
مديرية الرصد والتقييم البيئي

قسم الرصد البيئي

المملكة األردنية الهاشمية



تعريف تلوث الهواء المحيط والملوثات الرئيسية1.

الـهواء المحيطالرئيسيـة لتلـوث المصـادر 2.

يطالمحالوطنية ودور وزارة البيئة في مراقبة نوعية الهواء الجهود 3.

2020-2015عرض بعض نتائج مراقبة نوعية الهواء المحيط 4.

ملخص دراسة أثر حظر التجول خالل جائحة كورونا على نوعية 5.

وإربد والزرقاءالهواء المحيط في عمان 

2020مؤشر نوعية الهواء المحيط لعام 6.

التوصيات7.
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الجويالغالفتعّرضهو:المحيطالهواءتلوث

ئلةساأوصلبةبصورةمعلقةتكونالهواءلملوثات

بهاالمسموحالحدودمنأعلىبتراكيزو،غازيةأو

ملوتعالمعتمدة،الدوليةأوالوطنيةالمواصفاتفي

يالجوللغالفالطبيعيةالخواصفيتغييرعلى

اتالكائنأواإلنسانعلىضررحدوثفيتسبّبو

غيرأومحسوسةبصورةالطبيعيّةالبيئةأوالحية

عيةالطبيالتركيبةفياختاللا تحدثأومحسوسة،

.فيهالغازاتونسبللهواء
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عل هو طبقة من خليط من غازات تحيط بالكرة األرضية مجذوبة إليها بف
الجاذبية األرضية

:الغــالف الجــوي مــن عــدة طبقــات هــي يتكــون 

من % 75وهي مالصقة لألرض ويوجد بها حوالي : طبقـة التروبوسفيـر

وسط الهواء وتعيش فيها كل األحياء وبها اغلب الظواهر الجوية ويبلغ مت

كم، تقل درجة الحرارة كلما بعدنا عن سطح األرض 14ارتفاع الطبقة 

.م150بمعدل ثابت هو درجة مئوية واحدة لكل 

كون وهي طبقة خالية من بخار الماء وبالتالي ت:طبقـة اإلستراتوسفيـر

(.كم50-14) تبعد حواليويمستقرة وتتركز بها طبقة األوزون 

(.كم90-50) حواليتبعد : الميزوسفيـرطبقــة 

تتكون من هواء والتي (.كم350-90) تبعد حوالي: ثـم اإلينوسفـير

.درجة مئوية1100فتصل إلى أين كما ترتفع درجة الحرارةتم





.إمـداد الكائنـات الحيـة باألوكسجيـن الـالزم لـها. 1

ملية إمداد النباتات بثاني أكسيد الكربون الالزم لع. 2

.البناء  الضوئي

.حمــل وتوزيـع بـخار الـماء. 3

.جيةحماية الكائنات الحية من األشعة فوق البنفس. 4

يحمي الكائنات الحية من ارتفاع درجة الحرارة . 5

.ها الحياةنهاراا وانخفاضها ليالا لمستويات تستحيل مع

.يعمـل علـى انتقــال الصـوت. 6



لترمن الهواء في 8أو 7حوالي ويزفر يستنشق الشخص البالغ •

. الدقيقة

.لتر من الهواء يومياا11000-8000حواليالعدد اإلجمالي يبلغ •

.  المستنشقالهواء في % 21حواليألكسجيننسبة ا•

. من األكسجين٪ 16حوالي يخرجالزفير هواء •

.  المستنشقاألكسجينمن %5حوالي يستهلك الجسم •

ا من األكسجين النقي 550-400حوالي الشخصيستهلك • لترا

.يومياا

1.5من الماء واقل من لتر 3.5-2.5سوى حتاجالجسم ل يبينما •

.كغم من الطعام



:المحيطللهــواءأهـم الملوثـات الرئيسيـة 
 COالكربـونــد ــــــأول أكسي1.
SO2الكبريـت ـد ــــثانـي أكسي2.

,NO2,NOxNOالنيتروجيــن ـد ـــــأكاسيـ3.

TSP PM10ةالعالــقةالدقيـــــقالجسيمـات 4. PM2.5

O3األوزون 5.

:الملوثات حسب النشاطات
H2Sـد الهيدروجـين ـــــكبريتي1.
NH3األمونيا 2.

HCالهيدروكربونات 3.

Pbـاص ـالرصـغبــــــــــرة أ4.
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منبريعتسامغازوهوللوقود،الكاملغيراالحتراقبسببوينتجCOالكربـون ــدــــــأكسيأول-1

الغازيةالملوثاتأخطر

الوفاةإلىكبيرةبكمياتاستنشاقهويؤديالدمفقريسبب.
الضوئيةاإلشاراتعلىوالوقوفواألنفاقوالضيقةالمغلقةاألماكنفيخطورتهتشتد.

الكربونأكسيدأولبغازأكبربشكلواألجنةالجددالمواليديتأثر.

يةعالنسبةعلىيحتوي الذيالديزلوقودالاحتراقعنينتج،SO2الكبريـتـدــــأكسيثانـي-2
والزكاملربوواالتنفسوضيقالرئةوانتفاخالمخاطيةاألغشيةالتهابلإلنسانيسببالكبريتمن

.والعينينالجلدوتهيج

النباتاتأنواعمنلكثيرالموتيسبب.

السياراتومحركاتالمعدنيةوالمنشآتالمبانيتآكلإلىيؤدي.
الحمضيةاألمطارظاهرةفيرئيسيسبب.
,NOx(NO2النيتروجيــنـدـــــأكاسيـ-3 NO,)،األوكسجينويشكل%78النيتروجينغازيشكل

يةعالحرارةدرجةوبوجوداالحتراقغرفةإلىدخولهمامنبدفالالهواءمن%21بنسبةالجوفي
.NOxإنتاجإلىاألوكسجينمعالنيتروجينتفاعلؤديي
العيونوالتهابالرئويةباإللتهاباتاإلصابةالنيتروجينأكاسيدتسبب

الوفاةإلىتؤديالعاليةتراكيزه.

الحمضيةاألمطارظاهرةفيرئيسيسبب.

ط محي 
ال
ات  الهواء  ملوث 



ةالدقيـــــقالجسيمـات -4
TSP:PM10ةالعالــق

PM2.5 ذات القطر الفعال
أو 10) أقل أو يساوي 

.  ،ميكرون( 2.5
 تسبب األمراض

.الصدرية 
تؤثر على النباتات

.والكائنات الحية
 تتسبب في تدني

الرؤية
ة تزيد من نسبة إصاب

.األفراد بسرطان الرئة

ع اب  ط-ث  محي 
ال
ات  الهواء  ملوث 



يتشكل بطريقة غير مباشرة من تفاعل أكاسيدO3األوزون األرضي-5
بوجود أشعة الشمس مما ينتج األكسجين  VOCsالنيتروجين مع

ا جزيء األوزون (الذري الذي يتحد مع جزيء األكسجين مكونا
ا على الجهاز التنفسي ا كبيرا يُشكل خطرا
يُعد عامالا مؤكسداا قوياا
دما تكون يضر باألنسجة المخاطية وأنسجة الجهاز التنفسي عند البشر والحيوانات والنباتات عن

ا في البليون50التركيزات أعلى من  .جزءا

(2006منذ عام البنزين الخالي من الرصاص تم التحول إلى )، Pbـاص ـالرصـغبــــــــــرة أ-6
فقر الدمسبب ت.
حساسية مفرطة.
على الجهاز العصبي وأمراض الكلىؤثر ت.
فال ؤثر على قدرة األطفال على التفكير حيث يقلل من الذكاء والستيعاب وخاصة عند أطت

.المدارس
اإلجهاضعلى السيدات الحوامل وقد يؤدي إلى ؤثر ت

غير المركبات وVOCsوخاصة المركبات العضوية المتطايرة HCالمركبات الهيدروكربونية -7
NMVOCsالميثانية 

حلقتسبب السرطان وتعتبر من المواد المهيجة للبصر وتسبب التهاب العيون واألنف وال.
تسبب اإلضطرابات النفسية مثل اإلكتئاب والقلق والتوتر.
تحد من نمو بعض النباتات.

ع اب  ط-ث  محي 
ال
ات  الهواء  ملوث 



هناك العديد من المصادر التي تساهم في تلوث 
:الهواء، أهمها

:المصادر الثابتة-1
والتعدينالصناعةقطاع
الطاقةتوليدمحطات
الصلبةالنفاياتمكاب
تنقيةومحطاتالعادمةالمياهمعالجةمحطات

المياه
والخدميةوالتجاريةالمنزليةالقطاعات
اإلنشاءاتقطاع
الزراعةقطاع
متحركةالمصادر ال-2
أنواعهااختالفعلىالنقلوسائط.
المصادر الطبيعية-3
،الزالزلالبراكين،واألتربة،األغبرةالرياح
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Natural sources Anthropogenic emissions

Primary 
particles

Secondary 
particles

Gases

hv O3
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NH3NO2
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Aerosol sources: Global scale

INSTITUTE OF ENVIRONMENTAL ASSESSMENT AND WATER RESEARCH





8/9/2015عاصفة ترابية في منطقة العبدلي في 



ريةاألردن من النشاطات البشتلوث الهواء في بعض اسباب 

الصناعيةالمدن 

والمناطق 

الصناعية 

وقربها من 

مواقع المدن 

والتجمعات 

السكنية

ا التكنولوجي

المستخدمة 

بعض في 

المصانع  

قديمة

نوعية الوقود 

المستخدمة

الديزل، زيت ) 

(الوقود الثقيل

استخدام 

مركبات قديمة 

وعدم عمل 

الصيانة 

الدورية الالزمة 

للمركبات



تقاطعاتعند الهواء انبعاث ملوثات 
وفي الطرق التي تشهد المرور

كثافات السير العالية

عدم وجود شبكة مواصالت عامة 

منظمة وكريمة وآمنة قادرة حديثة و

لعلى خدمة المواطنين بالشكل األمث

إلى نوعية الوقود السيئة التي تؤدي

ارتفاع النبعاثات من المركبات

التوزيع العشوائي لمراكز صيانة

رب السيارات، ووجود الكثير منها بالق

.من تجمعات سكنية

تعتبرالسيارات القديمة من أهم 

مصادر تلوث الهواء على الرغم من 

أنه تم التخلص التدريجي من 
المركبات القديمة بشكل كبير

الهواءتلوث تأثير قطاع النقل في 
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قطاع النقل
50%

القطاع الصناع  
14%

ل  
ز القطاع المنز

22%

الخدمات وأخرى
14%

التوزي    ع القطاع  الستهالك الطاقة النهائية  
2018



2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

غاز مسال 377 368 371 416 434 431 429

بنزين 1147 1161 1187 1319 1446 1431 1410

وقود طائرات 379 357 339 321 335 396 412

كاز 81 63 49 91 108 88 69

ديزل 3103 2810 3274 2235 1726 1859 1531

زيت وقود 1578 1679 2041 1705 606 505 515

المجموع 6665 6438 7261 6087 4655 4710 4366
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دائرة اإلحصاءات العامة–2019األردن باألرقام  : المصدر 



مديرية األمن العام–2019التقرير السنوي للحوادث المرورية لعام : المصدر 



اعدةقوفقالماضيةالسنواتخاللكبيربشكلالمركباتعددازداد
شهرحتىوالمركباتالسواقينترخيصإدارةبهازودتناالتيالبيانات

:2019لعامتموز

:ةالتاليلاشكاألفيمبينهووكما

حتى شهر 

7-2019

عدد 

المركبات 

الكلي

عدد مركبات 

الكهربائية

عدد مركبات 

الهيبرد

عدد مركبات 

+  الكهرباء 

الهيبرد 

عدد مركبات 

الديزل

عدد مركبات 

البنزين
أخرى

عدد 

المركبات
1660592 21082 176421 197503 388459 1044127 30503

النسبة 

المئوية
100% 1.30% 10.60% 11.90% 23.40% 62.88% 1.84%
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9.91%

72.01%

1.31%

10.37%

6.39%

10/7/2019المركبات حسب فئة المركبة لغاية توزيع 

نقل مشترك 

ركوب صغير 

ركوب متوسط

شحن

أخرى



1.11%

88.21%

0.88%
5.53%

4.26%

10/7/2019التسجيل لغاية صفة حسب توزيع المركبات 

حكومية 

خصوصية  

سياحية 

عمومي

أخرى





وعمرها،الفنية،وحالتهاالمركبة،نوع:المركبة
.اآللياتلمحركاتالتصميميةوالمواصفات

الوقودمواصفاتو المستخدمالوقودنوع:الوقود
.(طبيعيغاز/كهرباء/بنزين/ديزل)المستخدم

للمركباتالدوريةالصيانـةإهمال:المركبةسائق،
.(دةالـزائالـقـصـــــوى،السرعةالـحـمـولـة)سـوءالـقيــــادة

المروريةكاالزدحاماتالطرق وحالةطبيعة:الطريق
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Euro محتوى الكبريت في الوقود حسب المواصفات األوروبية

Emission 

standard
At latest Sulfur content

sulphur 

content% 

Euro 1 1. January 1993 max. 2000 ppm max. 0,200%

Euro 2 1. January 1996 max. 500 ppm max. 0,050%

Euro 3 1. January 2001 max. 350 ppm max. 0,035%

Euro 4 1. January 2006 max. 50 ppm max. 0,005%

Euro 5 1. January 2009 max. 10 ppm max. 0,001%
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g/kmللمركبات األوروبيةالنبعاثاتمعايير



32/11/2016

http://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016

Testbench vs. real-world driving emissions
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بموجب2003عامالبيئةوزارةتأسست

لعام(1)رقمالمؤقتالبيئةحمايةقانون

األمةمجلسقبلمنإقرارهتموالذي2003

لعام(52)رقمالبيئةحمايةقانونليصبح

حمايةقانونالماضيالعامصدروقد.2006

2017لعام(6)رقمالبيئة

الجهةالقانونهذابموجبالوزارةتعتبر

جعوالمرالمملكةفيالبيئةبحمايةالمختصة

واإلقليميالوطنيالمستوىعلىالمختص
.البيئةبقضايايتعلقفيماوالدولي
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الرؤيـــة:

.تدامةمستنميةنحوالبيئةعناصرعلىالحفاظفيرائدةوزارة

ةرســالال:

اللخمنوالحيويةالبيئيةالنظمعلىوالحفاظالبيئةحماية

الستراتيجياتوإعدادوإنفاذهاالتشريعيةاألطروضع

أخضرداقتصانحووالتحولالبيئيةالثقافةونشروالسياسات

امةمستدتنميةتحقيقفيللمساهمةداعممؤسسيبناءعبر

جنهوفقالمناخيللتغيرالسلبيةواآلثارالتلوثمنوالحد
تشاركي
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نالتوازتحققالتيالتنميةهي

ةوالتنميالبيئيةالسالمةبين

يةالجتماعوالتنميةالقتصادية

الموارداستخداموتضمن

عليهاالحفاظمعالطبيعية

الجيلألالكريمالعيشلتحقيق

.القادمة

:المستدامةالتنميةأبعاد

البيئيالبعد-1

القتصاديالبعد-2

الجتماعيالبعد-3
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ئيةالبيالنظملخدماتالمستداموالستخدامالحماية1.

الناجمةالسلبيةاآلثارومواجهةالتلوثمنالحد2.

عنه

المناخيالتغيرآثارمواجهة3.

األخضرالقتصادنحوالتحول4.

السليميالبيئالسلوكوتعزيزالبيئيةالثقافةنشر5.

التميزثقافةوتجذيرالمؤسسياألداءتطوير6.

والبتكار



برنامج إدارة الموارد الطبيعية 

برنامج مراقبة عناصر البيئة 

وحمايتها 
برنامج حماية طبقة األوزون 

برنامج التحول نحو القتصاد األخضر

برنامج اإلدارة والتطوير المؤسسي برنامج التثقيف والتوعية البيئية 

برنامج التغير المناخي 

برنامج التنظيم البيئي للنشاطات 

التنموية 

برنامج تطوير التشريعات والسياسات 

والستراتيجيات البيئية

برنامج إدارة المواد الكيماوية 

والنفايات 

البرامج 



مـــــديريـــــــة الــــــــرصـــــد 

البيــــــئيوالـتقييـــــــــــم

الهدف العام

يئة رصد وقياس مختلف المتغيرات البيئية وعناصر الب•

.والتحقق من تلبية المتطلبات البيئية

.لقائمضمان توافر المعلومات البيئية حول الوضع البيئي ا•

حتملة تقييم أسباب ومصادر التغيرات البيئية والمخاطر الم•

.المترتبة عليها



سيد صالح. م-وزارة البيئة 8/12/2021



يط انشاء قاعدة بيانات لنوعية الهواء المح

في الردن 

واء تقييم التغير السنوي في نوعية اله

ردنالمحيط في ال

جراءات التي تمنع او تخففإلتفعيل ا

حوادث تلوث الهواء

لقرارتقديم النتائج و التوصيات لمتخذي ا

المحيطالهواءنوعيةرصدهدافأ





:أهم االستراتيجيات الوطنية: أوالا 
(األهداف الوطنية)2025واستراتيجية األردن الوطنية رؤية 1.
2022-2020وزارة البيئة استراتيجية 2.

:خطط العمل والبرامج التنفيذية العامةأهم : ثانياا 
2017الوطنية للنمو األخضر في األردن الخطة 1.

:القوانين: ثالثاا 
 2017لسنة ( 6)قانون حماية البيئة رقم
 وتعديالته2008لعام( 47)قانون الصحة العامة رقم
 لسنة 32قانون منطقة العقبة االقتصادية الخاصة رقم

2000
(  33)م قانون الرقابة والتفتيش على األنشطة االقتصادية رق

2017لسنة 

سيد صالح. م-وزارة البيئة 8/12/2021



ا  6رقمالبيئةحمايةقانونمن(4)المادةألحكاموفقا

ذاتالجهاتمعبالتعاونالوزارةتتولى2017لسنة

:التاليةوالصالحياتالمهامالعالقة

خاللمنمكوناتهاوقياسالبيئةعناصرمراقبة

ايةالغلهذهتعتمدالتيوالمختبراتالعلميةالمراكز

ا  اتشبكوإنشاءالدوليةوالمواصفاتلألدلةووفقا

.وتشغيلهاالبيئيالرصد
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 2005لسنة 28نظام حماية الهواء رقم

 2020لسنةالبيئيالتصنيف والترخيص نظام

 لسنة ( 65)الرقابة والتفتيش البيئي رقم نظام
2009

ة نظام حماية البيئة من التلوث في الحالت الطارئ

2005لسنة 26رقم 

 2018لسنة 37نظام ادارة حماية البيئة رقم

 ة حماية البيئة في منطقة العقبة اإلقتصادينظام

2001لسنة 21الخاصة رقم 



 الجريدة -2003لسنة تعليمات الحد والوقاية من الضجيج
4596الرسمية رقم 

نزفة تعليمات ضبط استيراد وتصدير واستخدام المواد المست
.2004لطبقة األوزون لعام 

 بموجب قانون صادرة 2020تعليمات تجهيز المركبات لعام
.السير

 2007 تعليمات العمل بالقذف الرملي لسنة.

 2014تعليمات التدقيق البيئي لسنة.

55



البنزينمركبات:
(سامغاز)%5منأقل(CO)الكربون أوكسيدأول

(الدفيئةغازاتمن)%10منأكثر(CO2)الكربون أوكسيدثاني
(ملوثغاز)ppm600منأقل(HC)الهيدروكربونات

%6منأقل(O2)األوكسجين

الديزلمركبات:
%70منأقل(Opacity)العتامةدرجـة

يزيدالأنيجب2020لعامالمركباتتجهيزتعليماتحسب:المركباتضجيج
ديسيبل90عناألحوالمنحالبأيللمركباتالضجيجمستوى 



(فنيةقاعدة).(1140/2006)رقمالمحيطالهواءنوعيةمواصفة

 Ambient air quality  standards No.(1140/2006).

عثةالمنبالهواءلملوثاتبهاالمسموحالقصوىالحدودمواصفة
.(فنيةقاعدة)(1189/2006)رقمالثابتةالمصادرمن

 Maximum allowable limits Ambient of air 
pollutants emitted from stationary sources 
standards No.(1189/2006)
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( 2006/ 1140رقم القاعدة الفنية)القصوى المسموح بها لملوثات الهواء المحيط الحدود 

عدد مرات التجاوز المسموحةالحد األقصى المسموح بهزمن المعدل المأخوذالملوثات

(SO2)ثاني أكسيد الكبريت 1

شهر12أيخاللمرات3المليونفيجزء3.0واحدةساعة

السنةفيواحدةمرةالمليونفيجزء14.0ساعة24

----المليونفيجزء04.0سنوي

(H2S)كبريتيد الهيدروجين 2
شهر12أيخاللمرات3المليونفيجزء03.0واحدةساعة

شهر12أيخاللمرات3المليونفيجزء01.0ساعة24

(NH3)األمونيا 3
شهر12أيخاللمرات33م/ميكروغرام270ساعة24

----3م/ميكروغرام8سنوي

(NO2)ثاني أكسيد النيتروجين 4

شهر12أيخاللمرات3المليونفيجزء21.0واحدةساعة

شهر12أيخاللمرات3المليونفيجزء08.0ساعة24

----المليونفيجزء05.0سنوي

(CO)الكربونأكسيدأول5
شهر12أيخاللمرات3المليونفيجزء26واحدةساعة

شهر12أيخاللمرات3المليونفيجزء9ساعات8

6
الجسيمات بقطر يقل عن أو 

(PM2.5)ميكرون 2ر5يساوي 

شهر12أيخاللمرات33م/ميكروغرام65ساعة24

----3م/ميكروغرام15سنوي

7
ةالعالقالدقيقةالجسيمات

(PM10)

ساعة24
3م/ميكروغرام120

)μg/m3)

12أيفترةفيمرات3

السنةفيشهرا

سنويا
3م/ميكروغرام70

)μg/m3)
-

8
(O3)األوزون

واحدةساعة
المليونفيجزء0.12

(ppm)
-

ساعات8
المليونفيجزء0.08

(ppm)
-

مديرية الرصد و التقييم البيئي



مقارنة مع بعض المواصفات الدولية واإلقليمية الخاصة بنوعية الهواء المحيط

Pollutant/ Averaging 
Time

WHO 2005 USA EPA 2012 EU 2015 KSA Turkey 2014
JS (1140/  

2006)

PM10 μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3

24 hours mean 50 150 50 340 100 120

annual mean 20 50 40 80 60 70
PM2.5 μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3 μg/m3

24 hours mean 25 35 - 35 - 65
annual mean 10 15 25 15 - 15

NO2 ppb ppb ppb ppb ppb ppb
1 hour mean 97 100 97 350 146 210

24 hours mean - - - - - 80
annual mean 19 53 19 50 29 50

SO2 ppb ppb ppb ppb ppb ppb
1 hour mean - 75 123 280 175 300
3 hours mean - 500 - - - -

24 hours mean 10 140 44 140 88 140
annual mean - 30 - 30 53 40

CO ppb ppb ppb ppb ppb ppb
1 hour mean - 35000 - 32000 - 26000
8 hours mean - 9000 9000 8100 13000 9000

24 hours mean - - - - 8000 -
annual mean - - - - 8000 -

Ozone ppb ppb ppb ppb ppb ppb
1 hour mean - - - 120 112 120
8 hours mean 47 75 56 80 56 80
annual mean - - - - - -
8/12/2021 سيد صالح. م-وزارة البيئة 



بوقودالخاصة195/2016رقماألردنيةالفنيةالقاعدة
الديزلعلىتعملالتيالمركبات

ماوهوكغ/مليغرام10منأقلفيهالكبريتمحتوى وقوداستخدامعلىتنص
.(5اليورو)األوروبيةالمواصفاتمعيتوافق
بوقودالخاصة164/2018رقماألردنيةالفنيةالقاعدة

اصالرصمنالخاليالبنزينعلىتعملالتيالمركبات
تاريخحتىكغ/مليغرام50منأقلفيهالكبريتمحتوى وقودباستخدامتسمح

محتوى وقوداستخدامإلىالتحوليتمأنعلى،(4اليورو)31/12/2019
ماوهو1/1/2020تاريخمنابتداءكغ/مليغرام10منأقلفيهالكبريت
.(5اليورو)األوروبيةالمواصفاتمعيتوافق
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-:منهاالهواءحمايةمجالفيدوليةاتفاقياتعدةاألردنوقع

توكيووبروتوكولالمناخيالتغيربشانالطاريةالمتحدةاألمماتفاقية

.باريسواتفاقية

(ماربول)السفنعنالناتجالتلوثمنللحدالدوليةالتفاقية

مندناألرتمكنواألوزونطبقةلحمايةمونتلايروبروتوكولفينااتفاقية

:تاليةالالقطاعاتفيالمشاريعمنالعديدتنفيذخاللمنبالتزاماتهالوفاء

ادوالمواإلسفنج،المذيبات،األيروسولت،والتبريدالتكييفاتصناع
.(الميثيلبروميد)الزراعةقطاع،الهالونات،العازلة

الثابثةالعضويةلملوثاتلاستكهولماتفاقية.

الزئبقحولميناماتااتفاقية

عبرمنهاوالتخلصالخطرةالنفاياتنقلفيالتحكمبشأنبازلاتفاقية

الحدود

رةالخطالكيماويةالموادلنقلالمسبقةالموافقةبشأنروترداماتفاقية

.عليهاوقعالتيالدوليةالتفاقياتضمنمشاريععدةاألردننفذوقد
61



الهواءملوثاتتراكيزمستوياتبمراقبةالبيئةوزارةتقوم

األردنيةالمدنفيةالعالقالدقيقةجسيماتوالالغازية

ا الساخنةوالمناطق نممكونةرصدشبكةخاللمنبيئيا
سبععلىموزعةالمحيطالهواءنوعيةلمراقبةمحطة26

والبلقاءوالمفرقوإربدوالزرقاءعمانهيمحافظات

من%75نسبتهماالشبكةهذهوتغطيوالطفيلةوالكرك

واءالهنوعيةرصدمختبرإلىباإلضافة،األردنسكانعدد

اتخاذويتم.الحاجةعنداألخرىالمناطقيغطيالمحيط

نتائجعلىبناءالهواءتلوثمنللحدالفعالةاإلجراءات

.المستمرالرصد
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(1998)الهاشميةفي منطقة ةيزاغلاالملوثاتتراكيزمراقبة 

نطقة مراقبة تراكيز الغبرة المنبعثة من شركة مصانع اإلسمنت في  من م

(2003)لةمحافظة الطفي/ الرشادية 

(2007)في المملكةفي المدن الصناعيةطيحملاءاوهلدراسة نوعية ا

(2007)المملكةفي دراسة نوعية الهواء في المناطق الصناعية

(2014)المحيطالهواءنوعيةالنظام اإللكتروني لمراقبة 

نوعية الهواء المحيطرصدبرامج 

1

3

4

5

2
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عناصر الطقس 
HC (CH4, 

NMHC)
H2S NH3 CO2 CO NO2 SO2 O3 PM10 PM2.5

1 1 1 1 1 2014 KHG حدائق الملك حسين مرجعية 1

1 1 1 1 2014 GAM أمانة عمان الكبرى حضرية  2

1 1 1 2014 TAB
مجمع سفريات الشمال -

طبربور
مرور  3

1 1 1 2014 MAH ماركا – المحطة حضرية  4

1 1 2014 UNI شارع الجامعة - صويلح مرور  5

1 1 1 2007 MOW الموقر  صناعية  6

1 1 1 1 2007 JEZ الجيزة  صناعية  7

1 1 1 1 1 2007 SAH سحاب-البلد  صناعية  8

1 1 1 1 2014 KAC
مدينة الملك عبدهللا الثاني 

الصناعية  / سحاب
صناعية  9

1 1 1 2014 YAR حديقة اليرموك- صناعية  10

1 1 1 1 1 1 2021 ATT الزميلة/ العطارات حضرية  11

1 1 1 1 1 2014 HAJ مركز صحي وادي الحجر مرور  12

1 1 1 2014 MAS
المسلخ البلدي منطقة 

المصانع
صناعية  13

1 1 1 2018 HH القاعة الهاشمية  مرور  14

1 1 1 1 1 1998 ETC  مركز التدريب الكهربائي صناعية  15

1 1 1998 UMS  مدرسة أم شريك صناعية  16

1 1 1 1 1998 ANB  ابن األنباري صناعية  17

1 1 1 1 2007 RUS الرصيفة  صناعية  18

1 1 1 2014 HSC مدينة الحسن الرياضية صناعية  19

1 1 1 1 1 2014 BAR شارع البارحة حضرية  20

1 1 1 1 1 2007 IRB مدينة اربد الصناعية  صناعية  21

1 1 1 1 1 2007 BAQ البقعة صناعية  البلقاء  22

1 2021 الحسا حضرية  الطفيلة 23

1 1 1 1 1 2007 KHAL الخالدية  صناعية  المفرق  24

1 1 2007 KAR مدينة الكرك الصناعية  صناعية  الكرك  25

1 1 1 1 1 1 2020 ACS مدينة العقبة حضرية  العقبة 26

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2017 - - - المختبر المتنقل  27

15 1 4 2 2 11 23 22 5 5 20

الزرقاء 

إربد 

عدد أجهزة الرصد الكلية

عمان 

ي المملكة 2021
 
توزي    ع محطات الشبكة الوطنية لرصد نوعية الهواء المحيط ف

أجهزة الرصد

سنة التأسيس  االختصار  اسم المحطة  نوع المحطة  موقع المحطة  رقم المحطة



1998البرنامج األول  

الزرقاء/ الهاشميةفي منطقة الغازيةالملوثات تراكيزدراسة

لماذا 

منطقة 
الهاشمية

ول مصفاة البتر
األردنية

محطة الخربة 
السمرا 

ه لمعالجة الميا
العادمة

لمنزليةا

محطة السمرا 
لتوليد 
الكهرباء

محطة الزرقاء 
ة لتوليد الطاق
الكهربائية

د مصانع الحدي
وصهر 
المعادن

؟



الزرقاء/ مواقع الرصد في الهاشمية 

جميع العناصر المراقبة مواقع الرصدالرقم

 ,SO2, NOx, NO, NO2, CO, CO2, WS, WDمركز التدريب الكهربائي1
T & RH

SO2مدرسة أم شريك2 & H2S

-مدرسة ابن األنباري 3

مدرسة أمينة الغفارية 

CO, CO2, SO2 & H2S

الهواءملوثاترصديتم

عنالطقسوعناصر
:محطاتثالثطريق



الزرقاء/ خارطة مواقع الرصد في الهاشمية 



:أهداف مراقبة نوعية الهواء في منطقة الهاشمية
ميةالهاشبلدةفيالغازيةالملوثاتمستوياتعلىالتعرف/

صوصالمنبالحدودومقارنتهاالرصدفترةخاللالزرقاءمحافظة
.المحيطالهواءلنوعيةاألردنيةالفنيةالقاعدةفيعليها

سنواتاللخبمستوياتهاالغازيةالملوثاتمستوياتنتائجمقارنة
التحكماءةكففيالتراجعأوالتطورمدىلتقييمالسابقةالرصد

.المنطقةهذهفيالهواءتلوثبمصادر
اتخاذلىعلمساعدتهمالقرارلمتخذيوالتوصياتالنتائجتقديم

ينتحسشأنهامنالتيوالصائبةالالزمةواإلجراءاتالقرارات
ألردنياللمواطنأفضلحياةوتوفيرالمنطقةفيالهواءنوعية
.المستدامةالتنميةودعم
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اإلجراءات المتخدة في منطقة الهاشمية
 وحتتدة استتتخالص بإنشتتاء 2015عتتام األردنيتتةالبتتترول مصتتفاة قامتتت

طناً يومياً 23يتم استخالص حوالي حيث المداخن الكبريت من انبعاثات 
ل غتاز من مادة الكبريت الصلب بدالً من أن ينبعث من المداخن على شتك

.ثاني أكسيد الكبريت أو غاز كبريتيد الهيدروجين
 والتي كانت 2015عام منذ من الخدمة الحسين الحرارية محطة خرجت

تتتم إنشتتاء محطتتة الزرقتتاء لتوليتتد وقتتد fuel oilتعمتتل علتتى زيتتت الوقتتود 
ي قليتتتل الكهربتتتاء بتتتديالً عنهتتتاد وتتتتم البتتتدء بتشتتتغيلها علتتتى الغتتتاز الطبيعتتت

.2018االنبعاثات في النصف الثاني من عام 
 محطتة الستمرا عة وتوستبتطتويرستلطة الميتاه /  وزارة المياه والتريقامت

.عالميا  وفق أفضل التكنولوجيات المتاحةلتنقية المياه العادمة المنزلية
 نبعاثاتعلى الغاز الطبيعي قليل االتعمل السمرا لتوليد الكهرباء محطة.
 من قبل وزارة البيئةالمعادنالحديد وصهر مصانع تراقب.

8/12/2021 سيد صالح. م-وزارة البيئة 



وحدة استخالص الكبريت 



ةالهاشميدراسة نتائج رصد نوعية الهواء المحيط في 
-2009نتتتائج رصتتد غتتاز ثتتاني أكستتيد الكبريتتت ختتالل الفتتترة بمقارنتتة •

يتز غتاز في جميع مواقع الرصد الثالثةد فقد لوحظ انخفتاض تراك2020
ويعتزى 2015ثاني أكسيد الكبريت وغاز كبريتيد الهيدروجين منتذ عتام 

.ذلك إلى اإلجراءات المتخذة
يتتتد لتتتوحظ أن معتتتدالت تراكيتتتز غتتتاز ثتتتاني أكستتتيد الكبريتتتت وغتتتاز كبريت•

ين الهيتتدروجين غتتاز أول أكستتيد الكربتتون وغتتاز ثتتاني أكستتيد النيتتتروج
. 2020-2015ضمن الحدود المسموح بها للفترة 

اشتمية ولقتد يتم االستمرار حالياً في رصد الملوثات الغازية في منطقتة اله•
يد عتتدد التجتتاوزات الستتاعية واليوميتتة لتراكيتتز غتتاز ثتتاني أكستتانخفتتض 

في الهاشتمية الكبريت وغاز كبريتد الهيدروجين وثاني أكسيد النيتروجين
حيث يمكن القول أنت  ال 2020الى 2009بشكل ملحوظ خالل االعوام 
 ً .توجد تجاوزات تذكر حاليا
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بلدة 

الفحيص
(متوقف)

القادسية
(الرشادية)

رصد 

الجسيمات 

الدقيقة 

العالقة  
10> 

ميكرون 
PM10 حول

مصانع 
اإلسمنت

2003البرنامج الثاني 



دراسة نوعية 

الهواء في 

المدن 
الصناعية

مدينة الملك عبدهللا الثاني 
العاصمة/ الصناعية 

دارب/ مدينة الحسن الصناعية 

ثاني مدينة الحسين بن عبدهللا ال
الكرك/ الصناعية 

2007البرنامج الثالث 



الملوثات التي تم رصدها  مواقع الرصد 

,  الغبار الدقيق العالق في الهواء
 ,NO, NO2))أكاسيد النيتروجين 

NOx , ثاني أكسيد الكبريتSO2

-الحسين مدينة عبدهللا الثاني بن
سحاب

الغبار الدقيق العالق في الهواء 
PM2.5

مدينة الحسين بن عبدهللا الثاني 
الكرك-الصناعية 

الغبار الدقيق العالق في الهواء 
(PM2.5), أكاسيد النيتروجينNO, 

NO2, NOx , ثاني أكسيد الكبريت

((SO2.

اربد-مدينة الحسن الصناعية 

سرعة واتجاه الرياحد درجة )يتم رصد عناصر المناخ 

في كل مواقع الرصد ( الحرارةدالرطوبة النسبية

مواقع الرصد 



2007البرنامج الرابع 

مراقبة نوعية الهواء في المملكة

محافظة / الجيزة 
العاصمة

/ الخالدية 
محافظة المفرق

-الحاتمية 
محافظة / الموقر

العاصمة

/  البقعـــــــــــة 
محافظة البلقاء

/  الرصيفــــــة 
محافظة الزرقاء



الملوثات التي يتم رصدها  الرصدمواقع

SO2)) ثاني أكسيد الكبريت ,NO, NO2, NOx))أكاسيد النيتروجين لواء الموقر/ منطقة الحاتمية

 ,NO)أكاسيد النيتروجين ,(PM10)الغبار الدقيق العالق في الهواء 
NO2, NOx) , ثاني أكسيد الكبريت(SO2).

المنطقة الصناعية/ الجيزة

 ,NO)أكاسيد النيتروجين ,(PM10)الغبار الدقيق العالق في الهواء 
NO2, NOx) , ثاني أكسيد الكبريت(SO2).

محافظة الزرقاء/ الرصيفــــــة 

 ,NO)أكاسيد النيتروجين ,(PM2.5)الغبار الدقيق العالق في الهواء 
NO2, NOx) , ثاني أكسيد الكبريت(SO2) , غاز كبريتيد الهيدروجين

H2S.

محافظة البلقاء/ البقعـــــــــــة 

 ,NO)أكاسيد النيتروجين ,(PM10)الغبار الدقيق العالق في الهواء 
NO2, NOx) , ثاني أكسيد الكبريت(SO2) , غاز األمونياNH3.

محافظة المفرق/ الخالدية 

سرعة واتجاه الرياحد درجة )يتم رصد عناصر المناخ 

.في كل مواقع الرصد ( الحرارةدالرطوبة النسبية

مواقع الرصد 



النظام اإللكتروني

لمراقبة نوعية 

الهواء المحيط في
المدن الكبرى 

سبع 

محطات في
عمان

ثالث 

محطات في
الزرقاء

محطتان 
في إربد

مختبر 

متنقل 

لرصد 

نوعية 

الهواء 
المحيط

2014البرنامج الخامس 



ت  ا ث و ل م ل ا

ة س ا ق م ل ا

P M 1 0

2 . 5P M

N H 3

N O 2

M N M H C

S O 2

H 2 S

C O

O 3

الثالثة الكبرى النظام اإللكتروني لمراقبة نوعية الهواء المحيط في المدن 
السم المختصراسم المحطة باللغة العربيةنوع المحطة

عمان

KHGحدائق الملك حسينمرجعية

GAMأمانة عمان الكبرىحضرية

TAB(طبربور)مجمع سفريات الشمال مرور

MAHالمحطة–ماركا حضرية

UNIصويلح-شارع الجامعة مرور

صناعية
ناعة  مدينة الملك عبدهللا الثاني الص

سحاب/ 
KAC

YARوادي الرمم/حديقة اليرموكصناعية

الزرقاء

HAJمركز صحي وادي الحجرمرور

MASالمسلخ البلدي منطقة المصانعصناعية

ABK/HHالقاعة الهاشمية حضرية

اربد

HSCمدينة الحسن الرياضيةمرور

BARشارع البارحةحضرية

المختبر المتنقل 

سرعة الرياح واتجاهها )قياس عناصر الطقس 

( باإلضافة إلى درجة الحرارة والرطوبة



:المشـــروعفوائد

.المستقبليالتخطيط•

.التغيرواتجاهالمؤشراتفيالتغيرتحديد•

.النقلقطاععنالناتجالتلوثمراقبة•

.الصناعةعنالناتجالتلوثمراقبة•

88



محطة رصد امانة عمان الكبرى



الخارج والداخل محطة الرصد من 



نوعية الهواء المحيطرصدالمتنقل لالمختبر 



جد تغطية المناطق التي ال يو

فيها محطات رصد ثابتة

مهام المختبر 

المتنقل 

يئة التشاركية بين وزارة الب
والجهات األخرى

ي التأكد من صحة القراءات ف

المحطات الثابتة

االستخدام في الحاالت 

الطارئة



Model 5014i Beta Attenuation Monitor



لىعتجمع كل البيانات بشكل مستمرمن المحطات  بشكل مباشر 
(Server)

كل تعد التقارير المتخصصة الرقمية والبيانية على حد سواء ل
متغيرات القياس 

 (Server)علىطويلةلفتراتالبياناتتخزينيتم

وحدة معلومات نظام مراقبة نوعية الهواء اإللكتروني
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الهواءنوعيةلرصدالوطنيةالشبكةتوسيع

المملكةمحافظاتكافةلتشملالمحيط

إضافة مختبر آخرمتنقل لمراقبة نوعية 

الهواء المحيط

12

المستقبليةالخطط

دراسة االثار الصحية لملوثات الهواء على 3

المواطنين



ء عرض بعض نتائج مراقبة نوعية الهوا: رابعاً 

2020-2015المحيط 



ة لم تُسجل أي تجاوزات للحدود المسموح بها في المواصف2020عام المعدالت السنوية لملوثات الهواء 

JS1140/2006األردنية القياسية

8/12/2021 سيد صالح. م-وزارة البيئة 



يةفي المواصفة األردنالمطلوب التجاوزفي تراكيز الملوثات حسب عدد حاالت 







العواصف الرملية



2020لسنة ( عمان)األرصاد الجوية في محطة حدائق الملك حسين بيانات 

%  65.6= معدل نسبة الرطوبة السنوية 

درجة مئوية  16=معدل درجات الحرارة السنوي 



2020لعام ( إربد)بيانات األرصاد الجوية في محطة شارع البارحة 

مئويةدرجة 19.4= معدل درجات الحرارة السنوي 

%59.6=  معدل الرطوبة السنوي 



2020لعام ( الزرقاء)بيانات األرصاد الجوية في محطة وادي الحجر 

مئويةدرجة 22.1=   درجات الحرارة السنوي  معدل 

%55.5=  الرطوبة السنوي معدل 









نسب تغير تراكيز الملوثات في الهواء دراسة : خامسا  

المحيط في عمان وإربد، والزرقاء نتيجة اإلجرءات 

حتى 15/3/2020الحكومية المتخذة خالل الفترة من 

لمواجهة جائحة فيروس كورونا15/4/2020
تهدفوقراراتإجراءاتعدةاألردنيةالحكومةاتخذت

رتظهالذيالمستجدكورونافيروسانتشارعلىللسيطرة

ومنهاد2020آذارشهرمطلعفيب اإلصابةحاالتأولى

وميةالحكالمؤسساتوتعطيلالجزئيدأوالشاملالحظرفرض

ضبعفيبالمركباتالتنقلومنعالحدوددوإغالقوالخاصةد

تالمركبالحركةوالفرديالزوجيبنظامالعملأوالفترات
.الوبائيةالحالةحسبالمتخذةاإلجراءاتمنوغيرها



الكبرىنسبة التغير في معدالت تراكيز الملوثات في المدن الثالثة 

المدينة الملوثات

لت نسبة النخفاض في المعد

-15/3اليومية للفترة 

مقارنة فيها 15/4/2020

-14/2في الفترة 

14/3/2020

نسبة النخفاض في 

المعدلت اليومية للفترة

15/3-15/4/2020

مقارنة فيها في الفترة 

2019نفسها من العام 

المتوسط

PM10 

مع احتساب )

(العواصف الترابية

%38%32.7%43.3عمان 

%14.8%13.5%16.2اربد

%30.1%29.5%30.7الزرقاء

PM10

مع إزالة تأثير )

(العواصف الترابية

%47.1%46.1%48.2عمان 

%31.8%36.8%26.7اربد

%35.9%39%32.8الزرقاء

NO2

%49.9%48%51.8عمان

%71.2%75.8%66.7اربد

%56%68.4%43.6الزرقاء

SO2

%18%11.6%24.4عمان 

%47.4%60.2%34.6اربد

%44%59.5%28.5الزرقاء

CO

%17.5%9%26عمان 

-%55-%8اربد 

-%35-%48الزرقاء

O3

%23.5%6%41عمان 

%21%25%17اربد 



الموقع 

االلكتروني 

المباشر لعرض 

مؤشر جودة 

الهواء

www.Jordanenv.com

http://aqicn.org/city/jordan/amman/greater-
amman-municipality/

الهواءنوعيةمؤشر: سادسا  

Air quality index

http://moenv.gov.jo

http://moenv.gov.jo/
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مؤشرات  نوعية الهواء
لملوثات الهواء األساسيةUS EPAعلى معادلت وكالة البيئة األمريكية   AQIيعتمد طريقة احتساب مؤشر نوعية الهواء 

مؤشر نوعية الهواء اآلثار الصحية بيان تحذيري

0 - 50 جيد
اا خطريشكللالهواءتلوثأنكماجيدة،الهواءنوعيةتعتبر

يُذكر

51 - 100 معتدل

قدالملوثاتلبعضفبالنسبة،ذلكومع.مقبولةالهواءنوعية

ذينالاألشخاصمنجداا قليللعددمعتدلصحيقلقهناكيكون

.الهواءلتلوثعاديةغيرحساسيةلديهم

101 - 150
غير صحي للمجموعات

الحساسة

غيرمن.صحيةآثاراالحساسةالمجموعاتأعضاءيواجهقد

.الناسعامةيتأثرأنالمحتمل

151 - 200 غير صحي

صحة؛العلىتؤثرالتيالجانبيةاآلثارمنالناسمعظميعانيقد

منيعانونفقدحساسصحيوضعلديهمالذيناألفرادأما

خطيرةصحيةمشاكل

201 - 300 غير صحي للغاية .السكانجميعيتأثرأنالمرجحمن

301 - 500 خطير خطورةأكثرصحيةآثارمنالجميعيعانيقد
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2020مؤشر نوعية الهواء لعام 
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المعدل في الثالث محافظات الزرقاء اربد عمان المعدل لجميع األشهر خالل 

2020

75.1% 61.9% 91.9% 71.4% نسبة األيام التي كان فيها 

مؤشر نوعية الهواء جيد

24% 36.5% 7.8% 27.7% نسبة األيام التي كان فيها 

مؤشر نوعية الهواء معتدل

0.7% 1.3% 0.3% 0.5% نسبة األيام التي كان فيها 

مؤشر نوعية الهواء غير 

صحي للمجموعات الحساسة

0.14% 0.3% - 0.13% نسبة األيام التي كان فيها 

مؤشر نوعية الهواء غير 

صحي



نتائج رصد نوعية الهواء المحيط باالعتماد على 

مؤشر نوعية الهواء في عمان 
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رصد نوعية الهواء المحيط باالعتماد على نتائج 

إربد مؤشر نوعية الهواء في 
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نتائج رصد نوعية الهواء المحيط باالعتماد على 

مؤشر نوعية الهواء في الزرقاء 

8/12/2021 سيد صالح. م-وزارة البيئة 



نتائج رصد نوعية الهواء المحيط باالعتماد على 

المحافظات الثالثة مؤشر نوعية الهواء في 
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2020الخالصة من التقرير السنوي 
ة في النتائج إلى أن نوعية الهواء المحيط في كل من عماند إربدد والزرقاء جيدتشير •

حيط رقم معظم أيام السنة استناداً إلى القاعدة الفنية األردنية الخاصة بنوعية الهواء الم
1140 /2006

ميع لم تسجل أي تجاوزات في المعدالت السنوية لملوثات الهواء التي ُرصدت في ج•
المسموح بها للحدود المحطات 

وثاني ( SO2)وثاني أكسيد الكبريت ( CO)أول أكسيد الكربون )كانت تراكيز الملوثات •
في معظم المحطات ضمن الحدود المسموح (( O3)واألوزون ( NO2)أكسيد النيتروجين 

.1140/2006بها في القاعدة الفنية األردنية الخاصة بنوعية الهواء المحيط رقم 

مات ذات العواصف الرملية  والرياح الخماسينية في رفع مستوى تراكيز الجسيساهمت •
وجود تجاوزات مما أدى إلى ( PM10)ميكرون 10≥ قطر فعال أصغر من أو يساوي 

1140/2006في معظم المواقع  للمعدالت اليومية للحدود المبينة في القاعدة الفنية رقم 
.لنوعية الهواء المحيط

مؤشر نتائج رصد نوعية الهواء المحيط في المحافظات الثالثة باالعتماد علىأظهرت •
% 75.1نوعية الهواء المحيط أن متوسط نسبة األيام التي كان فيها نوعية الهواء جيدة 

أما متوسط نسبة األيام التي كان فيها الهواء غير صحي %. 24وكانت معتدلة بنسبة 
%0.14ونسبة األيام التي كان فيها الهواء غير صحي % 0.7للمجموعات الحساسة 
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2020توصيات تقرير 
نوعيةومراقبةالهواءتلوثلمكافحةوطنيةاستراتيجيةإعدادعلىالعملضرورة(1

تلوثكافحةمقضاياتتضمنللبيئةقطاعيةاستراتيجيةإعدادأوالمملكةدفيالمحيطالهواء
.المحيطالهواءنوعيةومراقبةالهواء

عددادةوزيالحاليةدالرصدمواقعفيالمحيطالهواءنوعيةمراقبةفياالستمرار(2
رصدالشبكةإلىوضمهاالمستمربالرصدالمشمولةغيرالمناطقكافةلتغطيالمحطات
.الوطنية

ً (PM2.5)العالقةالدقيقةالجسيماتلقياسأجهزةإضافة(3 توصياتمعتماشيا
راكيزتلقياسأجهزةإضافةوكذلكضارةصحيةتأثيراتمنلهالماالعالميةالصحةمنظمة

Black)األسودالكربون Carbon)السيرحركةكثافةمنتعانيالتيالمناطقفي.

.الحاجةحسبالمحطاتفيالغازيةالملوثاتلقياسالتجهيزاتاستكمال(4

ثحيالمحطاتجميعفيواتجاههاالرياحوسرعةالجويةاألرصادعناصرقياس(5
.فقطمحطاتثالثفيُرصدت

.الهواءوعيةبنالمتعلقةاألردنيةالقياسيةوالمواصفاتالتشريعاتوتحديثمراجعة(6

تلوثبالمتعلقةالبحوثإجراءعلىالعلميالبحثومراكزالجامعاتودعمتشجيع(7
.البيئةعلىالسلبيةاآلثارمنوالحدالهواء
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:الهواءملوثاتانبعاثاتمنللحداتخاذهايمكنالتياإلجراءات

ادر بديلتة الوقود األحفتوري إلتى مصتتشجع وزارة البيئة االنتقال من االعتماد المباشر على مصادر

( الهايبردد الكهرباء)للطاقة وتدعم استخدام المركبات الصديقة للبيئة 

خفيتف متن من انبعاثات ملوثات الهواء متن جميتع المصتادر الثابتتة والمتحركتة والتوتسعى إلى الحد 

اون متع المعنيتين بالتعتاآلثار البيئية السلبية على نوعية الهواء المحيط والتحول نحو اقتصاد أخضتر 

: ن خاللجميع القطاعات بما فيها قطاع النقل للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وذلك مفي 
وأقلوفعالةآمنةتكونبحيثجماعيالنقلالووسائطالعامالنقلمنظومةتحسين ً ً لطاقةلاستهالكا وتلويثا

.كافةللمواطنينالتنقلوسهولةحريةلضمانللبيئةد

بوقودالخاصة195/2016رقماألردنيةالفنيةبالقاعدةوااللتزامالوقودنوعيةتحسين

بوقودالخاصة164/2018رقماألردنيةالفنيةالقاعدةوالديزلدعلىتعملالتيالمركبات

الرصاصمنالخاليالبنزينعلىتعملالتيالمركبات

يلةقلالكهربائيةوالسياراتالهجينةالمركباتاستخداملتشجيعجمركيةإعفاءاتمنح
.االنبعاثات



 ت واآلليات وذلك حركة تنقل المواطنين لمسافات بعيدة وتقليل استعمال المركباتقليل
ى ممارسة وتشجيع المواطنين علمن خالل تشجيع الحكومة اإللكترونية والالمركزية

مسارات واستعمال الدراجات الهوائية وتخصيصبتحسين األرصفةالمشيرياضة 
.مناسبة لها

بماالمركباتفيالحرق عملياتلتحسينتؤهلهابطريقةوالمحركاتالمركباتصيانة
الملوثةالنبعاثاتمنخالنقيهواءإلىوصولا الديزلذلكفي
ائجنتلستخدامالنقلقطاعفيالعاملةللمركباتموحدةبياناتقاعدةإنشاء

تخاذاعلىالقرارصانعيلمساعدةالقائمالوضعوتحليلدراسةفياإلحصاءات
.مستقبالا النقلبقطاعللنهوضالمناسبةالقرارات

كافةومناألردنفيالنقلقطاعمنالهواءملوثاتالنبعاثاتلجرددراساتإجراء
.األخرى المصادر

النقلقطاعنمالنبعاثاتمنللحدعالمياا المستخدمةالتقنياتمنالستفادةتشجيع.
البترولفاةمصفيمعالجةوحدةإنشاءيتطلبمنخفضةكبريتبنسبةديزلإنتاجإن

تمالوحداتهذهوانمرافقةوحداتمنلهايلزممامعممكنوقتبأسرعاألردنية
.الرابعالتوسعةمشروعضمنبالعتبارأخذها

باتالغاتأهيلوإعادةالحدائقوإنشاءوخارجهاالمدنداخلاألشجارزراعةتشجيع
الحرجيةوالمناطقوالمتنزهات



Thank you for 

listening.
سيد صالح. م-وزارة البيئة 8/12/2021


