
#التغلب_على_التلوث
مركبات نظيفة = هواء نظيف

ما الذي يحتوي عليه عادم سيارتك؟

في الوقود يزيد من الجسيمات الدقيقة التي تسبب
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العادم هو عامل رئيسي للتسبب
في االحترار

الكربون األسود C

امتصاص آشعة الشمس
أمراض القلب

يعتبر العادم هو ثاني أكبر مساهم في
تغير المناخ بعد ثاني أكسيد الكربون سرطان الرئة

ما هي فوائد الوقود منخفض الكبريت المستخدم في المركبات؟

تحقيق مكاسب
صحية تبلغ 18 تريليون
دوالر بحلول عام 2050

500,000 حالة
وفاة أقل بحلول

عام 2050

خفض 85% من نسبة انبعاثات الكربون األسود
السنوية الناجمة من المركبات على الطرق

في البلدان النامية بحلول عام 2050

50% من البلدان ما زالت تستخدم وقود
عالي الكبريت، عند مستويات 50 إلى

1000 ضعف المستويات الدولية

تحدث 90% من الوفيات المرتبطة بتلوث
الهواء في البلدان اآلسيوية واألفريقية

ذات الدخل المنخفض والمتوسط

يأتي1/5 االنبعاثات الكربونية العالمية
من قطاع النقل 4.1 مليار شخص في

120 بلدا لديهم إمكانية وصول محدودة أو 

توفي 4.2 مليون شخص
بسبب تلوث الهواء

الخارجي في عام 2016

هل كنت تعلم أن

 4.1 مليار شخص في 120 بلدا لديهم
إمكانية وصول محدودة أو منعدمة

إلى الوقود منخفض الكبريت

من انبعاثات الكربون األسود
الناجمة من قطاع النقل تأتي من

المركبات التي تعمل بالديزل %90

من يفعل ماذا؟

خفضت الدول مستويات الوقود
المحتوي على الكبريت وزادت
من معايير انبعاثات المركبات

منذ عام 2102، عملت األمم المتحدة للبيئة مع أكثر من 50 بلدًا لتحديث معايير
الوقود والسيارات الوطنية كجزء من ائتالف المناخ والهواء النظيف 

ًا

يحتاج 75 بلدا في إفريقيا وآسيا
وأمريكا الالتينية والشرق األوسط
إلى التحول إلى استخدام وقود
منخفض الكبريت ومركبات أنظف

ما الذي يمكنك القيام به؟

اطلب من حكومتك اعتماد
أحدث المعايير المتعلقة

بوقود المركبات

دعم عمل ائتالف المناخ
والهواء النظيف

اعتماد الحافالت
والشاحنات فائقة النظافة

وعديمة االنبعاثات

إدخال الوقود
منخفض الكبريت

اطلب من مدينتك القيام بالتالي:

دعم االنتقال إلى
السيارات الكهربائية والحافالت والعربات ذات العجلتين أو 3 عجالت

اختيار السيارات والشاحنات
والحافالت ذات الكفاءة في

االستخدام، والمنخفضة االنبعاثات

اختر الوقود األنظف في
محطات التزود بالوقود

دعوة الشركات المصنعة
لتوفير تقنيات

الحافالت النظيفة


