للمزيد منهم ،لضمان
حصول كل أم وطفل وطالب وجد على خدمات صحية آمنة،
باإلضافة إلى توفير األج��ور العادلة والحماية للعاملين في
مجالي الصحة والرعاية ،فهذه الكوادر الصحية هي التي
ستساعد العالم على التعافي.
ولفتت سموها في إطار عرضها لمقترحين لمواجهة جائحة
كورونا إلى أهمية إعطاء األولوية لألنظمة الصحية ،وتقديم
أفضل الخدمات الصحية األولية والقدرة على االستجابة وإدارة
الوباء ،فض ً
ال عن تقديم الدعم لألشخاص العاملين في مجال
الصحة والرعاية.
وفي ختام الكلمة ،شكرت سموها العاملين والعامالت في
كوادر الرعاية الصحية ،قائلة "أتوجه بالشكر للماليين من
العاملين والعامالت في كوادر الرعاية الصحية ،بمن فيهم
الممرضون والممرضات والقابالت حول العالم .شكرا لكم على
الخدمة التي تقدمونها ،وعلى تفانيكم في العمل ،وتذكروا
أنكم كنتم وستبقون دوما ،أبطا ً
ال بالنسبة لي".
يذكر أن هذه الجائزة تمنح تقديراً لألشخاص الذين كان
لهم مساهمات كبيرة في مجال الصحة العالمية وخدمة القطاع
الصحي في المنطقة.

عمان -نعى رئيس مجلس األعيان فيصل الفايز،
العين األسبق مصطفى الفياض الذي انتقل الى رحمة
اهلل تعالى ،مشيدا بمناقبه ودوره في خدمة وطنه
ومليكه ،وما قدمه خالل وج��وده في مجلس األعيان،
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
عمان  -احتفلت سفارة اذربيجان بعمان ،امس،
بذكرى يوم العلم األذربيجاني .وقالت "يصادف اليوم
ذك��رى ي��وم العلم في جمهورية أذربيجان ال��ذي تم
اعتماده رسميا في اليوم التاسع من تشرين االول
(ديسمبر)  ،1918بعد أن نالت اذربيجان استقاللها في
 28ايار (مايو)  ."1918واشارت الى ان علم اذربيجان
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
حولته فرق ال��وزارة من منطقة وسط البلد بالعاصمة،
ال��ى دار إي��واء ،سيبقى فيها لتلقي الخدمات الصحية
واالجتماعية ،لحين صدور قرار المدعي العام الشرعي
المكلف بقضايا ال��وزارة بخصوصه ،واالج��راءات الواجب
اتباعها ،بناء على دراسة اجتماعية مشتركة ،حول ظروفه
االجتماعيةوالمعيشية(-.بترا)

طقس خريفي لطيف الحرارة

سمو األميرة منى الحسين( -أرشيفية)

وفي كلمة له ،أع��رب مدير عام منظمة الصحة العالمية
الدكتور تيدروس أدحانوم ،عن شكره لسمو األميرة منى
الحسين لدعمها المستمر على مدى ستة عقود للتمريض
والقبالة في العالم ،ومساهمتها في خدمة القطاع الصحي
وقيادتها المميزة في مجال الصحة الدولية(-.بترا)

عمان  - _ -تكون درجات الحرارة ،نهار اليوم،
أقل من مُعدالتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام
بحوالي درجتين مئويتين ،بحيث يكون الطقس خريفيا
لطيف الحرارة ،مع ظهور تدريجي لكميات من السحب
على ارتفاعات مُختلفة ،ويُحتمل هطل زخات محلية من
األمطار في مناطق محدودة من المملكة ،حسب موقع
طقس العرب.
وفيما تكون الرياح خفيفة ومتقلبة ،تكون بخليج
العقبة شمالية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة ،تنشط بعد
العصر .في حين يكون الطقس ،ليال ،باردا نسبيا ورطبا
بوجه عام ،ويتوقع تشكل الضباب في ساعات الليل
المتأخرة في مناطق واسعة من البادية الشرقية وأجزاء
من السهول الشرقية.
وتوقع "طقس العرب" أن تبقى درج��ات الحرارة،
نهار غد األربعاء ،أقل من مُعدالتها المُعتادة لمثل هذا
الوقت من العام بحوالي درجتين مئويتين ،حيث يستمر
الطقس خريفياً لطيف ال��ح��رارة ،مع ظهور تدريجي
لكميات من السحب على ارتفاعات مُختلفة ،ويحتمل
هطل زخات محلية من األمطار في مناطق محدودة من
المملكة .أما ليال ،فيستمر الطقس باردا نسبيا ورطبا
بوجه عام ،ويُتوقع تشكل الضباب في ساعات الليل
المتأخرة في مناطق واسعة من البادية الشرقية وأجزاء
من السهول الشرقية.

"أفد" يؤكد أن المواد الخطرة والسامة تشكل تحديا صحيا كبيرا بالمنطقة

تقرير :العوامل البيئية وراء  % 23من الوفيات في العالم العربي
فرح عطيات
farah.alatiat@alghad.jo

عمان -كشف تقرير عربي ،عن أن "أكثر من  676ألف مواطن
عربي سوف يفقدون حياتهم قبل األوان في العام الحالي ،نتيجة
التعرض للمخاطر البيئية التقليدية ،بل إن هذا المعدل قابل
لالزدياد مع ظهور عوامل بيئية اخرى خطرة ومؤثرة بشكل كبير،
بما فيها الجوع وسوء التغذية".
وجاء في التقرير السنوي الـ 13للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
(أفد) ،الذي سيطلقه اليوم ،أن "التحديات التي تواجهها المنطقة
العربية تستدعي تحوال كبيرا في طريقة إدارة أولويات الصحة
البيئية" ،في وقت يبلغ فيه معدل الوفيات المنسوبة إلى العوامل
البيئية بنحو  % 23من مجموع الوفيات فيها".
وبالنسبة لكل من األردن ،الجزائر ،سورية ،العراق ،المغرب،
تونس ،فلسطين ،لبنان ،ليبيا ،ومصر ،التي تضم  % 57من السكان
العرب ،تبلغ التكلفة السنوية للعبء البيئي السنوي  60.5مليار
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.
وأظهر التقرير ،الذي حمل عنوان "الصحة والبيئة في البلدان
العربية" ،أن"ارتفاع درجة الحرارة في االردن ستؤدي الى ازدياد
معدالت األمراض المنقولة عن طريق المياه واألغذية ،في حين أن
الفيضانات ستعزز من فرص اإلصابة باألمراض المنقولة بالنواقل،
كما أن احتمالية حدوث األوبئة التي تنقلها المياه مثل الكوليرا
والدوسنتاريا وداء البلهارسيا وشلل األطفال قد ترتفع".
ّ
وتشكل 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
الذي بينت نتائجه أيضا 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".
إلى ذلك ،كشفت جائحة كورونا المستمرة منذ نهاية  2019ضعف
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
على الصحة ،بينها ممارسات التنمية غير المستدامة ،وحاالت
الطوارئ اإلنسانية الناجمة عن النازحين والالجئين ،والتوسّع
الحضري السريع ،وتضاؤل الموارد الطبيعية ،وتدهور األراضي".
وقد أدت عوامل الخطر هذه إلى العديد من العواقب الملحوظة،
كتلوث الهواء وإدارة مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة على
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.
وما يزال توفير المياه الكافية والصرف الصحي يمثل تحديا
كبيرا يتعين مواجهته في األردن ،حيث إن نسبة السكان الذين
يستخدمون خدمات مياه الشرب األساسية والمُدارة بأمان تراوحت
بين  90.28و ،% 98.98فيما سجلت ما نسبته  % 50من معدالت
تغطية خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان.
وخلص التقرير إلى أنه "لم يعد في اإلمكان إنكار تأثير المخاطر
البيئية على صحة اإلنسان ،وعند النظر إلى المنطقة العربية
على وجه التحديد ،نجد ان االفتقار إلى المياه المأمونة ،وزيادة
توليد النفايات وسوء طرق التخلص منها ،وتغيُّر المناخ ،وتلوث

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

البيئة البحرية ،ك ّلها عوامل ذات تأثير سلبي ملحوظ على صحة
السكان".
وفي األردن ،تتم معالجة  % 50من النفايات الخطرة وإلقائها
بشكل أمن وفي مدافن صحية ،كما أن بعض مرافق معالجة
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".

www.assahraa.ma
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املتدخلون أكدوا أن جائحة كورونا كشفت ضعف أنظمة الرعاية الصحية

املنتدى العربي للبيئة والتنمية يف بريوت يناقش افرتاضيا وضع البيئة العربية

إﻋﺪاد  :ﻓﺎﻃﻤﺔ ﻳﺎﺳﻴﻦ

أطلق املنتدى 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 املؤتمر نحو  600من
الهيئات الحكومية والخاصة والجامعات
وهيئات املجتمع املدني من  45بلد ًا ،يرتبطون
إلكتروني ًا عن طريق مركز للتحكم .كذلك يتم بث
وقائع الجلسات عبر صفحتي املنتدى ومجلة
"البيئة والتنمية" على فيسبوك ،والتي يزيد
عدد متابعيها على  1.5مليون شخص.
عمل أكثر من  150أستاذ ًا وخبير ًا من جامعات
ومراكز أبحا عربية وأجنبية على إعداد
التقرير عن الصحة والبيئة ومراجعته .كلية
العلوم الصحية في الجامعة األميركية في
بيروت كان الشريك األساسي في إعداد
التقرير ،كما ساهم باحثون من جامعة الخليج
العربي في البحرين ،وجامعتي القاهرة
واإلسكندرية ومؤسسة كيمونِ كس لالستشارات
البيئية في مصر ،وجامعة القديس يوسف في
بيروت .وشارك في التقرير املركز اإلقليمي
لصحة البيئة التابع ملنظمة الصحة العاملية.
تتناول فصول التقرير السبعة العالقة بني
الصحة واملياه والهواء والنفايات وتلو
املحيطات وتغ ُّير املناخ ،فض ً
ال عن التقدم
والعقبات باتجاه تحقيق محتوى الصحة
البيئية ألهداف التنمية املستدامة .وأ ّكد التقرير
أنه لم يعد في اإلمكان إنكار تأثير املخاطر
البيئية على صحة اإلنسان .وعند النظر إلى
املنطقة العربية على وجه التحديد ،وجد أن
االفتقار إلى املياه املأمونة ،وزيادة توليد
النفايات وسوء طرق التخلص منها ،وتغ ُّير
املناخ ،وتلو البيئة البحرية ،ك ّلها عوامل ذات
تأثير سلبي ملحوظ على صحة السكان .ودعا
التقرير إلى تبادل الخبرات في التخصصات
املتعلقة بالصحة والبيئة عبر البلدان العربية،
مع تكثيف التعاون اإلقليمي ،بما يشمل التأهب
للطوارئ ملواجهة الكوار الصحية والبيئية.
ولف إلى أن جائحة كورونا املستمرة منذ
نهاية  2019كشف 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
تحمل تكاليف خدمات
املجموعات التي يمكنها ّ
الرعاية الصحية .فالهدف الثالث من أهداف
التنمية املستدامة هو وجوب توفير "الصحة
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
مسعى صعب ًا ،ليس فقط بسبب ظروف العمل
"كان
ً
الضاغطة التي خلقها الوباء ،والتي وضع قيود ًا
على التفاعل الطبيعي بني الباحثني ،ولكن أيض ًا
بسبب انعكاسات االنهيار املالي وعدم االستقرار
السياسي في لبنان على عمل املنتدى .وقد تفاقم
ذلك بسبب انفجار مرفأ بيروت ،الذي أ ّثر بشدة على
عمل األمانة العامة للمنظمة ود َمر مكاتبها .وكشف
صعب أن األوضاع غير املستقرة أدت إلى انخفاض
مقلق في التمويل من قِ بل الشركاء والجهات الراعية
التقليدية ،مما يهدد استمرارية املنتدى نفسه.
وقدم صعب عرضا ألبرز نتائج التقرير ،محذر ًا من
أن معدل الوفيات املنسوبة إلى العوامل البيئية آخ ٌذ
في االرتفاع ،وهو يقدر حاليا بنحو  23في املائة من
مجموع الوفيات في املنطقة العربية .ويسلط التقرير
الضوء على املخاطر الصحية البيئية الرئيسية التي
تواجهها املنطقة ،مع التشديد على التوصيات

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

بدران :التعاون اإلقليـمي يف الصحة والبيئة
وأشار رئيس مجلس األمناء الدكتور ،عدنان
بدران إلى أن وباء كورونا فرض واقع ًا اقتصادي ًا
واجتماعي ًا صعب ًا ،نتيجة بصمتنا الشديدة على
الطبيعة ،التي أدّت 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 والح ّد من مخاطرها االقتصادية
واالجتماعية" .ودعا بدران وزارات الصحة والبيئة
في املنطقة العربية إلى تأكيد أهمية الترابط بني
الصحة البشرية العامة والبيئة الطبيعية ،وذلك في
إطار التعاون اإلقليمي.

خوري :نحو عالم أكثر استدامة وإنصاف ًا
ون ّبه 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 وق مضى ،حان وق العمل والتضامن
عبر الحدود واملجتمعات .لذا نحن بحاجة إلى
إعادة تشكيل العالم ليكون أكثر شمولية واستدامة
وإنصاف ًا .وهذا هو الهدف النهائي لهذا التقرير،
والكثير مما نسعى جميع ًا للقيام به .لن يحد ذلك
بني ليلة وضحاها ،ولن يكون سه ًال ،ولكن إذا ثابرنا
وقدمنا كل ما لدينا ،فأنا على ثقة من أننا سننتصر".

المبرتيني :االستغالل غير املستدام للطبيعة
خطر على الصحة
الخطاب االفتتاحي الرئيسي كان للمدير العام
للصندوق الدولي لحماية الطبيعة ماركو المبرتيني،
الذي تح ّد من جنيف عن العالقة بني الطبيعة
والصحة ،خاصة من حيث انتشار الفيروسات
مثل كورونا .ودعا إلى أن يدرك العالم بشكل عاجل

الروابط بني تدمير الطبيعة وصحة اإلنسان ،لئال
نشهد الوباء القادم قريب ًا" .يجب علينا كبح التجارة
العالية املخاطر 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 املخاطر العاملية األخرى ملجتمعنا مثل فقدان
التنوع البيولوجي وتغ ُّير املناخ .العلم واضح في
استنتاجه أن االستغالل غير املستدام للطبيعة
أصبح يشكل خطر ًا هائ ًال علينا جميع ًا".

اجللسات :الصحة والتنـمية والهواء
واملناخ والبحار والنفايات
الجلسة األولى ،تمحورت حول التحديات الصحية
ألهداف التنمية املستدامة وأثر جائحة كوفيد،-19
أدارها الدكتور إيمان نويهض ،العميد السابق
لكلية العلوم الصحية في الجامعة األميركية في
بيروت .وتحدث فيها الدكتورة ريما حبيب ،رئيسة
قسم الصحة البيئية في كلية العلوم الصحية في
الجامعة األميركية في بيروت ،والدكتور باسل
اليوسفي ،مدير املركز اإلقليمي لصحة البيئة في
منظمة الصحة العاملية .وطالب حبيب بإنشاء نظام
رعاية صحية أولية ،بما في ذلك التثقيف الصحي،
من ضمن استراتيجيات إقليمية تحدد أهداف ًا مشتركة
لتحقيق أهداف التنمية املستدامة .وأشار اليوسفي
إلى أنه من املتوقع أن يفقد أكثر من  676ألف مواطن
عربي حياتهم قبل األوان سنة  2020نتيجة التعرض
للمخاطر البيئية التقليدية .وسيرتفع هذا الرقم مع
ظهور مزيد من عوامل الخطر البيئية وتأثيراتها،
بما فيها الجوع وسوء التغذية .مما يستدعي تحو ًال
كبير ًا في طريقة إدارة أولويات الصحة البيئية.
وأما الجلسة الثانية فكان عن تغ ُير املناخ ونوعية
الهواء ،وقد أدارها الدكتور فريد شعبان ،أستاذ
الهندسة الكهربائية في الجامعة األميركية في
بيروت .وشارك في الجلسة كل من الدكتورة رندة
حمادة ،نائبة عميد الدراسات العليا والبحو في
كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الخليج العربي،
والدكتورة جيهان حسن ،األستاذة املساعدة في كلية
العلوم والهندسة في الجامعة األميركية في القاهرة،
اللتني تطرقتا لآلثار املباشرة وغير املباشرة لتغ ُّير
املناخ على الصحة ،من منظور عاملي ومن منظور
العالم العربي .باإلضافة إلى استراتيجيات التك ُّيف
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املستخدمة حالي ًا للتصدي لتغ ُّير املناخ والفوائد
الناتجة عن ذلك على صحة اإلنسان .وقدّم الدكتور
حسن الدهيني نتائج الفصل ،الذي شارك في إعداده
عن تلو الهواء ،مؤكد ًا على االرتباط الوثيق بني
تلو الهواء وتغ ُّير املناخ وكوفيد" .-19فتلو
الهواء ُيساهم في وفاة حوالي  7ماليني شخص
حول العالم سنوي ًا ،وهو ما يتجاوز بكثير عدد
الوفيات املتوقعة من كوفيد ."-19و َيستكمل املؤتمر
أعماله أمس األربعاء بجلستني ،األولى حول املياه
والبيئة البحرية والصحة يديرها الدكتور وليد
منسق برنامج إدارة املوارد املائية في
الزباريّ ،
كلية الدراسات العليا في جامعة الخليج العربي
في البحرين ،ويشارك فيها كل من الدكتورة مي
الجردي ،أستاذة الصحة البيئية في الجامعة
السماك ،أستاذ
األميركية في بيروت ،والدكتور عمرو ّ
علوم البحار ،والدكتورة أميرة حمدان ،أستاذة
األحياء الدقيقة البحرية في قسم علم املحيطات
في جامعة اإلسكندرية .وتناقش هذه الجلسة ما
أدّت إليه جائحة كورونا من ظهور عدد من املخاطر
والتحديات ،التي لم تشهدها دول مجلس التعاون
الخليجي من قبل ،باإلضافة إلى التحديات ،التي
تواجه تحقيق أهداف التنمية املستدامة املتعلقة
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
الدكتور أحمد جابر ،رئيس مجلس إدارة شركة
كيمونِ كس مصر لالستشارات وأستاذ الهندسة
الكيميائية في جامعة القاهرة .وتشارك فيها
الدكتورة مي مسعود ،مديرة برنامج الدراسات
البيئية للخريجني في كلية الصحة العامة في
الجامعة األميركية في بيروت ،والدكتورة ليلى
إسكندر ،وزيرة البيئة املصرية السابقة ،التي
تقدم عرض ًا خاص ًا لتجربتها في إدخال السكان
املحليني في معالجة النفايات ،مع التركيز على
"حي الز ّبالني" .وتناقش الجلسة اآلثار املهمة إلدارة
النفايات على الصحة ونوعية الحياة والحفاظ
على البيئة واالستدامة واالقتصاد .كما تتضمن
عرض ًا وتقييم ًا ملمارسات إدارة النفايات في الدول
العربية ،واآلثار الصحية والبيئية املحتملة ألنواع
مختلفة من النفايات الصلبة ،وفحص البدائل إلدارة
النفايات الصلبة املستدامة واملتكاملة.
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النتائج الرئيسية والتوصيات
لتقرير «أفد» عن الصحة والبيئة
يف البلدان العربية

 أكثر من  676ألف مواطن عربي سوف يفقدون حياتهم قبل األوان سنة  2020نتيجة التعرضللمخاطر 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 ،وعدمتوافر املياه النظيفة ،والتلو البحري ،والتمدد الحضري غير املنضبط ،وتدهور األراضي،
والتع ُّرض للنفايات واملواد الكيميائية الضارة.
 س ّلط جائحة كوفيد -19الضوء على االفتقار إلى خدمات املياه والصرف الصحي والنظافةالصحية اآلمنة.
 يفتقر نحو  50مليون عربي إلى خدمات مياه الشرب األساسية ،كما أن  74مليون شخص فياملنطقة ال يحصلون على خدمات الصرف الصحي األساسية.
 خدمات املياه والصرف الصحي والنظافة السيئة هي السبب في  40ألف وفاة مبكرة سنوي ًا ،كانفي اإلمكان تج ّنبها.
  9دول فقط من أصل  22دولة عربية تسير على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف السادس منأهداف التنمية املستدامة من حيث املياه النظيفة والصرف الصحي.
 أ ّدت الحروب وتد ّفق الالجئني إلى زيادة الضغط على موارد املياه الشحيحة أص ًال. يتع ّين على البلدان تطوير وتنفيذ برامج املياه والصرف الصحي ،والتزام التمويل الكافي ،وتعزيزالظروف واإلجراءات التي تجعل تنفيذ السياسات والقوانني والخطط القوية ممكنة.
الهواء
 تتجاوز مستويات تلو الهواء ما بني  5و 10أضعاف الحدود التي وضعتها منظمة الصحةالعاملية.
 تُع ّد مدن عربية عدة من املدن الـ 20األكثر تلوث ًا في العالم. ُس ّجل ارتفاع كبير في عدد الوفيات التي تُعزى إلى تلو الهواء الداخلي والخارجي. العبء اإلجمالي للمرض الناجم عن تلو الهواء آخذ في االزدياد ،مع ارتفاع معدل انتشارأمراض القلب والرئة ،واإلصابة بالسرطان ،واملزيد من حاالت الربو.
امللحة لتحسني نوعية الهواء،
 أشاع ظهور فيروس كورونا وانتشاره إحساس ًا إضافي ًا بالضرورة ّإذ أظهرت الدراسات أد ّلة على العالقة بني تلو الهواء وزيادة الحاالت وح ّدتها.
 يتعني تحسني مستويات تقويم املخاطر الصحية املستندة الى معلومات ،بنا ًء على دراسات رصدالهواء والنمذجة ،التي ستز ّود صانعي السياسات العرب األدوات الصحيحة للح ّد من تأثير تلو
الهواء على الصحة العامة.

النفايات

 يتزايد توليد النفايات الصلبة في املنطقة العربية بمع ّدل ُينذر بالخطر ،نظر ًا إلى النمو السكانيالسريع والتوسع الحضري املنفل والتغ ُّيرات في أنماط االستهالك واإلنتاج.
 أبرز املشاكل الصحية التي تُعزى إلى إدارة النفايات على نحو غير مالئم :إضطرابات الجهازالتنفسي ،التهابات العني ،التهابات الجهاز الهضمي.
  53في املئة من كل النفايات تُرمى عشوائي ًا بطريقة غير صحية. زادت جائحة كوفيد -19من استعمال املواد ذات االستخدام الواحد ،مثل األقنعة والقفازات ،مماو ّلد املزيد النفايات الخطرة.
 استبدال مرافق النفايات القديمة بأخرى جديدة يمكن أن يق ّلل من املخاطر الصحية املرتبطة بهاوتوقف انتشار امللوثات.
 اعتماد نهج دائري إلدارة النفايات ،يقوم على التخفيف وإعادة االستعمال والتدويرُ ،يعتبر أمر ًابالغ األهمية إلضعاف التأثير الضار للنفايات على صحة اإلنسان والطبيعة.

البيئة البحرية

 تتأثر صحة السكان العرب بالتصريف املباشر ملياه الصرف الصحي غير املعالجة في املناطقالساحلية ،والتنقيب عن النفط واستخراجه في البحر ،ورمي املواد البالستيكية الدقيقة.
 تُنتج الدول العربية نحو  12بليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي سنوي ًاُ ،يعالج أقل من 60في 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. تس ّبب التنقيب عن النفط واستخراجه ونقله في تلو كبير للبيئة البحرية ،كما تسبب في تلواألسماك ،التي يستهلكها البشر الحق ًا ،باملعادن الثقيلة.
 ثمة حاجة إلى مزيد من البحث الستكشاف التأثير املباشر لحالة البيئة البحرية على صحةاإلنسان في املنطقة العربية ،مع التركيز على مسببات األمراض ونقل السموم إلى اإلنسان ومقاومة
مضادات امليكروبات.

تغير املناخ
ُّ

 تشمل اآلثار الصحية املباشرة لتغ ُّير املناخ :أمراض القلب واألوعية الدموية وأمراض الجهازالتنفسي وضربات الشمس.
 من املتوقع أن تؤدي زيادة الحرارة درجة مئوية واحدة إلى زيادة معدل الوفيات بنسبة  3في املئة. قضايا الصحة العامة مفقودة عموم ًا ضمن االستراتيجيات الوطنية للتك ُّيف مع تغ ُّير املناخ. تفتقر املنطقة إلى حدٍ كبير إلى خطط التك ُّيف الوطنية التي تتناول االستجابات التشريعيةوالعملية ،بنا ًء على املخاطر الصحية املتوقعة ،ملوجات الحر والظواهر الجوية الشديدة وتلو
الهواء واألمراض املعدية.
 تحتاج البلدان العربية أن تكتسب فهم ًا أفضل للعوامل املختلفة التي تؤثر على نتائج تغ ُّير املناخعلى الصحة ،من أجل تصميم استراتيجيات فعالة للتخفيف والتك ُّيف ،تل ّبي الحالة الخاصة بكل
بلد ،مع تأثيرات مباشرة وواضحة على صحة السكان.

][56547/20

اﻧطﻼق أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ »أﻓد« اﻟﺳﻧوي ﺑﺎﻟﺗﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ  -ﺻﺣﯾﻔﺔ اﻷﯾﺎم اﻟﺑﺣرﯾﻧﯾﺔ



11/16/2020

اﻟﻈﺮ
11:22AM
اﻟﻌﺪد  11545اﻹﺛﻨﻴﻦ  16ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2020اﻟﻤﻮاﻓﻖ  1رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ 1442

ﺗﺮاﻣﺐ :ﻟﻘﺪ ﻓﺰت ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت! )(online/international/880269/News.html?vFrom=BRCNotify/

اﻟﺼﻔﺤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ) < (/ﻣﺤﻠﻴﺎت )(online/local/
 اﻟﺜﻼﺛﺎء 10 ،ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  2020م

اﻧﻄﻼق أﻋﻤﺎل اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ »أﻓﺪ«
اﻟﺴﻨﻮي ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ



)app-as.readspeaker.com/cgi-bin/rsent?//

اﺳﺘﻤﻊ

(customerid=8980&lang=ar_ar&readid=readerText&url=https://www.alayam.com/online/local/879351/News.html

ﺣﻀﺮ رﺋﻴﺲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ )/in-the-news/2192632080/ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ(html.
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﻌﻮﻫﻠﻲ إﻃﻼق ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )أﻓﺪ( اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ »وﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« ،أﺑﺎن ﺗﺪﺷﲔ أﻋﻤﺎل ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻲ اﻓﺘﺮاﺿﻲ اﺳﺘﻀﺎﻓﺘﻪ
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ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ ﺧﺒﺮاء وﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻋﺪة ،ﺣﻴﺚ ﺷﺎرك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150أﺳﺘﺎذﴽ
وﺧﺒﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ.
و ﺷﺎرﻛﺖ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺿﻤﻦ ﻧﺨﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﻌﺮب ،ﺣﻴﺚ أﻋﺪ
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ زﺑﺎري ،أﺳﺘﺎذ إدارة اﳌﻮارد ﺑﻤﺸﺎرﻛﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﻓﻼح اﻟﺮﺷﻴﺪي ،ﻣﺪﻳﺮ داﺋﺮة
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺣﻮل »أﺛﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ
ﻛﻮروﻧﺎ )/in-the-news/131384/ﻛﻮروﻧﺎ (html.ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع إﻣﺪادات اﳌﻴﺎه وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ
ﻓﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ« ،ﻓﻴﻤﺎ أﻋﺪت اﻟﺪﻛﺘﻮرة رﻧﺪة ﺣﻤﺎدة ،ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﻮث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﺤﺜﻴﺔ ﺗﻨﺎوﻟﺖ أﺛﺮ ﱡ
ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ.
وأﺷﺎر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﳌﻌﻨﻲ ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ إﻟﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ
ٌ
آﺧﺬ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ،وﻫﻮ ّ
ﻳﻘﺪر ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﻨﺤﻮ  23ﻓﻲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺣﻴﺚ أﺷﺎر اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ »أﻓﺪ« ﻧﺠﻴﺐ ﺻﻌﺐ ﻓﻲ ﺗﻠﺨﻴﺼﻪ
ﻟﻠﺘﻘﺮﻳﺮ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺘﺎح إﻟﻰ أن اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻼن ،وﻓﻘﴼ ﳌﻌﺎدﻟﺔ 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 اﻹﻧﺴﺎن.
ﱢ
ﻫﺬا ،وﺳﻠﻂ ﺗﻘﺮﻳﺮ اﳌﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )أﻓﺪ( ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻀﻮء
ﻋﻠﻰ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﳌﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﺪروس
ّ
اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ،اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
)ﻛﻮﻓﻴﺪ ،(19-ﺣﻴﺚ ﺗﻮاﺟﻪ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮة اﳌﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ
ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎزﺣﲔ واﻟﻼﺟﺌﲔ،
ّ
واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﺴﺮﻳﻊ ،وﺗﻀﺎؤل اﳌﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وﺗﺪﻫﻮر اﻷراﺿﻲ.
وﻗﺪ ّأدت ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﻫﺬه ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﳌﻠﺤﻮﻇﺔ ،ﻛﺘﻠﻮث اﻟﻬﻮاء وإدارة ﻣﻴﺎه
اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ،وأﺧﻴﺮﴽ وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﺠﺪُ .ﻳ ّ
ﻌﺪ ﺗﻠﻮث

اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺷﻴﻮﻋﴼ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺳﻮء ﻧﻮﻋﻴﺔ
اﻟﻬﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ.
إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻛﺸﻔﺖ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ اﳌﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2019ﺿﻌﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﻘﺪرة اﳌﺤﺪودة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ .ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت
اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ أﻧﻪ ﻻ 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« ،ﻻ ﻟﻠﻘﺎدرﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ.
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وﺗﺸﻴﺮ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات إﻟﻰ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  676أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻮف ﻳﻔﻘﺪون ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻷوان ﺳﻨﺔ
 2020ﻧﺘﻴﺠﺔ 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 اﳌﻨﻄﻘﺔ
ً
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﻮﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .ﻟﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أن ﺗﻌﻤﻞ ﺑﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ
اﻟﺠﺪﻳﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺑﻴﺌﻴﺔ ﻗﻮﻳﺔ
ﱡ ُ ّ
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﺠﺐ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت أﻛﺜﺮ ﻓﺎﻋﻠﻴﺔ ّ
ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﱡ
واﻟﺘﻜﻴﻒ ،ﺗﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ
ﺗﻐﻴﺮ اﳌﻨﺎخ
ً
اﻟﺼﺤﺔ إﺟﻤﺎﻻ ،وﺑﺼﻮرة ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﺤﺴﲔ ﺗﻘﻮﻳﻤﺎت اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﺟﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﺘﺰوﻳﺪ ﺻﺎﻧﻌﻲ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺮب اﻷدوات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ اﳌﺤﻴﻄﺔ.
ﻣﺘﻌﻠﻘﺎت
• وزﻳﺮة اﻟﺼﺤﺔ ﺗﺘﺮأس أﻋﻤﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﻟﻠﺪورة اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟـ  53ﻟﻤﺠﻠﺲ وزراء اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺮب
)(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 اﻹرﺑﻌﺎء اﻟﻤﻘﺒﻞ
)(https://www.alayam.com/online/international/859752/News.html
•  :G20ﻧﻘﻮم ﺑﻀﺦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  5ﺗﺮﻟﻴﻮﻧﺎت دوﻻر ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ﻛﻮروﻧﺎ
)(https://www.alayam.com/online/international/849612/News.html
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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 ٌ
واقع
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
بين النشاط اإلن�س��ان��ي والطبيعة .وف��ي هذا
السياق ،يأتي التقرير السنوي الثالث عشر
لسنة  2020للمنتدى العربي للبيئة والتنمية
(أف ��د) ،بعنوان "الصحة والبيئة ف��ي ًالبلدان
العربية" ،في الوقت المناسب ،استجابة ألبرز
التحديات الصحية التي تواجه اإلنسانية.
إعداد التقرير ّ
ً
مسعى صعبًا،
بحد ذاته كان
ليس فقط بسبب ظ��روف العمل الضاغطة
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
انفجار مرفأ
"أف ��د" .وق��د تفاقم ذل��ك بسبب ّ
ب �ي��روت ف��ي ص�ي��ف  ،2020ال ��ذي أث ��ر بشدة
على عمل األمانة العامة للمنظمة وشركائها
في بيروت ،وألحق أضرارًا جسيمة بمكاتبها،
إل��ى جانب ال�م��أس��اة اإلنسانية واالقتصادية
التي أصابت الكثيرين .وبالتوازي مع الوضع
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.
ه��ذا التقرير ه��و الثالث عشر ف��ي سلسلة
"وض ��ع البيئة ال�ع��رب�ي��ة" ال�ت��ي أطلقها "أف��د"
عام  .2008وقد ألهمت هذه السلسلة ،التي
ّ
سلطت الضوء على التحديات البيئية والحلول
الموصى بها ،تغييرات في السياسات وتبادل
المعرفة ،وح�ف��زت الكثير م��ن اإلج ��راءات عبر
المنطقة العربية .تناولت السلسلة مواضيع
رئيسية ،بما في ذلك ُّ
تغير المناخ ،والمياه،
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�لاك 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 ً�لا ف��ي األم ��راض واألض ��رار
الصحية الناجمة عن الظروف البيئية السيئة.
وق� ّ�درت منظمة الصحة العالمية أن أكثر من
 676أل��ف مواطن عربي سيفقدون حياتهم
ق�ب��ل األوان س �ن��ة  ،2020ب�س�ب��ب ال �ت�ع� ُّ�رض
ألخ �ط��ار بيئية تقليدية .وت�ش�م��ل األم ��راض
المدفوعة باألسباب البيئية واألكثر تأثرًا بها
في البلدان العربية :أم��راض القلب واألوعية
ال ��دم ��وي ��ة ،واإلس � �ه� ��ال ،وال �ت �ه��اب��ات ال �ج �ه��از
التنفسي ،والسرطان .أما العوامل الرئيسية
لألخطار البيئية لهذه األم��راض فهي تلوث

الهواء الخارجي والداخلي ،وعدم توافر المياه
النظيفة ،والتلوث البحري ،والتمدد الحضري
ُّ
والتعرض
غير المنضبط ،وتدهور األراض��ي،
للنفايات وال �م��واد الكيميائية ال �ض��ارة .كما
أن ال�ت� ُّ
ّ
المقيد لألنشطة السكنية
�وس��ع غير
وال �ص �ن��اع �ي��ة وال ��زراع� �ي ��ة ف ��ي ات �ج ��اه ال �م��وائ��ل
الطبيعية سيؤدي إلى ارتفاع ّ
معدالت انتقال
األمراض ،وخاصة الفيروسات ،من الحيوانات
إلى البشر.
ي��دع��و ال�ه��دف الثالث م��ن أه ��داف التنمية
ال�م�س�ت��دام��ة ال�س�ب�ع��ة ع�ش��ر إل ��ى ض �م��ان حياة
صحية وتعزيز الرفاهية للجميع بحلول سنة
 .2030ويتطلب تحقيق هذا الهدف معالجة
ع ��بء األم � ��راض ال�م��رت�ب��ط ب��ال�ب�ي�ئ��ة ،ح�ي��ث أن
ال �ت �ع� ُّ�رض ل�ل�أخ �ط��ار ال�ب�ي�ئ�ي��ة ع��ام��ل رئ�ي�س��ي
يؤثر على صحة اإلن�س��ان .وه�ن��اك حاجة إلى
متكامل للصحة ال�ع��ام��ة ،يعترف
نهج بيئي
ّ
بالتفاعالت المعقدة بين العوامل البيولوجية
ّ
فالحد من
والسلوكية والبيئية واالجتماعية.
العبء البيئي لألمراض ممكن فقط من خالل
التدابير المصممة والمنفذة بطريقة شاملة.
يناقش تقرير "أفد" لسنة  2020العوامل
البيئية ال��رئ�ي�س�ي��ة ال�ت��ي ت��ؤث��ر ع�ل��ى مختلف
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
تحقيق ال�ه��دف ال�ث��ال��ث م��ن أه ��داف التنمية
ال�م�س�ت��دام��ة .ويمكن وض��ع ه��ذه التوصيات
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
ً
وتلوث المحيطات ُّ
فضال عن
وتغير المناخ،
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
الجامعات في المنطقة العربية دور رئيسي
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.
وش��ارك ف��ي التقرير المركز اإلقليمي لصحة
البيئة التابع لمنظمة الصحة العالمية .وفي
عصر ك��ورون��اُ ،يعقد َّمؤتمر "أف��د" افتراضيًا
للمرة األول ��ى ،إذ ت�ع��ذر جمع المشاركين في
قاعة واحدة ،أو حتى توزيعهم في مجموعات
صغيرة على قاعات في أكثر من بلد ،وربط
ً
مأموال.
القاعات إلكترونيًا ،كما كان
ث� �م ��ة ح ��اج ��ة إل� � ��ى ت � �ب� ��ادل ال � �خ � �ب� ��رات ف��ي
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 ّ
ملحة.
ن��أم��ل أن ي�س��اع��د ه ��ذا ال�ت�ق��ري��ر ،م��ن خ�لال
تسليط ال�ض��وء على ال�ع�لاق��ة المتبادلة بين
البيئة وال�ص�ح��ة ،ف��ي ت�ع��زي��ز اإلدارة البيئية
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 ُ
النظم الصحية لالستجابة الفعالة
لتأثير العوامل البيئية.
*األمين العام للمنتدى العربي للبيئة
والتنمية (أفد) والمحرر المشارك للتقرير

مؤلفو تقرير "أفد" عن الصحة والبيئة
ش ��ارك أك �ث��ر م��ن  150أس �ت��اذًا وخ�ب�ي�رًا من
جامعات وم��راك��ز أبحاث عربية وأجنبية في
إعداد تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية
(أف��د) عن الصحة والبيئة ومراجعته .كلية
العلوم الصحية ف��ي الجامعة األميركية في
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�لاس �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
َ
ل�م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��ال �م �ي��ة .وت � �ش � َ�ارك في
تحرير التقرير نجيب صعب ،األمين العام لـ
"أف��د" والدكتورة ريما حبيب ،رئيسة قسم
الصحة البيئية ف��ي الجامعة األميركية في
ب�ي��روت .وهنا الئحة بالمؤلفين الرئيسيين
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
اإلق�ل�ي�م��ي لصحة البيئة ف��ي منظمة الصحة
العالمية ،ومازن ملكاوي ،المستشار والمنسق
اإلقليمي للمخاطر الصحية البيئية في المركز.
الصحة كهدف إقليمي للتنمية المستدامة:
الدكتورة ريما حبيب ،أستاذة ورئيسة قسم
الصحة البيئية في كلية العلوم الصحية في
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
جومانا ن�ص��ر ،األس �ت��اذة المحاضرة ف��ي كلية
العلوم الصحية وروال عجيب ،مشرفة مختبر
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

وخ��دم��ات الصرف في دول الخليج :الدكتور
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
محمد فالح الرشيدي ،مدير دائ��رة الكهرباء
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
المخاطر الصحية في الجامعة األميركية في
ب�ي��روت ،والدكتور شربل عفيف ،الخبير في
تلوث الهواء ُّ
وتغير المناخ واألستاذ في جامعة
القديس يوسف في لبنان وفي مركز أبحاث
المناخ والغالف الجوي في قبرص.
اإلن �ع �ك��اس��ات ال�ص�ح�ي��ة إلدارة ال�ن�ف��اي��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
ّ
السماك ،أستاذ علوم البحار ،والدكتورة أميرة
حمدان ،أستاذة األحياء الدقيقة البحرية في
قسم علم المحيطات في جامعة اإلسكندرية.
أثر ُّ
تغير المناخ على الصحة :الدكتور أحمد
كيمونكس
جابر ،رئيس مجلس إدارة شركة
ِ
م� �ص ��ر ل �ل�اس � �ت � �ش ��ارات وأس� � �ت � ��اذ ال �ه �ن��دس��ة
الكيميائية ف��ي جامعة ال�ق��اه��رة ،وال��دك�ت��ورة
رن ��دة ح �م��ادة ،نائبة عميد ال��دراس��ات العليا
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
جامعة الخليج ال�ع��رب��ي ،بمشاركة ال��دك�ت��ورة
جيهان حسن ،األستاذة المساعدة في كلية
العلوم والهندسة في الجامعة األميركية في
القاهرة وهيام الشربيني ،الباحثة في شركة
كيمونكس.
ِ

تقرير "أفد" عن الصحة والبيئة يف البلدان العربية:
العوامل البيئية مسؤولة عن  23يف املئة من الوفيات
ُ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
ً
إلكترونيا عن طريق مركز للتحكم .ويتحدث في جلسة االفتتاح األمين العام
وباحثون من بلدان عدة ،يرتبطون
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.
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
ي�ت�م�ت��ع ب�ص�ح��ة س�ل�ي�م��ة إذا ك��ان��ت البيئة
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
ال��و ٌف�ي��ات المنسوبة إل��ى ال�ع��وام��ل البيئية
آخ��ذ في االرت�ف��اع ،وه��و ّ
يقدر حاليًا بنحو
 23ف��ي ال�م�ئ��ة م��ن م� ِّج�م��وع ال��وف �ي��ات في
المنطقة العربية .يسلط تقرير المنتدى
العربي للبيئة والتنمية (أف��د) عن الصحة
والبيئة ف��ي ال�ب�ل��دان العربية ال�ض��وء على
المخاطر الصحية البيئية الرئيسية التي
ت��واج �ه �ه��ا ال�م�ن�ط�ق��ة ،م��ع ال �ت �ش��دي��د ّعلى
التوصيات وال��دروس التي يمكن تعلمها
م��ن األزم ��ات البيئية وال�ص�ح�ي��ة ،السابقة
وال �ح��ال �ي��ة ،ب �م��ا ف��ي ذل ��ك ج��ائ �ح��ة ك��ورون��ا
(كوفيد.)19-
ت��واج��ه المنطقة ال�ع��رب�ي��ة مجموعة من
ال �ع��وام��ل ال �خ �ط��رة ال �م��ؤث��رة ع�ل��ى ال�ص�ح��ة،
بينها ممارسات التنمية غير المستدامة،
وح��االت ال�ط��وارئ اإلنسانية الناجمة عن
ّ
والتوسع الحضري
النازحين والالجئين،
ال �س��ري��ع ،وت� �ض ��اؤل ال� �م ��وارد ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة،
وتدهور األراضي .وقد ّأدت عوامل الخطر
هذه إلى العديد من العواقب الملحوظة،
كتلوث الهواء وإدارة مياه الصرف الصحي
وال�ن�ف��اي��ات الصلبة على نحو غير مالئم،
وأخيرًا وباء كورونا المستجدُ .ي ّ
عد تلوث
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 السكاني
ّ
ي��ول��دان أيضًا المزيد من النفايات ،التي
ُ
ت �ع��ال��ج ب �ع��د ذل ��ك ب�ط��ري�ق��ة س �ي �ئ��ة ،األم��ر
الذي يزيد المخاطر الصحية تفاقمًا .إلى
ذل��ك ،كشفت جائحة ك��ورون��ا المستمرة
منذ نهاية  2019ضعف أنظمة الرعاية
الصحية ف��ي المنطقة ال�ع��رب�ي��ة ،وال�ق��درة
المحدودة في معظم البلدان على التعامل
مع األزمات الصحية الطارئة .كما أظهرت
الجائحة أن��ه ال يمكن الحفاظ على صحة
الناس فقط باستهداف المجموعات التي
يمكنها ّ
تحمل تكاليف خ��دم��ات الرعاية
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.
ّ
تشكل المواد الخطرة والسامة تحديًا
صحيًا كبيرًا في المنطقة العربية ،نتيجة
اإلدارة غ�ي��ر ال�م�لائ�م��ة وت��داب �ي��ر ال�س�لام��ة
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
للعواقب الصحية النفجار صيف 2020
ف��ي م��رف��أ ب �ي��روت ،بفعل ت�خ��زي��ن نيترات
األمونيوم على نحو غير آمن .ومن المتوقع
أن ي �ك��ون ل�لإن�ف�ج��ار ت��أث�ي��ر ط��وي��ل األم��د،
خصوصًا م��ن حيث زي��ادة أم��راض الجهاز
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
قبل األوان سنة  2020نتيجة التعرض
للمخاطر البيئية التقليدية .وسيرتفع
هذا الرقم مع ظهور مزيد من عوامل الخطر
البيئية وتأثيراتها ،بما فيها الجوع وسوء
ال�ت�غ��ذي��ة .ل��ذا تستدعي ال�ت�ح��دي��ات التي
ً
تحوال كبيرًا في
تواجهها المنطقة العربية
طريقة إدارة أولويات الصحة البيئية.
ع�ل��ى ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة أن ت�ع�م��ل بمزيد
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،
ك�م��ا ي�ج��ب تصميم اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات أكثر
ّ
ُّ
للحد من ُّ
والتكيف،
تغير المناخ
فاعلية
ُ ّ
ً
تركز على الصحة إجماال ،وبصورة عامة،
تحسين تقويمات المخاطر الصحية وجمع
البيانات لتزويد صانعي السياسات العرب
األدوات الصحيحة لمواجهة التحديات
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
اآلم �ن��ة أح��د ال�م�خ��اط��ر البيئية
ّ
التي تواجه السكان العرب .وقد سلطت

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

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 ّ
للحد من
انتشار أي ع��دوى ،بما ف��ي ذل��ك فيروس
ك��ورون��ا المستجد .لكن البيانات األخيرة
تنطوي على أرق��ام مقلقة ،إذ يفتقر نحو
 50مليون عربي إلى خدمات مياه الشرب
األساسية ،كما ان  74مليون 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
ّ
تجنبها.
ه �ن��اك ت�س��ع دول ف�ق��ط م��ن أص ��ل 22
دول��ة عربية تسير على الطريق الصحيح
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
المنطقة ع ��ددًا ك�ب�ي�رًا م��ن ال�ع��وائ��ق التي
تمنع التقدم نحو تحقيق هذا الهدف ،بما
ّفي ذلك الصراعات وعدم االستقرار ،التي
أثرت على أنظمة إدارة المياه .لذا ّ
يتعين
ع�ل��ى ال �ح �ك��وم��ات ت�ط��وي��ر وت�ن�ف�ي��ذ ب��رام��ج
متكاملة للمياه والصرف الصحي ،والتزام
التمويل والتنفيذ سريعًا.
الهواء

ّأدى النمو االجتماعي والديموغرافي
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
في السنوات األخيرة .وقد ساهم ذلك،
إل� ��ى ع ��وام ��ل أخ � � ��رى ،ف ��ي زي � � ��ادة ت �ل��وث
ّ
ال�ه��واء إل��ى معدالت باتت تشكل خطرًا
ك�ب�ي�رًا ع�ل��ى ال �س �ك��ان .وغ��ال�ب��ًا م��ا ت�ت�ج��اوز
ّ
المسجلة لتلوث ال�ه��واء ما
المستويات
ب�ي��ن خمسة و 10أض �ع��اف ال �ح��دود التي
ّ
وتعد
وضعتها منظمة الصحة العالمية.
م��دن عربية ع��دة من المدن ال�ـ 20األكثر
تلوثًا في العالم .وفي كثير من البلدان
في المنطقة العربية ُس ّجل ارتفاع كبير
ُ
في عدد الوفيات التي تعزى إلى تلوث
ال�ه��واء الداخلي وال�خ��ارج��ي .كذلك ،فإن
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،
واإلصابة بالسرطان ،والمزيد من حاالت
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 نّ��وع �ي��ة ال � �ه � ��واء ،إذ
أظهرت الدراسات أدلة على العالقة بين
تلوث الهواء وزيادة الحاالت ّ
وحدتها.
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� ً�اء على
دراس��ات رص��د ال�ه��واء والنمذجة .ف��إدارة
ال �م �خ��اط��ر س� �ت � ّ
�زود ص��ان �ع��ي ال �س �ي��اس��ات
ال� �ع ��رب األدوات ال �ص �ح �ي �ح��ة ل�ل�س�ي�ط��رة
ع�ل��ى ال�ت�ه��دي��دات ال�ص�ح�ي��ة ،وتخصيص

ال�م��وارد ،وترتيب البدائل العالجية ،مما
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
ّ
بمعدل ُي�ن��ذر بالخطر،
المنطقة العربية
ُّ
نظرًا إل��ى النمو السكاني والتغيرات في
أن� �م ��اط االس� �ت� �ه�ل�اك واإلن� � �ت � ��اج .وي �ج��ري
ال �ت �خ �ل��ص م� ��ن  53ف� ��ي ال �م �ئ��ة م� ��ن ك��ل
النفايات برميها عشوائيًا .وي ��ؤدي هذا
إلى تلوث خطير للهواء والتربة والمياه،
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
التنفس وال�ت�ه��اب الحلق وال�س�ع��ال ،إلى
ج��ان��ب ارت �ف��اع درج ��ة ال �ح��رارة وال�ت�ه��اب��ات
العين وال�ت�ه��اب��ات ال�ج�ه��از الهضمي ،من
ُ
مجموعة م�ش��اك��ل صحية ت �ع��زى إل��ى حد
كبير إلى اإلدارة غير السليمة للنفايات.
نفسه
ك �م��ا ان ق �ط��اع ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ّ
ي �ع� ّ�د م �س��اه �م��ًا رئ �ي �س �ي��ًا آخ ��ر ف ��ي ت��دف��ق
النفايات الخطرة ،التي ال توجد قوانين
ت �ح �ك��م ال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��ا ف ��ي دول ع ��دة.
وزادت جائحة كورونا استعمال العناصر
ذات اإلس �ت �خ��دام ال ��واح ��د ،م�ث��ل األق�ن�ع��ة
والقفازات وعبوات تعقيم اليدين ،التي
ينتهي ج��زء كبير منها ف��ي البحار وعلى
الشواطئ.
ُوي � �ع� � ّ�د اع� �ت� �م ��اد ن �ه��ج دائ � � ��ري إلدارة
النفايات ،يقوم على ّ
الحد 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

ِّ
ي � ��ؤث � ��ر ال� �ت� �ص ��ري ��ف ال� �م� �ب ��اش ��ر ل �م �ي��اه
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.
ُ
وت �ن �ت��ج ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ح��ال�ي��ًا ن�ح��و 12
بليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي
س �ن��وي��ًاُ ،ي �ع��ال��ج أق ��ل م ��ن  60ف ��ي ال�م�ئ��ة
منها ،ويعاد استعمال نصف كمية المياه
المعالجة فقط .أما الكمية المتبقية ،من
م�ي��اه مبتذلة أو معالجة ج��زئ�ي��ًا ،فتصرف
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
الملوثة بسموم الطحالب ال��ى ع��دد كبير
من متالزمات التسمم بالمأكوالت البحرية.
ويمكن بعض السموم الناتجة من العوالق
النباتية البحرية أن تكون قاتلة للغاية.
وي ��ؤدي ت��راك��م الجسيمات البالستيكية
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 اإلنسانُ .ويذكر أن البحر المتوسط
ُيعتبر من أكثر المناطق تضررًا في العالم

ِّ
يشكل ُّ
تغير المناخ خطرًا صحيًا عالميًا،
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
المتطرفة وارت �ف��اع مستوى سطح البحر،
أم��راض القلب واألوع�ي��ة الدموية وأم��راض
الجهاز التنفسي وض��رب��ات الشمس .ومن
أب��رز اآلث��ار غير المباشرة انتشار األم��راض
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
وال�م�ه�ن�ي��ة .ك�م��ا ي��ؤث��ر ت�غ� ُّ�ي��ر ال�م�ن��اخ أيضًا
على نحو غير مباشر على الصحة بإعاقة
التنمية المستدامة وتفاقم الفقر .وتفيد
المعلومات المتاحة أن ُّ
تغير المناخ فرض
بالفعل عبئًا صحيًا في المنطقة العربية،
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  3في المئة.
لم يحظ تأثير ُّ
تغير المناخ على صحة
ال�س�ك��ان ال �ع��رب ب��االه�ت�م��ام ال�ك��اف��ي حتى
حد كبير إلى
اآلن .وتفتقر المنطقة إلى ٍ
خ �ط��ط ال �ت �ك� ُّ�ي��ف ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ن��اول
االس�ت�ج��اب��ات التشريعية والعمليةً ،
بناء
على المخاطر الصحية المتوقعة لموجات
الحر وال�ظ��واه��ر الجوية ال�ش��دي��دة وتلوث
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
للعوامل المختلفة التي تؤثر على نتائج
ُّ
تغير المناخ على الصحة ،من أجل تصميم
ُّ
استراتيجيات فعالة للتخفيف والتكيف.
خالصة وتوصيات

لم يعد في اإلمكان إنكار تأثير المخاطر
البيئية على صحة اإلن�س��ان .وعند النظر
إلى المنطقة العربية على وجه التحديد،
نجد ان االفتقار إلى المياه المأمونة ،وزيادة
منها،
توليد النفايات وسوء طرق التخلص ّ
ُّ
وتغير المناخ ،وتلوث البيئة البحرية ،كلها
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
م��راع��اة أك�ب��ر للمخاطر البيئية على صحة
اإلن �س��ان ،وال �ت��ي يمكن ّ
تجنبها إل��ى ح� ٍ�د
ّ
كبير .في إط��ار التعاون اإلقليمي ،يتعين
على وزارات الصحة والبيئة في المنطقة
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
لكمية إم ��دادات ال�م�ي��اه ونوعيتها .وفي
م��ا يتعلق بتلوث ال �ه��واء ،يجب تحديث
معايير جودة الهواء لتتوافق مع المعايير
الدولية المرتبطة بالصحة .ومن الضروري
وجود شبكة من محطات المراقبة العاملة
ف��ي جميع ال ��دول العربية لمراقبة ج��ودة
ال �ه��واء .وم��ع أخ��ذ ت��أث�ي��رات ت�غ� ُّ�ي��ر المناخ
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
خصيصًا ّ
للحد من مسببات ُّ
تغير المناخ
وال�ت�ك� ُّ�ي��ف م�ع��ه ،ت�ك��ون ل�ه��ا آث ��ار مباشرة
وواض� �ح ��ة ع �ل��ى ص �ح��ة ال �س �ك��ان ال �ع��رب.
ويجب تطوير التشريعات الخاصة بإدارة
النفايات ،بدءًا من تخفيف كميتها ،في
م��وازاة إط��ار شامل للرصد وتقويم تأثير
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
لمستويات ال�م�ع��ادن الثقيلة ف��ي أن��واع
األس �م��اك ،ع�ل��ى سبيل ال �م �ث��ال ،ض��روري
لمنع المخاطر الصحية ولضمان ش��روط
السالمة الغذائية.
لطالما كان الترابط بين البيئة الطبيعية
وص�ح��ة ّاإلن�س��ان م�ص��در قلق ج��دي ،لكن
خطر تفشي األوبئة يضعه اليوم في مركز
ال�ص��دارة .اآلن ،أكثر من أي وقت مضى،
ب��ات واضحًا أن البيئة الطبيعية الصحية
هي شرط أساسي لصحة البشر.
يمكن ت�ن��زي��ل ال�ن��ص ال�ك��ام��ل للتقرير
منwww.afedonline.org :
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ﻋـن اﻟﻣﻧظﻣـﺔة
اﻟﻧﺷﺄة واﻷھداﻓﺎف

اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ
ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ﺑﺒﯿﺮوت -ﻟﺒﻨﺎن

اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﻧظﻣﺔ
ﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣل اﻟﻣﻧظﻣﺔ

::اﻟﻨﺸـــﺮة اﻹﺧﺒﺎرﯾﺔ
::
أرﺷﯿﻒ اﻻﺧﺒﺎر :ﻋﺎم
2019
أرﺷﯿﻒ ﻋﺎم 2018
أرﺷﯿﻒ ﻋﺎم 2017
أرﺷﯿﻒ ﻋﺎم 2016

اﻷﻧﺷطﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ واﻹﻧﺟﺎزات
::رواﺑﻂ::

ﻣـن اﻟﻣﻧظﻣـﺔ

وزارات اﻟﺰراﻋﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ

أﺧﺑﺎر اﻟﻣﻧظﻣﺔ

اﻟﻤﻜﺎﺗﺐ وﺿﺒﺎط
اﻹﺗﺼﺎل

إﺻدارات
إﻋﻼﻧﺎت اﻟﻣﻧظﻣﺔ
ﻟﻺﺗﺻﺎل
اﻟﺻﻔﺣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ

ﺷﺎرﻛﺖ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﻜﺘﺒﮭﺎ اﻻﻗﻠﯿﻤﻲ ﻟﻠﻤﺸﺮق اﻟﻌﺮﺑﻲ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ
11/11/2020-10م  ،ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ  ،واﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻋﺒﺮ
ﺗﻘﻨﯿﺔ ) اﻟﻔﯿﺪﯾﻮ ﻛﻮﻧﻔﺮﻧﺲ(  ،ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ.

/

ﻧﺎﻗﺶ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﯿﻮﻣﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺬي اطﻠﻘﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻟﻠﻌﺎم  2020ﺣﻮل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﯿﺌﺔ وﺷﻤﻠﺖ ﻣﺤﺎور
ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺤﺪﯾﺎت اﻟﺼﺤﯿﺔ ﻷھﺪاف اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ) (SDGsوﺗﺄﺛﯿﺮ ﻓﯿﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ  ،وﺗﻐﯿﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﮭﻮاء ،واﻟﻤﯿﺎه
واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﯾﺔ واﻟﺼﺤﺔ ،وإدارة اﻟﻨﻔﺎﯾﺎت واﻟﺼﺤﺔ.

ﺗﺠﺪر اﻹﺷﺎرة اﻟﻰ ان اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺗﺸﺎرك ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺳﻨﻮﯾﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﺑﻤﻌﺎﻟﻲ اﻟﻤﺪﯾﺮ اﻟﻌﺎم او ﻣﻦ ﯾﻨﻮب ﻋﻨﮫ إﯾﻤﺎﻧﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ ﺑﺄھﻤﯿﺔ دور
اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﻤﺸﺘﺮك.
ﻋﻠﻤﺎ ً ﺑﺄن اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﯿﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﯿﺔ ) (AFEDﻣﻨﻈﻤﺔ إﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﺣﻜﻮﻣﯿﺔ ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎم  2006ﻓﻲ ﺑﯿﺮوت ﺑﮭﺪف ﺗﻌﺰﯾﺰ اﻟﻮﻋﻲ ﻓﻲ
ﻗﻀﺎﯾﺎ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ وﺗﺴﻠﯿﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺿﯿﻊ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﯾﺔ اﻟﺒﯿﺌﺔ ،وﯾﺘﻌﺎون اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻣﻊ اﻟﺨﺒﺮاء
/

واﻹﻛﺎدﯾﻤﯿﯿﻦ واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻹﻗﻠﯿﻤﯿﺔ واﻟﺪوﻟﯿﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم  ،وﯾﻨﺸﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﺗﻘﺮﯾﺮا ً دورﯾﺎ ً ﻣﺴﺘﻘﻼً ﻋﻦ وﺿﻊ اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﯾﺘﻢ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﮫ
ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻋﻠﻤﻲ ﺳﻨﻮي ﯾﺸﺎرك ﻓﯿﮫ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﺒﺎﺣﺜﯿﻦ ﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ.

© ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﻮق ﻣﺤﻔﻮظﺔ  -اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ

/

11/16/2020

اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وراء  %23ﻣن اﻟوﻓﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ  -ﻣﺻر اﻟﯾوم

ﺗﻮﻗﻴﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻤﺤﻠﻲ  09:37:26آﺧﺮ ﺗﺤﺪﻳﺚ

ﺪﻳﻦ ﻗﺮار اﻻﺣﺘﻼل اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻲ ﺑﺒﻨﺎء  1257وﺣﺪة اﺳﺘﻴﻄﺎﻧﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة

ﺣﺮﻳﻖ ﺿﺨﻢ ﺑﻤﺤﻄﺔ ﻣﺘﺮو أﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻷﻟﻤ

ﺑﻴﺌﺔ « ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت وأﺧﺒﺎر ﺑﻴﺌﻴﺔ

"ﻛﻮروﻧﺎ" ﻛﺸﻒ ﺿﻌﻒ ﻣﻌﻈﻢ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وراء  %23ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
اﻟﺜﻼﺛﺎء  10,ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  /ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 23:59 ، 2020ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﻤﺤﻠﻲ

ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء
اﻟﻘﺎﻫﺮة  -ﻣﺼﺮ اﻟﻴﻮم

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  23ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ.وﺳﻴﻌﻠﻦ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺧﻼل ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻲ اﻓﺘﺮاﺿﻲ
ً
ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ ﺧﺒﺮاء وﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺑﻠﺪان ﻋﺪة ،ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻏﺮﻓﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ
ً
ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ.وﻳﺸﺪد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﺗﺘﻜﺎﻣﻼن ،وﻓﻘﺎ ﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ 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 اﻹﻧﺴﺎن« ،ﻻﻓﺘﺎ
ً
ٌ
ّ
إﻟﻰ أن »ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ آﺧﺬ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ،وﻫﻮ ﻳﻘﺪر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺤﻮ  23ﻓﻲ اﻟﻤﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﻓﻴﺎت

ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ«.
ﱢ
وﻳﺴﻠﻂ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮه ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ
ّ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﺪروس اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ،اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ
1/14

اﻟﻌواﻣل-اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ-وراء-23-ﻣن-اﻟوﻓﯾﺎت-ﻓﻲ-اﻟﻌﺎﻟم-اﻟﻌرﺑﻲhttps://www.egypt-today.com/330/215950-

11/16/2020

اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ وراء  %23ﻣن اﻟوﻓﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ  -ﻣﺻر اﻟﯾوم

ﺟﺎﺋﺤﺔ »ﻛﻮروﻧﺎ« .وﻳﻠﻔﺖ إﻟﻰ أن »اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮة اﻟﻤﺆﺛﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ،ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻤﺎرﺳﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ّ
ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،وﺣﺎﻻت اﻟﻄﻮارئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﺎزﺣﻴﻦ واﻟﻼﺟﺌﻴﻦ ،واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﺴﺮﻳﻊ ،وﺗﻀﺎؤل اﻟﻤﻮارد اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ،
ّ
وﺗﺪﻫﻮر اﻷراﺿﻲ« .وﻳﻮﺿﺢ أن »ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ ﻫﺬه أدت إﻟﻰ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻗﺐ اﻟﻤﻠﺤﻮﻇﺔ ،كﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء وإدارة ﻣﻴﺎه اﻟﺼﺮف
ً
اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ ،وأﺧﻴﺮا وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪ«.

ً
ُ ّ
وﻳﻌﺪ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻣﻦ أﻛﺜﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﺷﻴﻮﻋﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ» ،وﺗﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺳﻮء ﻧﻮﻋﻴﺔ
ً
ّ
ُ
ّ
اﻟﻬﻮاء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ .ﻛﻤﺎ أن اﻟﻌﺼﺮﻧﺔ واﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ ﻳﻮﻟﺪان أﻳﻀﺎ اﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺎﻟﺞ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺳﻴﺌﺔ؛ اﻷﻣﺮ
ً
اﻟﺬي ﻳﺰﻳﺪ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﺗﻔﺎﻗﻤﺎ«.
ً
أﻳﻀــــــــــــــــﺎ :
ﻗﺪ ﻳﻬﻤﻚ
"ﻧﺎﺳﺎ" ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة
ً
ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻳﻮﺿﺢ أن ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻳﻘﺘﻞ  49أﻟﻔﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻴﻦ
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ﻗﺮاؤﻧﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﻲ ﺗﻮﻳﺘﺮ
ً
ﻣﺠﺎﻧﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺴﺎﺑﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻳﺘﺮ
ﻳﻤﻜﻨﻜﻢ اﻵن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ آﺧﺮ اﻷﺧﺒﺎر
إﺿﻐﻂ ﻫﻨﺎ ﻟﻺﺷﺘﺮاك

أﺛﺮ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ورﻓﺎﻫﻴﺔ ﻋﻴﺸﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﺠﺪﻳﺪ .إﻻ أن اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻳﻜﺘﺴﺐ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎً أﻛﺒﺮ اﻵن ،ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ واﻗﻊٌ ﻓﻲ ﻗﺒﻀﺔ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻓﻴﺮوس »ﻛﻮروﻧﺎ«
اﻟﺬي ﻳﻌﻮد ،ﻣﺜﻞ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ،إﻟﻰ أﺻﻮل ﺣﻴﻮاﻧﻴﺔ .وﻫﺬا ﻳﻄﺮح ﺿﺮورة اﻹدارة اﻟﻤﺘﻮازﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﻄﺒﻴﻌﺔ .وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻳﺄﺗﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي
اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻟﺴﻨﺔ  2020ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )أﻓﺪ( ،ﺑﻌﻨﻮان »اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« ،ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ،اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷﺑﺮز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ.
إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﺑﺤﺪّ ذاﺗﻪ ﻛﺎن ﻣﺴﻌﻰ ﺻﻌﺒﺎً ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﻮﺑﺎء ووﺿﻌﺖ ﻗﻴﻮداً ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎً
ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻨﺎ .وﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت اﻟﺬي ّ
أﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ وﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،وأﻟﺤﻖ أﺿﺮاراً ﺟﺴﻴﻤﺔ ﺑﻤﻜﺎﺗﺒﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺄﺳﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ أﺻﺎﺑﺖ ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ .وﺑﺎﻟﺘﻮازي ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ
ﺑﻠﺪان اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،أدى ﻫﺬا اﻷﻣﺮ 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.
ّ
ﺳﻠﻄﺖ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻫﻮ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻋﺸﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ »وﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ« اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﻬﺎ »أﻓﺪ« ﻋﺎم  .2008وﻗﺪ أﻟﻬﻤﺖ ﻫﺬه اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺘﻲ
واﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﻮﺻﻰ ﺑﻬﺎ ،ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﺗﺒﺎدل اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،وﺣﻔﺰت ﻛﺜﻴﺮاً ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات ﻋﺒﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ ﻣﻮاﺿﻴﻊ رﺋﻴﺴﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ ،واﻟﻤﻴﺎه ،واﻟﻄﺎﻗﺔ ،واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ ،واﻟﺒﺼﻤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،واﻻﺳﺘﻬﻼك اﻟﻤﺴﺘﺪام ،وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﺒﻴﺌﻲ ،ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻣﻮر أﺧﺮى.



ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺮاض واﻷوﺑﺌﺔ واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ وﺗﺄﺛﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل إدارة اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .وﻫﺬا ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ
اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ ﻛﺠﺰء ﻣﻦ أي ﺧﻄﺔ ﻟﻠﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ .وﻓﻲ ﺣﻴﻦ أن ﻫﺬه ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ أﻛﺜﺮ أﻫﻤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ؛ ﺣﻴﺚ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ أﻋﻠﻰ وﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ أﺑﻄﺄ
ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان.
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أﺧﺒﺎر

»اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ زﻣن »ﻛوروﻧﺎ

اﻗﺘﺼﺎد

ﺛﻘﺎﻓﺎت

ﺗﺮﻓﻴﻪ

ﻻﻳﻒ ﺳﺘﺎﻳﻞ

11/16/2020

ﻣﺬاﻗﺎت

رﻳﺎﺿﺔ

ﺻﺤﺔ وﻋﻠﻮم

ﻓﻀﺎء اﻟﺮأي

ﺟﺮﻳﺪة اﻟﺠﺮاﺋﺪ

اﻟﻌﻘﻮد اﻷﺧﻴﺮة ،ﺣﻘﻖ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻧﺨﻔﺎﺿﺎً ﻓﻲ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ ،ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺷﻬﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎً
ً
ﻫﺎﺋﻼ ﻓﻲ اﻷﻣﺮاض واﻷﺿﺮار اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﺧﻼل
ﻓﻴﺪﻳﻮ
اﻟﺴﻴﺌﺔ .وﻗﺪّ رت ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ أن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  676أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻴﻔﻘﺪون ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻷوان ﺳﻨﺔ  ،2020ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺧﻄﺎر ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺗﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .وﺗﺸﻤﻞ

اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻷﻛﺜﺮ ﺗﺄﺛﺮاً ﺑﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ...أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ ،واﻹﺳﻬﺎل ،واﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ،واﻟﺴﺮﻃﺎن.
اﻟﻌﻮاﻣﻞ
أﻣﺎ
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﻣﺮاض ﻓﻬﻲ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ،واﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي ،واﻟﺘﻤﺪد اﻟﺤﻀﺮي ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ،وﺗﺪﻫﻮر اﻷراﺿﻲ،
واﻟﺘﻌﺮض ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺎرة .ﻛﻤﺎ أن اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻘﻴّﺪ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺴﻜﻨﻴﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ واﻟﺰراﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه اﻟﻤﻮاﺋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺳﻴﺆدي إﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪّ ﻻت
اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ،ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت إﻟﻰ اﻟﺒﺸﺮ.
ﻳﺪﻋﻮ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ إﻟﻰ ﺿﻤﺎن ﺣﻴﺎة ﺻﺤﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺮﻓﺎﻫﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﺑﺤﻠﻮل ﺳﻨﺔ  .2030وﻳﺘﻄﻠﺐ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺬا اﻟﻬﺪف ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ
ﻋﺐء اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﺒﻴﺌﺔ؛ ﺣﻴﺚ إن اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﺎﻣﻞ رﺋﻴﺴﻲ ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن .وﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺞ ﺑﻴﺌﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻳﻌﺘﺮف
ّ
اﻟﻤﻌﻘﺪة ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻓﺎﻟﺤﺪّ ﻣﻦ اﻟﻌﺐء اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻸﻣﺮاض ﻣﻤﻜﻦ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺼﻤﻤﺔ واﻟﻤﻨﻔﺬة ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺘﻔﺎﻋﻼت
ﺷﺎﻣﻠﺔ.
ّ
ﺗﻤﻜﻦ
وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ،ﻳﻨﺎﻗﺶ ﺗﻘﺮﻳﺮ »أﻓﺪ« ﻟﺴﻨﺔ  2020اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻮاﻧﺐ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وﻳﻘﺘﺮح ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ .وﻳﻤﻜﻦ وﺿﻊ ﻫﺬه اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﺼﺤﺔ ﻓﻲ اﻹﻃﺎر اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ً
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻌﻘﺒﺎت ﺑﺎﺗﺠﺎه
واﻻﻗﺘﺼﺎدي واﻟﺒﻴﺌﻲ .وﺗﺘﻨﺎول ﻓﺼﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﻬﻮاء واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺗﻠﻮث اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
ﻟﻘﺪ ﻛﺎن ﻷﻋﻀﺎء »أﻓﺪ« اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ دور رﺋﻴﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻓﻜﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت اﻟﺘﻲ
ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﻲ أﻳﻀﺎً ،ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ .ﻛﻤﺎ ﺳﺎﻫﻢ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﺟﺎﻣﻌﺘﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻓﻲ
ﻣﺼﺮ .وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .وﻓﻲ ﻋﺼﺮ »ﻛﻮروﻧﺎ« ،ﻳُﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮ »أﻓﺪ« اﻓﺘﺮاﺿﻴﺎً ﻟﻠﻤﺮة اﻷوﻟﻰ ،ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﻌﺬر ﺟﻤﻊ
ً
ﻣﺄﻣﻮﻻ.
اﻟﻤﺸﺎرﻛﻴﻦ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ واﺣﺪة ،ﺣﺘﻰ ﺗﻮزﻳﻌﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﻴﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺎت ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪ ،ورﺑﻂ اﻟﻘﺎﻋﺎت إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎً ،ﻛﻤﺎ ﻛﺎن
ﺛﻤﺔ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﻄﻮارئ ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث
اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ .وﻳﺒﻘﻰ إﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﻬﻤﺔ ﻣﻠﺤّ ﺔ.
ﻧﺄﻣﻞ أن ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺴﻠﻴﻂ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺼﺤﺔ ،ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻹدارة اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن
ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ أﻓﻀﻞ ،وأن ﻳُﺴﺎﻫﻢ أﻳﻀﺎً ﻓﻲ ﺗﻨﺸﻴﻂ ُ
اﻟﻨﻈﻢ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﻗﺪ ﺗﻬﻤﻚ :

ﺑﺎﻷرﻗﺎم آﺧﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت ﺗﻔﺸﻲ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻟﻴﻮم 2020-11-16 :
ﺑﺎﻷرﻗﺎم آﺧﺮ إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ واﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻴﻮم 2020-11-16
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻮد ﻣﻌﺮﻓﺘﻪ ﻋﻦ ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ
ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ :آﺧﺮ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ
ﻛﻠﻤﺎت ﻣﻔﺘﺎﺣﻴﺔ :

إﺣﺼﺎﺋﻴﺎت إﻧﺘﺸﺎر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ

ﺑﻴﺌﺔ

ﺻﺤﺔ

وﺑﺎء

ﻓﻴﺮوس

ﻛﻮروﻧﺎ

إﻳﻼف ﻓﻲ

Orion BMS for Lithium Ion

For Electric Vehicles and Energy Storage
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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 اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾروت .وﯾﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﻣؤﺗﻣر
ﺧﺑراء وﺑﺎﺣﺛون ﻣن ﺑﻠدان ﻋدة ،ﯾرﺗﺑطون إﻟﻛﺗروﻧﯾﺎ ً ﻋن طرﯾﻖ ﻣرﻛز ﻟﻠﺗﺣﻛم .وﯾﺗﺣدث ﻓﻲ ﺟﻠﺳﺔ اﻻﻓﺗﺗﺎح
اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻣﻧﺗدى ﻧﺟﯾب ﺻﻌب ورﺋﯾس اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾروت اﻟدﻛﺗور ﻓﺿﻠو ﺧوري ،وﯾﻠﻘﻲ
اﻟﻣدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺻﻧدوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻲ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ ﻣﺎرﻛو ﻻﻣﺑﯾرﺗﯾﻧﻲ اﻟﻛﻠﻣﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ ﻋن اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن وﺑﺎء
ﻛوروﻧﺎ وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟطﺑﯾﻌﺔ.
ھﻧﺎ اﺑرز ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ ﻓﺻول اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﺳﺑﻌﺔ ﻋن اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ وﺗوﺻﯾﺎت:
اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ ﺗﺗﻛﺎﻣﻼن ،وﻓﻘﺎ ً 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 اﻹﻧﺳﺎن .إن
ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﻣﻧﺳوﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌواﻣل اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ آﺧذٌ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ،وھو ﯾﻘدّر ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﺑﻧﺣو  23ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ﻣن
ﯾﺳﻠّط ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻧﺗدى اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )أﻓد( ﻋن اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ
ﻣﺟﻣوع اﻟوﻓﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔِ .
ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮭﮭﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺗﺷدﯾد ﻋﻠﻰ
اﻟﺗوﺻﯾﺎت واﻟدروس اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﻌﻠّﻣﮭﺎ ﻣن اﻷزﻣﺎت 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 ،وﺣﺎﻻت اﻟطوارئ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺟﻣﺔ ﻋن اﻟﻧﺎزﺣﯾن واﻟﻼﺟﺋﯾن ،واﻟﺗوﺳّﻊ اﻟﺣﺿري اﻟﺳرﯾﻊ،
وﺗﺿﺎؤل اﻟﻣوارد اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ،وﺗدھور اﻷراﺿﻲ .وﻗد أدّت ﻋواﻣل اﻟﺧطر ھذه إﻟﻰ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻗب
اﻟﻣﻠﺣوظﺔ ،ﻛﺗﻠوث اﻟﮭواء وإدارة ﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﯾر ﻣﻼﺋم ،وأﺧﯾرا ً وﺑﺎء
ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد .ﯾُﻌ ّد ﺗﻠوث اﻟﮭواء ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﺷﻛﻼت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﺷﯾوﻋﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺑﻠدان اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،وﺗﺗزاﯾد اﻟوﻓﯾﺎت
اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن ﺳوء ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﮭواء ﺑﺷﻛل ﻣﻠﺣوظ .ﻛﻣﺎ ان اﻟﻌﺻرﻧﺔ واﻟﻧﻣو اﻟﺳ ّﻛﺎﻧﻲ ﯾوﻟّدان أﯾﺿﺎ ً اﻟﻣزﯾد ﻣن
اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ،اﻟﺗﻲ ﺗُﻌﺎﻟﺞ ﺑﻌد ذﻟك ﺑطرﯾﻘﺔ ﺳﯾﺋﺔ ،اﻷﻣر اﻟذي ﯾزﯾد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺗﻔﺎﻗﻣﺎ ً .إﻟﻰ ذﻟك ،ﻛﺷﻔت
ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﻣرة ﻣﻧذ ﻧﮭﺎﯾﺔ  2019ﺿﻌف أﻧظﻣﺔ اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،واﻟﻘدرة
اﻟﻣﺣدودة ﻓﻲ ﻣﻌظم اﻟﺑﻠدان ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟطﺎرﺋﺔ .ﻛﻣﺎ أظﮭرت اﻟﺟﺎﺋﺣﺔ أﻧﮫ ﻻ ﯾﻣﻛن
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻧﺎس ﻓﻘط ﺑﺎﺳﺗﮭداف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛﻧﮭﺎ ﺗﺣ ّﻣل ﺗﻛﺎﻟﯾف ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ.
ﻓﺎﻟﮭدف اﻟﺛﺎﻟث ﻣن أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ھو وﺟوب ﺗوﻓﯾر “اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ” ،ﻻ ﻟﻠﻘﺎدرﯾن ﻓﺣﺳب.
ﺗﺷ ّﻛل اﻟﻣواد اﻟﺧطرة واﻟﺳﺎﻣﺔ ﺗﺣدﯾﺎ ً ﺻﺣﯾﺎ ً ﻛﺑﯾرا ً ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻹدارة ﻏﯾر اﻟﻣﻼﺋﻣﺔ وﺗداﺑﯾر
اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﺗﺳﺎھﻠﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺻﺎرﻣﺔ .وﻓﻲ إطﺎر اﻟﺣوادث اﻟطﺎرﺋﺔ ،ﻻ ﯾزال ﯾﻧﺑﻐﻲ
ﻣﻌرﻓﺔ اﻷﺛر اﻟﻧﮭﺎﺋﻲ ﻟﻠﻌواﻗب اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻻﻧﻔﺟﺎر ﺻﯾف  2020ﻓﻲ ﻣرﻓﺄ ﺑﯾروت ،ﺑﻔﻌل ﺗﺧزﯾن ﻧﯾﺗرات
اﻷﻣوﻧﯾوم ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﯾر آﻣن .وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﯾﻛون ﻟﻺﻧﻔﺟﺎر ﺗﺄﺛﯾر طوﯾل اﻷﻣد ،ﺧﺻوﺻﺎ ً ﻣن ﺣﯾث زﯾﺎدة
أﻣراض اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ وأﻧواع ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن اﻟﺳرطﺎن .ﻛﻣﺎ أن اﻻﺳﺗﺧدام ﻏﯾر اﻟﻣﻧﺿﺑط ﻟﻠذﺧﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﺣروب
واﻟﺻراﻋﺎت اﻟﻣﺗﺗﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻧﻌﻛس ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﻣﻼﯾﯾن ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﺗﻌطﯾل اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ
واﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض ﻓﻲ اﻟﻣﺧﯾﻣﺎت اﻟﺗﻲ ﺗؤوي ﻣﻼﯾﯾن اﻟﻧﺎزﺣﯾن واﻟﻼﺟﺋﯾن.
ﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن أﻛﺛر ﻣن  676أﻟف ﻣواطن ﻋرﺑﻲ ﺳوف ﯾﻔﻘدون ﺣﯾﺎﺗﮭم ﻗﺑل اﻷوان 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 ﺗﺣوﻻً ﻛﺑﯾرا ً
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
ﻟﻼﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺑﯾﺋﯾﺔ ﻗوﯾﺔ ﻣﺷﺗرﻛﺔ ،ﻛﻣﺎ ﯾﺟب ﺗﺻﻣﯾم اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت أﻛﺛر ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ ﻟﻠﺣ ّد ﻣن ﺗﻐﯾﱡر اﻟﻣﻧﺎخ
واﻟﺗﻛﯾﱡف ،ﺗُر ّﻛز ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ إﺟﻣﺎﻻً ،وﺑﺻورة ﻋﺎﻣﺔ ،ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻘوﯾﻣﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﯾﺔ وﺟﻣﻊ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
ﻟﺗزوﯾد ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌرب اﻷدوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ اﻟﺗﺣدﯾﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ.
اﻟﻣﯾﺎه
ﯾُﻌ ّد اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻵﻣﻧﺔ أﺣد اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ اﻟرﺋﯾﺳﯾﺔ
اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌرب .وﻗد ﺳﻠّطت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ اﻟﺿوء ﻋﻠﻰ أھﻣﯾﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ
واﻟﻧظﺎﻓﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ .واﻷﻛﯾد أن ﺗوﻓﯾر إﻣدادات اﻟﻣﯾﺎه اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾﺔ ،واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ اﻟﻣﻧﺎﺳب وﻣراﻓﻖ
ﻏﺳل اﻟﯾدﯾن ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب زﯾﺎدة اﻟوﻋﻲ ،أﻣور ﺿرورﯾﺔ ﻟﻠﺣ ّد ﻣن اﻧﺗﺷﺎر أي ﻋدوى ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻓﯾروس
ﻛوروﻧﺎ اﻟﻣﺳﺗﺟد .ﻟﻛن اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻷﺧﯾرة ﺗﻧطوي ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم ﻣﻘﻠﻘﺔ ،إذ ﯾﻔﺗﻘر ﻧﺣو  50ﻣﻠﯾون ﻋرﺑﻲ إﻟﻰ
ﺧدﻣﺎت ﻣﯾﺎه اﻟﺷرب اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ،ﻛﻣﺎ ان  74ﻣﻠﯾون ﺷﺧص ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻻ ﯾﺣﺻﻠون ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟﺻرف
اﻟﺻﺣﻲ اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ .وﺗﺷﯾر اﻟﺗﻘدﯾرات إﻟﻰ أن ﺧدﻣﺎت اﻟﻣﯾﺎه واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ واﻟﻧظﺎﻓﺔ اﻟﺳﯾﺋﺔ ھذه ھﻲ
اﻟﺳﺑب ﻓﻲ  40أﻟف وﻓﺎة ﻣﺑﻛرة ﺳﻧوﯾﺎً ،ﻛﺎن ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎن ﺗﺟﻧّﺑﮭﺎ.
ھﻧﺎك ﺗﺳﻊ دول ﻓﻘط ﻣن أﺻل  22دوﻟﺔ ﻋرﺑﯾﺔ ﺗﺳﯾر ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻖ اﻟﺻﺣﯾﺢ ﻟﺗﺣﻘﯾﻖ اﻟﮭدف اﻟﺳﺎدس ﻣن
أھداف اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻧظﯾﻔﺔ واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ .وﺗواﺟﮫ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻋددا ً ﻛﺑﯾرا ً ﻣن
اﻟﻌواﺋﻖ اﻟﺗﻲ ﺗﻣﻧﻊ اﻟﺗﻘدم ﻧﺣو ﺗﺣﻘﯾﻖ ھذا اﻟﮭدف ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺻراﻋﺎت وﻋدم اﻻﺳﺗﻘرار ،اﻟﺗﻲ أﺛّرت ﻋﻠﻰ
أﻧظﻣﺔ إدارة اﻟﻣﯾﺎه .ﻟذا ﯾﺗﻌﯾّن ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺎت ﺗطوﯾر وﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ ﻣﺗﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻣﯾﺎه واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ،
واﻟﺗزام اﻟﺗﻣوﯾل واﻟﺗﻧﻔﯾذ ﺳرﯾﻌﺎ ً.
اﻟﮭواء
أدّى اﻟﻧﻣو اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ واﻟدﯾﻣوﻏراﻓﻲ واﻻﻗﺗﺻﺎدي ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻟﻌرﺑﻲ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟطﺎﻗﺔ
واﻟﺳﯾﺎرات ﻓﻲ اﻟﺳﻧوات اﻷﺧﯾرة .وﻗد ﺳﺎھم ذﻟك ،إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ،ﻓﻲ زﯾﺎدة ﺗﻠوث اﻟﮭواء إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت
ﺑﺎﺗت ﺗﺷ ّﻛل ﺧطرا ً ﻛﺑﯾرا ً ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻛﺎن .وﻏﺎﻟﺑﺎ ً ﻣﺎ ﺗﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﺳﺟّﻠﺔ ﻟﺗﻠوث اﻟﮭواء ﻣﺎ ﺑﯾن ﺧﻣﺳﺔ
و 10أﺿﻌﺎف اﻟﺣدود اﻟﺗﻲ وﺿﻌﺗﮭﺎ ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .وﺗﻌ ّد ﻣدن ﻋرﺑﯾﺔ ﻋدة ﻣن اﻟﻣدن اﻟـ 20اﻷﻛﺛر
ﺳﺟّل ارﺗﻔﺎع ﻛﺑﯾر ﻓﻲ ﻋدد اﻟوﻓﯾﺎت اﻟﺗﻲ ﺗُﻌزى
ﺗﻠوﺛﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم .وﻓﻲ ﻛﺛﯾر ﻣن اﻟﺑﻠدان ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ُ
إﻟﻰ ﺗﻠوث اﻟﮭواء اﻟداﺧﻠﻲ واﻟﺧﺎرﺟﻲ .ﻛذﻟك ،ﻓﺈن اﻟﻌبء اﻹﺟﻣﺎﻟﻲ ﻟﻠﻣرض اﻟﻧﺎﺟم ﻋن ﺗﻠوث اﻟﮭواء آﺧذ ﻓﻲ
اﻻزدﯾﺎد ،ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌدل اﻧﺗﺷﺎر أﻣراض اﻟﻘﻠب واﻟرﺋﺔ ،واﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺳرطﺎن ،واﻟﻣزﯾد ﻣن ﺣﺎﻻت اﻟرﺑو.
وﻗد أﺷﺎع ظﮭور ﻓﯾروس ﻛوروﻧﺎ واﻧﺗﺷﺎره إﺣﺳﺎﺳﺎ ً إﺿﺎﻓﯾﺎ ً ﺑﺎﻟﺿرورة اﻟﻣﻠﺣّﺔ ﻟﺗﺣﺳﯾن ﻧوﻋﯾﺔ اﻟﮭواء ،إذ
أظﮭرت اﻟدراﺳﺎت أدﻟّﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯾن ﺗﻠوث اﻟﮭواء وزﯾﺎدة اﻟﺣﺎﻻت وﺣدّﺗﮭﺎ.
وﻣن أﺟل إدارة ﺟودة اﻟﮭواء ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﺻﺣﯾﺢ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ،ﯾﺗﻌﯾّن ﺗﺣﺳﯾن ﺗﻘوﯾﻣﺎت اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﯾﺔ ﺑﻧﺎ ًء
ﺳﺗزود ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻌرب اﻷدوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ
ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت رﺻد اﻟﮭواء واﻟﻧﻣذﺟﺔ .ﻓﺈدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ّ
ﻟﻠﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺗﮭدﯾدات اﻟﺻﺣﯾﺔ ،وﺗﺧﺻﯾص اﻟﻣوارد ،وﺗرﺗﯾب اﻟﺑداﺋل اﻟﻌﻼﺟﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾؤدي ﻓﻲ اﻟﻧﮭﺎﯾﺔ إﻟﻰ
اﻟﺣ ّد ﻣن ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻠوث اﻟﮭواء ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت
ﯾﺗزاﯾد ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺻﻠﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺑﻣﻌدّل ﯾُﻧذر ﺑﺎﻟﺧطر ،ﻧظرا ً إﻟﻰ اﻟﻧﻣو اﻟﺳﻛﺎﻧﻲ واﻟﺗﻐﯾﱡرات
ﻓﻲ أﻧﻣﺎط اﻻﺳﺗﮭﻼك واﻹﻧﺗﺎج .وﯾﺟري اﻟﺗﺧﻠص ﻣن  53ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ ﻣن ﻛل اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﺑرﻣﯾﮭﺎ ﻋﺷواﺋﯾﺎ ً .وﯾؤدي
ھذا إﻟﻰ ﺗﻠوث ﺧطﯾر ﻟﻠﮭواء واﻟﺗرﺑﺔ واﻟﻣﯾﺎه ،ﺑﻣﺎ ﻟﮫ ﻣن آﺛﺎر ﻛﺑﯾرة ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎن .ﻓﻘد وﺟدت اﻟدراﺳﺎت
اﻧﺗﺷﺎرا ً ﻛﺑﯾرا ً ﻻﺿطراﺑﺎت 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 اﻹدارة ﻏﯾر اﻟﺳﻠﯾﻣﺔ ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت .ﻛﻣﺎ ان ﻗطﺎع اﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻧﻔﺳﮫ ﯾﻌ ّد ﻣﺳﺎھﻣﺎ ً رﺋﯾﺳﯾﺎ ً آﺧر ﻓﻲ ﺗدﻓّﻖ
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اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت اﻟﺧطرة ،اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗوﺟد ﻗواﻧﯾن ﺗﺣﻛم اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﻓﻲ دول ﻋدة .وزادت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ اﺳﺗﻌﻣﺎل
اﻟﻌﻧﺎﺻر ذات اﻹﺳﺗﺧدام اﻟواﺣد ،ﻣﺛل اﻷﻗﻧﻌﺔ واﻟﻘﻔﺎزات وﻋﺑوات ﺗﻌﻘﯾم اﻟﯾدﯾن ،اﻟﺗﻲ ﯾﻧﺗﮭﻲ ﺟزء ﻛﺑﯾر ﻣﻧﮭﺎ
ﻓﻲ اﻟﺑﺣﺎر وﻋﻠﻰ اﻟﺷواطﺊ.
وﯾُﻌ ّد اﻋﺗﻣﺎد ﻧﮭﺞ داﺋري ﻹدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ،ﯾﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺣ ّد ﻣن اﻹﺳﺗﮭﻼك وإﻋﺎدة اﻻﺳﺗﺧدام واﻟﺗدوﯾر ،أﻣرا ً
ﺑﺎﻟﻎ اﻷھﻣﯾﺔ ﻹﺿﻌﺎف اﻟﺗﺄﺛﯾر اﻟﺿﺎر ﻟﻠﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن واﻟطﺑﯾﻌﺔ ،ﻣﻣﺎ ﯾﺳﺗدﻋﻲ ﺗﻌدﯾل أﻧﻣﺎط
اﻻﺳﺗﮭﻼك.
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ
ﯾؤ ِﺛ ّر اﻟﺗﺻرﯾف اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ﻏﯾر اﻟﻣﻌﺎﻟﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧﺎطﻖ اﻟﺳﺎﺣﻠﯾﺔ ،واﻟﺗﻧﻘﯾب ﻋن اﻟﻧﻔط
واﺳﺗﺧراﺟﮫ ﻓﻲ اﻟﺑﺣر ،واﻟﻣواد اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ،ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌرب.
وﺗُﻧﺗﺞ اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺣﺎﻟﯾﺎ ً ﻧﺣو  12ﺑﻠﯾون 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 اﻷﻧﮭﺎر .وﺗؤدي ﻣﯾﺎه اﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ إﻟﻰ اﻧﺗﺷﺎر ﻣﺳﺑﺑﺎت
اﻷﻣراض ﺑﯾن اﻟﺑﺷر.
ﻛﻣﺎ ﯾؤدي اﺳﺗﮭﻼك اﻟﻣﺄﻛوﻻت اﻟﺑﺣرﯾﺔ اﻟﻣﻠوﺛﺔ ﺑﺳﻣوم اﻟطﺣﺎﻟب اﻟﻰ ﻋدد ﻛﺑﯾر ﻣن ﻣﺗﻼزﻣﺎت اﻟﺗﺳﻣم
ﺑﺎﻟﻣﺄﻛوﻻت اﻟﺑﺣرﯾﺔ .وﯾﻣﻛن ﺑﻌض اﻟﺳﻣوم اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻣن اﻟﻌواﻟﻖ اﻟﻧﺑﺎﺗﯾﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ أن ﺗﻛون ﻗﺎﺗﻠﺔ ﻟﻠﻐﺎﯾﺔ .وﯾؤدي
ﺗراﻛم اﻟﺟﺳﯾﻣﺎت اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺳﻠﺳﻠﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ ،ﻣن طرﯾﻖ اﻷﺳﻣﺎك واﻟﻣﺣﺎر ،إﻟﻰ ﻋواﻗب ﻋﻠﻰ
ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن .وﯾُذﻛر أن اﻟﺑﺣر اﻟﻣﺗوﺳط ﯾُﻌﺗﺑر ﻣن أﻛﺛر اﻟﻣﻧﺎطﻖ ﺗﺿررا ً ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم ﻣن ﺣﯾث اﻟﺗﻠوث
ﺑﺎﻟﻣواد اﻟﺑﻼﺳﺗﯾﻛﯾﺔ اﻟدﻗﯾﻘﺔ .واﻟﺣل ﻓﻲ ﺧطﺔ إﻧﻘﺎذ ﺗﻘوم ﻋﻠﻰ اﻟﺣد ﻣن ﺗﻠوﯾث اﻟﺑﺣﺎر ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺻﺎدر.
ﺗﻐﯾﱡر اﻟﻣﻧﺎخ
ﯾﺷ ِ ّﻛل ﺗﻐﯾﱡر اﻟﻣﻧﺎخ ﺧطرا ً ﺻﺣﯾﺎ ً ﻋﺎﻟﻣﯾﺎً ،ﺗﺷﻣل آﺛﺎره اﻟﻣﺑﺎﺷرة ،اﻟﺗﻲ ﺗظﮭر ﻣن ارﺗﻔﺎع درﺟﺎت اﻟﺣرارة
واﻟظواھر اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﻣﺗطرﻓﺔ وارﺗﻔﺎع ﻣﺳﺗوى ﺳطﺢ اﻟﺑﺣر ،أﻣراض اﻟﻘﻠب واﻷوﻋﯾﺔ اﻟدﻣوﯾﺔ وأﻣراض
اﻟﺟﮭﺎز اﻟﺗﻧﻔﺳﻲ وﺿرﺑﺎت اﻟﺷﻣس .وﻣن أﺑرز اﻵﺛﺎر ﻏﯾر اﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض اﻟﻣﻧﻘوﻟﺔ ﻣن طرﯾﻖ
اﻟﻣﯾﺎه واﻷﻏذﯾﺔ واﻟﺣﯾواﻧﺎت واﻟﺣﺷرات ،واﻧﻌدام اﻷﻣن اﻟﻣﺎﺋﻲ واﻟﻐذاﺋﻲ ،واﻟﻧزوح واﻟﮭﺟرة اﻟﻘﺳرﯾﺔ،
واﻟﺗﺄﺛﯾرات ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﻘﻠﯾﺔ واﻟﻣﮭﻧﯾﺔ .ﻛﻣﺎ ﯾؤﺛر ﺗﻐﯾﱡر اﻟﻣﻧﺎخ أﯾﺿﺎ ً ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ﻏﯾر ﻣﺑﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ
ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ وﺗﻔﺎﻗم اﻟﻔﻘر .وﺗﻔﯾد اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ أن ﺗﻐﯾﱡر اﻟﻣﻧﺎخ ﻓرض ﺑﺎﻟﻔﻌل ﻋﺑﺋﺎ ً ﺻﺣﯾﺎ ً ﻓﻲ
اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ،ﻣﻣﺎ أدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟوﻓﯾﺎت وﻧﺳﺑﺔ اﻧﺗﺷﺎر اﻷﻣراض ﻣن اﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ وﻏﯾر اﻟﻣﻌدﯾﺔ.
وﻣن اﻟﻣﺗوﻗﻊ أن ﺗؤدي زﯾﺎدة اﻟﺣرارة درﺟﺔ ﻣﺋوﯾﺔ واﺣدة إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟوﻓﯾﺎت ﺑﻧﺳﺑﺔ  3ﻓﻲ اﻟﻣﺋﺔ.
ﻟم ﯾﺣظ ﺗﺄﺛﯾر ﺗﻐﯾﱡر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌرب ﺑﺎﻻھﺗﻣﺎم اﻟﻛﺎﻓﻲ ﺣﺗﻰ اﻵن .وﺗﻔﺗﻘر اﻟﻣﻧطﻘﺔ إﻟﻰ ﺣ ٍد
ﻛﺑﯾر إﻟﻰ ﺧطط اﻟﺗﻛﯾﱡف اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗﺗﻧﺎول اﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺎت اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻌﻣﻠﯾﺔ ،ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﯾﺔ
اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻟﻣوﺟﺎت اﻟﺣر واﻟظواھر اﻟﺟوﯾﺔ اﻟﺷدﯾدة وﺗﻠوث اﻟﮭواء واﻷﻣراض اﻟﻣﻌدﯾﺔ .وﻣن اﻟﻣﮭم ﻟﻠﻣﻧطﻘﺔ أن
ﺗﻛﺗﺳب ﻓﮭﻣﺎ ً أﻓﺿل ﻟﻠﻌواﻣل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻐﯾﱡر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ ،ﻣن أﺟل ﺗﺻﻣﯾم
اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﺗﺧﻔﯾف واﻟﺗﻛﯾﱡف.
ﺧﻼﺻﺔ وﺗوﺻﯾﺎت
ﻟم ﯾﻌد ﻓﻲ اﻹﻣﻛﺎن إﻧﻛﺎر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن .وﻋﻧد اﻟﻧظر إﻟﻰ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ
وﺟﮫ اﻟﺗﺣدﯾد ،ﻧﺟد ان اﻻﻓﺗﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻣﯾﺎه اﻟﻣﺄﻣوﻧﺔ ،وزﯾﺎدة ﺗوﻟﯾد اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت وﺳوء طرق اﻟﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ ،وﺗﻐﯾﱡر
اﻟﻣﻧﺎخ ،وﺗﻠوث اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ،ﻛﻠّﮭﺎ ﻋواﻣل ذات ﺗﺄﺛﯾر ﺳﻠﺑﻲ ﻣﻠﺣوظ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎن .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك،
أظﮭرت ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ أن ﺗﺣﻘﯾﻖ ھدف “اﻟﺻﺣﺔ ﻟﻠﺟﻣﯾﻊ” ﺿرورة ،ﻟﯾس ﻓﻘط ﻟﻠوﺻول إﻟﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾﺔ
اﻟﺻﺣﯾﺔ واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ ،وﻟﻛن أﯾﺿﺎ ً ﻟﻠﺗﻌﺟﯾل ﻓﻲ اﻟﺧطوات ﻧﺣو ﻣراﻋﺎة أﻛﺑر ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻋﻠﻰ
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ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ،واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن ﺗﺟﻧّﺑﮭﺎ إﻟﻰ ﺣ ٍد ﻛﺑﯾر .ﻓﻲ إطﺎر اﻟﺗﻌﺎون اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ،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 ﺗﻐﯾﱡر
اﻟﻣﻧﺎخ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺗﺑﺎر ،ﯾﺟب ﺗطوﯾر اﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ وﻣﺻﻣﻣﺔ ﺧﺻﯾﺻﺎ ً ﻟﻠﺣ ّد ﻣن ﻣﺳﺑﺑﺎت
ﺗﻐﯾﱡر اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﺗﻛﯾﱡف ﻣﻌﮫ ،ﺗﻛون ﻟﮭﺎ آﺛﺎر ﻣﺑﺎﺷرة وواﺿﺣﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻟﺳﻛﺎن اﻟﻌرب .وﯾﺟب ﺗطوﯾر
اﻟﺗﺷرﯾﻌﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺈدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ،ﺑدءا ً ﻣن ﺗﺧﻔﯾف ﻛﻣﯾﺗﮭﺎ ،ﻓﻲ ﻣوازاة إطﺎر ﺷﺎﻣل ﻟﻠرﺻد وﺗﻘوﯾم ﺗﺄﺛﯾر
اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن .ﻛذﻟك ﯾﺟب ﺗوﺟﯾﮫ ﻣزﯾد ﻣن اﻻھﺗﻣﺎم إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ
وﻣﺧﺎطرھﺎ اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن .ﻓﺎﻟرﺻد اﻟﻣﻧﺗظم ﻟﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﻣﻌﺎدن اﻟﺛﻘﯾﻠﺔ ﻓﻲ أﻧواع اﻷﺳﻣﺎك،
ﻋﻠﻰ ﺳﺑﯾل اﻟﻣﺛﺎل ،ﺿروري ﻟﻣﻧﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﯾﺔ وﻟﺿﻣﺎن ﺷروط اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻐذاﺋﯾﺔ.
ﻟطﺎﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗراﺑط ﺑﯾن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﺻﺣﺔ اﻹﻧﺳﺎن ﻣﺻدر ﻗﻠﻖ ﺟدي ،ﻟﻛن ﺧطر ﺗﻔ ّ
ﺷﻲ اﻷوﺑﺋﺔ ﯾﺿﻌﮫ
اﻟﯾوم ﻓﻲ ﻣرﻛز اﻟﺻدارة .اﻵن ،أﻛﺛر ﻣن أي وﻗت ﻣﺿﻰ ،ﺑﺎت واﺿﺣﺎ ً أن اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ھﻲ ﺷرط
أﺳﺎﺳﻲ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﺷر.
ﯾﻣﻛن ﺗﻧزﯾل اﻟﻧص اﻟﻛﺎﻣل ﻟﻠﺗﻘرﯾر ﻣنwww.afedonline.org :
ﻣؤﻟﻔو ﺗﻘرﯾر “أﻓد” ﻋن اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ
ﺷﺎرك أﻛﺛر ﻣن  150أﺳﺗﺎذا ً وﺧﺑﯾرا ً ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز أﺑﺣﺎث ﻋرﺑﯾﺔ وأﺟﻧﺑﯾﺔ ﻓﻲ إﻋداد ﺗﻘرﯾر اﻟﻣﻧﺗدى
اﻟﻌرﺑﻲ ﻟﻠﺑﯾﺋﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ )أﻓد( ﻋن اﻟﺻﺣﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ وﻣراﺟﻌﺗﮫ .ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ
ﺑﯾروت ﻛﺎﻧت اﻟﺷرﯾك اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻋداد اﻟﺗﻘرﯾر ،ﻛﻣﺎ ﺳﺎھم ﺑﺎﺣﺛون ﻣن ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﯾن،
وﺟﺎﻣﻌﺗﻲ اﻟﻘﺎھرة واﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ وﻣؤﺳﺳﺔ ﻛﯾﻣوﻧﯾﻛس ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺻر ،وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف
َﺷﺎرك ﻓﻲ
ﻓﻲ ﺑﯾروت .وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣرﻛز اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺗﺎﺑﻊ ﻟﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ .وﺗ َ
ﺗﺣرﯾر اﻟﺗﻘرﯾر ﻧﺟﯾب ﺻﻌب ،اﻷﻣﯾن اﻟﻌﺎم ﻟـ “أﻓد” واﻟدﻛﺗورة رﯾﻣﺎ ﺣﺑﯾب ،رﺋﯾﺳﺔ ﻗﺳم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾروت .وھﻧﺎ ﻻﺋﺣﺔ ﺑﺎﻟﻣؤﻟﻔﯾن اﻟرﺋﯾﺳﯾﯾن وﻓﻖ اﻟﻔﺻول:
وﺿﻊ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻧطﻘﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ :اﻟدﻛﺗور ﺑﺎﺳل اﻟﯾوﺳﻔﻲ ،ﻣدﯾر اﻟﻣرﻛز اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﺔ ﻓﻲ
ﻣﻧظﻣﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﻣﺎزن ﻣﻠﻛﺎوي ،اﻟﻣﺳﺗﺷﺎر واﻟﻣﻧﺳﻖ اﻹﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﯾﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز.
اﻟﺻﺣﺔ ﻛﮭدف إﻗﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗداﻣﺔ :اﻟدﻛﺗورة رﯾﻣﺎ ﺣﺑﯾب ،أﺳﺗﺎذة ورﺋﯾﺳﺔ ﻗﺳم اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ
اﻟﻌﻠوم اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾروت ،ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﺑﺎﺣﺛﺗﯾن ﻧﺎﺗﺎﻟﻲ اﻟﺣداد وﺷﯾﻠﺑﻲ ﺳوردﯾك.
اﻟﻣﺎء واﻟﺻرف اﻟﺻﺣﻲ :اﻟدﻛﺗورة ﻣﻲ اﻟﺟردي ،أﺳﺗﺎذة اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾروت،
ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟدﻛﺗورة ﺟوﻣﺎﻧﺎ ﻧﺻر ،اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺣﺎﺿرة ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم اﻟﺻﺣﯾﺔ وروﻻ ﻋﺟﯾب ،ﻣﺷرﻓﺔ
ﻣﺧﺗﺑر اﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾروت.
أﺛر ﺟﺎﺋﺣﺔ ﻛوروﻧﺎ ﻋﻠﻰ إﻣدادات اﻟﻣﯾﺎه وﺧدﻣﺎت اﻟﺻرف ﻓﻲ دول اﻟﺧﻠﯾﺞ :اﻟدﻛﺗور وﻟﯾد اﻟزﺑﺎري ،أﺳﺗﺎذ
وﻣﻧﺳّﻖ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إدارة اﻟﻣوارد اﻟﻣﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺑﺣرﯾن،
واﻟدﻛﺗور ﻣﺣﻣد ﻓﺎﻟﺢ اﻟرﺷﯾدي ،ﻣدﯾر داﺋرة اﻟﻛﮭرﺑﺎء واﻟﻣﺎء ﻓﻲ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟدول ﻣﺟﻠس اﻟﺗﻌﺎون
اﻟﺧﻠﯾﺟﻲ.
اﻷﺛر اﻟﺻﺣﻲ ﻟﺗﻠوث اﻟﮭواء :اﻟدﻛﺗور ﺣﺳن اﻟدھﯾﻧﻲ ،أﺳﺗﺎذ ﻓﻲ ﻋﻠم اﻟﺳﻣوم وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻓﻲ
اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾروت ،واﻟدﻛﺗور ﺷرﺑل ﻋﻔﯾف ،اﻟﺧﺑﯾر ﻓﻲ ﺗﻠوث اﻟﮭواء وﺗﻐﯾﱡر اﻟﻣﻧﺎخ واﻷﺳﺗﺎذ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘدﯾس ﯾوﺳف ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن وﻓﻲ ﻣرﻛز أﺑﺣﺎث اﻟﻣﻧﺎخ واﻟﻐﻼف اﻟﺟوي ﻓﻲ ﻗﺑرص.
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اﻹﻧﻌﻛﺎﺳﺎت اﻟﺻﺣﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻧﻔﺎﯾﺎت :اﻟدﻛﺗورة ﻣﻲ ﻣﺳﻌود ،أﺳﺗﺎذة وﻣدﯾرة ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻟدراﺳﺎت اﻟﺑﯾﺋﯾﺔ
ﻟﻠﺧرﯾﺟﯾن ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﺻﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ ﺑﯾروت ،ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣﯾﺷﺎل ﻣﻘﺑل وداﻧﺎ
ﺣﻠواﻧﻲ وﻣوﺳﻰ اﻟﺧﯾﺎط.
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ واﻟﺻﺣﺔ :اﻟدﻛﺗور ﻋﻣرو اﻟﺳ ّﻣﺎك ،أﺳﺗﺎذ ﻋﻠوم اﻟﺑﺣﺎر ،واﻟدﻛﺗورة أﻣﯾرة ﺣﻣدان ،أﺳﺗﺎذة
اﻷﺣﯾﺎء اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﺑﺣرﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺳم ﻋﻠم اﻟﻣﺣﯾطﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ.
أﺛر ﺗﻐﯾﱡر اﻟﻣﻧﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺻﺣﺔ :اﻟدﻛﺗور أﺣﻣد ﺟﺎﺑر ،رﺋﯾس ﻣﺟﻠس إدارة ﺷرﻛﺔ ﻛﯾﻣوﻧِﻛس ﻣﺻر ﻟﻼﺳﺗﺷﺎرات
وأﺳﺗﺎذ اﻟﮭﻧدﺳﺔ اﻟﻛﯾﻣﯾﺎﺋﯾﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎھرة ،واﻟدﻛﺗورة رﻧدة ﺣﻣﺎدة ،ﻧﺎﺋﺑﺔ ﻋﻣﯾد اﻟدراﺳﺎت اﻟﻌﻠﯾﺎ واﻟﺑﺣوث
ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟطب واﻟﻌﻠوم اﻟطﺑﯾﺔ وأﺳﺗﺎذة ﻓﻲ ﻗﺳم طب اﻷﺳرة واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻲ ،ﺑﻣﺷﺎرﻛﺔ
اﻟدﻛﺗورة ﺟﯾﮭﺎن ﺣﺳن ،اﻷﺳﺗﺎذة اﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﻛﻠﯾﺔ اﻟﻌﻠوم واﻟﮭﻧدﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﯾرﻛﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎھرة وھﯾﺎم
اﻟﺷرﺑﯾﻧﻲ ،اﻟﺑﺎﺣﺛﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﻛﯾﻣوﻧِﻛس.







اﻟﻧﺎﺷر :اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ ﻟﻼﻋﻼم
واﻟدراﺳﺎت.
رﺋﯾس اﻟﺗﺣرﯾر :ﺣﺳن ﻣﻘﻠد







ﻗﺿﺎﯾﺎ :ﻣﺎﻟك ﺣﻛﯾم | ﺳوزان ﺑرﺑﺎري
اﻟﺗﻧوع اﻟﺑﯾوﻟوﺟﻲ :ﻣﺎﯾﺎ ﻧﺎدر
ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت :أﻧور ﯾﺎﺳﯾن | أﻟﯾﺳﺎر ﻛرم | ﻧﺎدﯾن ﺷروف | ﺳﻼم ﻧﺎﺻر
ﻣﻧﺳﻖ اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﻔرﻧﺳﻲ :روزي دﻛﺎش
ﻣﻧﺳﻖ اﻟﻣوﻗﻊ اﻻﺳﺑﺎﻧﻲ :ﻓﺎدي ﻧﺻﺎر
ﻣﻧﺳﻖ اﻟﻣوﻗﻊ اﻹﻧﻛﻠﯾزي :ﺟﺎن ﻣﻛﺎرﯾوس

اﺳﺗﺷﺎرﯾون:
ﻟﺑﻧﺎن

 :د.زﯾﻧب ﻣﻘﻠد ﻧور اﻟدﯾن ،د .ﻧﺎﺟﻲ ﻗدﯾﺢ

ﺳورﯾﺎ

:ﺟوزف اﻟﺣﻠو | اﺳﻌد اﻟﺧﯾر | ﻣﺎزن اﻟﻘدﺳﻲ

ﻣﺻر

 :أﺣﻣد اﻟدروﺑﻲ

ﻣدﯾر اﻟﺗﺣرﯾر :ﺑﺳﺎم اﻟﻘﻧطﺎر

ﻣدﯾر اداري :رﯾﺎن ﻣﻘﻠد
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ﻣﺗﺎﺑﻌﺎت :أﯾﻣن ﻓﺎﺿل | راﻣﺎ أﻧطوﻧﯾوس | ﯾﺎرا أﺳﻣر | اﻟﯾﺎس ﻧﻌﯾم | ﻧﺎي
اﻷﺷﻘر | ﺟﻣﺎﻧﺔ ﺧوري | ﻋﻠﻲ ﻓرﺣﺎت | ﻧﻌﯾم ﺑرﺟﺎوي |
ﻣﺳؤول ﺗﻘﻧﻲ :ﺣﺳن ﺧزﻋل
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ :ﺳﺎرة ﺣﻛﯾّم ﻣﻘﻠد
اﻹدارة :ﻣﺎﯾﺎ ﺳﻼﻣﺔ
 : Technical Supportﺟﺎد ﻋﯾﺎش
 : Multimediaﺣﺳﯾن ﺧزﻋل
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زى اﻟﻨﻬﺎردة )(tag/387751/

أﻫﻢ اﻷﺧﺒﺎر

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت
اﻟﺜﻼﺛﺎء  | 16:18 2020-11-10ﻛﺘﺐ :اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم
)| (https://www.almasryalyoum.com/editor/details/524

0

 ﺗﺼﻮﻳﺮ  :آﺧﺮون )(editor/details/257/

إﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت

اﺷﺘﺮك ﻟﺘﺼﻠﻚ أﻫﻢ اﻷﺧﺒﺎر

أدﺧﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻮﺑﯿﻞ

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

اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت .وﻳﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﻧﺤﻮ  600ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت ،وﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ً
ً
إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ.
ﺑﻠﺪا ،ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن
اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ 45

ً
ً
وﺧﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ
أﺳﺘﺎذا
ﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ 150
ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ .ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻛﺎﻧﺖ

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

وﺟﺎﻣﻌﺘﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ،وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻴﻤﻮﻧِﻜﺲ ﻟﻺﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ

اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت .وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺣﺴﺐ ﺑﻴﺎن ﺗﻠﻘﺖ اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ ،ﺗﺘﻨﺎول ﻓﺼﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ
وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻓﻀﻼً ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻌﻘﺒﺎت ﺑﺎﺗﺠﺎه
واﻟﻤﻴﺎه واﻟﻬﻮاء واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺗﻠﻮث اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت
ﱡ

ّ
وأﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
إﻧﻜﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ

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

اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،وﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔّ ،
ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ
اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ،وﺟﺪ أن اﻹﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺄﻣﻮﻧﺔ ،وزﻳﺎدة ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺳﻮء ﻃﺮق اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ،
ﱡ

/

ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻣﻠﺤﻮظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن.

ودﻋﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﻟﻰ ﺗﺒﺎدل اﻟﺨﺒﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺄﻫﺐ

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

ﻣﺸﺎرﻛﺔ

ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ
اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ ،ﻛﻤﺎ أﻇﻬﺮت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ أﻧﻪ ﻻ 0
اﻟﻨﺎس ﻓﻘﻂ ،ﺑﺎﺳﺘﻬﺪاف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻨﻬﺎ ﺗﺤﻤّ ﻞ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ .ﻓﺎﻟﻬﺪف اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻫﻮ وﺟﻮب
ﺗﻮﻓﻴﺮ »اﻟﺼﺤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ« ،ﻻ ﻟﻠﻘﺎدرﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ.

ً
ﺻﻌﺒﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف
ﻣﺴﻌﻰ
اﻓ ُﺘﺘﺤﺖ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺒﻴﺔ ﻣﻦ اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ،ﻧﺠﻴﺐ ﺻﻌﺐ ،اﻟﺬي ﻗﺎل إن إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ »ﻛﺎن
ً

ً
ً
أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ ،وﻋﺪم
ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻠﻘﻬﺎ اﻟﻮﺑﺎء ،واﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ
ّ
اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺪى .وﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺬي أﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ،ودﻣﱠ ﺮ

ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ .وﻛﺸﻒ ﺻﻌﺐ ،أن اﻷوﺿﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة أدت إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻘﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻣﻦ ﻗِ ﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪد
اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻧﻔﺴﻪ.

ٌ
ً
ً
ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﻨﺤﻮ  23ﻓﻲ
آﺧﺬ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ،وﻫﻮ ﻳﻘ ّﺪر
ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أن ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ
ﻋﺮﺿﺎ ﻷﺑﺮز ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ،
وﻗﺪم ﺻﻌﺐ
ﱢ
اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .وﻳﺴﻠﻂ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ

ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت واﻟﺪروس اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ّ
ّ
وأﻛﺪ أن اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ
ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ،اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.

ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ ﻷﺷﺨﺎص أﺻﺤﺎء.

ً
ً
ً
ً
ﺻﻌﺒﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺼﻤﺘﻨﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ،
واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ
اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ
واﻗﻌﺎ
وأﺷﺎر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺪﻧﺎن ﺑﺪران ،إﻟﻰ أن وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﺮض
اﻟﺘﻲ أ ّدت إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬري ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ،ﻟﻴﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺨﻴﻔﺔ.

وﻗﺎل إن ﻫﺬا »ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻧﻬﺞ ﺻﺤﻲ واﺣﺪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪرات ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻷوﺑﺌﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ،
واﻟﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ« .ودﻋﺎ ﺑﺪران وزارات اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ

اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ.

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

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

اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﺳﻞ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ ،ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .وﻃﺎﻟﺒﺖ ﺣﺒﻴﺐ
ً
أﻫﺪاﻓﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻧﻈﺎم رﻋﺎﻳﺔ ﺻﺤﻴﺔ أوﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺘﺜﻘﻴﻒ اﻟﺼﺤﻲ ،ﻣﻦ ﺿﻤﻦ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺤﺪد

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

ً
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .وﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻮع وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ .ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺤﻮﻻً
ﻛﺒﻴﺮا
ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.

ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاء .وﻗﺪ أدارﻫﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺮﻳﺪ ﺷﻌﺒﺎن ،أﺳﺘﺎذ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ
أﻣﺎ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﱡ

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 ،اﻷﺳﺘﺎذة اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة ،اﻟﻠﺘﻴﻦ ﺗﻄﺮﻗﺘﺎ ﻟﻶﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة

ً
ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪي
اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ
ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎﻟﻤﻲ وﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت
وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﱡ
ﱡ
ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن .وﻗ ّﺪم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻫﻴﻨﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﺷﺎرك ﻓﻲ إﻋﺪاده ﻋﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ،ﻣﺆﻛﺪاً
ﱡ

ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ
وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﻛﻮﻓﻴﺪ» .19-ﻓﺘﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻳُ ﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ وﻓﺎة ﺣﻮاﻟﻲ  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
ﻋﻠﻰ اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء
ﱡ
ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ.«19-

ﻣﻨﺴﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إدارة
وﻳَﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻳﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ،ﺑﺠﻠﺴﺘﻴﻦ ،اﻷوﻟﻰ ﺣﻮل اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ واﻟﺼﺤﺔ ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر وﻟﻴﺪ اﻟﺰﺑﺎري،
ّ

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

ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،واﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮو اﻟﺴﻤّ ﺎك ،أﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﺤﺎر ،واﻟﺪﻛﺘﻮرة أﻣﻴﺮة ﺣﻤﺪان ،أﺳﺘﺎذة اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ

ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ .وﺗﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬه اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺎ أ ّدت إﻟﻴﻪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ دول
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،وﺗﺄﺛﻴﺮات

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺣﺘﻰ اﻵن.

أﻣﺎ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻬﻲ ﺣﻮل إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﺼﺤﺔ ،ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻴﻤﻮﻧِﻜﺲ ﻣﺼﺮ ﻟﻺﺳﺘﺸﺎرات وأﺳﺘﺎذ

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

ً
ً
ﺧﺎﺻﺎ ﻟﺘﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻓﻲ ادﺧﺎل اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ
ﻋﺮﺿﺎ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،واﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻟﻴﻠﻰ إﺳﻜﻨﺪر ،وزﻳﺮة اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم
ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ،ﻣﻊ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ »ﺣﻲ اﻟﺰﺑّﺎﻟﻴﻦ« .وﺗﻨﺎﻗﺶ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻵﺛﺎر اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻹدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ

ً
ً
وﺗﻘﻴﻴﻤﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ
ﻋﺮﺿﺎ
واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد .ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ

اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ،وﻓﺤﺺ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻹدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
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اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ »أﻓﺪ« ﻧﺠﻴﺐ ﺻﻌﺐ  -ﺻﻮرة أرﺷﻴﻔﻴﺔ

اﺷﺘﺮك ﻟﺘﺼﻠﻚ أﻫﻢ اﻷﺧﺒﺎر

أدﺧﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻮﺑﯿﻞ

ً
ﻣﻄﻠﺒﺎ ﻋﺎﺟﻼً .ﻏﻴﺮ أن
ﻳﻤﻜﻦ اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻷوﺑﺌﺔ واﻷﻣﺮاض ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻨﺔ

َ
ﺗﺤﻆ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺎﻻﻫﺘﻤﺎم اﻟﻜﺎﻓﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ .واﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻬﺬه اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻤُ ﱠ
ﻠﺤﺔ ،ﻳﻌﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ
اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،ﻟﻢ

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

واﻓﺘﺮاﺿﻲ ،ﻳﻌﻘﺪ ﻓﻲ  10و)11ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ( اﻟﻤﻘﺒﻞ ،ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ 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 ،إﻻ أن
اﻟﺘﻄﻮرات اﻷﺧﻴﺮة دﻓﻌﺖ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه ﺗﺨﺼﻴﺺ ﺟﺰء ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻨﻪ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وراء اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت

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

اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن 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 ،ﺑﺎﻻﺷﺘﺮاك ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺎت دوﻟﻴﺔ ﻣﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ .وﺑﻴﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﻴﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم

اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ،ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ ،اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ

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

/

أﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻣﻨﺘﺪى »أﻓﺪ« ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﺔ

واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 11-10
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﻣﺆﺗﻤﺮ »أﻓﺪ« ﻳﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ

اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﻣﺆﺗﻤﺮ »أﻓﺪ« ﻳﺒﺤﺚ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت

»دور اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻋﺮﺑﻴﺎ«
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ
ً

وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﺗﻠﻮﱡ ث اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺘﻘﺪم
ﻓﻲ ﻣﺼﺮ .وﻳﺘﻄﺮق اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻓﻲ ﻓﺼﻮﻟﻪ اﻟﺴﺒﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﻬﻮاء واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت
ﱡ
اﻟ ﻌ ﻗﺎت ﻓ

ﺗ ﻘ ﻖ ﻀﺎ

اﻟ

ﺔ اﻟ ﺌ ﺔ ﻓ

أﻫﺪاف اﻟﺘﻨ ﺔ اﻟ

ﺘﺪا ﺔ

واﻟﻤﻌﻮﻗﺎت ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ،ﻓﻲ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ.
وﻧﺴﻘﺖ اﻟﺪﻛﺘﻮرة رﻳﻤﺎ ﺣﺒﻴﺐ ،رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ ،ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،ﻋﻤﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ﻓﻲ
ّ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ .وﺷﺎرك اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮو اﻟﺴﻤﺎك ،أﺳﺘﺎذ اﻟﺠﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ .ﻛﻤﺎ أﺷﺮف اﻟﺪﻛﺘﻮر0أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ،ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم

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

اﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎﺧﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ .وﺑﻴﻦ اﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﺎﺳﻞ اﻟﻴﻮﺳﻔﻲ،
ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ،ﻋﻠﻰ ﻓﺮﻳﻖ أﻋﺪ ورﻗﺔ ﻣﻔﺼﻠﺔ ﻋﻦ أﺛﺮ
ﱡ
ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

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

وﻋﺪﻧﺎن ﺑﺪران ،رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء أﻓﺪ ورﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻷردﻧﻲ اﻷﺳﺒﻖ ،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 ،اﻷﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ،ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻴﻜﺘﺴﺐ أﻫﻤﻴﺔ أﻛﺒﺮ ﻓﻲ

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

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

ﺟﺴﺪه اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻮﺛﻴﻖ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻣﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت
اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮاﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﺣﻮل اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ،واﻟﺬي
ّ
وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺮاﻛﺰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.

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

Wh
yo
wit
tim

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

ّ
ً
إﻧﺼﺎﻓﺎ واﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺣﻴﻮﻳﺔ ،ﻟﻨﺎ وﻟﻸﺟﻴﺎل اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ«.
ﻣﻌﻠﻤﻴﻦ وﻋﻠﻤﺎء وﻣﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣﻬﺘﻤﻴﻦ ،ﻣﻦ واﺟﺒﻨﺎ أن ﻧﻔﻌﻞ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻓﻲ وﺳﻌﻨﺎ ﻟﻀﻤﺎن ﻋﺎﻟﻢ أﻛﺜﺮ

اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
110,767

101,046

6,453

اﺻﺎﺑﺎت

ﺗﻌﺎﻓﻲ

وﻓﻴﺎت

App
اﻟﻮﺿﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
38,110,316 54,780,650
اﺻﺎﺑﺎت

ﺗﻌﺎﻓﻲ

1,323,841
وﻓﻴﺎت

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

ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ..اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم ﻣﻌﻚ

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

ارﺳﻞ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎً
0

ﻗﺪ ﻳﻌﺠﺒﻚ أﻳﻀﺎ
)(https://speakol.com

/

)(/

ﻣﺸﺎرﻛﺔ

0

زى اﻟﻨﻬﺎردة )(tag/387751/

أﻫﻢ اﻷﺧﺒﺎر

ﺗﻘﺮﻳﺮ 676 :أﻟﻒ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻴﻔﻘﺪون ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻷوان ﺧﻼل 2020
اﻟﺜﻼﺛﺎء  | 16:53 2020-11-10ﻛﺘﺐ :ﺳﻤﺎح اﻷﺳﻮاﻧﻲ
)| (https://www.almasryalyoum.com/editor/details/343
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 ﺗﺼﻮﻳﺮ  :آﺧﺮون )(editor/details/257/

إﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت

اﺷﺘﺮك ﻟﺘﺼﻠﻚ أﻫﻢ اﻷﺧﺒﺎر

أدﺧﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻮﺑﯿﻞ

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

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

وﺗﺸﻤﻞ اﻷﻣﺮاض اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷﺳﺒﺎب اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ،

واﻹﺳﻬﺎل ،واﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ،واﻟﺴﺮﻃﺎن.

وأﻓﺎد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻸﺧﻄﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻬﺬه اﻷﻣﺮاض ﻫﻲ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء اﻟﺨﺎرﺟﻲ
واﻟﺪاﺧﻠﻲ ،وﻋﺪم ﺗﻮاﻓﺮ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ ،واﻟﺘﻠﻮث اﻟﺒﺤﺮي ،واﻟﺘﻤﺪد اﻟﺤﻀﺮي ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﻀﺒﻂ ،وﺗﺪﻫﻮر

اﻷراﺿﻲ ،واﻟﺘﻌﺮﱡ ض ﻟﻠﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻤﻮاد اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻀﺎرة.

ّ
وﺳﻠﻄﺖ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ اﻻﻓﺘﻘﺎر إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ واﻟﻨﻈﺎﻓﺔ

اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻵﻣﻨﺔ ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻧﺤﻮ  50ﻣﻠﻴﻮن ﻋﺮﺑﻲ ﻳﻔﺘﻘﺮون إﻟﻰ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻴﺎه اﻟﺸﺮب اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ،

ﻛﻤﺎ ان  74ﻣﻠﻴﻮن ﺷﺨﺺ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻻ ﻳﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ.

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

أﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
ﻣﺆﺗﻤﺮ »أﻓﺪ« ﻳﺒﺤﺚ ﻗﻀﺎﻳﺎ

اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ

اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺮ »أﻓﺪ« اﻟﺴﻨﻮي..

»اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ ﻳﺤﻤﻲ ﺻﺤﺔ

اﻟﺒﺸﺮ«
ﻣﻨﺘﺪى »أﻓﺪ« ﻳﺒﺤﺚ اﻟﺼﺤﺔ

واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 11-10
ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤﻘﺒﻞ

ً
ﺳﻨﻮﻳﺎ ،ﻛﺎن ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن ﺗﺠ ّﻨﺒﻬﺎ.

/

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

ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻨﻈﻴﻔﺔ واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،ﻛﻤﺎ أدت اﻟﺤﺮوب وﺗﺪﻓﻖ اﻻﺟﺌﻴﻦ إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻮارد اﻟﻤﻴﺎه اﻟﺸﺤﻴﺤﺔ أﺻﻼ.
ودﻋﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺒﻠﺪان إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺗﻨﻔﻴﺬ ﺑﺮاﻣﺞ اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،واﻟﺘﺰام اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻜﺎﻓﻲ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻈﺮوف واﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ

ﻣﺸﺎرﻛﺔ

أﺿﻌﺎف اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺘﻬﺎ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﺨﻄﻂ اﻟﻘﻮﻳﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ .وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻓﻘﺪ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  5و10
0

ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.

ً
ُ
ﺳ ّﺠﻞ ارﺗﻔﺎع ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﺘﻲ ُﺗﻌﺰى إﻟﻰ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﺨﺎرﺟﻲ،
وﺗﻌ ّﺪ ﻣﺪن ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﻤﺪن اﻟـ 20اﻷﻛﺜﺮ
ﺗﻠﻮﺛﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ،ﻛﻤﺎ ُ

وأﺿﺎف اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻟﻌﺐء اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺮض اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء آﺧﺬ ﻓﻲ اﻻزدﻳﺎد ،ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪل اﻧﺘﺸﺎر أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻟﺮﺋﺔ ،واﻹﺻﺎﺑﺔ

ﺑﺎﻟﺴﺮﻃﺎن ،واﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺮﺑﻮ.

اﻟﻤﻠﺤﺔ ،ﻟﺘﺤﺴﻴﻦ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاء ،إذ أﻇﻬﺮت اﻟﺪراﺳﺎت ّ
ً
ً
ّ
أدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻮث
إﺿﺎﻓﻴﺎ ﺑﺎﻟﻀﺮورة
إﺣﺴﺎﺳﺎ
وأﺷﺎع ﻇﻬﻮر ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ واﻧﺘﺸﺎره
ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ دراﺳﺎت رﺻﺪ اﻟﻬﻮاء
اﻟﻬﻮاء وزﻳﺎدة اﻟﺤﺎﻻت وﺣ ّﺪﺗﻬﺎ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت ﺗﻘﻮﻳﻢ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت،

واﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺰوّ د ﺻﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺮب اﻷدوات اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻠﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ.

ً
ﻧﻈﺮا إﻟﻰ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ اﻟﺴﺮﻳﻊ واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﺤﻀﺮي اﻟﻤﻨﻔﻠﺖ
وﺣﺬر اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻣﻦ ﺗﺰاﻳﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻤﻌ ّﺪل ﻳُ ﻨﺬر ﺑﺎﻟﺨﻄﺮ،

واﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﻲ أﻧﻤﺎط اﻻﺳﺘﻬﻼك واﻹﻧﺘﺎج ،ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ ﺿﺮورة أﺑﺮز اﻟﻤﺸﺎﻛﻞ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ُﺗﻌﺰى إﻟﻰ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻏﻴﺮ ﻣﻼﺋﻢ :إﺿﻄﺮاﺑﺎت
ﱡ
ً
ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺔ ،وﻗﺪ زادت ﺟﺎﺋﺤﺔ
اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ ،اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﻌﻴﻦ ،اﻟﺘﻬﺎﺑﺎت اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻬﻀﻤﻲ ،وأن  53ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ُﺗﺮﻣﻰ

ﻛﻮﻓﻴﺪ 19-ﻣﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻤﻮاد ذات اﻹﺳﺘﺨﺪام اﻟﻮاﺣﺪ ،ﻣﺜﻞ اﻷﻗﻨﻌﺔ واﻟﻘﻔﺎزات ،ﻣﻤﺎ ّ
وﻟﺪ اﻟﻤﺰﻳﺪ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺨﻄﺮة.

App
a
prog
Su

ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،أﻣﺮاض اﻟﻘﻠﺐ واﻷوﻋﻴﺔ اﻟﺪﻣﻮﻳﺔ وأﻣﺮاض اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﺴﻲ وﺿﺮﺑﺎت اﻟﺸﻤﺲ .وﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ
وأوﺿﺢ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن اﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة
ﱡ

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

ً
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ،
اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎول اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺎت اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻠﻴﺔ،
ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺘﻘﺮ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﺪٍ ﻛﺒﻴﺮ إﻟﻰ ﺧﻄﻂ
ﱡ

ﻟﻤﻮﺟﺎت اﻟﺤﺮ واﻟﻈﻮاﻫﺮ اﻟﺠﻮﻳﺔ اﻟﺸﺪﻳﺪة وﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء واﻷﻣﺮاض اﻟﻤﻌﺪﻳﺔ.

ً
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﺗﺤﺘﺎج اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،أن ﺗﻜﺘﺴﺐ
ﻓﻬﻤﺎ أﻓﻀﻞ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﱡ

ﺗﻠﺒﻲ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﺑﻠﺪ ،ﻣﻊ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﻣﺒﺎﺷﺮة وواﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن.
ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻒ
واﻟﺘﻜﻴﻒّ ،
ﱡ

App

اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
110,767

101,046

6,453

اﺻﺎﺑﺎت

ﺗﻌﺎﻓﻲ

وﻓﻴﺎت

اﻟﻮﺿﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
38,110,316 54,780,650
اﺻﺎﺑﺎت

ﺗﻌﺎﻓﻲ

1,323,841
وﻓﻴﺎت

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

ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ..اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم ﻣﻌﻚ

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

ارﺳﻞ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎً
0

ﻗﺪ ﻳﻌﺠﺒﻚ أﻳﻀﺎ
)(https://speakol.com

/

)(/

ﻣﺸﺎرﻛﺔ

0

زى اﻟﻨﻬﺎردة )(tag/387751/

أﻫﻢ اﻷﺧﺒﺎر

ﻣﺆﺗﻤﺮ »أﻓﺪ« ﻳﻮﺻﻲ ﺑﺒﺮاﻣﺞ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ وزارات اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ

اﻷرﺑﻌﺎء  | 17:51 2020-11-11ﻛﺘﺐ :ﺳﻤﺎح اﻷﺳﻮاﻧﻲ
)| (https://www.almasryalyoum.com/editor/details/343

0

 ﺗﺼﻮﻳﺮ  :آﺧﺮون )(editor/details/257/

اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ »أﻓﺪ«

اﺷﺘﺮك ﻟﺘﺼﻠﻚ أﻫﻢ اﻷﺧﺒﺎر

أدﺧﻞ رﻗﻢ اﻟﻤﻮﺑﯿﻞ

إﺧﺘﺘﻢ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ »أﻓﺪ« اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻳﻮﻣﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ واﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت .وﻗﺪ ﻋﺮض ﻣﺆﻟﻔﻮ ﺛﻼﺛﺔ
ﻓﺼﻮل ﻣﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ »أﻓﺪ« ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻲ ﺗﻮﺻﻠﻮا إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺿﻴﻊ ﺗﻠﻮث اﻟﻤﻴﺎه واﻟﺒﺤﺎر واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ .وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺎت
ّ ُ
ً
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ،ﻣﺘﺤﺪﺛﻮن وﻣﻨﺪوﺑﻮن ﻣﻦ  46دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ.
ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ أﻗﻴﻢ
اﻻﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ،اﻟﺘﻲ ﻋُ ﻘﺪت ﻋﺒﺮ ﻣﺮﻛﺰ
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 ﻋﻤّ ﺎن ،اﻟﺬي اﻋﺘﺒﺮ أن »اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻧﺸﺎﻃﺎت اﻓﺘﺮاﺿﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ

اﻷﺑﺤﺎث واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﺠﺐ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﺑﻌﺪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻳﻔﺘﺢ ﻣﺠﺎﻻت ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻟﻢ
ً
ﺳﺎﺑﻘﺎ«.
ﺗﻜﻦ ﻣﺘﻮاﻓﺮة

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

»ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن إﻧﻜﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن .وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ

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

وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،وﺗﻠﻮث اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔّ ،
ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ذات ﺗﺄﺛﻴﺮ
ﻃﺮق اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﻬﺎ ،وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاء،
ﱡ

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

أﺧﺒﺎر ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ
اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ

ﻳﻌﻘﺪ ﻣﺆﺗﻤﺮه اﻟﺴﻨﻮي ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت

اﻷﺳﺒﻮع اﻟﻤﻘﺒﻞ

ﺗﻘﺮﻳﺮ 676 :أﻟﻒ ﻋﺮﺑﻲ ﺳﻴﻔﻘﺪون
ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻷوان ﺧﻼل 2020

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

اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت

)(news/details/2084518/

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

/

اﻹﻧﺴﺎن ،واﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺠ ّﻨﺒﻬﺎ إﻟﻰ ﺣﺪٍ ﻛﺒﻴﺮ«.

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 ﺳ ّﺪ ﻓﺠﻮات

ﻣﺸﺎرﻛﺔ

اﻟﻀﺮوري وﺟﻮد ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮﻳﻢ دﻗﻴﻖ ﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﺴﺒﺔ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض واﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ .وﻣﻦ
0

ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ،ﻳﺠﺐ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت ﻓﻌﺎﻟﺔ
ﻣﺤﻄﺎت اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻮدة اﻟﻬﻮاء .وﻣﻊ أﺧﺬ ﺗﺄﺛﻴﺮات ﱡ

ً
واﻟﺘﻜﻴﻒ ﻣﻌﻪ ،ﺗﻜﻮن ذات آﺛﺎر ﻣﺒﺎﺷﺮة وواﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻌﺮب ،ﻣﻊ اﻋﺘﻤﺎد إﺟﺮاءات
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ
وﻣﺼﻤﻤﺔ
ﱡ
ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﻠﺤ ّﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺒﺒﺎت ﱡ
اﻟﺘﻜﻴﻒ
ﻓﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن ﺗﺪاﺑﻴﺮ
ﱡ

ً
ﻣﻤﻜﻨﺎ ﻣﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻌﺾ اﻷﺛﺎر ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت ﻓﻘﻂ .واﻟﻤﻼﺣﻆ أن اﻵﺛﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻟﻠﺰﻳﺎدة ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ،
ذﻟﻚ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ

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

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

ﻓﺎﻟﺮﺻﺪ اﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﻟﻤﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻤﻌﺎدن اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ ﻓﻲ أﻧﻮاع اﻷﺳﻤﺎك ،ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،ﺿﺮوري ﻟﻤﻨﻊ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﺼﺤﻴﺔ وﻟﻀﻤﺎن ﺷﺮوط اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ.
ً
أﻳﻀﺎ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻘﻤﺎﻣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺆدي إﻟﻰ زﻳﺎدة اﻟﻠﺪاﺋﻦ اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ .وﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺣﻘﻴﻘﻴﺔ ،ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد آﻟﻴﺎت ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻔﺮض ﺗﻄﺒﻴﻖ
وﻳﻨﺒﻐﻲ

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

ﺗﻜﺜﻴﻒ اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،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.

اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ
110,767

101,046

6,453

اﺻﺎﺑﺎت

ﺗﻌﺎﻓﻲ

وﻓﻴﺎت

اﻟﻮﺿﻊ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ
38,110,316 54,780,650
اﺻﺎﺑﺎت

ﺗﻌﺎﻓﻲ

1,323,841
وﻓﻴﺎت

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

ﺧﻼل اﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ ..اﻟﻤﺼﺮي اﻟﻴﻮم ﻣﻌﻚ

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

ارﺳﻞ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎً
0

ﻗﺪ ﻳﻌﺠﺒﻚ أﻳﻀﺎ
)(https://speakol.com

/

)http://nna-
اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ (leb.gov.lb/ar
)  (http://nna-leb.gov.lb/arﻣﺘﻔﺮﻗﺎت )(/http://nna-leb.gov.lb/ar/news-categories/3

)stryinfo.gov.lb

 إﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺿﻌﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ

إﻓﺘﺘﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ :ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻛﺸﻔﺖ ﺿﻌﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺔ
ﻣﺘﻔﺮﻗﺎت

اﻟﺜﻼﺛﺎء  10ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ  2020اﻟﺴﺎﻋﺔ 16:26

+

−
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وﻃﻨﻴﺔ  -أﻃﻠﻖ اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ )"أﻓﺪ"( اﻟﻴﻮم ﺗﻘﺮﻳﺮه اﻟﺴﻨﻮي اﻟـ 13ﻓﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ "وﺿﻊ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" ،ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ دوﻟﻲ اﻓﺘﺮاﺿﻲ ﺗﺴﺘﻀﻴﻔﻪ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ،وﻳﺸﺎرك ﻓﻴﻪ زﻫﺎء  600ﻣﻦ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﺨﺎﺻﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت وﻫﻴﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ  45ﺑﻠﺪا ﻳﺮﺗﺒﻄﻮن إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺎ
ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮﻛﺰ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ .وﺳﺘﺒﺚ وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻋﺒﺮ ﺻﻔﺤﺘﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪى وﻣﺠﻠﺔ "اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ" ﻋﻠﻰ "ﻓﺎﻳﺴﺒﻮك".
وﻋﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  150أﺳﺘﺎذا وﺧﺒﻴﺮا ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣﺮاﻛﺰ أﺑﺤﺎث ﻋﺮﺑﻴﺔ وأﺟﻨﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺘﻪ .ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺸﺮﻳﻚ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻓﻲ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،وﺳﺎﻫﻢ ﺑﺎﺣﺜﻮن ﻣﻦ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ،وﺟﺎﻣﻌﺘﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة
واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ وﻣﺆﺳﺴﺔ ﻛﻴﻤﻮﻧﻜﺲ ﻟﻺﺳﺘﺸﺎرات اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ،وﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺪﻳﺲ ﻳﻮﺳﻒ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت.
وﺷﺎرك ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﺎﺑﻊ ﻟﻤﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ.
وﺗﺘﻨﺎول ﻓﺼﻮل اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﺒﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ واﻟﻤﻴﺎه واﻟﻬﻮاء واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت وﺗﻠﻮث اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺘﻘﺪم واﻟﻌﻘﺒﺎت ﻓﻲ اﺗﺠﺎه
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ".
وأﻛﺪ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أﻧﻪ "ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻲ اﻹﻣﻜﺎن إﻧﻜﺎر ﺗﺄﺛﻴﺮ اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن" .وﻋﻨﺪ اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﺤﺪﻳﺪا ،وﺟﺪ أن "اﻹﻓﺘﻘﺎر 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 اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ،ﺑﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ اﻟﺘﺄﻫﺐ ﻟﻠﻄﻮارئ
ﻟﻤﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻜﻮارث اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ".
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن "ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2019ﻛﺸﻔﺖ ﺿﻌﻒ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﻘﺪرة اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻠﺪان
ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﻄﺎرﺋﺔ" .وأﻇﻬﺮت اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ أﻧﻪ "ﻻ 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" ،ﻻ ﻟﻠﻘﺎدرﻳﻦ ﻓﺤﺴﺐ".
ﺻﻌﺐ
إﻓﺘﺘﺤﺖ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺑﻜﻠﻤﺔ ﺗﺮﺣﻴﺐ ﻟﻸﻣﻴﻦ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻨﺘﺪى ﻧﺠﻴﺐ ﺻﻌﺐ ،اﻟﺬي ﻗﺎل إن إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ "ﻛﺎن ﻣﺴﻌﻰ ﺻﻌﺒﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻘﻂ ﺑﺴﺒﺐ ﻇﺮوف اﻟﻌﻤﻞ

اﻟﻀﺎﻏﻄﺔ اﻟﺘﻲ أوﺟﺪت اﻟﻮﺑﺎء ،واﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻗﻴﻮدا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﺎﺣﺜﻴﻦ ،وﻟﻜﻦ أﻳﻀﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻻﻧﻬﻴﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻋﺪم اﻻﺳﺘﻘﺮار
اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﻨﺘﺪى .وﻗﺪ ﺗﻔﺎﻗﻢ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻧﻔﺠﺎر ﻣﺮﻓﺄ ﺑﻴﺮوت ،اﻟﺬي أﺛﺮ ﺑﺸﺪة ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﻨﻈﻤﺔ ودﻣﺮ ﻣﻜﺎﺗﺒﻬﺎ".
وﻛﺸﻒ أن "اﻷوﺿﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﻘﺮة أدت إﻟﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﻣﻘﻠﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺎء واﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮاﻋﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﻬﺪد اﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪى ﻧﻔﺴﻪ.
وﻗﺪم ﻋﺮﺿﺎ ﻷﺑﺮز ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ،ﻣﺤﺬرا ﻣﻦ أن "ﻣﻌﺪل اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ آﺧﺬ ﻓﻲ اﻻرﺗﻔﺎع ،وﻫﻮ ﻳﻘﺪر ﺣﺎﻟﻴﺎ ﺑﺰﻫﺎء  23ﻓﻲ اﻟﻤﺌﺔ ﻣﻦ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻮﻓﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ" .وﻳﻠﻘﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﻀﻮء ﻋﻠﻰ "اﻷﺧﻄﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ،ﻣﻊ اﻟﺘﺸﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت
واﻟﺪروس اﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻌﻠﻤﻬﺎ ﻣﻦ اﻷزﻣﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻟﺼﺤﻴﺔ ،اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ" .وأﻛﺪ أن "اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻫﻲ ﺷﺮط أﺳﺎﺳﻲ
ﻷﺷﺨﺎص أﺻﺤﺎء".
ﺑﺪران
وأﺷﺎر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻨﺎء اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺪﻧﺎن ﺑﺪران إﻟﻰ أن "وﺑﺎء ﻛﻮروﻧﺎ ﻓﺮض واﻗﻌﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎ واﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﺻﻌﺒﺎ ،ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺑﺼﻤﺘﻨﺎ اﻟﺸﺪﻳﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ،اﻟﺘﻲ
أدت إﻟﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﺬري ﻓﻲ اﻧﺘﻘﺎل اﻷﻣﺮاض واﻧﺘﺸﺎرﻫﺎ ،ﻟﻴﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻧﻴﺔ ﺑﺴﺮﻋﺔ ﻣﺨﻴﻔﺔ".
وﻗﺎل إن ﻫﺬا "ﻳﻔﺮض ﻋﻠﻴﻨﺎ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ ﻧﻬﺞ ﺻﺤﻲ واﺣﺪ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ ،ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﻟﺒﻨﺎء ﻗﺪرات ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻷوﺑﺌﺔ وﺗﺪاﻋﻴﺎﺗﻬﺎ واﻟﺤﺪ ﻣﻦ
أﺧﻄﺎرﻫﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ".
ودﻋﺎ وزارات اﻟﺼﺤﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﻟﻰ "ﺗﺄﻛﻴﺪ أﻫﻤﻴﺔ اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺘﻌﺎون اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ".
ﺧﻮري
وﻧﺒﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﻀﻠﻮ ﺧﻮري إﻟﻰ أن "ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻷﻣﻦ اﻟﻐﺬاﺋﻲ واﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻟﻌﻤﻞ ،ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ
ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ،وﻫﻲ ﺗﺘﻬﺎوى ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ،وﻓﻲ دول اﻟﺠﻨﻮب ،ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻋﺎﻣﺔ" .اﻵن ،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 ﺳﻬﻼ ،وﻟﻜﻦ إذا ﺛﺎﺑﺮﻧﺎ وﻗﺪﻣﻨﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻟﺪﻳﻨﺎ ،ﻓﺄﻧﺎ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ ﻣﻦ أﻧﻨﺎ ﺳﻨﻨﺘﺼﺮ".
ﻻﻣﺒﺮﺗﻴﻨﻲ
اﻟﺨﻄﺎب اﻹﻓﺘﺘﺎﺣﻲ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺪﻳﺮ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺼﻨﺪوق اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻣﺎرﻛﻮ ﻻﻣﺒﺮﺗﻴﻨﻲ ،اﻟﺬي ﺗﺤﺪث ﻣﻦ ﺟﻨﻴﻒ ﻋﻦ "اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ
واﻟﺼﺤﺔ ،وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻧﺘﺸﺎر اﻟﻔﻴﺮوﺳﺎت ﻣﺜﻞ ﻛﻮروﻧﺎ" .ودﻋﺎ إﻟﻰ أن "ﻳﺪرك اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﺟﻞ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻦ ﺗﺪﻣﻴﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ وﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ،ﻟﺌﻼ
ﻧﺸﻬﺪ اﻟﻮﺑﺎء اﻵﺗﻲ ﻗﺮﻳﺒﺎ .ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻛﺒﺢ اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻷﺧﻄﺎر واﺳﺘﻬﻼك اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺒﺮﻳﺔ ،ووﻗﻒ إزاﻟﺔ اﻟﻐﺎﺑﺎت وﺗﺤﻮﻳﻞ اﻷراﺿﻲ ،وﻛﺬﻟﻚ إدارة إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺬاء ﻋﻠﻰ
ﻧﺤﻮ ﻣﺴﺘﺪام .ﻫﺬه اﻹﺟﺮاءات ﺳﺘﺴﺎﻋﺪ ﻓﻲ ﻣﻨﻊ اﻧﺘﺸﺎر ﻣﺴﺒﺒﺎت اﻷﻣﺮاض إﻟﻰ اﻟﺒﺸﺮ ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻓﻘﺪان
اﻟﺘﻨﻮع اﻟﺒﻴﻮﻟﻮﺟﻲ وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ .اﻟﻌﻠﻢ واﺿﺢ ﻓﻲ اﺳﺘﻨﺘﺎﺟﻪ أن اﻻﺳﺘﻐﻼل ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺴﺘﺪام ﻟﻠﻄﺒﻴﻌﺔ أﺻﺒﺢ ﻳﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮا ﻫﺎﺋﻼ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ".
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻻوﻟﻰ
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﺮﻛﺰت ﻋﻠﻰ "اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ وأﺛﺮ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮﻓﻴﺪ ،"19-أدارﻫﺎ اﻟﺪﻛﺘﻮر إﻳﻤﺎن ﻧﻮﻳﻬﺾ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻟﻜﻠﻴﺔ
اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت .وﺗﺤﺪﺛﺖ ﻓﻴﻬﺎ رﺋﻴﺴﺔ ﻗﺴﻢ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت
اﻟﺪﻛﺘﻮرة رﻳﻤﺎ ﺣﺒﻴﺐ ،وﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ 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  676أﻟﻒ ﻣﻮاﻃﻦ ﻋﺮﺑﻲ ﺣﻴﺎﺗﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻷوان ﺳﻨﺔ  2020ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻷﺧﻄﺎر اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ .وﺳﻴﺮﺗﻔﻊ ﻫﺬا
اﻟﺮﻗﻢ ﻣﻊ ﻇﻬﻮر ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺨﻄﺮ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ وﺗﺄﺛﻴﺮاﺗﻬﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺠﻮع وﺳﻮء اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ ،ﻣﻤﺎ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺗﺤﻮﻻ ﻛﺒﻴﺮا ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻘﺔ إدارة أوﻟﻮﻳﺎت اﻟﺼﺤﺔ
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ.
اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
أﻣﺎ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﻬﻮاء ،وأدارﻫﺎ أﺳﺘﺎذ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻓﺮﻳﺪ ﺷﻌﺒﺎن.،
وﺷﺎرﻛﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﻧﺎﺋﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ واﻟﺒﺤﻮث ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ واﻟﻌﻠﻮم اﻟﻄﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺪﻛﺘﻮرة رﻧﺪة ﺣﻤﺎدة ،واﻷﺳﺘﺎذة
اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺟﻴﻬﺎن ﺣﺴﻦ ،اﻟﻠﺘﺎن ﺗﻄﺮﻗﺘﺎ اﻟﻰ اﻵﺛﺎر اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﻴﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻟﺘﻐﻴﺮ
اﻟﻤﻨﺎخ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ ،ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﺎﻟﻤﻲ وﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﺘﻜﻴﻒ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﺘﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ واﻟﻔﻮاﺋﺪ
اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن".
وﻗﺪم اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺣﺴﻦ اﻟﺪﻫﻴﻨﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺬي ﺷﺎرك ﻓﻲ إﻋﺪاده ﻋﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ،ﻣﺆﻛﺪا "اﻻرﺗﺒﺎط اﻟﻮﺛﻴﻖ ﺑﻴﻦ ﺗﻠﻮث اﻟﻬﻮاء وﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ وﻛﻮﻓﻴﺪ.19-
ﻓﺘﻠﻮث اﻟﻬﻮاء ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ وﻓﺎة زﻫﺎء  7ﻣﻼﻳﻴﻦ ﺷﺨﺺ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺳﻨﻮﻳﺎ ،وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺘﺠﺎوز ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻋﺪد اﻟﻮﻓﻴﺎت اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ ﻛﻮﻓﻴﺪ."19-
ﺟﻠﺴﺘﺎن ﻏﺪا
وﻳﺴﺘﻜﻤﻞ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻏﺪا ﺑﺠﻠﺴﺘﻴﻦ :اﻷوﻟﻰ 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 اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺮوت اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﻲ
اﻟﺠﺮدي ،وأﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻮم اﻟﺒﺤﺎر اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮو اﻟﺴﻤﺎك ،وأﺳﺘﺎذة اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ ﻋﻠﻢ اﻟﻤﺤﻴﻄﺎت ﻓﻲ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺪﻛﺘﻮرة أﻣﻴﺮة
ﺣﻤﺪان.
وﺗﻨﺎﻗﺶ ﻫﺬه اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺎ أدت إﻟﻴﻪ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ﻣﻦ ﻇﻬﻮر ﻋﺪد ﻣﻦ اﻷﺧﻄﺎر واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺸﻬﺪﻫﺎ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺨﻠﻴﺠﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ

إﻟﻰ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،وﺗﺄﺛﻴﺮات اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺤﻆ ﺑﺎﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺣﺘﻰ اﻵن.
أﻣﺎ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻓﻬﻲ ﻋﻦ إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﺼﺤﺔ ،ﻳﺪﻳﺮﻫﺎ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺷﺮﻛﺔ ﻛﻴﻤﻮﻧﻜﺲ ﻣﺼﺮ ﻟﻺﺳﺘﺸﺎرات وأﺳﺘﺎذ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ
ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺟﺎﺑﺮ ،وﺗﺸﺎرك ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮة ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ ﻟﻠﺨﺮﻳﺠﻴﻦ ﻓﻲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ 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 اﻵﺛﺎر اﻟﻤﻬﻤﺔ ﻹدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺼﺤﺔ وﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد .وﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺮﺿﺎ وﺗﻘﻮﻳﻤﺎ
ﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت إدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت ﻓﻲ اﻟﺪول اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،واﻵﺛﺎر اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﻷﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ وﻓﺤﺺ اﻟﺒﺪاﺋﻞ ﻹدارة اﻟﻨﻔﺎﻳﺎت اﻟﺼﻠﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ واﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ.
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