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وذلك الرتباطها املباشر تشكل قضية جودة اهلواء إحدى القضايا البيئية اهلامة 
بصحة االنسان واالقتصاد. يهدف هذا البحث إىل تطبيق مفهوم حتمل 
املخاطر يف إدارة جودة اهلواء وحتديدًا اجلسيمات الدقيقة يف مملكة البحرين. 
ومت حتقيق هذا اهلدف من خالل استخدام املنهج الكمي وذلك عن طريق 

، باإلضافة إىل مسح آراء عينة من تقدير التكلفة االقتصادية لآلثار الصحية
مفردة، لوضع تصور إلدارة جودة اهلواء. وتوضح  150اجلمهور بلغ حجمها 

مقارنة  2019نتائج البحث اخنفاض متوسط تركيز اجلسيمات الدقيقة يف عام 
، إال أنه ال يزال أعلى من 3ميكروجرام/م 43بالعامني السابقني ليبلغ حنو 

 10ه منظمة الصحة العاملية والبالغ احلد األقصى الذي توصي ب
حالة  236. ويرتبط تلوث اهلواء باجلسيمات الدقيقة بنحو 3ميكروجرام/م

وفاة من ستة أمراض خمتلفة، وذلك على أدىن تقدير يف البحرين، وهذا ما 
مليون دوالر  16يكون قد تسبب يف خسائر اقتصادية بلغت يف حدها األدىن 

ت نتائج املسح أن غالبية املشاركني كانوا على بن. وب2017أمريكي يف عام 
درجة من الوعي باجلسيمات الدقيقة وآثارها الصحية، إال أهنم أفادوا برغبتهم 
يف مزيد من التوعية وحتديدًا فيما يتعلق بكيفية التخفيف من اآلثار الصحية 
ودورهم يف خفض تركيز اجلسيمات الدقيقة. وبإسقاط مفهوم حتمل املخاطر، 

وضع تصور لكيفية إدارة جودة اهلواء وذلك ضمن أربعة حماور وهي: جتنب مت 
املخاطر، التخفيف من املخاطر، نقل املخاطر، وتقبل املخاطر. ويوصي 
البحث بضرورة إتاحة البيانات املتعلقة جبودة اهلواء ضمن منصة معلومات 

كما ويوصي   مفتوحة باإلضافة إىل إشراك اجلمهور يف عملية إدارة جودة اهلواء.
البحث أيضًا بإجراء املزيد من الدراسات الصحية للوقوف على آثار تلوث 
اهلواء على صحة االنسان يف دول اجمللس، وُيمكن أن يكون ذلك حتت مظلة 

 جملس الصحة اخلليجي.       
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Abstract 

Air quality is a critical environmental issue because 

of its impacts on human health and the economy. 

The aim of this study was to apply the risk tolerance 

concept to air quality management in general, and 

specifically to particulate matter (PM2.5) in Bahrain. 

A quantitative research approach was applied, 

entailing the estimation of economic cost of health 

impacts from air pollution combined with a survey 

administered among 150 participants from the 

public. The results revealed that the mean annual 

concentration of PM2.5 had decreased in 2019 

compared with PM2.5 concentrations in the previous 

two years, reaching 43 μg/m
3
.
 

However, this 

quantity is still above 10 μg/m
3
, which is the 

maximum level
 
recommended by the WHO. This 

high concentration may have accounted for a 

minimum of 236 deaths from six different diseases 

in 2017 and in economic losses of at least US$16 

million. The survey results showed that the majority 

of the participants were aware of the harmful effects 

of PM2.5. However, they desired more awareness 

campaigns on how to reduce its health impacts and 

contribute to its reduction. The application of risk 

tolerance to air quality management can be 

envisaged based on four main aspects: risk 

avoidance, risk mitigation, risk transference, and 

risk acceptance. An open platform for sharing air 

quality data and the public’s participation in the 

management of air quality are key 

recommendations. Moreover, epidemiological 

studies should be conducted, in collaboration with 

the Gulf Health Council, on how air pollution 

affects human health in the Gulf countries.  
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