
تقرير فريق العمل
جنيف - مارس 2021 - أصدرت فرقة عمل تابعة 
عــوامــل  عـــن  األول  تــقــريــرهــا   )WMO( لــلــمــنــظــمــة 
األحوال الجوية وجودة الهواء التى تؤثر على جائحة 
من  التقرير  ر  ويــحــذِّ  .)COVID-19( كــورونــا  فــيــروس 
ذلك  فى  بما  والمناخية  الجوية  األحــوال  استخدام 
بدء ارتفاع درجات الحرارة فى فصل الربيع فى نصف 
إلى  الرامية  التدابير  الشمالى كدافع لتخفيف  الكرة 

وقف انتشار الفيروس.
 )COVID-19( انتقال فيروس كورونا ديناميكيات 
فى عام 2020 وأوائل عام 2021 قد تأثرت فى المقام 
األول فيما يبدو بالتدخالت الحكومية من قبيل فرض 
بعوامل  وليس  السفر  على  والقيود  الكمامات  ارتــداء 

د. كمال فهمى محمد
كبير باحثين باإلدارة المركزية للتدريب

تقرير 
دراسى

عن العالقة بين عوامل األحوال 
)COVID-19( الجوية وجودة الهواء والجائحة

تعد فيروس��ات كورونا فصيلة كبيرة من الفيروس��ات المعروف 

أنها تس��بب اعتالالت تتنوع بين الزكام وأمراض أكثر وخامة مثل متالزمة 

الشرق األوسط التنفسية ومتالزمة االلتهاب الرئوى الحاد الوخيم )سارس(.. وتم تحديد فيروس 

كورون��ا جديد فى عام 2019 ف��ى مدينة ووهان الصين.. ويُمثِّل هذا الفيروس س��اللة جديدة لم 

يسبق تحديدها لدى البشر من قبل. 

وفى بداية الجائحة تم ربط الجائحة ونشاط الفيروس مع حرارة الجو.. لذلك كان من الضرورى أن 

تقوم WMO بمسئوليتها وتوضيح الحقائق العلمية والتى توصلت إليها من خالل فريق عمل والذى 

توص��ل إلى أن التدخالت الحكومية ولي��س العوامل الجوية هى التى تحول دون انتش��ار فيروس 

كورون��ا )COVID-19( وبالتال��ى التقرير األولى يش��ير إلى ضرورة عدم اس��تخدام الظروف 

المناخية كدافع لتخفيف تدابير الرقابة.
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المكون من 16  األحوال الجوية وفقًا لفريق الخبراء 
عضوًا والمعنى بعلوم األرض والعلوم الطبية والصحة 
العامة. وتشمل العوامل الدافعة األخرى التغيرات فى 
للسكان  الديمغرافية  والخصائص  البشرى  السلوك 
طفرات  األخــيــرة  اآلونـــة  فــى  تشمل  كما  المتضررين 

الفيروس.
الدكتور  العمل  لفرقة  المشارك  الرئيس  وأعــلــن 
والكواكب بجامعة  Ben Zaitchik قسم علوم األرض 
جـــونـــز هــوبــكــنــز بــمــديــنــة بــالــتــيــمــور فـــى الـــواليـــات 
الــمــتــحــدة األمــريــكــيــة: »األدلــــة الــمــتــوافــرة حــالــيــًا ال 
الجوية  األحــوال  لعوامل  الحكومات  استخدام  تدعم 
وجودة الهواء كأساس لتخفيف تدخالتها الرامية إلى 
الحد من انتقال العدوي.. فقد شهدنا ارتفاع موجات 
الدافئة  المناطق  وفى  الدافئة  المواسم  فى  العدوى 
أن  على  دليل  ثمة  وليس  للجائحة  األولــى  السنة  فى 

هذا لن يتكرر فى العام المقبل«.
ويـــقـــدم تــقــريــر فـــرقـــة الــعــمــل مــــوجــــزًا لــلــنــتــائــج 
يناير  مــن  األول  األســبــوع  فــى  ُنــشــرت  التى  الرئيسية 
2021. ولذا فهو ال يتضمن المؤلفات التى استعرضها 
األقران بشأن تأثير عوامل األحوال الجوية ونوعية 

الفيروس  من  الجديدة  السالالت  انتقال  على  الهواء 
)COVID-19( أو على شدة العدوى الناجمة عن هذه 

السالالت الجديدة.
للموسمية.  المحتمل  الـــدور  يبحث  التقرير  إن 
فكثيرًا ما تتسم العدوى الفيروسية للجهاز التنفسى 
الــمــوســمــيــة ال ســيــمــا فــيــمــا يتعلق  أنــــــواع  بـــنـــوع مـــن 
للبرد  المسببة  التاجية  والــفــيــروســات  بــاألنــفــلــونــزا 
فى  والــشــتــاء  الخريف  فصلى  فــى  ذروتــهــا  تبلغ  والــتــى 
الــمــنــاخــات الــمــعــتــدلــة. وهــــذا يــدعــم الــتــوقــعــات بــأن 
قويًا  موسميًا  مرضًا  سيكون   )COVID-19( الفيروس 

إذا ما استمر لسنوات عديدة.
ويشير الملخص التنفيذى للتقرير إلى أن »اآلليات 
للجهاز  الفيروسية  الــعــدوى  تجعل  الــتــى  األســاســيــة 
التنفسى موسمية ليست مفهومة جيدًا حتى اآلن... 
استمرار  المباشرة على  اآلثار  ولعل هناك مزيجًا من 
اآلثــار  ومــن  للعدوى  اإلنسان  مقاومة  وعلى  الفيروس 
السلوك  تغير  عبر  والمواسم  للطقس  المباشرة  غير 

البشري«.
ووفقًا للملخص التنفيذى فقد »أثمرت الدراسات 
المختبرية لمتالزمة االلتهاب الرئوى الحاد الوخيم 

 )MAQ( أمثلة لآلليات املقترحة التى تؤثر من خاللها عوامل األحوال اجلوية وجودة الهواء
على العدوى الفيروسية للجهاز التنفسي
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لفيروس  المسبب  الفيروس  وهــو   )SARS-CoV-2(  2
كورونا )COVID-19( عن أدلة تشير إلى أن الفيروس 
يــبــقــى لــفــتــرة أطــــول فـــى ظـــل ظــــروف اإلشـــعـــاع فــوق 
هذه  أن  بيد  والمنخفض.  والجاف  البارد  البنفسجى 
الدراسات لم تبين بعد ما إذا كان يترتب على التأثير 
المباشر لألحوال الجوية على الفيروس تأثير معتبر 

على معدالت انتقال العدوى على أرض الواقع«.
وال تزال األدلة على تأثير عوامل نوعية الهواء غير 
حاسمة. وتشير فرقة العمل إلى أن ثمة أدلة أولية على 
أن سوء نوعية الهواء يزيد من معدالت الوفيات جراء 
الفيروس )COVID-19( ولكن ليس على أن التلوث يؤثر 
 )SARS-CoV-2( الفيروس  انتقال  على  مباشر  بشكل 

.)COVID-19( وهو الذى يسبب العدوى
الهواء  فى  الجوية  األحـــوال  على  التقرير  ويركز 
الطلق وأوضاع جودة الهواء وال يتناول تفاصيل دوران 

الهواء فى األماكن المغلقة.
للمنظمة  الـــتـــابـــع  الـــبـــحـــوث  مــجــلــس  أنـــشـــأ  وقــــد 
التخصصات  متعددة  الدولية  العمل  فرقة   )WMO(
الــمــعــارف فيما  مــوجــز ســريــع لحالة  أجــل تقديم  مــن 
ونوعية  الجوية  لألحوال  المحتمل  بالتأثير  يتعلق 
 )COVID-19( كورونا  فيروس  ديناميات  على  الهواء 
الــهــائــل مــن األبــحــاث والمخطوطات  الــعــدد  فــى ظــل 

المتوافرة حاليًا.
مدير   Juerg Luterbacher البروفيسور  وأشـــار 
المنظمة  فى  العلميين  وكبير  واالبتكار  العلوم  شعبة 
التى  لألبحاث  السريعة  »الــوتــيــرة  أن  إلــى   )WMO(
أن  تــعــنــى   )COVID-19( كـــورونـــا  فـــيـــروس  تــتــنــاول 
تتجاوز  محدودة  بيانات  على  تعتمد  التى  الــدراســات 
فيما يبدو القدرة على مضاهاة المعلومات ومراجعتها 
من ِقبل األقران. وسرعان ما اتضح أن األدلة المقدمة 
أوجــه  بسبب  انتقائية  أو  متناقضة  تــكــون  مــا  غــالــبــًا 
القصور فى المنهجية المتبعة وفى البيانات. ولذلك 
)WMO( إلى  للمنظمة  التابعة  العمل  فرقة  تسعى 
تــحــبــيــذ الـــمـــمـــارســـات الــجــيــدة فـــى مـــجـــال الــبــحــوث 

واالتصاالت«.
وسيشمل عمل فرقة العمل خالل األشهر المقبلة 
تحديث األدلة العلمية وتحديد مجموعة منظمة من 
المسائل البحثية ذات األولوية واألهداف واألولويات 
مــن أجـــل تــوجــيــه االســتــثــمــار فــى الــبــحــوث المتصلة 

جهة  من  الهواء  وجــودة  والطقس  المناخ  بين  بالصلة 
واألوبئة من جهة أخري.

والمعلومات  الــمــشــورة  العمل  فــرقــة  ستقدم  كما 
ألساليب  الدنيا  والمعايير  الجيدة  الممارسات  بشأن 
مراعاة  مــع  المعدية  لــألمــراض  المتكاملة  النمذجة 
المحددات البيئية وستقدم أيضًا توصيات بشأن كيف 
فى  تــراعــى  أن   )WMO( المنظمة  ألنشطة  ينبغى 
المستقبل الصلة بين فيروس كورونا والمناخ والطقس 

وجودة الهواء عند تقديم البحوث المعلومات.
موجز تنفيذي

 )COVID-19( أتاحت الدراسات الوبائية للجائحة >
حــتــى اآلن نــتــائــج مــتــبــايــنــة فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــأثــر 

الفيروس والمرض باألحوال الجوية.
< يبدو أن السيطرة على ديناميكيات انتقال الفيروس 
إلى  أســاســًا  تــرجــع   2020 عــام  فــى   )COVID-19(
الــجــويــة.  لــلــعــوامــل  ولــيــس  الحكومية  الــتــدخــالت 
فى  التغيرات  األخــرى  المحركة  العوامل  وتشمل 
السلوك البشرى والخصائص الديمغرافية للسكان 
المتضررين كما تشمل فى اآلونة األخيرة طفرات 

الفيروس.
< كثيرًا ما تتسم العدوى الفيروسية للجهاز التنفسى 
بطابع موسمى وال سيما فى المناخات المعتدلة. 
وهــــذا الــطــابــع الــمــوســمــى لـــألمـــراض الــفــيــروســيــة 
للجهاز التنفسى - ال سيما فيما يتعلق باألنفلونزا 
تبلغ  والتى  للبرد  المسببة  التاجية  والفيروسات 
المناخات  فى  والشتاء  الخريف  فصلى  فى  ذروتها 
الجائحة  أن  لالعتقاد  األســبــاب  ــر  يــوفَّ المعتدلة 
)COVID-19( سوف تكون مرضًا موسميًا قويًا إذا 

ما استمرت لسنوات عديدة )انظر الشكل(.
< ال يتوافر حتى اآلن فهم جيد لآلليات األساسية التى 
تدفع إلى موسمية العدوى الفيروسية التنفسية. 
ولــعــل هــنــاك مــزيــجــًا مـــن اآلثـــــار الــمــبــاشــرة على 
للعدوى  اإلنسان  مقاومة  وعلى  الفيروس  استمرار 
عبر  والمواسم  للطقس  المباشرة  غير  اآلثــار  ومن 

تغير السلوك البشرى )الشكل(.
SARS-( للفيروس  المختبرية  الــدراســات  أثــمــرت   >
لـــمـــرض  الـــمـــســـبـــب  الــــفــــيــــروس  وهــــــو   )CoV-2
الفيروس  أن  إلــى  تشير  أدلـــة  عــن   )COVID-19(
يبقى لفترة أطـــول فــى ظــل ظـــروف اإلشــعــاع فوق 
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أن  بيد  والمنخفض.  والــجــاف  الــبــارد  البنفسجى 
للتأثير  كــان  إذا  مــا  بعد  تبين  لــم  الــدراســات  هــذه 
تأثير  الــفــيــروس  على  الجوية  لــألحــوال  المباشر 
الــعــدوى عــلــى أرض  انــتــقــال  معتبر عــلــى مــعــدالت 

الواقع.
األجل  وقصير  المزمن  التعرض  أن  على  دليل  ثمة   >
الــهــواء يــؤدى إلــى تفاقم األعـــراض وزيــادة  لتلوث 
مـــعـــدالت الـــوفـــيـــات حــــال وجــــود بــعــض األمــــراض 
المبكرة  الـــدراســـات  مــع  يتسق  وهـــذا  التنفسية. 
كــورونــا  فــيــروس  عــن  الناجمة  الــوفــيــات  لمعدالت 
النتائج  هـــذه  تــأكــيــد  يــلــزم  ولــكــن   )COVID-19(
على  الخطر  عوامل  مراقبة  خــالل  من  وتجميعها 
دليل  اآلن  حــتــى  يــوجــد  وال  الـــفـــردي.  الــمــســتــوى 
التلوث  أن  على  النظراء  الستعراض  خضع  مباشر 
 )SARS-CoV-2( الـــفـــيـــروس  بـــقـــاء  عــلــى  يـــؤثـــر 

المحمول جوًا.
< تتوقع دراسات النمذجة المستندة إلى العمليات أن 
انتقال الفيروس )COVID-19( قد يصبح موسميًا 
بـــمـــرور الـــوقـــت مــمــا يــوعــز بـــأن عـــوامـــل األحــــوال 
الجوية وجودة الهواء )MAQ( قد تدعم مراقبة 
األشهر  فــى  بــه  والتنبؤ   )COVID-19( الــفــيــروس 

والسنوات القادمة.
ـــــة الــمــتــوافــرة فـــى هــــذه الــمــرحــلــة ال تــدعــم  < األدل
مــع ذلـــك اســتــخــدام الــحــكــومــات لــعــوامــل األحـــوال 
الهواء )MAQ( كأساس لتخفيف  الجوية وجودة 

تدخالتها الرامية إلى الحد من انتقال العدوي.
< يلزم إجراء بحوث لتحديد مدى الصالت بين عوامل 
األحوال الجوية وجودة الهواء )MAQ( والفيروس 
تراعى  أن  بمكان  األهــمــيــة  ومــن   ..)COVID-19(
دراسات النمذجة على نحو مالئم عوامل التشويش 
وأن تأخذ فى االعتبار كاًل من اآلثار المباشرة وغير 
 )MAQ( المباشرة لألحوال الجوية وجودة الهواء
الفيروس  بيانات  تسجيل  فــى  العقبات  تذلل  وأن 
اليقين  عدم  نطاقات  عن  تبلغ  وأن   )COVID-19(
وأن تقّيم مهارات التنبؤ وأن تطبق أساليب إحصائية 

أو عملياتية مناسبة فى النمذجة.
وتخضع  ســريــعــًا  وُمــتــاحــة  مفتوحة  بــيــانــات  تــوافــر   >
 )COVID-19( الفيروس  بشأن  للمراقبة  جودتها 
عنه  غنى  ال  أمــر  بــه  المرتبطة  الخطر  وعــوامــل 

الهواء  وجـــودة  الجوية  األحـــوال  تأثير  لــدراســات 
)MAQ( ولدراسات كثيرة أخرى لمخاطر الفيروس 
هذه  لتوفير  المبذولة  والجهود   ..)COVID-19(
وجــود  ضـــرورة  إلــى  وتشير  أكلها  تــؤت  لــم  البيانات 
بنية تحتية لإبالغ تدعم إدارة البيانات ونشرها 

لتحليل األمراض الوبائية.
على  قــــادرة  الــنــظــراء  يستعرضها  الــتــى  الـــدراســـات   >
الــتــأثــيــر فــى قــــرارات الــصــحــة الــعــامــة وفـــى إدراك 
المرض. ومن ثم فمن األهمية  الجمهور لمخاطر 
ومقدمو  والناشرون  الباحثون  يحافظ  أن  بمكان 
الدراسات  لتحليل  عالية  معايير  على  المعلومات 

المستجدة وتقييمها.
التواصل  يكون  أن  بد  ال  األهمية  من  القدر  بنفس   >
بــيــن الــبــاحــثــيــن ووســائــط اإلعــــالم وصــنــاع الــقــرار 
واضحًا ونشطًا لضمان تطبيق النتائج العلمية على 
وشفافة  وموضوعية  مناسبة  بطريقة  السياسات 

ومسئولة.
كورونا  فيروس  عن  الناجمة  االضــطــراب  حالة  ان 
ــنــا. والــكــثــيــريــن ينتابهم  تــشــيــع فـــى كـــل مــكــان حــول
تمامًا..  طبيعى  أمر  وهذا  والحيرة..  واالنزعاج  القلق 
وفى  لــه..  مثيل  ال  صحيًا  تهديدًا  يــواجــه  فالجميع  
يتزايد  والخطر  ينتشر  الفيروس  فــإن  نفسه  الوقت 
اليومية  وحياتنا  واقتصاداتنا  الصحية  نظمنا  وباتت 
فى موضع اختبار شديد القسوة.. وأكثر الفئات ضعفا 
هى األشد تضررا - وال سيما كبار السن وأولئك الذين 
وأولئك  قبل  من  موجودة  صحية  متاعب  من  يعانون 
عليها  ل  يــعــوَّ صحية  رعــايــة  على  يحصلون  ال  الــذيــن 
وأولئك الذين يعيشون فى فقر أو يعيشون مهمشين.. 
واالقتصادية  االجتماعية  التداعيات  تؤثر  وســوف 
وتباطؤ  الفيروس  جائحة  بين  االقتران  عن  الناجمة 
االقتصادات على معظمنا لبضعة أشهر.. ولكن انتشار 
الفيروس سيصل إلى منتهاه.. وسوف نتعافى وتتحسن 
أحوالنا.. وحتى ذلك الحين يجب أن نعمل معا إلبطاء 
بتوصيات  الكامل  االلتزام  خالل  من  الفيروس  انتشار 
وقت  هــو  فــهــذا  الــعــالــمــيــة..  الصحة  ومنظمة  الــدولــة 
التعقل ال الذعر.. وقت العلم ال العبث.. وقت الحقائق 

ال الخوف.
املراجع
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