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جــــــودة الـهــــــــواء



76 % من األيام في العام 2015 ضمن حدود جودة الهواء الوطنية في 
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تعتبر نوعية الهواء الجيدة عاماًل ضروريًا لضمان صحة 
ورفاهية السكان في إمارة أبوظبي، كما أنها أحد 

العناصر األساسية الجاذبة للعيش والعمل فيها، وعليه 
فمن المهم جدا للنمو المستدام والتنمية المستدامة 

في إمارة أبوظبي السعي إلى تحقيق التنمية 
االقتصادية مع الحفاظ، في نفس الوقت، على معايير 

جيدة لجودة الهواء في اإلمارة.
 

ويتسبب تلوث الهواء في تكاليف ترتبط بانخفاض 
إنتاجية الموظفين، واحتياجات الرعاية الصحية، وانخفاض 

إنتاجية المحاصيل الزراعية، وضعف الرؤية التي تؤثر على 
أنشطة النقل، ومتطلبات تنظيف وصيانة البنية التحتية.

ويعتبر تلوث الهواء من أبرز القضايا المتعلقة بالصحة 
العامة على مستوى العالم، وال سيما في المناطق 

الحضرية التي تشهد أكبر كثافة سكانية وتركيز للملوثات. 
ووفقًا لتقييم عبء األمراض البيئية في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة ]1[، يعتبر تلوث الهواء من األسباب 
البيئية األساسية ألمراض القلب والجهاز التنفسي، 

ومراجعة المستشفيات والعيادات في الدولة.

ومن المعروف أن جودة الهواء من القضايا البيئية 
المعقدة، فقد ينشأ تلوث الهواء عن مصادر من 

ُصنع البشر )على سبيل المثال، الصناعة والمركبات( 
أو عن مصادر طبيعية )على سبيل المثال، العواصف 

الرملية(. كما أن ملوثات الهواء يمكن أن تنتقل في الجو 
لمسافات بعيدة، وبالتالي قد ُتسهم الملوثات الناشئة 

في دولة ما في ضعف جودة الهواء في دولة أخرى ]2[.

وتعمل إمارة أبوظبي على تحسين جودة هوائها في 
إطار رؤية اإلمارات 2021 ]3[ وخطة أبوظبي ]4[. وتمتلك 

القيادة الرشيدة رؤية واضحة لرصد جودة الهواء في 
اإلمارة، وتنفيذ أفضل السياسات، واللوائح التنظيمية، 

والحوافز في إطار من التعاون مع نطاق عريض من 
الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص.

ويؤدي الحد من تلوث الهواء أيضًا إلى الحد من انبعاثات 
ثاني أكسيد الكربون والملوثات الجوية قصيرة األجل، 

مثل جسيمات الكربون األسود والميثان، مما ُيسهم في 
الحد من التغير المناخي على المدى القريب والبعيد ]5[.

تتضمن خطة أبوظبي إطار 
عمل لتحسين جودة الهواء

المؤشرات األساسية 
للوضع الراهن

جودة الهواء

المحاور األساسية
العوامل 
المحركة

الضغوط

التأثيرات 

االستجابات

الحالة

تتمثل العوامل المحركة التي تتسبب في تغير جودة الهواء في إمارة أبوظبي، 
في األساس، في النمو السكاني مع الزيادة المصاحبة لذلك في الطلب على 

الموارد، وكذلك االنبعاثات من وسائل النقل.

تنشأ الضغوط على جودة الهواء في اإلمارة في األساس عن انبعاثات 
األنشطة الصناعية ووسائل النقل، وكذلك العواصف الرملية الطبيعية.

الملوثات التي تتطلب اهتمامًا خاصًا في إمارة أبوظبي هي الجسيمات في 
الهواء واألوزون األرضي.

وتعتبر مستويات ثاني أكسيد الكبريت ضمن الحدود التي تسمح بها الدولة 
في معظم مناطق شبكة مراقبة جودة الهواء، غير أنه لوحظت زيادة في تركيزه 

خالل السنوات القليلة الماضية في منطقة الظفرة.
تقع مستويات تركيز كبريتيد الهيدروجين عند مستويات غير ضارة بالصحة العامة 
في اإلمارة، إال أنه تم تسجيل حوادث متكررة من انتشار الروائح الكريهة الناتجة 

عن انبعاثات هذا الملوث في الهواء.
تعتبر مستويات ثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون دون الحدود 
المسموح بها في معايير جودة الهواء في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

تعتبر آثار جودة الهواء على الصحة البشرية كبيرة، كما أنها تؤثر على العوامل 
البيئية واالجتماعية واالقتصادية.

توجد استجابات لتحسين جودة الهواء على مستوى القطاعات كافًة حيث ُتبذل 
جهود مستمرة للرصد والتنظيم والتفعيل والتخطيط البيئي وإجراء األبحاث 

والتوعية من أجل توفير بيئة أكثر صحة ومستوى معيشة أفضل.

3 مقدمة



جودة الهواء

 الخريطة 3.1  شبكة هيئة البيئة – أبوظبي 
لمراقبة جودة الهواء
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يتم رصد حالة جودة الهواء المحيط في إمارة أبوظبي 
بصفة مستمرة من خالل شبكة واسعة من محطات 

الرصد والمراقبة )انظر الخريطة 3.1(.

يلخص الجدول 3.1 مدى االمتثال العام وتحليل اتجاهات 
الملوثات الرئيسية المسجلة في شبكة جودة الهواء 
المحيط التي تديرها هيئة البيئة - أبوظبي. وتتكون 

الشبكة من 20 محطة رصد ثابتة، ومحطتين متحركتين 
منتشرة في جميع أنحاء إمارة أبوظبي. وتراقب الشبكة 

حوالي 17 نوعًا من الملوثات إضافة إلى بيانات األرصاد 
الجوية في كل ساعة. وتتوفر معلومات تفصيلية عن 
مستويات التركيز وعدد حاالت التجاوز لكل ملوث وكل 

 محطة عبر الموقع اإللكتروني لهيئة البيئة - أبوظبي
)www.ead.ae/Pages/Green%20Business/air-quality.aspx(، 

 أو مباشرة عبر الموقع اإللكتروني لجودة الهواء
.)www.adairquality.ae/e(

)SO2( ثاني أكسيد الكبريت
ثاني أكسيد الكبريت من الملوثات الغازية التي تنبعث 

في األساس من حرق الوقود في وسائل النقل، وإنتاج 
الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، ومعالجة النفط والغاز.

في معظم المناطق، تعتبر مستويات تركيز ثاني أكسيد 
الكبريت ضمن الحدود المسموح بها في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة. غير أن االتجاهات خالل األعوام القليلة 

الماضية تشير إلى وجود زيادة طفيفة )انظر الشكل 3.1( 
في مستويات تركيز ثاني أكسيد الكبريت المسجلة في 

منطقة الظفرة.

)CO( أول أكسيد الكربون
أول أكسيد الكربون من الملوثات الجوية التي تنبعث 

من محركات االحتراق الداخلي )في المركبات والسفن 
والمولدات الكهربائية(.

وتعتبر مستويات أول أكسيد الكربون في إمارة أبوظبي 
ضمن حدود جودة الهواء المسموح بها في الدولة، كما 

أدت التحسينات المستمرة في كفاءة المحركات إلى 
تقليل مستويات تركيز هذا الغاز في الجو.

)NO2( ثاني أكسيد النيتروجين
ثاني أكسيد النيتروجين من الملوثات الغازية التي تنبعث 

في األساس خالل عملية احتراق الوقود.

وقد ظلت مستويات تركيز ثاني أكسيد النيتروجين خالل 
السنوات القليلة الماضية مستقرة وضمن الحدود 

المسموح بها في الدولة، إال أن المراقبة المستمرة 
مطلوبة، إذ قد تؤدي الزيادة السكانية أو استخدام وسائل 
النقل في اإلمارة إلى زيادة مستويات تركيز ثاني أكسيد 

النيتروجين.

)O3( األوزون
يعتبر األوزون األرضي من الملوثات الثانوية، مما 

يعني أنه ال ينبعث مباشرة من المصادر البشرية أو 
الطبيعية، بل يتشكل نتيجة تفاعالت كيميائية ضوئية في 

وجود أشعة الشمس وسالئف الملوثات، مثل أكاسيد 
النيتروجين، والمركبات العضوية المتطايرة.

وتعد مستويات تركيز األوزون األرضي الحالية أعلى 
من الحدود المسموح بها في الدولة، حيث تم تسجيل 

زيادة تدريجية خالل السنوات القليلة الماضية )انظر 
الشكل 3.1(. وبالنظر إلى تعقيد تركيب األوزون، ال توجد 

تأكيدات عملية حول العوامل األساسية المحركة لهذه 
الزيادة، وتخضع هذه العوامل حاليًا للدراسة المستمرة. 

وسعيًا منها للتأكد من السالئف األساسية لألوزون 
في المنطقة، تنفذ هيئة البيئة - أبوظبي مشروعًا علميًا 

لتحسين المعرفة باألوزون من أجل اقتراح السياسات 
واللوائح التنظيمية الرامية إلى الحد منه.

)PM10( الجسيمات العالقة
ُيستخدم مصطلح الجسيمات العالقة في الهواء 

التي يصل قطرها إلى أقل من 10 مايكرومتر لوصف 
الجسيمات الصلبة أو السائلة الدقيقة الموجودة في 

الهواء. ويمكن أن تنتج تلك الجسيمات من مصادر 
طبيعية )مثل رمال الصحراء( أو مصادر صناعية )في 

األغلب محركات االحتراق( أو تتشكل في الجو عند تفاعل 
الملوثات الغازية مثل ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد 

النيتروجين.

3.1  الحالة
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المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

مدني

صناعي بالقرب من الضواحي

حركة المرور في المناطق الريفية

مناطق نائية 

مناطق صناعية ونائية

الضواحي

حركة المرور في المناطق الحضرية

شبكة الطرق

إمارة أبوظبي

أدى نمو قطاعي النقل 
والتصنيع في اإلمارة إلى 

زيادة مستويات ملوثات 
الهواء

 الجدول 3.1  االمتثال للمعايير اإلماراتية وتحليل االتجاهات 
بالنسبة لكل ملوث

االتجاه مدى االمتثال    
)2007-15( للمعايير اإلماراتية    

Q  V   )SO
2
ثاني أكسيد الكبريت  )

P  V   )CO( أول أكسيد الكربون

  V   )NO
2
ثاني أكسيد النيتروجين )

Q  W   )O
3
األوزون )

الجسيمات العالقة في الهواء  
) أقل من 10 ميكرومتر( أو أقل

Q ال ينطبق    )H
2
S( كبريتيد الهيدروجين

ال توجد معايير لجودة الهواء المحيط بالنسبة لكبريتيد الهيدروجين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
W غير ممتثل V ممتثل            االمتثال للمعايير اإلماراتية:     

P متناقص          مستقر Q متزايد          االتجاه:   
المصدر: شبكة هيئة البيئة – أبوظبي لمراقبة جودة الهواء المحيط

    W

وتعتبر المستويات الطبيعية للجسيمات العالقة في 
إمارة أبوظبي مرتفعة بشكل كبير بسبب الطبيعة الجافة 

للمنطقة. وترتفع مستويات التركيز عند حدوث العواصف 
الرملية، حيث تنتقل الرمال والغبار إلى المناطق المأهولة 

بالسكان.

وُيظهر االتجاه العام لمستويات الجسيمات العالقة في 
اإلمارة استقرار القيم المسجلة خالل السنوات القليلة 

الماضية. وقد يكون في ذلك داللة على ارتفاع المستويات 
الطبيعية بسبب المصادر الطبيعية لتلك الجسيمات.
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وتعتبر الجسيمات العالقة التي يقل قطرها عن 
2.5 مايكرو متر )PM2.5(، والتي تعرف أيضًا باسم 

“الجسيمات الدقيقة”، من الملوثات األساسية التي 
يجب قياسها وتحليلها وذلك نتيجة لآلثار السلبية 
المحتملة التي قد تنتج عنها على صحة البشر ]6[.

وتعمل الهيئة على قياس الجسيمات الدقيقة منذ 
منتصف عام 2012، وُتظهر النتائج أن القيم المسجلة 

أعلى من المعايير اإلرشادية الصادرة عن منظمة الصحة 
العالمية. ولم تضع دولة اإلمارات العربية المتحدة حتى 

اآلن حدودًا ومعايير للجسيمات الدقيقة، إال أن هيئة 
البيئة - أبوظبي تعمل على مشروع لدراسة المكونات 
الكيميائية للجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء ]7[ 

وتحديد المصادر الرئيسية لها في اإلمارة، ويهدف هذا 
المشروع إلى توفير المعرفة العلمية التي تدعم وضع 

معيار وطني للجسيمات الدقيقة والحد من تركيزها في 
اإلمارة.

 الشكل 3.1  متوسط التركيز الشهري )النقاط( ونمط كل ملوث )الخط( في شبكة مراقبة جودة الهواء المحيط في إمارة أبوظبي بالكامل
)تم التعبير عن مستويات التركيز بالميكرو غرام في المتر المكعب(

تعتبر مستويات 
الجسيمات العالقة مرتفعة 

بطبيعة الحال في اإلمارة 
بسبب مناخها الجاف

المصدر: شبكة هيئة البيئة – أبوظبي لرصد جودة الهواء المحيط

)H2S( كبريتيد الهيدروجين
يتميز كبريتيد الهيدروجين برائحة مميزة تشبه رائحة البيض 
الفاسد، ويمكن أن يتسبب في انتشار رائحة كريهة حتى 
في حالة انخفاض مستويات تركيزه ]8[. وال يعتبر كبريتيد 
الهيدروجين من “الملوثات المعيارية” في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة، غير أن هيئة البيئة - أبوظبي تراقب 
مستوياته، وقد تم إدراجه في هذا التقرير بسبب أهمية 

رصده من أجل المحافظة على رفاهية السكان.

وتأتي مستويات تركيز كبريتيد الهيدروجين التي تم 
قياسها في إمارة أبوظبي ضمن الحد الموصى به من 
منظمة الصحة العالمية، إال أن بعض المناطق شهدت 

زيادة في تركيز كبريتيد الهيدروجين، كما ورد عدد من 
الشكاوى بخصوص الرائحة.

وتعتبر المصادر األساسية النبعاث كبريتيد الهيدروجين 
في اإلمارة هي التخلص غير القانوني من المخلفات 

الصلبة، ومياه الصرف واالنبعاثات المتبخرة عن أنظمة 
الصرف الصحي، ومحطات معالجة مياه الصرف، 

وأنشطة النفط والغاز.

ثاني أكسيد الكبريت

أول أكسيد الكربون

كبريتيد الهيدروجين

PM10 الجسيمات العالقة

PM2.5.الجسيمات العالقة
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)PM2.5( في إمارة أبوظبي الحدود الوطنية المعيارية 
المسموح بها. ونظرًا للمناخ الجاف والبيئة الصحراوية، 
تشهد إمارة أبوظبي عواصف رملية متكررة على مدار 

العام )انظر الشكل 3.2 والشكل 3.3(.

وعلى الرغم من أن اإلمارة تشهد ارتفاعًا في مستويات 
كال الملوثين من مصادرهما الطبيعية في اإلمارة، إال 

أن األنشطة البشرية تسهم هي األخرى بكمية كبيرة من 
هذه االنبعاثات. وتشير الدراسات العلمية المبدئية بشأن 

الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء ذات الحجم 2,5 
ميكرومتر أن نسبة كبيرة من سالئفها تنشأ عن األنشطة 
البشرية، بما في ذلك، الحركة المرورية وأنشطة الشحن 

والصناعة ]9[.

أما الجسيمات العالقة في الهواء ذات الحجم 
10ميكرومتر والتي تتسبب بها األنشطة البشرية فتنشأ 

في األساس عن أنشطة تطوير وإنشاء البنية التحتية، 
فضال عن الجسيمات التي تتطاير عن الطرق لتعلق مرة 

أخرى في الهواء بسبب أنشطة النقل والمرور.

تلعب العوامل الديموغرافية، والتي يتم تناولها في 
الفصل الثاني - العوامل المحركة للتغير البيئي، دورًا 

مهمًا في الضغوط على البيئة وعلى جودة الهواء 
بوجه خاص، نتيجة للتطور السريع للبنية التحتية وزيادة 

الطلب على المياه والكهرباء ووسائل النقل واستخدام 
األراضي. تنشأ كمية كبيرة من االنبعاثات في إمارة 

أبوظبي من مصادر ثابتة، بما في ذلك منشآت إنتاج 
ومعالجة النفط والغاز وإنتاج الكهرباء وتحلية المياه 

والعمليات الصناعية. كذلك ُتسهم المصادر المتحركة، 
مثل المركبات والسفن، بجزء كبير في إجمالي االنبعاثات 

في اإلمارة )انظر الشكل 3.4(.

وتتناسب أنماط االتجاهات المالحظة في انبعاثات ثاني 
أكسيد الكبريت وثاني أكسيد النيتروجين وأول أكسيد 

الكربون مع الزيادات في إنتاج الكهرباء وتحلية مياه البحر 
وعدد المركبات وأنشطة حرق الوقود الصناعي المختلفة 

في إمارة أبوظبي. ووفقًا لقياسات رصد جودة الهواء 
المحيط، ال تزال تلك االنبعاثات بوجه عام ضمن الحدود 

الوطنية المسموح بها. غير أنه متى ما كانت الحركة 
المرورية هي المساهم الرئيسي في التلوث، فإن 

ذلك يزيد من نسبة التعرض للتلوث وتأثيره على الصحة 
العامة بدرجة كبيرة. ويرجع ذلك إلى مستويات التركيز 

وقرب تلك المصادر المتحركة من المناطق السكنية 
والتجارية والمدارس واألماكن العامة. وعليه يجب دراسة 
هذه الظاهرة وعالجها في أي برامج رامية إلى الحد من 

االنبعاثات.

ويعتبر األوزون األرضي في إمارة أبوظبي من التحديات 
الكبرى ألنه كثيرًا ما يتجاوز الحدود المنصوص عليها في 

المعايير الوطنية لجودة الهواء المحيط بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة. وتنبعث سالئف األوزون من أنشطة 

النفط والغاز، وبعض العمليات الصناعية، ومحطات 
الوقود ووسائل النقل، فضاًل عن المصادر الحيوية، 

مثل النباتات. وبالنظر إلى قدرة األوزون وسالئفه على 
االنتقال إلى مسافات بعيدة عن مصادرها، يستلزم هذا 

أن يتضمن أي برنامج إداري بروتوكواًل للرصد واإلدارة 
الشاملة.

وكثيرًا ما تتجاوز مستويات الجسيمات الدقيقة العالقة 
في الهواء فئة 10 ميكرومتر)PM10( و2.5 ميكرومتر 

3.2  العوامل المحركة والضغوط 
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الشكل 3.2  عدد األيام التي سجلت فيها عواصف رملية في إمارة أبوظبي 
خالل الفترة من 2007 إلى 2015

المصدر: المركز الوطني لألرصاد الجوية والزالزل.
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المصدر: المركزالوطني لألرصاد الجوية والزالزل
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الشكل 3.4  مصادر تلوث الهواء

النقل الجوي

النقل البحري

النقل البري

الصناعة

 أنشطة النفط
والغاز

 العواصف الصحراوية
والرملية

التشييد والبناء

تحلية المياه

محطات
الطاقة

PM
الجسيمات العالقة

NO2
ثاني أكسيد النيتروجين

SO2
ثاني أكسيد الكبريت

المصدر: هيئة البيئة - أبوظبي

جودة الهواء



اآلثار الصحية
يمكن أن تؤثر ملوثات الهواء تأثيرًا خطيرًا على صحة 

اإلنسان. فوفقًا لمنظمة الصحة العالمية، يعتبر تلوث 
الهواء أحد أكبر المخاطر البيئية على الصحة على مستوى 

العالم. ]11[ ويصل عدد الوفيات بسبب تلوث الهواء 
الخارجي على مستوى العالم إلى 3.7 ماليين حالة وفاة 

سنويًا.

ولقد تم إجراء العديد من الدراسات )الوبائية( التي توضح 
اآلثار الصحية لتلوث الهواء )انظر الشكل 3.5(.

وفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، يعتبر تلوث 
الهواء من التحديات الكبيرة بسبب آثاره المحتملة على 
صحة اإلنسان والتكاليف الصحية المرتبطة به. وتتمثل 
الملوثات األساسية المثيرة لالهتمام في الجسيمات 
العالقة في الهواء واألوزون األرضي ]1[، حيث تعتبر 

اآلثار الصحية الناتجة عن الملوثات الرئيسية األخرى )بما 
فيها ثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت 

وكبريتيد الهيدروجين وأول أكسيد الكربون( بسيطة ألن 
متوسط مستويات تركيز تلك الملوثات بصفة يومية 
وبصفة سنوية على مستوى إمارة أبوظبي أقل من 

المستويات الوطنية المسموح بها في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة في الغالب.

اآلثار البيئية
 هناك العديد من اآلثار البيئية التي تنتج عن تلوث

الهواء ]9[:
يؤثر ترسب األحماض، الناتج عن أكاسيد النيتروجين   

وأكاسيد الكبريت، على المباني والمسطحات 
المائية والغابات والحياة البرية.

يمكن أن يؤدي إثراء المسطحات المائية بالمغذيات   
إلى تكاثر الطحالب الضارة وموت األسماك 

والنباتات.
تكون األوزون األرضي الذي يضر بالغطاء النباتي.  

آثار سلبية على الحياة البرية بسبب ملوثات الهواء.  
الملوثات المناخية قصيرة األجل، والتي تسهم في   

التغير المناخي.

وال نمتلك الكثير من المعلومات حول احتمال وقوع تلك 
اآلثار البيئية في إمارة أبوظبي. ولذا، يلزم إجراء المزيد 
من األبحاث والمراقبة لفهم الوضع المحلي على نحو 

أفضل.

اآلثار االجتماعية واالقتصادية
يؤثر انخفاض جودة الهواء أيضًا تأثيرًا جوهريًا على 

الوضع االجتماعي واالقتصادي في إمارة أبوظبي. فمن 
شأن الحد من تلوث الهواء أن يؤدي إلى انخفاض نفقات 

الرعاية الصحية وأيام العمل المفقودة بسبب المشاكل 
الصحية، إلى جانب زيادة مستويات اإلنتاجية في 

الشركات العامة والخاصة على حد سواء ]12، 13، 14[.

3.4  االستجابات
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3.3  التأثيرات

بذلت إمارة أبوظبي جهودًا لتحسين جودة الهواء المحيط 
وتطوير االستجابات المباشرة واالستراتيجية.

إلغاء الدعم عن الوقود
اتخذت دولة اإلمارات العربية المتحدة خطوات مهمة حتى 
اآلن من أجل تخفيض الدعم عن الوقود واستخدام وقود 

أكثر نظافة في السوق المحلي. كما أن من شأن تعزيز 
كفاءة استهالك المركبات للوقود ومعايير االنبعاثات من 

المركبات أن تفيد بدرجة كبيرة في تحسين جودة الهواء 
من خالل الحد من انبعاثات أول أكسيد الكربون وأكاسيد 

النيتروجين وأكاسيد الكبريت.

تحويل أسطول السيارات الحكومية إلى االعتماد 
على الغاز الطبيعي المضغوط

في عام 2010، اتخذ المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي 
قرارًا بتحويل 25 % من السيارات في األسطول 

الحكومي إلى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط بحلول 
عام 2012. ويتميز الغاز الطبيعي المضغوط بانخفاض 

محتوى الكربون فيه عن الديزل أو البنزين.

)ULSD( توفير وقود الديزل منخفض الكبريت
يجب مراعاة الظروف المحلية ومستويات االنبعاثات في 
دورة حياة الوقود عند الترويج ألنواع معينة من الوقود. 

وفي يوليو 2014، استحدثت دولة اإلمارات العربية 
المتحدة وقود الديزل منخفض الكبريت، من خالل تقليل 
محتوى الكبريت من 500 جزء في المليون إلى 10 أجزاء 

في المليون ]15[. وال تقتصر الفائدة من ذلك على 
تقليل انبعاثات الكبريت من المركبات التي تعمل بالديزل 
فحسب، بل يتيح أيضًا استخدام تقنيات متقدمة للتحكم 

في المركبات واالنبعاثات، ويمكن من خاللها الحد من 
انبعاثات الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء وأكاسيد 

النيتروجين من السيارات.

الترويج لتقنيات المركبات النظيفة
تدعم دائرة النقل انتشار السيارات التي تعمل بالطاقة 

النظيفة ضمن أساطيل حافالتها. وفي عام 2015، 
حققت 88 % من الحافالت معايير االنبعاثات األوروبية 

)يورو 4(، وهي معايير أوروبية تحدد كفاءة استخدام 
وقود الديزل. كما أجرت دائرة النقل دراسة إلدخال 

الحافالت الكهربائية ضمن أسطول حافالتها.

شبكة محطات رصد جودة الهواء
في ظل التغيرات السريعة التي تشهدها إمارة أبوظبي، 
توسعت هيئة البيئة - أبوظبي بدايًة من عام 2012 في 
شبكتها لمحطات مراقبة جودة الهواء، وذلك بإضافة 10 

محطات أخرى على مستوى اإلمارة. وتتكون شبكة الهيئة 
في الوقت الراهن )انظر الخريطة 1-3( من 20 محطة 
ثابتة لرصد جودة الهواء )انظر الصورة 1-3( ومحطتين 

متحركتين، مما يضمن قياس جودة الهواء على مستوى 
اإلمارة بصفة مستمرة. ويتمثل الهدف األساسي من 

ذلك في توفير معلومات وبيانات دقيقة حول جودة 
الهواء في اإلمارة. ويتيح ذلك للهيئة والجهات المعنية 
األخرى تحديد العوامل المحركة والضغوط وحالة جودة 

الهواء، إلى جانب مراقبة آثار االستجابات اإلدارية 
والسياسية المستهدفة.

الربط اإللكتروني بين جهود رصد جودة الهواء 
المحيط

تتولى جهات تنظيمية مختلفة في إمارة أبوظبي رصد 
جودة الهواء المحيط. وفي عام 2014، نجحت هيئة البيئة 

- أبوظبي في الربط بين العديد من شبكات رصد جودة 
الهواء في اإلمارة: مثل هيئة مياه وكهرباء أبوظبي، 
والمؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة.

بدأت الهيئات البلدية 
إدخال مركبات تعمل 

بتقنيات أكثر أمانًا على 
البيئة ضمن أساطيل 

مركباتها لمكافحة التلوث 
الجوي

المصدر: الوكالة األوروبية للبيئة، 2013 ]10[
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الربو وقصور في وظائف الرئة
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)الجسيمات الدقيقة العالقة(

تأثيرات على الكبد والطحال والدم 
)ثاني أكسيد النيتروجين(
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جودة الهواء

وفي ظل الدعم المقدم من وزارة التغير المناخي والبيئة 
من أجل إنشاء شبكة على مستوى الدولة، تم الربط 

أيضًا مع الشبكة التابعة للمركز الوطني لألرصاد الجوية 
والزالزل وشبكة محطات بلدية دبي.

حيث توفر الشبكة اإللكترونية المترابطة تغطية أكثر 
فعالية واتساعًا إلمارة أبوظبي والدولة ككل، كما توفر 

فهمًا أكثر شمواًل لجودة الهواء في كافة اإلمارات.

االلتزام بمعايير ولوائح جودة الهواء
يتم تحديد متطلبات الرصد واإلبالغ في التصاريح 

البيئية التي تصدر عن هيئة البيئة – أبوظبي. وُتلزم تلك 
المتطلبات أصحاب ومشغلي المنشآت المعينة التي 

تنبعث عنها الملوثات الجوية برصد جودة الهواء المحيط 
في المنطقة المجاورة للمنشآت بصفة منتظمة وتحليل 

انبعاثاتها من الملوثات الجوية.

ولمساعدة المفتشين والمنشآت الخاضعة للتفتيش، 
وضعت هيئة البيئة - أبوظبي شروطًا موحدة إلصدار 

التصاريح للمنشآت الصناعية والتجارية، كما قامت الهيئة 
بتطوير أداة التفتيش واالمتثال البيئي، والتي تشتمل 

على أسئلة تفتيشية عامة وخاصة بالقطاع من أجل 
توسيع نطاق عمليات التفتيش البيئي وضمان اتساقها.

وسعيًا منها لتحسين األداء البيئي للقطاعات الصناعية 
المستهدفة، أطلقت هيئة البيئة – أبوظبي حملة “التزام” 
البيئية. وقد اكتملت الحمالت الخاصة بقطاعي الخرسانة 

مسبقة الصب واأللياف الزجاجية بنجاح بالفعل.

الدراسات البحثية لجودة الهواء
بدأت هيئة البيئة – أبوظبي وأنجزت عددًا من األنشطة 

التي نتج عنها معرفة جديدة بشأن جودة الهواء. وتشمل 
تلك األنشطة ما يلي:

دراسة مكونات الجسيمات العالقة في الهواء ذات   
الحجم أقل من )2,5( ميكرومتر وتحديد مصادرها؛

مراقبة سالئف األوزون بهدف جمع البيانات   
الستخالص األفكار بشأن المصادر االصطناعية 

والطبيعية لها، إلى جانب فهم العمليات التي تؤثر 
على مستويات األوزون في إمارة أبوظبي.

جرد انبعاثات الزئبق وسيناريوهات االنبعاثات في   
إمارة أبوظبي بهدف استخالص تقديرات لالنبعاثات 
الطبيعية واالصطناعية من الزئبق على مستوى اإلمارة.

جرد إنبعاثات ملوثات الهواء في إمارة أبوظبي من   
أجل استخالص البيانات وتقديم المعلومات حول 

ملوثات الهواء المنبعثة في الجو من المصادر 
المختلفة. 

ممارسات بناء فعالية استهالك الطاقة والمياه
يعتبر برنامج استدامة، وهو مبادرة أطلقها دائرة التخطيط 

العمراني والبلديات، برنامجًا فعااًل يحفز على استخدام 
الطاقة والمياه بفعالية واستخدام مواد وأنظمة البناء 

الفعالة في المباني الجديدة. وُتسهم تلك اإلجراءات في 
تقليل الطلب على الموارد، مما يقلل بدوره من الحاجة 

لمحطات الطاقة اإلضافية التي ينبعث منها ملوثات 
جوية.

الصناعة
تعمل إمارة أبوظبي على عدد من البرامج الهادفة إلى 

الحد من آثار الصناعات على جودة الهواء.

وتعمل هيئة البيئة – أبوظبي على وضع حدود 
لالنبعاثات الخاصة بكل قطاع، كما تسعى الهيئة إلى 

تعزيز موضوع ربط بيانات االنبعاثات المستمرة الواردة 
من نظام مراقبة انبعاثات مداخن المنشآت الصناعية 

الكبرى في الوقت الحقيقي لها. وقد تم إنجاز مشروع 
تجريبي بنجاح في محطة كهرباء أم النار، وسيتم ربط 

المزيد من المنشآت في المستقبل القريب.

وتجدر اإلشارة هنا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها العديد 
من الجهات الصناعية في اإلمارة الستخدام أفضل 

التقنيات المتاحة، وكذلك وضع الخطط للتحسين المستمر 
لفعالية العمليات والحد من تلوث الهواء.

النقل
تضع خطة النقل البري الشاملة إلمارة أبوظبي، التي 

وضعتها دائرة النقل، إطارًا لمنظومة نقل يسهل 
الوصول إليها وتربط بين جميع أنحاء اإلمارة. وتهدف 

الخطة إلى التشجيع على تغيير السلوكيات في المجتمع 
والحد من انبعاثات المركبات.

وتعتبر استراتيجية أبوظبي للمركبات منخفضة االنبعاثات 
من المبادرات األساسية األخرى في هذا الشأن، إذ 
تشجع هذه المبادرة على استخدام أفضل التقنيات 
منخفضة االنبعاثات في القطاعين العام والخاص.

ومع ذلك، سيتطلب األمر إعادة النظر في بروتوكوالت 
التفتيش وبرامج الصيانة القائمة، وتحسينها لدعم الحد 

من تلوث الهواء.

األبحاث
يلزم إجراء المزيد من األبحاث لتعزيز فهم تأثير انخفاض 

جودة الهواء على صحة السكان، وتحسين آليات الحد 
من تلوث الهواء في اإلمارة. وتقود إمارة أبوظبي تلك 
الجهود البحثية من خالل عدد كبير من المؤسسات التي 
تدرس مواضيع مثل دراسة مكونات الجسيمات العالقة 
في الهواء ذات الحجم أقل من )2,5( ميكرومتر، وتحديد 

مصادرها ومراقبة سالئف األوزون وإعداد التوقعات 
بشأن العالقة بين العواصف الرملية والصحة العامة 

ودراستها. وتعتبر هذه األبحاث خطوة مهمة لوضع معايير 
جودة الهواء وثيقة الصلة بالمنطقة بشأن ملوث مثل 

الجسيمات الدقيقة العالقة في الهواء ذات الحجم أقل 
من )2,5( ميكرومتر التي ال توجد لها معايير في الوقت 

الراهن.

وتعتبر عملية البحث والدراسة من العمليات المستمرة 
التي تدعمها حكومة أبوظبي. وكذلك من الضروري وجود 
شراكات تعاونية بين هيئة البيئة – أبوظبي وهيئة الصحة 

– أبوظبي والمؤسسات األكاديمية والقطاع الخاص 
لتعزيز المعرفة العلمية بجودة الهواء، والربط بين تلوث 
الهواء واآلثار الصحية، إلى جانب توفير أفضل األدوات 

واآلليات التي يمكنها تحسين الهواء المحيط.

حمالت التوعية واألنشطة التثقيفية
يعتبر تقبل الجمهور لبرامج تحسين جودة الهواء ومشاركته 

فيها عنصرًا أساسيًا لضمان نجاح تلك البرامج. وفي 
الوقت الراهن، ال يمتلك السكان في إمارة أبوظبي 

الكثير من المعلومات بشأن مشاكل تلوث الهواء. وقد 
ذت هيئة البيئة – أبوظبي عددًا من حمالت التوعية  نفَّ

العامة واألنشطة التثقيفية المستهدفة، مثل الماراثون 
البيئي، والمسابقة البيئية السنوية، ومبادرة المدارس 

المستدامة، ومبادرة الجامعات المستدامة.

ومن الضروري تعزيز المعلومات المتاحة للجمهور ورفع 
مستويات الوعي بجودة الهواء من أجل تغيير سلوكيات 

السكان، وتمكين المجتمع من المشاركة في تحسين 
جودة الهواء.
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يتم تسجيل حالة جودة 
الهواء المحيط في إمارة 
أبوظبي بصفة مستمرة 

من خالل شبكة من 
محطات الرصد



نظرة مستقبلية
تركز رؤية اإلمارات 2021 على تحسين جودة الهواء، 

والمحافظة على الموارد المائية، وزيادة كمية الطاقة 
النظيفة، وتنفيذ خطط النمو المستدامة ]16[.

ووضعت الرؤية هدفًا بأن يتم االمتثال للمعايير الوطنية 
لجودة الهواء طوال 90 % من األيام.

تغيير المسار
تم بذل الكثير من الجهود لتحقيق أهداف رؤية اإلمارات 
2021 في إمارة أبوظبي، وستشهد السنوات القادمة 

بذل المزيد من تلك الجهود. ويشمل ذلك: اتباع نهج 
مشترك بين القطاعات لتحسين جودة الهواء في 

اإلمارة باستخدام أفضل التقنيات المتوفرة وتنفيذ 
أنسب السياسات بالنسبة إلى الظروف اإلقليمية، 

وإجراء أبحاث علمية شاملة، والتعاون الوثيق بين 
الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وكذلك من شأن االستراتيجية الوطنية للحد من انبعاثات 
غازات الدفيئة والحد من التغير المناخي أن تحسن من 

جودة الهواء في اإلمارة. وتشمل هذه االستراتيجية اتخاذ 
إجراءات لزيادة إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة وزيادة 
فعالية االستهالك في الصناعات وقطاع النفط والغاز. 
كما تعمل حكومة أبوظبي على إجراءات أخرى تستهدف 

تحسين جودة الهواء في اإلمارة.

وفي حالة استمرار تنفيذ االستراتيجيات والبرامج 
المخطط لها ومواصلة التطورات التقنية، فمن المتوقع 

أن تتمكن إمارة أبوظبي من مواصلة النمو السكاني 
واالقتصادي، مع الحد في الوقت نفسه من آثار 

األنشطة البشرية على جودة الهواء.

3.5  التطلعات المستقبلية
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