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 : مقدمة

المناخي والسالمة الغذائية والكيمائية إن العوامل البيئية والتي تشمل جودة الهواء والماء والتغير 

وثيقًا بالعديد من األمراض السارية وغير السارية. وتشير  ارتباطامرتبطة  والصحة والسالمة المهنية

% في العالم 23نسبتها  في وفيات تساهمة يالبيئ العوامل تقديرات منظمة الصحة العالمية إلى أن

 ذات عالقة مليون وفاة 8.6 يقارب ما ومن تلك الوفيات سنويًا،مليون وفاة  12.6 قاربما يككل وهو 

% 56وعند النظر إلى مسببات الوفيات المرتبطة بالمخاطر البيئية نجد أن    1.(1-الشكل)  غير السارية  باألمراض

الكيميائية والمخاطر وتليها السموم  من تلك الوفيات ناتجة عن العوامل البيئية مرتبطة بتلوث الهواء

لعبء األمراض البيئية المنشأ  تبلغ التكلفة االجمالية االقتصاديةومن الناحية  2.(2-الشكل) %11المهنية 

 2مليار دوالر أمريكي سنويًا حسب آخر تقديرات منظمة الصحة العالمية. 5.36في دول الخليج العربي 

وحيث يمر العالم بجائحة كورونا المستجدة تبرز العوامل البيئية )مثل جودة الهواء والسالمة الغذائية 

والكيميائية والصحة والسالمة المهنية( كمتغيرات بيئية مرتبطة بالتدابير المتخذة لمكافحة فيروس  

  .اموتساهم بتخفيف العبء المرضي واالقتصادي بشكل ع 19-كورونا المستجدة كوفيد

 

 المخاطر البيئية للوفيات الناجمة عن    األسباب الرئيسية العشرة:  1-الشكل

Source: World Health Organization, Environmental impacts on health 
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 الوفيات السنوية التي تعزى إلى المخاطر البيئية:  2-الشكل
Source: World Health Organization, Environmental impacts on health 

 : الهواء تلوث

% من 91ن ألى إعتبر مشكلة تلوث الهواء مشكلة عالمية حيث تشير تقارير منظمة الصحة العالمية ت
ُيسبب تلوث الهواء و  3سكان العالم يعيشون في مناطق ال تنطبق عليها شروط المنظمة لجودة الهواء.

مليون حالة وفاة سنوًيا بسبب السكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة  4.2المحيط حوالي 
العامة على الصحة  المؤثرةهم الملوثات أ من وتعد الملوثات التالية وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة.

ول أ، NO)2(ثاني أكسيد النيتروجين ، O)3(األوزون  ،(PM 10PM &2.5الجسيمات العالقة )تشمل هي و
ثار الصحية الناجمة عن هذه  . ويمكن السيطرة على اآلSO)2(ثاني أكسيد الكبريت ، (CO) الكربونأكسيد 

لرصد هذه الدولي والمحلي الملوثات من خالل التنسيق بين الجهات ذات العالقة على المستوى 
نتاج إومن خالل السياسات الصحية التي تستهدف قطاع الصناعة والنقل و ثارها الصحيةآالملوثات و

 3الطاقة والتخطيط الحضري والزراعة.

 :  19-واآلثار المرتبطة بجائحة كوفيد جودة الهواء

في الربع األول  )2.5PMملحوظًا في تركيز الجسيمات الدقيقة ) انخفاضاً عالميًا، سجلت العديد من المدن 
على سبيل المثال  االنخفاضحيث بلغت نسب  2019عام ل بنفس الفترة مقارنة 2020من العام الحالي 

% 44% و60 في كوريا الجنوبية وليسمدينة و في الصين وهانمدينة وفي الهند نيودلهي مدينة في 
نشرت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أن وعلى المستوى المحلي،  4.(1-الجدول) % على التوالي54و 

% عن  56بنسبة  (CO)لغاز اول اكسيد الكربون  انخفاضاً محطات رصد جودة الهواء بمدينة الرياض سجلت 
ا بتقليل يًض أالتجول    منع% كما ساهم  30لى  إ%  82  نما بي  االنخفاضاتالوضع السابق حيث تراوحت نسبة  

 انخفاضاً حيث سجلت المتحركة والصادرة معظمها من المركبات  )2NO (انبعاثات ثاني اكسيد النيتروجين
سجلت محطات الرصد  . وأخيراً %29% الى 82 نما بي االنخفاض% عن الوضع السابق وتراوح 60بنسبة 

حيث   % عن الوضع السابق38بمعدل   S  2Hلغاز كبريتيد الهيدروجين  انخفاضاً لجودة الهواء بمدينة الرياض  
 5.(3-الشكل) %52 -% 24تتراوح نسبة االنخفاضات ما بين 

 

تلوث الهواء

56%

ةالسموم الكيميائي

11%

المخاطر المهنية

11%

المياه واإلصحاح 

والنظافة

9%

األمراض المنقولة 

بالغذاء

4%

مخاطر بيئية أخرى

9%

الوفيات السنوية التي تعزى إلى المخاطر البيئية 



 

 

Page 3 of 9 V1.0 - May 2020 على الصحة العامة البيئية  19-تأثير جائحة كوفيد 

 

 مدن حول العالم  10معدالت الجسيمات العالقة الصغيرة في :  1-الجدول

 

IQAIR -19 Impact On Air Quality In 10 Major Cities -COVID Source:  

  

https://www2.iqair.com/sites/default/files/documents/REPORT-COVID-19-Impact-on-Air-Quality-in-10-Major-Cities_V6.pdf?_ga=2.113101383.2122915114.1588158539-1078435930.1587890482
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 في مدينة الرياض  وكبريتيد الهيدروجين معدالت انخفاض ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون :  3-الشكل

 )بيئة الرياض( المصدر: الهيئة الملكية لمدينة الرياض
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 : 19- ثار المرتبطة بجائحة كوفيدالطقس وتغير المناخ واآل

إلى تقليل النشاط االقتصادي وأدت إلى  19-انتشار مرض كوفيدأدت الجهود المبذولة للسيطرة على 
على سبيل كما تم ذكرها في الفقرة السابقة ) تحسينات مؤقتة في جودة الهواء في بعض المناطق

سيكون لها تأثير والتي أول أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين وبعض الجسيمات الصغيرة( المثال 
لتأثير ذلك بسبب اويرجع  .وخصوصًا إذا استمرت لفترات قصيرة محدود على تركيزات الغالف الجوي

 قليلةوجود كميات  من خالل على الغالف الجوي (Greenhouse Gases) الحراري حتباساللالطبيعي 
( والتي تستمر O2Nوأكسيد النيتروز ) ،(4CH، والميثان )(2CO) ، وثاني أكسيد الكربون(O2Hمن بخار الماء )

الغالف الجوي. وهذه الغازات تسمح بوصول أشعة الشمس إلى سطح األرض غير لفترات طويلة في 
إلى تسخين سطح  بطبيعة الحال أنها تمتص األشعة دون الحمراء التي تنبعث من األرض. ويؤدي ذلك

عما كانت ستؤول   درجة حرارة مئوية  33ار  الكوكب بحيث يصبح متوسط درجة حرارته السطحية أعلى بمقد
التدابير الوقائية  انتهاءالمتوقع بعد بالتالي فإنه من  6الحراري. لالحتباسإليه حال غياب التأثير الطبيعي 

وعودة الحياة إلى طبيعتها السابقة ستعود تلك األنشطة االقتصادية والصناعية إلى   19-لجائحة كوفيد
على التغير  سلبيبشكل ذلك سيؤثر و واألدخنةمن الغازات  ةكبيرمما يصاحبها انبعاث  التوسع السريع

  . المدى البعيدأثر واضح على    اإليقافخالل فترة  التي حدثت  البسيطة    تالتحسيناولن نرى لتلك    المناخي
يكن هناك تركيز واضح لتعزيز الصحة العامة البيئية ولذلك من الضروري العمل على خطط بعيدة المدى 

مما سيساهم بإذن  إلى الصناعة والطاقة النظيفة  لالنتقالوتوفير الحلول والخطط البديلة والمستدامة 
 7.الحفاظ على البيئة واألنسانالله في 

 ؟ 19-هل هناك عالقة بين الطقس والمناخ وأمكان انتشار مرض كوفيد

أن الطقس دليل قاطع على  دال يوج  هنأحسب األدلة المتوفرة حاليًا، أفادت منظمة الصحة العالمية 
طويلة المدى( لها تأثير قوي التغيرات )التغيرات قصيرة المدى في ظروف األرصاد الجوية( أو المناخ )

وعند النظر إلى أمكان انتشار الفيروس سوف  .19-طريقة انتقال الفيروس المسبب لمرض كوفيدعلى 
وأكدت  7في المناطق الباردة أو الحارة وكذلك الرطبة والجافة. نجده في جميع مناطق العالم، سواءً 

  ة حافظمال عن طريق هي 19-كوفيد من اإلنسانأفضل طريقة لحماية منظمة الصحة العالمية على أن 
 المحافظةمن خالل  وبشكل متكرر.    األيديعلى مسافة جسدية ال تقل عن متر واحد عن اآلخرين وتنظيف  

تجنب العدوى التي يمكن بالتالي واأليدي  على، يمكن التخلص من الفيروسات التي قد تكون على ذلك
 8العينين أو الفم أو األنف.أن تحدث عن طريق لمس 

 

 19-: الطقس والمناخ وأماكن انتشار كوفيد4-الشكل
19) advice for the public: Myth busters-Coronavirus disease (COVID-Adopted from WHOSource:  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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 ؟ 19-كوفيد  ن يمنع مرضأو لدرجات حرارة عالية أهل التعرض المباشر ألشعة الشمس 

درجة مئوية  25تعرض ألشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من أكدت منظمة الصحة العالمية على ال
بشكل    األيديتأكد من تنظيف  وبالتالي لحماية األنسان من هذا المرض علينا ال.  19-مرض كوفيدال يمنع  

 8العينين أو الفم أو األنف.متكرر وكامل وتجنب لمس 

 

 19-التعرض ألشعة الشمس ومرض كوفيد :  5-الشكل

19) advice for the public: Myth busters-Coronavirus disease (COVID-Adopted from WHOSource:  

 : 19-واآلثار المرتبطة بجائحة كوفيد  السالمة الكيميائية

مات العالمية عند التعامل مع المواد الكيميائية بأخذ الحيطة والحذر في حال استخدامها المنظتوصي 
-واألرضيات وذلك للحد من انتشار الفيروس المسبب لمرض كوفيد  سطحمن أجل التنظيف والتطهير لأل

والكمامات واغطية الجسم كذلك التأكيد على استخدام أدوات الحماية الشخصية مثل القفازات . 19
 من الشركة المصنعةواألدلة المرفقة حسب إرشادات السالمة المناسبة عند التعامل معها وذلك 

استخدام المواد ونتيجة لكثرة . ليها في حالة الطوارئإلرجوع معلومات من اجل اال بتلكواالحتفاظ 
الكيميائية قد يحدث في بعض األحيان قيام االشخاص بمزج بعض المحاليل الكيميائية مع بعضها البعض 

الماء  أواًل باستخدامويكون التنظيف  9مما يتسبب في انتشار غازات سامة تعرض اإلنسان للخطر.
ومن ثم والصابون والتي تعني إزالة األجزاء المادية مثل األوساخ والشوائب من األسطح الظاهرة عليها 

على سبيل المثال  للتخلص من الجراثيم والميكروبات( disinfectantيتم استخدام المواد المطهرة )
( بشكل مستمر وفي حال وجود حالة مؤكدة أو Ethyl alcohol% 70استخدام المطهر الكحولي )ب

  ( Sodium hypochloriteهيبوكلوريت الصوديوم )باستخدام    مشتبه بها يوصى بالتطهير البيئي لألسطح
زل جزء في المليون( لتطهير األسطح التي ُتلمس بشكل متكرر في المنا 5000% )ما يعادل 0.5بنسبة 

مثل مقابض األبواب، والهواتف المحمولة، ولوحة مفاتيح جهاز الكومبيوتر، والطاوالت،  والمكاتب
نتيجة لفترات المكوث الطويلة داخل المنزل واالستخدام المتكرر لمواد ونارة. واألدراج ومفاتيح اإل

والتعرض لتلك ستخدام  الانتيجة  التسمم الكيميائي  اإلصابة ب  تؤدي لحدوثالتنظيف والتطهير والتي قد  
وفي   9والمناسب لها. خلطها وعدم التقيد باالستخدام السليمالقيام بالمواد الكيميائية بكميات كبيرة و

بسبب  2020خالل الربع األول لعام االتصاالت بمراكز السموم عدد  مريكية، زادالواليات المتحدة األ
 خالل نفس الفترة الزمنية تها بالثالث سنوات السابقةمقارنوذلك عند التعرض للمنظفات والمطهرات 

%( 47و  %39تتراوح النسبة بين  )األكبر لإلصابات  التوالي حيث كانت النسبة    على  %16.4% و  20.4بنسبة  
 10.(6-الشكل) هي للفئة العمرية )اقل من خمس سنوات(

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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 .األمريكيةاألرقام اليومية للتعرض إلى المنظفات والمطهرات التي تم تبليغها إلى مراكز السموم بالواليات المتحدة :  6-الشكل
19-Cleaning and Disinfectant Chemical Exposures and Temporal Associations with COVIDSource:  

 ؟ 19-لتقاط مرض كوفيدإهل القيام برش الجسم بالمطهرات )مثل المبيضات( سوف يحمي من 

ر أو أي مطهر آخ (chlorine)الكلور  مثل (bleach) رش المبيضأكدت منظمة الصحة العالمية على أن 

(disinfectant) على الجسم نتيجة  قد يكون خطراً و 19-على جسم اإلنسان لن يحمي من مرض كوفيد

يجب  و .نعينيالجلد ولل وتلفاً  تسبب تهيجاً  أن احتواءها على مركبات كيميائية سامة ومن الممكن

الكلور )المبيض(  ومن المهم حفظفقط.  واألرضيات المبيض والمطهر بعناية لتطهير األسطح استخدام

 8عن متناول األطفال. بعيداً في أماكن آمنه ووالمطهرات األخرى 

 

 19-كوفيدمرض : رش الجسم بالمطهرات و7-الشكل
19) advice for the public: Myth busters-Coronavirus disease (COVID-Adopted from WHOSource:  

https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/69/wr/pdfs/mm6916e1-H.pdf
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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 ؟ 19-مرض كوفيد  يمنع أو يعالج يمكن أنشرب الميثانول أو اإليثانول أو المبيض  هل  

الميثانول أو اإليثانول أو  أكدت منظمة الصحة العالمية على أن تناول وشرب المواد الكيميائية مثل

مكن أن يؤدي شربها إلى اإلعاقة والوفاة. وي.  السامة  وتعد من الموادالخطورة    ةشديدستكون    المبيض

 في منتجات التنظيف لقتل الفيروس على األسطح  الميثانول واإليثانول والمبيض أحياناً   استخدامويكون  

واألسطح، خاصة تلك التي  األدواتبتطهير يتعين علينا القيام  ،9-وللحماية من مرض كوفيد. واألرضيات

مالمسة العينين تجنب نيدي بشكل متكرر وكامل واألتأكد من تنظيف ويجب النتظم. بشكل ملمسها ن

 8.والفم واألنف

 

 19-ومرض كوفيد: المواد الكيميائية 8-الشكل
19) advice for the public: Myth busters-Coronavirus disease (COVID-Adopted from WHOSource:  

 

  

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
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