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 خلفیة  

 

والتي لطب�عة (قامت جمع�ة اإلمارات للح�اة الفطر"ة  التعاون مع الصندوق العالمي لصون ا
) بوضع هذا الموجز لصانعي الس�اسات. و"تضمن س�شار إلیها بـ "جمع�ة اإلمارات للح�اة الفطر"ة"

  یلي:  تفاصیل  شأن ما
  في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة  على الطاقة دور س�اسات إدارة الطلب •
یئة اإلمارات لدعم هوذلك البیئ�ة   صمة اإلماراتنتائج ال حوث التي أجرتها م ادرة  •

  ،1اإلمارات لمنتجات اإلضاءة ("النظام") نظام للمواصفات والمقای�س في وضع 
 "النظامتفاصیل العناصر األساس�ة الُمدرجة في " •
  والتوص�ات  شأن دعم إطار الس�اسات الذD قد �سهل تطبیC هذا النظام  •

  
  صمة اإلماراتم ادرة ل �ةهتوجیاللجنة الهذه الوث�قة من أجل المؤسسات الُممثلة في  تم إعداد
الطاقة، شرHات الم�اه  اتة، الهیئات التنظ�م�ة المعن�ة  أعمال س�اس�الحHومالهیئات البیئ�ة، 

منتجات اإلضاءة، هیئات التقی�س، المؤسسات التي  عيصنّ والطاقة، الهیئات البیئ�ة، البلد�ات، م
التي شارHت في الندوات ؤسسات المل حث، و اقدمت ب�انات ال حث والتي تم تزو"دها بب�انات 

والتي تتحمل وورش العمل. ُیرجى توج�ه أD استفسارات إلى جمع�ة اإلمارات للح�اة الفطر"ة 
  .في اإلمارات البیئ�ة صمة م ادرة ل مسؤول�ة األمانة العامة

 

 

 

 

 

 

                                                 

، 31"النظام اإلماراتي لمنتجات اإلضاءة و الرقا ة علیها" (د�سمبر  2013عام ل 34قرار مجلس الوزراء �شمل 1 
السالمة، Hفاءة  رقا ة على تقوم هذه المعاییر، و الداخل�ةتفاصیل معاییر األداء  النس ة لمنتجات اإلضاءة  )2014
الَخِطرة، ومنح الشهادات والعالمات التجار"ة للمنتج، واخت ار المنتج، والتخلص  �Hماو�ة داء، والعناصر الة، األالطاق
  ، ومراق ة ورصد األسواق.من المنتجات المستهلكة اآلمن
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تنفیذيالملخص ال  

  
في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة أكثر أهم�ة من أD وقت  على الطاقة إدارة الطلبأص حت 
لالستثمار في  هناك حاجة متزایدةو ، العرض معدلالطلب على الطاقة  مع تجاوز معدلمضى. 

وث "أزمة طاقة". الس�اسات والتدابیر التي ُتدیر أنماZ استهالك السHان للمساعدة في تجنب حد
و8ینما تستثمر دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة في تدابیر تور"د الطاقة مثل الطاقة النوو�ة والطاقة 

 على الطاقة تدابیر إدارة الطلبل �مHن .على الطاقة تطبیC إدارة الطلب هناك تأخیر فيالمتجددة، 
دولة اإلمارات ل التي �مHن أن تساهم في الحد من نصف Hم�ة ان عاثات ثاني أكسید الكر8ون 

أقل  Hثیر من العدید من  خفضها، والتكالیف المتعلقة بتطبیC هذه التدابیر هيالعر�8ة المتحدة 
   ).2009التدابیر الرام�ة إلى ز"ادة تور"د الطاقة (تحلیل فر"C "مصدر" 

  
بیئة والم�اه من خالل الشراكة مع وزارة ال 2007عام في  اإلمارات البیئ�ة م ادرة  صمةتأسست 

)MoEW أبوظبي ( -)، وهیئة البیئةEAD،(2  وجمع�ة اإلمارات للح�اة الفطر"ة  التعاون مع
وذلك ) GFN)، وش Hة ال صمة العالم�ة (EWS-WWFالصندوق العالمي لصون الطب�عة (

تطبیC األنشطة األ حاث والس�اسات و تطو"ر البیئ�ة عن طر"C  ة اإلماراتبهدف إدارة  صم
في  اإلماراتفي  البیئ�ة م ادرة  صمةلمعالجة "أزمة الطاقة"، بدأت المرحلة الثان�ة من  .التوعو�ة

 تطو"رللشراكة، بهدف  )(ESMAمع انضمام هیئة اإلمارات للمواصفات والمقای�س  2012عام 
دولة في  الداخل�ة ضاءةHفاءة الطاقة وتوصیف نظام اإل دورة س�اسة متكاملة لوضع معاییر

للمواصفات والمقای�س في وضع "النظام"، أجرت  اإلماراتلدعم هیئة  ر�8ة المتحدة.اإلمارات الع
جمع�ة اإلمارات للح�اة الفطر"ة أ حاثًا لفهم التأثیرات الفن�ة، واالقتصاد�ة، وتأثیرات االستدامة 

  المقترح.  ضاءةنظام اإل المترت ة عن
  

حدید معاییر Hفاءة  الت، و على الطاقة تنفیذ تدابیر س�اسة الطلب إمHان�ة تظهر نتائج األ حاث
ساعد في الحد من استهالك الطاقة، مع تل ،في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة ضاءةالطاقة لإل

توفیر ما �قدر  الداخل�ة ضاءة. �مHن لمعاییر Hفاءة الطاقة لإلاقتصاد�ة و8یئ�ة ملموسةتحقیC فوائد 
 أكثرومن المقدر  أن اإلمارات العر�8ة المتحدة،  ساعة من الكهر8اء في دولة- جیجا واZ 2,046بـ 
 أخرr موفرة ینتج عن استبدال المصاب�ح المتوهجة غیر الفعالة ر سیوفتمن مقدار ال %90 من

). إن توفیر الطاقة هذا �عادل 2011(استنادًا إلى سHان دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة عام للطاقة 
تالفي تكالیف  میجاواZ من قدرة تولید الطاقة، أو 500 - 340تفادD االستثمار في ما �قارب 

فترة الوهي  ،ملیون درهم إماراتي سنو�ًا لمدة عشر"ن عاماً  146.3 - 100رأس ماٍل ُتقدر بـ 

                                                 

  .AGEDIهیئتها الفرع�ة، م ادرة أبوظبي العالم�ة للب�انات البیئ�ة  أبوظبي -تمثل هیئة البیئة 2 
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لتفاصیل ل 3 طالع قسمیتم خاللها تمو"ل استثمارات محطة تولید الطاقة الكهر8ائ�ة (التي نموذج�ة ال
  الكاملة).

  
ملیون درهم إماراتي سنو�ًا  عد  668رات العر�8ة المتحدة من توفیر ما ُ�قدر بـ ستتمHن دولة اإلما

ملیون درهم  459وس�Hون )، EELs( منتجات اإلضاءة الموفرة للطاقةاالعتماد الكامل على 
ملیون  216أما وفورات المنازل عبر التقلیل من فواتیر الكهر8اء،  من المبلغ الكلي منإماراتي 

 لو تم استبدال. نتیجة إلى خفض معدل الدعم الحHوميحHومة غ ف�عادل وفورات المن المبلدرهم 
فمن )، CFLs( المدمجة عال�ة الجودة "ةفلور ال مصاب�ح  الفعالةالمتوهجة وغیر جم�ع المصاب�ح 
سیتم تسدیدها خالل  والتيملیون درهم إماراتي،  732تكالیف االستثمار األول�ة  المقدر أن تكون 

رًا لوفورات التكالیف. Hما ستوفر اإلمارات المختلفة م الغ متفاوتة. فعلى سبیل المثال عام نظ 1.1
 ستحصل ، بینماأعلى تعرفاتحیث تدفع  ،أكبر الوفورات االقتصاد�ةعلى منازل دبي  ستحصل

لمستهلكي  معدل من الدعم الحHوميإذ إنها توفر أعلى  ؛أكبر وفورات الدعمعلى حHومة أبوظبي 
من خالل تنفیذ هذا النظام ما �قرب من  اً ستقلل دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة أ�ض الكهر8اء.

، أD ما �عادل إزالة أكثر من اً سنو� )2CO(ملیون طن من ان عاثات ثاني أكسید الكر8ون 
165,000 C"سنو�اً  س�ارة من الطر .  

  
األطراف  مع تالتي ات ع شفافلوالتواصل ا وطیدأثبتت هذه النتائج أ�ضًا  أن منهج�ة التعاون القد 

وقطاع  ة والقطاع الخاص والمجتمع المدني�الحHومالهیئات أصحاب المصلحة من المعن�ة و 
ساعد في تأمین ب�انات قو�ة، ودعم تنفیذ وتسهیل تطو"ر الشراكات من أجل ت�مHن أن  الصناعة،

وقد  الهیئات المعن�ة، �عمن جم على دعم وتأییدا النظام لقد حصل هذالتنفیذ الفعال للس�اسات. 
مع الهیئات الحHوم�ة في جم�ع أنحاء دولة اإلمارات العر�8ة  مستمر ُوضع مع إسهام Hبیر وحوار

تقی�م أفضل   عدالنظام  وضعتم و ). 3MELAرا طة اإلضاءة في الشرق األوس~ (مع المتحدة، و 
السالمة، وHفاءة   ي تتعلCالت منتجات اإلضاءة الداخل�ةمتطل ات  شمل� والممارسات الدول�ة، وه

أن  یجبالطاقة، واألداء، والمستلزمات الك�ماو�ة الخطرة، و"نص على أن Hل منتجات اإلضاءة 
و"ن غي التخلص منها  ،امتثالها للمعاییر وتتم مراقبتها لضمان جودة، عالمةتحمل تكون ُمعتمدة، و 

 د�سمبرفي  في الجر"دة الرسم�ة إعالن نشر النظام بناًء على .  عد انتهاء مدة ح�اتها  أمان
أخذ موافقة هیئة اإلمارات للمواصفات و  ، وتجار التجزئة،4زودینالم على  جب، سی3201
لمقای�س على تثبیت  طاقة Hفائة الطاقة أو أD سارة معترف بها من قبلها  النس ة للمنتجات ا

، النظام 12.1(مادة  الرسم�ةفي الجر"دة  یومًا من تار"خ النشر 180المستوردة خالل مدة ال تز"د 

                                                 

تجار"ة لمنتجي اإلضاءة تتألف من  عض من أكبر العالمات التجار"ة مثل فیلی س، أوسرام، جنرال إل�Hتر"ك را طة 3 
  وغیرها،  ما في ذلك الصانع المحلي جي لوHس.

تبعاً للنظام، یعد المزود المصنع، أو الناقل أو المعبأ أو المجّمع أو المعالج أو الوكیل أو المخّزن للمنتج أو أي موزع  4 
ئیسي أو فرعي یكون لنشاطھ أثر على خصائصھ، أو أي ممثل تجاري أو قانوني مسؤوالً عن استیراد منتج یخضع ر

  ألحكام ھذا النظام.
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منتجات اإلضاءة غیر المطا قة للمواصفات . س�سمح لتداول )2013اإلماراتي لمنتجات اإلضاءة، 
الق�اس�ة المبّینة في هذا النظام و الموجودة حال�ًا في األسواق لمدة ال تز"د على سنة من تار"خ نشر 

مق�اس الوقت  هذه المهلة هي. )2013ءة، ، النظام اإلماراتي لمنتجات اإلضا12.2(مادة النظام 
 حلول   قتراح عملي و�مHن تنفیذه.إH (MELA) الذD طرحته را طة اإلضاءة في الشرق األوس~

المنتجات  سوف تزالس�سمح لتداول المنتجات المطا قة في األسواق فق~، و  ،2014نها�ة عام 
  ات.   ماكن التجار"ة و تمنع من دخول اإلمار األمطا قة من الغیر 

  
في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة، ین غي  (EEL) غ�ة تسهیل االنتقال إلى مصاب�ح Hفاءة الطاقة 

ااطاقة و  تزو"د هیئاتالمدني، والالحHوم�ة، والمجتمع  الهیئاتأن �Hون هناك جهد منسC عبر 
التال�ة مثل هذا ، والمنتجین، وتجار التجزئة، وعامة الجمهور. وقد یدعم تنفیذ التوص�ات الم�اه

  االنتقال:
ثمة حاجة إلى مراق ة السوق وٕالى نظام رصد فعال لمنتجات اإلضاءة التي تدخل دولة  •

  اإلمارات العر�8ة المتحدة. 
قد تساعد أدوات الس�اسة اإلضاف�ة مثل خط~ الخصومات أو برامج الت ادل على اإلسراع  •

  في تنفیذ النظام.
حیث الناتجة من منتجات اإلضاءة  ٕادارة النفا�اتو  هناك حاجة لتطو"ر نظام تخلص آمن •

مادة  �عتبرعلى الزئبC الذD  (EEL)تحتوD العدید من منتجات مصاب�ح Hفاءة الطاقة 
أو  تتم إدارة أنظمة إدارة النفا�ات والتدو"ر من قبل هیئات الحHومة، و�مHن أنخطرة؛ 

  .نعین الموسعةول�ة المصؤ لقطاع الخاص، مثل مسر عمل لاطإطرح  �مHن أ�ضًا 
حملة توع�ة اتحاد�ة حول النظام من ِقبل هیئة حHوم�ة اتحاد�ة.   �قترح أ�ضًا إدارة  •

، وتجار التجزئة، ومسؤولي مستوردینف هذه الحملة عامة الناس، والو"ن غي أن تستهد
بإجراءات السالمة لمنتجات اإلضاءة  النظام، و هالجمارك، وأن تح�طهم الحملة علمًا بهذ

  �ة على الزئبC. المحتو 
تنفیذ التوص�ات المذHورة أعاله، إال أن الفوائد تفوق ب تكالیف متعلقةستكون هناك  •

  التكالیف  Hثیر.
 قطاع �مHن تحقیC المز"د من الفوائد على األصعدة البیئ�ة واالقتصاد�ة وفوائد متعلقة  •

  "ة والعامة. إلضاءة التجار ا التي تخصعبر تنفیذ المرحلة الثان�ة من النظام  الطاقة
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 في دولة اإلمارات العربیة المتحدة  على الطاقة الطلب دور إدارة

إلى جانب غیرها من دول مجلس التعاون  ،دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة تشهدمن المتوقع أن 
ز"ادة في أنماZ استهالك الطاقة  والذD سینتج عنهالمز"د من النمو والتطور االقتصادD،  ،الخلیجي

 فقد زاد استهالك دول مجلس التعاون الخلیجيلم ادرة أمن الطاقة،  العقدین القادمین. ووفقاً  خالل
 حلول عام  �صل إلى ضعف المعدل الحالي، ومن المتوقع أن 2000منذ عام  ٪74 بنس ة

المتوقع أن �فوق الطلب على الطاقة في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة حجم  Hذلك من. 2020
). ستواصل دولة 2009،(جهاز الشؤون التنفیذ�ة  2020 حلول عام  %57ة بنس  العرض

اإلمارات العر�8ة المتحدة مواجهة التحد�ات االقتصاد�ة والبیئ�ة بوصفها دولة تعتمد على 
على الرغم من أن دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة .  شHل Hاملید الطاقة لوHر8ونات لتو الهیدر 

من قطر، فإنها تحتاج في ذروة أشهر  الطب�عي جاتها من الغازمن احت�ا ٪90تستورد نحو 
، الوطنياستهالك الطاقة معدل الصیف الستخدام احت�اط�ات النف~ المحل�ة من أجل الحفا� على 

   الوطن�ة. وائدما یؤدD إلى فقدان العم
  

  صمة البیئ�ةمن ال %57 تمتلك اإلمارات إحدr ال صمات البیئ�ة الفرد�ة األعلى في العالم، و�عود
). 2010م، ل(عبد اللطیف وع في اإلمارات إلى القطاع المنزلي، وأغلبها  سبب استهالك الطاقة

(جهاز الشؤون  أبوظبيمن استهالك الكهر8اء في  ٪�29مثل القطاع السHني ما نسبته Hما 
فقد  ،لمنحنى خفض التكالیف) 2009لتحلیل فر"C "مصدر" ( اً ). وفقRTI 2009التنفیذ�ة ومعهد 

 Dفاءة الطاقة إلى  على الطاقة الطلب ةار إدتدابیر تنفیذ یؤدH من  %48حوالي  الحد منوتدابیر
عن Hل طن من ثاني أكسید  إضاف�اً  Hما تولد دخالً  التي �مHن منعها، إجمالي ان عاثات الكر8ون 

 عض اإلمارات الكلفة الماد�ة التي تتحملها إضافة إلى  ،هذه األس ابتبرهن  .یتم توفیرهالكر8ون 
الطاقة عبر وضع تقلیل الطلب على  أن أقل من تكالیف اإلنتاج،  للطاقة  حیث یدفع السHان

إن  له فوائد عدة إن تم الترHیز علیها من قبل صناع الس�اسات. على الطاقة الطلب تدابیر إدارة
 ة الداخل�ةإلضاءمنتجات ال اإلماراتي نظامالHما یتضح من  على الطاقة الطلب تدابیر إدارة

ان عاثات الكر8ون بتكالیف خفض أدناه)، لدیها القدرة على الحد من الطلب على الطاقة و  حموّض (
  منخفضة، وخاصة في حال Hانت موجهة نحو المستهلكین المنزلیین. 

  
  الحاجة إلى معاییر (فاءة الطاقة في اإلضاءة 2.1
دور تحدة ودول مجلس التعاون الخلیجي معاییر Hفاءة الطاقة في دولة اإلمارات العر�8ة المإن ل
میجا طن من  9، فعلى سبیل المثال �مHن أن تقلل دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة ما مقداره واعد

لكل طن من  5درهماً  240ان عاثات الكر8ون مع وفورات اقتصاد�ة إیجاب�ة تصل إلى أكثر من 
ل�ة، واإللكترون�ة، وأجهزة اإلضاءة، وسخانات ثاني أكسید الكر8ون إذا ما تم استبدال األجهزة المنز 

                                                 

  دوالر أمر"Hي. 65ما �قارب 5 



8 

 

). إن هذه التدابیر هي 2009الم�اه الق�اس�ة  أجهزة ذات Hفاءة عال�ة (تحلیل فر"C "مصدر"، 
و التحدید في دول الخلیج، وتوفر وسیلة سر"عة  ،على الطاقة الطلب إدارة فيعنصر أساسي 

، قد تستغرق وقتا إضاف�ًا تعرفاتل ز"ادة اللس�اسات األخرr، مثلتعز"ز الكفاءة حیث أن أدوات ا
تفرض حدًا أدنى من مستو�ات أداء الطاقة على  آل�اتمعاییر Hفاءة الطاقة هي و للتنفیذ. 

المنتجات التي تدخل ال الد ضامنًة Hفاءة استخدام الطاقة وعدم السماح للمنتجات غیر الفعالة 
   بدخول السوق.

  
قابلة للتطبیC ال س�ما  النس ة لدولة اإلمارات العر�8ة لداخل�ة لإلضاءة اإن معاییر Hفاءة الطاقة 

 المتحدة. وعلى سبیل المثال، فإن استبدال المصاب�ح المتوهجة، وهي أكثر تقن�ات اإلضاءة
،  أضواء أكثر Hفاءة �قدم ثاني أعلى اإلمHان�ات الفن�ة ( عد التبر"د) في اإلمارات انتشاراً  الداخل�ة

في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة (جهاز الشؤون التنفیذ�ة ومعهد   الطاقة للحد من الطلب على
RTI، 2009التبر"د حیث أن األضواء  6على تقلیل أحمال اً ). س�ساعد مثل هذا االستبدال أ�ض

للعدد المستهلك من الواZ، وهو ما یجعلها  شHل خاص طاقة  المتوهجة تولد حرارة مساو�ة تقر" اً 
من الكهر8اء  ٪20أن تشHل ما �صل إلى  على الموقع، �مHن لإلضاءة أ�ضاً  تماداً غیر فعالة. واع

 شHل حال�ًا ، و التالي، یتم الترHیز )2006 وHالة الطاقة الدول�ة،التي �ستهلكها القطاع السHني (
وعلى الصعید  ) وتدابیر الس�اسات المرت طة بها.EELأكبر على اإلضاءة الموفرة للطاقة (

تخذ العدید من البلدان إجراءات لتعز"ز اإلضاءة الموفرة للطاقة، و"تضح ذلك في العالمي، ت
البلدان وثC تجارب ت التيلبرنامج األمم المتحدة للبیئة  ةمجموعة أدوات Hفاءة الطاقة التا ع

).  اإلضافة إلى ذلك 2012 شأن تنفیذ معاییر اإلضاءة (برنامج األمم المتحدة للبیئة،  المختلفة
وفورات من ال %50) �سل~ الضوء على أن هنالك ما �صل إلى 2009لیل فر"C "مصدر" (فإن تح

األبن�ة الحدیثة،  افتراض أن یتم استبدال جم�ع المصاب�ح في محتملة في أنظمة اإلضاءة ال
 . یوجد(LED)الصمامات الثنائ�ة ال اعثة للضوء  حالمدمجة  مصاب� "ةومصاب�ح الفلور المتوهجة 

ارات العر�8ة المتحدة أ�ضا القدرة المؤسس�ة الالزمة من خالل هیئة اإلمارات لدr دولة اإلم
من خالل را طة اإلضاءة  اً داعم دوراً  Hما یلعب قطاع مصنعي اإلضاءةللمواصفات والمقای�س ، 

  .، لتطو"ر و تطبیC نظام لإلضاءة الداخل�ةMELAفي الشرق األوس~ 

                                                 

من ِقبل جهاز  معالجته حال�اً في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة، ولكن یتم  هو المستهلك األكبر للطاقةالتبر"د 6 
) من خالل مشروع خطة التبر"د الشاملة التا عة لهیئة اإلمارات للمواصفات والمقای�س وفقًا EAAن التنفیذ�ة (الشؤو 

  للمعاییر االتحاد�ة لم�Hفات الهواء.
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 اإلمارات العربیة المتحدة إمكانات اإلضاءة الموفرة للطاقة في دولة

 2012أثناء عام  اإلمارات البیئ�ة م ادرة  صمةاستنادًا إلى األس اب المذHورة أعاله، أجرr شرHاء 
في دولة  الداخل�ة إلضاءةنظام لوالمقای�س لوضع  للمواصفات اإلمارات أ حاثًا لمساعدة هیئة

  .اإلمارات العر�8ة المتحدة

 واآلثار على معدل استهالك الطاقة آلثار البیئ�ة واالقتصاد�ةا دراسة Hان الهدف من ال حث
دولة اإلمارات العر�8ة في عن التحول إلى مصاب�ح Hفاءة الطاقة في القطاع السHني  الناجمة
رHزت ال حوث على القطاع السHني وشملت استعراض أفضل الممارسات الدول�ة، و. المتحدة

وضع معاییر اإلضاءة الق�اس�ة في دولة اإلمارات العر�8ة وتطو"ر تقی�م شامل لإلضاءة السHن�ة، و 
 واإلطارة، وتقی�م آثار االستدامة، وتحدید الس�اسة على إمHاناتها االقتصاد�ة والفن�المتحدة بناء 

ومن أجل إجراء الدراسة، فقد تم الحصول على الب�انات دول�ًا ومحل�ًا من مختلف . التنظ�مي
عر�8ة المتحدة  ما في ذلك الهیئات تزو"د الطاقة و اإلمارات ال ةدول المنظمات في جم�ع أنحاء

ورا طة اإلضاءة  ،ووزارة الطاقة والم�اه ،والسلطات البیئ�ة ،، والهیئات اإلحصائ�ة، والبلد�اتالم�اه
ساعدت المشارHة الواسعة . المسوحات المنزل�ة، وHذلك من خالل (MELA)في الشرق األوس~ 

غیرهم من الخبراء األطراف المعن�ة ومل الفن�ة مع أصحاب المصالح وعبر الندوات وورش الع
 .7لأل حاث الحصول على الدعم الالزمو على تأمین الب�انات 

من  اً ساعة سنو�- جیجا واZ �2,446قدر بـ  تستهلك ما اإلضاءة  أنهذه الدراسة  لقد أظهرت
 ،RTIمعهد (ع السHني من إجمالي استخدام الطاقة في القطا% 7-6، أD ما �مثل الطاقة

2012a .(على التوالي، % 15و% 25، یلیها دبي والشارقة بـ %35یبلغ استهالك أبوظبي و
لى إو النس ة . 8من االستخدام األساسي لطاقة اإلضاءة% 25بینما تستهلك  اقي اإلمارات 

 ول عنهو مسؤ  المتوهجة (المصاب�ح العاد�ة)التكنولوج�ات المحددة، فإن استهالك المصاب�ح 
 المدمجة "ةالفلور مصاب�ح  بینما تستهلك، من معدل استهالك اإلضاءة الكلي %78نس ة  استهالك

٪ 7نس ة والهالوجینات  المصاب�ح الفلور"ة الطو"لةتستخدم و ٪ من استهالك الطاقة واإلضاءة، 8

                                                 

 مع معهد   WWF-EWSتعاقدت جمع�ة اإلمارات للح�اة الفطر"ة  التعاون مع الصندوق العالمي لصون الطب�عة7 
RTI الت وال حوث الفن�ةالدولي إلجراء التحل�  

إلى دراسة أجرتها وزارة  اً من استخدام اإلضاءة استناد یوم�اً  ساعتینتستند جم�ع الحسا ات على تقدیر متحف� �قارب 8 
أجرت هیئة مواصفات ومقای�س اإلمارات قد و . الطاقة في الوال�ات المتحدة، وذلك  استخدام الب�انات الحق�ق�ة المسجلة

إذا زاد رقم االستخدام الیومي، فإن جم�ع النتائج مثل  .من االستخدام یوم�اً ساعات  7تقدر بـ  دراسة لموظفیها، وهي
 تحل�ًال متحفظاً ولذلك فإن هذه النتائج تمثل  ،نسب�ًا أ�ضاً  ستزدادواإلمHانات االقتصاد�ة والتقن�ة  ،االستهالك األساسي

أمر أكثر قابل�ة للتحقیC من الناح�ة البیئ�ة هو یر اإلضاءة فإن الحال  النس ة لوضع معای ،وفي جم�ع األحوال. للغا�ة
  .الفن�ةو واالقتصاد�ة
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ن وم. (LED) الصمامت الثنائ�ة ال اعثة للضوء نس ة ضئیلة من مصاب�حلكل منهما، مع فق~ 
منتجات اإلضاءة ذات الجودة  وجود العدید من أظهر تقی�م تم إجراء، الجهات المعن�ةخالل إشراك 

تقوم بتضلیل المستهلكین لشراء تقن�ات والتي اإلمارات العر�8ة المتحدة،  دولة المنخفضة في سوق 
من المواد أو لدیها مستو�ات عال�ة /Hفاءة طاقة وهم�ة حیث أنها ال تقلل من استهالك الطاقة و

Cالخطرة مثل الزئب.  
 

إلى واالنتقال تحسین تقن�ات اإلضاءة  خالل الطاقة من تقدر اإلمHان�ات الفن�ة السنو�ة لتوفیر
سHان دولة عدد استنادًا إلى  عةسا-واZ جیجا 2،046بـ ) EELs(اإلضاءة الموفرة للطاقة 

هذا �عادل ما �قارب ). 2012b ،الدولي RTIمعهد ( 2011اإلمارات العر�8ة المتحدة عام 
 عنس�ارة سنو�ًا  165,000طن من ان عاثات مHافئ ثاني أكسید الكر8ون، أو سحب  940,000

C"معهد (  الطرRTI 2012، الدوليc .( من االستهالك % 65هذا �مثل أ�ضًا انخفاضًا بنس ة
نخفاض الطلب  سبب ا التبر"د من وفور% 28، والداخل�ةالكهر8ائ�ة المنزل�ة  لإلضاءةالم اشر 

 . على تكییف الهواء
 

میجا واZ من  500-340من  �قاربهذه الوفورات في الطاقة تعادل تجنب االستثمار في ما 
ومع أخذ هذه الوفورات  عین االعت ار، �قدر االستثمار المطلوب لمحطة  .طاقة تولید الكهر8اء

نظام اإلضاءة قد لنفیذ الفعال میجا واZ والت/ملیون درهم إماراتي 3.1 حوالي  3الشو"هات طاقة 
 -  100هذا �عادل تجنب تكالیف رأس مال ما بین . میجا واZ/ملیون درهم 2.1 - �1.4عادل 

 وائد تدابیر إدارةتسل~ هذه األرقام الضوء على ف .9عاماً  20ملیون درهم سنو�ًا ولمدة  146.3
 .تكلفتهالدولة اإلمارات العر�8ة المتحدة  سبب فعال�ة  على الطاقة الطلب

 
قابل للتطبیC هو أمر أن االنتقال إلى مصاب�ح Hفاءة الطاقة  1تظهر ال حوث المبینة في الجدول 

والحHومة في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة، مع إجمالي  المنازلالناح�ة االقتصاد�ة لكل من  من
سنو�ا  عد التطبیC  ملیون درهم 668المنافع االجتماع�ة التي تشیر التقدیرات إلى أنها تقارب 

المتوقع وانخفاض  ح�اة المنتجاتوحتى مع ارتفاع التكالیف األول�ة، فإن ارتفاع متوس~ . الكامل

                                                 

 
، وهو ما )2010ذا ناشیونال، (جیجا واZ  1.6ت درهم إماراتي إلنتاج امل�ار 5هي  3الشو"هات إن Hلفة المحطة 9

نظام اإلضاءة إلى وفورات تصل ل الفعال التنفیذسیؤدD و. ملیون درهم 3.1یتطابC مع تكلفة Hل میجا واZ من حوالي 
Hما ). ساعةHیلو واZ  /فلس  x 0.35 ساعةجیجا واZ  2046یتم احتسابها على نحو ( ملیون درهم  716إلى 

میجا واZ من تخف�ضات الطلب  500 - 340مع  ساعة - جیجا واZ 2046تتطابC وفورات نظام اإلضاءة من 
میجا واZ  \ملیون  3.1إن ضرب . ملیون درهم Z1.4 - 2.1 ب على الكهر8اء، وهذا �عادل التكلفة لكل میجا وا

إذا تم تمو"ل . ملیون درهم 1550-1054میجا واZ �عني ما �عادل استثمار  500 - 340بـ ) 3لشو"هات  النس ة لـ(
ملیون درهم إماراتي على مدr  146.3 - 100فقد �Hون مبلغ الدفع السنوD  - ٪ 7و فائدة  عاماً  20من  ألكثرهذا 
  .عاماً  20
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استهالك الطاقة من مصاب�ح Hفاءة الطاقة س�عطي نتائج اقتصاد�ة Hبیرة، حیث تقدر وفورات 
 �1ظهر الجدول  .اب�حملیون درهم سنو�ا  عد التطبیC الكامل الستخدام هذه المص 459بـالمنازل 

 للكهر8اء أن المنازل في دبي ستحقC النصیب األكبر من الفوائد ألنها تواجه أعلى معدالت التعرفة
من منظور الحHومة والتي تأخذ  عین  أ�ضاً یتم تقی�م اإلمHانات االقتصاد�ة . عبر اإلمارات

أD مستوr الدعم (تولید الطاقة االعت ار الفرق بین معدل التعرفة في Hل إمارة والتكلفة الكاملة ل
، سنو�اً ملیون درهم  216ومن المقدر أن تكون تخف�ضات الدعم للحHومة ). الذD تقدمه الحHومة

 . مع تحقیC أبوظبي أكبر خفض دعم ألن لدیها أدنى تعر"فات المستهلك
 

 )درهم 1,000(صافي الفوائد المنزل�ة لإلمارة : 1الجدول 
  

مقدار الز�ادة   اإلمارة 

لسنو�ة في ا

صرف (هر7اء 

 المصاب�ح

 )a(  

الوفورات السنو�ة 

الناتجة عن 

تخف�ض ق�مة 

 الكهر7اء

 )b(  

صافي الوفورات 

السنو�ة المنزل�ة 

)b-a(  

نسCة المنافع إلى 

  التكالیف

)b/a(  

  26.3  70,900  73,707  2,807  أبوظبي
  94.9  164,889  166,646  1,757  دبي

  50.0  55,988  57,130  1,143  الشارقة
  78.9  23,402  23,703  301  عجمان

  100.0  13,743  13,882  139  أم القیو�ن
  101.4  86,403  87,263  860  رأس الخ�مة

  90.8  36,542  36,949  407  الفجیرة
  62.0  451,867  459,280  7,413  اإلجمالي

 
 التخلص التدر"جي من  والحHومات للمنازل٪ من الفوائد االقتصاد�ة 92وترت ~ أكثر من 

الفوائد المرت طة بجم�ع التقن�ات التي یتم و الوفورات 2 رقم �ظهر الجدولو. اب�ح المتوهجةالمص
 .التخلص منها
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درهم  1,000(الفوائد االجتماع�ة السنو�ة المتزایدة Cالتخلص من التقن�ات : 2 رقم الجدول

 )إماراتي

التقن�ات التي یتم 

 التخلص منها

إجمالي وفورات 

الطاقة السنو�ة 

) Pجیجا وا- 

 )ساعة

الز�ادة السنو�ة 

في نفقات 

 المصاب�ح

 )a( 

الوفورات المنزل�ة 

السنو�ة من خفض 

 فواتیر الكهر7اء

 )b( 

الوفورات السنو�ة 

الح(وم�ة من 

  خفض الدعم

)c( 

(امل الفوائد 

االجتماع�ة 

  السنو�ة

)b+c-a( 

المصاب�ح 

 المتوهجة

1,875 2,268  420,840 198,072 616,644 

 46,738 15,868 33,967 3,097 151 یناتالهالوج
 ر�ةالفلو مصاب�ح 

المدمجة ذات 

  الجودة المنخفضة

20 2,048 4,473 2,104 4,530 

 667,911 216,044 459,280 7,413 2,046 اإلجمالي

 
إلعطاء فHرة عن أنواع اآلثار االجتماع�ة والبیئ�ة التي قد  �ضاً تم إجراء تقی�م أثر االستدامة أ

 3 رقم یلخص الجدولو. خ~ األساسع اعتماد مصاب�ح Hفاءة الطاقة  المقارنة مع تترافC م
من إنتاج الكهر8اء الذD  رD اغازات االحت اس الحر وفورات الطاقة والتخف�ضات المرت طة  ان عاثات 

  . من الناح�ة البیئ�ة فّعاالً یجعل من تنفیذ اإلضاءة ذات الكفاءة العال�ة حًال 
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 تحسینات اإلضاءةالناتج عن خص وفورات االنCعاثات وتلوث الزئبU مل: 3 رقم الجدول

وفورات ان عاثات 
 المواد الجس�م�ة

المواد  –میجا طن (
 )الجس�م�ة

وفورات ان عاثات 
 النیتروجینأكاسید 

 -میجا طن(
 )النیتروجینأكاسید 

وفورات ان عاثات 
 أكاسید الكبر"ت

ثاني  –میجا طن (
 )أكسید الكبر"ت

  
 

 عاثات غازات وفورات ان
 Dاالحت اس الحرار   

مHافىء ثاني أكسید (
 )میجا طن –الكر8ون 

 

 

التخلص من  861,669 18,001 4,659 41

 المصاب�ح المتوهجة

التخلص من  67,960 1,420 367 3

 مصاب�ح الهالوجین

التخلص من  9,139 191 49 0.4

الفلور�ة  المصاب�ح

ذات  المدمجة

 الكفاءة المنخفضة

 اإلجمالي 938,768 19,612 5,075 44

 
 .فق~ لغرض الدراسة CFLالمدمجة  �ةستراتیج�ة استبدال مصاب�ح فلوراتنطبC على  *
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دولة في األساس�ة المدرجة في نظام اإلضاءة والجدول الزمني المعاییر 

 اإلمارات العر7�ة المتحدة

منتجات ذات الجودة ال عدم وصولتحدید المتطل ات التي تضمن هو الغرض من نظام اإلضاءة 
دولة  تحاد�ة فيوقد تم وضع نظام اإلضاءة اال. المنخفضة التي ال تستوفي المواصفات إلى السوق 

إلى استعراض أفضل الممارسات من االتحاد األورو8ي ومصادر  اً اإلمارات العر�8ة المتحدة استناد
 ملف شأن تقی�م  في اإلمارات م ادرة  صمة البیئ�ةدول�ة أخرr  اإلضافة إلى ال حوث التي أجرتها 

صناعة اإلضاءة وأصحاب قطاع اإلضاءة السHن�ة في اإلمارات العر�8ة المتحدة، وردود الفعل من 
 .اإلمارات العر�8ة المتحدة دولة المصلحة الرئ�سیین في جم�ع أنحاء

 
اإلمارات  دولة في منازل  شHل رئ�سيمتطل ات لإلضاءة الداخل�ة المستخدمة أر8عة  نظامال تضمنی

ومتطل ات المواد  واألداء،، وHفاءة الطاقة، الكهر8ائ�ة   العر�8ة المتحدة،  ما في ذلك السالمة
، ُمعتمدةHافة منتجات اإلضاءة تحتاج إلى أن تكون   أن �ضاً أ نظامال حدد�و . الخطرة ك�ماو�ةال

منها  أمان مع أD وأنه ین غي التخلص  ،وتتم مراق ة امتثالها للمعاییر ،وتحمل عالمة تجار"ة
من قبل هیئة اإلمارات للمواصفات و المقای�س. سیتم  لم اد� توجیه�ة محددة فقاً نفا�ات تدار و

في شأن حما�ة  1999) لسنة 24إعداد هذه الم ادrء بناًء على أحHام القانون االتحادD رقم (
مة لالئحة التنفیذ�ة في شأن األنظ 2001) لسنة 37البیئة و تنمیتها،  قرار مجلس الوزراء رقم (

   إلتفاق�ة  اسل.للقانون المشار إل�ه، و إلتزمات دولة اإلمارات 
 

 المستوردینو ،وتجار التجزئة ،في الجر"دة الرسم�ة، س�Hون لدr المصنعین نشر النظام  سبب
Hذلك لن �سمح للمنتجات  .2014یولیو،  1إبتداًء من  لسحب المنتجات غیر المطا قة من السوق 

اإلمارات للب�ع  التجزئة دولة  الدخول إلى أسواق  نظامال تطابC المواصفات المحددة في التي ال
محادثات مع هیئة  حال�اً والمقای�س  اإلمارات للمواصفاتهیئة  وتجرD .  2015ینایر  1  عد

وهذا من . الخلیجعلى مستوr دول  نظامال  ترمي إلى تعم�م التقی�س لدول مجلس التعاون الخلیجي
حجم األسواق التي تسیر  المعاییر  النس ة لمصنعي وتجار اإلضاءة حیث أن تطبیCتسهیل  شأنه

 .وفقًا لهذه المعاییر قد یزداد، ومتطل ات وضع العالمات قد تتوحد
 

اإلماراتي لمنتجات  نظامالتوفر المقاطع أدناه تفاصیل عن متطل ات المنتج وما هو مدرج في 
 . اإلضاءة

 
 الحدودو األداء،(فاءة الطاقة، ، الكهر7ائ�ة السالمة :ضاءةمتطلCات منتجات اإل .4.1

  الخطرة ك�ماو�ةال

  الكهر7ائ�ة السالمة 4.1.1
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لقواعد مهمة لضمان أن المنتجات التي تدخل ال الد تلبي جم�ع ا الكهر8ائ�ة إن متطل ات السالمة
مجهزة عال�ة ومتطل ات األنظمة الكهر8ائ�ة ال المواد الخطرة لحدود علىاالدول�ة  ما في ذلك 

 إن متطل ات السالمة. الجودة،  ما �ضمن سالمة المستهلكین الذین �ستخدمون منتجات اإلضاءة
، وتستند إلى معاییر نظامللجم�ع المصاب�ح في األماكن المغلقة تقع في إطار نطاق ا الكهر8ائ�ة

  ).IEC(الدول�ة  الكهر8ائ�ة التقن�ة اللجنة
  

 (فاءة الطاقة 4.1.2
 ،نظاملهي حدود أداء الطاقة المفروضة في ا )MEPS( ألداء الطاقة ىاألدنن المعاییر إ
من السوق عن طر"C تحدید متطل ات  المستخدمة للتخلص التدر"جي من المنتجات عد�مة الكفاءةو

إن الغرض من . والتي تتم اإلشارة إلیها بنجوم الطاقةلفئات الطاقة المختلفة وفقًا Hفاءة الطاقة 
من الطاقة ومن ثم  األدنىهو تحدید المتطل ات  نظامللاء الطاقة  النس ة ألد األدنىالمعاییر 

Hما . مع ارتفاع متطل ات Hفاءة الطاقة  مرور الوقت النجوم عدد أعلى منتعدیلها ورفعها إلى 
بنجمة الطاقة المقابلة،  سیتم تمییز منتجات اإلضاءة التي تحقC  الفعل مستوr أداء طاقة أعلى

المنتجات اإلضاءة ي والطلب على تهلكین أن هذا منتج ذو جودة أعلى، وتز"د الوعالتي تبلغ المسو
  .الموفرة للطاقة

 
اإلمارات العر�8ة المتحدة أنه لن یتم السماح لمنتجات اإلضاءة التي ال تحقC  دولة نظام حدد�

في السوق  ألداء الطاقة بدخول ال الد و�8عها األدنىتصنیف النجمة األولى للطاقة في المعاییر 
 یتضمن. في أD من متاجر الب�ع  التجزئة  ما في ذلك تلك التي تقع ضمن سلطات المنطقة الحرة

حیث ال یزال  صانعي منتجات اإلضاءة قدمها على مالحظات  بناءً قائمة إعفاء  ،أ�ضاً  نظاملا
تي قد واZ والتي لها تطب�قات محددة، وال 16مسموحًا ب عض األضواء المتوهجة التي تقل عن 

أما المنتجات التي ال تستوفي  ).RoHS(استخدام المواد الخطرة  اشتراطاتمن  اً جزء �ضاً تكون أ
واZ،  100واZ، و 60واZ، و 40اإلضاءة فتشمل المصاب�ح المتوهجة من فئات  نظاممتطل ات 

 �ضاً أ تضمنی اإلضاءة نظامغیر أن  .واZ 50إضافة إلى مصاب�ح الهالوجین الكهر8ائ�ة من فئة 
 .قائمة إعفاء ل عض المنتجات التي لها استخدامات محددة للدخول إلى ال الد

 
 األداء 4.1.3

ذات جودة هي اإلضاءة تهدف إلى ضمان أن منتجات اإلضاءة  نظامفي  األداءإن متطل ات 
وفقًا ألفضل الممارسات  ،و"ن غي أن �سفر ذلك'. تجسید اللون 'مستوr عاٍل من لها عال�ة و

العالم�ة، عن دخول منتجات ملونة أكثر دفئًا وأطول عمرًا،  ما یجعل هذه وتوص�ات الصناعة 
فعلى سبیل المثال، ستسحب من األسواق أ�ضًا المنتجات المسوقة . األضواء أكثر قبوًال عند الناس

 األداءإذا Hانت ال تلبي متطل ات  ، (LED) الصمامات الثنائ�ة ال اعثة للضوءعلى أنها مصاب�ح 
 .ت االستخداممن حیث ساعا
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 الخطرة ك�ماو�ةحدود  الال  4.1.4

Cمنتجات اإلضاءة على مواد خطرة مثل الزئب Dوالكادمیوم، وغیرها من المعادن  ،والرصاص ،تحتو
Hما ین غي إدراج  .الثقیلة السامة، و التالي یجب أن یتم التعامل معها  حذر واعت ارها نفا�ات خطرة

اإلضاءة من أجل منع المنتجات ذات  نظامول�ة، في الخطورة، والتي تلبي المعاییر الد حدود
 النس ة  حدوداً اإلمارات العر�8ة المتحدة دولة  نظامو"تضمن  .الجودة المنخفضة من دخول ال الد

استخدام المواد الخطرة اشتراطات إلى استعراض أفضل الممارسات الدول�ة و اً للمواد الخطرة، استناد
الخطرة،  ك�ماو�ةال الذD �حد من مستوr المواد ال) EU RoHsتوج�ه ( األورو8ي لالتحاد

وفي ظل المتطل ات الحال�ة، فإنه لن یتم السماح بدخول  .و8خاصة الزئبC في منتجات اإلضاءة
Hفاءة الطاقة ومتطل ات السالمة تفي  معاییر جم�ع المنتجات ذات الجودة المنخفضة التي قد 

هذا . الخطرة إلى دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة ك�ماو�ةلا ولكن لدیها محتو�ات عال�ة من المواد ال
الزئبC في المصاب�ح، Hما هو الحال  حدودHفاءة أعلى نتیجة لز"ادة  المصنعون  �طور�ضمن أال 

 . في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة (CFLs) الفلور"ة المدمجةمن المصاب�ح  النس ة للعدید 
 

 لمنتجوضع العالمات ومنح الشهادات ل  4.2
تحتاج إجراءات وضع العالمات ومنح الشهادات للمنتج إلى أن یتم وضعها  حیث تأخذ  عین 

ألداء الطاقة أكثر  األدنىتص ح الحدود  عندما، ثم تنق�حها نظامللاالعت ار المتطل ات المختلفة 
  .مستوH rفاءة منتجات الطاقة التي تدخل ال الد لضمان ز"ادةصرامًة 

 
 تقو�م نظامات اع اإلمارات العر�8ة المتحدة دولة اءة التي ست اع في أسواق منتجات اإلض على

 ،والتجار ،المطا قة االماراتي من المصنعین تقو�م نظامطلب �). ECAS( اإلماراتيالمطا قة 
اإلضاءة، من أجل  نظامتقار"ر اخت ار خارج�ة لمنتجاتهم تثبت أنها تلبي متطل ات  تقد�موالموردین 

منتجات اإلضاءة  "جب تسجیلو . شهادة المطا قة وعالمة Hفاءة الطاقة اإلمارات�ة الحصول على
قبل أن تسمح الهیئة  والمقای�س لمواصفاتل اإلمارات هیئة ِقبلمن التي تصل إلى الحدود 
  .االتحاد�ة للجمارك بدخولها

 
 اختCار المنتج ومراقCة ورصد األسواق  4.3

نتج بهدف التحقC من األداء والتصدیC على النجوم، ستكون هناك حاجة إلى اخت ار خارجي للم
ومن الناح�ة المثال�ة ین غي أن تجرr االخت ارات من ِقبل  األخرr، نظامعن احت�اجات ال فضالً 

دائم  انتقاللتحقیC  مختبرات مستقلة. إن مراق ة ورصد السوق  شHل مستمر أمر ضرورD أ�ضاً 
للتأكد من أن أD ادعاءات من ِقبل منتجي اإلضاءة وعادل إلى مصاب�ح Hفاءة الطاقة في السوق 

 Cل مستقل. وستكون هناك حاجة إلى المرافHمنها  ش Cعلى التسم�ات والشهادات یتم التحق
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المختبر"ة الجراء اخت ارات عشوائ�ة على منتجات اإلضاءة في السوق لضمان االمتثال إلى 
  .نظامالشروZ الواردة في ال

   
اإلمارات للمواصفات والمقای�س، و التنسیC مع السلطات الحHوم�ة المحل�ة  ، فإن هیئةنظاموفقا لل

، وستجرr نظامالمختلفة، هي المسؤولة عن مراق ة المنتجات في السوق لضمان االمتثال لهذا ال
هذه المراق ة  استمرار من خالل أخذ عینات عشوائ�ة من المنتجات في منافذ الب�ع  التجزئة، 

منتجات مع متطل ات النظام. على مراق ة السوق أن تطبC  فعال�ة لضمان لتوثیC التماشي ال
اإلنتقال المناسب للمنتجات اإلضاءة الموفرة للطاقة. على هیئة اإلمارات للمواصفات و المقای�س 

مثل مجلس أبو ظبي للجودة و أن تعمل  شHل أقرب مع البلد�ات المعن�ة، و هیئات التقی�س، 
   هیئة اإلتحاد�ة للجمارك للتأكد من مراق ة السوق و رصدها.، و ال(QCC)المطا قة 

  
  التخلص اآلمن وٕادارة النفا�ات 4.4

مسألة التخلص اآلمن من المصاب�ح هي  الرئ�س�ة األخرr الواجب معالجتهاالمجاالت  من
من حیث  مجد�ةالمدمجة  "ةمصاب�ح الفلور الئ�ة المستهلكة وٕادارة النفا�ات. في حین تعتبر الكهر8ا

تكلفة وتحقC وفورات Hبیرة في الطاقة، إال أنها تحتوD على مادة الزئبC المعروفة Hمادة خطرة ال
�مHن أن تؤدD إلى آثار صح�ة و8یئ�ة ضارة إذا لم یتم التعامل معها والتخلص منها  شHل 

من حیث Hفاءتها فعالة  (LED) الصمامات الثنائ�ة ال اعثة للضوء مصاب�ح بینما تعتبرصح�ح. 
مرات  7 - 5تحتوD على مادة الزئبC، إال أن تكلفتها أكبر بـ  الهي و  في استهالك الطاقة ل�ةالعا

  مما یؤدD إلى أع اء مال�ة Hبیرة على المستهلكین. 
  

من أجل تقلیل أD آثار سلب�ة ناجمة عن استخدام المصاب�ح المحتو�ة على الزئبC والتخلص منها، 
یجب أن �Hون  بناًء على مقای�س اإلتحاد األورو8ي. نظامعلى الزئبC في هذا ال حدودإدخال  تم
التعامل السل�م، والجمع، والتخز"ن، والنقل، والمعالجة، وٕاعادة أولو�ة، و�شمل ذلك لتخلص اآلمن ل

التخلص من النفا�ات من المصاب�ح الكهر8ائ�ة المستهلكة المحتو�ة على الزئبC  حیث و التدو"ر، 
وفقًا للنظام، سیتم تنظ�م التخلص السل�م من المصاب�ح عن  �ات العامة.تدخل الكم�ة األقل في النفا

أصحاب   التعاون معطر"C تعل�مات خاصة ستقوم هیئة اإلمارات للمواصفات والمقای�س بوضعها 
، نظام اإلمارات لمنتجات اإلضاءة 7على المستوr االتحادD والمحلي (المادة  المعنیین المصالح
2013.(  

  
ادة تدو"ر المصاب�ح المحتو�ة على الزئبC غیر موجودة في دولة اإلمارات العر�8ة إععمل�ات إن 

المتحدة حال�ًا، و"تم التخلص من Hافة منتجات اإلضاءة في مقالب القمامة مع النفا�ات العامة التي 
ة الحدیثة، مثل  طانات مزدوجة لمنع تسرب �تحتوD مجموعة مختارة منها فق~ على ضوا ~ بیئ

الزئبC الموجود في  الخطرة، مثل الزئبC، إلى التر8ة والم�اه الجوف�ة. وعلى الرغم من أنالمواد 
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من عدد Hبیر من مصاب�ح  ، إال أن التخلص المحتملمدمج واحد منخفض نسب�اً  D مص اح فلور 
تنطوD على  نظامتطبیC ال  عدالمدمجة  سبب الز"ادة في استخدام تكنولوج�ا اإلضاءة  "ةالفلور 

الهالوجین  المصاب�ح  ق الزئبC في البیئة. إن استبدال المصاب�ح المتوهجة ومصاب�حخطر إطال
إدارة النفا�ات إلى ما �قارب  نظامالمدمجة سیؤدD في نها�ة المطاف إلى ز"ادة الزئبC في  "ةالفلور 
 9یبلغ حوالي الذD "ة المدمجة متوقع للمصاب�ح الفلور العمر الHجم سنو�ًا. وفي ظل متوس~  26

( ما في ذلك فترة سماح  2025سنوات، فإن الجزء األكبر من هذه الوحدات الجدیدة لن �فشل قبل 
 نظاموفي حین أن هذا قد �منح الوقت لدولة اإلمارات العر�8ة المتحدة لوضع  10).ستة أشهرمن 

األخذ م "ة المدمجة المستهلكة، فمن المهٍر على معالجة المصاب�ح الفلور إدارة مستدامة للنفا�ات قاد
من إجمالي المصاب�ح في أسواق دولة  ٪35 اً تشغل حال� المصاب�ح أن هذه عین االعت ار  

 Cن.  نظاماإلمارات العر�8ة المتحدة، و التالي ین غي تطبیHإدارة النفا�ات في أقرب وقت مم 
 
فات و هیئة اإلمارات للمواصاإلضاءة في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة حال�ًا على  نظامنص ی

طات إدارة مع سل اآلمن من المصاب�ح المحتو�ة على الزئبCو  المقای�س تنسیC التخلص السل�م
یوفر المستهلك  تحتوD هذه المصاب�ح على دلیل إرشادات. Hما ین غي أن النفا�ات المختلفة

 المؤثرات الصح�ة والبیئ�ة الستخدام هذه المنتجات، واالستخدام الصح�ح، التعامل الصح�ح 
وأخیرًا ، لتخلص منها في حالة انHسارها، و�Hف�ة جمع هذه المنتجات وفصلها من النفا�ات العامةوا

�Hف�ة إعادة استخدامها وتدو"رها. یجب أ�ضًا الذHر  أن المصاب�ح المحتو�ة على الزئبC ونفا�ات 
اد التي تحتوD على الزئبC أو أ�ة مو   (LED)الثنائ�ة ال اعثة للضوء  الصماماتالمصاب�ح 

نظام  6,2یجب التعامل معها Hنفا�ات خطرة (المادة  Hهر8ائ�ة المحتو�ة على الزئب�HCماو�ة ضارة 
). تقوم وزارة البیئة والم�اه حال�ًا بتسل�~ الضوء على هذه القض�ة 2013اإلمارات لمنتجات الطاقة، 

ت إلدارة مع هیئات التخلص من النفا�ات في اإلمارات المختلفة عن طر"C وضع إستراتیج�ا
  التخلص من النفا�ات.

 
االتحادD لدولة اإلمارات  القانون  أن تكون متماش�ة مع ومسؤول�ات إدارة النفا�ات ستحتاج وظائف 

 2001لسنة  37لحما�ة وتنم�ة البیئة، األمر الوزارD رقم  1999لعام  24العر�8ة المتحدة رقم 
اد الخطرة، والنفا�ات الخطرة، والنفا�ات  شأن التعامل مع المو  24لألمر التنفیذD للقانون رقم 

نظام اإلمارات  7,2(المادة  الطب�ة والتزامات دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة في إطار اتفاق�ة  ازل
   . )2013لمنتجات الطاقة، 

 
صادرة من ستكون التعل�مات الخاصة التي ستقوم هیئة اإلمارات للموصفات والمقای�س بتطو"رها 

رتها ومحددة للتخلص من منتجات اإلضاءة التي تحتوD على نفا�ات خطرة، واألخذ قبل مجلس إدا

                                                 
. ستختلف معدالت االستخدام، وستفشل بعض سیكون لمعدالت الفشل الفعلي توزیع احتمالي حول المتوسط 10

 المصابیح في وقت مبكر وبعضھا اآلخر في وقت الحق. 
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 عین االعت ار طر"قة جمعها، تجم�عها، نقلها وٕاعادة تدو"رها من قبل هیئات إدارة النفا�ات. یجب 

أن تت ع هذه الدالئل بنیتها المؤسسة على وث�قة اإلرشاد اآلمن للتخلص من هذه المصاب�ح في 

ارات العر�8ة المتحدة، والتي تم تطو"رها من قبل مجموعة العمل على االستدامة التي دولة اإلم

شملت البلد�ات، وزارة البیئة والم�اه، المنظمات البیئ�ة، هیئات إدارة النفا�ات وممثلین من قطاع 

  صناعة مصاب�ح اإلضاءة.
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دولة اإلمارات العر7�ة في ضاءة اإل نظاموالتوص�ات لت�سیر تنفیذ النتائج 

 المتحدة

دولة اإلمارات العر�8ة  الداخل�ة فيلإلضاءة  ةوفعال ةقو� نظامُبذلت الكثیر من الجهود لوضع  
المتحدة. و�سرد هذا ال اب النتائج والتوص�ات الرئ�س�ة لضمان المز"د من التطو"ر لمعاییر س�اسة 

األداة  هو ةاإلضاءة اإلمارات� نظام وفي حین أن ).5.3-5.1 انظر( الطلب على الطاقةإدارة 
في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة،  الداخل�ةضاءة إللجودة لاتقد�م منتجات عال�ة الرئ�س�ة لس�اسة 

من النشاطات وتدابیر الس�اسة األخرr الداعمة لتسهیل االنتقال السلس  عددلكن هنالك حاجة ل
). وستتطلب 5.9-5.4 انظرولة اإلمارات العر�8ة المتحدة (الستخدام مصاب�ح Hفاءة الطاقة في د

الجهات الحHوم�ة، والمنظمات غیر الحHوم�ة، والمرافC،  جم�ع التوص�ات تضافر جهود
  والمنتجین، وتجار التجزئة، وعامة الناس.

  
في دولة اإلمارات العر7�ة المتحدة  على الطاقة �م(ن لتنفیذ تدابیر إدارة الطلب .5.1

تخف�ض االنCعاثات الكر7ون�ة التي نطلقها، والحد من استهالك  أن �ساعد على

  الطاقة، وأن �عود Cالنفع على االقتصاد.

طن من ثاني أكسید  940,000توفیر ما �قارب  الدولة بإمHان�ةأظهرت األ حاث  •
میجا واZ من القدرة  500-340ساعة (مطا قة لـ - جیجا واZ 2046الكر8ون، و

 رهم.ملیون د 668و المتفاداة)
 ودعم تدابیر إدارة ننصح جم�ع اإلمارات في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة بتطو"ر •

  Hجزء أساسي من الس�اسات والخط~ في مجال الطاقة.على الطاقة الطلب 
  

من المهم إجراء الCحوث الشاملة  على الطاقة الطلب ند وضع معاییر إدارةع .5.2

�ة، والبیئ�ة، واالجتماع�ة، وقضا�ا م اآلثار المحتملة على القضا�ا االقتصاد�تقل

  الطاقة

األنظمة االقتصاد�ة، والبیئ�ة، على تأثیرات ال�مHن إلجراء ال حوث الشاملة  شأن  •
تحدید القضا�ا األساس�ة التي یجب  فيالطاقة المساعدة على قطاع واالجتماع�ة، و 

 التصدD لها من أجل التطبیC الفعال ألD س�اسة أو نظام.
المعاییر األساس�ة مثل  دمج ل إجراء مثل هذا التقی�م الشاملمن خالضاءة اإل نظام تمHن •

  ، والجودة، وHفاءة الطاقة، والمعاییر البیئ�ة.الكهر8ائ�ة السالمة
فق~ على تحدید وٕادارة أD من العواقب غیر المقصودة والمقا�ضات، ولكنه  هذا �ساعد ال  •

الجهات المعن�ة األساس�ة التي تحدید عالوة على ذلك �ساعد على تحدید االستراتیج�ات و 
  �مHن أن تضمن التطبیC الفعال للس�اسات.
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إن المشار(ة المستمرة للجهات المعن�ة من الح(ومة، والقطاع الخاص،  .5.3

التطبیU تضمن والمجتمع المدني في عمل�ة مفتوحة وشفافة تبني الثقة و 

  الفعال للس�اسات.

م�ة، الس�ما الجزء المتعلC  ضمان وضع أمر  الغ األه هي نظامالإن عمل�ة تطو"ر  •
أحHام إلشراك الجهات المعن�ة من الحHومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني في 

 جم�ع أنحاء ال الد.
محل�ة ذات جودة  ب�انات في جمعالمشارHة الفعالة والمستمرة للجهات المعن�ة  تساعدال  •

دید خط~ التنفیذ وتطو"ر الشراكة على تحأ�ضًا بل تساعد  عال�ة والتحقC منها فحسب، 
  بین المؤسسات لتسهیل ذلك.

ورش عمل وندوات واجتماعات ثنائ�ة وHذلك  تم عقد عدة النس ة لنظام اإلضاءة،  •
. وس�Hون من المهم أن �ستمر هذا الحوار والمشارHة نظامللمسودات عدة  اتاستعراض

 .نظامللمن أجل التنفیذ الفعال 
یئة اإلمارات للمواصفات و المقای�س سلسلة ورشات عمل على سبیل المثال، بدأت ه •

لمشارHة أصحاب المصالح المعنیین. قامت هیئة اإلمارات للمواصفات و المقای�س  عقد 
اجتماع لقطاع الصناعة لمناقشة متطل ات النظام و اإلجا ة على أ�ة أسئلة لدیهم، 

تماع مع الهیئات  األخص جهات تصن�ع و ب�ع المصاب�ح. ستقوم الهیئة  عقد اج
  الحHوم�ة ذات الصلة لمناقشة تطبیC النظام.   

  
رصد ومراقCة األسواق لضمان دخول المنتجات المطاCقة  نظامالتطلب ی .5.4

  للمواصفات إلى أسواق دولة اإلمارات العر7�ة المتحدة.

 الق�اس�ةاإلضاءة، ال س�ما من خالل االخت ارات  نظاملین غي بذل الجهود لدعم االمتثال  •
 التي تجرr في مختبرات الفحص الرسم�ة أو المستقلة.

من المستحسن أن تستثمر دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة في منشأة اخت ار في ال الد  •
؛ لمتطل اتمن المنتجات تستوفي ا للمصادقة على ما إذا Hانت مصاب�ح Hفاءة الطاقة وغیرها

 Hما ین غي أن یتم االخت ار والرصد  انتظام.
ئة اإلمارات للمواصفات و المقای�س التعاون الوطید مع هیئة الجمارك اإلتحاد�ة، و على هی •

  .(QCC)مجلس أبو ظبي للجودة و المطا قة 
  

لتخلص اآلمن ونظام إدارة النفا�ات لمنتجات نظام لهناك حاجة لتطو�ر  .5.5

  اإلضاءة في دولة اإلمارات العر7�ة المتحدة

دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة، ووزارة البیئة والم�اه سلطات إدارة النفا�ات على مستوr  على •
 ضمان إدراج خط~ إعادة تدو"ر المواد الخطرة في استراتیج�اتها الحال�ة طو"لة األمد.
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البلد�ات في مختلف أنحاء دولة اإلمارات مع الجهات االتحاد�ة المعن�ة  یوصى  أن تعمل •
 DزHتهلكة.للمصاب�ح الكهر8ائ�ة المس على التجم�ع المر  

التي تطالب الشرHة المصنعة بتحمل  (EPR) ج الموسعةبرامج مسؤول�ة المنتِ  أخذ یوصى •
Hخ�ار قابل   عین االعت ار، وتقی�مها المسؤول�ة في إدارة المصاب�ح الكهر8ائ�ة المستهلكة

 H)(MELAما أن را طة اإلضاءة في الشرق األوس~  للتطبیC لدعم ال الد في إدارة النفا�ات.
 ات اع هذا النهج، الذD من شأنه أن �شHل سا قة هامة إلشراك القطاع الخاص في  مهتمة

 إدارة النفا�ات في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة.
  من النظام.  7على هیئة اإلمارات للمواصفات و المقای�س نشر التعل�مات الواردة في مادة  •
مع اتفاق�ة  ازل  اً ظمة  طانة تماش�یتم التشج�ع على تنفیذ المH ات الصح�ة الحدیثة مع أن •

الخطرة من المصاب�ح  ك�ماو�ة) من أجل منع المواد ال24والقانون االتحادD اإلماراتي رقم (
  الكهر8ائ�ة المستهلكة وغیرها من المنتجات من الدخول إلى التر8ة.

  
  

هناك حاجة لكي تطلU الح(ومة حملة توع�ة اتحاد�ة Cشأن األنظمة تتوجه بها  .5.6

  لجمهور العام، والتجار، والCائعین Cالتجزئة، وضCاP الجماركإلى ا

الحمالت التعل�م�ة  هو تنم�ة وتطبیCتحو"ل السوق  عمل�ة ة لنجاحاألساس� اتالمHونأحد 
، وتجار التجزئة، وسلطات الجمارك، وغیرهم من قطاع السHنيمعلومات�ة لتوس�ع الوعي بین الوال

تحتاج دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة. د منتجات اإلضاءة في ة الكاملة لتعهلالمشارHین في السلس
�Hف�ة تحدید المنتجات المصنفة و أن ال تسمح  إلى معرفةسلطات الجمارك على سبیل المثال، 
أ�ضًا أن  لقطاع السHني، على اوفي نفس الس�اقرح بها. بدخول أD من المنتجات غیر المص

 مع أخذلك على أD حملة توع�ة ان تكون مصممة لذوعب فوائد مصاب�ح Hفاءة الطاقة. ست�
التي قد تواجه االنتقال المشترHة  تقدم أجو ة واف�ة حول التحد�اتأن  و  ، عین االعت ار الجمهور

، واألمور المتعلقة  البیئة، والمخاوف وأسعارهاالمنتجات،  تصنیفمصاب�ح Hفاءة الطاقة، مثل  إلى
 للتخلص مناإلجراءات المناس ة تقد�م معلومات حول المتعلقة بها،  اإلضافة إلى الصح�ة 

أداء مصاب�ح Hفاءة الطاقة ذات  اكل، ومشالمHسورة  شHل صح�ح المدمجة "ةمصاب�ح الفلور 
 .الجمال�ة لمصاب�ح Hفاءة الطاقةییر امعلومات حول المعالجودة المنخفضة و 

قبل و عد أD حملة من أجل ق�اس أD تغییرات في التصور العام  المسوحاتین غي إجراء  •
 تحدید التحد�ات التي قد تواجه االنتقال إلى التكنولوج�ا الجدیدةتوع�ة. وهذا من شأنه 

 .وأكثر فعال�ةاستراتیج�ات اكثر دقة  لتصم�م
من المهم أن تت ع هذه الحمالت رسالة موحدة للمستهلكین وأصحاب المصلحة اآلخر"ن  •

  لضمان تحقیC نتیجة فعالة.
ود إلطالق حملة توع�ة اتحاد�ة تستهدف عامة الجمهور مع رسالة مرHز"ة و"ن غي بذل الجه •

  تدعم االنتقال السلس إلى استخدام مصاب�ح Hفاءة الطاقة.
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لمواصفات والمقای�س اإلمارات ل أن تتم ق�ادة الحملة من ِقبل �Hان اتحادD واحد (هیئة �فضل •
لحة من أجل نشر رسائل خطة االتصال وٕاشراك أصحاب المص إلدارةعلى سبیل المثال) 

  الحملة في جم�ع أنحاء دولة اإلمارات المختلفة.
یجب أن �شارك أصحاب المصلحة الرئ�س�ة في نشر الحملة ومن ضمنهم الذین �قومون  •

بنشر حمالت توع�ة ذات صلة  موضوع الحملة وHذلك المرافC العامة، والوزارات، 
  والسلطات البیئ�ة. والصناعیین، والمنظمین، وسلطات إدارة النفا�ات،

التي تطلب من الشرHة  )EPR( مسؤول�ة المنِتج الموسعة برامج األخذ  عین االعت اریجب  •
المصنعة أن توفر المعلومات للمستهلكین عن الفوائد البیئ�ة، واالقتصاد�ة، واالجتماع�ة، 

التعامل إجراءات  والصح�ة الستخدام منتجات مصاب�ح Hفاءة الطاقة، Hما یجب أ�ضًا مراعاة
مع المصاب�ح التي تحتوD على الزئبC. وقد أعرب هذا القطاع الصناعي أ�ضًا عن اهتمامه 
بدعم جهود التوع�ة حول األنظمة، و التالي �مHن أن �Hون شر"Hًا مفیدًا في هذا النوع من 

.Zالنشا  
  

س�اسة إضاف�ة مثل الحسومات والحوافز لتسر�ع تطبیU أدوات تنفیذ ب یوصى .5.7

  ءةاإلضا نظام

من المصاب�ح المتوهجة، في أD سنة من السنوات، مما �عني أن  ٪73من المتوقع أن �فشل نحو 
تقر" ا  مصاب�ح Hفاءة الطاقة خالل  المتوهجةالسHان س�ضطرون الستبدال جم�ع مصاب�حهم 

عام فق~،  1.1. بینما س�ستغرق االنتقال إلى مصاب�ح Hفاءة الطاقة نظامالالسنة األولى من تنفیذ 
س�Hون هناك تكالیف مال�ة م اشرة للمواطنین. و التالي ین غي النظر في أدوات الس�اسة اإلضاف�ة 

وتقلیل العبء المالي،  ما في ذلك الحوافز المال�ة، وخط~ الخصم،  نظامال االتي تسهل تنفیذ هذ
 ، و8رامج الت ادل.مات المجان�ةلتقد�وا

ذو و الثان�ة لدعم الجمهور �عتبر إن وضع هذه المخططات في غضون السنة األولى أ •
لن �حتاج Hبیرة، ألنه ومع ز"ادة العمر المفترض لمصاب�ح Hفاءة الطاقة  أهم�ة

إلى استبدال جزء �سیر من مصاب�ح المنزل في السنوات إال  المستهلكین السHنیین
 الالحقة.

من  %100و %50قادر على تغط�ة قد تتراوح التكلفة الم اشرة لبرنامج حسومات  •
ملیون درهم. ومن  800و 400بین  لمدة عامین "ة المدمجةر تكالیف المصاب�ح الفلو 

المرجح أن تكون الحسومات قابلة للتطبیC  النس ة لجم�ع المصاب�ح التي یتم شراؤها،  ما 
الهالوجینات، و  المتوهجةالمصاب�ح  التي تهدف إلى استبدالفي ذلك المشتر"ات 

 "ة المدمجة الموجودة.�ح الفلور التي تحل محل المصاب لمشتر"اتاو 
إذا ما ستكون مخططات الخصومات أكثر فعال�ة إذا Hانت على مستوr متاجر التجزئة  •

سنة، مع توز"ع مرHزD. هذا لن �قدم فق~  2-1الترHیز علیها وتنفیذها على مدr  تم
نشر فرصة للتعل�م و  س�شHلدعمًا مال�ًا للمستهلكین لشراء مصاب�ح Hفاءة الطاقة، ولكنه 
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 Cفاءة الطاقة و�ساعد في تطبیH من شأنه أن یز"د من قبول مصاب�ح Dالمعلومات، والذ
 .نظامال

"ة المدمجة الذD أعلن عنه مرHز دبي المتمیز ت ادل المصاب�ح الفلور قد �Hون برنامج  •
 .11لض ~ الكر8ون، أحد األمثلة على األنشطة التي قد تستفید من هذا الدعم

 
اإلضاءة في دولة اإلمارات العر7�ة المتحدة  نظاملل سیتطلب التنفیذ الفعا .5.8

 مساعدة مال�ة، ولكن الفوائد تفوق التكالیف C(ثیر
 ستنتجإال أن الوفورات االقتصاد�ة التي  م اشراً  سیتطلب تنفیذ هذه التوص�ات تمو�الً  •

  النس ة للسHان ولحHومة دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة.، ستفوق التكالیف  Hثیر
رغب اإلمارات المختلفة بتبني استراتیج�ات مختلفة للتنفیذ. فعلى سبیل المثال، قد قد ت •

 الفوائد االقتصاد�ة  مستهلكین السHنیینإلقناع ال إلى االستثمار حHومة دبي تحتاج
للتحول إلى مصاب�ح Hفاءة الطاقة، بینما قد ترغب حHومة أبوظبي في التفHیر 

  ادل  النس ة للمنازل. الخصومات المال�ة أو برنامج الت 
ستكون هناك حاجة لتمو"ل األنشطة المتعلقة  التوع�ة، وٕادارة النفا�ات، ومرافC الخدمات  •

المختبر"ة، و8رامج الحوافز. وفي حال اتخذت حHومة دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة 
نحو هذه  نظامالتي سیتم توفیرها من ال قرارات استراتیج�ة إلعادة توج�ه األموال

  اإلضاءة. نظامللمجاالت، فقد �ساعد هذا في ضمان نجاح  اهر ا
  
  

على �م(ن تحقیU المز�د من الفوائد على األصعدة البیئ�ة، واالقتصاد�ة، و  .5.9

الطاقة عبر تنفیذ المرحلة الثان�ة من النظام CالنسCة لإلضاءة استهالك 

  التجار�ة والعامة

 ي غال ًا ما تكون في المنازل.الت الداخل�ةالحالي منتجات اإلضاءة  نظامالغطي � •

ل�شمل منتجات اإلضاءة في المناطC التجار"ة والعامة قد یؤدD  نظامالن توس�ع نطاق إ •
 .وفورات في استهالك الطاقةإلى المز"د من الوفورات البیئ�ة، واالقتصاد�ة، و 

لمواصفات والمقای�س وقطاع اإلضاءة العمل معًا لتوس�ع ل اإلمارات ین غي على هیئة •
 في المستقبل. نظامالطاق ن

 

 

 

 

                                                 

المز"د من المعلومات على اإلنترنت عبر الموقع التالي:  تتوفر11 
http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/UBE8A0GA1PEBLR9FCZW68HCQKM8Q6

M/view.html  
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 المزید من المعلومات

  للمز"د من المعلومات، یرجى االتصال بـ: 

 التعاون  الفطر"ة، جمع�ة اإلمارات للح�اة برنامج التغیر المناخي و الطاقة، مدیر عالمتنز"د  •
، هاتف WWF-EWS .(Talam@ewswwf.aeمع الصندوق العالمي لصون الطب�عة (

  ) 221(فرعي  9776 354 4 971+

، جمع�ة اإلمارات للح�اة الفطر"ة مدیرة وحدة الحفا� على البیئة و التغیر المناخي اوال فیر"را،  •
). البر"د WWF-EWS التعاون مع الصندوق العالمي لصون الطب�عة (

  ).211(فرعي  9776 354 4 971+ ، هاتف:pferreira@ewswwf.aeاإللكتروني:

استفسارات وسائل اإلعالم: ر"م الذوادD، مدیرة االتصاالت، جمع�ة اإلمارات للح�اة الفطر"ة  •
). البر"د WWF-EWS التعاون مع الصندوق العالمي لصون الطب�عة (

  )220 فرعي( 9776 354 4 971+،هاتف: thawadi@ewswwf.aeral:اإللكتروني

 



26 

 

  

 المراجع

م ادرة ال صمة البیئ�ة في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة: . 2011لم، ت.، اعو عبد اللطیف، ل. 
أبوظبي (م ادرة أبوظبي –الشرHاء: وزارة البیئة والم�اه، هیئة البیئة  .2010 – 2007تقر"ر موجز 
 الفطر"ةنات البیئ�ة)، والش Hة العالم�ة لل صمة البیئ�ة وجمع�ة اإلمارات للح�اة العالم�ة للب�ا

). متوفر عبر الرا ~ التالي: WWF-EWS التعاون مع الصندوق العالمي لصون الطب�عة (
/2chttp://uae.panda.org/what_we_do/projects2/   

  
 ،الطلب على الطاقة: مستقبل Hفاءة الطاقة في دول مجلس التعاون الخلیجي. 2011دیلو"ت، 

متوفر عبر الرا ~ التالي: الطاقة والموارد في الشرق األوس~، إدارة الندرة للمستقبل. 
-http://www.deloitte.com/assets/Dcom

MiddleEast/Local%20Assets/Documents/Industries/Energy%20&%20reso
urces/E&R%20whitepapers/me_er_whitepaper4_energy_efficiency.pdf  

 
الستخدام الكهر8اء والم�اه  على الطاقة الطلب إدارة .RTI، 2009ومعهد  التنفیذ�ةجهاز الشؤون 

 في أبوظبي. متوفر مع جهاز الشؤون التنفیذ�ة: أبوظبي. 
 

التنظ�م الفني: متطل ات الموافقة والتسجیل لمنتجات . 2012لمواصفات والمقای�س، اإلمارات لهیئة 
 لمواصفات والمقای�س. دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة.اإلمارات لة متوفر مع هیئاإلضاءة. 

 
تحج�م الفرص المحل�ة لخفض ان عاثات غازات االحت اس الحرارD . 2009تحلیل فر"C مصدر، 

 مصدر: أبوظبي. منمتوفر في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة. 
  

 .العر�8ة المتحدة: تقی�م األساستطو"ر معاییر اإلضاءة في دولة اإلمارات  RTI، 2012aمعهد 
 EWSمتوفر مع جمع�ة اإلمارات للح�اة الفطر"ة  التعاون مع الصندوق العالمي لصون الطب�عة 

WWF.دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة : 
 
تطو"ر معاییر اإلضاءة في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة: تقی�م اإلمHانات  RTI، 2012bمعهد  

متوفر مع جمع�ة اإلمارات للح�اة الفطر"ة  التعاون مع الصندوق �ة المتاحة. الفن�ة واالقتصاد
 : دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة.EWS WWFالعالمي لصون الطب�عة 
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تطو"ر معاییر اإلضاءة في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة: تقی�م آثار  RTI، 2012cمعهد 
الفطر"ة  التعاون مع الصندوق العالمي لصون  متوفر مع جمع�ة اإلمارات للح�اةاالستدامة. 

 : دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة.EWS WWFالطب�عة 
 

تطو"ر معاییر اإلضاءة في دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة: اإلطار الس�اسي . RTI ،2013معهد 
صون متوفر مع جمع�ة اإلمارات للح�اة الفطر"ة  التعاون مع الصندوق العالمي لوالتنظ�مي. 

 : دولة اإلمارات العر�8ة المتحدة.EWS WWFالطب�عة 
 

إلمارة أبوظبي  حلول عام بخمس مل�ارات درهم محطة تولید الكهر8اء . 2010ذا ناشیونال، 
على:  ةومتوفر  18/10/10نشرت المقالة في  .2014

-for-station-power-http://www.thenational.ae/business/energy/dh5bn
2014-by-dhabi-abu   

 
Hفاءة  إلى لتحقیC انتقال عالميمجموعة أدوات . UNEP ،2012برنامج األمم المتحدة للبیئة 

متوفر عبر الرا ~ التالي: الطاقة. 
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/publication/Complete%20

EnlightenToolkit_1.pdf 

  

"، ، "النظام اإلماراتي لمنتجات اإلضاءة و رقابتها2013لمجلس الوزراء لعام  34قرار رقم 

 . متوفر في الجر"دة الرسم�ة. 2013د�سمبر 

 


