كوفيد١٩-صحيفة وقائع إلدارة النفايات

٦

الروابط بني نوعية
الهواء و كوفيد١٩-

ال للردم العشوايئ  ،ال للحرق املفتوح
حامية البيئة وحامية صحتنا

للمزيد من املعلومات يرجى زيارة  unep.orgأو االتصال بكيفن هلبس (رئيس وحدة مرفق البيئة العاملية واملواد الكيميائية والصحة  -برنامج األمم املتحدة للبيئة) kevin.helps@un.org

«يجب تنفيذ تدابري السياسة اآلن لتعزيز التغيري التحوييل يف اإلنتاج وتوليد الطاقة والسلوكيات ،للحفاظ
عىل التخفيضات يف االنبعاثات وتلوث الهواء .هذا هو التحدي الحقيقي الذي نحتاج إىل معالجته برسعة
للتغلب عىل كل من الصحة العامة وحاالت الطوارئ املتعلقة بتغري املناخ»
هيلينا مولني فالديز ،رئيسة أمانة ائتالف املناخ والهواء النظيف.

املشكلة

هناك حاجة إىل حامية فورية لنوعية الهواء من خالل تعزيز املامرسات السليمة
بيئياً ملعالجة الحجم املتزايد لتدفقات النفايات نتيجة لوباء كوفيد١٩-
تتأثر جودة الهواء سلبًا باملامرسات غري السليمة
بيئياً ،مثل الحرق يف الهواء الطلق أو أساليب إدارة
النفايات دون املستوى األمثل؛ وبالتايل ،االلتزام
باملامرسات السليمة بيئياً إلدارة النفايات ،والحفاظ
عىل املعايري البيئية العالية وانفاذها أمر أسايس.
إن تلوث الهواء يشكل عامالً رئيسياً من عوامل
الخطورة الصحية.
تشري الدراسات إىل االرتباطات املحتملة بني نتائج
كوفيد ١٩-الصحية وتلوث الهواء.

يشمل التعلم من تجارب كوفيد ١٩-ما ييل:
قد لوحظ تحسن مؤقت لجودة الهواء نتيجة
النخفاض األنشطة البرشية
تظهر الدراسات والبيانات يف الدول املترضرة من
انخفاض النشاط االقتصادي نتيجة لتدابري الحد من
انتشار وباء كوفيد ،١٩-انخفاضً ا غري مسبوق يف
تلوث الهواء ،وخاصة أكاسيد النيرتوجني (،)NOx
والجسيامت الجوية التي يبلغ قطرها أقل من 2.5
ميكروميرت (.)PM2.5
هذه االنخفاضات وأي فوائد قصرية املدى ترتتب عليها
تكاليف صحية واقتصادية واجتامعية كبرية.
التغريات يف السلوك
قد يكون التغريات يف السلوك التي تحدث بسبب وباء
كوفيد ،١٩-مثل تعزيز العمل عن بعد ،تقليل السفر،
وتفضيل أشكال معينة من النقل ،قد يكون لها تأثريات
إيجابية طويلة األمد عىل جودة الهواء يف عامل ما بعد
الوباء  -إىل الحد الذي يتم فيه االحتفاظ بها.

التوجيه
1
2
3

تش ّجع الدول عىل وضع جودة الهواء يف صميم عملية
صنع القرار بشأن الصحة والبيئة والتنمية ،وتحديد
االولويات واالستثامر يف بدائل منخفضة التلوث.

تعزيز جهود الحكومات عىل مختلف املستويات
ملعالجة التلوث وتحسني جودة الهواء .لتشمل :زيادة
القدرة عىل الرصد ،إنتاج البيانات  /وسهولة الوصول
اليها واألطر القانونية والسياسية ،والتكنولوجيا والبنية
التحتية ،مبا يف ذلك الحلول املستندة عىل الطبيعة.

مواصلة  /تعزيز إنفاذ األنظمة الحالية لتلوث الهواء
لحامية صحة اإلنسان أثناء وبعد أزمة كوفيد ،١٩-مبا
يف ذلك تقليل آثار االرتداد املحتملة.

الحقائق
يشكل تلوث الهواء مخاطر صحية خطرية ويودي بحياة حوايل  7ماليني شخص كل عام (منظمة الصحة العاملية .)WHO
تؤكد مراقبة جودة الهواء حدوث انخفاض كبري يف تلوث الهواء من قطاع النقل والصناعة .إال إنه من املحتمل أن
تكون مبثابة فائدة قصرية املدى حيث من املتوقع أن ترتفع مستويات التلوث ملجرد ان تخفف الدول قيود اإلغالق.
تشري البحوث إىل عالقة محتملة بني النتائج الصحية لـوباء كوفيد ١٩-وتلوث الهواء الخارجي.
التعرض الطويل األمد لتلوث الهواء قد يزيد من التعرض ألشد نتائج كوفيد.١٩-
يف الواليات املتحدة ،أظهرت األبحاث املبكرة أن زيادة  1ميكروجرام  /م  3فقط يف  PM2.5ترتبط بزيادة  ٪ 8يف
معدل الوفيات الناتجة عن وباء كوفيد.)2020 .Wu et al( ١٩-
قد يكون األشخاص الذين يعيشون يف منطقة ذات مستويات عالية من تلوث الهواء أكرث عرضة لتطوير أمراض
الجهاز التنفيس املزمنة (.)Conticini ،2020 .E. et al

الطريق إىل األمام
تعزيز السيطرة عىل تلوث الهواء والوقاية منه من
خالل تدابري مستقبلية مثبتة أنها فعالة ومنصفة،
بهدف تعزيز الصحة العامة والقدرة عىل الصمود.
البناء عىل الوعي املتزايد والتغريات يف السلوك التي
ظهرت خالل الوباء من أجل:
•إعادة تصميم مدننا إلعطاء األولوية للميش
وركوب الدراجات؛
•التبديل إىل املركبات الخالية من االنبعاثات يف
جميع أنحاء العامل؛
•زيادة االعتامد عىل العمل عن بعد.
حظر الحرق يف الهواء الطلق واالستثامر يف املعالجة
السليمة بيئياً للنفايات الطبية والنفايات األخرى،
وتحسني قدرات إدارة النفايات ،لتقليل االنبعاثات إىل
الهواء.

تعزيز البحوث حول كيفية تأثري التغيريات يف السلوك
وأمناط الحياة عىل بيئتنا .مع الرتكيز عىل :العمل
عن بعد ،والتغريات يف أمناط التنقل ،وتدابري التباعد
االجتامعي ،وانخفاض االستهالك ،إلخ.
القيام مبزيد من البحوث يف الروابط بني التعرض لتلوث
الهواء وآثار كوفيد ١٩-عىل الصحة.

إدراج جودة الهواء يف البحوث املستقبلية ووضع مناذج
متعلقة كوفيد.١٩-

تحفيز االستثامرات املالية التي تدعم هذه األهداف.

تتبع هذه صحائف الوقائع القرار  8بشأن اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية والنفايات والقرار  7بشأن اإلدارة
السليمة بيئياً للنفايات الصادران عن جمعية األمم املتحدة للبيئة الرابعة.

