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لقد تم ن�صر هذا الملخ�ص تحت قيادة و دعم �صركاء مبادرة الب�صمة البيئية. 
تم تح�صير الن�ص من قبل جمعية الإمارات للحياة الفطرية و معهد اأر تي اأي الدولي.

 EWS WWF نبذة عن جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�صندوق العالمي للطبيعة
جمعية الإمارات للحياة الفطرية )EWS( هي جمعية اإماراتية بيئية غير حكومية غير ربحية ، تعمل على الم�ستوى 
التحادي، تاأ�س�ست تحت رعاية �سمو ال�سيخ حمدان بن زايد اآل نهيان ممثل الحاكم للمنطقة الغربية، الرئي�س الأعلى 

لهيئة البيئة – اأبوظبي. تعمل جمعية الإمارات للحياة الفطرية في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع ال�سندوق 
العالمي ل�سون الطبيعة )WWF( الذي يعد اأكبر هيئة عالمية م�ستقلة متخ�س�سة في المحافظة البيئية. ويجدر 
الإ�سارة اأن )EWS-WWF( تعمل في الدولة منذ 2001، وتهدف اإلى العمل مع الموؤ�س�سات والأفراد في الإمارات 

والمنطقة من اأجل المحافظة على التنوع البيولوجي، ومواجهة التغير المناخي وتقليل الب�سمة البيئية من خالل 
اإطالق مبادرات تتمحور حول التعليم البيئي ورفع الم�ستوى البيئي، وتخطيط ال�سيا�سات وال�ستراتيجيات البيئية، 

وم�ساريع المحافظة البيئية المبنية على اأ�سا�س علمي. 
www.ewswwf.ae لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الموقع

نبذة مخت�صرة عن معهد )اأر تي اآي( الدولي
نلتزم في معهد اأر تي اأي الدولي )RTI International( ال�سعي لتح�سين الظروف للب�سر من خالل الأبحاث 

المبتكرة وتوفير الم�ساعدة التقنية الفعالة. لدينا طاقم عمل يفوق قوامه عن 3700 فرد في كافة اأنحاء العالم. 
يوفر معهد )اأر تي اآي( الدولي مجالت كاملة في اخت�سا�سات متعددة في الطاقة، ال�سحة، التعليم، التطوير 

القت�سادي والمجتمعي، علوم البيئة والهند�سة، التقنيات الحديثة واأعمال الم�سوحات والأبحاث والإح�ساء. يعود 
تاأ�سي�س معهد )اأر تي اآي( الدولي لعام 1958 من قبل ثالث جامعات اأمريكية رائدة في ولية كارولينا ال�سمالية، 

وهي: جامعة دوك، جامعة كارولينا ال�سمالية في �سابيل هيل، وجامعة ولية �سمال كارولينا، لقد كان الهدف خلف 
التاأ�سي�س هو اأن يكون معهد )اأر تي اآي( الدولي اأول منظمة اأبحاث علمية، والتي تمكنت اليوم اأن ت�سبح القلب 

المركزي لالأبحاث. يوفر معهد )اأر تي اآي( الدولي الأبحاث والم�ساعدة التقنية للعمالء في القطاع الحكومي، 
ال�سناعي، الأكاديمي والخدمات العامة في اأكثر من 140 دولة حول العالم.

معهد اأر تي اأي الدولي
�ص.ب. 12194

حديقة مثلث الأبحاث
 NC 27709-2194

الوليات الأمريكية المتحدة
www.rti.org

جميع الحقوق محفوظة، جمعية 
الإمارات للحياة الفطرية

دي�صمبر 2014 ©

جمعية الإمارات للحياة الفطرية
المكتب الرئي�صي

�ص.ب. 45553 اأبو ظبي
الإمارات العربية المتحدة
هاتف:7117 634 2 971 + 

فاك�س: 1220 634 2 971 +

مكتب دبي
�ص.ب. 454891 دبي

الإمارات العربية المتحدة
هاتف: 9776 354 4 971 +
فاك�ص: 9774 354 4 971 +

نبذة عن مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للب�صمة البيئية 
تم اإطالق مبادرة الب�سمة البيئية في عام 2007 من خالل �سراكة �سمت: وزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة – 

اأبوظبي، وجمعية الإمارات للحياة الفطرية )تعمل بالتعاون مع ال�سندوق العالمي ل�سون الطبيعة(، و�سبكة الب�سمة 
العالمية. وقد �ساهمت هذه المبادرة في منح الإمارات دوراً ريادياً فيما يتعلق بعلوم وبحوث الب�سمة البيئية. 

وبين الأعوام 2007-2011، نجحت المبادرة في تاأكيد �سحة ح�سابات الب�سمة البيئية في الإمارات، وتحليلها 
اإلى القطاعات الم�ساهمة، وتطوير اأداة نمذجة لل�سيناريوهات لتقييم اآثار ال�سيا�سات البيئية المختلفة على ب�سمة 

الإمارات. 
وفي مرحلتها الثانية، في عام 2012، رحبت المبادرة بان�سمام هيئة الإمارات للموا�سفات والمقايي�س، والتي عملت 

على تطوير نظام للرقابة على منتجات الإ�ساءة الداخلية. و�ست�ستمر المبادرة في قيا�س الب�سمة البيئية وتقديم حلول 
فعالة لإدارتها.

اأع�صاء اللجنة الإدارية لمبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة للب�صمة
 معالي الدكتور را�سد اأحمد بن فهد، وزير البيئة والمياه 

رئي�س اللجنة التوجيهية لمبادرة الب�سمة البيئية
 �سعادة زران خليفة المبارك، الأمين العام لهيئة البيئة – اأبوظبي 

نائب رئي�س اللجنة التوجيهية لمبادرة الب�سمة البيئية

الدكتورة حمدة اآل ثاني، مديرة مركز اأبحاث الطاقة والمياه الجديد، هيئة اأبوظبي للماء والكهرباء
ال�سيد / �سليمان الرفاعي، مدير تمويل الم�ساريع، مركز دبي للكربون

ال�سيد / محمد ال�سام�سي، مدير التغير المناخي وال�ستدامة، هيئة كهرباء ومياه دبي
�سعادة المهند�س حمدان ال�ساعر، المدير الأ�سبق لدائرة البيئة، بلدية دبي

�سعادة احمد المحيربي، اأمين عام المجل�س الأعلى للطاقة
المهند�س / عبد اهلل عبد القادر المعيني، )والمهند�س/ محمد بدري �سابقاً(، المدير العام بالإنابة لهيئة الإمارات 

للموا�سفات والمقايي�س
ال�سيدة / اإيدا تيلي�س، مدير عام جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي ل�سون الطبيعة

ال�سيد / ديفيد �سكوت، المدير التنفيذي ال�سابق ل�سئون الطاقة والقت�ساد، جهاز ال�سوؤون التنفيذية، اأبوظبي
�سعادة محمد �سالح، مدير عام الهيئة التحادية للكهرباء والماء

ال�سيد / نيكول�س كارتر، مدير عام مكتب التنظيم والرقابة، اأبوظبي
الدكتور ماثي�س واكيرناجل، رئي�س ال�سبكة العالمية للب�سمة البيئية



يعد هذا الملخ�س على م�ستوى الإمارة واحداً من مجموعة لالإمارات ال�سبع تحمل عنوان "النظام 
الإماراتي لمنتجات الإ�ساءة والرقابة عليها"، وي�سلط ال�سوء على فوائد "النظام الإماراتي لمنتجات 

الإ�ساءة و الرقابة عليها: تاأثير النظام الجديد على كل اإمارة"، )ال�سادر في دي�سمبر 2013( لكل اإمارة 
مقارنة مع الدولة باأكملها. يعتمد التطبيق الناجح لقانون منتجات الإ�ساءة في دولة الإمارات العربية 

المتحدة على الخطوات التي �ستقوم كل اإمارة باتخاذها. لقد تم بناًء على هذه الأ�سباب تجهيز هذه 
الملخ�سات لكل اإمارة للتاأكد من قيام متخذي القرارات من �سركات توفير الطاقة، والبلديات والهيئات 

البيئية، وهيئات الجمارك، والموؤ�س�سات الأكاديمية والجهات المهتمة من المجتمع باتخاذ خطوات فعالة 
لتطبيق هذا النظام، والتاأكد من اإنجاز الدولة لجميع مقومات النظام.

يوفر هذا الملخ�س تفا�سيل �سياق نظام الإ�ساءة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والخط الأ�سا�سي لكل 
اإمارة، والتوفير للطاقة لكل اإمارة، والمنظور المالي والبيئي، واأخيراً، و�سف لكيفية تطبيق واإدارة نظام 

الإ�ساءة.

ال�صكر والتقدير
نود اأن نتقدم بال�سكر اإلى �سركائنا في مبادرة الب�سمة البيئية، ووزارة البيئة والمياه، وهيئة البيئة – اأبوظبي، وهيئة 

الإمارات للموا�سفات والمقايي�س، وال�سبكة العالمية للب�سمة البيئية للدعم الم�ستمر لمبادرة الب�سمة البيئية. 
وي�سعدنا اأي�ساً التقدم بال�سكر الجزيل لهيئة البيئة – اأبوظبي ومكتب اأبوظبي للتنظيم والرقابة لرعايتهم ودعمهم 

المالي لالأبحاث التي تم انجازها. نتوجه اأي�ساً ب�سكرنا الجزيل لأع�ساء اللحنة التوجيهية لإر�ساداتهم القيمة 
ودعمهم الم�ستمر.

لقد اأبرزت ال�سراكة الناجحة لمبادرة الب�سمة البيئية اأهمية القيام بالأبحاث العلمية المحلية لدعم متخذي 
القرارات ووا�سعي ال�سيا�سات، وعلى وجه التحديد العمل الم�سترك عن قرب مع هيئة الإمارات للموا�سفات 

والمقايي�س التي اأثمرت في هذه التقارير الم�ستخدمة كوثائق داعمة لتطوير "النظام الإماراتي لمنتجات الإ�ساءة 
و الرقابة عليها"، الذي حظي بموافقة مجل�س الوزراء و�ساحب ال�سمو ال�سيخ محمد بن را�سد اآل مكتوم نائب رئي�س 

الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم اإمارة دبي في دي�سمبر 2013.

لقد تم تجهيز "فوائد التطبيق الفعال لنظام منتجات الإ�ساءة في دولة الإمارات" على م�ستوى الإمارة من قبل 
معهد )اأر تي اآي( الدولي ل�سالح جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي ل�سون الطبيعة. 

نتوجه بال�سكر الخا�س للمهند�س حازم ه�سام القوا�سمي والدكتور مايكل جالهار من معهد )اأر تي اآي( الدولي 
لجهودهما وتعاونهما معنا اأثناء تح�سير هذه الملخ�سات.

نتقدم اأي�ساً بال�سكر لجميع اأ�سحاب الم�سالح الذين �ساهموا ببيانات وخبرات تقنية لتعزيز هذه الملخ�سات وتر�سيخ 
متانتها وطنياً. ي�سمل ذلك وزارة البيئة والمياه، هيئة البيئة – اأبوظبي، هيئة الإمارات للموا�سفات والمقايي�س، 

مكتب اأبوظبي للرقابة، اتحاد ال�سرق الأو�سط لالإ�ساءة، دائرة ال�سوؤون البلدية – اأبوظبي، جهاز ال�سوؤون التنفيذية، 
مجل�س اأبوظبي للتخطيط العمراني، هيئة اأبوظبي للكهرباء والماء، مركز دبي للكربون، هيئة كهرباء ومياه دبي، 

مركز دبي لالإح�ساء، الهيئة التحادية للكهرباء والماء، ق�سم ال�سحة في بلدية الفجيرة، معهد م�سدر، وزارة 
القت�ساد، وزارة الأ�سغال العامة، المركز الوطني لالإح�ساء وهيئة كهرباء ومياه ال�سارقة.

الموؤلفون الم�صاهمون:
المهند�س / حازم ه�سام القوا�سمي، معهد )اأر تي اآي( الدولي

المراجعات:
ال�سيد / تنزيد عالم، جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي ل�سون الطبيعية

ال�سيدة / باول فيريرا، جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي ل�سون الطبيعية
ال�سيدة / نور مزهر، جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي ل�سون الطبيعية

ال�سيد / معاذ �سواف، جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي ل�سون الطبيعية



المقدمة والوضع الحالي
الإطار العام – الإمارات العربية المتحدة

الإطار العام – اإمارة دبي

التقييم الفني واالقتصادي لمعدالت توفير 
الطاقـة المتاحـة في إمارة دبي

التوفير المادي العائد على الأ�صرة من انخفا�ص فواتير الكهرباء
التوفير الحكومي الناتج من تقليل الدعم المالي ل�صتهالك الطاقة

دراسة تقييم اآلثار المستدامة
الزئبق

كيفية عمل النظام

المراجع

الئحة الجداول
الجدول 1: معدلت ا�ستهالك الكهرباء لالإ�ساءة في الوحدات ال�سكنية في اإمارات الدولة

الجدول 2: عدد الم�سابيح ومعدلت ا�ستهالك الطاقة لكل اإمارة
الجدول 3: الفوائد الجتماعية ال�سنوية الناتجة عن التخل�س من الم�سابيح الرديئة )1000 درهم(

الجدول 4: تقديرات التعداد ال�سكاني ومعدلت النمو في اإمارة دبي)مليون(
الجدول 5: توزيع عدد الوحدات ال�سكنية ومعدلت ا�ستهالك الطاقة في الإمارة والدولة - عام 2011

الجدول 6: مجموع التوفير في ا�ستهالك الطاقة عند ا�ستبدال الم�سابيح )جيجا-واط �ساعة(
الجدول 7: ر�سوم ا�ستهالك الطاقة بح�سب �سرائح ال�ستهالك في اإمارة دبي

 الجدول 8: الفوائد المادية ال�سنوية ال�سافية الناتجة عن ا�ستبدال اأنواع الم�سابيح المختلفة
في اإمارة دبي والدولة

 الجدول 9:التوفير المادي العائد على الأ�سرة في اإمارة دبي والدولة 
بح�سب نوع الوحدات ال�سكنية )1000 درهم(

 الجدول 10: مجموع الوفورات المادية في القطاع ال�سكني والدعم
الحكومي و�سافي المنافع الإجتماعية )1000 درهم(

 الجدول 11: كميات النخفا�س في اإنبعاثات غازات الحتبا�س الحراري المتاحة عند ا�ستبدال الم�سابيح 
في اإمارة دبي والدولة

 الجدول 12: الحدود الق�سوى لمحتوى الزئبق في الم�سابيح الفلورية المدمجة ومواعيد التطبيق 
بح�سب لوائح التحاد الأوروبي

جدول األشكال البيانية
ال�سكل 1: ن�سبة التوفير ال�سنوية برفع كفاءة الإ�ساءة المنزلية
ال�سكل 2: ن�سب توفير الطاقة بح�سب نوع الم�سباح في الدولة

ال�سكل 3: معدلت ا�ستهالك الطاقة في الإمارة  
ال�سكل 4: اإمكانيات التح�سين المتاحة من النواحي التقنية والقت�سادية والواقعية )القابلة للتطبيق(

ال�سكل 5: المراحل الزمنية للتخل�س التدريجي من اأنواع الم�سابيح ذات الكفاءة المنخف�سة
ال�سكل 6: ن�سب توفير الطاقة بح�سب نوع الم�سباح في اإمارة دبي

 ال�سكل 7: التوفير المادي العائد على المنزل في اإمارة دبي والدولة 
بح�سب نوع الوحدات ال�سكنية )1000 درهم(

ال�سكل 8: دورة حياة منتجات الإ�ساءة
ال�سكل 9: م�ستويات التخفي�سات المحتملة في انبعاثات ملوثات الهواء على م�ستوى اإمارة دبي والدولة

ال�سكل 10: ن�سب توزيع معدن الزئبق في الأجهزة المنزلية ال�سائعة
ال�سكل 11: كميات مخلفات الزئبق الناتجة عن ا�ستبدال الم�سابيح في اإمارة دبي والدولة

ال�سكل 12: بع�س اأنواع الم�سابيح المتداولة في اأ�سواق الإمارات بعد الأول من يوليو 2014
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اأعلنت هيئة الإمارات للموا�سفات والمقايي�س و�سركاوؤها الرئي�سيون في مبادرة الإمارات للب�سمة البيئية1 في الآونة 
الأخيرة و�سع نظام جديد لالإ�ساءة الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة، با�ستخدام اأبحاث �ساملة تعتمد 

على معايير دولية عالية وبيانات وتحليالت من م�سادر محلية وتعاون قوي بين اأ�سحاب الم�سالح في هذا المجال. 
وقد اأقر النظام المذكور بتاريخ 31 دي�سمبر 2013 من قبل مجل�س الوزراء الموقر تحت عنوان "النظام الإماراتي 

لمنتجات الإ�ساءة والرقابة عليها"، بقرار رقم )34( لعام 2013. والهدف من اعتماد معايير الإ�ساءة الجديدة هو 
تخفي�س ا�ستهالك الطاقة وانبعاثات غاز ثاني اأك�سيد الكربون والحد من الآثار ال�سلبية على اقت�ساد الدولة وبيئتها 

و�سحة مواطنيها و�سكانها وزائريها. ولتحقيق هذه الغاية، فمن المهم جداً معرفة الآثار القت�سادية والبيئية 
وال�سحية والجتماعية لموا�سفات الإ�ساءة الداخلية الجديدة على ال�سكان وال�سركات والموؤ�س�سات الحكومية 

العاملة في الدولة2. 
�سيوؤدي التطبيق الفعال للنظام الجديد اإلى اإيجاد منتجات اإ�ساءة اآمنة، ذات جودة عالية وكفاءة ا�ستهالك طاقة 

متفوقة في اأ�سواق الدولة، ف�ساًل عن التخل�س التدريجي من منتجات الإ�ساءة المنخف�سة الجودة وغير الفعالة. 
�ستخف�س هذه الإجراءات من ا�ستهالك الطاقة، والذي من �ساأنه التقليل من انبعاثات غاز ثاني اأك�سيد الكربون، 

ويوؤدي اإلى وفورات مالية في المنازل ب�سكل خا�س والحكومة ب�سكل عام.
يعر�س هذا التقرير الملخ�س تقييماً لالإمكانيات الفنية والقت�سادية والبيئية والجتماعية التي يمكن تحقيقها 
من خالل التطبيق الفعال للنظام الإماراتي للرقابة على منتجات الإ�ساءة الجديد في اإمارة دبي مقارنة مع دولة 

الإمارات العربية المتحدة. وي�ستعر�س التقرير خ�سائ�س الإ�ساءة الجديدة والآثار ال�سنوية المتعلقة بتوفير 
الطاقة في المباني القائمة والمنافع المالية لالأ�سر، وخف�س الدعم للحكومات، والآثار البيئية المترتبة على ذلك.

الإطار العام - الإمارات العربية المتحدة 
يلخ�س الجدول )1( معدلت ا�ستهالك الكهرباء المخ�س�سة لالإ�ساءة في المنازل في مختلف اإمارات الدولة، 

وتوزيعات ال�ستهالك بح�سب عدد واأنواع الوحدات ال�سكنية المختلفة، وكذلك التوزيع ال�سكاني في كل اإمارة في 
العام ذاته. كما اأن مجموع ال�ستهالك الكلي في عام 2011 ما معدله 2442 جيجا-واط �ساعة. وللتنويه، فقد 

ا�ستخدمت البيانات ال�سكانية التاريخية 1996-2005 لتقدير متو�سط معدلت النمو ال�سكانية بين الأعوام 
2010-2020 بمتو�سط %5.6.

الجدول 1: معدلت ا�صتهالك الكهرباء لالإ�صاءة في الوحدات ال�صكنية في اإمارات الدولة

التعداد ال�صكاني الإمارة
)2011(

عدد الوحدات 
ال�صكنية

معدل ا�صتهالك الطاقة لالإ�صاءة 
)جيجا-واط �صاعة(

635,864861 3,672,279اأبوظبي

392,122604 1,567,552دبي

301,919357 1,433,480ال�صارقة

74,47898 388,329عجمان

28,28652 157,511اأم القيوين

167,605327 884,280راأ�ص الخيمة

92,456143 594,997الفجيرة

1,692,7302,442 8,698,429المجموع
)RTI, 2012a( :المرجع

  المقدمة
والوضع الحالي

 تمثل اإلضاءة 

 %6
من استهالك 
الكهرباء في 
المنازل

من اأجل ف�سل ا�ستهالك الكهرباء المخ�س�سة لالإ�ساءة المنزلية عن غيرها من ا�ستهالكات الكهرباء في المنازل، تم 
ا�ستخدام البيانات المتاحة لتحديد عدد الوحدات ال�سكنية واأنماط ال�ستهالك في كل نوع من اأنواعها لعام 2011. 

وقد تم الح�سول على المعلومات المطلوبة عن اأعداد واأنواع وخ�سائ�س الوحدات ال�سكنية من المكتب الوطني 
لالإح�ساء على �سبكة الإنترنت، وموقع مركز دبي لالإح�ساء، ومجل�س اأبوظبي للتخطيط العمراني. وترد النتائج 

وتوزيعها داخل الجدول )5( ومبينة في ال�سكل )3(.
ُتقدر الإمكانيات الفنية ال�سنوية المتاحة لتوفير الطاقة بالتحول اإلى الم�سابيح الموفرة للطاقة في دولة الإمارات 

العربية المتحدة بحوالي 2046 جيجا-واط �ساعة على اأ�سا�س تعداد ال�سكان في عام 2011. ُيمثل هذا انخفا�ساً 
بن�سبة 5% في ا�ستهالك الطاقة في المنازل وانخفا�س 2.9% في اإجمالي ا�ستهالك الكهرباء. وتتاألف الوفورات 
من تخفي�س ال�ستهالك بما ن�سبته 65% في الإ�ساءة المنزلية وتخفي�س ما ن�سبته 28% للتبريد وذلك ب�سبب 
تراجع الطلب على تكييف الهواء ب�سبب انخفا�س معدل الحرارة المنبعثة من الم�سابيح المتوهجة. يترجم هذا 
بالتالي اإلى الحد من ا�ستهالك وقود الغاز الطبيعي لتوليد الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة المرتبطة بذلك.

ال�صكل 1: ن�صبة التوفير ال�صنوية برفع كفاءة الإ�صاءة المنزلية
تمثل الم�سابيح المتوهجة حالياً الن�سبة المهيمنة من ا�ستهالك الطاقة في الإ�ساءة، ويبلغ مجموعها 78%. وتمثل 

م�سابيح الـ 60 واط الجزء الأكبر من ا�ستهالك الطاقة. في حين ت�ستهلك الم�سابيح الفلورية المدمجة قرابة 
8% من ا�ستهالك الطاقة في الإ�ساءة. وتمثل الم�سابيح الـ 14 واط )ما يعادل الم�سابيح المتوهجة من فئة 60 

واط( الح�سة الأكبر. اأما الم�سابيح الفلورية الطولية والهالوجينات، فتمثل كل منهما حوالي 7%، مع ن�سبة �سئيلة 
لم�سابيح ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء. يتم عر�س توزيع اأنواع الإ�ساءة في جميع اإمارات الدولة للعام 2011 

في الجدول )2(.
الجدول 2: عدد الم�صابيح ومعدلت ا�صتهالك الطاقة لكل اإمارة

معدل ال�صتهالك ال�صنوي )جيجا-واط �صاعة في ال�صنة(عدد الم�صابيحالإمارة
المصابيح 
المتوهجة

المصابيح 
الفلورية 
المدمجة

المصابيح 
الفلورية 
الطولية

مصابيح الهالوجينات
الصمامات الثنائية 

الباعثة للضوء
30,088,887664.870.763.461.10.6اأبوظبي

12,508,381469.949.644.139.60.4دبي

11,176,97327729.326.424.60.2ال�صارقة

21,121,45276.48.17.16.60.1عجمان

4,940,484414.33.43.20اأم القيوين

1,769,724258.226.921.320.10.2راأ�ص الخيمة

3,420,584112.611.89.79.30.1الفجيرة

85,026,4851899.9200.7175.4164.51.6المجموع
)RTI، 2012a( :المرجع

يوفر التغيير اإلى الم�سابيح 
الموفرة للطاقة ن�سبة 

%65 
 من الكهرباء التي ت�ستهلكها 
 الإ�ساءة، وتعود ن�سبة

 %92 
من هذا الوفر اإلى التوقف عن 
ا�ستخدام م�سابيح الإ�ساءة 
المتوهجة من المنازل

التخفيض في 
 متطلبات التبريد

%28

معدل االستهالك 
المباشر للكهرباء في 
 إنارة المساكن
%65

1�سركاء مبادرة الإمارات للب�سمة البيئية هم: وزارة البيئة والمياه، هيئة البيئة – اأبوظبي، جمعية الإمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع ال�سندوق العالمي ل�سون الطبيعة، �سبكة الب�سمة 

العالمية، وهيئة الإمارات للموا�سفات والمقايي�س. يتم تمويل المبادرة من هيئة البيئة – اأبوظبي ومكتب التنظيم والرقابة في اأبوظبي.
2 لقد تم جمع المعلومات الم�ستخدمة في هذا العمل من م�سادر محلية. يمكن الح�سول على ن�سخة من التقارير التف�سيلية )تقرير الو�سع الحالي، تقرير الإمكانيات الفنية والإقت�سادية، 

http://uae.panda.org/ :درا�سة تقييم الآثار الم�ستدامة وكذلك تقرير ال�سيا�سة العامة والإطار الت�سريعي( من الموقع الإلكتروني
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 الإطار العام - اإمارة دبي
ي�ستعر�س الجدول )4( اأرقام وتقديرات تعداد �سكان اإمارة دبي، والتي ا�ستخدمت لح�ساب معدلت ال�ستهالك في 

ال�سنة المرجعية للدرا�سة )عام 2011( والفوائد الم�ستقبلية المحتملة. تم ال�ستناد على مرجعين4 اأ�سا�سيين 
للح�سول البيانات التاريخية للتعداد ال�سكاني ال�سنوي لدولة الإمارات العربية المتحدة. ولكن نظراً لعدم ا�ستقرار 

معدلت النمو منذ عام 2005، تم ا�ستخدام البيانات ال�سكانية التاريخية في المرحلة 1996-2005 لتقدير 
متو�سط معدل النمو لإمارة دبي والذي بلغ ن�سبة 7% للفترة ما بين2020-2010.

الجدول 4: تقديرات التعداد ال�صكاني ومعدلت النمو في اإمارة دبي )مليون(

تم ا�ستخدام معدل النمو ال�سكاني والبيانات الإح�سائية لإمارة دبي المذكورة في الموقع الإلكتروني لمركز دبي 
لالإح�ساء لعام 2010 لتحديد عدد واأنواع الوحدات ال�سكنية في ال�سنة المرجعية 2011. وقد تمت مطابقة النتائج 

مع بيانات اأنواع الوحدات ال�سكنية المذكورة في �سجالت المكتب الوطني لالإح�ساء . يلخ�س الجدول )5( عدد 
الوحدات ال�سكنية لعام 2011 والتي نتجت عن هذه الخطوات بما مجموعه حوالي 392.000 وحدة �سكنية مختلفة 

مقارنة مع 1,692,725 في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يوفر الجدول )5( وال�سكل )3( اأي�ساً مقارنة بين 
ا�ستهالك الطاقة لكل وحدة �سكنية في اإمارة دبي والدولة.

الجدول 5: توزيع عدد الوحدات ال�صكنية ومعدلت ا�صتهالك الطاقة في الإمارة والدولة - عام 2011

يبين ال�سكل )2( توزيع وفورات الطاقة بح�سب اأنواع الم�سابيح على م�ستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، عندما 
يتم تطبيق النظام الجديد. اإذا تم ا�ستبدال جميع الم�سابيح منخف�سة الكفاءة الم�سرة للبيئة بالم�سابيح الفلورية 

المدمجة، فاإن اإجمالي وفورات الطاقة تكون حوالي 2046 جيجا-واط �ساعة �سنوياً، كما هو مو�سح في الجدول 
)3(. يعود التخل�س من الم�سابيح المتوهجة بما ن�سبته 92% من المدخرات، في حين يعود ا�ستبدال م�سابيح 

الهالوجين غير الكفوءة بن�سبة 7% من المدخرات والتخل�س من الم�سابيح ذات الكفاءة المنخف�سة ما تبقى من الـ 
1% من المدخرات المذكورة.

ال�صكل 2: ن�صب توفير الطاقة بح�صب نوع الم�صباح في الدولة

ت�ستند التحليالت والنماذج الفنية والقت�سادية والبيئية على معدلت ا�ستخدام الإ�ساءة ونوعيتها وتوزيعها في 
الإمارة والدولة. فقد تم ا�ستخدام تقديرات ا�ستهالكية معتدلة ن�سبياً لالإ�ساءة المنزلية بما يقرب من 3 �ساعات 
يومياً، ا�ستناداً اإلى درا�سة اأجرتها وزارة الطاقة في الوليات المتحدة الأمريكية3 في هذا المجال. وبموجب هذا 

ال�سيناريو المحافظ، تقدر المنافع الجتماعية بما يعادل من 668 مليون درهم �سنوياً عند ال�ستبدال الكامل لأنواع 
الإ�ساءة ذات الكفاءة العالية. هذا وتقدر الفوائد العائدة على المنازل بحوالي 459 مليون درهم �سنوياً، مع خف�س 

الدعم الحكومي بما مقداره 216 مليون درهم �سنوياً. 
 الجدول 3: الفوائد الجتماعية ال�صنوية الناتجة عن التخل�ص 

من الم�صابيح الرديئة )1000 درهم(*

نوعية الم�صابيح التي 
�صيتم ا�صتبدالها

مجموع 
التوفير 

في الطاقة 
)جيجا-واط 

�صاعة(

الزيادة 
ال�صنوية 

في تكاليف 
�صراء 

الم�صابيح

التوفير ال�صنوي 
للمنزل الناتج 

عن خف�ص 
فاتورة الكهرباء

التوفير 
ال�صنوي 

للحكومة 
الناتج عن 

خف�ص الدعم

المجموع 
ال�صنوي 
للمنافع 

الجتماعية

1,8752,268420,840198,072616,644الم�صابيح المتوهجة

1513,09733,96715,86846,738م�صابيح الهالوجينات

الم�صابيح الفلورية المدمجة 
ذات الكفاءة المنخف�صة

202,0484,4732,1044,530

2,0467,413459,280216,044667,911المجموع

)RTI, 2012a( :المرجع

 60 واط مصباح
متوهج
%61

الهالوجينات  مصابيح 
%7

الفلورية  المصابيح 
المدمجة ذات الكفاءة 

%1  المنخفضة 

100 واط مصباح 
 متوهج

%22

 40 واط مصباح
متوهج
%9

* النتائج المذكورة مبنية على ال�سيناريو المحافظ، وهو ا�ستخدام الإ�ساءة المنزلية بمعدل 3 �ساعات يومياً.
3 تقدم الدرا�سة التي قامت بها وزارة الطاقة الأمريكية بيانات �ساملة على ا�ستخدام الإ�ساءة ال�سكنية. ومن المرجح اأن تكون هذه الدرا�سة اأف�سل ما هو متاح في الوقت الحا�سر لأنها تنطبق 

على جميع الم�سابيح داخل الغرفة، وت�سمل مجموعة وا�سعة من اأنواع الغرف وتفا�سيل الوحدات ال�سكنية المختلفة، في ظل عدم توفر بيانات محلية بنف�س التف�سيل.

4 يحتوي المرجع الأول على ملخ�س لعدد �سكان كل اإمارة في كل �سنة بين 1996-2009، وقد تم الح�سول عليه من الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني لالح�ساء. ي�ستند الملخ�س المذكور 
على بيانات من م�سادر مثل وزارة القت�ساد - اإدارة الإح�ساء المركزي. اأما المرجع الثاني في�ستعر�س منهجية تقدير عدد ال�سكان في الإمارات العربية المتحدة، وتم الح�سول عليه اأي�ساً من 

الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني لالح�ساء.

معدل النمو20102011201220132014201520162017201820192020
%8.2658.6999.1589.64210.15510.69611.26811.87312.51213.18913.9055.60الدولة

%1.4651.5681.6781.7951.9212.0562.2002.3552.5202.6972.8867.0 دبي

)2012a ,RTI( :المرجع

اإمارة دبيدولة الإمارات العربية المتحدةاأنواع الوحدات ال�صكنية
عدد الوحدات 

ال�صكنية
معدل ا�صتهالك الطاقة )جيجا-

واط �صاعة في ال�صنة(
عدد الوحدات 

ال�صكنية
معدل ا�صتهالك الطاقة )جيجا-

واط �صاعة في ال�صنة(
186,09564.4860,89721.1�صقة ا�صتوديو

315,781233.64103,33576.46�صقة غرفة واحدة

360,801360.84118,067118.08�صقة غرفتين

45,13852.0514,77117.03�صقة ثالث غرف

9,91914.513,2464.75�صقة اأربع غرف فما فوق

65,556125.6325,34548.57فيال �صغيرة

94,552474.436,555183.41فيال متو�صطة

19,991251.557,72997.25فيال كبيرة

16,01610.719590.64جزء من فيال

0-98,500113.57بناية من طابق واحد

146,606280.932,8505.46مبنى عام

0-45,10330.18ق�صم من مبنى عام

92,7222.952,6300.08غرف منف�صلة

120,675231.2514,73228.23بيت عربي

75,270195.11,0062.61وحدات �صكنية اأخرى

1,692,7252,441.79391,116603.67المجموع

)RTI، 2012a( :المرجع
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يهدف التقييم الفني والقت�سادي الخروج بتو�سيات محددة تهدف اإلى تطوير نظام رقابة على الإ�ساءة 
المنزلية في دولة الإمارات العربية المتحدة. ي�ستعر�س هذا الف�سل كميات التوفير في الطاقة والمنافع 

القت�سادية ل�سكان اإمارة دبي ومعدلت خف�س الدعم الحكومي فيها. كما هو مبين في ال�سكل )4(، فاإن 
الإمكانيات التقنية هي الأكبر، وياأتي بعدها الإمكانيات القت�سادية، فالإمكانيات القابلة للتحقيق على اأنها 

مجموعات فرعية عن اإمكانيات التقنية. 

 

 ال�صكل 4: اإمكانيات التح�صين المتاحة من النواحي التقنية
والقت�صادية والواقعية )القابلة للتطبيق(

اإن الإمكانيات التقنية الممكنة هي تقدير الوفورات التي يمكن تحقيقها من خالل تطبيق مبادئ اإدارة الطلب 
على الطاقة من ناحية الم�ستهلك من خالل مجموعة معينة من التدابير المتعارف عليها، وبفر�سية اأن 
تطبيق هذه المقايي�س ممكناً من الناحية الفنية ويحقق انت�ساراً قدره 100% بين الفئة الم�ستهدفة. ول 

تاأخذ الإمكانيات التقنية الممكنة بعين العتبار فعالية التكلفة اأو مدى تقبل ال�سوق للتدابير المدرجة في 
مقايي�س اإدارة الطلب على الطاقة من ناحية الم�ستهلك. وتعتبر الإمكانيات القت�سادية مجموعة فرعية 

من الإمكانيات التقنية وتمثل ما هو فّعال من ناحية التكلفة الإقت�سادية. الهدف من الإمكانيات القت�سادية 
هو قيا�س مقدار الوفورات في الطاقة من الإمكانيات التقنية التي تكون مجدية من الناحية القت�سادية 
من منظور الأ�سرة اأو من المنظور الجتماعي. اأما الإمكانيات القابلة للتحقيق فهي مجموعة فرعية من 

الإمكانيات القت�سادية التي تمثل مختلف جوانب التوفير و/ اأو م�ستوى الفعالية التي يمكن توقعها عملياً.

ت�ستند الح�سابات على ثالث ا�ستراتيجيات للتخل�س التدريجي من )اأ( الم�سابيح المتوهجة، )ب( م�سابيح 
الهالوجين و)ج( الم�سابيح الفلورية منخف�سة الكفاءة على مدى فترة ثالث �سنوات. وت�ستند ح�سابات ن�سب 

التوفير في الطاقة من التحول الكامل اإلى منتجات الإ�ساءة ذات الكفاءة العالية والمتوافقة مع متطلبات 
النظام الجديد على اأ�سا�س ا�ستخدام متحفظ بقدر 3 �ساعات في اليوم الواحد. ال�سكل )5( يبين بو�سوح 

الأنواع الم�ستهدفة من تكنولوجيات الم�سابيح ومراحل التخل�س منها على مدى الثالث �سنوات القادمة 
وفقاً لل�سيناريوهات المعتمدة.

ال�صكل 3: معدلت ا�صتهالك الطاقة في الإمارة 
ويقدر ا�ستهالك الطاقة لالإ�ساءة المنزلية في اإمارة دبي بما مجموعه 604 جيجا-واط �ساعة �سنوياً، وهو 
ما يمثل 25% من اإجمالي ا�ستخدام الإ�ساءة المنزلية في الإمارات العربية المتحدة. ت�ستهلك الفلل اأكبر 

ح�سة من طاقة الإنارة في القطاع ال�سكني بما ن�سبته 55%. وُت�سجل غالبية ال�ستهالك في الفلل المتو�سطة 
الحجم بن�سبة 30%. ت�ستهلك الم�سابيح المتوهجة الن�سبة الطاغية - والم�سابيح ذات فئة الـ 60 واط تمثل 

الجزء الأكبر من ا�ستهالك الطاقة من هذه الم�سابيح المتوهجة.
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ال�صكل 5: المراحل الزمنية للتخل�ص التدريجي من اأنواع الم�صابيح ذات الكفاءة المنخف�صة

بالن�سبة للنمذجة الح�سابية الم�ستخدمة، فقد تم و�سع فر�سيات مختلفة تق�سي با�ستبدال جميع الم�سابيح 
الم�ستهدفة بالم�سابيح الفلورية المدمجة ذات الكفاءة العالية، التي ت�ستخدم طاقة اأقل وتكون اأقل تكلفة من 
الخيارات الأخرى مثل م�سابيح ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء، والتي لها عمر افترا�سي اأعلى من جميع 
الم�سابيح الأخرى ولكن تكلفتها عالية جداً في الوقت الحالي مما لم يمكنها من اختراق الأ�سواق في معظم 

البلدان. كما تم افترا�س اأن 15% من الم�سابيح الموجودة حالياً هي دون الم�ستوى )اأقل فعالية في الإ�ساءة واأق�سر 
في العمر المتوقع( واأن اإزالة هذه الم�سابيح ذات الكفاءة المنخف�سة هي جزء من الإمكانيات الفنية. اأما بالن�سبة 

للم�سابيح الفلورية المدمجة ذات الكفاءة العالية، والم�سابيح الفلورية الطولية، وم�سابيح ال�سمامات الثنائية 
الباعثة لل�سوء الم�ستخدمة في الوقت الراهن، فالفر�سية الم�ستخدمة تق�سي بعدم تغييرهم. وعليه، فاإن ن�سبة 

فعالية الإ�ساءة من الم�سابيح ذات الجودة المنخف�سة هي 67% من الم�سابيح ذات الجودة العالية، ومتو�سط العمر 
المتوقع هو 3000 �ساعة )مقارنة بـ 10000�ساعة للم�سابيح الفلورية المدمجة ذات الكفاءة العالية(.

لقد تمت برمجة النموذج الح�سابي با�ستخدام النمذجة الجبرية العامة GAMS(5( ، وذلك لح�ساب الوفورات 
المتوقعة في اإطار �سيناريوهات التخل�س التدريجي المعتمد. ت�سير النتائج اإلى اأن الوفورات المبا�سرة في ا�ستهالك 

الطاقة الناتجة من رفع م�ستوى الإ�ساءة في القطاع ال�سكني في اإمارة دبي يقدر بما مجموعه 395 جيجا-واط 
�ساعة. وعند الأخذ بالح�سبان القيمة الم�سافة بتخفي�س متطلبات التبريد المرتبطة بتح�سين نوعية الإ�ساءة 

لدولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تق�سي باأن مقابل كل 1 كيلو-واط �ساعة من الطاقة المحفوظة من 
ا�ستهالك الإ�ساءة، يتم توفير 0.28 كيلو-واط �ساعة من الطاقة الم�ستخدمة في تبريد الهواء، فاإن مجموع 

الوفورات التقنية ال�سنوية المحتملة لإمارة دبي ت�سل اإلى ما مقداره 505 جيجا-واط �ساعة.

1.25

ك الطاقة
موؤ�صر كفاءة ا�صتهال

ف بالنجوم“
”الت�صني

00

0.241

0.482

0.723

0.964

14 واط م�سباح فلوري مدمج بكفاءة منخف�سة
50 واط م�سباح هالوجين

28 واط م�سباح فلوري مدمج بكفاءة عالية

60 واط م�سباح متوهج

التخل�س التدريجي في عام 2015

23 واط م�سباح فلوري مدمج بكفاءة عالية

23 واط م�سباح فلوري مدمج بكفاءة منخف�سة

8 واط م�سباح فلوري مدمج بكفاءة عالية

40 واط م�سباح متوهج
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18 واط م�سباح ال�سمامات الباعثة لل�سوء

20 واط م�سباح هالوجين

6 واط م�سباح ال�سمامات الباعثة لل�سوء

100 واط م�سباح متوهج

التخل�س التدريجي في عام 2016

14 واط م�سباح فلوري مدمج بكفاءة عالية

28 واط م�سباح فلوري مدمج بكفاءة منخف�سة

َّن لكل م�سباح �سل�سلة  5 النمذجة الجبرية العامة )GAMS( هو برنامج متعدد الأبعاد يدخل فيه كل م�سباح في الإمارات العربية المتحدة. يـُعيـ
من ال�سفات التي تحدد موقعه و�سعر تعرفته، وخ�سائ�س الت�سغيل )�ساعة/ال�سنة(، واإ�ستهالك الطاقة )واط(، ال�سعر )درهم اإماراتي(، وطول 

العمر الإفترا�سي له )�ساعة(، واإمكانية تحديثه كم�سباح عالي الكفاءة. اإ�ستنادا اإلى هذه الخوا�س، يح�سب النموذج اإجمالي اإ�ستهالك الكهرباء 
في الإ�ساءة والوفورات بالكهرباء في اإطار مختلف �سيناريوهات تحديث الإ�ساءة.

الجدول 6: مجموع التوفير في ا�صتهالك الطاقة عند ا�صتبدال الم�صابيح )جيجا-واط �صاعة(

نوعية الم�صابيح التي �صيتم 
ا�صتبدالها

التوفير المبا�صر 
في ا�صتهالك طاقة 

الإنارة )جيجا-
واط �صاعة(

التوفير في 
ا�صتهالك التبريد 

)جيجا-واط 
�صاعة(

مجموع التوفير في 
ا�صتهالك الطاقة 

)جيجا-واط 
�صاعة(

362102464الم�صابيح المتوهجة

29736م�صابيح الهالوجينات

الم�صابيح الفلورية المدمجة 
ذات الكفاءة المنخف�صة

415

395110505المجموع

)RTI, 2012b( :المرجع

بالنظر اإلى العمر الفترا�سي لمنتجات الإ�ساءة الحالية، فيمكن تحقيق الوفورات في الطاقة في فترة زمنية تتراوح 
من 13-48 �سهراً بعد تطبيق النظام الجديد. كما هو مو�سح في تقرير الو�سع الحالي والذي يمكن الح�سول على 
ن�سخة منه باللغة الإنجليزية على الموقع الإلكتروني )http://uae.panda.org(، فاإن ما يقدر بحوالي %50.1 

من الم�سابيح الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً هي الم�سابيح المتوهجة وتمثل حوالي %90 
من الوفورات المحتملة. 

يبين ال�سكل )6( اإمكانيات توفير الطاقة بح�سب نوع الم�سباح في اإمارة دبي. فكما هو الحال مع بيانات الدولة، 
تمثل الم�سابيح المتوهجة ما ن�سبته 92% من اإمكانية توفير ا�ستهالك الطاقة في الإمارة. وتمثل الم�سابيح 

المتوهجة ذات فئة الـ 60 واط ما ن�سبته 61% من اإجمالي اإمكانية التوفير الممكن الح�سول عليها من الم�سابيح 
المتوهجة. على الرغم من الم�سابيح الفلورية المدمجة ذات الكفاءة المنخف�سة تمثل 1% فقط من وفورات في 

الطاقة، فاإن التخل�س منها له تاأثير كبير على مجموع الوفورات في الإمارة.

ال�صكل 6: ن�صب توفير الطاقة بح�صب نوع الم�صباح في اإمارة دبي
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قد تحتاج المنازل التي ت�ستخدم الم�سابيح المتوهجة اإلى �سراء اأكثر من م�سباح واحد في ال�سنة، ولكن با�ستخدام 
الم�سابيح الفلورية المدمجة ذات الكفاءة العالية �ستحتاج ل�سراء عدد اأقل من الم�سابيح �سنوياً ب�سبب عمرها 

الأطول. ونتيجة لذلك، فاإن تكلفة الم�سابيح الفلورية ذات الكفاءة العالية ذات الفئة 8 واط و 14 هي في الواقع اأقل 
تكلفة من مقابالتها من الم�سابيح المتوهجة ذات الفئة 40 واط و 60 واط.

التوفير المادي العائد على الأ�صرة من انخفا�ص فواتير الكهرباء 
تختلف ر�سوم التعرفة على الكهرباء بح�سب الإمارة والجن�سية. منذ العام 2010 تم تطبيق نظام تعرفة يعتمد 

على �سرائح ال�ستهالك في اإمارة دبي، مما رفع معدل التكلفة لجميع عمالء المناطق ال�سكنية. ترد هيكلة التعرفة 
ال�سكنية في اإمارة دبي بالجدول )7( والتي تم ا�ستخدامها في النمذجة الح�سابية .

الجدول 7: ر�صوم ا�صتهالك الطاقة بح�صب �صرائح ال�صتهالك في اإمارة دبي

�صرائح ال�صتهالك
)كيلو-واط �صاعة 

في ال�صهر(
التعرفة ال�صكنية

)فل�ص لكل كيلو-واط �صاعة(
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6ر�صوم الوقود
  )RTI, 2012b(:المرجع              

يبين الجدول )8( الفوائد المادية ال�سنوية ال�سافية الناتجة عن ا�ستبدال اأنواع الم�سابيح المختلفة في اإمارة دبي 
والدولة.. فعلى �سبيل المثال، يوؤدي ا�ستبدال الم�سابيح المتوهجة من فئة 60 واط بم�سباح فلوري مدمج ذات 

كفاءة عالية من فئة 14 واط اإلى توفير قدره 258 درهماً للم�سباح الواحد في الإمارة مقارنة بما معدله 1553 
درهماً على م�ستوى الدولة.

 الجدول 8: الفوائد المادية ال�صنوية ال�صافية الناتجة عن ا�صتبدال اأنواع الم�صابيح المختلفة 
في اإمارة دبي والدولة

يتم تعريف �سافي المدخول، اأي التوفير، على اأنه الفرق الح�سابي بين زيادة نفقات ا�ستبدال الم�سابيح ومجموع 
الوفورات في ال�سرفية على فواتير الكهرباء. كما تعرف الزيادة ال�سنوية في نفقات ا�ستبدال الم�سابيح على اأنها 

التغيير في تكلفة �سراء الم�سباح الواحد من الأنواع المختلفة. وَتبين الح�سابات اأن زيادة النفقات ال�سنوية ل�ستبدال 
الم�سابيح ذات الكفاءة المنخف�سة بم�سابيح ذات الكفاءة العالية المذكورة في النظام الجديد �سغيرة ن�سبياً 

بالمقارنة مع التوفير بفاتورة الكهرباء. ففي المعدل، مقابل كل 1 درهم اإماراتي ي�ستثمر في ا�ستبدال الم�سابيح 
الحالية باأخرى ذات الكفاءة العالية في اإمارة دبي، �سيبلغ مجموع التوفير منها 95 درهماً في فاتورة الكهرباء. ويتم 

تحقيق معظم الوفورات المذكورة خالل الفترة ما بين 13 − 24 �سهراً من التطبيق الفعلي للنظام والذي ُيلزم 
با�ستبدال الم�سابيح المتوهجة وذات الكفاءة المنخف�سة باأخرى ذات الكفاءة العالية. كما �سيتم ت�سجيل انخفا�س في 

م�ستويات النبعاثات المرتبطة بتوليد الطاقة في نف�س الفترة الزمنية.
وب�سكل عام، فاإن التوفير المادي العائد على المنزل في اإمارة دبي - حيث الدعم الحكومي للكهرباء اأقل مما يكون 

مقارنة بالإمارات الأخرى – ي�سل اإلى 167 مليون درهم �سنوياً، وهي اأكبر ح�سة على م�ستوى الدولة كما هو مو�سح 
في الجدول التالي.

 الجدول 9:التوفير المادي العائد على الأ�صرة في اإمارة دبي والدولة
 بح�صب نوع الوحدات ال�صكنية )1000 درهم(

دولة الإمارات العربية المتحدةاإمارة دبينوع الوحدة ال�صكنية
3,87711,105�صقة ا�صتوديو

17,42844,945�صقة غرفة واحدة

27,73571,528�صقة غرفتين

4,01010,342�صقة ثالث غرف

1,2733,085�صقة اأربع غرف فما فوق

15,69325,810فيال �صغيرة

58,68196,512فيال متو�صطة

26,08943,758فيال كبيرة

128785جزء من فيال
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1,76540,414مبنى عام

01,707ق�صم من مبنى عام

18543غرف منف�صلة

9,12258,011بيت عربي

80930,339وحدات �صكنية اأخرى

166,627459,280المجموع
 )RTI, 2012b(:المرجع        

الإمارات العربية 
المتحدة )درهم /

م�صباح/�صنة(

اإمارة دبي
)درهم /م�صباح/

�صنة(

البديل نوع الم�صباح الأ�صلي

237 38.2 8 واط م�صباح فلور عالي الكفاءة  40 واط م�سباح متوهج
1552.8 257.5 14 واط م�صباح فلور عالي الكفاءة 60 واط م�سباح متوهج
595.9 97.0 23 واط م�صباح فلور عالي الكفاءة 100 واط م�سباح متوهج

1.65 0.3 8 واط م�صباح فلور عالي الكفاءة 14 واط م�سباح فلور بكفاءة منخف�سة
29.3 4.7 14 واط م�صباح فلور عالي الكفاءة 23 واط م�سباح فلور بكفاءة منخف�سة

3.3 0.5 23 واط م�صباح فلور عالي الكفاءة 28 واط م�سباح فلور بكفاءة منخف�سة
25.7 4.2 6 واط م�صباح ال�صمامات الثنائية الباعثة لل�صوء 20 واط م�سباح هالوجين 

169.3 27.7 14 واط م�صباح فلور عالي الكفاءة 50 واط م�سباح هالوجين

)RTI, 2012b( :المرجع
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 ال�صكل 7: التوفير المادي العائد على المنزل في اإمارة دبي والدولة
بح�صب نوع الوحدات ال�صكنية )1000 درهم(

التوفير الحكومي الناتج من تقليل الدعم المالي ل�صتهالك الطاقة
من المعروف اأن معدلت تعرفة الر�سوم الحالية ل تغطي التكلفة الكاملة لتوليد الطاقة، واأن حكومة دبي تدعم 

ف دعم الكهرباء الذي تقدمه الحكومة بالفرق بين التكلفة الكاملة لتوليد الطاقة والإيرادات  توزيع الكهرباء. يـُعـرَّ
التي ت�سل اإلى �سركات التوزيع من خالل تعرفة ر�سوم الكهرباء. ت�سترد حكومة اإمارة دبي اأقل قدر من الدعم المادي 

في الدولة )ما يقارب 39،000 درهم �سنوياً(، وذلك لأن �سعر التعرفة الحالي يعك�س ب�سكل كبير التكلفة الكاملة 
لإنتاج وتوزيع الكهرباء في الإمارة.

الجدول 10: مجموع الوفورات المادية في القطاع ال�صكني والدعم الحكومي و�صافي المنافع 
الجتماعية )1000 درهم(*

�سيعود تطبيق "النظام الإماراتي لمنتجات الإ�ساءة والرقابة عليها" المعتمد على الدولة بفوائد اأ�سا�سية ومتعددة 
الأوجه ت�سمل ال�ستدامة المالية والبيئية والجتماعية. كثير من تلك الفوائد المنتظرة ترتبط مبا�سرة بتوفير 
ا�ستهالك الطاقة واإدارة الطلب عليها وتحقيق الوفورات المالية من خف�س هذا ال�ستهالك. ولكن هناك فوائد 

اأ�سا�سية اأخرى غير نقدية مثل تح�سين جودة البيئة المحيطة ورفع �سمعة الدولة في المحافل العالمية �ستتمتع بها 
الدولة كناتج مبا�سر من التطبيق الفعلي للنظام الجديد.

يتم تحليل الآثار البيئية با�ستخدام مبادئ دورة حياة المنتج التي توفر اآلية لتقييم الجوانب البيئية للمنتجات 
من خالل جميع مراحل حياتها من ا�ستخراج المواد الخام ونوعيتها وعمليات الإنتاج وال�ستخدام وطرق التوزيع، 
والتخل�س النهائي من مخلفات المنتج. يو�سح ال�سكل )8( المراحل الأ�سا�سية لدورة حياة م�سابيح الإ�ساءة، مما 

ي�ساعد �سّناع القرار على اأخذ الجوانب البيئية لمنتجات الإ�ساءة بالح�سبان، بما في ذلك الأن�سطة التي تحدث خارج 
الإطار التقليدي، مثل كمية النفايات المتولدة اأو الآثار البيئية المحتملة من مختلف اأنواع الإ�ساءة.

الإمكانيات الفنية 
 والقت�صادية

)جيجا-واط �صاعة(

الزيادة 
ال�صنوية في 

نفقات ا�صتبدال 
الم�صابيح 

المدخرات 
ال�صنوية من 

انخفا�ص فواتير 
الكهرباء

الدخار الحكومي 
ال�صنوي من 

خف�ص الدعم

�صافي المدخرات 
ال�صنوية 
المنزلية

مجموع المنافع 
الجتماعية 

ال�صنوية

5051,757166,62739164,889164,929اإمارة دبي

2,0467,413459,280216,044451,867667,911الدولة

)RTI, 2012b( :المرجع

* النتائج المذكورة مبنية على ال�سيناريو المحافظ، وهو ا�ستخدام الإ�ساءة المنزلية بمعدل 3 �ساعات يومياً.

 دراسة تقييم
اآلثار المستدامة

اإ�ستخال�س مواد 
ال�ستعمالالتوزيعالت�سنيعالخام

%90> من حياة 
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نهاية دورة حياة 
الم�سباح

اإدارة النفايات

زجاج

اإعادة الت�سنيع

األمنيوم
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التخل�س من ا�ستعمال الم�سباح�سناعة الم�سباح
الم�سباح

نقل الم�سباح

تعليب الم�سباح

موارد طبيعية 
بالبيئة

اإ�ستخال�س 
اإنتاج  اإ�ستك�ساف 

ت�سنيع
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المصابيح الفلورية الطولية 3%

المرحلة الأكثر اأهمية في دورة الحياة اأعاله هي مرحلة ال�ستخدام، والتي وجدت اأنها تمثل 90-99%من اإجمالي 
ا�ستهالك الطاقة لمنتجات الإ�ساءة من مجموع الطاقة الم�ستخدمة على مدى حياتها. لدى مراحل الت�سنيع واإدارة 

النفايات الناتجة في نهاية حياة المنتج تاأثيرات على ا�ستهالك الطاقة اأي�ساً ولكنها �سئيلة جداً مقارنًة بمرحلة 
ا�ستخدام المنتج. 

الطاقة الم�ستهلكة خالل مراحل ا�ستخدام الم�سابيح المتوهجة هي اأكبر بكثير من الم�سابيح الفلورية المدمجة 
والم�سابيح الفلورية الطولية وم�سابيح ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء. ت�ستهلك كل من الم�سابيح الفلورية 
الطولية وم�سابيح ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء كميات طاقة قليلة لالإنارة وتولد نفايات خطرة بم�ستويات 
�سئيلة جداً، في حين اأن الهالوجينات والم�سابيح المتوهجة ت�ستهلك اأكبر كميات طاقة للعمل بح�سب موا�سفات 

ت�سميمها. اأما بالن�سبة للم�سابيح الفلورية المدمجة فلها نف�س تاأثير الم�سابيح الفلورية الطولية وم�سابيح 
ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء من حيث م�ستويات ا�ستهالك الطاقة ولكنها تنتج م�ستويات اأعلى من النفايات 

الخطرة.
ت�سير الدرا�سة اإلى اأن ا�ستخدام تكنولوجيات الإ�ساءة ذات الكفاءة العالية في القطاع ال�سكني �سيوفر ما يقرب من 

اأربعة اأ�سعاف م�ستويات الطاقة الم�ستهلكة في اإنارة الم�سابيح المتوهجة، واأكثر من �سعف الم�ستويات الم�ستخدمة 
لم�سابيح الهالوجين. وت�سير النتائج اإلى اأن ا�ستبدال جميع الم�سابيح المتوهجة في الوحدات ال�سكنية �سيكون لها 

تاأثير اإيجابي كبير على ظاهرة تغير المناخ، والم�ساهمة في الحد من ظاهرة الحتبا�س الحراري العالمية. 
وعلى نف�س النمط ، فاإن ا�ستبدال جميع الم�سابيح المتوهجة في الوحدات ال�سكنية بمنتجات ذات الكفاءة العالية 

�سيكون لها تاأثير اإيجابي كبير على تح�سين نوعية الهواء المحيط وتقليل ن�سب انبعاث غازات اأكا�سيد النيتروجين 
واأكا�سيد الكبريت، والج�سيمات العالقة )الغبار(، وتقليل الأ�سرار بالنظم البيئية وم�ساكل الجهاز التنف�سي لالإن�سان. 

با�ستخدام وفورات الطاقة المذكورة اأعاله، بالإ�سافة اإلى م�ستويات النبعاثات الناتجة عن ا�ستخدام الغاز الطبيعي 
كوقود في محطات توليد الكهرباء في اإمارة دبي، فقد تم تقدير النخفا�س في انبعاثات غازات الحتبا�س الحراري 

على النحو التالي:
الجدول 11: كميات النخفا�ص في انبعاثات غازات الحتبا�ص الحراري المتاحة عند ا�صتبدال 

الم�صابيح في اإمارة راأ�ص الخيمة والدولة

نوعية الم�صابيح التي �صيتم 
ا�صتبدالها

الدولةاإمارة دبي
 CO2 ثاني اأك�صيد الكربون )طن

مكافئ/�صنة(
ثاني اأك�صيد الكربون )طن 

CO2 مكافئ/�صنة(

213,138861,669الم�صابيح المتوهجة

16,36767,960م�صابيح الهالوجينات

الم�صابيح الفلورية المدمجة ذات 
الكفاءة المنخف�صة

2,2589,139

231,763938,768المجموع

%100 %24.7الن�صبة مقارنة باإجمالي الدولة

)RTI, 2012c( :المرجع

يتيح التخل�س التدريجي من منتجات الإ�ساءة الرديئة وا�ستبدالها بمنتجات ذات الكفاءة العالية فر�سة عدم اإطالق 
ما يعادل 231,000 األف طن مكافئ من غاز ثاني اأك�سيد الكربون في الإمارة )24.7% من اإجمالي الدولة(، اأي ما 

يعادل اإزاحة 24،100 �سيارة من طرقات الإمارة كل عام. وي�ستعر�س ال�سكل )9( م�ستويات التخفي�سات المحتملة 
في انبعاثات ملوثات الهواء على م�ستوى اإمارة دبي والدولة.

 مقارنة بالم�سابيح الموفرة للطاقة
 الأخرى، تظهر كل من م�سابيح
 ال�سمامات الثنائية الباعثة لل�سوء
 والم�سابيح الفلورية المطولة
 ا�ستهالكاً اأقل للطاقة وينتج عنها
 مخلفات خطرة اأقل

 ن�سبة التوفير في مكافئ ثاني
 اأك�سيد الكربون في دبي هي
 الثانية في الدولة، وتكافئ اإزالة

41,000 
 �سيارة من الطرقات �سنوياً

 ال�صكل 9: م�صتويات التخفي�صات المحتملة في انبعاثات ملوثات الهواء على 
م�صتوى اإمارة دبي والدولة

الزئبق
يعتبر معدن الزئبق م�سدر قلق �سحي وبيئي، لأنه ي�سنف من المعادن الثقيلة �سديدة ال�سمية التراكمية، حيث 

يتراكم تدريجياً في البيئة والأن�سجة الحيوانية، ويوؤثر بتراكيز منخف�سة جداً �سلباً على نمو الجهاز الع�سبي 
لالأجنة والر�سع والأطفال، وكذلك الإنجاب، وي�سر بجهاز المناعة، ويوؤثر على عمل القلب والأوعية الدموية 

والكليتين.
يتواجد معدن الزئبق في عدد من المنتجات ال�ستهالكية المنزلية، كما هو مبين في ال�سكل )10(. من المالحظ 

انبعاث ما ن�سبته 2% من مجمل انبعاثات الزئبق ال�سنوية من القطاع ال�سكني ت�سدر من الم�سابيح الفلورية 
المدمجة والم�سابيح الفلورية الطولية.

ال�صكل 10: ن�صب توزيع معدن الزئبق في الأجهزة المنزلية ال�صائعة

 الن�صبة المئوية لللنبعاثات

0
الغباراأكا�سيد الكبريتاأكا�سيد النيتروجين

40

80

10

50

90

20

60

100

30

70

19612
طن/ال�سنة

دبي
الدولة

5075
طن/ال�سنة

44.4
طن/ال�سنة

منظمات الحرارة %50

 المصابيح الفلورية المدمجة
1%>
ميزان الحرارة13%

 البطاريات الزرية
1%

المصابيح عالية الكثافة 
20%

حشوات األسنان 13%

%24.7
)1252
)طن/ال�سنة 

%24.7
)4842
)طن/ال�سنة 

%24.8
)11
)طن/ال�سنة 



“النظام الإماراتي لمنتجات الإ�ساءة والرقابة عليها”:
 تاأثير النظام الجديد على اإمارة  دبي

22 “النظام الإماراتي لمنتجات الإ�ساءة والرقابة عليها”:
 تاأثير النظام الجديد على اإمارة  دبي

21

تقدم مختلف الم�سادر العلمية وو�سائل الإعالم معلومات متناق�سة حول كمية الزئبق المتواجدة في الم�سابيح 
الفلورية المدمجة والم�سابيح الفلورية الطولية واآثارها ال�سحية، اإل اأن معظم الم�سادر الحكومية ت�سير اإلى 

اأن التعر�س للزئبق من الم�سابيح المك�سورة ل ي�سكل خطراً على �سحة الأفراد، وخا�سة اإذا تم اأخذ الحتياطات 
المنا�سبة واتباع الإجراءات المعتمدة في عمليات تنظيف والتخل�س من مخلفات الم�سباح المك�سور. 

تحتوي الم�سابيح الفلورية المدمجة على كمية زئبق تتراوح عادة بين 1.4 اإلى 5 ملغ من الزئبق للم�سباح الواحد 
بح�سب م�سادر وزارة البيئة النيوزلندية. في حين تحتوي الم�سابيح الفلورية الطولية على كمية تتراوح بين 4 

اإلى 12 ملغ من الزئبق. با�ستخدام هذه التقديرات كم�ستويات دنيا وعليا لكميات الزئبق الممكن انبعاثها عند 
ك�سر الم�سابيح اأو انتهاء عمرها الفترا�سي، فقد تم ح�ساب الكميات ال�سنوية الإ�سافية من الزئبق الواجب اإدارتها 

والتخل�س منها عند ا�ستبدال الم�سابيح الرديئة بالم�سابيح ذات الكفاءة العالية في دولة الإمارات العربية المتحدة 
على النحو الظاهر في ال�سكل )11(. 

ال�صكل 11: كميات مخلفات الزئبق الناتجة عن ا�صتبدال الم�صابيح في اإمارة دبي والدولة
بح�ساب الم�ستويات العليا والدنيا، بلغت كمية نفايات الزئبق الواجب اإدارتها �سنوياً من اإمارة دبي ما يقرب من 

10 كجم / �سنة )مقارنة مع ما يقدر بنحو 26 كجم / �سنة لدولة الإمارات العربية المتحدة( عند تطبيق النظام 
الجديد. وهذا يمثل زيادة بحوالي 3 كجم / �سنة من كميات نفايات الزئبق في الو�سع الحالي باإمارة دبي، مقارنة 
بما يقدر بنحو 13 كجم / �سنة في الدولة. ي�ستند "النظام الإماراتي لمنتجات الإ�ساءة والرقابة عليها" المعتمد 
على لوائح التحاد الأوروبي في تحديد �سقف كمية الزئبق الم�سموح بها في مختلف منتجات الم�سابيح الفلورية 

المدمجة والفترة الزمنية لدخول هذه الحدود حيز التنفيذ، وفقاً للجدول رقم )12(.
الجدول 12: الحدود الق�صوى لمحتوى الزئبق في الم�صابيح الفلورية المدمجة ومواعيد التطبيق 

بح�صب لوائح التحاد الأوروبي

فئات الم�صابيح الفلورية 
المدمجة

مواعيد التطبيقالحد الأق�صى لمحتوى الزئبق

انتهت المهلة في 31 دي�سمبر 52013 ملغ> 30 واط
بعد 31 دي�سمبر 2014 حتى 31 دي�سمبر 3.5 ملغ

 2015
بعد 31 دي�سمبر 2015 2.5 ملغ

انتهت 31 دي�سمبر 2014 5 ملغ≤ 30 واط و > 50 واط
بعد 31 دي�سمبر 2015 3.5 ملغ

غير مدرجة في اللوائح5 ملغ≤ 50 واط و > 150 واط
غير مدرجة في اللوائح15 ملغ≤ 150 واط

.European Parliament and of the Council, 2011 :المرجع

اإن الهدف من "النظام الإماراتي لمنتجات الإ�ساءة والرقابة عليها"6 هو و�سع المتطلبات الالزمة التي توؤكد على 
عدم تمكن المنتجات رديئة الجودة والتي ل ت�ستوفي الموا�سفات المطلوبة من الو�سول اإلى اأ�سواق الدولة. يت�سمن 

النظام ال�سروط الأربعة الرئي�سية المطلوبة لالإ�ساءة الداخلية الم�ستعملة ب�سكل رئي�سي من قبل القطاع ال�سكني 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، بما فيها ال�سالمة وكفاءة الطاقة وتلبية الوظائف العملية المطلوبة من 

الم�سابيح وكذلك اللتزام بالمتطلبات الخا�سة بالمواد الكيماوية الخطرة:
متطلبات ال�سالمة توؤكد على وجوب اللتزام بجميع التعليمات الدولية لكل منتجات الإ�ساءة التي تدخل البالد، 	 

بما في ذلك القيود المو�سوعة على كميات ونوعيات المواد الخطرة، ومتطلبات الأنظمة الكهربائية ذات الكفاءة 
العالية.

فـُر�ست حدود على كفاءة اأداء الطاقة في النظام للتخل�س التدريجي من المنتجات الرديئة المتواجدة في الأ�سواق 	 
المحلية، وذلك عن طريق تحديد متطلبات كفاءة الطاقة لفئات الإ�ساءة المختلفة التي يجب اأن تكون م�ستوفية 

ل�سروط ا�ستخدامها في البالد. ومع ذلك، فاإن نظام الإ�ساءة يت�سمن قائمة ببع�س المنتجات المعفية التي لها 
ا�ستخدامات معينة وي�سمح لها بدخول البالد مثل الم�سابيح التخ�س�سية الم�ستخدمة لالأغرا�س الطبية في 

والم�ست�سفيات. المختبرات 
يوجد في النظام متطلبات وظيفية لمنتجات الإ�ساءة، منها وجوب كون منتجات الإ�ساءة من النوعية الجيدة مع 	 

م�ستوى عال من 'تج�سيد الألوان" بما يتما�سى مع اأف�سل الممار�سات الدولية وتو�سيات ال�سناعة.
تحتوي منتجات الإ�ساءة على مواد خطرة مثل الزئبق والر�سا�س والكادميوم وغيرها من المعادن الثقيلة ال�سامة، 	 

وبالتالي يجب اأن يتم التعامل معها بحذر واأن تعامل معاملة النفايات الخطرة. تم تحديد م�ستويات وكميات 
العنا�سر الخطرة الم�سموح بها في منتجات الإ�ساءة بما يتما�سى مع المعايير الدولية، وذلك لمنع المنتجات 

رديئة النوعية من دخول البالد.
ين�س النظام اأي�ساً باأنه يجب الت�سديق على جميع منتجات الإ�ساءة في الدولة، واأن تحمل المنتجات بطاقة 

تعريفية خا�سة، وتخ�سع للرقابة للتحقق من امتثالها بالمعايير المطلوبة، وباأنه يجب التخل�س منها باأمان، واأن 
يتم التعامل مع نفاياتها ح�سب الإجراءات المتبعة. ولن ُي�سمح للمنتجات التي ل تلتزم بالمعايير المحددة في 

النظام بدخول دولة الإمارات العربية المتحدة بغر�س التجارة بعد 1 يوليو 2014. يقدم ال�سكل )12( �سوراً لبع�س 
المنتجات التي �ستكون متوفرة للزبائن في الإمارات العربية المتحدة بعد الموعد المذكور.

كما ين�س النظام على �سرورة و�سع برنامج مراقبة الأ�سواق واختبار منتجات الإ�ساءة ل�سمان جودة وكفاءة 
المنتجات التي تدخل اأ�سواق الإمارات واأن تكون متوافقة مع المعايير المعتمدة في النظام، ل �سيما عن طريق 

الفح�س الدوري في المختبرات الر�سمية اأو الم�ستقلة. ول�سمان انتظام عمليات المراقبة والر�سد والختبار، نو�سي 
باإن�ساء مختبر مركزي في الدولة للت�سديق على كافة منتجات الإ�ساءة الخا�سعة لبنود هذا النظام. 
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6 يمكن الح�سول على ن�سخة من “النظام الإماراتي لمنتجات الإ�ساءة و الرقابة عليها” من خالل جريدة 
)info@ewswwf.ae( الإمارات الر�سمية، عدد دي�سمبر 2013، اأو من خالل البريد الإلكتروني
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يجب اأن تكون اأدوار وم�سوؤوليات مختلف موؤ�س�سات اإدارة النفايات من�سجمة مع قانون الإمارات التحادي رقم “24” 
لعام 1999 الخا�س بحماية البيئة، ومع قرار مجل�س الوزراء رقم “37” لعام 2001 الخا�س باللوائح التنفيذية 

لقانون حماية البيئة بما يخ�س التعامل مع المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، وكذلك التزامات 
دولة الإمارات بموجب اتفاقية بازل الدولية. يوؤكد النظام على كون ال�سلطة المخت�سة في كل اإمارة م�سوؤولة عن 
معالجة واإدارة النفايات الخطرة، ويمكن للبلديات في مختلف الإمارات اإ�سدار الترخي�س لطرف ثالث لمعالجة 

واإدارة النفايات الخطرة وذلك طبقاً للقوانين المذكورة اأعاله.
وبالتالي، فاإن هناك حاجة لتطوير نظام اإدارة اآمنة لمنتجات الإ�ساءة والتخل�س ال�سليم من نفاياتها في الإمارات 
العربية المتحدة. وينبغي على �سلطات اإدارة النفايات المحلية ووزارة البيئة والمياه �سمان خطط اإعادة التدوير 

ليتم ت�سمين المواد الخطرة في ال�ستراتيجيات الحالية ل�سمان تطبيقها على المدى الطويل. عالوة على ذلك، 
فال بد من طرح خيارات للتطبيق من خالل القطاع الخا�س، مثل برنامج الم�سوؤولية ال�ساملة والتي تلزم ال�سركة 

الم�سنعة بتحمل م�سوؤولية اإدارة نفايات م�سابيحها المنتهية �سالحيتها. كم يجب ت�سجيع م�ساريع المطامر 
ال�سحية الحديثة المزودة باأنظمة بطانة ومراقبة ، تما�سياً مع اتفاقية بازل والقانون التحادي رقم )24( لمنع 

المواد الكيميائية الخطرة من الم�سابيح الكهربائية الم�ستهلكة وغيرها من المنتجات من الت�سرب اإلى التربة 
والمياه الجوفية.

ولتفعيل تطبيق النظام ب�سكل ا�ستباقي وحث الجمهور اإلى ا�ستبدال الم�سابيح الحالية باأخرى ذات الكفاءة العالية7، 
يمكن تنظيم حمالت تثقيفية باأهمية المو�سوع وم�ساركة الإعالم بالترويج لها وكذلك تحفيز ال�سكان لال�ستبدال 

الفوري للم�سابيح الحالية باأخرى ذات الكفاءة العالية دون النتظار لنهاية عمرها الفترا�سي.

7 لمزيد من المعلومات حول التو�سيات المقترحة لتطبيق ال�سيا�سة العامة، يرجى الإطالع على "المذكرة الفنية رقم )4( والمعنونة: الإطار 
http://uae.panda.org الم�سابيح الفلورية المدمجة الم�سموح تداولها �ستكون ذات الكفاءة العالية وذات محتوى منخف�س من الزئبقالت�سريعي لتطبيق النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الإ�ساءة" في الموقع الإلكتروني

ال�صكل 12: بع�ص اأنواع الم�صابيح المتداولة في اأ�صواق الإمارات بعد الأول من يوليو 2014
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