
المصادر

لدى دولة ا�مارات العربية 
المتحدة إحدى أعلى 

البصمات البيئية بالنسبة 
للفرد في العالم. هذا 

يعني بأننا نهدرالكثير من 
الموارد  مثل الطاقة، والمياه، 

والسلع. وإذا استمر الوضع 
بهذه الطريقة، سوف نحتاج إلى 

ما يعادل أربع كواكب ونصف 
لتوفيراحتياجاتنا.

WWF جهاز الشؤون التنفيذية، هيئة الطاقة العالمية، الصندوق العالمي لصون الطبيعة ،EWS-WWF جمعية ا�مارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي لصون الطبيعة ،ESMA هيئة ا�مارات للمواصفات والمقاييس

يعد النظام ا�ماراتي للرقابة على منتجات ا�ضاءة خطوة مهمة اتخذتها مبادرة البصمة البيئية لدولة ا�مارات العربية 
 ،(EAD) هيئة البيئة- أبوظبي ،(MoEW) المتحدة، والتي تجمع شراكة بين القطاعين العام والخاص وتضم وزارة البيئة والمياه

جمعية ا�مارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العالمي الطبيعة (EWS-WWF)، شبكة البصمة العالمية (GFN)،  وهيئة 
ا�مارات للمواصفات والمقاييس (ESMA) وتهدف المبادرة للعمل على وضع توصيات السياسة العامة القائمة على بحوث 

علمية للمساعدة في خفض انبعاثات الكربون في الدولة وخفض البصمة البيئية الفردية.

 www.esma.gov.ae و www.ewswwf.ae لمعرفة المزيد عن تفضل بزيارة

اعتبار� من منتصف عام 2014

سيستبعد النظام ا�ماراتي للرقابة جميع منتجات ا�نارة التي ال تحظى بمستوى أداء فعال وجودة عالية، وسيضمن تزويد اµسواق بالمنتجات التي تلبي متطلبات النظام والتي 
تشمل كفاءة استهالك الطاقة وأداء المنتج، والموادالكيماوية الخطرة، والتخلص اºمن من منتجات ا�ضاءة. (هناك استثناءات ل¸ضاءة المتخصصة: مثل تلك الموجودة في 

المستشفيات والمختبرات).

كيفية عمل نظام الرقابة على منتجات ا�ضاءة؟

سيتم تزويد الدولة بالمصابيح ذات الكفاءة العالية التالية:
تقدم المصابيح ذات 

الجودة العالية والموفرة 
للطاقة مجموعة واسعة 

من اµلوان ودرجات ا�ضاءة 
لتناسب جميع الحاجات 

واµذواق

من البصمة البيئية في الدولة تأتي من 
الكربون، وخفض استهالك الطاقة 
يعني كمية أقل من ثاني أكسيد 
الكربون المنبعثة إلى الغالف الجوي

من الكهرباء المستهلكة 
عالميا تأتي من ا�نارة

من البصمة البيئية 
في الدولة تأتي من 
القطاع المنزلي

يمكن للدولة أن توفر 

216 
مليون درهم

452
مليون درهم

التوفير المادي لقطاع السكن من 
فواتير الكهرباء

التوفير المادي للجهات 
الحكومية من حيث خفض 

كلفة ا�عانات

668 مليون 
2,315 درهم إماراتي سنوي�

درهم إماراتي سنوي�

ستوفر الفيال الواحدة متوسطة 
الحجم في دبي ما يعادل

إزالة 

165,000 مركبة 
Ãعن الطرقات سنوي 

ما
يعادل

خفض  كبير من  انبعاثات الكربون 
ما يقارب

ما هي فوائد النظام؟

عدم استخدام إحدى محطات توليد 
الطاقة بالغاز من الحجم المتوسط في 

الدولة لمدة 

 6 أشهر

ما
يعادل

سيخفض النظام ا�ضاءة استهالك 
الدولة للطاقة سنويا بقدر

 500940,000 ميغاواط 
طن/سنويا

(LEDs) الثنائيات الباعثة للضوء

ذات كفاءة عالية وتدوم أطول 
بكثير من معظم المصابيح

أكثر كفاءة بكثير من المصابيح 
المتوهجة

 (CFLs) مصابيح الفلورية الفلورسنت المدمجة

أكثر كفاءة من 
المصابيح 

المتوهجة

المصابيح الهالوجينية 

ماذا يعني
بالنسبة لك؟

النظام
 ا�ماراتي
للرقابة
على
منتجات
ا�ضاءة

لماذا نظام الرقابة على منتجات ا�ضاءة؟

إن استخدام إضاءة ذات كفاءة 
استهالك عالية هو خطوة 

فعالة
لتخفيض استهالك الطاقة




