مؤتمر «أفد» يوصي ببرامج مشتركة بين و ازرات الصحة والبيئة العربية

إختتم المؤتمر السنوي للمنتدى العربي للبيئة والتنمية (أفد) أمس يومه الثاني واألخير في الجامعة األميركية في بيروت .وقد
عرض مؤلفو ثالثة فصول من تقرير «أفد» عن الصحة والبيئة النتائج التي توصلوا إليها في مواضيع تلوث المياه والبحار
والنفايات الصلبة .وشارك في الجلسات االفتراضية ،التي ُعقدت عبر مركز للتح ّكم أُقيم خصيصاً في الجامعة ،متحدثون
ومندوبون من  46دولة عربية وأجنبية .وألقت الوزيرة المصرية السابقة الدكتورة ليلى إسكندر كلمة عن تجربتها في إدخال
المجتمع المحلي كجزء أساسي في إدارة النفايات .وشارك في الجلسة الختامية رئيس مجلس أمناء «أفد» الدكتور عدنان بدران
عمان ،الذي اعتبر أن "التعاون في نشاطات افتراضية بين مراكز األبحاث والجامعات العربية يجب أن يستمر بعد جائحة
من ّ
كورونا ،ألنه يفتح مجاالت للتواصل لم تكن متوافرة سابقاً".

وفي عرضه للتوصيات ،قال أمين عام «أفد» نجيب صعب إن التقرير ونقاشات المؤتمر ّبينت أنه "لم يعد في اإلمكان إنكار
تأثير المخاطر البيئية على صحة اإلنسان .وعند النظر إلى المنطقة العربية على وجه التحديد ،نجد أن االفتقار إلى المياه
المأمونة ،وزيادة توليد النفايات وسوء طرق التخلص منها ،ونوعية الهواء ،وتغير المناخ ،وتلوث البيئة البحرية ،كّلها عوامل
ذات تأثير سلبي ملحوظ على صحة السكان .وقد أظهر وباء كورونا أن تحقيق هدف الصحة للجميع ضرورة ،ليس فقط
للوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والصرف الصحي ،ولكن أيضاً للتعجيل في الخطوات نحو مراعاة أكبر للمخاطر البيئية
على صحة اإلنسان ،والتي يمكن تجنبها إلى ٍ
حد 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
سد فجوات البيانات للحصول على تقويم دقيق لتأثير تلوث الهواء على معدالت نسبة انتشار األمراض
بالصحة ،كما يجب ّ
والوفيات في المنطقة .ومن الضروري وجود شبكة من محطات المراقبة العاملة في جميع البلدان العربية لمراقبة جودة الهواء.
للحد من مسببات تغير المناخ
ومع أخذ تأثيرات تغير المناخ في االعتبار ،يجب تطوير استراتيجيات فعالة ومصممة خصيصاً ّ
والتكيف معه ،تكون ذات آثار مباشرة وواضحة على صحة السكان العرب ،مع اعتماد إجراءات فورية في شأن تدابير التكيف،
ذلك أنه لم يعد ممكناً مواجهة بعض األثار من طريق تخفيف االنبعاثات فقط .والمالحظ أن اآلثار السلبية للزيادة في توليد

النفايات في المنطقة ،وسوء إدارتها الالحقة ،تتفاقم نتيجة نقص التشريعات .لذا يجب تطوير التشريعات ،في موازاة إطار شامل

للرصد وتقويم تأثير النفايات على صحة اإلنسان .كذلك يجب توجيه مزيد من االهتمام إلى حالة البيئة البحرية في المنطقة
ومخاطرها المحتملة على صحة اإلنسان .فالرصد المنتظم لمستويات المعادن الثقيلة في أنواع األسماك ،على سبيل المثال،
ضروري لمنع المخاطر الصحية ولضمان شروط السالمة الغذائية .وينبغي أيضاً معالجة القمامة البحرية ،التي تؤدي إلى زيادة

اللدائن الدقيقة .ولتحقيق نتائج حقيقية ،ال بد من وجود آليات مناسبة لفرض تطبيق المعايير وااللتزام بالقوانين .وشددت
التوصيات على الحاجة إلى تبادل الخبرات في التخصصات المتعلقة بالصحة والبيئة عبر البلدان العربية ،مع تكثيف التعاون
اإلقليمي ،بما يشمل التأهب للطوارئ لمواجهة الكوارث الصحية والبيئية .كما دعت إلى إنشاء نظام رعاية صحية أولية ،بما في
ذلك التثقيف الصحي ،ووضع استراتيجيات إقليمية مشتركة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
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