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الرئة،نمووضعفالهوائية،الشعببالتهابواالصابةلديهم،والتركيزاليقظةبقلةالهواءلتلوثاألطفالتعرضيرتبط

.2األخرىالتنفسيالجهازوأمراض1الربومثلمزمنةبأمراضاإلصابةخطروزيادة

الهدف من هذه الوثيقة االرشادية هو ترجمة العلوم المعقدة إلى نقاط بسيطة 

تمكن المدارس واألطفال والمجتمعات من اتخاذ قرارات مستنيرة تعمل على 

.تقليل تعرض أطفال المدارس لتلوث الهواء

فال يوضح الشكل أعاله قصر ارتفاع المستوى الذي تتنفس خالله األط
الموجودين في الشارع أو داخل عربة األطفال للهواء، حيث يؤدى قصر
اق ارتفاع عربات األطفال وقصر طول قامة األطفال لتعرضهم الستنش
ية الهواء من المستوى الذي تتركز فيها انبعاثات المركبات بدرجة عال

(Sharma and Kumar3 .)ال حيث يبلغ ارتفاع مستوى تنفس األطف
متر فوق مستوى سطح األرض، و حيث أن 0.85و0.55الصغار ما بين 

ي عوادم المركبات عادة ما تقع ضمن متر واحد من مستوى الطريق بالتال
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الناجحةاالستراتيجيةتتطلب.6جذريالمستوىعلىحقيقيفرقإلحداث

هدفتستاألوجهمتعددةإجراءاتالهواء،لتلوثالتعرضحدةمنللتقليل

.المحليوالمجتمعوالمدارسالمدارسأطفال

البالغينمنعرضةأكثرواألطفال

واألمراضاألعراضبهذهلإلصابة

يجةونتكامل،غيرلديهمالرئةنموألن

ونيتنفسفهمبالتاليطولهملقصر

األرضسطحقربمستوىعندالهواء

هذا.تلوثاأكثربهالهواءيكونوالذي

لومعدالبدنينشاطهمالىباإلضافة

أننجدذلكومع.3المرتفعتنفسهم

منبالقربتقعالمدارسمنالعديد

لتسهيلوذلكالرئيسيةالطرق

عاثاتانبتصلوبالتالياليهاالوصول

ةالمدرسمبانيإلىبسهولةالمركبات

المملكةفي.الدراسيةوالفصول

2000منأكثريوجد،المتحدة

وطرقمنبالقربوحضانةمدرسة

هواءتلوثبمعدالتتتسمشوارع

ةالسامالملوثاتذلكفيبما،4عالية

عنقطرهايقلالتيالجسيماتمثل

فييوجد.(PM2.5)ميكرومتر2.5

االمتحدةالمملكة رانتشامعدلأيض 

ةدولبأيمقارنةاألطفاللربوأعلى

.4أخرىأوروبية
فالاألطلنقلالسياراتاستخداميؤدي

اطالنقتكثيفإلىالمدرسةوإلىمن

المدرسةمبانيداخلتلوثاالكثر

األطفالتعرضيزدادقد.وحولها

باطؤتبسببالهواءلتلوثداعيبدون

يلتشغمعتوقفهاأوالمركباتحركة

تضاعف،إنجلترافي.المحركات

يةالمدرسللرحالتالسياراتاستخدام

حيث،الماضيينالعقدينمدارعلى

سيارات4كلمنواحدةسيارةتنقل

الذروةأوقاتفيالطريقعلى

قد.5المدرسةإلىاألطفالالصباحية

غيربشكلاألطفالتعرضيزداد

المحركتباطؤبسببضروري

تعملالتيالثابتةالمركبات)

،ةالسياروتباطؤوتسارع(بمحركات

بالقربأوالمدرسةمبانيفيسواء

التوصيلساعاتخالل،منها

.واالستالم



إلىالتوصياتتندتس.حولهاوماالمدارسفيالهواءلتلوثالتعرضبتقليليتعلقفيماالممارساتأفضلالوثيقةهذهتلخص

وتصميمهااؤهاإنشتمالذيالعملينهجهافيالوثيقةهذهتتميز.العلمتطورمعللتعديلتخضعقدلذلكمعاصرةعلميةأدلة

تمالوثيقةهذهادإلعد.(والمجتمعوالمدرسةاألطفال)المستقبلينمنالرئيسيةالمجموعاتبالتساويمستهدفةمشترك،بشكل

علىمبنيةالوثيقةهذهفانذلكالىباإلضافة11-13و3مرجعيةودراسات10-7الهواءبتلوثمتعلقةرئيسيةبأبحاثاالستعانة

14Guildfordليفينججيلفوردمختبرفيتمتاألنشطة Living Lab (GLL)للعامةإرشاداتلتوفيرالواسعةالخبرةو

والعديد16النباتاتأنواعالختيارالعامةوالتوصيات15الخضراءالتحتيةالبنيةتنفيذفيالرائدةاإلرشاداتمثل)والمختصين

،18والكلياتالمدارسلموظفيالهواءجودةارشادات:مثلسابقةألعمالتكملهالوثيقةهذه.(17بذلكالمتعلقةالسياساتمن

الهواءاجراءاتو،20التنميةفيوالتحكماألراضيالستخدامالمستقبليوالتخطيط،19والصحةالخارجيالهواءوجودة

.27المركباتتباطؤمنعاجراءاتو،26الداخليالهواءلجودةالصحيةواآلثار،25-21النظيف

تأثيرهاالهواءثاتملومنفئةوهيالدقيقة،الجسيماتتأثيربتخفيفاالرشاديةالوثيقةهذهفيالواردةالتوصياتمعظمتهتم

هذازيرك.النيتروجينأكاسيدمثلأخرىضارةملوثاتعلىاالرشاداتهذهتنطبققدذلكومع.28اإلنسانصحةعلىقوى

المدرسةالىومنالذهابعندالمركباتمنإنزالهمأواألطفالصعودفيهايتمالتيبالنقاطتتعلقمحددةقضيةعلىالدليل

مبانيالداخلالهواءبجودةالخاصةللتوصياتالوثيقةهذهفيالتطرقيتمولم.المدارسحولالمرورياالزدحاموبنقاط

فئاتلثالثةمستهدفةتوصيات10وعامةتوصيات10الوثيقةهذهتقدم.الصحةعلىوتأثيراته(بالمدارسالفصولمثل)

مدنالفيالموجودةالصغيرةالمدارسمثلالمدارسبعضأنندركنحن.(المحليةوالمجتمعاتوالمدارساألطفال)محددة

أكبروفيإلمكانابقدرواالرشاداتالتوصياتهذهتطبيقولكنواالرشادات،التوصياتهذهبعضتنفيذفيتحدياتستواجه

االوثيقةهذهتكونقد.مفيد اقطع اسيكونالمدارسمنممكنعدد األعماريخاطبلتكييفهيتمتعليميدليلبمثابةأيض 

فيساهمتهممتقليلوبالتاليلهمالرعايةمقدميأوأمورهموأولياءاألطفالمعرفةتحسينعلىالمدارسيساعدمماالمختلفة،

.الهواءلتلوثتعرضهمتقليلوأيضاالهواءتلوثزيادة

ة بدرجة ويرجع ذلك إلى نقص األدلة المتعلق. لم يتم ترتيب االرشادات العامة أو المستهدفة بهذه الوثيقة وفق ا لألهمية أو التأثير

انظر التوصية العامة رقم )تأثير كل إجراء مقارنة باألخر، كما يرجع ذلك إلى الحاجة إلى اتباع نهج شامل لمعالجة المشكلة 

هي أكثر ( مثل اجراءات منع تباطؤ المركبات وتشجيع تقليل استخدام المركبات)وكقاعدة عامة تعد أنظمة التحكم النشطة (. 1
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:الجميع والعمل سويا  إشراك 1.
لخالمنالهواءلتلوثالتعرضتقليليمكن

تلوثالمصدرفياماسلبيةأونشطةتحكمأنظمة

الشخصأوفي(العادمانبعاثاتمنالحدمثل)

رتداءامثل)التلوثلهذايتعرضالذيالمستقبل

تقبلالمسوالشخصالمصدربينفيماأو(األقنعة

تقليليمكنكما.(الخضراءالحواجزمثل)

اتالسلوكيتغييرخاللمنللتلوثالتعرض

الطرقتجنبمثلالصائبةالقراراتواتخاذ

اتباعإنفلذلك.تلوثا  األكثرالنقاطمنالقريبة

بينوالمشاركةالتواصليتضمنشاملنهج

اتوالهيئوالمجتمعاتواآلباءواألطفالالمدارس

نمللحدالشاملالتغييرمفتاحهوالحكومية،

.الهواءلتلوثالتعرض

المدارسحولنظيفهواءمنطقةإنشاء2.
المدارسحولنظيفهواءمنطقةإنشاءيؤديأنيمكن

بعاثاتانفيالتحكممثل)"نشطة"حلولتنفيذخاللمن

سيرلتقلينهجاتباعخاللمنللهواءالملوثةالمركبات

أوالركوبنقاطونقلالمدارسبجوارببطءالمركبات

االمركباتمنالنزول إلى(المدرسةمداخلعنبعيد 

.وحولهاالمدرسيةالمبانيداخلالتلوثمستوياتتقليل

ممنوع التباطؤ أو 

التوقف بالسيارة مع 
تشغيل المحرك

تحميل 

الركاب 
بالسيارة



فيمللتحكالسلبيةاألنظمةمناالستفادة3.

الهواءتلوث
تالميذضتعرلتقليلالسلبيةالتحكمأنظمةتستخدم

حركةعنالناتجةلالنبعاثاتاليوميالمدارس

استخداماألنظمةهذهأمثلةومن.السياراتمرور

الطرقوبينالمدرسةبينماالنباتيةاألسوار

ةالمستخدمالنباتاتاختيارويجب.لهاالمجاورة

ةالبيئيوالظروفالمدرسةلموقعوفقابعناية

هاتسببقدمشاكلأيلتفادىوذلكبهاالمحيطة

.منهااللقاححبوبانبعاثمثلالنباتاتهذهنوعية

األنظمةمنيحسنسوفالنباتاتوجودأنكما

لتنوعاودعمالضوضاءتقليلمثلاألخرىالبيئية

.البيولوجي

الدراسيةالقاعاتداخلالهواءجودة4.
منثةالمنبعالدقيقةالجسيماتدخولتقليليمكن

طريقعنالدراسيةالقاعاتالىالمرورحركة

نقاطلالمواجهةوالنوافذاألبوابفتحمنعأوتقليل

تالحافالأوالسياراتمنالركابنزولأوتحميل

انيثتراكملزيادةيؤدىقدهذاولكن.المدرسةعند

هذهمنةالقريبالدراسيةالقاعاتفيالكربونأكسيد

يةتهونظماستخداميمكنلذلك.والنوافذاألبواب

ةخاصوحداتأوالهواءلتنقيةووحداتميكانيكية

اتالجسيمتراكملتقليلالدراسيةالقاعاتلهذه

ثانيذلكفيبمااألخرىوالملوثاتالضارةالدقيقة

.الكربونأكسيد

تحميل 

الركاب 

بالسيارة



بعنايةالجديدةالمدارسمبانيتخطيط5.
حيثالمزدحمةالطرقمنبالقربالمدارسأغلبتقع

يقلالهواءتلوثوألن.أعلىالهواءتلوثتركيزيكون

لكلذالطريقعنالمسافةبعدتكلماكبيرةبصورة

عموقفيليكونالجديدةالمدرسةموقعاختياريجب

ااستراتيجي مع.إلمكانابقدرالرئيسيةالطرقعنبعيد 

المدرسةبينماوالدراجاتللمشاةآمنةممراتعمل

تميأنيجبكما.لهاالموصلةالرئيسيةالطرقوبين

منقريبةمسافةعلىليكونالمدارسموقعاختيار

السيرىعلللتشجيعوذلكتخدمهاالتيالسكنيةالمناطق

وهذا.المدارسلهذهللوصولالدراجاتركوبأو

ياراتسمنالناتجةاالنبعاثاتتأثيرلتقليلسيؤدى

اليومأثناءللطلبةالرعايةمقدميأواألمورأولياء

.الدراسي

األقدامعلىسيراالمدرسةإلىالذهاب6.
علىسيراالمدرسةمنوالعودةالذهابتشجيعيجب

ليعمأنهكماونفسيةصحيةفوائدمنلهلمااألقدام

للمهاراتواكتسابهمالطالباستقالليةدعمعلى

أنهكماالطرق،علىالسالمةومهاراتاالجتماعية

التاليوببالسياراتالمرورياالزدحامتقليلالىيؤدى

سةالمدروالىمنالذهابيؤدىكما.الهواءتلوثتقليل

شعورتعزيزإلىمنتظمبشكلاألقدامعلىسيرا

.بهمالمحيطةالمنطقةوفهمبمجتمعهماألطفال



ريالضروغيرالسيارةاستخدامتجنب7.
عامكلبشالدقيقةالجسيماتتركيزاتتعتبر

من)الصباحفيالذروةساعاتخاللأعلى

ةحركحجمارتفاعبسبب(ص9الى7الساعة

المالئمةالظروفلضعفوأيضاالمرور

ارنةمقوذلكالجويبالهواءالملوثاتلتشتيت

من)الظهيرةبعدالمدارسمنالعودةبفترة

تجنبفإنوبالتالي.(م4الى2الساعة

ذههخاللللسياراتالضروريغيراالستخدام

منيوإيجابمباشرتأثيرلهيكونقدالساعات

واالزدحامالمرورحركةحجمتقليلخالل

قليلتوبالتاليبالسيارةالمقطوعةالرحلةومدة

مقدميأوأمورهموأولياءاألطفالتعرض

.الدراسياليومأثناءللتلوثلهمالرعاية

لىعالموجودوالغباراألتربةأثرتقليل8.
الطرقسطح

السياراتمرورحركةقلةمنالرغمعلى

خاللالملوثاتتشتيتعلىالجوقدرةوتحسن

فانالظهيرةبعدماالمدارسمغادرةفترة

مثلسبيانالحجمكبيرةالعالقةالجسيماتتركيز

الذروةةبفترمقارنةأكبريكونوالغباراألتربة

ونيكالطرقأسطحألنهذاويرجع.الصباحية

ترةفخاللالمرورحركةيجعلمماجفاف اأكثر

ههذتعليقإعادةعلىتساعدالظهيرةبعدما

عمليبينما.أخرىمرةبالهواءوالغباراألتربة

يلاللأثناءالطرقأسطحعلىالمتكونالندى

لخالوالغباراألتربةتعليقإعادةمنععلى

أسطحترطيبفانلذلك.الصباحيةالذروةفترة

تقليلعلىيعملسوفالنهارخاللالطرق

مرةبالهواءوالغباراألتربةهذهتعلقإعادة

.أخرى



مشاركةطريقعنالهواءبتلوثالتوعية9.

العلميةالمشاريعفيالمواطن
فيمشاركتهمخاللمنالمواطنينتعاونيؤدي

الاألطفبينالوعيتحسينإلىالعلميةالمشاريع

وطرقالهواءبتلوثوالمجتمعوالمدارسواآلباء

بتبادلللمشاركينذلكيتيححيث.أثارهمنالتخفيف

القراراتوصانعيالباحثينمعومخاوفهمخبراتهم

المهمةالقضايالمعالجةشاملةإجراءاتالتخاذالسياسية

.الهواءبتلوثالمتعلقة

التعليمفيالهواءتلوثقضاياادراج10.
واالستراتيجياتالهواءتلوثقضاياادراجيمكن

علىةالدراسيالمناهجفيآثارهمنللتخفيفالمتبعة

زتعزييتمالمثالسبيلعلى.القوميالمستوى

ومهاراتواالجتماعيةالعلميةاألساسيةالمهارات

الموصيالممارساتمنكجزءالطرقعلىالسالمة

الاألطفتساعدوالتياإلرشاديالكتيبهذافيبها

ك،ذلعلىعالوة.الدراسيةالمناهجأهدافتحقيقعلى

لتلوثاوقياساالستشعارأجهزةتوفيريؤدىأنيمكن

التجارباجراءدعمالىالجميعمتناولفيبأسعار

لتالميذابهايقومالتيالهواءبتلوثالمتعلقةالعملية

فيعلميكنشاطأوالدراسيالمنهجمنكجزء

.العلميةالنوادي



التوصيات المستهدفة



.وجيزةلفترةكانلوحتىاالنتظارأثناءالسيارةمحركبإيقافقم•

.المدرسةمنالخروجأوالوصولفتراتأثناءالسيارةاستخدامتجنب•

.المدرسةمدخلمنبالقربالسياراتإيقافمنعيجب•

لحدلالمدرسة،وإلىمنالدراجاتركوبأوالسيراالمكان،بقدرواألطفالاآلباءعلىيجب•

.يالبدننشاطهمزيادةالىباإلضافةالهواء،جودةعلىللسياراتالسلبيالتأثيرمن

.االقدامعلىسيراللمدرسةالوصولعلىاألطفالتشجيعالمدارسعلىيجب•

عنعيدةبتكونحتىالمدرسةالىللوصولالمستخدمةالمركباتوقوفنقاطتغييريجب•

.المدخل

فسنفياألطفالكليخرجالحتىوتوزيعهاالسياراتمنالركابنزولأوقاتتنظيم•

للوصوللرحلةانفسخاللالنقلوسيلةلنفسطفلمنأكثرمشاركةعلىوالتشجيعالتوقيت

.للمدرسة

محيطفيالموجودةفيهاالوقوفالممنوعالمناطقفيالسياراتالوقوفعدمعلىالتشديد•

.المدرسة

الحقيقة

1.رقم 

لخالببطءوسيرهاللسياراتالمرورياالزدحاميؤدىأنيمكن

الىالمدارسالىذهابهمعندالسياراتمنالركابنزولأوقات

ةالمدرسمحيطفيالهواءفيالعالقةالجسيماتتركيززيادة

.٪300بنسبة

رسالة عامة

ارس وبالتالي فان تجنب استخدام السيارات خالل هذه األوقات سوف يقلل من تعرض أطفال المد

.للملوثات الضارة المنبعثة من المركبات الى الثلث

.التشغيلقيدمحركاتهاتكونعندماالسياراتعنابتعد•
رسالة 
لألطفال

دور 
المدرسة

دور 
المجتمع



ابعيبإيقافهاقمأوأمكن،حيثماالمدرسةوالىمنللذهابالمركباتاستخدامتجنب• عند 

.الستخدامهاضرورةهناككانإذاالمدرسةمداخل

وقوفحظرمعالمركباتوانتظارلوقوفأماكنإنشاءعلىالمحليةالسلطاتحث•

ابالذهفتراتأثناءالمرورحركةلتحسينبالمدارسالمحيطةالشوارعفيالمركبات

.المدرسةمنوالعودة

مناألطفالونزولركوبأوقاتلتوزيعوبعدهاالمدرسةقبلماأنشطةوجدولةتنظيم•

.السياراتعددلتقليلوذلكالمركبات

دراجاتوفيربتالمدرسةقيامطريقعنالمثالسبيلعلىللجميع،الدراجاتاستخدامتشجيع•

.بهاللعاملين

رسالة 
لألطفال

دور 
المدرسة

دور 
المجتمع

الحقيقة

.2رقم 

منالخروجفترةخاللللهواءالملوثةالعالقةالجسيماتتركيز

فيهعليكانتمماأضعافبثالثةأقلالمركباتوصعودالمدرسة

نألذلكويرجعالمركباتمنوالنزولللمدرسةالوصولفترات

أنكماموزعةالمركباتوركوبالمدرسةمنالخروجأوقات

.يرةالظهبعدمافترةفيأفضلتكونالملوثاتتشتتظروف

رسالة عامة

الزدحام تؤدى جدولة أوقات تحميل الركاب في السيارات خالل فترة العودة من المدرسة الى تقليل ا

المروري حول المدرسة وبالتالي تقليل االنبعاثات الناتجة من حركة مرور السيارات حول 

.المدرسة

لتياأومتوقفةوهيمحركهايدورالتيالسياراتعناإلمكانقدربعيدةمسافةعلىابق•

.ببطءتسير



ذتنفيأو/وحولهاخضراءحواجززراعةفيالمدرسةدعمالمحليالمجتمعألفراديمكن•

.مناسبةأخرىتدابير

يةأولووعملالجديدةالمناطقتخطيطعندالمحليةالسلطاتمعالمحلىالمجتمعتعاون•

األقدامىعلالسيرعلىواألطفالاآلباءلتشجيعللتنزهومناسبةآمنةوممراتطرقإلنشاء

.المدرسةمنوالعودةالذهابعند

وقتفيوجعلهاأمكن،إنالطلق،الهواءفيتتمالتيالصباحيةالفصولجدولةإعادةيجب•

.(الظهيرةبعدأي)الدراسياليوممنالحق

لطرقواالمدرسةمبانيبينالخضراءالنباتيةالحواجزبزراعةتقومأنللمدارسيمكن•

تكونأنويجب.المدارسبيئةعلىالسياراتمرورحركةتأثيرلتقليلوذلكلهاالمجاورة

.لألطفالحساسيةتسببوالسامةغيرالحواجزهذهفيالمستخدمةالنباتات

ألقداماعلىللسيرآمنممرمعالرئيسي،الطريقمنبالقربإضافيمدخلبعملالقيام•

.المدرسةنطاقداخلخضراءبحواجزمحاط

.ممزدحطريقعلىيطلسورأيمنبالقرباللعبمناألطفالالمدارستمنعأنيجب•

دور 
المجتمع

الحقيقة

.3رقم 

لطريقالمجاورالملعبفيللهواءالملوثةالجسيماتتركيز

لخالالرئيسيةالطرقعلىالموجودةلتلكمماثليكونمزدحم

الصباحفيللمدرسةالذاهبينالركابإنزالفترات

رسالة عامة

سين جودة زراعة األسوار النباتية الكثيفة حول محيط المدرسة من الحلول الطبيعية التي تعمل على تح

.الهواء في بيئة المدرسة

تى أي أنشطة في ملعب المدرسة يجب أن تكون بعيدة عن فترات ذهاب أو نزول الركاب عند المدرسة ح

.يتم تنفيذ التدابير المناسبة للتخفيف من تلوث الهواء من قبل المدرسة أو المجتمع

فيخاصةالطريقهذامنبالقربتلعبأالفحاولالطرق،أحدمنقريب االملعبكانإذا•

.الصباح

رسالة 
لألطفال

دور 
المدرسة



وحاول،االمكانبقدرالمدرسةعندالركوبأوالنزولفتراتأثناءالسيارةاستخدامتجنب•

.المدارسمداخلعنبعيد االسياراتإيقاف

.المدارسوإلىمنالدراجاتركوبأوالمشيعلىواألطفالاآلباءتشجيع•

.الدراسيةالفصولمداخلعنبعيدةالسياراتركوبأونزولنقاطتكونأنيجب•

زولننقاطعنبعيدةمساراتخاللمنالمدرسةداخلفصولهمإلىاألطفالتوجيهيجب•

عندتالسيارامرورمنالناتجةالضارةلالنبعاثاتتعرضهممنللحدالسياراتوركوب

.النقاطهذه

نمبالقربالموجودةاألبوابعبرالدراسيةالفصولالىالوصولإمكانيةمنعيجب•

جودةعلىالمرورحركةمنالمنبعثةالعالقةالجزيئاتتأثيرمنللحدالمرورياالزدحام

.الفصولداخلالهواء

الحقيقة

.4رقم 

فصولالفيللهواءالملوثةالجسيماتتركيزيتضاعفأنيمكن

عندالركابنزولفتراتخاللللطريقالمواجهةالدراسية

.المدرسة

رسالة عامة

ن تقليل االنبعاثات الناتجة من حركة المرور المجاورة للمدرسة عن طريق حظر دخول السيارات إال م

.وتحديد أماكن وقوف وانتظار السيارات في نقاط بعيدة عن مدخل المدرسة. مداخل محددة

.مدرسةالعندالركابنزوللنقاطالمجاورةالدراسيةالفصولنوافذأوأبوابفتحتجنب•
رسالة 
لألطفال

دور 
المدرسة

دور 
المجتمع



عيدةبمناطقفيالجديدةالمدارسوجودلضمانالمحليةالسلطاتمعالسكانيتعاونأنيجب•

يسيةالرئبالطرقالمدرسةلربطوالدراجاتللمشاةآمنةممراتوجودمعالرئيسية،الطرقعن

.السكنيةللمناطقالموصلة

.الدراسيةالفصولفيالكربونأكسيدثانيقياسأجهزةتركيبمراعاة•

رضالتعأعراضاألطفالعلىالمعلمونالحظإذاالدراسيةالفصولإلىالنقيالهواءضخ•

بوضوح،التفكيرعلىالقدرةوعدمالتعب،مثل)الكربونأكسيدثانيمنعاليةلمستويات

.(والدوخةوالصداع،

بتجديدوالسماحالفصوللتهويةالحاجةعندللطريقالمواجهةالنوافذأواألبوابفتحيجب•

منوالركوبلإلنزالالذروةأوقاتعنبعيدةأوقاتفيتكونأنبشرطداخلهاالهواء

.السيارات

مناسبةأنظمةءإنشافيالتفكيرأوبانتظامالهواءفالترأوالهواءتنقيةأجهزةبتنظيفالقيام•

الملوثاتربتسوتقليلالدراسيةالفصولداخلالهواءتلوثلتقليلوالتهويةالهواءلترشيح

اليهاالخارجية

الدرسلخالمغلقةالنافذةإبقاءفحاولفصلك،نافذةمنالمدرسةمدخلرؤيةبإمكانككانإذا•

إذااليومنمالحقوقتفيالنوافذهذهفتحيمكنك.الصباحيالتلوثمننفسكلحمايةاألول

.التعبأوبالحرارةشعرتإذاأوذلكمعلمكسمح

الحقيقة

.5رقم 

منعإلىالدراسيةالفصولنوافذأوأبوابإغالقيؤديأنيمكن

.الفصولداخلالىالمرورحركةمنالناتجةاالنبعاثاتدخول

فيالكربونأكسيدثانيغازتراكملزيادةيؤدىسوفهذاولكن

.الفصول

رسالة عامة

اب أو لتقليل تلوث الهواء في الفصول الدراسية المرتبط باالزدحام المروري فانه يمكن اغالق األبو

.هاالنوافذ المواجهة لحركة المرور خالل ساعات الذروة مع فتح األبواب أو النوافذ الداخلية بدال  من

رسالة 

لألطفال

دور 
المدرسة

دور 
المجتمع



قف انطلق

الحقيقة

.6رقم 

كثراألالنقاطفيالعالقةالجسيماتعددتركيزيكونأنيمكن

بمقدارأعلى(الحافالتومحطاتالطرقتقاطعاتمثل)تلوث

.الحرةالمرورحركةذاتالطريقبأجزاءمقارنةالثلثين

:رسالة عامة

ات تؤدي عملية ايقاف محركات السيارات ثم إعادة تشغيلها مره أخرى أو التباطؤ في سرعة السيار

واء والتي تحدث عند نقاط مثل تقاطع الطرق أو مواقف الحافالت إلى ارتفاع تركيز الملوثات باله

.وبالتالي كلما قل وقت التواجد في هذه النقاط قل التعرض للتلوث

لملوثاتكتعرضلتقليلالحافالتومحطاتالطرقوتقاطعاتالرصيفعنتبتعدأنحاول•

.الضارةالمركبات

نقلعلىالمحليةالسلطاتتشجيعالمدارسمنوبدعمالمحليةالمجتمعاتعلىينبغي•

.اإلمكانبقدرالمدرسةمحيطعنبعيد االحافالتومحطاتالطرقتقاطعات

لىوإمناالنتقالبأنلألطفالالرعايةمقدميأواألمورأولياءإخطارالمدارسعلىيجب•

.مركباتالالنبعاثاتالتعرضنتيجةشديدخطريعتبرالرئيسيةالطرقعبرالمدرسة

تقاللالنوذلكأقلفيهاالمرورحركةأومرورحركةمنخاليةبديلةطرقاقتراحينبغي•

.المدرسةوالىمنبها

رسالة 
لألطفال

دور 
المدرسة

دور 
المجتمع



لتيامنبدال  األرضعنالمرتفعةالمقاعدذاتاألطفالعرباتاستخداميؤديأنيمكن•

الهواءلالطفمنهايستنشقالتيالمنطقةارتفاعإلىاألرضمنقريبالكرسيبهايكون

.للتلوثتعرضهمنذلكيقللوبالتالي

الظهرحقيبةداخلالمثالسبيلعلى)الصغاراألطفالأوالرضعحمليؤديقد•

ارتفاعزيادةإلىحولهاوماالتلوثالعاليةالمناطقفي(األطفاللحملالمخصصة

لمصادرممواجهتهفرصمنيقللمماللهواءالطفلأوالرضيعمنهيستنشقالذىالمستوى

.للتلوثتعرضهمتقليلوبالتاليمباشرةبصورةالتلوث

اءالخضربالحواجزلزراعتهامساحاتتوفيرمراعاةيجبخاصةأرضأيتخطيطعند•

مشاةللوممراتالمبانيوبينالطرقبينزراعتهايتموالتي(النباتيةاألسوارمثل)

.الخ...للدراجاتوممرات

عندةالموجودالهواءلملوثاتالعاليةالتركيزاتتأثيرعلىتشددأنالمدارسعلىيجب•

ليهمعتقترحوأناألطفالأواآلباءتنفسعلىاألرضسطحمنالمنخفضةاالرتفاعات

.(العامةالحدائقعبرالسيرمثل)وأنظفبديلةطرق

الحقيقة

.7رقم 

صغارالواألطفالاألطفالعرباتداخلالرضعاألطفاليتنفسقد

الدراسياليومأثناء٪60بمقدارالبالغينمنتلوثاأكثرهواء

وادمعارتفاعمنقريبةارتفاعاتعلىالهواءيستنشقواألنهم

.أعلىالتلوثتركيزيكونحيثالسيارات

:رسالة عامة

زيادة تكون تركيزات الملوثات أعلى بشكل عام في أول متر فوق مستوى سطح األرض وتنخفض مع

ع االبتعاد لذلك ستؤدي زيادة ارتفاع نقاط استنشاق الهواء للتنفس م. المسافة أو االرتفاع عن الطريق

.قدر اإلمكان عن عوادم السيارات إلى تقليل التعرض للتلوث

.المدرسةوإلىمنالمشيعندالطريقحافةعناالبتعادحاول•
رسالة 
لألطفال

دور 
المدرسة

دور 
المجتمع



رقالطمنبالقربأنواعهابجميعاألطفالعرباتإحضارتجنبالوالدينعلىينبغي•

كونتالتياألطفالعرباتاختيارفيمكنهمذلكمنالبدكانوان.بالمركباتالمزدحمة

.للطريقوليسلآلباءمواجهةتجلسفيهاواألطفالاألرضعنمرتفعة

أيمناعليةفأكثر(المركباتاستخدامتقليلمثل)التلوثمصدرفيالمباشرالتحكميكون•

الذيناءلآلبيمكنأيضا.للملوثاتالتعرضمنللحمايةمباشرةغيرتحكماستراتيجية

ناسبميكونحتىاألرضعنالعربةارتفاعمراعاةجديدةأطفالعربةشراءفييفكرون

.داخلهااألطفاللتنفس

يفمعهمأطفالهميصطحبونالذيناألمورألولياءمخصصةانتظارأماكنتوفيريمكن•

عيدةبتكونأنيجباألماكنوهذه.األرضمنقريبكرسيتتضمنالتياألطفالعربات

.عنهامرتفعمستوىأوعلىالسياراتانتظارساحاتعن

الحقيقة

.8رقم 

يفملموسفرقيحدثأنوشكلهااألطفالعربةلنوعيمكن

بيلسعلى.المدرسياليومأثناءللملوثاتبهااألطفالتعرض

يزاتتركيكونمستوىمنأكثربهاالتيالعرباتفيالمثال،

فيالطفللهايتعرضقدالتيللهواءالملوثةالجسيماتعدد

.%72بنسبةالعلويالمقعدمنأعلىالسفليالمقعد

رسالة عامة

هذه تختلط انبعاثات عوادم المركبات بالهواء الجوي خالل مسافة تبلغ واحد متر فوق سطح األرض و

ع ارتفاع كما تتوافق أيضا م. المسافة تتوافق مع االرتفاع الذي يستنشق فيه األطفال الهواء الجوي

عربة األطفال التي يكون فيها كرسي الطفل قريب من األرض مما يزيد من خطر تعرض األطفال

.الجالسين بهذه العربات الى االنبعاثات وتلوث الهواء الناتج من عوادم المركبات

االرصيف،منالبعيدالجانبعلىتبقىأنسيركأثناءتذكر• لالبتعادريق،الطحافةعنبعيد 

.التلوثعن

رسالة 
لألطفال

دور 
المدرسة

دور 
المجتمع



ظروففيقصيرةلفتراتللماءالمقاومةأوالمصمتةاألطفالعرباتأغطيةاستخداميمكن•

تعملثحي(الحافالتومحطاتالطرقتقاطعاتمثل)العاليةالتلوثنقاطعندالباردالطقس

.العربةداخلاألطفالتنفسمحيطوبينالمركباتعوادمانبعاثاتبينماكعازلاألغطيةهذه

مثل)هاخاللالهواءبمرورتسمحالتياألخرىاألغطيةأنواعأنيثبتعلميدليلأييوجدال

.الأمبالمثلفعالة(الشمسمنللحمايةالمستخدمة

والون،الكربأكسيدثانيتراكملتجنبطويلة،لفتراتالعربةغطاءباستخداميوصىال•

.الحارةالجويةالظروففيباستخدامها

أواألمورأولياءتشجيعخاللمنالهواءتلوثمنالتخفيفلتدابيرالترويجللمدارسيمكن•

فياجدالتووقتوتقليلمنخفضة،المرورحركةبهابديلةطرقاختيارعلىالرعايةمقدمي

ا.أمكنحيثمااألطفالعرباتأغطيةواستخدامالعالية،التلوثنقاط المدارسعلىيجبأيض 

باتعريستخدمواالذيناألمورألولياءالمدرسةمحيطفيالمتاحةاالنتظارمناطقتحددأن

.واضحةارشاديةبعالماتاألطفال

الحقيقة

.9رقم 

لهامعتمدةأغطيةوجودمعبأنواعهااألطفالعرباتاستخدام

الاألطفتعرضمنيقللأنيمكنالسالمةشروطمعومتوافقة

أثناءثالثلمنبأكثربالهواءالدقيقةالعالقةللجسيماتالصغار

عاتتقاطمثلالعاليةالتلوثنقاطعندخاصة  الدراسياليوم

.الحافالتمواقفأوالطرق

رسالة عامة

.يجب استخدام أغطية عربات األطفال بالقرب من الطرق المزدحمة أو عند نقاط التلوث الشديدة

منالقرببالسيرأثناءالتلوثمنطفلكلحمايةاستخدامهيمكنكغطاءاألطفاللعربةكانإذا•

.السياراتسيرطرق

رسالة 
لألطفال

دور 
المدرسة

دور 
المجتمع



ذاتنتائجهاوالدراساتهذهتكونلكيالبحثيةالدراساتوتنفيذخلقفيالمشاركةللمجتمعيمكن•

.النطاقوواسععامتأثير

الحلصوذلكاألخرىوالبيئاتواألماكنالمحليةالمدارسإلىالوصوليسهلأنللمجتمعيمكن•

.ذلكإلىوماالبياناتوجمعالعملورش

مثلالهواءبجودةالمتعلقةالعلميةوالمشاريعالدراساتتصميمفيالمشاركةللمدارسيمكن•

.العيناتأخذمواقعوتحديدالبحثأهدافتحديدفيالمشاركة

تبنيوواألطفال،األمورأولياءمعالنتائجومشاركةالالزمةالبياناتجمعدعمالمدارسعلىيجب•

.بهيحتذىمثاال  لتكونالممارساتأفضل

.األمرهذافيالعمليةالخبرةالكتسابالبياناتجمعأنشطةفيالمشاركةلألطفاليمكن•

مارساتالموتعزيزتفكيرهملتنظيموعائالتهمأصدقائهممعوخبراتهمتجاربهمتبادليمكنهم•

.الجيدة

الحقيقة

.10رقم 

حسينلتالعلميةالمبادراتوتنفيذتصميمفيالمجتمعمشاركة

صحةعلىالهواءتلوثتأثيرفهمفيتساهمالهواءجودة

سائلللوالصحيحاالختيارعلىاألفرادتساعدأنهاكما.اإلنسان

.الملوثاتلهذهاليوميالتعرضمنللتخفيفالمناسبة

رسالة عامة

العلمية ينبغي أن تكون المدارس والسكان المحليين شركاء نشطين مع الباحثين في الدراسات

مثل تقديم حلقات )الشمول ( 1: )لتحسين جودة الهواء وذلك من خالل اتباع نهج ثالثي األبعاد

التعاون ( 2)؛ (دراسية وورش عمل لتشمل أشخاص لهم خلفيات متنوعة ديموغرافية واجتماعية

التبادلية ( 3)؛ و (أي التفاعل المستمر بين الباحثين والمجتمعات المحلية وواضعي السياسات)

(.مثل تبادل النقاش بين الباحثين في نتائج أبحاثهم)

رسالة 
لألطفال

دور 
المدرسة

دور 
المجتمع



وتقديرشكر

ليفينججلفوردمختبرأنشطةالستمرار(2020-2019)سرريبجامعةليفنجمختبرمنحةمندعممنتلقيناهلماوالتقديرالشكركل

Guildford Living.مشروعiSCAPE(أوروبافيالهواءتلوثفيالذكيالتحكمتحسين)برنامجمنالممولEuropean

Community's H2020الدكتوراهمنحومشاريع689954رقمالمنحةاتفاقيةبموجبEPSRC(19489192124242و)

بموجبEPSRCمنبتمويل(وتخفيفهللتلوثالشخصيللتعرضالبيولوجيالطولمقاييسعبرالصحيالتقييم)INHALEومشروع

EPرقمالمنحة / T003189 / صندوقإطارفيCArE-HomesوCArE-Citiesلمشاريعسريجامعةتمويلوجوائز.1

(GCRF)إنجلتراألبحاثالتابعالعالميالتحديأبحاث

ن  ن والداعمي  شكر للمراجعي 

• Kate Alger, Jen Gale, Victoria Hazel, Sadhana Shishodia, Idil Spearman, Rachel Spruce 

(parents, Sandfield Primary School, Guildford)

• Maria de Fátima Andrade (Professor, University of Sao Paulo, Brazil)

• Simon Birkett (Clean Air in London)

• Stuart Cole (Oxfordshire County Council)

• Silvana Di Sabatino (Professor, University of Bologna, Italy)

• Claire Dilliway (parent, Elm Wood Primary School, London)

• Gary Durrant, Justine Fuller (Guildford Borough Council)

• Stephen Holgate (Professor, UKRI NERC Clean Air Champion)

• Stephen Jackson (Headteacher, Valley Primary School Bromley)

• Neil Lewin (Headteacher, St Thomas of Canterbury Catholic Primary School, Guildford)

• Paul Linden (Professor, University of Cambridge)

• Antti Makela (Finnish Meteorological Institute, Finland)

• Lidia Morawska (Professor, Queensland University of Technology, Brisbane)

• Francesco Pilla (Associate Professor, University College Dublin, Ireland)

• Caroline Reeves (Leader of Guildford Borough Council)

• Dave Scarbrough (RBWM Climate Emergency Coalition)

• Arun Sharma (Professor, President, Society for Indoor Environment, India)

• Ian Steers (Founder CESA, Climate Emergency in the Sunnings and Ascot)

• Andrew Strawson (Chair, Merrow Residents’ Association, Guildford)

• Catherine Sutton (Director of Airborne Allergy Action)

• Burpham Community Association, Guildford

• Guildford Living Lab and GCARE members مسؤوليةاخالء

أونالداعميأوالتمويلوكاالتآراءبالضرورةيعكسوالالمؤلفينوخبراتآراءاإلرشاديالدليلهذامحتوىيعرض

االقتراحاتةأهميمنالرغمعلى.المنشورةالعلميةالمؤلفاتمنالوثيقةهذهفيالواردةالتوصياتاستخالصتم.المراجعين

أدلةستخالصايمكنوالتيالعلميةالدراساتفينقصهناكحالي ا.لتنفيذهامرهقةليستأنهاإالالوثيقةبهذهواإلجراءات

عامةباراتاعتأنهاعلىالدليلبهذاالتوصياتمعالتعامليجبوبالتالياإلرشاديالدليلهذامواضيعلبعضمنهامؤكده

هذاحسينتعلىالمستقبلفيالعلميوالتطورالمعرفةنمويؤدىوسوف.محددةلظروفإلزاميةاعتبارهامنبدال  وأولية
.الدليل

Contact
Professor Prashant Kumar
Founding Director, Global Centre for Clean Air Research (GCARE)
University of Surrey, UK
p.kumar@surrey.ac.uk
T: +44 (0)1483 682762
W: https://www.surrey.ac.uk/people/prashant-kumar

@AirPollSurrey @pk_shishodia

https://www.surrey.ac.uk/people/prashant-kumar
https://twitter.com/AirPollSurrey
https://twitter.com/pk_shishodia




، لكن ال يمكننا 2020لقد بذلنا كل الجهود للتأكد من صحة المعلومات الواردة في هذا المنشور وقت طباعته في مايو 
.  ذارقبول أي مسؤولية عن أي أخطاء في المعلومات المنشورة ، وقد تتغير المعلومات من وقت آلخر دون سابق إن

surrey.ac.uk/gcareللحصول على أحدث المعلومات وأكثرها حداثة ، يرجى زيارة موقعنا على الويب على


