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 ديهمت

 
 

 "2031 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا" قالطإ يرورس يعاود نمل هنإ

 لالخ ةلودلا يف ءاوهلا ةدوج فلم ةرادإل ةينطولا دوهجلا دوقتس يتلا ةيجيتارتسالا ةباثمب دعت يتلاو

 ةحصلا ىلع ةرشابملا ريغو ةرشابملا اهراثآل ًارظن كلذو ،ةينطو ةيولوأ دعت ءاوهلا ةدوجف .ةلبقملا تاونسلا

 .ةئيبلاو داصتقالاو

 ىلإ ةفاضإلاب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ءاوهلا ةدوجل يلاحلا عضولا نع ةماع ةحمل ةدنجألا مدقت

 ءاوهلا ةدوج ،يجراخلا ءاوهلا ةدوج :تالاجم ةعبرأ ىلع زيكرتلا لالخ نم كلذو ،ةلصلا تاذ صرفلاو تايدحتلا

 ةيحصلا عفانملا نم ةعومجم قيقحت ىلإ اهذيفنت فدهيو .ةطيحملا ءاضوضلاو ةطيحملا حئاورلا ،يلخادلا

  .ةيداصتقالاو ةيعامتجالاو ةيئيبلاو

 ةموكحلا يف ةينعملا تاهجلا فلتخمل ةمّيقلا تامهاسملا لالخ نم ًانكمم ةدنجألا هذه دادعإ ناك دقو

 هذهل ةريبكلا ةيمهألا ىلع ليلد ريخ تاسسؤملا نم انئاكرشل ةلاّعفلا ةكراشملا نإو .ةيلحملاو ةيداحتالا

 يف تاكارشلا هذه رمتست نأ لمآو ،لصاوتملا مهمعدل يريدقت صلاخ نع برعأ ،قايسلا اذه يفو .دوهجلا

  .ةدنجألا ذيفنت ةلجع عفدل اهدوهج

 يريهملا دمحم تنب ميرم يلاعم

 ةئيبلاو يخانملا ريغتلا ةريزو
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 ريدقتو ركش

 يملاعلا دهعملا عم ةكارشلاب 2031 ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا ريوطتب ةئيبلاو يخانملا ريغتلا ةرازو تماق

 ءاوهلاو خانملا فلاحت اهارجأ يتلا ةعجارملاو AECOM ةربخلا تيبب ةناعتسالابو ،)GGGI( رضخألا ومنلل

 تانراقملا ىلإو ،تارغثلاو يلاحلا عضولل لصفم ليلحت ىلإ ًادانتسا ةدنجألا دادعإ مت دقو .)CCAC( فيظنلا

 ةجردملا ةيلحملاو ةيموكحلا تاهجلا فلتخم عم ةيرواشتلا تاعامتجالا نم ةلسلس ىلإو ،ةيلودلا ةيرايعملا

 :هاندأ

 تاراطقلل داحتالا -
 ةريجفلا ةيدلب -
 نيويقلا مأ ةيدلب -
 ةريجفلا ابد ةيدلب -
 يبد ةيدلب -
 ةقراشلا ةنيدم ةيدلب -
 يبظوبأ - لقنلاو تايدلبلا ةرئاد -
  نامجع طيطختلاو ةيدلبلا ةرئاد -
 يبظوبأ ةحصلا ةرئاد -
 يلودلا ةقراشلا راطم ةئيهو يندملا ناريطلا ةرئاد -
 ةئيب ةكرش -
 ةقباطملاو ةدوجلل يبظوبأ سلجم -
 )ريودت( تايافنلا ةرادإل يبظوبأ زكرم -
 ةماعلا ةحصلل يبظوبأ زكرم -
 يبظوبأ تاراطم -
 يبد تاراطم -
 يبظوبأ - ةئيبلا ةئيه -
 ةريجفلا - ةئيبلا ةئيه -
 ةقراشلا - ةيعيبطلا تايمحملاو ةئيبلا ةئيه -
 يبد - يندملا ناريطلا ةئيه -
 يندملا ناريطلل ةماعلا ةئيهلا -
 ةميخلا سأر - ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامح ةئيه -
 ةيلخادلا ةرازو -
 عمتجملا ةياقوو ةحصلا ةرازو -
 ةمدقتملا ايجولونكتلاو ةعانصلا ةرازو -
 ةيتحتلا ةينبلاو ةقاطلا ةرازو -
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 يذيفنت صخلم .1

 ربتعتو .ةيجولوكيالا مظنلاو عمتجملا دارفأ ىلع رثأت يتلا ةيولوألا تاذ ةيملاعلا اياضقلا نم ءاوهلا ثولت

 بسحبو ،1هتيهافرو ناسنإلا ةحصل يساسأ طرش فيظنلا ءاوهلا نأ )WHO( ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم

 ملاعلا لوح ةركبم ةافو ةلاح نييالم 7 براقي ام ىلإ يدؤي يلخادلاو يجراخلا ءاوهلا ثولت نإف ،اهتاريدقت

 .2ماع لك

 ةمادتسملاو ةيحصلا ةايحلا زيزعت يف ءاوهلا ةدوجل مهملا رودلا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود تكردأ املاطل

 يسيئر ءادأ رشؤم اهتحنمو ةيسيئرلا اهتايولوأ نمض ءاوهلا ةدوج تعضو ،يلاتلابو .اهناكسل ماع ٍلكشب

)KPI( ىلع ةدشب زكرت يتلا ،20714 تارامإلا ةيوئم فادهأو 20213 تارامإلا ةيؤرل ةينطولا ةدنجألا نمض 

  .مادتسملا داصتقالاو ةايحلا ةدوج

 ءاوهلا ةدوج فلمل ةددحم ةيؤر لالخ نم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود علطتت ،ةدنجألا هذه لالخ نمو

 :ىلإ

 "ةايحلا ةدوج نيسحتل ةيحصو ةنمآ ةئيب يف ةمهاسملل ءاوهلا ةدوج زيزعت"

 ةدوج زيزعت" لثمي ثيح ،ةئيبلل ةماعلا ةسايسلا يف ةيولوأك هنيمضت مت دقف ءاوهلا ةدوج فلم ةيمهأل ًارظن

 :ةعبرألا هتالاجمب5 ءاوهلا ةدوج فلم ةسايسلا ىنبتتو .ةسايسلا يف ةينامثلا تايولوألا دحأ "ءاوهلا

 يناثو )2NO( نيجورتينلا ديسكأ يناث لثم "ةيكيسالكلا" ءاوهلا تاثولمب فرعُي امب طبترتو :يجراخلا ءاوهلا

 ،(PM) ةيميسجلا داوملاو (CO) نوبركلا ديسكأ لوأو )3O( يضرألا نوزوألاو )2SO( تيربكلا ديسكأ

 ثولتلا رداصم لمشت نأ نكميو .ةيوضعلا ريغو ةيوضعلا تاثولملا نم ةعونتم ةعومجم ىلإ ةفاضإلاب

 .ةيعيبطلا رهاوظلا وأ ةيرشبلا ةطشنألا نم أشنت نأ نكمي امك ،ةلقنتملا رداصملاو ةتباثلا رداصملا

 / نفعلا / تافظنملا / ةبوطرلا كلذ يف امب ،رداصملا نم ًادج ةعساو ةعومجم نع جتني :يلخادلا ءاوهلا

 نأ نكمي امك .روخبلا ناخد / غبتلا / ةيرشحلا تاديبملا /دييشتلاو ءانبلا يف ةمدختسملا ةيئايميكلا داوملا

 .يجراخلا ثولتلا لماوع نم جتني

 دقو ،عمتجملا دارفأ ىدل ةايحلا ةدوج ضافخنا ىلإ يدؤي ءاوهلا ثولت لاكشأ نم لكش :ةطيحملا حئاورلا

 .ةراض ةيحص راثآ ىلإ نايحألا ضعب يف حئاورلل ضرعتلا يدؤي

 
1 World Health Organization (2005).  WHO Air Quality guidelines for particulate matter, ozone, nitrogen dioxide and sulfur dioxide.  Summary of risk 

assessment 
2 WHO (2020).  Health Topics – Air Pollution.  https://www.who.int/health-topics/air-pollution#tab=tab_1   
3 UAE PMO (2018).  UAE National Agenda Towards Vision 2021. 
4 UAE PMO (2017).  UAE Centennial 2071.  https://u.ae/en/about-the-uae/strategies-initiatives-and-awards/federal-governments-strategies-and-

plans/uae-centennial-2071 
5 MOCCAE (2020). UAE Environmental Policy. 
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 ببستي امم ،ةطيحملا ءاوجألا ثيولت ىلإ ةيلاعلا ةطيحملا ءاضوضلا تايوتسم يدؤت :ةطيحملا ءاضوضلا

 ةيئيبلا ءاضوضلا نأ ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم ربتعتو .عمتجملا دارفأ ةايح ةدوج ىلع ريثأتلاو بارطضالا يف

 .6ناسنإلا ةحصب ةراض ًاراثآ ببست اهنأب رارقإلا مت ثيح ،ةماعلا ةحصلل ًاديدهت لكشت
 

 عضولل خسار مهف عضول ةريبك ًادوهج ةيداحتالاو ةيلحملا ةيموكحلا تاهجلا تلذب ،ةريخألا تاونسلا يف

 اهنأش نم يتلا تاردابملا ذيفنت ىلع دوهجلا تزكرو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب ءاوهلا ةدوجل يلاحلا

 كلتل ةوجرملا جئاتنلا نم نكمم ردق ربكأ قيقحت ىلإ ةرورضلاب يدؤت ال دق اهنكلو ءاوهلا ةدوج ةرادإ نيسحت

 ةلودل ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةيجيتارتسا لثمت يتلاو ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا ريوطت مت ،كلذلو .دوهجلا

 لجأ نم ةيلحملاو ةيداحتالا تاسسؤملا اهلذبت يتلا دوهجلا قيسنتو ةدايق فدهب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 .ثولتلا نم لاعفلا فيفختلاو ءاوهلا ةدوج ةرادإو ةبقارم ليهست

 دئاوفلا قيقحت هتاذ تقولا يف معدت نأو ،ءاوهلا ةدوج نيسحت ىلإ ةدنجألا يدؤت نأ عقوتملا نمف ،يلاتلابو

 ةدنجألا تمّمُص دقو .ةلصلا تاذ تاعاطقلا نم ةعومجم ربع مغانتلا هجوأ نم ةدافتسالاو ةكرتشملا

 ،ءارضخلا ةدنجألا :لثم ،اهمعدتو ىرخألا ةينطولا ةيعاطقلاو ةيعوضوملا تايجيتارتسالا عم ىشامتتل

 ،يكذلا لقنتلل ةينطولا ةيجيتارتسالاو ،2050 ةقاطلل تارامإلا ةيجيتارتساو ،راكتبالل ةينطولا ةيجيتارتسالاو

 :يه تالاجم ةعبرأ يف ءاوهلا ةدوج زيزعت ىلإ ةدنجألا ىعستو .ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلل تارامإلا ةيجيتارتساو

 .ةطيحملا ءاضوضلاو ةطيحملا حئاورلا ،يلخادلا ءاوهلا ةدوج ،يجراخلا ءاوهلا ةدوج

 عضو مت .مدقتلا سايقل ةيسيئر ءادأ تارشؤمو ةعبرألا تالاجملا نم لاجم لكل يسيئر فده عضو مت

 ىلإ ةفاضإلاب ،تالاجملا نم لاجم لك يف ةلودلا جضن ىوتسم رابتعالا يف ذخألا عم تارشؤملا هذه

  .2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ عم اهقفاوت نامض

 :ةيجيتارتسا تاهجوم ةعبرأ ةدنجألا نمضتت 

 

 
 

 2031 ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألل ةيجيتارتسالا تاهجوملا :1لكشلا

 

 

 

 
6 WHO (1995).  Guidelines for Community Noise. 

الحد من مســـتويات تلوث الهواء 
الخارجي ونسبة التعرض لها

خفـــض مســـتويات التعرض 
للروائح المحيطة

تحســـين جـــودة الهـــواء الداخلـــي 
وتقليـــل مخاطرهـــا علـــى صحـــة 

االنسان

تقليل مســـتويات الضوضاء 
والمحافظـــة عليهـــا ضمـــن 

الحدود المسموح بها 
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 تاسرامملا لضفأ ىلع عالطالا لالخ نمو ةيلحملاو ةيداحتالا ةموكحلا عم ةكارشلاب ةدنجألا ريوطت مت

 يف ةيدرفلا دراوملاو دوهجلا رفاضت ةيمهأ ىلع ديكأتلا لالخ نم اًيلماكت اًجهن ةدنجألا عبتت ثيح .ةيملاعلا

 دراوملا رفاوت ىلع دمتعي ةدنجألا حاجن نأ امك ،ةينطولا ةيؤرلا قيقحتل ةددعتملا تاهجلاو تاعاطقلا

  .ةدنجألا فادهأ قيقحت يف ةمهاسملا تاهجلا فلتخم يف )2( لكشلا يف ةحضوملا

 ةيجيتارتسالا تارشؤملا                                                           تانكمملا

                    

 2031 ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا تارشؤم قيقحتل تانكمملا :2لكشلا

 ،ةعبرألا زيكرتلا تالاجم نم لاجم لك يف ءاكرشلا فالتخاو تاعاطق ةدعب اهرثأتو ءاوهلا ةدوج ةعيبطل اًرظن

 ةدوجو ،يجراخلا ءاوهلا ةدوج :ةعبرألا تالاجملا نم لاجم لك ةرادإل ةينطو لمع ناجل / قرف ءاشنإ متيس

 ديدحت مت امك .ينطولا ىوتسملا ىلع تاءارجإ نم هبلطتت امل ،ةطيحملا ءاضوضلاو ،حئاورلاو ،يلخادلا ءاوهلا

 لالخ نم حاجنب ةطشنألا لامكتسا ىلع دمتعت يتلاو ،ذيفنتلا ةطخ يف تاردابملل تايلوؤسملاو راودألا

 ريرقت مدقتسو ،اهعباتتو ةدنجألا دوقت ةهجك ةرازولا لمعتسو .ةدنجألا ذيفنتب ةينعملا تاهجلا مازتلاو نواعت

 .يدلبلاو يئيبلا لمعلل تارامإلا سلجم ىلإ لمعلا ةطخ يف زرحملا مدقتلا نع

  

نظام حوكمة متكامل إلدارة ملف جودة 
الهواء

تعزيز القدرات الفنية والبشرية

تشجيع البحث العلمي واألكاديمي

تسهيل توفير الموارد المالية

تعزيز وعي المجتمع بقضايا

التكنولوجيـــا  وتطبيـــق  وتبنـــي  ترويـــج 
المتقدمة واالبتكار

نسبة االلتزام بالمعايير الوطنية

المحدثة  الصادرة/  المعايير  عدد 
جودة  على  بالمحافظة  المتعلقة 

الهواء الداخلي

معـــدل تركيز PM2.5 في المناطق 
السكنية

الساعية  المعدالت  تراكيز  نسبة 
األقل   (H2S) الهيدروجين  لكبريتيد 

من 10 ميكروغرام / م3 
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 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ءاوهلا ةدوجل يلاحلا عضولا .2

 ءاوهلا ةدوج ميظنت 1.2

 ءاوهلا ،يجراخلا ءاوهلا( ءاوهلا ةدوجل ةعبرألا تالاجملا ميظنت ًايلاح متي فيك ةيلاتلا ةيعرفلا ماسقألا حضوت

 .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف )ةطيحملا حئاورلا ،ةطيحملا ءاضوضلا ،يلخادلا

 .طقف ةطيحملا ءاضوضلاو يجراخلا ءاوهلا ةدوج ميظنت يلاحلا تقولا يف متي ،يداحتالا ىوتسملا ىلع

 حئاوللا ىلع ةددحم تارييغت حرتقت ةدنجألا هذه يف ًاقحال ةحضوملا تاردابملا ضعب نأ ىلإ انه هيونتلا بجيو

 .ةقيثولا هذه دادعإ تقو يف اهب لومعملا ريياعملاو

 يجراخلا ءاوهلا 1.1.2

 )يجراخلا( طيحملا ءاوهلا ةدوج ريياعم لالخ نم ةيداحتالا ةموكحلا لبق نم يجراخلا ءاوهلا ةدوج ميظنت متي

 ةيامح ماظن نأش يف 2006 ةنسل 12 مقر ءارزولا سلجم رارق يف ةددحم ةيسيئر ءاوه تاثولم ةعبسل

 :يهو ،7ثولتلا نم ءاوهلا

 )2SO( تيربكلا ديسكأ يناث -
 )CO( نوبركلا ديسكأ لوأ -
 )2NO( نيجورتينلا ديسكأ يناث -
 )TSP( ةقلاعلا تاميسجلا -
 )10PM( نوركيم 10 نم لقألا رطقلا تاذ تاميسجلا -
 )Pb( صاصرلا -
 )3O( يضرألا نوزوألا -

 

 ىلع عالطالا مت يتلا 8نادلبلا نم ديدعلا عم هالعأ ةروكذملا تاثولملل ةيرايعملا تانراقملا ةسارد تنيب

 يفو .)PM3, CO, O2, NO2SO ,10( ةيولوألا تاذ تاثولملا نم ةلثامم ةعومجم ميظنت نع اهتاسرامم

 لكشب اهميظنت متي يتلا ىرخألا تاثولملل ريياعم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود دمتعت ال ،يلاحلا تقولا

 ظحاليو .نيزنبلاو )2.5PM( نوركيم 2.5 نم لقألا رطقلا تاذ ةيميسجلا داوملا لثم ،ىرخأ نكامأ يف رركتم

 لودلا يف اهنأشك ةمراص تاثولملا ضعبل ةيلاحلا ةيداحتالا ريياعملا نوكت ال ،تالاحلا ضعب يف ،هنأ ًاضيأ

 .ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل يداشرالا ليلدلا يف ةحرتقملا ميقلا وأ ةمدقتملا

 ةطساوب ماع لكشب يجراخلا ءاوهلا ةدوج ىلع ةرثؤملا ةطشنألا ةبقارمو ةرادإ متت يلحملا ىوتسملا ىلعو

 .9ةلودلا تاراما نم ةرامإ لك يف ةصتخملا تاطلسلا وأ ةيئيبلا تائيهلا

 
7 UAE Government (2006).  Cabinet Decree No. 12 of 2006 Regarding Regulation Concerning Protection of Air from Pollution. 
8 e.g. United Kingdom, European Union, Canada, Singapore, China and South Korea. 
9 MOCCAE (2017).  Knowledge - Air Quality webpage. https://www.moccae.gov.ae/en/knowledge-and-statistics/air-quality.aspx 
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 يلخادلا ءاوهلا ةدوج 2.1.2

 ءاوهلا ةدوج ةرادإ رصانع ضعب نأ ّالإ ،يلخادلا ءاوهلا ةدوجب قلعتت ةيداحتا حئاول دوجو مدع نم مغرلاب

 ينابملل ةيداحتالا ةيداشرالا حئاوللا يفو ةمدقتملا ايجولونكتلاو ةعانصلا ةرازو ريياعم يف اهجاردإ متي يلخادلا

 ةيداشرإ حئاول وأ ريياعم كانه ،لاثملا ليبس ىلع .ةيتحتلا ةينبلاو ةقاطلا ةرازو نع ةرداصلا ةمادتسملا

 .ىندألا دحلا دنع تاثولملا تايوتسم ىلع ظافحلا نامضل تانيعلا ذخأب مايقلاو ةيوهتلا ةمظنأ ميمصتل

 ينابملا لخاد يف ةمدختسملا حطسألا ءالط تاجتنم تابيكرت يف مكحتلاب قلعتت ريياعم كانه ،لثملابو

 ينابملل ةيداحتالا ةيداشرالا حئاوللا دكؤت امك .ينابملا يف سوتسبسألا مادختساو )تاناهدلاو غابصألا لثم(

 ميمصتلا تارارق نم ةعومجم ينبت ىلع عجشتو يلخادلا ءاوهلا ةدوج ةيمهأ ىلع ًاضيأ ةديدجلا ةمادتسملا

 هذه قيبطت قاطن نإف ،كلذ عمو .ةيحص ةيلخاد ةئيب داجيإل )تاثاعبنالا ةضفخنم( ةبسانملا داوملا رايتخاو

 تارامإ ضعب يف .ةيتحتلا ةينبلاو ةقاطلا ةرازو اهذفنت يتلا عيراشملا ىلع ًايلاح رصتقي ةيداشرالا حئاوللا

 مدع نم مغرلا ىلعو .10ماعلا راطإلا قئاثو لالخ نم تافآلا تاديبم ةرادإو مادختسا ميظنت متي ،ةلودلا

 ربكأ يناث هرابتعاب يلخادلا ءاوهلا ثولت ديدحت مت دقف ،ًايلاح يلخادلا ءاوهلا ةدوج نأشب ةيداحتا حئاول دوجو

 1112.ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف )يجراخلا ءاوهلا ثولت دعب( ةيولوألا تاذ ةيئيبلا ةيحصلا رطاخملا

 لكشب يلخادلا ءاوهلا ةدوج ةرادإو دصرب ةقلعتملا تايلوؤسملاو راودألل ديدحت يلاحلا تقولا يف دجوي ال

 ةرامإ لثم تارامإلا ضعب يف اهديدحت نم مغرلا ىلع ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ءاحنأ عيمج يف قستم

 .يبد

 يف ؤلؤللا تاجردب مييقتلل "ةمادتسا" ماظن لثم ،ينابملا ءادأ ةمظنأ نمضتت ،يلحملا ىوتسملا ىلعو

 ءاوهلا ةدوجل لاثتمالل ةينفلا ةيداشرالا حئاوللاو ءارضخلا ينابملا مييقتل "تافعسلا" ماظنو ،يبظوبأ

 .ةميخلا سأر يف "ليجراب" ءارضخلا ينابملا حئاول ىلإ ةفاضإلاب ،يبد ةيدلبل ةعباتلا يلخادلا

 ةطيحملا حئاورلا 3.1.2

 ةرادإو / ةبقارمل ةددحملا تايلوؤسملاو راودألا نأ امك ،يداحتالا ىوتسملا ىلع حئاورلا ميظنت متي ال ًايلاح

 صاصتخا نمض ةيعرفلا تالاجملا اهيف نوكت يتلا تالاحلا ضعب ءانثتساب ،ةددحم ريغ ةرامإ لك يف حئاورلا

 يقلت لاثملا ليبس ىلع( لاعفأ دودر درجم اهنوك ىلإ ًاضيأ ةيلاحلا حئاوللا مظعم ليمتو .ةفلتخم تاهج

 ثيح ،يبظوبأ ةرامإ يف زجنملا لمعلا كلذ نم ىنثتسُيو .)كلذ دعب اهيف قيقحتلا متي يتلاو ،ىواكشلا

 تاذ تايافنلا ةرادإ ةطشنأ مظنت يتلا قئاثولا نم ديدعلا عيمجتب ةقباطملاو ةدوجلل يبظوبأ سلجم ماق

 حئاورلا ىلع لمتحملا ريثأتلا

 
10 i.e. ADS 7/2013: General framework for pesticides control in all fields of use including public health, agricultural, and veterinary 
pesticides 
11 UAE Environmental Health Project (2010), National Strategy and Action Plan for Environmental Health.  
12 MacDonald Gibson, J. & Farah, Z.S. (2012).  Environmental Risks to Public Health in the United Arab Emirates: A Quantitative Assessment 
and Strategic Plan.  Environmental Health Perspectives 120(5). 
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 ةطيحملا ءاضوضلا 4.1.2

 ةقفاوتم دودح دوجو عم ،7يضارألا تامادختسا عيراشم يف ةطيحملا ءاضوضلا ميظنت يلاحلا تقولا يف متي

 ليومتلا ةسسؤمو 13ةيملاعلا ةحصلا ةمظنم لبق نم ةيهيجوت ةلدأك اهرشن متي يتلاك ةيلودلا ريياعملا عم

 ةرازو موقت رخأ بناج نم .END(15( ةيبوروألا ءاضوضلا ةرادإ ريياعم نم ًالومش لقأ اهنوك مغر ،14ةيلودلا

 ريياعملا نم ةعومجم رشنب )ًاقباس سيياقملاو تافصاوملل تارامإلا ةئيه( ةمدقتملا ايجولونكتلاو ةعانصلا

 / ةيراجتلا تادعملا ضعبو ،ةيلزنملا ةزهجألا نم ةنيعم عاونأل ردصملا نم ءاضوضلا يف مكحتلاب ةقلعتملا

 .قيرطلا تابكرمو ،ةيعارزلا

 تارشؤم ضعب حارتقا كلذ يف امب ،ءاضوضلاب قلعتي اميف ةصاخلا اهتاردابم ذيفنتب تارامإلا ضعب تماق

 يبظوبأ يف لقنلاو تايدلبلا ةرئاد لثم تاهج موقتو .16ءاضوضلا دودح زواجت ىلع ةمئاقلا ةيسيئرلا ءادألا

 مادختسا عاونأل لمتحملا قفاوتلا مدع بنجتل يجيتارتسالا طيطختلا تايلمع يف ءاضوضلا نيمضتو جمدب

 ،ةريخألا ةنوآلا يفو .)ءاضوضلاب ةقلعتم تالكشم ثودح لامتحا ليلقت يلاتلابو( لبقتسملا يف يضارألا

 ةبقارمل ًاديدج ًاماظن )ةقراشلاو يبظوبأ يترامإ كلذ يف امب( تارامإلا نم ديدعلا يف تاطلسلا تنبت

 ىلع ءادوسلا طاقنلاو تامارغلل ماظن قيبطت عم ،رادارلا تاينقت مادختساب تابكرملا نع ةجتانلا ءاضوضلا

 .17لبيسيد 95 سايقم قيرطلا بناج ىلع ةلجسملا ءاضوضلا تايوتسم زواجتت امدنع ةدايقلا ةصخر

 نم مغرلا ىلع ،ًايبسن ديج لكشب ةطيحملا ءاضوضلا ةرادإو ةبقارمب ةصاخلا تايلوؤسملاو راودألا ديدحت متي

 .ةلودلا تارامإ ةفاك يف قستمو عساو قاطن ىلع ًايلاح ءاضوضلا ةبقارم مدع

 

  

 
13 World Health Organization (WHO) (1999). Guidelines for Community Noise. 
14 International Finance Corporation (2007). Environmental, Health, and Safety Guidelines – General EHS Guidelines: Environmental – 
Noise Management. 
15 Commission Directive (EU) 2015/996 of 19 May 2015 establishing common noise assessment methods according to Directive 
2002/49/EC of the European Parliament and of the Council. 
16 Government of Dubai (2020).  Dubai Air Environment – Noise webpage. http://www.dubaiairenvironment.dm.gov.ae/about_noise 
17 Gulf News (2019).  Do you drive a noisy vehicle in UAE? Dh2,000 fine, 12 black points.  https://gulfnews.com/uae/transport/do-you-
drive-a-noisy-vehicle-in-uae-dh2000-fine-12-black-points-1.1570009851811 



 11 

 

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ءاوهلا ةدوج نع تانايب 2.2

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ءاوهلا ةدوج ةلاحب ةقلعتملا تانايبلا قاستاو رفاوت يف ريبك نيابت كانه

 يف تاثولملا زيكارتب ةقلعتملا تانايبلا .)ةلودلا ىوتسم ىلع ةدحوم ريياعم دوجو مدع ىلإ ًايئزج كلذ عجري(

 ةدوج دصر تاطحم دادعأ تغلب 2021 ماع يفف .ةعبرألا تالاجملا نيب نم ةرفو رثكألا يه يجراخلا ءاوهلا

 ءاوهلا تاثولم دصر فدهب ): لكشلا( عبسلا تارامإلا ىلع ةعزوم ةتباث دصر ةطحم 54 طيحملا ءاوهلا

 نيجورديهلا ديتيربكو )VOCs( ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملا لثم ةيفاضإلا تاثولملا ضعب بناج ىلإ ةيسيئرلا

)H2S(18. 

 
 2021 ماعلل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف طيحملا ءاوهلا ةدوج دصر تاطحم3: لكشلا

 رفو يذلا ،19ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ءاوهلا تاثولم تاثاعبنا درج ريرقت رشن مت 2019 ماع يفو

 ضرع يلي اميفو . 20ةلودلا يف ةفلتخملا ةيسيئرلا ةيجراخلا ءاوهلا تاثولم رداصم لوح ةميق تامولعم

  :)4:لكشلا( ثولم لكل تاعاطقلا تاثاعبنا ةمهاسمل

 
18 Environment Agency Abu Dhabi (2020). Air Quality Monitoring System webpage. https://www.adairquality.ae/ 
19 MOCCAE (2019).  UAE National Air Emissions Inventory Project – Final Results. 
20 This project quantified emissions of six key pollutants (oxides of nitrogen (NOx), SO2, CO, non-methane volatile organic compounds 
(NMVOC), PM10 and PM2.5) from five anthropogenic source sectors in the UAE: energy, transport, industrial processes and product use 
(IPPU), agriculture and waste.  It found that the energy sector and transport sectors were the greatest contributors to national emissions 
of NOX and SO2 CO and NMVOCs. Notably, the inventory did not include emissions from construction sector activities. 
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 2015 ماعلل تاثولملا تاثاعبنال ةيعاطقلا تامهاسملا  4:لكشلا

 ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم ةعباتم لالخ نم يجراخلا ءاوهلا ةدوج ءادأ عبتتب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود موقت

 ةساقملا تانايبلا اهيف ريشت يتلا مايألا ددع عبتت ىلع ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم لمعتو .)KPIs( ةفلتخملا

 يتلا تاثولملا لمشتو .)"ءارضخلا مايألا" مساب اهيلإ راشي( اهل ةددحملا ريياعملل تاثولملا زواجت مدع ىلإ

 ديسكأ يناثو ،تيربكلا ديسكأ يناث :رشؤملا اذه مادختساب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود اهيلع زكرت
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 "ءاوهلا ةدوج ءادأ رشؤم" مساب رشؤملا اذه فرعيو .يضرألا نوزوألاو ،نوبركلا ديسكأ لوأو ،نيجورتينلا

(Air Performance Index). تاذ ةيميسجلا داوملا نم لكل ةلصفنم تارشؤم دجوي كلذ ىلإ ةفاضإلاب 

 نوركيم 2.5 نم لقألا رطقلا تاذ ةيميسجلا داوملا رشؤمو )PM10( نوركيم 10 نم لقألا رطقلا

)PM2.5(. رشؤملل ءارضخلا مايألا نم ٪90 ةبسن قيقحت 2021 تارامإلا ةيؤرل ةينطولا ةدنجألا فدهتستو 

 مهاست ةيفاضإ ةيونس فادهأب يدرف لكشب ،ةرامإ لك تمزتلا ،2015 ماع يفف .)ءاوهلا ةدوج ءادأ( ينطولا

 .ينطولا فدهتسملا قيقحت يف

 قيقحت مت دق هنأ ىلإ )5 لكشلا( 2020 ىلإ 2014 نم ةرتفلا لالخ ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم جئاتن ريشتو

 ديسكأ زيكارت تناك دقف .2018 ماع ءانثتساب ،ماوعألا عيمج يف "ءارضخلا مايألل" ةفدهتسملا ةيوئملا بسنلا

 نإـف كلذ نم مغرلا ىلع ،ةيداحتالا ريياعملا نم لقأ نوبركلا ديسكأ يناثو تيربكلا ديسكأ يناثو نيجورتينلا

 وه يضرألا نوزوألا نإف ،هيلعو .رركتم لكشب رايعملا تزواجت اهليجست مت يتلا يضرألا نوزوألا زيكارت

 .ددحملا ءاوهلا ةدوج ءادأ رشؤم قيقحت مدع لامتحال يسيئرلا ببسملا

 ىلع )PM10( نوركيم 10 نم لقألا رطقلا تاذ ةيميسجلا داوملا رشؤم تافدهتسم قيقحت نم مغرلا ىلع

 هرداصم ىلإ كلذ عجريو ،يوجلا فالغلا يف ةيلاع نوكت ام ًابلاغ هزيكارت نإف ،ةقباسلا تاونسلا ىدم

 ،ةلودلا يف سقطلا طامنأو يفارغجلا عقوملا ىلإو ،)هنم ةيلاع ةبسن بارتلاو ةربغألا لكشت ثيح( ةيعيبطلا

 فورظب PM10 رشؤم يف تارييغتلا طبترت امك .ةذفنملا فيفختلا ريبادت نم جتانلا نسحتلا مييقت بعصي اذل

 ةيميسجلا داوملا رشؤم لصف ىلإ انعفد يذلا ببسلا وهو ،ةنسلا كلت ةلودلا اهتدهش يتلا ةيوجلا لاوحألا

 .ةيزاغلا تاثولملا رشؤم نع )PM10( نوركيم 10 نم لقألا رطقلا تاذ

 
 2020- 2014 ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم جئاتن :5 لكشلا

 ءاضوضلاو ،ةطيحملا حئاورلاو ،يلخادلا ءاوهلا ةدوج( ءاوهلا ةدوج نم ىرخألا تالاجملا ةبقارم متت ال

 تالاجملا هذهب ةطبترملا تانايبلا ةلق رسفي ام ،تارامإلا عيمج يف رارمتساب وأ عساو قاطن ىلع )ةطيحملا

 .ةلودلا يف ءاوهلا ةدوج نم
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 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف نيسحتلا تالاجمو تارغثلا .3

 لضفأب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ءاوهلا ةدوج ةرادإل ةيلاحلا تاسرامملا ةنراقم لالخ نم

 ةدوجل ةعبرألا تالاجملا نم لاجم لكل نيسحتلا تالاجمو تارغثلا نم ديدعلا ديدحت مت ،ةيلودلا تاسرامملا

 .ءاوهلا

 يجراخلا ءاوهلا ةدوجب ةقلعتملا تارغثلا 1.3

 ريياعملا ميق ةمارصب تسيل تاثولملا ضعبل ةيلاحلا ةيداحتالا دودحلا نإ :يجراخلا ءاوهلا ةدوج دودح -
 نوزوألاو ،نيجورتينلا ديسكأ يناثو ،تيربكلا ديسكأ يناث :لاثملا ليبس ىلع( ةلثامملا ةيلودلا
 ةوالع .)ةيملاعلا ةحصلا ةمظنمل ةيداشرإلا طوطخلا نم ةمارص لقأ نوبركلا ديسكأ لوأو يضرألا
 .)S2Hو نيزنبلاو 2.5PM لثم( ةيسيئرلا تاثولملا ضعبل ريياعم / دودح دجوي ال ،كلذ ىلع

 ددع ىلع لمتشتو ،ردصملا نم ثاعبنالا ًايلاح ةيداحتالا دودحلا لمشت :ردصملا نم ثاعبنالا دودح -
 ةعساو ةعومجمل ةبسانم وأ قيبطتلل ةلباق دودحلا هذه نوكت ال دقو ،رداصملا عاونأ نم دودحم
 هجو ىلع دودحلا هذه يطغت ال ،لاثملا ليبس ىلع( ةلودلا يف ةديدجلا وأ ةدوجوملا تاعاطقلا نم
 ةديدجلا تاينقتلا ديدحتلا
                                                                                                                      ةطبترملا
                                                                                                                                      
 تاينقتلا مادختساب هقيقحت نكمي يذلا يلاحلا تاثاعبنالا ءادأ سكعت ال دق وأ ليدبلا دوقولا عاونأب 
 .21)ةثيدحلا

 نم ةرداصلا تاثاعبنالا عبتتب لودلا نم ديدعلا موقت :ةينطولا تاثاعبنالا فادهأ / ىوصقلا دودحلا -
 عمج بلطتت سيياقملا هذه نأ ذإ ،ةلودلا يف ًايلاح متي ال كلذ نكلو ،ةيسيئرلا تاعاطقلا فلتخم
 ىلع ءاوهلا تاثولم تاثاعبنا درج ةمئاقل مظتنملا ثيدحتلا لثم ريراقت دادعإو ةلماش تانايب
 مدقتلا عبتتو فادهألا ديدحتل ةديفم سيياقم رفوت نأ نكمي ريراقتلا هذه لثمف ،ينطولا ىوتسملا
 )MRV( ققحتلاو غالبإلاو سايقلا ماظنب تاثاعبنالا طبر نكمي امك .تاثاعبنالا ضفخ يف زرحملا
  .ةيفافشلاو قاستالاو ةيلومشلا نامضل

 فلم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ريدت :ءاوهلا ةدوج ةرادإل يلحملا جهنلا لباقم يداحتالا جهنلا -
 راودألا ضعب لقن متيو ،ةئيبلاو يخانملا ريغتلا ةرازو لالخ نم يداحتالا ىوتسملا ىلع ءاوهلا ةدوج
 لكيهلا تاذ لودلا مظعم هدمتعت جهن وهو ،)ةيلحمو ةيداحتا( ىرخأ تاهج ىلإ تايلوؤسملاو
 هذه ددحي حضاو راطإ دوجو مدع نكلو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود لكيهل هباشملا يميظنتلا
 .ةرغث يلاحلا تقولا يف لثمي تايلوؤسملاو راودألا

 
21 Several countries have compiled sector / industry specific source emission limits to ensure that these are directly applicable and are 
representative of the current and future planned state of the sector.  Related to this could be the adoption of a formalised standard of source 
emission test methods (such as those published by US EPA21 which have since been adopted by several jurisdictions outside of the USA). 
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 تالاكولا تالاحلا ضعب يف وأ( لودلا نم ديدعلا تعضو :ءاوهلا ةدوج ةجذمنو ةبقارم ريياعم -
 ةبقارملل ةحضاو تابلطتم ريياعملا هذه رفوتو .اهتجذمنو ءاوهلا ةدوج ةبقارمل ريياعم )ةيميلقإلا
 ةدمتعم ريياعم ًايلاح دجوت الو ،اهنع ةجتانلا تانايبلا ةدوج نيسحت ىلإ يدؤت ءاوهلا ةدوج ةجذمنو
  .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف

 ةدوج نيب ةقالعلا مهفل ةلودلا يف ةيفاك تامولعم ًايلاح دجوت ال :يداصتقالا مييقتلا ىلإ راقتفالا -
 .لماك لكشب رارقلا عنص ةيلمع معدل ةماعلا ةحصلا ىلع هتاريثأتو يجراخلا ءاوهلا

 ضرعتست ةصنم يلاحلا تقولا يف دجوي :تاثولملل عمتجملا دارفأ ضرعت نم دحلل ركبملا راذنإلا ماظن -
 .ثولتلل دارفألا ضرعت ليلقتل تاداشرإ مدقتو ةلودلا قطانم فلتخم يف ةينآلا ءاوهلا ةدوج ةلاح
 لثم( ةعقوتملا ةيلاعلا ثولتلا تايوتسم نم عمتجملا دارفأ ريذحتل ركبملا راذنإلل ماظن دجوي ال نكل
 .)ةيبارتلا فصاوعلا

 

 يلخادلا ءاوهلا ةدوجب ةقلعتملا تارغثلا 2.3

 / و مئالملاو بسانملا مادختسالا ددحت يتلا ريياعملا نم ةلماش ةعومجم دوجو ىلإ ةلودلا دقتفت -
 ،فيظنتلا تاجتنمو روكيدلا داومو ثاثألاو ءانبلا داومل تاثاعبنالاب ةقلعتملا دودحلا وأ - بيكرتلا وأ
 ةيمازلإلا ريغ ةيداشرإلا ةلدألاو تاجتنملا ريياعمو تاداشرإ لالخ نم ةقرفتم تامولعم دجوت نكلو
 .ءانبلل

 ةنايص ةطشنأ يطغت يتلاو ًايملاع قيبطتلل ةلباقلاو ةلماشلا ريياعملا وأ تاسرامملا دعاوق بايغ  -
 .)يلخادلا ءاوهلا ةدوجب قلعتي اميف( ينابملا

 هالعأ ةروكذملا طاقنلاب قلعتي اميف تايلوؤسملل حوضوب نيددحم لمع راطإو ةيجيتارتسا دوجو مدع -
 .ةيلخادلا تاحاسملل ةيوهتلا ةمظنأ ميمصت تابلطتمو

 .يلخادلا ءاوهلا ةدوج عوضومب ماعلا يعولا ةلق -
 

 ةطيحملا حئاورلاب ةقلعتملا تارغثلا 3.3

 تارشؤم وأ( حئاورلا ةرادإو فيفختو ةبقارمب قلعتت ةددحم هيداشرإ ةلدأ / ريياعم / ةمظنأ دوجو مدع -
 .)S2H لثم تاثولملا

 .حئاورلاب ةقلعتملا ىواكشلا ةرادإو قيقحتلاو ةجلاعمو يقلتل حضاولاو قستملا ريغ جهنلا -
 .ةبقارملا هذه قاطنو حئاورلا ةبقارم تايلوؤسمو راودأل حضاو لمع راطإ بايغ -
 .ةطيحملا حئاورلا عوضومب ماعلا يعولا ةلق -

 

 ةطيحملا ءاضوضلاب ةقلعتملا تارغثلا 4.3

 ىلع( كلذ يف امب ةيسيئرلا ءاضوضلا تاعاطق / رداصم عيمجل ةطيحملا ءاضوضلا ثاعبنا ريياعم -
 :)رصحلا ال لاثملا ليبس
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o ةيرحبلا ةحالملاو ةيديدحلا ككسلاو ،ةيرانلا تاجاردلا كلذ يف امب ،تابكرملا( لقنلا عاطق 
 )ناريطلاو

o دييشتلاو ءانبلا تايلمع 
o ءاوهلا فييكت لثم( ةيلحملا ءاضوضلا رداصم( 
o ةيجراخلاو ةيراجتلا ةطشنألا 
o روهمجلا ةبطاخم ةمظنأو راذنإلا تارافصو راذنإلا ةزهجأ لثم( ىرخأ رداصم(. 

 .ةيملاعلا تاسرامملا لضفأ ريياعم عم ةقفاوتم ريغ ةيداحتالا ريياعملا -
 .ةيلاحلا ةيداشرإلا ةلدألاو دودحلا ذافنإو قيبطت ةرادإ -
 )ةيلقعلاو ةيدسجلا( ةلمتحملا ةراضلا ةيحصلا راثآلابو ةمئالم ءاضوض ةئيب دوجو ةيمهأب يعولا ةلق -

 .ءاضوضلا نم ةيلاع تايوتسمل ضرعتلا لاح يف
 ةرطيسلاو فيفختلا لجأ نم مييقتلاو طيطختلا ةيلمع يف ةدعاسملل ءاضوضلل طئارخ دوجو مدع -

 لك عم تاثاعبنالا يف ةيشماه ةدايز نع جتنت يتلا ءاضوضلا تاثاعبنا يف ةيجيردتلا ةدايزلا ىلع
 .ريوطت

 .ةطيحملا ءاضوضلا عوضومب ماعلا يعولا ةلق -
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 تارامإلا ةلود هجاوت يتلا تايدحتلا .4

 يجراخلا ءاوهلا ةدوجب ةقلعتملا تايدحتلا 1.4

 لكب قلعتي اميف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود اههجاوت نأ لمتحملا نم يتلا ةفلتخملا تايدحتلا ديدحت مت

 :يلاتلاك اهصيخلت نكمي يتلاو ،ءاوهلا ةدوجل ةعبرألا زيكرتلا تالاجم نم لاجم

 .لقنلا لئاسوو دراوملا ىلع بلطلا ةدايز ىلإ يدؤي امم ندملا عسوتو يناكسلا ومنلا -
 .)ةيلاعلا تاثاعبنالا تاذ( ةريبكلا يعابرلا عفدلا تازارط ليضفتو ةصاخلا تارايسلا ىلع دامتعالا -
 فيفختلا ريبادت قيبطت / طيطختو اهترادإو ءاوهلا ةدوج ةبقارمل تاينقتلاو ةبسانملا دراوملا صيصخت -

 .تارامإ ةدع يف ءاوهلا ثولت نم
 .)ةمادتسالا نيسحتو تاثاعبنالا ليلقت( ةعانصلا يف ةريبكلا تارامثتسالا معد يف لمتحملا صقنلا -

 نم ًالدب ةيوناث اياضق اهنأ ىلع تاثاعبنالا تاضيفخت / طباوض ىلإ تاعانصلا نم ديدعلا رظنت دق
 .اهلامعأ ةمادتساو ليوطلا ىدملا ىلع ءادألا ةءافك نامض صرفك اهيلإ رظنلا

 دودحو ةيجراخلا ءاوهلا تاثولم دودح ثيح نم يميظنتلا راطإلا يف اهديدحت مت يتلا تارغثلا -
 .اهترادإ / تاثاعبنالا يف مكحتلا نأشب ةيعاطقلا ةيداشرالا طوطخلا كلذكو ،ردصملا نم تاثاعبنالا

 نيب تاثاعبنالا وأ دودحلل ةرباعلا ةيلودلا تاثاعبنالا ةيضق ثيح نم ءاوس دودحلل رباعلا ثولتلا -
 .تارامإلا

 خانملا ىلإ ةدئاعلا تاميسجلا زيكارت عافترال ةيميلقإلا ةرهاظلا ةصاخ ثولتلل ةيعيبطلا رداصملا -
 ةيجراخلا ءاوهلا تاثولم تايوتسم ىلع ريبك لكشب رثؤت يتلاو ،22نايحألا نم ريثك يف حايرلاو فاجلا
 نادقفو ءارحصلا يف طرفملا يعرلا لثم يضارألا ةرادإ تاسرامم نأ ًاضيأ فورعملا نمو .ةيسيئرلا
 لوحت لثم( سيراضتلا رييغتل نوكي نأ نكميو .ثولتلا تايوتسم عافترا يف مهاسي يتابنلا ءاطغلا
 ثولتلا تايوتسم ىلع يلاتلابو ،يلحملا ىوتسملا ىلع ءاوهلا ةكرح ىلع ريثأت ًاضيأ )ةيلمرلا نابثكلا
 .عمتجملا اهل ضرعتي يتلا

 جراخو لخاد ةينعملا تاهجلا نيب حوضوب تايلوؤسملاو راودألا ديدحتو يفاكلا لصاوتلا دوجو مدع -
 .تارامإلا
 

 يلخادلا ءاوهلا ةدوجب ةقلعتملا تايدحتلا 2.4

 .يلخادلا ءاوهلا ةدوجب قلعتت يداحتالا ىوتسملا ىلع ةلماش حئاول وأ ةيداشرإ ةلدأ دوجو مدع -
 .هنم فيفختلاو هترادإو يلخادلا ءاوهلا ةدوج ةبقارم صخي اميف تايلوؤسملا راودألا حوضو مدع -
 .ةلودلا ءاحنأ عيمج يف يلخادلا ءاوهلا ةدوج ةبقارم تانايب ةلق -
 ةضفخنملا تاثاعبنالا تابلطتمل ًاقفو اهميظنت مت يتلا تاجتنملاو داوملا نم ةريبك ةعومجم دجوي -

 يف لقألا ىلع ،تايدحت كانه نوكت دق ،لثملابو .ةقداصملا لاكشأ نم لكش ىلإ جاتحت اهنكل
 .اهقيوستو "اهيلع قداصملا" تاجتنملا هذه مادختسال ،ةيادبلا

 
22 Including mineral dust and naturally occurring aerosols. 
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 .23يلخادلا ءاوهلا ةدوج يف لكاشم نم يناعت ةميدقلا ةينكسلا ينابملا نم ريثكلا -
 ءاوهلا ةدوج اياضقب ماعلا روهمجلا يعو ةلقو )روخبلا قرح لثم( ةخسارلا ةيديلقتلا تاسرامملا -

 .يلخادلا
 .ةيلخادلا تاحاسملا ىلإ جراخلا نم تاثولملا نم ةعفترم تايوتسم لوخد -
 تاحاسملا يف ةيعيبطلا ةيوهتلا مادختسا صرف نم ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود خانم دحي ام ًابلاغ -

 .ةيلخادلا
 ذافنإ /طيطختو ،يلخادلا ءاوهلا ةدوج ةبقارمل ةمزاللا ةينقتلا تاردقلا / ةمئالملا دراوملا صيصخت -

 .تارامإلا نم ديدعلا يف يلخادلا ثولتلا نم فيفختلاو ةرادإلا
 .ةلودلا يف ةيحصلا تاريثأتلاو ةيئيبلا لماوعلا نيب طبرت يتلا ةلدألا فعضو راودألا حوضو مدع -

 

 ةطيحملا حئاورلاب ةقلعتملا تايدحتلا 3.4

 .يداحتالا ىوتسملا ىلع حئاورلل ةيميظنت ةوجف دوجو -
  ةلودلا ءاحنأ عيمج يف حئاورلا ةبقارم تانايب رفاوتو ةدوج قاستا مدع -
 ةرادإلا ذافنإ /طيطختو ،حئاورلا ةبقارمل ةمزاللا ةينقتلا تاردقلا / ةمئالملا دراوملا صيصخت -

 .تارامإلا نم ديدعلا يف فيفختلاو
 حئاورلا ديلوت تآشنم نم ةينكسلا قطانملا بارتقا ىلا ىدأ امم يناكسلا ومنلاو ندملا عسوت -

 .)حئاورلا نم ديزملا ديلوت يأ( ةيلاحلا ةيتحتلا ةينبلا ىلع طغضلا ةدايزو ةيلاحلا
 

 ةطيحملا ءاضوضلاب ةقلعتملا تايدحتلا 4.4

 .تالصاوملاو دراوملا ىلع بلطلا ةدايز ىلإ ىدأ امم ندملا عسوتو يناكسلا ومنلا -
 ككسلا - ةددحملا لقنلا طامنأب ةقلعتملا دودحلل ةبسنلاب لاثملا ليبس ىلع( ةيميظنتلا تارغثلا -

 .)كلذ ىلإ امو ناريطلاو ةيديدحلا
 طباوضو ،رورملا ةكرح ةئدهت ريبادت لثم( يعجر رثأب ردصملا نم ةفلكملا فيفختلا ريبادت قيبطت -

 .)ءانبلا
 يف ةئيطبلا ةدرطملا ةدايزلا نم دحلل ةئيبلا يف ةديدجلا ءاضوضلا رداصم لاخدإل ةلماشلا ةرادإلا -

 )دييشتلاو ءانبلا( ينارمعلا ومنلل ةجيتن ،ةفحازلا ءاضوضلا تايوتسم وأ ،ةراضلا ءاضوضلا تاثاعبنا
 .راشتنالا وأ ردصملا يف مكحتلا لالخ نم )ينكسلاو يعانصلاو يراجتلا( عسوتلاو

 نم ةبيرقلاو ةميدقلا ةيسيئرلا ةعيرسلا قرطلا مظعم ىلع ءاضوضلل تاففخم / لزاوع دوجو مدع -
 .ةينكسلا قطانملا

 .ةلودلا ءاحنأ عيمج يف اهرفاوتو ءاضوضلا مييقت ةدوجو ءاضوضلا ةبقارم تانايب قاستا مدع -

 
23 Many older existing buildings do not meet minimum requirements for ventilation due to the lack of mechanical ventilation units in 
building designs to provide the building with the required amount of fresh air and expel pollutants. 
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 ةرادإلا ذافنإ /طيطختو ءاضوضلا ةبقارمل ةمزاللا ةينقتلا تاردقلا / ةبسانملا دراوملا صيصخت -
 .تارامإلا نم ديدعلا يف فيفختلاو

 .ءاضوضلل ةيحصلا راثآلاب عمتجملا دارفأ يعو ةلق -
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 ةينطولا تايجيتارتسالاب ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا طابترا 5

 .تايجيتارتسا ةدع ةلودلا ةيؤر ديسجت وحن اهتلحر يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةموكح تقلطأ

 ةقالعلا هاندأ )1( لودجلا حضويو ،رشابم ريغ وأ رشابم لكشب تايجيتارتسالا هذهب ةدنجألا طبترتو

 .مهيلع اهريثأتو ءاوهلا ةدوج ةدنجأو ةينطولا تايجيتارتسالا نيب

 ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألاب ةقالعلل زجوم فصو ةيجيتارتسالا

 2071 تارامإلا ةيوئم

 تارامإلا ةيوئم اهيلع زكرت يتلا ةيسيئرلا ثالثلا زئاكرلا عم ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا ىشامتت

 .ملاعلا يف لودلا لضفأ نم ةدحاو نوكتل تارامإلا ةموكح عفد ىلع ةمكوحلا روحم زكري .2071

 نيب نواعتلا ةيوقتو ءاوهلا ةدوج ةمكوح زيزعت ىلإ ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا فدهت ،كلذل اًقفوو

  .اهب ءاقترالاو ةلودلا يف ءاوهلا ةدوج ةرادإ ةءافكو حاجن نامض لجأ نم ةيلحملاو ةيداحتالا تاطلسلا

 يداصتقالا ومنلا يف مهاست يتلا ةركتبملاو ةفيظنلا تاينقتلا ينبت عيجشت ىلإ ةدنجألا ىعست امك

 داصتقا ىلإ فدهت يتلا ةيوئملا ةطخل ةيناثلا ةزيكرلا راطإ يف كلذ ريطأت مت دقو .ةلودلل مادتسملا

 .تاعاطقلا عيمج يف ةيجاتنإلا ىوتسم عفر لالخ نم عونتم يفرعم

 ةنمآ ةئيب يف ةمهاسملل ءاوهلا ةدوج نيسحت يف ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألل يئاهنلا فدهلا لثمتي

 ديعس عمتجم" ةيوئملا فده قيقحت يف رشابم لكشب بصي امم .ةايحلا ةدوجو ةيعون عفرل ةيحصو

 "2071 ماع لولحب كسامتمو

 ءارضخلا ةدنجألا

)2015-2030( 

 داصتقالا قيقحتل ةبسانملا ةئيبلا ريفوتو ةلودلا ةردق زيزعت ىلإ 2030-2015 ءارضخلا ةدنجألا فدهت

 .رضخألا

 ةايحلا اهنم رواحم ىلع ةدنجألا تلمتشا .يخانملا لمعلاو ةفيظنلا ةقاطلل يجيتارتسالا هجوتلا راطإ يف

 ةفيظنلا تاقاطلا ،ةيعيبطلا دراوملا نيمثتو ةمادتسملا ةئيبلا ،دراوملل لثمألا مادختسالاو ءارضخلا

 مهستس اهرودب يتلا ءاوهلا ةدوج ةدنجأ قيبطتبو .يسفانت يفرعم داصتقاو خانملا ريغتلا عم فيكتلاو

 .2030 ءارضخلا ةدنجألا جمارب فادهأ قيقحت يف

  ةئيبلل ةماعلا ةسايسلا

 عونتلا زيزعتو ،2030 ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ ذيفنت معدو ،ةايحلا ةدوج نيسحت ىلإ ةسايسلا فدهت

 تايولوأ ينامث كانه .ةيئيبلا اهتامدخو اهعلسو ةيئيبلا مظنلا ىلع ظافحلاو ،راهدزالاو يداصتقالا

  ."ءاوهلا ةدوج زيزعت" اهادحإ ،ةسايسلا اهيلع زكرت ةيسيئر

 يف ةمهاسملا ىلإ ةفاضإلاب ةيولوألا هذه قيقحت يف رشابم لكشب ءاوهلا ةدوج ةدنجأ مهاستس

 ةلماكتملا ةرادإلاو ةيعيبطلا ةئيبلا ىلع ةظفاحملاو يخانملا ريغتلا تايعادت نم دحلا ةيولوأ قيقحت

 .تايافنلل

 ةينطولا ةيجيتارتسالا

  راكتبالل

 قافآ ىلإ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف راكتبالاب ءاقترالا ىلإ راكتبالل ةينطولا ةيجيتارتسالا فدهت

 لكشب ةيجيتارتسالا زكرت .تاموكحلاو تاكرشلاو دارفألا نيب راكتبالا ةفاقث جمد متي ثيح ،ةديدج

 ىلع كلذ يف امب لبقتسملا يف راكتبالا دوقتس يتلا ةددحملا ةيولوألا تاذ تاعاطقلا ىلع يساسأ

 نم ديدعلا كانه .ةحصلاو ،ايجولونكتلاو ،لقنلاو ،ةفيظنلاو ةددجتملا ةقاطلا رصحلا ال لاثملا ليبس

 قيقحت معد يف ءاوهلا ةدوج ةدنجأ مهاستسو تاعاطقلا هذه يف راكتبالا زيزعتل ةلوذبملا دوهجلا

 ذيفنتلا ةطخ يف ةددحملا تاردابملا لالخ نم راكتبالل ةينطولا ةيجيتارتسالا فادهأ

 تارامإلا ةيجيتارتسا

 2050 ةقاطلل

 دوقولا نع داعتبالا ىلع زيكرتلا عم ،ريبك لكشب تارامإلا يف ةقاطلا جيزم رييغت ىلع ةيجيتارتسالا زكرت

 نيسحت ةيجيتارتسالا فدهتست امك .ةقاطلا ديلوتل ةفيظنلا / ةددجتملا تاينقتلا زيزعت يلاتلابو يروفحألا

 هذه فادهأ قيقحتل ةلوذبملا دوهجلل نوكتس .ةيسيئرلا ةيكالهتسالا تاعاطقلا يف ةقاطلا ةءافك

 .ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا عم ةكرتشم دئاوف ةيجيتارتسالا
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 ريغتلل ةينطولا ةطخلا

-2017( يخانملا

2050(  

 ،خانملا ريغت تاريثأتو بابسأ ةجلاعمل ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ةيجيتارتسا ةطخلا هذه ددحت

 دحلل ةلوذبملا دوهجلل نوكتس .لضفأ ةايح ةيعون ميدقتو رضخأ داصتقا وحن لوحتلا زيزعت يف مهاستو

 .تاثولملا نم دحلاو ءاوهلا ةيعون نيسحت ىلع دئاوف يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا نم

 تارامإلا ةيجيتارتسا

 ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلل

 ةروثلل يملاع زكرمك تارامإلا ةلود ةناكم زيزعت ىلإ ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلل تارامإلا ةيجيتارتسا فدهت

 راكتبالاو ةفرعملا ىلع مئاق يسفانت ينطو داصتقا قيقحت يف ةمهاسملاو ،ةعبارلا ةيعانصلا

  .ةيويحلاو ةيمقرلاو ةيداملا تاينقتلا جمدت يتلا ةيلبقتسملا ةيجولونكتلا تاقيبطتلاو

 ىلع اهديكأتب ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلل تارامالا ةيجيتارتسا فده ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا معدت

 ةركتبملا ةفيظنلا ايجولنكتلا ىلع ةينبم ةمادتسم تاعانص لوحتلا ةيمهأ

 ةينطولا ةيجيتارتسالا

 2030 يكذلا لقنتلل

 نوكيسو .ةمادتسا رثكأو ةقثلاب ةريدج ،ةلاعف ،ةنمآ ،ةسلس لقن ةكبش ريوطت ىلإ ةيجيتارتسالا فدهت

 كلذو لقنلا عاطق يف ةمادتسالا قيقحت ىلإ ناعست امهاتلكف ،ةكرتشم دئاوف نيتيجيتارتسالا ذيفنتل

  .عاطقلا اذه نم ةثعبنملا تاثولملا نم ليلقتلاو ةئيبلا ةيامح فدهب

 ةينطولا ةيجيتارتسالا

 ةيعوتلاو فيقثتلل

 ةيئيبلا

 فدهب تارامإلا ةلودب )ءاوهلا ةدوج كلذ يف امب( ةيئيبلا اياضقلاب يعولا زيزعت ىلإ ةيجيتارتسالا فدهت

 تارايخ ذاختاو ةقاطلا ةءافك نيسحت ىلع اباجيإ سكعنيس امم ،ةمادتسا رثكأ حبصتل تايكولسلا رييغت

 ةينطولا ةدنجألا مهاستسو .اهريغو نيكلهتسملا تايرتشمو ةقاطلا كالهتسا ديشرت نأشب لضفأ

  اهتاردابم نمض كلذو ءاوهلا ةدوج اياضقب يعولا عفرب ءاوهلا ةدوجل

 ةينطولا ةيجيتارتسالا

 ريغ ضارمألا ةحفاكمل

 )2021-2017( ةيراسلا

 نم ٍلاخو ميلس يتارامإ عمتجم قلخ ىلإ ةيراسلا ريغ ضارمألا ةحفاكمل ةينطولا ةيجيتارتسالا فدهت

 تاذ تاعاطقلا عم ةكارشلا ليعفت لالخ نم اهبنجت نكمي يتلا ةيراسلا ريغ ضارمألا ءبعو تافعاضم

 .اهنع ةجتانلا ضرملاو تايفولا لدعمو ةيراسلا ريغ ضارمألل رطخلا لماوع نم دحلا قيقحتل ةلصلا

 ةيسيئرلا لماوعلا دحأ ءاوهلا ثولت نأ ةيراسلا ريغ ضارمألا ةحفاكمل ةينطولا ةيجيتارتسالا تراشأ دقو

 ًاباجيا ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا رثؤتس ،هيلعو .ةلودلا يف نمزملا يسفنتلا زاهجلا ضارمأ روطتل

 ثولتب ةطبترملا ةيراسلا ريغ ضارمألا نم دحلا يف مهاسيس امم طيحملا ءاوهلا ثولت نم فيفختلاب

 .ءاوهلا
 ةينطولا تايجيتارتسالاو ةينطولا ةدنجألا نيب طبرلا :1 لودجلا
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  ةدنجألا لمع راطإ .6

 تاعيرشت ىلع ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألل لمع راطإ عضو دنتسا

 عم رواشتلا لالخ نم لمعلا راطإ ريوطت مت دقو .ةيعاطقلاو ةينطولا تايجيتارتسالاو ةيلاحلا ءاوهلا ةدوج

 امب ةيلودلا تاسرامملا لضفأ ىلع عالطالا لالخ نمو ،ةيلحملا تاموكحلاو ةيداحتالا ةموكحلا نم ءاكرشلا

 لودو ،نيصلاو ،ةيبونجلا ايروكو ،ةروفاغنسو ،ادنكو ،ةدحتملا ةكلمملاو ،يبوروألا داحتالا يف كلذ يف

  .يجيلخلا نواعتلا سلجم

 رواشتلا مت نيذلا ةينعملا تاهجلاو اهتعجارم مت يتلا تايجيتارتسالاو تاعيرشتلا هاندأ )2( لودجلا ضرعتسي

 .ةدنجألا هذه ريوطتل مهعم

 ءانبلاو اهتعجارم مت يتلا تاعيرشتلا

 اهيلع

 ءانبلاو اهتعجارم مت يتلا تايجيتارتسالا

 اهيلع

 اهتراشتسا مت يتلا ةينعملا تاهجلا

 ةنسل )24( مقر يداحتالا نوناقلا -

 ةئيبلا ةيامح نأشب 1999

 هتاليدعتو ،اهتيمنتو

 )12( مقر ءارزولا سلجم رارق -

 ةيامح ماظن نأشب 2006 ةنسل

 ثولتلا نم ءاوهلا

 359/2015 مقر يرازولا رارقلا -

 ةزهجأل ةينفلا تابلطتملا نأشب

 ةقبطملا( ءاوهلا ةدوج ةبقارم

 )رجاحملاو تاراسكلا ىلع

 ةقلعتملا ىرخألا تاعيرشتلا -

 تارارقلاو يئيبلا رثألا مييقتب

 لقنلاو نيدعتلا لثم( ةيعاطقلا

 )كلذ ىلإ امو تايافنلاو

 2021 تارامإلا ةيؤر -

 2071 تارامإلا ةيوئم -

 2030-2015 ءارضخلا ةدنجألا -

  ةئيبلل ةماعلا ةسايسلا -

 يخانملا ريغتلل ةينطولا ةطخلا -

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل

2017-2050 

 ةقاطلل تارامإلا ةيجيتارتسا -

2050 

 ريغ ضارمألل ةينطولا ةطخلا -

 )2021-2017( ةيراسلا

 لقنتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا -

 2030 يكذلا

 ةروثلل تارامإلا ةيجيتارتسا -

 ةعبارلا ةيعانصلا

 راكتبالل ةينطولا ةيجيتارتسالا -

 ةيعوتلل ةينطولا ةيجيتارتسالا -

  يئيبلا فيقثتلاو

 ءاكذلل تارامإلا ةيجيتارتسا -

 يعانطصالا

 ةدوجل ةينطولا ةيجيتارتسالا -

 2031 ةايحلا

 يبظوبأ - لقنلاو تايدلبلا ةرئاد -

 - تايافنلا ةرادإل يبظوبأ زكرم -

 ريودت

 نامجع - طيطختلاو ةيدلبلا ةرئاد -

 ةريجفلا ابد ةيدلب -

 يبد ةيدلب -

 ةيلخادلا ةرازو -

 ايجولونكتلاو ةعانصلا ةرازو -

 ةمدقتملا

 يبظوبأ - ةئيبلا ةئيه -

 سأر - ةيمنتلاو ةئيبلا ةيامح ةئيه -

 ةميخلا

 ةريجفلا ةئيبلا ةئيه -

 يندملا ناريطلل ةماعلا ةئيهلا -

 ةيتحتلا ةينبلاو ةقاطلا ةرازو -

 عمتجملا ةياقوو ةحصلا ةرازو -

 ةيعيبطلا تايمحملاو ةئيبلا ةئيه  -

 ةقراشلا -

 نيويقلا مأ ةيدلب -

 ةقراشلا ةيدلب -

 ةقراشلا - ةئيب -

 ةماعلا ةحصلل يبظوبأ زكرم -
 ةدنجألا ريوطت ءاكرشو اهتعجارم مت يتلا تايجيتارتسالاو تاعيرشتلا :2 لودجلا
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 ةثالث ىلإ ًادانتسا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا تعضو ،هيلع ًءانبو

 :رواحم

 
 24ةلصلا تاذ ريياعملاو ءاوهلا ثولتل يلعفلا سايقلاب ةبقارملا روحم قلعتي

 
 يتلا ةبولطملا / ةططخملاو ةيلاحلا تاءارجإلا نم ةعساو ةعومجمب فيفختلا روحم قلعتي

 تاثولملا هذهل ضرعتلا ليلقت كلذكو ،تاثولملا / تاثاعبنالا تايوتسم ليلقتل اهذاختا متيس

 

 اهيف مكحتلاو اهعبتتو لاعف لكشب اهذيفنت متيس يتلا تاردابملاو ريبادتلاب ةرادإلا روحم قلعتي

 ءاوهلا ةدوج نيسحت يف لثمتملا ماعلا فدهلا قيقحتل
 

 ءاوهلا ةدوج ،يجراخلا ءاوهلا ةدوج :ةلودلا يف ءاوهلا ةدوج فلمل ةيسيئر تالاجم ةعبرأ ةدنجألا ددحتو

 ةيولوألا تاذ ةيسيئرلا تاعاطقلا نم ديدعلا اهنم لك مضيو ،ةطيحملا ءاضوضلاو ،ةطيحملا حئاورلا ،يلخادلا

 لاجم لكل ةمعادلا فادهألا نم ددعو يسيئر فده ديدحت مت امك ،ةيسيئرلا ثولتلا رداصم لثمت يتلا

 :6 لكشلا اهصخلي ،تاردابملا نم ةمزح ربع اهقيقحتل

 

 ةيسيئرلا راحملا نم روحم لك يف تاردابملا ةمزح :6 لكشلا

  

 
24 It is highlighted that the “Management” pillar includes a monitoring aspect, however within the context of the three pillars of the 
Strategy, the “Monitoring” pillar specifically relates to physical monitoring / measurement of air pollutants or related criteria. 
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 ةمكوحلا ةيلآ 1.6

 يف كرتشملا لمعلا زيزعتل ةماعلا سسألا عضو ةيلوؤسم يدلبلاو يئيبلا لمعلل تارامإلا سلجم ىلوتي

 مئاد دنبك اهتعباتمو ةدنجألا ذيفنتل ةيهيجوتلا ةنجللا ةباثمب سلجملا لمعيسو .ةيدلبلا تامدخلاو ةئيبلا لاجم

 .سلجملا لامعأ لودج ىلع

 زيكرتلا تالاجم نم لاجم لك يف ءاكرشلا فالتخاو ،تاعاطق ةدع ىلع اهلامتشاو ءاوهلا ةدوج ةعيبطل اًرظن

 ناجل / قرف ءاشنإ متيس ،ةطيحملا ءاضوضلاو ،حئاورلاو ،يلخادلا ءاوهلا ةدوجو ،يجراخلا ءاوهلا ةدوج :ةعبرألا

 راودألا ديدحت مت امك .ينطولا ىوتسملا ىلع تاءارجإ نم هبلطتت امل لاجم لك ةرادإل ةينطو لمع

 نواعت لالخ نم حاجنب تاردابملا لامكتسا ىلع دمتعت يتلاو ،ذيفنتلا ةطخ يف تاردابملل تايلوؤسملاو

 نع ريرقت مدقتسو ،اهعباتتو ةدنجألا دوقت ةهجك ةرازولا لمعتسو .ةدنجألا ذيفنتب ةينعملا تاهجلا مازتلاو

 .ةئيبلاو يخانملا ريغتلل تارامإلا سلجم ىلإ لمعلا ةطخ يف زرحملا مدقتلا

 تاردابملا زاجنإ ةبسن ىلع ةدنجألا حاجن دمتعيو ،ةدنجألا ذيفنت ةطخ يف تايلوؤسملاو راودألا ةدنجألا تددح

 صيصخت ىلإ ةفاضإلاب .ةيونسلا مهططخ يف اهجاردا لالخ نم ةدنجألا ذيفنتب ةينعملا تاهجلا لبق نم

 اهتفصب ةئيبلاو يخانملا ريغتلا ةرازو امأ .تاردابملا هذه ذيفنتل ةمزاللا ةينقتلاو ةيرشبلاو ةيلاملا دراوملا

 ةينعملا تاهجلا عم نواعتلاب تاردابملل زرحملا مدقتلا ةعباتم يف ةنيعملا ةهجلا يهف ،ةدنجألل ةكلاملا ةهجلا

 .ةدنجألا ذيفنتب

  ةدنجألا ذيفنتل تانكمملا 2.6

 تانكمم ةتس ديدحت مت ،ةيباجيإلا جئاتنلا نم ردق ىصقأ قيقحت نامضلو ،ةدنجألا ذيفنتل ةمزاللا ةئيبلا ريفوتل

 نيسحتب قلعتي اميف اهرصح مت يتلا )7 لكشلا( ةيسيئرلا تايدحتلاو تارغثلا ىلع ًءانب حاجن لماوعو ةيسيئر

 ةدراولا ةباجتسالاو لاعفألا دودرو )4و 3 نيمسقلا رظنا( ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ءاوهلا ةدوج

 لمعلا راطإ :هاندأ لودجلا يف ةضورعم ةماع رواحم ةثالث يف هذه حاجنلا لماوع جردنتو .ةينعملا تاهجلا نم

 .بيردتلاو ثحبلاو ايجولونكتلاو مولعلا ،ةكراشملاو لصاوتلا ،يسسؤملا
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 لمعلا راطإ

 يسسؤملا

 ايجولونكتلاو مولعلا ةكراشملاو لصاوتلا

 بيردتلاو ثحبلاو

لا
مم

انك
 ت

 لمع راطإ نمضتي لماكتم ةمكوح ماظنو ةسايس
 ءاكرشلا نيب نواعتلا زيزعتل حضاو يسسؤم

P P  

 ةرادالا لاجم نمض ةيرشبلاو ةينفلا تاردقلا زيزعت
  ءاوهلا ةدوجل ةلاعفلا

P P P 

 تالاجمب يميداكألاو يملعلا ثحبلا عيجشت
 ةرادإلاو فيفختلا ،دصرلا

 P P 

 ةمدقتملا ايجولونكتلا قيبطتو ينبتو جيورت
 راكتبالاو

 P P 

   P ةيلاملا دراوملا ريفوتو ليهست

 P P   ءاوهلا ةدوج اياضقب عمتجملا يعو زيزعت

 ةيجيتارتسإلا ذيفنتل ةيسيئرلا تانكمملا :7لكشلا

  ءاكرشلا نيب نواعتلا زيزعتل حضاو يسسؤم لمع راطإ نمضتي لماكتم ةمكوح ماظنو ةسايس -

 يتلا تاعوضوملا لمتشتو ،ءاكرشلا عيمجل تابلطتملاو تامولعملا يسسؤملا راطإلا فرعُي نأ مهملا نم

 ةيميلقإلا تامازتلالاو ،يداحتالا ىوتسملا ىلع تاسايسلا :يلي ام يسسؤملا راطإلا اهنمضتي نأ بجي

 ذافنإلا نامضو ،لاثتمالا دصرب ةصاخلا ماكحألاو ،كيرش لكل تامازتلالاو تايلوؤسملاو راودألا ،ةيلودلاو

 ةدوج ةرادإب ةقلعتملا عيضاوملا ةمكوح نيكمتو زيزعت تايلآو ،زفاوحلاو تابوقعلاو ،تاعيرشتلاو حئاولل

 ىلإ ةفاضإلاب ،تاعاطقلا فلتخم يف ةدنجألا ذيفنتب نيينعملاو ةيلحملاو ةيداحتالا ةموكحلا نمض ءاوهلا

  .ءاوهلا ةدوجب ةقلعتملا تامولعملاو تانايبلا ةرادإ ماكحأ

  ءاوهلا ةدوجل ةلاعفلا ةرادالا لاجم نمض ةيرشبلاو ةينفلا تاردقلا زيزعت -

 وأ ءاوهلا ثولت صخي اميف ةروشملا ميدقتو ةعجارمو ،ءاوهلا ةدوج ةرادإو دصرب ةقلعتملا ةطشنألا بلطتت

 تاراهملا نم ةتوافتم تاجرد حئاوللاو تاعيرشتلا ذافنإ ةعباتمو ،ضرعتلا نم فيفختلل ةعبتملا ريبادتلا

 ةيرشبلاو ةينقتلا تاردقلا ةدنجألا ذيفنتب ةينعملا تاهجلا ززعت نأ مهملا نم نإف اذل .تاينقتلاو ةيصصختلا

  .ةيلاعفلاو ةءافكلاب مستت ةقيرطب ءاوهلا ةدوج ةرادإو دصرو ةبقارم ماهم ذيفنتل ةمزاللا

 ةرادإلاو فيفختلا ،دصرلا تالاجمب يميداكألاو يملعلا ثحبلا عيجشت -

 ،هيلعو .ءاوهلا ةدوج نيسحت يف ةمهاسملل ةيرورض ربتعت ةيميداكألاو ةيملعلا ثوحبلا ىلإ لوصولا ةيناكمإ

 نكمي ثيح ،تاصصختلا فلتخمل نواعتلا هجوأ يف رظنلاو ةيميداكألاو ةيملعلا ثوحبلا عيجشت بجوتيس

 امك .رارقلا يعناصل ةدئافو ىودج رثك أ تامولعم ريفوت يف مهاست نأ تاساردلاو دوهجلا هذه تاجرخمل
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 نيب ةكارشلا زيزعتب كلذو تاساردلا هذه نم ةدافتسالاو تاونقلا هذه ليعفت ةيمهأ ىلع هيونتلا بجي

    .ةلعافلا ةكارشلا نامضل ةلصلا تاذ تاعماجلاو ةيموكحلا تاهجلا

  راكتبالاو ةمدقتملا ايجولونكتلا قيبطتو ينبتو جيورت -

 ءاكذلاو ةمدقتملا ايجولونكتلا مادختسا ينبت ةمداقلا ةلحرملا يف ءاوهلا ةدوج نيسحت دوهج بلطتتس

 نم ةديدع بناوج ةمدقتملا ايجولونكتلا تاقيبطت لمتشت ثيح .ةدنجألا فادهأ قيقحت لجأ نم يعانطصالا

 فيلاكت ضفخ عم تاردقلا زيزعت :)رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع( كلذ يف امب ،ةدنجألا اهرطؤت يتلا دوهجلا

 لثم( تاعاطقلا عيمج يف مادتسملا ومنلاب مهاست يتلا ةركتبملا ايجولونكتلا ريفوت ،ءاوهلا ةدوج ةبقارم

 لالخ نم ةلاعفلا ةرادإلا ليهست ،ءاوهلا تاثولم تاثاعبنا يف مكحتلا عم )دييشتلاو ءانبلاو ةقاطلاو لقنلا

  .تاؤبنتلاو تانايبلا ةجذمن

  ةيلاملا دراوملا ريفوتو ليهست -

 ةيلاملا دراوملا اهمهأ نمو دراوملا نم ديدعلا بلطتت ثولتلا نم فيفختلاو ءاوهلا ةدوج ةبقارمو ةرادإ

 ةددحم لولح عضوو ءاوهلا ةدوج ىلع ةرثؤملا تاعاطقلا فلتخم يف رمتسملا روطتلا ةبكاوم نيكمتل

 دمتعي ةدنجألا ذيفنت نأ ىلإ ةراشإلا ردجتو .ةعبرألا تالاجملا يف ةدنجألا فادهأ قيقحت نامضل ةركتبمو

   .ةدنجألا ذيفنتب ةينعملا تاهجلا نم ةهج لك يف ةيلاملا دراوملا رفاوت ىلع

 ءاوهلا ةدوج اياضقب عمتجملا يعو زيزعت -

 لماكتو ةيلومش رثكأ جهن ةدايقل تالاجملا عيمج يف ءاوهلا ةدوج عيضاومب يعولا عفر ىلإ ةحلم ةجاح كانه

 يجيتارتسالا لمعلا يف حوضوب ءاوهلا ةدوج ةرادإ ميهافم جمد ،لاثملا ليبس ىلع( ةموكحلا ىوتسم ىلع

 تاسايسلاو تايجيتارتسالا ةمءاوم ززعي امم  .)ميلعتلاو ةحصلاو يرضحلا طيطختلا لثم تاصصختلا ربع

 ريبادت ذيفنت يرورضلا نم .تالاجملا نم لاجم لك يف ةلوذبملا دوهجلا يف ةءافكلا نم ردق ربكأ قيقحتل

 ةعفدو كلهتسملا تايكولس/تاداع ،تارايخ رييغت فدهب ءاوهلا ةدوج اياضقب عمتجملا يعو ىوتسم عفرل

 ةدوج عوضوم دعي ثيح .تاثولملل ضرعتلا ليلقتو ءاوهلا ثولت نم ليلقتلا اهنأش نم ةيعاو تارارق ذاختال

  .بابشلاو لافطألا ةئف ًاصوصخ اهنأشب عمتجملا حئارش فلتخم ةيعوت بجي يتلا ةيسيئرلا اياضقلا نم ءاوهلا

 اهنأش نم يتلا تايكولسلا رييغتل امهم ًارمأ ةديجلا ةفرعملاب نوعتمتي نيذلا عمتجملا يعو ةميق ربتعت ثيح

  .تايافنلاو ةقاطلا ديلوت ،لقنلاك تاعاطقلا فلتخم نم جتانلا ءاوهلا ثولت ضفخ
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 ةيسيئرلا عيراشملاو جماربلا 3.6

 يجراخلا ءاوهلا ةدوج 1.3.6

 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف يجراخلا ءاوهلا ةدوجب ينعملا لوألا يجيتارتسالا هجوملا )3( لودجلا ددحي

  .يجيتارتسالا هجوملا قيقحتل ةبولطملا لمعلا عيراشم ىلإ ةفاضإ ،ةيسيئر جمارب ةينامث نمضتي ثيح

 يجراخلا ءاوهلا ةدوج 

 فيفختلا ةرادإلا ةبقارملا عيراشملا ةيسيئرلا جماربلا 

 ب

1 

 يسسؤملا لمعلا راطإ ريوطت

 ةردقلاو ةيرشبلا دراوملاو

 تاردقو ،ةينفلا تاردقلا

 ةبقارمل ةيموكحلا تاهجلا

 يجراخلا ءاوهلا ةدوج ةرادإو

 .ةيلاعفب

 ةدوج ةرادإ ةطشنأل نواعتلاو قيسنتلا راطإ زيزعت

 يجراخلا ءاوهلا
P  P 

 تاهجلل ةينفلا تاردقلاو ةيرشبلا دراوملا زيزعت

 هترادإو يجراخلا ءاوهلا ةبقارم يف ةيموكحلا
P P P 

 ءاوهلا ةدوج ريياعم /دودح ثيدحتو ةعجارم

 ةينطولا
  P 

 تاثولم تاثاعبنا درج ةساردل ينطو ليلد ريوطت

 ريوطتو يرود لكشب تانايبلا عمج فدهب ءاوهلا

 درجلا ةسارد

  P 

 ب

2 

 ءاوهلا ةدوج ريياعم نيمضت

 ةيمنتلا ةموظنم نمضل يجراخلا

  ةيرضحلا

 جاردإلل لاّعفلا طيطختلا ةسايس نم ةدافتسالا

 ءاوهلا ةدوج تارابتعا
  P 

 مادختساب ءاوهلا ةدوج ىلع ريوطتلا تاريثأت مييقت

 هدحوم ريياعم
  P 

 P P P ءاوهلا ةدوجل "ةجرحلا قطانملا" ديدحت

 ب

3 

 نع ةجتانلا تاثاعبنالا ضفخ

 لقنلا عاطق ةطشنأ

 P P P يربلا لقنلا نم تاثاعبنالا ضفخ

 rolling stock(  P P( لقنلا تايلآ نم تاثاعبنالا ضفخ

 عاطق( يوجلا لقنلا ةطشنأ نم تاثاعبنالا ضفخ

 )ناريطلا
 P P 

 P P  )ةحالملا( يرحبلا لقنلا نم تاثاعبنالا ضفخ

 P P  ةيديدحلا ككسلاب لقنلا نم تاثاعبنالا ضفخ

 ب

4 

 نع ةجتانلا تاثاعبنالا ليلقت

 ءابرهكلا ديلوت عاطق ةطشنأ

 P   ءابرهكلا ديلوتل فظنألا تاينقتلا ينبت

 ريغ" ءابرهكلا ديلوت ةطشنأ ميظنتو مهف ةدايز

 "قفارملاب ةطبترملا
  P 

 P  P ةيعاطقلا رداصملا نم ثاعبنا دودح عضو

 P P  ءابرهكلا مادختسا ىلع بلطلا ليلقت

 ب

5 

 نع ةجتانلا تاثاعبنالا ليلقت

 تايلمعلاب ةقلعتملا ةطشنألا

 P P P تاعاطقلاب ةصاخ ةيداشرإ ةلدأ دامتعاو ريوطت

 P  P ةيعاطقلا رداصملا تاثاعبنا دودح ثيدحتو ةعجارم

  P  نيلغشملا لبق نم تاثاعبنالا ضفخ ططخ عضو
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 تاجتنملا مادختساو ةيعانصلا

 )ءابرهكلا ريغ( ةقاطلا ديلوتو

 عضو لالخ نم ءاوهلا ةدوج تاريثأت دحلا/ةبقارم

 حيراصتلا حنم / ططخلا
  P 

 ب

6 

 نع ةجتانلا تاثاعبنالا ليلقت

 قيقحتل تايافنلا عاطق ةطشنأ

 ةئيبلا دئاوفلا نم ردق ىصقأ

 داوملا نيمثت لالخ نم

 ةجتانلا / ةدرتسملا ةداعتسملا

 تايافنلا نم

 فدهت يتلا ةيعاطقلا لمعلا ةلدأ دامتعاو ريوطت

 ةرادإ لامعأ نع ةمجانلا ءاوهلا تاثولم ليلقت ىلإ

 تايافنلا

P P P 

 P  P ةيعاطقلا رداصملا ثاعبنا دودح ثيدحتو ةعجارم

 لالخ نم ءاوهلا ةدوج ىلع تاريثأتلا عنم/ةبقارم

 حيراصتلا حنم / ططخلا عضو
  P 

 ب

7 

 ةجتانلا تاثاعبنالا يف مكحتلا

 ءانبلا عاطق ةطشنأ نع

 اهضفخو دييشتلاو

 P P P تاعاطقلاب ةصاخ ةيداشرإ ةلدأ دامتعاو ريوطت

 اهنع غالبإلاو تاثاعبنالا ةبقارم
P  P 

 ب

8 

 ضفخو ةرادإل يميلقإلا نواعتلا

 دودحلل رباعلا ثولتلا راثآ

 ىلع رثؤت يتلا ةيلودلا لفاحملا يف ةكراشملا

 دودحلل رباعلا ثولتلاو ءاوهلا ةدوج
  P 

 نم هب طبتري امو رحصتلا ةحفاكمل ريبادت عضو

 ءاوهلا ةدوج ىلع تاريثأت
 P P 

 تاردابمو ةيميلقإلا ريياعملاو دعاوقلا ةمءاوم

  تاثاعبنالا ضفخ
  P 

 موقت يتلا ةيملعلا تاساردلاو ثحبلا يف نواعتلا

 تاذ ةيملاعلا تامظنملاو ةيميلقإلا تائيهلا اهب

 ةلصلا

  P 

 يجراخلا ءاوهلا ةدوج لاجمب ةصاخلا لمعلا عيراشمو ةيسيئرلا جماربلا :3 لودجلا

 اياضق ةجلاعمل ةيفاكلا ةينقتلاو ةيسسؤملا ةردقلا نامض ىلإ ةدنجألا يف )1 ب( يسيئرلا جمانربلا يمري

 .يجراخلا ءاوهلا ةدوج

 جاردإ نامض ىلع )2 ب( يسيئرلا جمانربلا زكري ،ةيتحتلا ةينبلا ىلع بلطلا ةدايزو يناكسلا ومنلا ءوض يفو

 .ةيرضحلا ةيمنتلا ةموظنم يف حيحص لكشب ءاوهلا ةدوج تارابتعا

 ةلود يف ءاوهلا ثولتل يسيئر ردصمك لقنلا عاطق نم ةجتانلا تاثاعبنالا ىلع )3 ب( يسيئرلا جمانربلا زكريو

 ىرخألا ةينعملا تاهجلاو ناكسإلاو لقنلا تائيهو يرضحلا طيطختلا ءاربخ زفحيو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 .ثولتلل ناكسلا ضرعت ليلقتو ءاوهلا ةدوج نيسحت ططخ عضول نواعتلا زيزعت ىلإ

 تامادختسالل تادلوملا مادختسا كلذ يف امب ،ءابرهكلا ديلوت عاطق لوح )4 ب( يسيئرلا جمانربلا روحمتي

 تاسايس ىلإ ةفاضإلاب ،ةلودلا يف ءاوهلا تاثولم تاثاعبنال يسيئر ردصمك ،ةيعانصلاو ةيراجتلاو ةينكسلا

 نمو .رداصملا هذه نم تاثاعبنالا ليلقت نامض يف ًارود بعلت نأ بجي يتلا حيراصتلا تابلطتمو طيطختلا

 يف ىرخألا ةيموكحلا تاسايسلاو هايملاو ةقاطلا ىلع بلطلا ةرادإل ةينطولا جماربلا دعاست نأ عقوتملا

 .ةمادتسا رثكأو ًاثيولت لقأ ةقاط ديلوت تاينقت وحن رييغتلا ةلجع عفد

 مادختساو ةيعانصلا تايلمعلا عاطق نم تاثاعبنالا نم دحلا ةيمهأ ىلع )5 ب( يسيئرلا جمانربلا دكؤيو

 نيعب )BAT( ةحاتملا تاينقتلا لضفأ مادختساو ثولتلا نم فيفختلا دوهج عضوتسو .)IPPU( تاجتنملا

 .عاطقلا اذه نم تاثاعبنالا يف مكحتلل لوقعم لكشب هقيقحت نكمي ام سايقل رابتعالا
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 عم ،تايافنلا عاطق نم تاثاعبنالا ففخت يتلا تايجيتارتسالاو تاسايسلا ىلع )6 ب( يسيئرلا جمانربلا زكري

 )ةقاط ىلإ تايافنلا ليوحت ةلاح يف ءابرهكلا ديلوت لثم( تاعاطقلا نيب قيسنتلا ىلع صاخ لكشب زيكرتلا

 ةطشنأب ةطبترملا تاثاعبنالا رثأت ببسب هديدع تالخادت دوجول ًارظن )حئاورلا لثم( ةيسيئرلا تايجيتارتسالاو

 مادختسا نيكمت عاطقلا اذه يف دوهجلا لمشتسو .ةمدختسملا داوملاو تايلمعلا عونب تايافنلا عاطق

 تايافنلا نم صلختلاو ةجلاعمب ةطبترملا تاثاعبنالا ليلقتل ةلاعفلا تاسرامملاو ةركتبملا ايجولونكتلا

 .تايافنلا مادختسا ةداعإ نم اهيلع لوصحلا نكمي يتلا دئاوفلا نم ردق ىصقأ قيقحتو

 هنأ نم مغرلابو .ةلودلا يف ،مدهلا كلذ يف امب ،دييشتلاو ءانبلا عاطق ىلع )7 ب( يسيئرلا جمانربلا زكري

 نم ةقباسلا تاونسلا لالخ لقأ ًازيكرت دهش هنأ ّالإ ،يجراخلا ءاوهلا ثولت يف ةمهاسملا تاعاطقلا دحأ

 ريغتت نأ نكميو تاونس ةدعل عورشملا ءاشنإ جمارب دتمت نأ نكمي ذإ ،هنم ةرداصلا تاثاعبنالا ةبقارم ثيح

 تادعملا مداوع تاثاعبنا كلذ يف امب رداصملا نم ةعومجم نم أشنتو ءانبلا رمع لاوط تاثاعبنالا

 رورملا ةكرح ببسب( قرطلا ىلع رورملا ةكرح تاقفدت يف تاريغتلاو ،عقوملا يف ةمدختسملا تابكرملاو

  .مدهلا وأ ءانبلا ةطشنأ ءانثأ عقوملا يف دلوتملا رابغلا وأ ،)رورملا ةكرح ةرادإ تاءارجإ نم وأ ءانبلاب ةقلعتملا

 هراثآ نم دحلا نأو ،جيلخلا ةقطنم يف دودحلل رباعلا ثولتلا ةيضق ةيمهأ ىلع )8 ب( يسيئرلا جمانربلا دكؤيو

 ةصاخ ،ةقطنملا ىوتسم ىلع ةينعملا تاهجلا نم ديدعلا نم ةمادتسمو ةقسنم ًادوهج بلطتت ةيولوأ لثمي

 ةردقلاو ةليوط تافاسمل لاقتنالا ىلع ةردقلا اهيدل ةقطنملا لود نم ديدعلا يف ةثعبنملا تاثولملا نأو

 .)ةلودلا تارامإ دودح ربع تاثاعبنالا كلذ يف امب( ةيساسألا ثاعبنالا ةطقن نع اًديعب نكامأ يف ريثأتلا ىلع

 يتلا ةيميلقالا تافلاحتلاو تارمتؤملا يف ةكراشملا ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود لصاوت نأ بجي اذل

 ديدعلا ربع فارطألا ةددعتم ةلاعفلا ةكراشملا ىلع زيكرتلا عم ،دودحلل رباعلا ثولتلا راثآ نم دحلا فدهتست

 ةلأسمك خانملا ريغتو ءاوهلا ثولت ةجلاعمل لماكتم جهن ذيفنت لثم ةيولوألا تاذ ةيسيئرلا تالاجملا نم

 .ةطبارتم

 يلخادلا ءاوهلا ةدوج 2.3.6

 ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف يلخادلا ءاوهلا ةدوجب ينعملا يناثلا يجيتارتسالا هجوملا )4( لودجلا ددحي

 .يجيتارتسالا هجوملا قيقحتل ةبولطملا لمعلا عيراشم ىلإ ةفاضإ ،ةيسيئر جمارب ةثالث نمضتي ثيح ،ةدحتملا
 

 يلخادلا ءاوهلا ةدوج  

 فيفختلا ةرادإلا ةبقارملا عيراشملا ةيسيئرلا جماربلا  

 ب

1 

 ءاوهلا ةدوج ةبقارمل ينطولا جمانربلا

 ةيرشبلا دراوملا ةيمنتو يلخادلا

 ةيموكحلا تائيهلل ةينفلا تاردقلاو

 يلخادلا ءاوهلا ةدوج ةرادإو ةبقارمل

 ثولت نم فيفختلاو لاعف لكشب

 يلخادلا ءاوهلا

 ةدوج ةبقارمل يميظنت راطإ ذيفنتو ريوطت

 هترادإو يلخادلا ءاوهلا
P 

  
P 

 ةينفلا تاردقلاو ةيرشبلا دراوملا زيزعت

 ةدوج ةرادإو ةبقارم يف ةيموكحلا تاهجلل

 يلخادلا ءاوهلا
P P P 
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 ب

2 

 يتلا ةيداشرالا ةلدألاو ريياعملا ريوطت

 مئالملاو بسانملا مادختسالا ددحت

 ةضفخنم ءانبلا داومل تافصاومك

 يف ةمدختسملا داوملاو تاثاعبنالا

 يلخادلا ميمصتلا تاجتنمو ثاثألا

 .فيظنتلاو )روكيد(

     ةيلاحلا ريياعملل تاوجف ليلحت ءارجإو ةعجارم
P 

   ريياعملا ةيطغتو قاطن ةدايز

P P 

 ب

3 

 ةيداشرإلا ةلدألا / ريياعملا ريوطت

 اهتنايصو ينابملا ميمصتب ةقلعتملا

 / ريياعملل تاوجف ليلحت ءارجإو ةعجارم

 ةيلاحلا ةيداشرإلا ةلدألا

    
P 

 ةلدألا / ريياعملا ةيطغتو قاطن ةدايز

 ةيداشرإلا

  
P P 

 يلخادلا ءاوهلا ةدوج لاجمب ةصاخلا لمعلا عيراشمو ةيسيئرلا جماربلا :4 لودجلا

 راودألا لوح نيقيلا مدع هجوأ ىلع ءوضلا تطلس يتلا ةينعملا تاهجلا نم )1 ب( يسيئرلا جمانربلا أشن

 يميظنت راطإ دوجو ةيمهأ ىلع ديدشتلل كلذو ،يلخادلا ءاوهلا ةدوج اياضقب قلعتي اميف تايلوؤسملاو

 ثولتلا فيفختو هترادإو يلخادلا ءاوهلا ةدوج ةبقارم صخي اميف تايلوؤسملاو راودألل ىوقأو حضوأ يرادإو

 نانوكيس نييسيئرلا ءاكرشلا نيب ةفرعملا لدابت زيزعتو ةينواعتلا دوهجلا نإف ،كلذلو .نيينعملا ءاكرشلا نيب

 .ةيفاكلا ةيرشبلاو ةينقتلا تاردقلا رفاوت نامضل نييرورض

 ةردق هيدل ردصملا نم ةيلخادلا ءاوهلا تاثولم تاثاعبنا يف مكحتلا نأ ىلع )2 ب( يسيئرلا جمانربلا دكؤي

 اذه معدل تاءارجإلا زكرتسو .ةيلخادلا تائيبلا فلتخم ربع تاثولملل ناسنإلا ضرعت نم ليلقتلا ىلع ربكأ

 ةثولم تاثاعبنا ىلإ يدؤت نأ نكمي يتلا داوملا ىوتحم نم دحلل ةبسانم ريياعم دوجو نامض ىلع فدهلا

 ىلإ ةفاضإلاب تاروكيدلاو تاشورفملاو ءانبلا يف ةمدختسملا داوملا نم ةعونتم ةعومجم يف ةراض

 هذهب لاثتمالا عقوتُي يتلا ةيفيكلاو نامزلاو ناكملا ًاضيأ دوهجلا يطغتس امك ،ةيكالهتسالا تاجتنملا

 .ريياعملا

 ةئيبو ةيوهت رفوت ةقيرطب اهتنايصو اهليغشتو ينابملا ميمصت نامض لوح )3 ب( يسيئرلا جمانربلا روحمتي

 اهدادعإ مت يتلا ةيلاحلا ريياعملاو ةيداشرإلا حئاوللا ىلع ريوطتلاو ءانبلا يرورضلا نم نوكيسو ،اهينكاسل ةنمآ

 ددحت يتلا قئاثولل لماشو حضاو لمع راطإ عيمجت متيسو .ةينعملا تاهجلاو تائيهلا ضعب لبق نم

 اهليغشتو ينابملا ةيوهت ةمظنأ ميماصتل ٍلاع ىوتسم ريفوتو ديحوت ضرغب كلذو ،اهب لومعملا تابلطتملا

 .تارامإلا عيمج يف هقيبطتل نيينعملا ةحلصملا باحصأ راعشإ متيسو ،اهتنايصو
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  ةطيحملا حئاورلا 3.3.6

 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ةيطيحملا حئاورلاب ينعملا ثلاثلا يجيتارتسالا هجوملا )5( لودجلا ددحي 

 .يجيتارتسالا هجوملا قيقحتل ةبولطملا لمعلا عيراشم ىلإ ةفاضإ ،ةيسيئر جمارب ةعبرأ نمضتي ثيح

 ةطيحملا حئاورلا  

 فيفختلا ةرادإلا ةبقارملا عيراشملا ةيسيئرلا جماربلا  

 ب

1 

 دراوملاو يسسؤملا راطإلا ريوطت

 تائيهلل ةينفلا تاردقلاو ةيرشبلا

 حئاورلا ةرادإو ةبقارمل ةيموكحلا

 لاعف لكشب

 حئاورلا ةبقارمل لمع راطإ ذيفنتو ريوطت

 اهترادإو
P  P 

 ريياعمو تاسايسلاو حئاورلا ريياعم ريوطت

 مييقتلا
  P 

 نم حئاورلا تاريثأت نم دحلا عنم/ةرطيسلا

 حيراصتلا حنم وأ/و طيطختلا لالخ
P P P 

 تاهجلل ةينفلا تاردقلاو ةيرشبلا دراوملا زيزعت

 اهترادإو حئاورلا ةبقارمل ةيموكحلا
P P P 

 ب

2 

 نع ةجتانلا حئاورلا تاثاعبنا ضفخ

 ،اهنم صلختلاو تايافنلا ةرادإ

 فرصلا هايم ةجلاعم تايلمعو

 .يحصلا

 عاطقب ةصاخ ةيداشرا حئاول دامتعاو ريوطت

 حئاورلا تاثاعبنا يف مكحتلل تايافنلا
P P P 

 نم حئاورلاو تاثاعبنالا ضفخل ططخ ريوطت

 نيلغشملا لبق
 P  

 ب

3 

 نع ةجتانلا حئاورلا تاثاعبنا ضفخ

 نيزخت تايلمعو زاغلاو طفنلا عاطق

 دوقولا عيزوتو

 عاطقب ةصاخ ةيداشرإ حئاول دامتعاو ريوطت

 حئاورلا تاثاعبنا يف مكحتلل زاغلاو طفنلا
P P P 

 نم حئاورلاو تاثاعبنالا ضفخل ططخ ريوطت

 نيلغشملا لبق
 P  

 ب

4 

 نع ةجتانلا حئاورلا تاثاعبنا ضفخ

 عينصتلا تايلمعو ةعانصلا عاطق

 ةصاخ ةيداشرإ حئاول دامتعاو ريوطت

  ةيعرفلا تاعاطقلاب
P P P 

 نم حئاورلاو تاثاعبنالا ضفخل ططخ ريوطت

 نيلغشملا لبق
 P  

 ةطيحملا حئاورلا لاجمب ةصاخلا لمعلا عيراشمو ةيسيئرلا جماربلا :5 لودجلا

 ةيداشرإ حئاولو ريياعم نمضتي حضاو يرادإو يميظنت راطإ دوجو ةيمهأ ىلع )1 ب( يسيئرلا جمانربلا زكري

 ىلإ ةفاضإلاب .نيينعملا ءاكرشلل تايلوؤسملاو راودألا حضويو ،يداحتالا ىوتسملا ىلع ةقيقدو ةحضاو

 راطإلا دوجو نمضيس رخأ بناج نم .اهيلع ظافحلاو تاردابملا ذيفنتل ةمزاللا ةيرشبلاو ةينفلا دراوملا ريفوت

 ةيطغتل حضاوو مظنم لمع راطإ دامتعاو ءاشنإ لالخ نم كلذو ،ىلعأ ةءافكب دوهجلا قيسنت يميظنتلا

 .لاعف لكشب اهتجلاعم متتل اهتبقارمو حئاورلا ةرادإب ةقلعتملا بناوجلا عيمج

 نود ةيلاحلا تايافنلا عقاوم نم حئاورلا ليلقت هلثمي يذلا ريبكلا يدحتلا ىلع )2 ب( يسيئرلا جمانربلا دكؤي

 فدهب اهنم فيفختلاو اهترادإو حئاورلا مييقتل لماكتم جهن دوجو ىلإ ةجاحلا ىلع دكؤي امك .تاليدعت ءارجإ

 ةلاعفو ةأشنملل ةبسانم اهذاختا متي يتلا ريبادتلاو تاءارجإلا نوكت نأ بجي .اهتاثاعبنا نيسحتل طباوضلا عضو
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 تاينقتلا نأ عمو .ةأشنملا تايلمع ليطعت نم ىندألا دحلا عم بولطملا نيسحتلا ققحتسو ةفلكتلا ثيح نم

 نأ ّالإ ،ةمئاقلا قفارملا ىلع ثيدحتلا ءارجإ لثم حئاورلا تاثاعبنا ضفخل ًالولح مدقت نأ نكمي ةركتبملا

 نم دكأتلل عورشملل طيطختلا ةلحرم ءانثأ اهميمصت نمض تاينقتلا هذه جاردإل ًةصرف لثمت ديدجلا قفارملا

 تقو يف عورشملا ريوطت ةيلمع نم أزجتي ال ًاءزج لكشت ةلمتحملا حئاورلا راثآ نم دحلاب ةصاخلا ريبادتلا نأ

 فيفختلل ةقاط ىلإ تايافنلا رداصم ضعب ليوحتل تايجيتارتسا ريوطت ةيمهأ ىلع ءوضلا فدهلا طلسيو .ركبم

  .اهرمط نع ةجتانلا حئاورلا تاثاعبنا نم

 عيزوتو نيزختلا ةطشنأو زاغلاو طفنلا عاطق نم ةجتانلا حئاورلا ضفخ ىلإ )3 ب( يسيئرلا جمانربلا قرطتيو

 تاثاعبنا يف مكحتلل ةصاخ ةيداشرا حئاول دامتعاو ريوطت لالخ نم عمتجملا ىلع ةيبلس راثآ نم اهل امو دوقولا

 عيمج يف نع نيلغشملا لبق نم تاثاعبنالا ضفخل ططخ ريوطتل ةفاضإلاب عاطقلا اذه نم ةجتانلا حئاورلا

  .ليغشتلاو ذيفنتلا ،طيطختلا اهنمض نمو لحارملا

 عمو ،عينصتلا تايلمعو ةيعانصلا ةطشنألا نع ةجتانلا حئاورلا تاثاعبنا ىلإ )4 ب( يسيئرلا جمانربلا قرطتيو

 يف يسيئرلا ببسملا دعت يتلا )ةيذغألا ةجلاعمو ةدمسألاو تايواميكلا جاتنإ لثم( ةطشنألا ضعب دوجو

 لالخ نم ةطشنألا كلت ىلع زيكرتلا بجي هنإف ،يلاتلابو .عساولا اهراشتنال ًارظن ةلودلا يف حئاورلا تاثاعبنا

 .حئاورلا راثآ ليلقت نامضل تاثاعبنالا نم دحلا ريبادتو صيخرتلا طباوض / طيطختلا

 ةطيحملا ءاضوضلا 4.3.6

 ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ةيطيحملا ءاضوضلاب ينعملا عبارلا يجيتارتسالا هجوملا )6( لودجلا ددحي

 .يجيتارتسالا هجوملا قيقحتل ةبولطملا لمعلا عيراشم ىلإ ةفاضإ ،ةيسيئر جمارب ةسمخ نمضتي ثيح

 ةطيحملا ءاضوضلا  

 فيفختلا ةرادإلا ةبقارملا عيراشملا ةيسيئرلا جماربلا  

 ب

1 

 دراوملاو يسسؤملا راطإلا ريوطت

 تاهجلل ةينفلا تاردقلاو ةيرشبلا

 ءاضوضلا ةرادإو ةبقارمل ةيموكحلا

 لاعف لكشب ةطيحملا

 تايجهنملاو ءاضوضلا ريياعم نيسحتو ريوطت

 ةطيحملا ءاضوضلا مييقتو سايقل ةيرايعملا
P  P 

 ىوتسملا ىلع ءاضوضلا تايوتسم ةبقارم

   P ةيداحتالا ريياعملل لاثتمالل نامضل ينطولا

 ةطيحملا ءاضوضلا تاريثأت نم دحلاو ةرطيسلا

 صخرلا حنم طيطختلا لالخ نم
P  P 

 / ةيسيئرلا عيراشملل ءاضوضلا طئارخ دادعإ

 ةديدجلا ةيجيتارتسالا
P  P 

 تاهجلل ةينفلا تاردقلاو ةيرشبلا دراوملا زيزعت

 ةيموكحلا
P  P 

 ب

2 

 نع ةجتانلا ءاضوضلا تاريثأت ليلقت

 لقنلا عاطق

 P P  يربلا لقنلا نم ءاضوضلا تاريثأت ليلقت

 عاطق( يوجلا لقنلا نم ءاضوضلا تاريثأت ليلقت

 )ناريطلا
 P P 
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 ككسلاب لقنلا نم ءاضوضلا تاريثأت ليلقت

 ةيديدحلا
 P P 

 نع ةجتانلا ءاضوضلا تاريثأت ليلقت

 دييشتلاو ءانبلا عاطق

  P   ةديجلا ةيلودلا ةيعانصلا تاسرامملا زيزعت

 عاطق يف ءاضوضلا ةرادإل ططخ ذيفنتو ريوطت

 دييشتلاو ءانبلا
P P P 

 ب

4 

 نع ةجتانلا ءاضوضلا تاريثأت ليلقت

 يعانصلا عاطقلا

 لالخ نم ةيعانصلا ءاضوضلا يف مكحتلا

 طيطختلا
  P 

 نم فيفختلل لثمألا ميمصتلا مادختسا

  يعانصلا عاطقلا نع جتانلا ءاضوضلا
 P  

 عاطقلا يف ءاضوضلا ةبقارم تاءارجإ ريوطت

 يعانصلا
P   

 P   ءاضوضلا ةرادإل ططخ عضو

 ب

5 

 ىلع ةرطيسلل ريياعم ريوطت

 تاجتنملا نم ةئشانلا ءاضوضلا

 ةيكالهتسالا ةيلزنملا ةزهجألاو

 P   فييكتلا تادحول ةيهيجوت ئدابم دامتعاو ريوطت

 تاجتنملل ءاضوضلل دودح ضرفو ريوطت

 ةيكالهتسالا ةزهجألاو
  P 

 ةطيحملا ءاضوضلا لاجمب ةصاخلا لمعلا عيراشمو ةيسيئرلا جماربلا :6 لودجلا

 عم ةنراقملل ةلباق ريياعم ريوطت لالخ نم ءاضوضلل ةلاعفلا ةرادإلا نامض ىلع )1 ب( يسيئرلا جمانربلا زكري

 ةينقتلا تاردقلا زيزعتو ةيئيبلا ءاضوضلا مييقتو سايقل اهب فرتعم ةيداشرإ ةلدأ عضوو ،ةيلودلا ريياعملا

 .ةطيحملا ءاضوضلا مييقتب نوموقي نيذلا نيمظنملل

 ،هعاونأب لقنلا عاطق نم ةئشانلا ءاضوضلا تايوتسم ريثأت نم ليلقتلا ىلع )2 ب( يسيئرلا جمانربلا زكريو

 ناكسلا ةحار نامضل تاراطملا وأ ةيديدحلا ككسلا وأ ةيسيئرلا قرطلا نم ةبيرقلا قطانملا يف اميسال

 .مهتحصو

 ،ةيلاع ءاضوض تاثاعبنا ببست رفحلاو ينابملا دييشتو ءانبلا لامعأ نأ ىلإ )3 ب( يسيئرلا جمانربلا ريشيو

 فصرو ماحللا تايلمعو تنمسالا تاطالخو تاعفارلا ليغشت ءارج تاوصألا نم ةعونتم ةعومجم نم جتنت

 .ىرخألا لامعألاو رفحلاو قرطلا

 نأ نكميو ءاضوض قلخ ىلع ةردقلا كلتمي يذلا يعانصلا عاطقلا ىلإ )4 ب( يسيئرلا جمانربلا قرطتيو

 ديلوت تادعمو تالآلا نم ةعساو ةعومجم نم أشنت يتلا ،ةيلاعلا ءاضوضلا تايوتسم نع ًالوؤسم نوكي

 .تالآلا ةوق ةدايز عم دادزت ام ًابلاغو ،ةقاطلا

 لثم( ةيكيناكيملا ةزهجألا نم أشنت دق ةينكسلا قطانملا يف ءاضوضلا نأ )5 ب( يسيئرلا جمانربلا حضويو

 اهدلوت يتلا تاوصألا نم ىرخأ عاونأ ىلإ ةفاضإلاب ،)ءاوهلا فييكت تادحوو ةيوهتلا ةمظنأو تاخضملا

 يف اهب ةطبترملا ةيبلسلا راثآلا ليلقتو ةزهجألا هذه نع ةرداصلا ءاضوضلا يف مكحتللو .ةيلزنملا تادعملا

 ىلع ريثأتلل ريبادتو ،ردصملا نم ءاضوضلا يف مكحتلا دودح :امه ،نيلاجم ىلع زيكرتلا بجي ،ةيلزنملا تائيبلا

 .ءاضوضلل ةدلوملا تادعملا مادختساب قلعتي اميف تاسرامملاو تايكولسلا
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  ءاوهلا ةدوج اياضقب عمتجملا يعو زيزعت 5.3.6

 ةددحملا ةيسيئرلا جماربلا عضو مت ءاوهلا ةدوج اياضقب عمتجملا يعو زيزعتب صاخلا نكمملا قيقحت نامضل

 يعو زيزعت فدهب ةبولطملا لمعلا عيراشم ىلإ ةفاضإ ،ةيسيئر جمارب ةسمخ نمضتت يتلاو )7( لودجلا يف

 .ءاوهلا ةدوج اياضقب عمتجملا

 ءاوهلا ةدوج اياضقب عمتجملا يعو زيزعت جمارب  

 فيفختلا ةرادإلا ةبقارملا عيراشملا ةيسيئرلا جماربلا  

 ب

1 

 ةيسيئرلا تاعوضوملا مهف زيزعت

 نم يجراخلا ءاوهلا ثولتب ةقلعتملا

 ةيملعلا تاساردلاو ثوحبلا لالخ

 لوح ةيملعلا تاساردلاو ثوحبلا معد

 ءاوهلا ةدوج
    P 

 ب

2 

 ءاوهلا ةدوج اياضقب يعولا زيزعت

 عمتجملاو ةموكحلا ىدل يجراخلا

 اياضقلا يف ةكراشملاو يعولا ةدايز

 تاهجلا ىدل ءاوهلا ةدوجب ةصاخلا

 عمتجملا دارفأو ةيموكحلا

    P 

 ب

3 

 تاساردلاو ثوحبلا جمارب ريوطت

 يلخادلا ءاوهلا ثولتب ةقلعتملا ةيملعلا

 لوح ةيملعلا تاساردلاو ثوحبلا زيزعت

 يلخادلا ءاوهلا ةدوج
    P 

 ب

4 

 ءاوهلا ةدوج اياضقب يعولا زيزعت

 عمتجملاو ةموكحلا لخاد يلخادلا

 اياضق يف ةكراشملاو يعولا ةدايز

 يلخادلا ءاوهلا ةدوج
    P 

 ب

5 

 ىلع حئاورلا اياضقب يعولا ةدايز

 عمتجملاو ةموكحلا ىوتسم

 اياضق يف ةكراشملاو يعولا عفر

 حئاورلا
    P 

 ب

6 

 طيحملا ءاضوضلا اياضقب يعولا ةدايز

 عمتجملاو ةموكحلا لخاد

 يف ةكراشملاو ماعلا يعولا ةدايز

 ءاضوضلا اياضق
    P 

 ءاوهلا ةدوج اياضقب يعمتجملا يعولا زيزعت لاجمب ةصاخلا لمعلا عيراشمو ةيسيئرلا جماربلا :7 لودجلا

 ةلصلا تاذ ءاوهلا ةدوج ةرادإل ةيملعلا بناوجلاب ةفرعملا نيسحت نأ ىلع )1 ب( يسيئرلا جمانربلا ددشي

 ميدقتل ةمئالملا تاءارجإلا لالخ نم كلذو ،ةيلاعف رثكأ تايجيتارتسالاو تاسايسلا لعج يف دعاسيس ةلودلاب

 ةدوجل ةيسيئرلا ءادألا تارشؤم طبر لثم تاعوضوم يف ثحبلا كلذ لمشي دقو .ءاوهلا ةدوج يف تانيسحت

 .PM2.5 رداصم ديدحتو ،ةحصلاب ءاوهلا

 دوهجلا كلت نم مغرلا ىلعف ،يرشبلا ثولتلا نم دحلل ةلوذبملا دوهجلا ىلإ )2 ب( يسيئرلا جمانربلا قرطتيو

 ضرعتلا نم ةيبلسلا ةيحصلا راثآلا نم جتانلا رطخلل ةضرع نولازي ال دق ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ناكس نإف

 ىلع ،ءاوهلا ةدوج اياضقب يعولا نأ ثيح .)ةيبارتلا فصاوعلا لثم( ةيعيبطلا ثادحألا وأ يعيبطلا ثولتلل

 تاعوضوملا مهف زيزعتل ةمظنم ريبادت ذيفنت يف مهم ماع لكشب دارفألا ىوتسم ىلعو ةموكحلا ىوتسم

 تاسايسلا ةمءاوم نامض ةيمهأو ،ةيهافرلاو ةحصلاو يجراخلا ءاوهلا ثولت نيب ةقالعلا لثم ،ةيسيئرلا

 .تاهجلا عيمجل ةيباجيإلا جئاتنلا نم ردق ىصقأ قيقحتل تايجيتارتسالاو ةيموكحلا
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 يلخادلا ءاوهلا ةدوج ىلع رثؤت يتلا تاريغتملا مهف يف تارغثلاو تاوجفلا )3 ب( يسيئرلا جمانربلا جلاعيو

 نيب ًانواعت يعدتسي يذلا رمألا ،تالاجملا نم ريثك يف تاساردلاو ثوحبلا نم ديزمل ةجاحلاو ،ةلودلا يف

 داصتقالاو ،ةحصلاو ،ةئيبلا ءاملعو ،داوملا / ءانبلا ميماصت لثم( ةيليمكتلا تالاجملا يف نيصصختملا

 امو ،يلخادلا ءاوهلا ةدوج تاثاعبنا ضفخ ىلإ يدؤت يتلا لماوعلل ةيلومش رثكألا مهفلا نأ امك .)يعامتجالا

 ةحصب ةراض اًراثآ ببست يتلاو ءاوهلا ةدوج نم ةيندتم تايوتسمل ضرعتلا رطاخم نم كلذ ىلع بترتي

 ةمءالم رثكأ لكشب تاءارجإلا هيجوت نامضو ،تايجيتارتسالاو تاسايسلا ةيلاعف ةدايز يف مهاسيس ،ناسنإلا

 .ةمزاللا تانيسحتلا قيقحتل

 ثادحإ ىلع كلذ دعاسيس ثيح ،يلخادلا ءاوهلا ةدوج اياضقب يعولا ةدايز )4 ب( يسيئرلا جمانربلا فدهتسي

 ليلقت اهنأش نم يتلاو ماع لكشب عمتجملاو ةموكحلا ىوتسم ىلع تايكولسلاو تاءارجإلا يف تارييغت

 ديدعلا يلخادلا ءاوهلا ةدوجب قلعتتو رثؤت يتلا لماوعلا لمشت .يلخادلا ءاوهلا ةدوج تايوتسم يندت تالاح

 متيس ،كلذل .ةفلتخم تارادإ وأ تارازو لبق نم يموكحلا ىوتسملا ىلع لماعتلا متي يتلاو ،تاصصختلا نم

 زيزعتل كلذو ،ةلصلا تاذ تائيهلا ىدل عوضوملاب ةفرعملا نم يساسألا ىوتسملا ريفوتل دوهجلا لذب

 زيزعت متيس ،عمتجملا قاطن ىلعو .هيف مكحتلا بجي يئيب رطخك ةيندتملا يلخادلا ءاوهلا ةدوجب فارتعالا

 ءاوهلا ةدوج عوضوم رصانع جمد ىلإ فدهت يتلا تاردابملا لالخ نم يلخادلا ءاوهلا ةدوج اياضقب يعولا

 مولعلاو ،ةحصلا يلوؤسم / نييئيبلا نيثحابلا لثم( ةيسيئرلا نهملا ضعبل يمسرلا بيردتلا يف يلخادلا

 جهانملا نمض يسيسأتلا ىوتسملا ىلع كلذكو ،)نييرضحلا نيططخملاو ينابملا يممصمو ،ةيبطلا

 .ةيسردملا

 ةيطغتلا عوضوملا اذه ءاطعإ نامضل حئاورلا اياضقب يعولا ةيمهأ ىلع )5 ب( يسيئرلا جمانربلا ددشيو

 ذإ يموكحلا ديعصلا ىلع ربكأ ةلوهسب حئاورلا ةرادإ يف تانيسحتلا قيقحت متيس ثيح .ةيفاكلا ةيمهألاو

 تاعوضوملا جمد متيسو .ةلصلا تاذ تائيهلا ىدل عوضوملاب ةفرعملا نم يساسأ ىوتسم لقألا ىلع رفوت

 ،)نييرضحلا نيططخملاو نييئيبلا نيثحابلا لثم( ةيسيئرلا نهملا ضعبل يمسرلا بيردتلا يف ةحئارلاب ةقلعتملا

 .ةيساردلا جهانملا نمض يسيسأتلا ىوتسملا ىلع كلذكو

 رطخ اهرابتعاب ةطيحملا ءاضوضلاب يعولا ةدايزل اهذاختا بجي يتلا ريبادتلاب )6 ب( يسيئرلا جمانربلا قلعتي

 نمض ةيسيئرلا اياضقلاب يعولا ىوتسم عفر لالخ نم هيف مكحتلا بجيو ،ةيهافرلا ىلع رثؤمو يحصو يئيب

 .عسوأ قاطن ىلع عمتجملاو ةيموكحلا تاسسؤملا فلتخم
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  ةيجيتارتسالا تارشؤملا 4.6

 ىلإ ةفاضإلاب .ةدنجألا اهيطغت يتلا ةعبرألا ةيسيئرلا تالاجملا نم لاجم لكل ةدنجألا تاهجوم ديدحت مت

 متيسو ،)8 لودجلا( ةدنجألا ذيفنت ةطخ يف زرحملا مدقتلا ةعباتمل ةيجيتارتسا تارشؤم عضو مت دقف ،كلذ

 :ةدنجألا ذيفنتب ةينعملا تاهجلا عم قافتالاب ذيفنتلا ةرتف لالخ نيرخآ نيرشؤم ديدحت

 فدهتسملا ةيجيتارتسالا رشؤملا ةيجيتارتسالا تاهجوملا

 يجراخلا ءاوهلا ثولت تايوتسم نم دحلا

   اهل ضرعتلا ةبسنو

  ةينطولا ريياعملاب مازتلالا ةبسن

 ةينطولا ريياعملل %100 ةبسنب لاثتمالا -

 2040 ماع لولحب ةيزاغلا تاثولملل

 ةينطولا دودحلاب %90 ةبسنب لاثتمالا -

 نوركيم 2.5 نم لقألا ةيميسجلا داوملل

)PM 2.5( 2040 ماع لولحب 

 قطانملا يف PM2.5 زيكرت لدعم

 ةينكسلا

 بعكم رتم / مارغوركيم 35 ىلإ لوصولا

 يف PM2.5ـلل يونس زيكرت طسوتمك

 .2030 ماع لولحب ةينكسلا قطانملا

 ليلقتو يلخادلا ءاوهلا ةدوج نيسحت

 ناسنالا ةحص ىلع اهرطاخم

 ةثدحملا /ةرداصلا ريياعملا ددع

 ةدوج ىلع ةظفاحملاب ةقلعتملا

 يلخادلا ءاوهلا

 / ةرداصلا ةينطولا ريياعملا ددع ةدايز

 ءاوهلا ةدوج ةيامحب ةقلعتملا ةثدحملا

  يلخادلا

 ةطيحملا حئاورلل ضرعتلا تايوتسم ضفخ

 ةيعاسلا تالدعملا زيكارت ةبسن

 لقألا S)2(H نيجورديهلا ديتيربكل

  3 م / مارغوركيم 10 نم

 )نآلا ىتح رفوتم ريغ نايبلا(

 نم ءزجك ًاقحال فدهتسملا ديدحت متيس

 عم نواعتلاب كلذو ةدنجألا ذيفنت ةطخ

  ءاكرشلا

 ةطيحملا ءاضوضلا تايوتسم ليلقت

 حومسملا دودحلا نمض اهيلع ةظفاحملاو

 اهب

  نآلا ىتح رفوتم ريغ نايبلا

 نم ءزجك ًاقحال رشؤملا عضو متيس

 نواعتلاب كلذو ةدنجألا ذيفنت ةطخ

 ءاكرشلا عم

  نآلا ىتح رفوتم ريغ نايبلا

 نم ءزجك ًاقحال فدهتسملا ديدحت متيس

 عم نواعتلاب كلذو ةدنجألا ذيفنت ةطخ

  ءاكرشلا
 2031 ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألل ةيجيتارتسالا تارشؤملا :8 لودجلا

 ،يلخادلا ءاوهلا ةدوجو ،يجراخلا ءاوهلا ةدوج( عبرألا رواحملا ىلع لمتشي يذلاو بكرملا رشؤملا دعي ال

 عقت دصرلاو ةبقارملل ةيتحتلا ةنيبلا نأ ثيح ،ةلحرملا هذه يف ًابسانم )ةطيحملا ءاضوضلاو ،ةطيحملا حئاورلاو

 مييقتل ةيملع ةيلآ نآلا ىتح دجوي ال ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب  .عبرألا رواحملا ربع جضنلا نم ةفلتخم تايوتسم يف

 عم .اهرثأ وأ ءاوهلا ةدوج ةلاحل لماكتم مييقت ءارجإب حمسي دحاو سايق رشؤم لالخ نم عبرألا تالاجملا

 كرتشملا نواعتلا ةدايقو ،سايقلا تايلآو قرطو ،سيياقملاو ،رطألا ديدحت وه ةدنجألا نم فدهلا نإف ،كلذ

 .تاهجلا نيب
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 SDGs ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ تارشؤم عم ةمئاوملا 5.6

 ةيمنتلا فادهأ نأشب ضوافتلاو ريوطتلا ةيلمع يف لاعف رود ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودل ناك

 فادهأل ضرع هاندأ .ةمادتسملا ةيمنتلا فادهأ قيقحتل يعسلاب تمزتلا نيحلا كلذ ذنمو ،ةمادتسملا

 تامولعملا ثدحأ ىلإ ةفاضإلاب ءاوهلا ةدوج فلمب ةلصلا تاذ ةيسيئرلا اهتارشؤمو ةمادتسملا ةيمنتلا

 تارشؤملا هذه نأ ىلإ ةراشإلا ردجت امك .ريياعملا هذه يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ءادأب ةقلعتملا

  .تارشؤملا هذه )9( لودجلا حضويو ،طقف يلخادلاو يجراخلا ءاوهلا دوجب طبترت

  رشؤملا  فدهلا
 ققحملا

2017 
  تاظحالملا ةيطمنلا

 تايفولا ددع نم دحلا" 3.9

 ضّرعتلا نع ةمجانلا ضارمألاو

 ثّولتو ةرطخلا ةيئايميكلا داوملل

 ماع لولحب ةبرتلاو ءاملاو ءاوهلا

2030" 

 تايفولا لدعم" 3.9.1

 لزنملا ثولت نع ةمجانلا

  "طيحملا ءاوهلاو

 ةلاح 64.8

 لكل ةافو

100,000 

 صقانتم

 صقانتم ماع هاجتا كانه ناك

 تايفولا تالدعم يف )نسحت(

 ىلع ءاوهلا ثولتل ةبوسنملا

 نم ،ةيضاملا ًاماع نيثالثلا ىدم

 هاجتالا اذه رمتسي نأ عقوتملا

 يئيبلا رثألا نم دحلا"11.6

 نع ،ندملل يدرفلا يبلسلا

 ةيعونل صاخ مامتها ءاليإ قيرط

 تايدلبلا تايافن ةرادإو ءاوهلا

 "2030 ماع لولحب ،اهريغو

 تالدعملا 11.6.2

 داوملل ةيونسلا

 PM2.5 لثم( ةيميسجلا

 ندملا يف )PM10و

 ")ناكسلا ددعب ةحجرم(

40.9 µg/m³ ديازتم 

 فيفط يدعاصت هاجتا كانه

 زيكارت طسوتم يف ًايلاح عقوتم

 رطقلا تاذ ةيميسجلا داوملا

 PM) نوركيم 2.5 نم لقألا

2.5) 

 ءاوهلا ةدوج فلمب ةطبترملا ةمادتسملا ةيمنتلا تارشؤم :9 لودجلا

   ةدنجألل ةعقوتملا راثآلا 6.6

 ةيحصلا تاريثأتلا 1.6.6

 ريغ ضارمألا نم اهريغو يسفنتلا زاهجلا ضارمأب ةباصإلا لدعم ضفخ ىلإ ةدنجألا يدؤت نأ عقوتملا نم

 تايفولا ددع يف ضافخنا نم كلذ عبتي امو ،)يركسلاو بلقلا ضارمأو ةيغامدلا تاتكسلا لثم( ةيدعملا

 نيسحت دعي .25يلخادلاو يجراخلا ءاوهلا ثولتل ضرعتلا ببسب عقوتملا رمعلا طسوتم ضافخنا / ةركبملا

 مهتقو مظعم نوضقي عمتجملا دارفأ نأ ىلإ رظنلاب صاخ لكشب ًامهم ًارمأ ةيلخادلا تائيبلا يف ءاوهلا ةدوج

 ناكسلا نم ةنيعم ةعومجم نوكت ثيح قطانملا ضعب يف وأ ،)فيصلا لصف يف ةصاخ( ةقلغم نكامأ يف

 ربكأ ةيمهأ بناجلا اذه بستكا دقو .يفارغجلا مهعقوم ببسب يجراخلا ءاوهلا ثولتل ربكأ لكشب هضرعم

 لامتحا ةدايز ىلإ ةيلخادلا نكامألل ةئيسلا وأ ةضفخنملا ةيوهتلا يدؤت نأ نكمي ثيح ،19-ديفوك ةحئاج عم
 

25 It is noted that specific population groups such as the elderly, young children and people with pre-existing respiratory or cardiovascular 
conditions, are more likely to experience adverse health effects due to exposure to air pollution. 
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 ةطيحملا ءاضوضلاو حئاورلل عمتجملا دارفأ ضرعت ليلقت يدؤي نأ نكمي رخأ بناج نم .26سوريفلا لاقتنا

 .عمتجملا دارفأ ةيهافرو ةحص ززعي ام ،ةيباجيإ ةيحص جئاتن ىلإ ًاضيأ

 فيفختلاو ءاوهلا ثولتل ضرعتلا عنمل ةمئالملا بيلاسألا ذيفنتو ريوطت ةدنجألا معدت نأ ًاضيأ عقوتملا نمو

 ميدقت يلاتلابو ةحصلا عاطق يف ةيقابتسالا تاردقلا زيزعت ىلإ كلذ يدؤي نأ لمتحملا نمو .هتدح نم

 .ةيلاعف رثكأ تامدخ

 ةيئيبلا تاريثأتلا 2.6.6

 ةيعيبطلا دراوملاو يجولويبلا عونتلا -

 ربع ةيرحبلاو ةيربلا لئاوملا نم ةعساو ةعومجم لمشي يجولويب عونتب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود عتمتت

 ةقطنم 49 مضت تارامالا ةلود نأف 2020 ماع يف ةرداصلا ريراقتلا بسحبو  27 .ةيئيبلا مظنلا نم ةعومجم

 يتلا سيراضتلل ةيسيئرلا عاونألا تايمحملا لمتشت .ةلودلا يضارأ نم %15.53 هتبسن ام يطغت ةيمحم

 لئاوملا نم ديدعلا تايمحملا هذه مضت ثيح ،)ةيلحاسلا قطانملاو ،يراحصلاو ،لابجلا( يهو ةلودلا اهمضت

 .ةيساسحلا نم ةتوافتم تاجاردب ةيئيبلا

 ءاوهلا تاثولمل ةيسيئرلا تاثاعبنالا ضفخب ةطبترملا تاردابملل ةيمهأ ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا يلوت

 هذه دعت ثيح .ةرياطتملا ةيوضعلا تابكرملاو نيجورتينلا ديساكأ لثم )ةدنجألل طسوتملا ىدملا ىلع(

 ًاماس يضرألا نوزوألا ربتعيو  .يضرألا نوزوألا ثولم نيوكت يف ةمهاسملا ةيلوألا رداصملا تاثولملا

 ليصاحملا يف ةمدختسملا تاتابنلا نم لك لمشي ريثأتلا اذهو .تاتابنلا ومن طيبثت ىلع رثؤي ذإ تاتابنلل

 نيوكت يف ةمهاسملا ةيلوألا تازاغلا طبض مهسي دق .ةيئيبلا مظنلا نمض ةدوجوملا ىرخألا كلتو ةيعارزلا

 لاثم فورغنملا دعيو ،ةيلاعلا ةميقلا تاذ كلت ىلإ ةفاضإلاب ةساسحلا لئاوملا ةيامح يف يضرألا نوزوألا

 فالغلا نم ةئيفدلا تازاغ زيكارت ضفخ يف ةلئاهلا اهتمهاسم ببسب ةيلاعلا ةميقلا تاذ لئاوملا ىلع

 نم ظحالي امك( يلحم ىوتسم ىلع نوكي نأ نكمي يضرألا نوزوألا نيوكت نأب ظحالي ،كلذ عم .يوجلا

 زيكارت ضفخ نع مجانلا ريثأتلا نأف يلاتلابو )ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب طيحملا ءاوهلا ةدوج دصر تانايب

 ةعساش تاحاسمل دتمي ال دق أشنملا نم يضرألا نوزوألا نيوكت يف ةمهاسملا ةيلوألا رداصملا تاثاعبنا

  .هنيعم عقاوم يف

 ىلإ ةفاضإلاب سيراضتلاو ،ةيلحملا ةيوجلا عاضوألا اهنم لماوع ةدع ىلع يضرألا نوزوألا نيوكت دمتعي

 ىلع يجولويبلا عونتلا ىلع راثآلا نإف يلاتلاب ،نوزوألا نيوكت يف ةمهاسملا تاثولملا نم ةيلوألا رداصملا

  .ثوحبلا نم ديزملا ءارجإ يعدتسي عوضوملا اذه نإف ،كلذلو ،ةطيسب نوكت دق ةرامإلا ىوتسم

 
26 The comprehensive package of preventive measures promoted in the country include physical distancing, wearing a mask, frequent 
hand cleaning or sneezing into bent elbow.  
 
27 Beeatna (2020).  Biodiversity and Environment.  Available at: https://beeatna.ae/en/Biodiversity-and-Environment 
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 رشابم لكشب ريثأتلا ىلع ةردقلا اهل تيربكلا ديسكأ يناث لثم ىرخألا ءاوهلا تاثولم نأ ًاضيأ ثاحبألا تنيب

  .28)ةيناويحلاو ةيتابنلا عاونألا عونت سايقم( يجولويبلا عونتلا تارشؤمو ةيعيبطلا لئاوملا ىلع رشابم ريغ وأ

 ةلود يف تيربكلا ديسكأ يناث تاثاعبنال ًايسيئر ًاردصم زاغلاو طفنلاو ةعانصلاب ةطبترملا تايلمعلا ربتعت

 ةجتانلا تاثاعبنالا ضفخل ةمارص رثكأ ةيعاطق تاثاعبنا دودح قيبطت نإف يلاتلابو ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا

 ضفخ يدؤي نأ ًاضيأ حجرملا نمو .يجولويبلا عونتلا رئاسخ نم ليلقتلا يف مهاسي دق تاعاطقلا هذه نع

 ىلإ )يعارزلا عاطقلا نم لوألا ماقملا يف( اينومألاو نيجورتينلا ديساكأو تيربكلا ديسكأ يناث تاثاعبنا

 .يجولويبلا عونتلا ىلع ًاضيأ رثؤت نأ نكمي يتلا )تايذغمو ضماح( نيجورتينلاو تيربكلا بسرت ضفخ

 لعفب رابغلا جتني نأ نكمي  .ةيعيبطلا ةيجولويبلا ةئيبلا نيبو رابغلاب طبترملا ءاوهلا ثولت نيب ةقالع ًاضيا دجوي

 ىلإ ةفاضإلاب ،ةبرتلا ةيامحل رخآ ءاطغ يأ وأ يتابنلا ءاطغلاب ةاطغملا ريغ حطسالا ىلع حايرلا ةكرح

 يف ريبك رود اهل يتلا )ةبرتلا كيرحت تالآ وأ تابكرملا ةكرح لثم( ضرألا حطس ىلع ةيكيناكيملا تابارطضالا

 ةيوقلا حايرلا ببسب ءاوهلا يف رابغلا قالطإ ةداعإل ةريبك ةيناكمإ كانه نأ امك .ءاوهلا يف رابغلا قالطإ

   .تابكرملا ةكرح نع ةجتانلا

 عنم وأ ءاطبإ ىلإ فدهت يتلاو ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا نمض ةجردملا تاردابملاو تاءارجإلا مهاستس

 ةئيبلا ةدوج ىلع عفنلاب دوعت فوسو ءاوهلا ثولت نم دحلا يف يتابنلا ءاطغلا نادقف ليلقتو رحصتلا

  .ةيعيبطلا

 دراوملا دافنتساو يخانملا ريغتلاو ءاوهلا ثولتو ةقاطلا كالهتسا نيب طباور دوجو تاساردلا تنيب نأو قبس

 يف ًاريبك نوكي ال دق رثأتلا نأ نيح يفو .ءاوهلا ثولتب ةيعيبطلا دراوملا رثأت ةيناكمإ ىلإ ةفاضإلاب ةيعيبطلا

 زيزعت نم اهب طبتري امو ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا ميدقت نإف ،ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ةلاح

   .اهتيامحو ةيعيبطلا دراوملا نوزخم ىلع ظفاحيس ةيعيبطلا دراوملل مادتسملا مادختسالل

 ةعارزلا -

 راتكه 160.000 يلاوحب ،داصتقالا نم ًاريغص ًاءزج ًايبسن ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ةعارزلا لثمت

 ىلع يلحملا بلطلا نم ةريبك ةبسن يطغي عاطقلا اذه نأ الإ ،ةعورزملا يضارألا نم )نادف 400.000(

 دحلل تاردابم ىلع لمعلا متي نأب عقوتملا نم .ةياغلل ًامهم عاطقلا اذه ربتعي يلاتلابو29 راضخلاو ةهكافلا

 ةدوجل ةينطولا ةدنجألا دامتعا دعب كلذو يضرألا نوزوألا ثولم نيوكت يف مهاست يتلا ةيلوألا رداصملا نم

 ،ةيتابنلا ةيمسلا نع ةجتانلا ةيعارزلا رئاسخلا ليلقت يف تاردابملاو تاءارجإلا كلت مهاستس ثيح ،ءاوهلا

  .ديعبلاو طسوتملا ىدملا ىلع لضفأ لكشب يلحملا بلطلا ةيبلت ىلع ةردقلا زيزعت ىلإ ةفاضإلاب

 ةبسن عرازملا هذه يطغت ثيح ،نجاودلاو يشاوملا عرازم نم ًاددع ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود مضت

 لثم ةيعارزلا تاثاعبنالا رثؤت نأ نكمي .ضيبلاو نجاودلاو نابلألا تاجتنم ىلع يلحملا بلطلا جتان نم ةريبك

 يف ًاضيأ مهاست نأ نكمي امكو ،تاتابنلا ةحصو ةيعيبطلا لئاوملا ىلع ةيشاملا ةيبرتب ةطبترملا اينومألا

 ةلكشم نم ًايبسن ًاريغص ًاءزج لكشت اهنأ عم تاثاعبنالا هذهل قرطتت ةدنجألاف .ةيوناثلا تاميسجلا نيوكت
 

28 Bhuiyan, M.A. et al. (2018).  Measuring the impact of global tropospheric ozone, carbon dioxide and sulfur dioxide concentrations on 
biodiversity loss.  Environmental Research, 160. 
29 29 Nations Encyclopedia (2010).  United Arab Emirates – Agriculture. 
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 ةطشنألاب ةطبترملا حئاورلا ةلكشم نإف لثملابو .ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ةيلكلا ءاوهلا ةدوج

 .ةيسيئر اياضق ربتعت ال نكلو ،ةدنجألا بجومب ةيباقر وأ ةيميظنت تاءارجإ بلطتت دق يعارزلا عاطقلاب ةلصتملا

 ةدوجل ةينطولا ةدنجألا ذيفنتب ةيئاملا ءايحألا ةيبرتو كامسألا دئاصم رثأتت نأ عقوتي ال رخألا بناجلا ىلع

  .ءاوهلا

 يخانملا ريغتلا -

 ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلودب عافترالا يف يرارحلا سابتحالا تازاغ تاثاعبنا يلامجإ رمتسي نأ عقوتملا نم

 مزتعت ،)NDCs( ًاينطو ةددحملا تامهاسملاب قلعتي اميفو .30عقوتملا يناكسلاو يداصتقالا ومنلاب ًاعوفدم

 ويرانيسب ًةنراقم ،٪23.5 ةبسنب 2030 ماعل ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا ضفخ ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود

 .BAU(31( داتعملاك لمعلا
 تاثاعبنا نم دحلل اهذيفنت متي تاردابمو ريبادت ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود يف ءاوهلا ةدوج ةدنجأ نمضتت

 نييسيئرلا نيمهاسملا لثمت يتلا تاعاطقلا ضعب كلذ يف امب( تاعاطقلا نم ديدعلا ربع ءاوهلا تاثولم

 هذه ققحت نأ عقوتملا نم ،كلذل .)ةعانصلاو لقنلاو ةقاطلا عاطق لثم ،ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا يف

 دوقولا نم لوحتلا ،لاثملا ليبس ىلع( خانملا ريغتو ءاوهلا ثولت يديعص ىلع ةكرتشم دئاوف تاضافخنالا

 ريبادتلا معديو لماكتلا نمضي اذهو ،)لقنلاو ةقاطلا يعاطق يف ةفيظنلا ةقاطلا رداصم ىلإ يروفحألا

 ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا ضفخ ىلإ ،ةعمتجم ،يدؤت نأ عقوتُي يتلا ىرخألا ةيداحتالا تايجيتارتسالا يف ةدراولا

 .يخانملا ريغتلا لدعم ءاطبإ يلاتلابو ،ليوطلا ىدملا ىلع

 تاثاعبنا نم دحلا رشابم لكشب معدت نأ ءاوهلا ةدوج ةدنجأ يف ةجردملا ريبادتلل نكمي ،كلذ ىلع ةوالع

 يمتنت يتلا ،ناثيملاو دوسألا نوبركلا داوملا هذه لمشتو يرارحلا سابتحالا ثادحإب ةفورعملا داوملا ضعب

  .يضرألا نوزوألا بناج ىلإ ،)SLCPs( رمعلا ةريصق ةيخانملا تاثولملا ةعومجم ىلإ

 زاهجلا ضارمأ ءبع ليلقتب قلعتي اميف فيكتلل ةكرتشم دئاوف ةدنجألا ذيفنتل نوكي نأ ًاضيأ لمتحملا نم

 رطاخم نم ةديازتم تايوتسم يسفنتلا زاهجلا ضارمأ لكشت دق ،يخانملا ريغتلا ةرهاظ مقافت عمو .يسفنتلا

 فعض نم للقي نأ نكمي ةدنجألا ذيفنت لالخ نم هقيقحت عقوتملا ضفخنملا ءبعلا نكلو ،ةماعلا ةحصلا

 .32يحصلا عاطقلا ةردق نسحيو ةماعلا ةحصلا

 ةيداصتقالاو ةيعامتجالا راثآلا 3.6.6

 ءبع ليلقتل نوكي نأ عقوتملا نمف ،ًاقباس اهضارعتسا مت يتلا ةيحصلاو ةيئيبلا راثآلا نم ددع ىلإ ةفاضإلاب

 ةماعلا ةيحصلا ةياعرلا تاقفنو فيلاكت ضفخ ىلع رشابم ريثأت ةلودلا لخاد ءاوهلا ثولت نع جتانلا ضرملا

 ةردقو ةيناكمإ ةداعسو ةحص رثكألا ةلماعلا ىوقلا كلتمت نأ حجرملا نم ،كلذ ىلإ ةفاضإلاب .ةصاخلاو

 ليلقتو يجراخلا ءاوهلا ةدوج نيسحت معدي ،كلذ ىلع ةوالع .ربكأ لكشب يداصتقالا ءادألا ززعت ةنّسحم

 
30 MOCCAE (2017).  National Climate Change Plan of the United Arab Emirates 2017-2050. 
31 Key sectors covered: Energy, Industry Processes and Product Use, Waste, Agriculture, Land Use Change & Forestry. Greenhouse gases 
covered: Carbon Dioxide (CO2), Methane (CH4), Nitrous Oxide (N2O), Perfluorocarbons (PFCs). 
32 MOCCAE (2019).  Adaptation of the UAE’s Public Health to Climate Change. 



 41 

 نم ززعي ام ،ةيبذاج رثكأ ةئيبل )اهراوزو ةلودلا يف نيميقملا ىدل( ماعلا عابطنالا ءاضوضلاو حئاورلا تاثاعبنا

 .33يجراخلا رامثتسالل بذجل رثكأ ًاصرف ًاضيأ رفويو ،ةحايسلا تايناكمإ

 ءازجأ "حتف" لامتحا وه كلذ نم مهألاو .تاراقعلا ةميق عفر ىلإ ًاضيأ ءاوهلا ةدوج نيسحت يدؤي نأ نكمي

 .ءاوهلا ثولت دويق ببسب ةيمنتلا نم ةنيعم عاونأل ةبسانم ريغ قباسلا يف ربتعت تناك يتلا يضارألا نم

 .ريوطتلل ةلباقلا يضارألا ردنت ثيح تارامإلا ضعب يف صاخ لكشب ًامهم اذه نوكي دقو

 علسلا ريفوتل صرفلا زيزعت ىلإ ءاوهلا ةدوجب ةقلعتملاو ةمارص رثكألا ريياعملاو حئاوللا يدؤت نأ عقوتملا نم

 نكميو .)ءاضوضلاو حئاورلا كلذ يف امب( يجراخلا ءاوهلا تاثولم تاثاعبنا يف مكحتلاب ةطبترملا تامدخلاو

 ةلوانملا ماظن بيكرت / ءاوهلا فييكت لثم( يلخادلا ءاوهلا ةدوج ةرادإب قلعتي اميف ةلثامم صرف عقوت

 لثم( ةيلحملا ريغو ةيلحملا تائيبلا نم ةعومجم ربع ةززعملا صرفلا هذه رهظت نأ نكمي امك .)هتنايصو

 .)ءانبلا عاطقو سرادملاو قوستلا زكارمو قدانفلاو ةيراجتلا ينابملاو ةينكسلا تاروطتلا

 .ةريبك ءاوهلا ةدوج نيسحتل ريبادت ذيفنتب ةطبترملا ةيلاملا فيلاكتلا نوكت نأ نكمي ،تالاحلا نم ريثك يفو

 تاثاعبنالا فيفختل ةديدج ةزهجأ يف رامثتسالا ىلإ ةيعانصلا تآشنملا ولغشم جاتحي دق ،لاثملا ليبس ىلع

 تاكرشلا هجاوت دقو .ةلدعملا تاثاعبنالا فادهأ قيقحت وأ يئيبلا لاثتمالا قيقحتل ةنسحملا تاينقتلا وأ

 فيلاكت وأ لاملا سأر يف ةلمتحم ةيلوأ تادايز ًاضيأ لقنلاب ةقلعتم تامدخ مدقت يتلا ةصاخلاو ةماعلا

 متي نأ عقوتملا نمو .لقنلا ليطاسأ ىلع تاليدعتلا وأ تاثاعبنالا يف مكحتلا تاينقت باسحل ليغشتلا

 .نيكلهتسملا قتاع ىلع ،ريبك دح ىلإ ،فيلاكتلا هذه ليمحت

 يئيبلا لاجملا يف ةيلودلا تايقافتالا 7.6

 ريغتلا وأ ءاوهلا ثولتب ةلصتملا ةيلودلا تايقافتالا نم ديدعلا يف ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود كراشت

 :رصحلا ال لاثملا ليبس ىلع ، اهنيب نمو ،ءاوهلا ةدوج ىلع رشابم ريغ ريثأت هل نوكي دق امم 34يخانملا

 رحصتلا ةحفاكمل ةدحتملا ممألا ةيقافتا -
 ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا نأشب ملوهكتسا ةيقافتا -
 خانملا ريغت نأشب ةيراطإلا ةدحتملا ممألا ةيقافتا -
 قبئزلا نأشب اتامانيم ةيقافتا -
 اهتالوكوتوربو ثولتلا نم ةيرحبلا ةئيبلا ةيامحو نواعتلل ةيميلقإلا تيوكلا ةيقافتا -
  )1973/1978 لوبرام( نفسلا نع مجانلا ثولتلا عنمل ةيلودلا ةيقافتالا -

 
 ةقالعلا نإف ،ةقيثولا هذه قاطن جراخ وه ةلصلا تاذ ةيلودلا تايقافتالا عيمج مييقتو ةعجارم نأ ثيحو

 نم ضيفختلاو دحلا يف يساسأ لكشب لثمتت ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألاو تايقافتالا هذه نيب

  .تاثاعبنالا
 

33 This could be realised by not only being seen as a global leader in environmental performance and governance, but also in terms of the 
perceived quality of life in the UAE. 
34 U.ae (2020).  Environment budget, policy and laws.  Available at: https://u.ae/en/information-and-services/environment-and-

energy/environment-budget-policy-and-laws 
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 طسوتملا ىدملا ىلع ةئيفدلا تازاغ تاثاعبنا ضفخ ةدنجألا معدت نأ عقوتملا نمف ،هالعأ حضوم وه امكو

 نأشب ةيلودلا تايقافتالا يف ةدراولا فادهألا عم ةجيتنلا هذه قفاوتت امك .ةكرتشم ةدئافك كلذو ديعبلاو

  .خانملا ريغتب ةقلعتملا تاءارجإلا

 هددحم تاثولم تاثاعبنا نم دحلا وأ ضفخ ىلع عساو قاطن ىلع ىرخألا تايقافتالا زكرت رخآلا بناجلا ىلع

 ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا معدتو ،)قبئزلا تابكرمو POPs ةتباثلا ةيوضعلا تاثولملا لثم( ةئيبلاب هراض

  .تايقافتالا هذه يف ةجردملا تايلوؤسملاو فادهألا

 ةيرحبلا تائيبلا يف تاثاعبنالاب مكحتلا ىلع ديدحتلا هجو ىلع هالعأ ةروكذملا تايقافتالا نم نيتيقافتا زكرت

 ثولتلا عنمل تامازتلالاو ريبادتلا ددحت يتلاو ةيميلقإلا تيوكلا ةيقافتا كلذ ىلع لاثمو .اهيلع ةرثؤملا وأ

 امك .ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا اهمعدت يتلا فادهألا دحأ يهو ةيميلقإلا ةيرحبلا ةيئيبلا ىلع ريثأتلا نم

 ثولت عنمل سداسلا يلودلا قحلملا يف ةجردملا حئاوللا قيبطتب ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود تمزتلا

  .مازتلالا اذه معد ىلإ اهتاردابم لالخ نم ةدنجألا فدهتو ،(MARPOL) نفسلا نم ءاوهلا

 ةيلودلا تايقافتالا معد ىلع ةيباجيإ ةقيرطب ءاوهلا ةدوجل ةينطولا ةدنجألا ذيفنت مهاسيس ،ًالامجإ

 ءاكرشلاو ةدحتملا ةيبرعلا تارامإلا ةلود ةموكح اهب موقتس يتلا دوهجلا نإف ،عسوأ قاطن ىلعو  .ةروكذملا

 نم( ةلودلا دودح جراخو لخاد ءاوهلا ةدوج نيسحت يف ةددعتم دئاوف ققحتس ةدنجألا ذيفنتل نييجيتارتسالا

 عم تاقالعلا ززعي امم ،)ةلودلا دودح نم دعبأ تاريثأت يف ببستت نأ نكمي يتلا تاثولملا نم دحلا لالخ

 .ةرواجملا نادلبلا
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