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16 7.10 الرباجم التثقيفية       

17 7.11 العالقات العامة       
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18 8.1 توضيح الفوائدة        
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22 ة      11.3 استخدام نتاجئ امحلالت املُقمَميمَ
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املؤلفون الرئيسيون:
مرشوع سياسة الزئبق/فريق معل التخلص من الزئبق مايلك بندر - 

مسوئلة شبكة املشرتيات  أليسيا كولفري - 
بزينس سوليوشزن يوروبا رافئيل دونادوي – 
بزينس سوليوشزن يوروبا أكسل دونزييل - 

برناجم األمم املتحدة للبيئة، إدارة التكنولوجيا والصناعة  لورا فولر- 
واالقتصاد

مستشار مرشوع سياسة الزئبق  نيد جروث - 
بزينس سوليوشزن يوروبا سيان هيوز - 

برناجم األمم املتحدة للبيئة، إدارة التكنولوجيا  زورا نوكوشيفا – 
والصناعة واالقتصاد

بزينس سوليوشزن يوروبا جوزييب بيتيتو - 
بزينس سوليوشزن يوروبا لوجيي بيتيتو - 

ايرنجز الستشارات املناخ والطاقة والبيئة  جريالد سرتيلكاند - 
الدولية الستشارات الطاقة والبيئة  ماي ك طن - 
مستشار مرشوع سياسة الزئبق إيريك أورام – 

 en.lighten أعضاء الفريق العاملي ملبادرة

OSRAM AG - أندريا آدم
الصندوق العاملي للطبيعة تزنيد عالم - 

برناجم ستار للطاقة، الواليات املتحدة األمريكية، واكلة  بيرت بانويل - 
محاية البيئة

الواكلة الوطنية لكفاءة استخدام الطاقة، جنوب  باري بريدناكمب - 
أفريقيا

فيليبس لإلضاءة انطون بروميلوس - 
مبادرة لكينتون من أجل املناخ مايلك اكفالو - 

برناجم األمم املتحدة للبيئة، اتفاقية بازل فرانشيساك سريين - 
وزارة البيئة واملوارد الطبيعية، الفلبني خوان ميجيل كونا - 

فيليالمب لف فاجن – 
 OSRAM AG - أومتار فرانز

تاكهييكو فوكوشميا، وزارة البيئة، اليابان
برناجم األمم املتحدة للبيئة، شبكة جنوب رشق  راجيف جارج – 

آسيا لتغري املناخ
مكتب كفاءة الطاقة، اهلند سانديب جارج - 

فيليبس لإلضاءة تيد جليين - 
OSRAM AG - ولفجاجن جرجيور

املعهد الوطين لألرصاد، الربازيل هانز بيرت جريزنين - 
NLTC / الواكلة السويدية للطاقة اكىل هامشي - 
جملس الدفاع عن املوارد الطبيعية نوح هورويزت - 

وزارة البيئة والغابات، اهلند مانوراجنان هوتا - 
املركز الوطين الختبارات اإلضاءة، الصني شو مينغ هوا - 

وزارة الطاقة، الفلبني راكيل هوليجاجنا - 
جيفكوت ورشاكه احملدودة ستيوارت جيفكوت - 

املكتب البييئ األورويب راشيل اكماند - 
فيليبس لإلضاءة ليون كونينجز - 

املكتب البييئ األورويب ايلينا لميبريدي سيمتو - 
فيليبس لإلضاءة كيس فان مريتن - 

االحتاد األورويب لرشاكت املصابيح أتيال موروتز - 
واكلة الطاقة الروسية أوجيين نادزدين - 

  DTIE ،برناجم األمم املتحدة للبيئة ديزيريه مونتيسيلو نارفزي – 
للكمياويات

OSRAM AG - جورج نيدرماير
وزارة البيئة والغذاء والشوئن الريفية إيان نومتان – 
وزارة البيئة، الربازيل سريجيا دي سوزا أوليفريا - 

برناجم األمم املتحدة للبيئة، DTIE  للكمياويات ديفيد بايرب- 
OSRAM AG – فيليب بالثرن

بابلو ريايل -  DINAMA/برناجم األمم املتحدة للبيئة/منمظة األمم 
املتحدة للتمنية الصناعية/اتفاقية بازل، األوروجواي

OSRAM AG -ماريون ريزر
البنك الدويل أشوك ساراكر - 

الصندوق العاملي للطبيعة ستيفان سينجر - 
وزارة تغري املناخ وكفاءة الطاقة، أسرتاليا ميالين سليد - 

OSRAM AG - الرس شتوهلن
احتاد مصنيع املصابيح الكهربائية ومكوناهتا،  شيام سوجان - 

اهلند
وزارة محاية البيئة، الصني ياجنزو سن - 

املفوضية األوروبية، املديرية العامة للطاقة اندراس توث - 
املنمظة األوروبية ملواطين البيئية للتوحيد القيايس  إدوار تولوز - 

وزارة الصناعة األساسية، كوبا روبرتو جونزاليس فاىل - 
برناجم األمم املتحدة للبيئة، اتفاقية بازل سوزان وينجفيلد – 

بنك التمنية اآلسيوي  أمينج تشو - 
جورج زيسز، جامعة بول ساباتتيه

شكر خاص لـ:
يود برناجم األمم املتحدة للبيئة أن يتقدم بالشكر لألفراد واملنمظات 
التايل ذكرمه عىل تعليقاهتم ونصاحئهم القمية وتقدميهم للبيانات: 

  Iciar Parera Bermudez-Entropia تورسنت شولزت؛
 Consultora Social y Cultural; Chris Granda-Grasteu

Associates;؛ أندرياس هومفان – جرين اليت نيو أورليانز؛ بريان 
وزارة الطاقة بالواليات املتحدة األمريكية، إيلينا نياكفيتش  هولوج - 

- جملس الطاقة العاملي، الواكلة الفرنسية إلدارة البيئة والطاقة، 
وموتيفا أوي للخدمات.

تصممي:
Touraine Design Studio -بنيامني وكر

اللجنة التوجهيية ملرشوع برناجم األمم املتحدة للبيئة
برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ مارسيل الري- 
برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ بنوا ليبوت - 

منمظة األمم املتحدة للتمنية الصناعية )اليونيدو( مورغان بازيليان – 
ولفجاجن جرجيور

OSRAM AG -ألفريد هاس
جملس الدفاع عن املوارد الطبيعية نوح هورويزت - 

البنك الدويل ريتشارد هوزير -  
املركز الوطين الختبار اإلضاءة شو مينج - 

مرفق البيئة العاملية ديفيد رودجرز - 
واكلة الطاقة الدولية  ميينة صهيب - 

OSRAM AG - الرس شتوهلني
فيليبس لإلضاءة هاري فريهار - 

فريق en.lighten، برناجم األمم املتحدة للبيئة:
Nobecourt - مرييام أراس

اكثرين كونواي
لورا فولر

جاتسو مايزن جوميس
ايدو هاسينج

زورا نوكوشيفا
خافيري اوتريو

مايلك سكوالند
جينج واجن

شكر وتقدير
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امللخص التنفيذي

يف معظم البلدان النامية، تزتايد الفجوة بني العرض والطلب عىل الكهرباء برسعة. ويتعني عىل البلدان النظر يف التلكفة العالية لتشييد 
حمطات جديدة لتوليد الطاقة وارتفاع أسعار الوقود عند حتديد خيارات السياسات. ويتطلب تغري املناخ، واحلاجة إىل االستفادة من املوارد 
املتاحة عىل حنو مستدام، اختاذ إجراءات فورية للحد من انبعاثات الكربون. وحبسب واكلة الطاقة الدولية، تصل نسبة اإلضاءة حلوايل 19٪ 

من اسهتالك الكهرباء يف العامل.1وتساعد التحسينات اليت جتري يف كفاءة استخدام الطاقة عىل احلد من الطلب عىل الكهرباء، 
واالسهتالك، وانبعاثات غازات االحتباس احلراري. ويعد هنج التحول إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة هنجا واحضا وفعالًا من حيث التلكفة 

ملعاجلة تغري املناخ.

ويف ظل التطورات احلديثة يف تكنولوجيا اإلضاءة، تسهتلك املصابيح املوفرة األكرث كفاءة مخس الطاقة اليت تسهتلكها املصابيح غري املوفرة 
النتاج نفس المكية من الضوء. مكا ميكهنا أن تسمتر يف العمل لفرتات أطول تصل إىل 35 ضعفا.2وال يزال يمت توفري معظم اإلضاءة يف 

القطاع احمليل يف البلدان النامية من خالل مصابيح غري موفرة مكا أن العديد من البلدان يف مجيع أحناء العامل مل تقم حىت اآلن بالتحول 
عدم اليقني من جانب احلكومات بشأن كيفية البدء يف برناجم التخلص  إىل اإلضاءة املوفرة. وهذا قد يكون نتيجة لعوامل كثرية مهنا: 

التدرجيي؛ ونقص يف املعلومات املتعلقة باملنتجات البديلة، وقضايا القدرات؛ والشكوك القامئة حول الفوائد احملمتلة لإلضاءة املوفرة، وعدم 
وجود املوارد الالزمة لتنفيذ التحول بفاعلية.

وقد مت وضع مجموعة أدوات لإلضاءة املوفرة للطاقة لتقدمي مجموعة موجزة من اخليارات واالقرتاحات املتعلقة بالسياسات إىل البلدان 
وأحصاب املصلحة املعنيني. مكا أهنا توفر أفضل ممارسات اإلضاءة الفعالة ودراسات حالة من براجم من مجيع أحناء العامل. وتتناول 

مسائل امحلاية البيئية، والتكنولوجيا، والسياسات، واملسهتلك. ومتكن أي بلد من اختيار املعلومات واإلرشادات ذات الصلة وتطبيقها مبا 
يتالمئ والظروف احمللية أو اإلقلميية.

وقد ممصت مجموعة األدوات كوسيلة لتعزيز هنج سيايس متاكمل. وهذا سيضمن إمعان النظر يف املجاالت اليت يمت التغايض عهنا أحيانا 
املعايري الدنيا ألداء الطاقة،  يف براجم التخلص التدرجيي الوطنية وتنفيذها لدمع اسرتاتيجية وطنية. ويتضمن أي هنج سيايس متاكمل: 

ودمع السياسات، والرصد والتحقق واإلنفاذ؛ واإلدارة السلمية بيئيا.

احلكومات والقطاع  وقد وضعت مجموعة األدوات من قبل مجموعة كبرية من خرباء كفاءة اإلضاءة من أكرث من 20 بلد ومن بيهنم أفراد من: 
اخلاص واملجمتع املدين واملنمظات الدولية، ومجيعهم مؤهلون لتقدمي أمثلة واقرتاحات رئيسية قامئة عىل أساس جهود التحول لإلضاءة 

املوفرة للطاقة اليت مت تنفيذها، أو قيد التنفيذ، يف مجيع أحناء العامل. وسيمت مراجعة مجموعة األدوات وحتديهثا سنويا تقريبا بعد إصدارها 
إلدماج التطورات اجلديدة، ووجهات النظر، وأفضل املامرسات الناشئة.

التعريف بالقضية القسم 1: 
تتضمن براجم اإلضاءة املوفرة معلية استبدال واسعة النطاق ملنتجات اإلضاءة املوجودة، وبالتايل جيب 

التغلب عىل مجموعة متنوعة من املعوقات:
• املعوقات املالية اليت تعزى يف األساس إىل ارتفاع التلكفة املبدئية ملنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة، 	

مقارنة باملنتجات غري املوفرة
• معوقات السوق اليت قد تمشل عدم توافر منتجات إضاءة موفرة منخفضة التلكفة ومرتفعة اجلودة نظرا 	

الخنفاض الطلب؛ وغياب اإلنتاج احمليل و/أو ارتفاع تاكليف أو الرسوم امجلركية لالسترياد؛ وتعزيز 
منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة بشلك غري اكف.

• معوقات معلوماتية ناجتة عن اخنفاض درجة الويع واملعلومات بشأن اإلضاءة املوفرة للطاقة بني صفوف 	
املهنيني والرشاكء التجاريني وامجلهور

• املعوقات املؤسسية التنظميية اليت تنطوي عىل غياب اهمتام احلكومة أو املوارد؛ والتطبيق غري الاكيف 	
للسياسات؛ واحلاجة إىل املزيد من املوظفني املؤهلني؛ وغياب القدرة؛ والفساد؛ وختصيص األولوية 

لزيادة العرض بدال من الرتكزي عىل تقليل االسهتالك؛ وعدم وجود سياسات وطنية و/أو حملية شاملة 
للطاقة

• املعوقات التقنية وتمشل نقص املوارد والبنية التحتية مثل مرافق إعادة التدوير واالختبار؛ ومشالك 	
امدادات الطاقة الكهربائية )مبا يف ذلك انقطاع التيار، واخنفاض اجلهد الكهربايئ، واالرتفاعات املفاجئة يف التيار واختالفات اجلهد(

• 	 ،)EMFs( معوقات إدراك املخاطر البيئية والصحية وتمشل خماوف بشأن نوعية الضوء؛ واحمتالية التعرض للحقول الكهرومغناطيسية
يف مصابيح   )Hg( واحمتالية التعرض لملواد اخلطرة اليت قد تكون بداخل االلكرتونيات أو مكونات املصباح األخرى، مبا فهيا الزئبق

التفريغ
اخلطوة األوىل لتحديد إماكنية استفادة أي بلد من التخلص التدرجيي من اإلضاءة غري املوفرة يه معرفة قدر الكهرباء املسهتلكة حاليا عىل 

الصعيد الوطين يف شلك اإلضاءة، وما يه الوفورات اليت ميكن أن حيققها التحول لإلضاءة املوفرة. ويقدم هذا التقيمي البيانات الالزمة 
لدمع حتليل التاكليف واملنافع والسياسات الفعالة.

1 “فقد عمالة اإلضاءة: سياسات لإلضاءة املوفرة للطاقة، دعما خلطة عمل مجموعة الثماني”. وكالة الطاقة الدولية، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، 2006.
2 الوكالة األمريكية حلماية البيئة )EPA(، مسودة 2 من النسخة 1.0 مواصفات منتج جنمة الطاقة للمصابيح، 6 يوليو 2012. احلد األدنى لعمر املصابيح لألغراض غير الزخرفية )اإلضاءة العامة( بالنسبة 

ملصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء 25 ألف ساعة لقطاع املستهلكني و35 ألف ساعة ملنتجات القطاع التجاري.
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باإلضافة إىل توفري الطاقة واالنبعاثات، تقدم اإلضاءة املوفرة فوائد إضافية للحكومات واملسهتلكني. وباستخدام إضاءة أكرث كفاءة، يدفع 
املسهتلك مبالغ أقل يف تاكليف الطاقة واإلضاءة؛ ويمت حترير قدرة توليد الكهرباء ذات القمية لملساعدة يف التمنية االقتصادية املنتجة بتلكفة 
منخفضة جدا؛ وتستفيد احلكومات من اخنفاض واردات الطاقة وزيادة أمن الطاقة. وهناك أربعة جماالت رئيسية لتحقيق منافع من استخدام 

املجاالت السياسية واالقتصادية والبيئية واملجمتعية. اإلضاءة املوفرة للطاقة، غري املنافع املبارشة لوفورات الطاقة والتلكفة: 

لفهم فوائد اإلضاءة املوفرة للطاقة وتأثريها عىل املجمتع والبيئة الطبيعية، تساعد تلك املجموعة عىل فهم أساسيات تكنولوجيا اإلضاءة 
واالختالفات األساسية بني املصابيح غري املوفرة وبدائلها املوفرة للطاقة. ويقع الرتكزي التكنولويج ملجموعة األدوات بشلك أسايس عىل 

املصابيح آحادية الطرف متعددة االجتاهات املستخدمة يف اإلضاءة احمليطة. ويه ال تتناول املصابيح املوجهة أو املصابيح ذات األغراض 
اخلاصة ولكهنا تركز، بدال من ذلك، عىل ثالث فائت عامة من مصادر الضوء:

• مصابيح هالوجني التنجسنت الوهاجة	 مصابيح بفتيلة معدنية - 
• 	)CFLs( املصابيح الفلورية املدجمة
• 	 )LED( مصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء

لزتويد البلدان بتقديرات عن الوفورات احملمتلة يف الطاقة واملوارد املالية واالخنفاضات يف انبعاث غازات االحتباس احلراي، أعدت مبادرة 
en.lighten تقيميات قطرية لإلضاءة. وتستند هذه التقديرات عىل استبدال املصابيح غري املوفرة مبنتجات موفرة تقدم نفس مكية الضوء 

لتطبيقات اإلضاءة السكنية والتجارية والصناعية ويف الشوارع. وتقدم املعلومات بطريقة ميكن فهمها بهسولة واستخدامها من قبل أحصاب 
املصلحة الذين يدرسون وضع، أو يضعون بالفعل، اسرتاتيجيات وطنية لإلضاءة املوفرة.

قامت البلدان املتقدمة والناشئة يف خمتلف أحناء العامل بوضع براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة ملعاجلة القضايا ثنائية األبعاد املتعلقة بأمن لك 
من الطاقة والبيئة. وتعرض دراسات احلالة املطروحة يف مجموعة األدوات هذه معلومات قامئة عىل حقائق عن أفضل املامرسات يف جماالت 

تكنولوجيا اإلضاءة، والسياسات، ومحاية املسهتلك والبيئة. وميكن للبلدان اليت ترشع يف التحول البحث عن موارد إضافية توفرها مبادرة 
en.lighten، مثل الربناجم العاملي لرشاكة اإلضاءة املوفرة. وتعرتف مبادرة en.lighten بأنه ال يوجد هنج يوفر “حل منوذيج مجليع البلدان” 

لتعزيز التحول الفعال إىل اإلضاءة املوفرة. وينبيغ النظر يف املعلومات الواردة يف مجموعة األدوات هذه من قبل لك بلد، وتكييفها مبا 
يتناسب مع الظروف الوطنية.

اختيار وتنفيذ سياسات اإلضاءة املوفرة للطاقة القسم 2: 

هناك مجموعة واسعة من األدوات لتصممي وتنفيذ براجم لإلضاءة املوفرة للطاقة املتاحة لصناع السياسات:
• القوانني واللواحئ التنفيذية اليت تتطلب أجهزة معينة، واملامرسات أو 	 اآلليات التنظميية والرقابية - 

تصمميات النظم الرامية إىل حتسني كفاءة الطاقة
• آليات السوق املطروحة واملروج هلا من خالل احلوافز 	 األدوات االقتصادية القامئة عىل آليات السوق -  

التنظميية اليت قد حتتوي عىل عنارص العمل التطويع أو املشاركة
• اآلليات اليت تؤثر عىل األسعار، مثل الرضائب اليت هتدف إىل تقليل 	 احلوافز واألدوات املالية - 

اسهتالك الطاقة أو حوافز مالية للتغلب عىل التاكليف األولية
• املبادرات اليت هتدف إىل إقناع املستخدمني الهنائيني 	 تقدمي الدمع واملعلومات واإلجراءات التطوعية - 

بتغيري سلوكهم من خالل توفري معلومات وأمثلة للتنفيذ الناحج

يه أدوات تنظميية تزيد من معدل كفاءة استخدام الطاقة بني فائت   )MEPS( املعايري الدنيا ألداء الطاقة
املنتجات الفردية. وتهسم يف التخلص التدرجيي من املنتجات األقل كفاءة يف السوق من خالل حتديد مستويات احلد األدىن من كفاءة 

استخدام الطاقة الذي البد ألي منتج يف فئة معينة أن ييف به قبل أن يمت بيعه.  وتوفر هذه املعايري اخليار السيايس األكرث فعالية من حيث 
التلكفة للتخلص التدرجيي من منتجات اإلضاءة غري املوفرة واستبداهلا خبيارات أكرث كفاءة يف استخدام الطاقة. عندما تطبق عىل حنو 
فعال، تعمل تلك املعايري، جنبا إىل جنب مع سياسات الدمع، عىل تجشيع الرشاكت املصنعة عىل حتسني كفاءة منتجاهتا أو تقدمي بدائل 

أكرث كفاءة. قبل اعمتاد هذه املعايري، جيب إجراء حتليل التاكليف/املنافع لضامن أن القواعد واللواحئ املرتبطة توفر املنافع االقتصادية 
اإلجيابية للبلد أو السوق اليت تطبقها. وينبيغ وضع هذه املعايري بالتشاور مع مجيع أحصاب املصلحة املشاركني يف جمال تصنيع وبيع 
حظر التكنولوجيا؛ وإصدار  املنتجات اليت تطبق علهيا. ومن بني األدوات األخرى املستخدمة لتجشيع التحول إىل اإلضاءة املوفرة ما ييل: 

هشادات وبطاقات تعريفية لملنتجات؛ وااللزتامات اخلاصة بكفاءة استخدام الطاقة، ووضع قوانني للطاقة.

وعىل الرمغ من أن هناك مجموعة واسعة من أدوات السياسيات اخلاصة بتصممي وتنفيذ براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة، ينبيغ أن تركز 
اخليارات الفعالة للتخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة يف األساس عىل السوق السكنية، حيث يكون اعمتاد اإلضاءة املوفرة للطاقة 

أبطأ بسبب معوقات التلكفة واملعلومات.

بالنسبة للسوق السكنية، تمشل خيارات السياسات ما ييل:
• املعايري الدنيا ألداء الطاقة	



حتقيق التحول العاملي لإلضاءة املوفرة للطاقة – مجموعة أدوات10

• وضع البطاقات التعريفية وإصدار الهشادات إلزاميا	
• وضع البطاقات التعريفية وإصدار الهشادات طوعيا	
• الرشاء التعاوين املشرتك، واإلعانات، والتخفيضات واملنح	
• زيادة الرضائب أو اإلعفاءات	
• رفع الويع والرتوجي والتثقيف	
•  السداد بالتقسيط أو المتويل عىل الفاتورة	

تعترب هذه املعايري يه اخليار األكرث استدامة لتحقيق مستويات عالية من الكفاءة يف استخدام الطاقة والتخلص التدرجيي من املصابيح غري 
املوفرة. وليك تكون فعالة، جيب أن تنفذ املعايري بعناية. مكا جيب تطوير مستويات األداء ومتطلبات الربناجم باالستعانة مبسامهة أحصاب 

املصلحة للحصول عىل احلد األقىص من الرشاء واملشاركة. ومبجرد تنفذهيا، فإن املعايري حباجة اىل رصد وتقيمي وحتديث وتنقيح، حبسب 
الرضورة. ويعد أمه عامل لنجاح الربناجم هو تفعيل نظام الرصد واملراقبة واالختبار حبيث يضمن اإلنفاذ واالمتثال الاكمل لملنتجات )انظر 

القسم 4(.

ويعمتد جناح أي برناجم لإلضاءة املوفرة عىل اختيار ومزج السياسات األخرى لتلبية االحتياجات احملددة لبلد ما، واألهداف اخلاصة من 
خطة التخلص التدرجيي. وينبيغ استخدام اخليارات السياسية األخرى لدمع تنفيذ املعايري من أجل تقليل استخدام املصابيح غري املوفرة 
ويف الوقت نفسه تعزيز الطلب عىل املصابيح عالية الكفاءة املتوافقة مع املعايري. ويدرج أي هنج سيايس متاكمل املعايري باعتبارها جحر 

الزاوية يف االسرتاتيجية الوطنية املستدامة لإلضاءة املوفرة.

ال شك أن نقص املعلومات لدى املسهتلكني وحمدودية توافر املنتجات من املعوقات الرئيسية اليت حتول دون حتسني كفاءة الطاقة املستخدمة 
يف اإلضاءة. وتتضمن خيارات السياسات املطروحة للتغلب عىل هذه املعوقات ودمع تنفيذ املعايري وضع البطاقات التعريفية وإصدار 

الهشادات، فضال عن الرشاء التعاوين املشرتك واإلعانات والتخفيضات واملنح. وإن وضع البطاقات التعريفية عىل منتجات اإلضاءة املوفرة 
- طوعيا أو إلزاميا – وإصدار هشادة لملنتج يوفر لملستخدمني الهنائيني معلومات واحضة وجديرة بالثقة للتغلب عىل معوقات الويع وصناعة 

القرار. وميكن لتنفيذ الرشاء بامجللة أو الرشاء التعاوين املشرتك واإلعانات والتخفيضات واملنح أن تستمكل قنوات توزيع اإلضاءة لزيادة 
الويع والطرح الرسيع لملصابيح املوفرة للطاقة.

ينبيغ أن تتضمن البطاقات التعريفية، وبراجم االعمتاد، ومبادرات الرشاء واإلعانات والتخفيضات واملنح مشاركة قوية من أحصاب املصلحة، 
والتعاون يف إطار صناعة اإلضاءة، واحلوافزالصناعية لملشاركة، والرتوجي لملنتجات األكرث كفاءة. وجيب أن يأخذ تصممي هذه الرباجم يف 

االعتبار التأثريات الواقعة عىل املصنعني وجتار التجزئة، ومعاجلة مسألة املنافسة العادلة، وتعزيز جودة املنتجات لتجنب العواقب غري املتعمدة 
يف السوق. ومن املهم أن حتدد املعايري الفنية لملصابيح املوفرة للطاقة بمشولية حىت يتسىن توفري الدمع عىل املدى الطويل واالكتفاء الذايت 

لسوق اإلضاءة املوفرة للطاقة.

وينبيغ أن تأخذ املبادرات السياسية اجلديدة يف االعتبار تصممي الرباجم املامثلة يف مجيع أحناء العامل، وتمشل إنشاء نظم للرصد والتحقق 
واإلنفاذ من أجل املراقبة واالمتثال واحلد من حاالت عدم االمتثال لملعايري، ووضع البطاقات التعريفية، ومتطلبات املشرتيات. ومتيل منتجات 
اإلضاءة إىل أن تكون سلعة متداولة بشلك شائع، وقد يكون من العميل تكييف املعايري لتتالءم مع الرشاكء التجاريني، أو العمل عىل حتقيق 

تنسيق إقليمي.

متويل التحول إىل اإلضاءة املوفرة  القسم 3: 

يتطلب تنفيذ اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة متويال كبريا للتغلب عىل معوقات السوق، وإنشاء بنية حتتية 
دامعة. ومثة حاجة إىل موارد، مالية يف املقام األول، وأيضا برشية وتكنولوجية ومؤسسية من أجل التنفيذ 

الفعال لهنج سيايس متاكمل. وإن حتديد وتأمني املوارد املالية لدمع اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة 
واألنشطة املمكلة مثل امحلالت اإلعالمية وبراجم االمتثال ميكن أن يكون أمرا صعبا عىل البلدان النامية اليت 

تفتقر إىل بنية حتتية لكفاءة استخدام الطاقة. ومع ذلك، تظهر جتارب العديد من البلدان أن االستمثار يف 
اإلضاءة املوفرة للطاقة ميكن أن يكون له فاعلية كبرية من حيث التلكفة.

وال شك أن التخطيط املبكر والشامل وجهود التحليل اليت تركز عىل متطلبات المتويل واملوارد من األمور 
الرضورية إلتاحة املجال إلجراء مناقشة وطنية واالتفاق عىل قضايا هامة مثل؛ مصادر المتويل، وترتيبات 
تقامس التاكليف، ونوع ومدة املوارد املطلوبة لربناجم التخلص التدرجيي الشامل. وتزتايد صعوبة معاجلة 
هذه القضايا مبجرد البدء يف تنفيذ الربناجم، وميكن أن ترفع التاكليف وتسبب التأخري مما قد يؤثر عىل 

زمخ الربناجم.

وقد يوفر التخطيط املبكر والشامل أيضا خيار للحكومات بتأمني أكرث من مصدر للمتويل وتطبيق لك مهنا عىل مكون مناسب من هنج 
متاكمل. عىل سبيل املثال، ميكن أن يساعد المتويل متعددة األطراف يف توسيع قاعدة السياسات؛ وميكن توجيه المتويل ثنايئ األطراف 

لتمنية املعايري الدنيا ألداء الطاقة؛ وميكن استخدام المتويل الطويع لسوق الكربون يف أنشطة ممكلة مثل املنح أو التخفيضات. وميكن توفري 
اعمتادات اإلدارة السلمية بيئيا داخليا عرب مهنجيات مسؤولية املنتجني املوسعة أو غريها من الوسائل الطوعية أو التنظميية.
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بالنسبة للبلدان اليت تواجه قيودا مفروضة عىل املوارد، فإن التعاون اإلقليمي أو الدويل يوفر إماكنية احلصول عىل موارد وقدرات إضافية 
لدمع مبادرة وطنية للتخلص التدرجيي. وميكن لعنارص برناجم التخلص التدرجيي، مثل املعايري الدنيا ألداء الطاقة، أو قدرات االختبار، أو 

التحقق من املنتجات املتوافقة يف السوق، أو حىت وضع البطاقات التعريفية لملسهتلك أو معايري أداء الطاقة، أن هتب نفهسا لهنج إقليمي أو 
ثنايئ عندما تتقامس البلدان حدودا مشرتكة، أو جتارة، أو لغة.

ويستطيع التعاون اإلقليمي أو الثنايئ الرايم إىل زيادة اعمتاد منتجات إضاءة موفرة ذات جودة عالية أن يوفر للبلدان واألقالمي وسائل 
خلفض تاكليف التنفيذ املشرتك مع زيادة القدرة عىل التخفيف من آثار تغري املناخ وتعزيز التعاون الدويل. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن أن 

تكون النظم اإلقلميية إلعادة التدوير يه احلل األمثل يف احلاالت اليت تكون فهيا املهنجيات الوطنية غري قابلة لالسمترار من الناحية املالية 
لدمع إعادة تدوير املصابيح يف بلد واحد.

ويعترب العديد من احلكومات نقص المتويل والبنية التحتية السيئة معوقات حتول دون الرشوع يف مرحلة وطنية انتقالية لإلضاءة املوفرة 
للطاقة. ومن الواحض أن إنفاق املوارد األولية عىل هذا التحول أمر مهم، خصوصا بالنسبة لتلك البلدان اليت مل ختصص موارد لالستمثارات 

األساسية يف كفاءة استخدام الطاقة. وبدون موارد اكفية لدمع تنفيذ مهنجيات سياسات التخلص التدرجيي واألنشطة املمكلة اهلامة مثل 
تدابري االمتثال، ميكن أن تنخفض فعالية برناجم التخلص التدرجيي.

وتدل جتارب من دول أخرى عىل أن التحول إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة ذو فاعلية مرتفعة. وتسلط جتارب دول األرجنتني والربازيل وكوبا 
وجنوب أفريقيا الضوء عىل حقيقة أنه ليس بالرضورة أن يكون المتويل هو أوىل املتطلبات، وإمنا اإلرادة السياسية لاللزتام بالتحول إىل 

اإلضاءة املوفرة للطاقة. ومع ذلك، فإن التحول الناحج يتطلب الزتام سيايس طويل األجل، فضال عن االستمثارات يف املؤسسات والنظم يف 
لك مرحلة من مراحل التنفيذ.

وإن االستمثار يف أربعة جماالت يضمن وجود هنج سيايس ناحج ومتاكمل:
• وضع املعايري الدنيا ألداء الطاقة	
• تصممي وتنفيذ السياسات الدامعة	
• إنشاء نظام للقياس والتحقق واإلنفاذ	
• إنشاء اإلدارة السلمية بيئيا ملنتجات اإلضاءة	

تتنوع الظروف الوطنية واملهنجيات املستخدمة يف براجم التخلص التدرجيي؛ بالتايل ستكون هناك حاجة إىل حتليل مفصل للتاكليف/املنافع 
خاص للك بلد لملساعدة يف حتديد املوارد ومتطلبات المتويل، فضال عن املوارد احمللية املتاحة. وميكن للحكومات اليت تؤمن أكرث من مورد 

للمتويل ختصيص لك مورد ملكون مناسب. وتصف دراسات احلالة املشار إلهيا يف مجموعة األدوات براجم من خمتلف أحناء العامل اليت 
ميكن أن توفر مراجع للواكالت املسؤولة عن حتديد وتأمني مصادر المتويل.

تعترب بعض احلكومات كفاءة الطاقة أولوية ألمن الطاقة. وال شك أن الوصول إىل مصادر خارجية لمتويل مشاريع اإلضاءة املوفرة للطاقة 
يتطلب من احلكومات أن تعكس إلزتاما وطنيا قويا عىل املدى الطويل حنو اسرتاتيجية فعالة من حيث التلكفة القناع واكالت المتويل 

بتخصيص موارد اكفية. وحتتاج البلدان إىل تطوير اسرتاتيجيات وطنية متاكملة ومستدامة لكفاءة اإلضاءة حبيث تظهر للجهات املاحنة 
إلزتاما حقيقيا بتحول شامل.

مضان توافر املنتج وتوافقه القسم 4: 

وتعمل السياسات والرباجم الوطنية اليت تدمع التخلص التدرجيي من اإلضاءة غري املوفرة بشلك ملحوظ 
عىل حتسني كفاءة الطاقة، واحلد من الطلب عىل الطاقة الكهربائية وتقليل انبعاثات غازات االحتباس 

احلراري. وترفع نظم الرصد والتحقق واإلنفاذ من قدر االمتثال مكا أهنا تشلك جزءا أساسيا من 
اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة. وتدمع أنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ بشلك مبارش املعايري الدنيا ألداء 

الطاقة اخلاصة بلك بلد.

ومحتي أنشطة االمتثال السوق من املنتجات اليت تفشل يف األداء وفقا ملا هو معلن أو مطلوب؛ وتضمن خلق 
توافق بني رضا املسهتلكني وتوقعاهتم، مكا تضمن حتقيق واضيع السياسات واهليائت التنظميية احلكومية 
ومديري الرباجم وغريمه من املسؤولني أهداف براجمهم. ومحتي أيضا أنشطة االمتثال املوردين من خالل 

مضان خضوعهم مجيعا لنفس رشوط دخول الرباجم.

بدون إجراءات امتثال مسمترة، تؤثر املنتجات غري املتوافقة سلبا عىل فعالية براجم وسياسات اإلضاءة 
املوفرة. عىل سبيل املثال، فإن نتاجئ املسوحات األخرية الدولية واإلقلميية تشري إىل إماكنية فقد وفورات 
تعادل أكرث من 4000 ترياواط ساعة )أي ما يعادل أكرث من 2000 طن مرتي من ثاين أكسيد الكربون( 

بسبب عدم مطابقة املنتجات اليت تباع ما بني 2010 و2030، يف مجيع براجم كفاءة الطاقة عىل مستوى 
العامل.3تؤكد هذه الدراسات عىل رضورة حتسني هيالك وممارسات الرصد والتحقق واإلنفاذ يف معظم البلدان، وأن االستمثار يف هذه 

اإلجراءات قد أظهر فاعلية كبرية من حيث التلكفة. عالوة عىل املعايري، يفضل العديد من احلكومات وضع بطاقات تعريفية عىل املنتجات، 
وخاصة بالنسبة لملصابيح املوفرة، وتشديد إجراءات الرصد والتحقق واإلنفاذ للتجشيع عىل دخول منتجات إضاءة أكرث توفريا للطاقة يف 

أسواقها.

 3 فاتينفول. اخلريطة العاملية لفرص احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري. 
http://www.vattenfall.com/en/file/Corporate-Social-Responsibili_84279_8458235.pdf?WT.ac=search_success 

http://www.vattenfall.com/en/file/Corporate-Social-Responsibili_84279_8458235.pdf?WT.ac=search_success
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وعند وضع سياسات وبراجم للرصد والتحقق واإلنفاذ، تتضمن القضايا اليت حتتاج إىل معاجلة ما ييل:

• وضع األساس املنطيق للرصد والتحقق واإلنفاذ وحتديد قميهتا واألهداف ذات الصلة بقطاع اإلضاءة	
• حتديد العنارص األساسية لتنفيذ الرصد والتحقق واإلنفاذ مثل رشوط دخول الرباجم واخليارات املختلفة للتعامل مع املنتجات غري 	

املطابقة يف السوق
• تقدمي توصيات وخيارات وأولويات السياسات لصانيع السياسات ومديري الرباجم	
• تنفيذ وحتقيق التاكمل مع املعايري وبراجم وضع البطاقات التعريفية	
• تطوير وتعزيز قدرات االختبار باملعامل والتعاون اإلقليمي لزيادة الفعالية مع خفض التاكليف	

تتطلب البنية التحتية لملختربات واالختبارات اخلاصة بالرصد والتحقق واإلنفاذ يف جمال اإلضاءة استمثارات وجهود كبرية نظرا ألن 
املصابيح متوفرة بمناذج متعددة، وبالتايل جيب أن يكون هناك اختبارات متكررة ألنواع عديدة. ويقدم التعاون اإلقليمي يف جمال احلد من 
انبعاثات غازات االحتباس احلراري فرصة كبرية لتحسني اإلنفاذ من خالل تقامس قدرات االختبار ونتاجئ االختبار والتحقق. وميكن لتبادل 

املعلومات املتعلقة بالرباجم األساسية أن يعمل عىل تعزيز قدرات ومهارات البلدان لرصد اللواحئ املنمظة لكفاءة الطاقة والتحقق مهنا 
وإنفاذها. وإن التعاون يعزز أفضل املامرسات لكنه يف نفس الوقت يقلل التاكليف. مكا أن زيادة اعمتاد واستخدام املصابيح املوفرة ذات 
اجلودة العالية يساعد البلدان عىل زيادة كفاءة الطاقة وحتسني التعاون الدويل بشأن التحديات املشرتكة للطاقة النظيفة وخفض انبعاثات 

غازات االحتباس احلراري.

ويتطلب التنفيذ الناحج للرصد والتحقق واإلنفاذ الزتاما سياسيا طويل األجل، فضال عن االستمثار يف التدريب والدمع يف لك مستوى من 
مستويات التنفيذ. وقد أقرت األمم املتحدة بالهتديد العاملي املرتبط بانتشار سلع منخفضة اجلودة اليت عادة خترق القواعد الفنية وحقوق 

امللكية الفكرية، وتباع بأسعار خارج املنافسة العادلة. وميكن هلذه املنتجات أن تشلك هتديدات خطرية عىل حصة اإلنسان وسالمته، فضال 
عن توليد التلوث واملسامهة يف تدهور البيئة.

عىل الصعيد القطري، تركز ممارسات الرصد والتحقق واإلنفاذ عىل قياس ومضان االمتثال ملنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة. وهذا أمر بالغ 
األمهية خاصة لتعظمي إماكنيات حتقيق وفورات يف الطاقة وزيادة فاعلية القضاء أو التخلص التدرجيي من منتجات اإلضاءة غري املوفرة من 

خالل برناجم املعايري الدنيا ألداء الطاقة. وملواجهة املنتجات ذات اجلودة السيئة، ينبيغ أن تكون االستجابة السياسية ألي بلد يه تعزيز 
مراقبة السوق لضامن أن تمت إزالة املصابيح غري املتطابقة من السوق من خالل تعزيز التعاون مع اجلهات املنمظة، والسلطات العامة اليت 

تعمل بالتعاون مع الصناعة، وأحصاب املصلحة يف املجمتع املدين وجهات أخرى. وهذا يتطلب تدريب ملديري الرباجم اجلديدة ويسلط الضوء 
عىل احلاجة لتبادل املعلومات، بني الواكالت وبداخلها، واستخدام هنج القامئة املرجعية من أجل جتنب االخطاء البسيطة.

عىل الصعيد اإلقليمي، ميكن للحكومات وموردي اإلضاءة العمل معا عىل تطوير هنج مشرتك متنامغ لتعظمي املوارد املتاحة. وميكن ألحصاب 
املصلحة يف إقلمي ما العمل معا وتنسيق اإلجراءات الرامية إىل زيادة فعالية الرصد والتحقق واإلنفاذ. وميكن أن يؤدي تبادل املعلومات، 

وتنسيق املعايري، والتعاون عرب احلدود إىل نظام إقليمي ملراقبة اجلودة مما يزيد بشلك كبري ثقة املستخدم الهنايئ.

احلفاظ عىل البيئة والصحة القسم 5: 

تتضمن اإلدارة السلمية بيئيا مفهوم إدارة دورة احلياة، وتوفر للجهات التنظميية إطارا مناسبا لتحليل وإدارة 
أداء السلع واخلدمات من حيث تأثريها عىل البيئة. وميكن إلدارة دورة احلياة أن ختفض نسبة الكربون 

باملنتج، واملواد والبصمة املائية، وحتسني األداء االجمتايع واالقتصادي. ولتعظمي منافع دورة حياة 
املصابيح، من املهم التقليل من اآلثار البيئية اليت حتدث خالل لك مرحلة من مراحل حياة املصباح. ويركز 

كتيب األدوات عىل:

ومصابيح فلورية مدجمة ومصابيح  يلخص تقنيات اإلنتاج املختلفة ملصابيح بفتيلة معدنية )وهاجة(  اإلنتاج - 
ذات مصام ثنايئ باعث للضوء، ويركز عىل املواد اخلطرة، نظرا ألن مرحلة اإلنتاج يه النقطة الطبيعية 
لتدخل اجلهات املنمظة لملواد اخلطرة يف دورة حياة املنتج. ويمت الرتكزي عىل تنظمي مستوى الزئبق يف 

املصابيح الفلورية املدجمة.
يركز عىل األثر البييئ لملصابيح خالل مرحلة االستخدام، وجوانب السالمة والصحة لإلضاءة  االستخدام - 

مبا يف ذلك اخلطوات اليت ينبيغ اختاذها يف حالة التوقف عن العمل
يركز عىل إدارة هناية العمر االفرتايض لملصابيح املسهتلكة، ويسلط الضوء عىل  هناية العمر االفرتايض - 

األطر التنظميية احلالية، ويرضب أمثلة عىل أفضل املامرسات يف إنشاء وإدارة ومتويل التجميع بعد انقضاء العمر االفرتايض، وإعادة 
التدوير واإلدارة السلمية بيئيا، والتخلص من املصابيح املزودة بالزئبق 

وأدت املخاوف احملمتلة حول املصابيح املزودة بالزئبق إىل تطوير مهنجيات قابلة للتطبيق وممارسات جيدة لإلدارة السلمية بيئيا لملصابيح 
املسهتلكة. وميكن أن تصبح نظم التجميع وإعادة التدوير فعالة إذا ما اقرتنت بالتكنولوجيا اليت حتبس الزئبق وحتتويه بشلك آمن. وإن 

زيادة معدل املعاجلة السرتداد الزئبق وإعادة تدوير مكونات املصباح اآلخرى أمر ميكن إدارته وبأسعار معقولة إذا مت تصممي نظام مالمئ 
ونفذ بشلك حصيح.

وتستطيع اجلهات املنمظة أن تدرس وتعمتد مهنجيات تجشع عىل مجتيع وإعادة تدوير املصابيح املزودة بالزئبق. مكا ينبيغ تكييف هذه 
املهنجيات مع الظروف الوطنية. وإذا مت تصمميها وإدارهتا عىل حنو فعال، ميكن هلذه املهنجيات أن ختلق أيضا فرص معل يف صناعة 
التجميع وإعادة التدوير. ولتحقيق جناح، حتتاج براجم اإلدارة السلمية بيئيا إىل متويل مستدام، وترشيعات مالمئة، وتنفيذ خطة مجتيع 
شاملة، واملشاركة املجمتعية. وهناك حاجة أيضا إىل تنظمي محالت توعية مسمترة وتواصل لزيادة االمتثال واحملافظة عىل اسمتراره.
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خالل مرحلة التحول إىل املصابيح الفلورية املدجمة واملصابيح املزودة بصامم ثنايئ باعث للضوء، جيوز لألطراف املعنية التعبري عن القلق 
بشأن التأثري احملمتل هلذه املنتجات عىل الصحة والبيئة. فاملصابيح الفلورية املدجمة ال تبعث زئبق إال إذا انكرس املصباح أثناء التخزين، أو 
الرتكيب، أو النقل. مكا ميكن تقليل انبعاثات الزئبق الصادرة من املصابيح الفلورية املدجمة املكسورة من خالل توفري معلومات للجمهور حول 

كيفية منع كرس هذه املصابيح وتنظيفها والتخلص مهنا بشلك حصيح. وميكن تقليل مكيات أكرث من الزئبق الذي يدخل إىل البيئة من 
املصابيح الفلورية عندما يمت اسرتداد الزئبق من املصابيح املسهتلكة.

وسوف يساعد رفع الويع بني املسهتلكني حول منتجات اإلضاءة عالية اجلودة منخفضة الزئبق يف توجيه قراراهتم الرشائية. وإن مضان 
توافر مصابيح ذات نوعية جيدة يف السوق والتحقق من مطابقهتا للحد األقىص من الزئبق سوف يقلل من خماطر الصحة والسالمة. وعند 

طرح قوانني جديدة ذات صلة باإلضاءة، ينبيغ أن تضمن اجلهات املنمظة االمتثال بشلك اكف بقوانني الصحة والسالمة القامئة.

ويمت تجشيع البلدان عىل تبين معايري للتقليل واحلد تدرجييا من مكية املواد اخلطرة مثل الزئبق، دون التأثري سلبا عىل فاعلية الضوء الناجت 
أو   العمر االفرتايض لملصابيح. ويعترب التوجيه اخلاص باملواد اخلطرة لالحتاد األورويب من أفضل املامرسات الدولية يف حتديد متطلبات 
املواد اخلطرة، واحلد من احمتاالت التعرض لست مواد خطرة أثناء تصنيع املصابيح ونقلها وختزيهنا واستخدامها وإدارة املسهتلك مهنا.
وينبيغ عىل صانيع السياسات النظر يف اللواحئ اليت حتد من حمتوى الزئبق وغريه من املواد اخلطرة يف املصابيح. مكا ينبيغ وضع 

حدود تمتاىش مع املعايري الدولية ألفضل املامرسات، وذلك هبدف اخلفض التدرجيي ملستويات الزئبق يف املصابيح الفلورية. وينبيغ إعادة 
النظر يف احلدود بانتظام وتعديلها ملراعاة التقدم التقين.

عن طريق اتباع املبادئ التوجهيية التقنية التفاقية بازل لإلدارة السلمية بيئيا للنفايات اليت تتكون من عنرص الزئبق والنفايات احملتوية عىل 
أو ملوثة بالزئبق، ميكن القضاء عىل انبعاثات الزئبق الصادرة من املصابيح املسهتلكة إىل حد كبري. وتستطيع احلكومات متويل هذه الرباجم 

مع األخذ يف االعتبار عدد من السيناريوهات. وقد أثبتت نظم مسؤولية املنتجني املوسعة، اليت يشارك فهيا مجيع أحصاب املصلحة يف 
محتل املسؤولية، أهنا أكرث فعالية من حيث التلكفة.

وينبيغ أن تكون اإلدارة السلمية بيئيا لملصابيح عنرصا أساسيا يف أي اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة. ولتحقيق جناح، تتطلب الرباجم 
أطر ترشيعية مالمئة ومتويل مستدام وهنج للتصممي خاضع لإلرشاف جنبا إىل جنب مع املشاركة املجمتعية واسعة النطاق والدمع. ومن 

الرضوري تنظمي محالت توعية مسمترة وتواصل لضامن جناح أي هنج سيايس متاكمل.

التواصل واملشاركة القسم 6: 

تعد كفاءة الطاقة من أمه القضايا املطروحة عىل جدول أمعال أي بلد. وميكن أن يعمل تعزيز اإلضاءة 
املوفرة للطاقة عىل تقليل قدر كبري من أمحال الذروة للطاقة واالستفادة بشلك أفضل من القدرات املوجودة 
دون احلاجة إىل بناء مرافق توليد جديدة باهظة التلكفة. ويتفاوت األساس املنطيق وراء محلة التواصل بني 

البلدان اليت تثق يف أن اعتبارات تغري املناخ يه الدوافع الرئيسية بصورة مبارشة أو غري مبارشة، وغريها 
من البلدان اليت تكون إمدادات الطاقة فهيا هلا أمهية بالغة

تتضمن العنارص األساسية محللة التواصل لإلضاءة املوفرة:
• تصممي محلة	
• حتديد األهداف ومدة امحللة	
• فهم امجلهور	
• التواصل مع احلكومة واملؤسسات والرشاكت وامجلهور ووسائل اإلعالم	
• صياغة الرسائل	
• التنفيذ والرصد والتقيمي	

تدمع محالت اإلتصال لرفع الويع االسرتاتيجيات الوطنية لإلضاءة املوفرة وتعزز سياسات وبراجم اإلضاءة املوفرة للطاقة. وميكن أن تؤدي 
التغريات يف سلوك املستخدم الهنايئ إىل وفورات يف الطاقة تصل إىل ٪20. وتسامه التغيريات يف احلفاظ عىل الطاقة، ومنط احلياة، 

والويع، واإلجراءات ذات التلكفة املنخفضة، واالستمثارات الصغرية يف حتقيق وفورات بشلك عام. وإذا أجريت محالت توعية عامة وتثقيف 
بشلك حصيح، فسوف تساعد عىل توسيع قاعدة براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة يف السوق. مكا أهنا تعزز التأثريات طويلة األجل لتدابري 
كفاءة الطاقة ذات الصلة. باإلضافة إىل تزويد املستخدمني الهنائيني باملعرفة حول قضايا حمددة لكفاءة الطاقة وتأثريها البييئ واملايل، 

تستطيع هذه امحلالت أن تساعد عىل تعزيز القبول العام وخلق بيئة اجيابية للجمهور بشأن كفاءة الطاقة.

يتطلب حتسني كفاءة الطاقة، وما يتصل هبا من حتول يف السوق، مسهتلكني مستنريين وويع بني اكفة رشاحئ املجمتع، فضال عن توفري 
معلومات أكرث مراعاة لالحتياجات، وتثقيف وتدريب ألحصاب املصلحة املعنيني. ويساعد تقيمي أهداف مبادرة التواصل والرسالة املطلوب 

نقلها للجمهور منذ البداية عىل حتديد أهداف وغايات واحضة، وحيدد املوارد املطلوبة )الوقت، واألفراد، والمتويل(. وجيب عىل لك محلة أن 
تكون مسؤولة عن التوجهات الثقافية واالجمتاعية يف املنطقة حيث إهنا تؤثر مبارشة عىل كفاءة الطاقة. باإلضافة إىل ذلك، ولضامن 

فعاليهتا، ينبيغ تصممي امحلالت بناء عىل نتاجئ البحوث، مثل استطالعات السوق، مكا ينبيغ أن تمشل عددا كبريا من أحصاب املصلحة.

عادة ما تممص محالت التوعية العامة وتنفذ من قبل اجلهات احلكومية أو املنمظات غري احلكومية، وميكن أن تضم أيضا رشاكت من القطاع 
اخلاص. وتركز الرسائل اليت تنقل يف البلدان اليت تواجه قضايا القدرات عىل تعزيز حقيقة أن االستمثارات يف جمال حتسني كفاءة الطاقة 
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عادة ما تقدم حال أكرث فعالية من حيث التلكفة مقارنة باالستمثارات يف قدرات توليد جديدة. ويف أسواق الطاقة التقدمية، يساعد توفري 
خدمات الطاقة، مبا يف ذلك محالت كفاءة الطاقة، عىل بناء صورة إجيابية للرشكة. ومن املهم التشاور مع أحصاب املصلحة أثناء تصممي 

برناجم للتأكد من أن الرسائل األساسية متوافقة.

ليك تكون فعالة، جيب أن يمت تعديل امحللة اإلعالمية مبا يتوافق مع مجهورها احملدد، وأن تنقل رسالة ذات مصداقية وهسلة الفهم، وأن 
ختلق السياق االجمتايع الذي يؤدي إىل النتيجة املرجوة. ويعمتد الرتوجي الفعال لملنتجات املوفرة للطاقة بشلك كبري عىل اسرتاتيجية توعية 

وتثقيف مالمئة. وترفع األنشطة الرتوجيية مستوى الويع بني املشرتين احملمتلني، وكذلك الباعة ومقديم اخلدمات، وتعمل بشلك أفضل 
عندما تظهر املجموعة الاكملة من املزايا اليت تتسم هبا منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة، وليس فقط مزايا توفري الطاقة اخلاصة هبا.

ويعمتد جناح أي محلة لرفع الويع والتواصل عىل تصمميها، خاصة فميا يتعلق بالتخطيط والتنفيذ والتقيمي. وينبيغ يف مرحلة التصممي ألي 
عن أسئلة تتعلق جبوانب امحللة من قبيل "ملاذا؟ من؟ مىت؟ كيف؟ ما؟" بطريقة متاكملة –  محلة من هذا القبيل اتباع هنج رشيد لإلجابة - 

من املؤكد أن التخطيط أمر بالغ األمهية لتنفيذ محلة التواصل. وجيب عىل مديري امحللة والقامئني عىل تنفيذها أن يكون لدهيم فهم جيد 
الحتياجات السوق احمللية، والقوى احملركة له والظروف السائدة يف السوق. وهناك حاجة ألن تكون األهداف والغايات متوازنة مع املوارد 

املتاحة، مكا جيب االهمتام بتوقيت هذه األنشطة. من الناحية املثالية، ينبيغ أن تقوم امحلالت عىل جتزئة السوق مما يحمس بتحسني 
الرتكزي، واستخدام وسائل اإلعالم املسهتدفة وزيادة كفاءة استخدام املوارد. وتعد امحلالت املوسعة اليت تكرر الرسائل الرئيسية أكرث فعالية 

من امحلالت الفردية. وميكن زيادة موارد امحللة وتعزيزها من خالل التعاون مع الرشاكء واملوردين وجتار التجزئة وأحصاب املصلحة 
اآلخرين.

جيب أن تيف معلية رفع الويع باالحتياجات واالهمتامات املشرتكة ألحصاب املصلحة وحتافظ علهيا. ويساعد وجود هنج متاكمل محللة 
التواصل عىل الوصول إىل مجيع الفائت املسهتدفة اليت مت حتديدها واألخذ يف االعتبار العوامل االجمتاعية واالقتصادية، واللغة، والوصول 
إىل وسائل اإلعالم. وقد يتكون امجلهور ليس فقط من عامة الساكن أو املجموعات الساكنية احملددة، مثل األرس ذات الدخل املنخفض، ولكن 
املصنعني أو امجلعيات التجارية أو موزيع املعدات أو جتار التجزئة، أو تعاونيات املبيعات.  أيضا أحصاب املصلحة يف جانب العرض، مثل: 

وهناك حاجة ألن تكون متطلبات الفئة املسهتدفة مفهومة متاما، وأن يمت اختيار قنوات االتصال بعناية، وأن يمت تكييف الرسائل بشلك 
مناسب.

ونظرا لتعقيد وتعدد أمناط استخدام الطاقة يف اإلضاءة والفائت املسهتدفة املقرر معاجلهتا، هناك حاجة إىل هنج مركز ومممص بشلك 
خاص ألن النجاح يعمتد عىل إرشاك مجيع األطراف املعنية. وللك طرف من أحصاب املصلحة دور يلعبه يف فهم ونقل الرسالة املهمة 

اخلاصة باإلضاءة املوفرة واليت سوف تؤدي يف الهناية إىل التحول الوطين الناحج إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة.
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معدل األمعار املستقلة لملصابيح اليت ختضع الختبار  متوسط العمر: 

العمر االفرتايض، ويمت تشغيل املصابيح حتت ظروف معينة ويمت 
تقرير هناية العمر حسب معايري معينة. )اللجنة الكهربية التقنية 

الدولية(

جهاز يمت توصيله بني مصدر اإلمداد وواحد أو أكرث من  اكحب التيار: 
مصابيح التفريغ ومهمته األساسية يه حتديد تيار املصباح 

)املصابيح( عند القمية املطلوبة.  )اللجنة الكهربية التقنية الدولية(

حفص اكمل لملنتجات املتاحة يف السوق عىل  االختبار املرجيع: 
أساس مهنيج ومنتظم.

انتفاخ مغلف شفاف أو نصف شفاف اكمت للغاز يشمتل  البصيلة: 
عىل عنرص )عنارص مضيئة( )اللجنة الكهربائية التقنية الدولية(

مجموعة من العمليات اليت حتدد، وفقا لملعايري، العالقة  املعايرة: 
املوجود بني الداللة ونتيجة القياس يف ظروف معينة. )اللجنة الكهربية 

التقنية الدولية(

طريقة قامئة عىل  برناجم املتاجرة واحلد األقىص النبعاث التلوث: 
السوق للتحمك يف التلوث عن طريق توفري الدوافع االقتصادية 

خلفض انبعاث امللوثات.  حتدد إحدى السلطات املركزية )تكون عادة 
لمكية امللوث اليت ميكن انبعاثها.  ويمت  حد أو "سقف"  احلكومة( 

توزيع ذلك أو بيعه إىل املؤسسات عىل شلك رخصة إطالق 
االنبعاثات.  ويشار إىل نقل هذه الرخص "بالتبادل واالجتار".

وحدة بروتوكول كيوتو   :)CER( هشادات إثبات خفض االنبعاثات
تعادل طن مرتي واحد من ماكفئ ثاين أكسيد الكربون. ويمت إصدار 

هشادات إثبات خفض االنبعاثات حلاالت خفض االنبعاثات من 
)CDM. )UNFCCC أنشطة املرشوع

تقيمي أويل لملنتجات لتحديد املنتجات اليت من  الفحص التقييمي: 
احملمتل أن تفشل يف حفص التحقق الاكمل.

تتيح إلحدى الدول امللزتمة بتقليل   :)CDM( آلية التمنية النظيفة
انبعاث ما أو حتديد انبعاث ما مبوجب بروتوكول كيوتو، املادة 12 
)طرف بامللحق ب( أن تقوم بتنفيذ أحد املرشوعات خلفض االنبعاثات 

يف الدول النامية. )املرجع:
)http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 

تشري إىل أن   :)CE عالمة املطابقة لملواصفات األوروبية )عالمة
املنتج قد مت تقيميه قبل طرحه يف السوق ويتسويف متطلبات محاية 

السالمة، والصحة، والبيئة يف االحتاد األورويب.،  وتستخدم يف 
املنطقة االقتصادية األوروبية )املكونة من 27 دولة من الدول األعضاء 

يف االحتاد األورويب، ودول الرابطة األوروبية للتجارة احلرة، 
 EC/768/2008 وأيسلندا، ليختنشتاين، والرنوجي(. وفًقا للقرار رمق
الصادر من الربملان األورويب وجملس االحتاد األورويب بتارخي 9 
يوليو/متوز 2008 حول إطار معل مشرتك لتسويق املنتجات وإلغاء 

 .EEC/93/465 قرار املجلس رمق

أثر عنرص ميضء عىل مظهر لون األجسام من خالل  ترجيع اللون: 
مقارنة واعية أو غري واعية بينه وبني مظهر لونه عند تعريضه إلضاءة 

مرجعية. )اللجنة الكهربية التقنية الدولية(

قياس الدرجة اليت يتوافق عندها اللون   :)CRI( مؤرش ترجيع اللون
السيكوفزييايئ جلسم ميضء حسب عنرص الفحص امليضء مع 

نفس الاكئن امليضء حسب العنرص امليضء املرجيع مع ختصيص 
حصة مناسبة حلالة التكيف اللوين. )اللجنة الكهربية التقنية الدولية(

االمتثال لقاعدة ما اكلقوانني، أو السياسات، أو املواصفات،  املطابقة: 
أو املعايري. ويه أيًضا تنفيذ الدول/الرشاكت/األفراد خلفض 
االنبعاث واإلبالغ عن االلزتامات الواقعة مبوجب اتفاقية األمم 

)UNFCCC( .املتحدة اإلطارية بشأن تغيري املناخ وبروتوكول كيوتو

درجة حرارة مشعاع بالنك الذي   :)CCT( درجة حرارة اللون املقارب
يتشابه لونه الذي تراه العيون بدرجة قريبة مع لون حمفز معني له 

لكفني )اللجنة  نفس الملعان ويف ظروف رؤية معينة.  الوحدة: 
الكهربية التقنية الدولية(

منوذج للتسعري ويعرف أيًضا بالتسعرية  منوذج التلكفة اإلضافية: 
الزائدة حيث يمت حساب تلكفة املنتج مث إضافة نسبة من هذه التلكفة 

مكبلغ إضايف الستنتاج السعر. 

تعديل طلب املسهتلك عىل الطاقة من خالل طرق متنوعة  إدارة الطلب: 
مثل احملفزات املالية والرباجم التعلميية.

جهاز موجود يف الدائرة الكهربية من أجل تنويع تدفق  املخفت: 
الضوء من املصابيح يف مجموعة اإلضاءة.  )اللجنة الكهربية التقنية 

الدولية(

مصباح خيرج إضاءة بنسبة %80 عىل األقل  مصباح اجتايه: 
 )EC( .)جممسة )تمتاثل مع خمروط زاويته 120 درجة π sr وبزاوية

مصباح يمت إنتاج الضوء فيه بشلك مبارش أو غري  مصباح التفريغ: 
مبارش عن طريق حدوث التفريغ الكهريب من خالل أحد الغازات، أو 

خبار معدين، أو خيط من عدة غازات وأخبرة. )اللجنة الكهربية 
التقنية الدولية(

فقدان الطاقة الكهربية أثناء نقلها عرب شبكة التوزيع  فقدان التوزيع: 
بني حمطة الطاقة واملسهتلك وحيدث ذلك بشلك أسايس نتيجة 

مقاومة الاكبالت الكهربية. 

انظر فعالية اإلضاءة الفعالية:  

واحدة من آليات كيوتو الثالثة واليت يمتكن  االجتار باالنبعاثات: 
طرف يف امللحق I من خالهلا بتحويل وحدات بروتوكول كيوتو إىل 

طرف آخر يف امللحق I أو احلصول عىل وحدات منه. جيب أن 
يستويف الطرف املدرج يف امللحق I متطلبات استحقاق خاصة 

)UNFCCC( .لملشاركة يف االجتار باالنبعاثات

ينهتي معر املنتج عندما يصبح بال فائدة. هناية العمر: 

طريقة قياس إمجايل اسهتالك الطاقة الرئييس للك  كثافة الطاقة: 
)IEA( .وحدة من إمجايل الناجت احمليل

مجموعة من االستجابات حلاالت عدم املطابقة  إسرتاتيجية التنفيذ: 
واملقرتنة مع خطة معل تقدمية لتطبيقها. 

مرسد املصطلحات



حتقيق التحول العاملي لإلضاءة املوفرة للطاقة – مجموعة أدوات16

إسرتاتيجية مت تصمميها لتجشيع دجم  مسؤولية املنتجني املوسعة: 
التاكليف البيئية املتعلقة بالسلع طوال دورات حياهتا يف سعر 

املنتجات يف السوق.

هو مصباح تفريغ من النوع الزئبيق منخفض  املصباح الفلوري: 
الضغط والذي ينبعث معظم الضوء فيه بواسطة طبقة واحدة أو عدة 

طبقات فسفورية حيث تمت اإلثارة بواسطة انبعاث األشعة فوق 
البنفجسية من التفريغ. 

تأخذ هذه املصابيح الشلك األنبويب عادة ويطلق علهيا يف  ملحوظة: 
اململكة املتحدة أنابيب الفلورسنت عادة. )اللجنة الكهربية التقنية 

الدولية(

اختبار يمت فيه إتباع مجيع  اختبار حتقيق اإلجراءات الاكملة: 
إجراءات القياس والجسالت املنصوص علهيا يف رشوط التقدم ألحد 

نظم االعمتاد. 

صندوق مشرتك أو وعاء استمثاري  الصناديق االستمثارية اخلرضاء: 
آخر ال يستمثر إال يف الرشاكت اليت لدهيا ويع اجمتايع 

بتعامالهتا التجارية أو اليت تعمل عىل تجشيع املسوئلية البيئية 
بشلك مبارش. 

يه غازات الغالف اجلوي املسؤولة عن  غازات االحتباس احلراري: 
ارتفاع درجة حرارة الكرة األرضية وتغري املناخ،  وتمتثل أمه غازات 

االحتباس احلراري يف ثاين أكسيد الكربون )CO2(، وامليثان 
)CH4(، وأكسيد النيرتوز )N20(. وتعترب غازات االحتباس احلراري 
 ،)HFCs( األقل انتشاًرا ولكهنا قوية جًدا يه اهليدروفلوروكربونات
واهليدروكربونات املشبعة بالفلور )PFCs(، وسادس فلوريد الكربيت 

)SF6(. )اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية(

عنارص تنيمت إىل مجموعة VIIA يف اجلدول الدوري  اهلالوجني: 
وتشمتل عىل الفلورين، واللكور، والربوم، واليود. 

يه عنارص هلا وزن نويع خاص يصل إىل مخسة  املعادن الثقيلة: 
أضعاف الوزن النويع لملاء عىل األقل.  وحتتاج الاكئنات احلية مبا 

فهيا اإلنسان إىل بعض املعادن الثقيلة ولكن بعضها يكون خطريا 
عىل الصحة أو عىل البيئة وقد يتسبب يف التآلك. 

هذا التعريف غري قيايس. ملحوظة: 

حاصل تدفق الضوء dΦv عىل  االستنارة )عند نقطة فوق سطح ما(: 
أحد عنارص السطح الذي يشمتل عىل تلك النقطة مرضوًبا يف 

مساحة Da ذلك العنرص. )اللجنة الكهربية التقنية الدولية(

إسقاط الضوء عىل منظر ما، أو أجسام، أو املناطق  اإلنارة: 
احمليطة هبا حىت ميكن رؤيهتا.  )اللجنة الكهربية التقنية الدولية(

هو مصباح يمت فيه إنتاج الضوء  الوهاج:  املصباح )الكهريب( 
بواسطة عنرص يمت تخسينه حىت يتوجه عن طريق مسار للتيار 

)IEC( الكهريب

إمجايل احلد األقىص لسعة امحلولة يف  قدرة التوليد املركبة: 
وحدات التوليد املتصلة بنظام إرسال أو توزيع.

اختبار يمت تنفيذه عند نقطة معينة أثناء فرتة  اختبار العمر املؤقت: 
العمر املعايرة ملصباح ما.

اتفاقية دولية مرتبطة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية  بروتوكول كيوتو: 

بشأن تغيري املناخ مت التصديق هيلع يف كيوتو باليابان يف 11 
ديمسرب 1997، ومت العمل هبا يف 16 فرباير 2005. وحيدد 

بروتوكول كيوتو األهداف امللزمة لـ 37 دولة صناعية واملجمتع 
األورويب من أجل تقليل انبعاث غازات االحتباس احلراري مبعدل 

مخسة يف املائة استناًدا إىل مستويات 1990 عىل مدار فرتة مخس 
سنوات من 2008 – 2012 )املرجع:

http://unfccc.int/kyoto_protocol/items/2830.php 

إجراء تعرتف من خالله إحدى السلطات رمسًيا  اعمتاد املختربات: 
بأن إحدى املؤسسات لدهيا الكفاءة يف تنفيذ مهام معينة. 

مصدر يمت تصنيعه إلنتاج إشعاع ضويئ يكون مرئًيا  املصباح: 
يستخدم هذا املصطلح أحياًنا مع أنواع معينة من  عادة.  ملحوظة: 

األجسام املضيئة. )اللجنة الكهربية التقنية الدولية(

هو  الواليات املتحدة األمريكية(:  غطاء املصباح )قاعدة املصباح – 
ذلك اجلزء من املصباح الذي يوفر االتصال مبصدر الكهرباء عن 
طريق حام املصباح أو موصل املصباح ويعمل أيًضا يف بعض 

احلاالت كأداة لتثبيت املصباح يف حامل املصباح. 
يستخدم مصطلح القاعدة أيًضا يف لك من اململكة  مالحظة 1: 
املتحدة والواليات املتحدة األمريكية لإلشارة إىل أحد األجزاء 
الرئيسية لغالف املصباح الذي يأخذ شلك معني ليقوم بوظيفة 

الغطاء. ويقوم بتعشيق إما احلامل أو املوصل حسب خصائص 
تصممي املصباح واحلامل. 

يمت التعرف عىل غطاء املصباح واحلامل املطابق له عادة  مالحظة 2: 
بواسطة حرف أو أكرث بعد رمق ما يشري إىل البعد األسايس )يكون 

للغطاء مقدًرا باملللميرتات بشلك تقرييب. )اللجنة  عادة هو القطر( 
الكهربية التقنية الدولية(

معلية استغالل أصول ثابتة معينة من خالل مجموعة من  التأجري: 
معليات الدفع التعاقدية والدورية.

إمجايل فرتة تشغيل مصباح ما قبل أن يصبح غري  معر )املصباح(: 
قابل لالستعامل أو يعترب كذلك حسب معايري معينة. 

يمت التعبري عادة عن معر املصباح بالساعات. )اللجنة  ملحوظة: 
الكهربية التقنية الدولية(

اختبار يمت فيه تشغيل املصابيح يف ظروف معينة  اختبار العمر: 
لفرتة زمنية حمددة وحىت هناية العمر ويمت خالله القيام بقياسات 
ضوئية وكهربية عىل فرتات زمنية فاصلة. )اللجنة الكهربية التقنية 

الدولية(

جهاز ذو حالة ثابت يشمتل عىل  الصامم الثنايئ الباعث للضوء:  
p-n يصدر منه إشعاع ضويئ عندما يثار بواسطة تيار كهريب. 

)اللجنة الكهربية التقنية الدولية(

ينبعث تدفق الضوء  وحدة قياسية عاملية لتدفق الضوء:   :)lm( اللومن
بواسطة مصدر منتظم النقاط  بزاوية قياس جممسة )سترياديان( 
تصل شدة اإلضاءة فيه إىل قدرة مشعية واحدة. )اللجنة الكهربية 

التقنية الدولية(

تدفق الضوء املفقود يف أي وقت تشغيل حمدد أو  انتقاص اللومن: 
منقيض ويمت التعبري عنه بالنسبة املوئية للناجت األويل.  وهو عكس 

صيانة اللومن. 

نسبة تدفق الضوء يف  صيانة اللومن )عامل صيانة تدفق الضوء(: 
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مصباح ما يف وقت حمدد من معره إىل تدفق الضوء األويل فيه 
وذلك عند تشغيل املصباح يف ظروف معينة. 

يمت التعبري عن هذه النسبة عادة بالنسبة املوئية. )اللجنة  ملحوظة: 
الكهربية التقنية الدولية(

جهاز يقوم بتوزيع أو فلرتة أو حتويل الضوء املنبعث  وحدة اإلنارة: 
من واحد أو أكرث من املصابيح ويشمتل عىل، باستثناء املصابيح 

نفهسا، عىل مجيع األجزاء الالزمة لتثبيت ومحاية املصابيح، 
وملحقات الدائرة عند الرضورة باإلضافة إىل وسائل توصيلها 

مبصدر الكهرباء. )اللجنة الكهربية التقنية الدولية(

معامل تدفق الضوء املنبعثة من الطاقة اليت  فعالية اإلضاءة: 
اللومن* W-1، الرمز: ηv;η )اللجنة  تسهتلكها وحدة املصدر: 

الكهربية التقنية الدولية(

المكية املسمتدة من تدفق اإلشعاع Φe عن طريق تقيمي  تدفق الضوء: 
اإلشعاع حسب حركهتا عىل أداة رصد ضوئية قياسية حسب جلنة 

CIE. الوحدة: اللومن )اللجنة الكهربية التقنية الدولية(

حاصل تدفق الضوء  شدة اإلضاءة )من مصدر ما، يف اجتاه معني(: 
dΦv اخلارج من املصدر والذي يتولد يف عنرص ذي زاوية جممسة 

Dω يف االجتاه احملدد بواسطة عنرص الزاوية املجمسة. 
الوحدة: cd = lm · sr -1  . )اللجنة الكهربية التقنية الدولية(

احلد األقىص لمكية الزئبق املضافة  احلد األقىص حملتوى الزئبق: 
إىل مصابيح تفريغ الغاز لمتكيهنا من التشغيل.

هو العنرص املعدين الوحيد الذي يكون يف احلالة   :)Hg( الزئبق
السائلة يف درجة حرارة الغرفة. 

مصباح وهاج يكون عنرص اإلضاءة فيه  مصباح الفتيلة املعدنية: 
)IEC( عبارة عن فتيلة معدنية

 معيار احلد األدىن ألداء الطاقة: 

أو تقريًبا يف  يشع الضوء يف مجيع -  مصباح متعدد االجتاهات: 
االجتاهات(. مجيع- 

الفرتة اليت يتوقع فهيا توفري الطاقة الكهربية  طلب طاقة الذروة: 
لفرتة مستدامة مبعدل أعىل بشلك كبري من معدل مستوى اإلمداد.

وسيلة لزيادة أموال االستمثارات يف كفاءة  التعاقد عىل األداء: 
الطاقة واليت تعمتد عىل اإلدخارات املستقبلية.  يمت استخدام 

األموال اليت يمت توفريها نتيجة طرح تكنولوجيا جديدة موفرة للطاقة 
يف تعويض تلكفة متويل هذه التكنولوجيا، وتركيهبا، وتشغيلها.

قياس مكي يمت االتفاق علهيا مسبًقا والذي ميكن من  مؤرش األداء: 
خالله تقيمي أداء أو كفاءة أو إجناز خشص ما أو مرشوع ما أو 

مؤسسة ما.
قياس مكيات اإلشعاع مكا مت تقيميها حسب  قياس الشدة الضوئية: 

أو V')λ(. )اللجنة   )V)λ دالة فعالية إضاءة طيفية معينة )مثل
الكهربية التقنية الدولية(

نسبة القمية املطلقة للقدرة النشطة P إىل القدرة  عامل القدرة: 
الظاهرية S يف ظل الظروف الدورية: 

 
يف احلالة اجليبية، يكون عامل القدرة هو القمية املطلقة  ملحوظة:  

)IEC( .لعامل القدرة النشطة
خصائص التيار الكهريب، واجلهد، والرتدد عند نقطة  جودة الطاقة: 

معينة يف نظام الطاقة الكهربية واليت يمت تقيميها استناًدا إىل 
قد ترتبط هذه  مجموعة من املعملات الفنية املرجعية. ملحوظة: 

املعملات يف بعض احلاالت بالتوافق بني الكهرباء املزودة يف أحد 
أنمظة الطاقة الكهربية واألمحال املتصلة هبذا النظام. )للجنة 

الكهربية التقنية الدولية(

انظر مدى العمر املقنن معر املنتج، مدى العمر: 

قياس المكيات املتعلقة بالطاقة اإلشعاعية. )للجنة  القياس اإلشعايع: 
الكهربية التقنية الدولية(

قياس مدى العمر املعلن ملصباح ما مقدًرا بساعات  مدى العمر املقنن: 
التشغيل،  وتكون عادة الفرتة اليت يتوقف بعدها %50 من عدد 

وحدات املصابيح احملددة عن التشغيل. 

قمية الدفق الضويئ  الدفق الضويئ املقنن )ألحد أنواع املصابيح(: 
األويل لنوع معني من املصابيح تعلن عهنا رشكة التصنيع أو البائع 

اللومن.  املسوئل عند تشغيل املصباح يف ظروف معينة. الوحدة: 
الدفق الضويئ األويل هو ذلك الدفق الضويئ ملصباح ما  مالحظة 1: 

بعد فرتة تقادم قصرية مكا هو حمدد يف معيار املصباح املناسب. 

يمت ومس الدفق الضويئ املقنن أحياًنا عىل املصباح.  مالحظة 2: 
)للجنة الكهربية التقنية الدولية(

قمية الطاقة لنوع معني من  القدرة املقننة )ألحد أنواع املصابيح(: 
املصابيح تعلن عهنا رشكة التصنيع أو البائع املسوئل عند تشغيل 

يمت ومس القدرة  الوات.ملحوظة:  املصباح يف ظروف معينة. الوحدة: 
املقننة عادة عىل املصباح. )للجنة الكهربية التقنية الدولية(

اجلهد االمسي/مدى اجلهد الذي  اجلهد املقنن أو مدى اجلهد املقنن: 
مت تصممي إحدى املعدات الكهربية لتعمل عنده.

يه مجموعة القمي املقننة وظروف التشغيل  معايرة )املصباح(: 
ملصباح ما واليت تستخدم لتخصيصه وتعيينه. )للجنة الكهربية 

التقنية الدولية(

استجابات سلوكية لطرح تقنيات جديدة أكرث  التأثري االرتدادي: 
كفاءة يستعمل املسهتلكون فهيا املنتج الذي حنن بصدده بشلك أكرث 

تكراًرا ولفرتة أطول بسبب زيادة كفاءته. يؤدي ذلك إىل خفض 
التأثريات النافعة للتقنية اجلديدة

هو معلية التأكد من أن املنتجات املجسلة  التحقق من التجسيل: 
تستويف متطلبات رشوط اإلدخال يف برناجم ما

Iv
v= dΦ

dΩ

P
S

=λ
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هو استبدال املصباح القابل للخلع يف جهاز إضاءة،   تبديل املصابيح: 
وقد يصف استبدال مصابيح غري موفرة مبصابيح لدهيا قدرة أكرب 

عىل التوفري.

يشري إىل إضافة مكون أو ملحق إىل منتج ما الستبدال  التعديل: 
املكون أو امللحق املثبت عندما مت تصنيع املنتج أو تركيبه يف البداية.  

هو مصدر لملال والذي يمت احلصول منه  صندوق القروض املتجددة: 
عىل قروض ملرشوعات تطوير املشاريع الصغرية املتعددة ويمت 

استمكال المتويل املركزي عندما تقوم هذه املرشوعات برد القروض 
مما خيلق فرصة إلصدار قروض أخرى ملرشوعات جديدة.

انظر الفحص التقييمي التصفية: 

مصباح تفريغ مزود باكحب تيار مدجم يف  مصباح الضوء املختلط: 
الوحدة. 

قيام أحد األخشاص بإرسال املعلومات املتعلقة  االعمتاد الذايت: 
مبنتجه يف بيان رمسي بدلًا أن يسأل من طرف ثالث القيام بذلك.

أي من تلك الوحدات املصدق علهيا لالستعامل  وحدة النظام الدويل: 
الدويل حتت مظلة النظام الدويل للوحدات.

يمت تصمميه الستعامالت معينة وغري  مصباح األغراض املخصصة: 
مناسب لإلضاءة العامة. 

القدرة حسب مساحة الوحدة حسب الطول  توزيع القدرة الطيفية: 
أو بشلك عام هو إهسام  املويج للوحدة يف اإلضاءة )خمرج إضاءة( 

لك طول مويج يف أي مكية إشعاعية )طاقة إشعاعية، أو دفق 
إشعايع، أو كثافة إشعاعية، أو إشعاع، أو كثافة اإلشعاع، أو 

خمرج إشعايع، أو الشعاعية(

مكية الضوء للك فرتة زمنية فاصلة )إشعاع  كثافة اإلشعاع الطييف: 
تنبعث من مجيع االجتاهات ويمت امتصاص بواسطة جحم  طييف( 

معني.

عزل الضوء عن مكوناته املنفصلة.  الدقة الطيفية: 

الفرتة الزمنية اليت يستغرقها مصباح للوصول  وقت بدء التشغيل: 
إىل ناجت إضاءة ثابتة بعد تشغيله.

معلية حتديد قدرة منتج ما عىل احلفاظ عىل  اختبار اإلجهاد: 
مستوى فعالية معني يف ظل ظروف مناوئة.

اعمتاد طرف ثالث كفء ومستقل ملطالبة  االعمتاد من طرف ثالث: 
رشكة التصنيع أو املورد باملطابقة.

جهاز لتقليل أو زيادة اجلهد الكهريب للتيار املرتدد. احملول: 

يشمتل فقدان نقل وتوزيع الطاقة الكهربية عىل  فقدان النقل والتوزيع: 
الفقد الذي حيدث يف النقل بني مصادر اإلمداد ونقاط التوزيع ويف 

)WB( .التوزيع إىل املسهتلكني مبا يف ذلك رسقة الكهرباء

مصباح وهاج يكون عنرص اإلضاءة فهيا  مصباح فتيلة التنغستني: 
)IEC( عبارة فتيلة التنغستني

مصباح معبأ بالغاز يشمتل عىل  مصابيح هالوجني التنغستني: 
اهلالوجينات أو مكونات اهلالوجني وتكون الفتيلة فيه من التنغستني 

)IEC(

أشعة ضوئية يقل طوهلا املويج عن الطول  األشعة فوق البنفجسية: 
يف األشعة فوق البنفجسية، يمت  املويج لألشعة املرئية. ملحوظة: 

 UV-A :تقسمي املدى املنحرص بني 100 نانومرت و400 نانومرت إىل
 UV-C 100 ،إىل 315 نانومرت UV-B 280 ،315 إىل 400 نانومرت

أي أشعة  اإلشعاعات املرئية )الضوء(:   )IEC( .إىل 280 نانومرت
ضوئية قادرة عىل إحداث إحساس برصي مبارش. 

ال تعرف حدود دقيقة لملدى الطييف لألشعة املرئية حيث  ملحوظة: 
أهنا تعمتد عىل مكية الطاقة اإلشعاعية اليت تصل إىل القرنية 

ودرجة استجابة املراقب. ينحرص احلد األدىن عادة بني 360 نانومرت 
و400 نانومرت بيمنا ينحرص احلد العلوي بني 760 و830 نانومرت. 

)للجنة الكهربية التقنية الدولية(

مكية عددية غري موجهة تساوي التاكمل اخليط لقوة  اجلهد الكهريب: 
 "a" عىل طول مسار حمدد يربط بني النقطتني E املجال الكهريب

 :"b"و

 drعىل التوايل و bو a مها متجها املوضع للنقطتني rbو ra حيث أن
هو عنرص خط املتجه. )للجنة الكهربية التقنية الدولية(

مجموعة من التغريات يف اجلهد أو تباين مسمتر يف  تذبذب اجلهد: 
جذر متوسع مربع اجلهد أو القمية العليا للجهد. 

يتوقف اختيار جذر متوسع املربع أو القمية العليا عىل  ملحوظة: 
االستعامل وينبيغ تعيني الوحدة اليت سيمت اختيارها. )للجنة 

الكهربية التقنية الدولية(
زيادة رسيعة لفرتة قصرية يف اجلهد  متور اجلهد )اجلهد العابر(: 

الكهريب بأحد األنمظة.

مصطلح يستخدم مجلع ووصف املنمظات  سوق الكربون التطوعية: 
واألخشاص الذين يقوم بشلك تطويع برشاء وحسب أرصدة 

الكربون ملوازنة انبعاثات الكربون اليت حتدث بسبب بعض أو لك 
األنشطة اليت يقومون هبا. 

املسافة يف اجتاه توليد موجة دورية بني نقطتني  الطول املويج: 
 . λ :املرت   الرمز متتاليتني هلام نفس الطور.  الوحدة: 

الطول املويج يف وسط ما يساوي الطول املويج يف  مالحظة 1: 
الفراغ مقسوًما عىل دليل االنكسار يف الوسط. قمي الطول املوجودة 
تكون يه تلك القمي املوجودة يف اهلواء ما مل تنص املعلومات عىل 

درجة  غري ذلك. دليل االنكسار يف اهلواء القيايس )التحليل الطييف : 
ينحرص بني 1.000   )p = 101 325 Ðà ،احلرارة = 15 درجة موئية

27 و1.000 29 يف األشعة املرئية. 
مالحظة ë = v/v :2، حيث ë هو الطول املويج يف وسط ما، وv هو 
رسعة الطور يف ذلك الوسط، وv يه الرتدد. )للجنة الكهربية التقنية 

الدولية(

املراجع 

U E= � . dr
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APLAC – منمظة احمليط اهلادئ العمتاد املختربات
ASEAN - رابطة أمم جنوب رشق آسيا

BEE – دائرة كفاءة استعامل الطاقة
BIS – دائرة املعايري اهلندية 

CADF – صندوق تمنية أصول الكربون
CCT – درجة حرارة اللون املقارب

CDM – آلية التمنية النظيفة 
CE – املطابقة األوروبية

CER – هشادة إثبات خفض االنبعاثات 
CF – صندوق الكربون

CFE – اللجنة الفيدرالية للكهرباء )املكسيك(
CFL – املصباح الفلوري املدجم

CIE – اللجنة الدولية لشوئن اإلضاءة
CIF – صناديق االستمثارات املناخية )البنك الدويل(

CISPR - اللجنة الدولية اخلاصة املعنية بالتداخل الالسليك
CLASP - الربناجم التعاوين ملعايري وضع العالمات عىل األدوات 

واملعدات الكهربائية
CO – أول أكسيد الكربون

CO2 – ثاين أكسيد الكربون
)UNFCCC( مؤمتر األطراف – COP

CPF - مرفق الرشاكة للحد من انبعاثات الكربون
CRI – مؤرش ترجيع اللون

CTF - صندوق التكنولوجيا النظيفة
DH – الدرمه املغريب
DSM - إدارة الطلب

EFUP – فرتة االستخدام غري الضار بالبيئة )الصني(
EIP – منتجات املعلومات اإللكرتونية )الصني(

ELI – مبادرة اإلضاءة املوفرة )مؤسسة متويل دولية(
EMF – املجاالت الكهرومغناطيسية

EU – االحتاد األورويب
FAQ – األسئلة املتكررة

  FIDE - Fideicomiso para el Ahorro de Energía Electrica
)املكسيك(

G - اجلرام
GDP – إمجايل الناجت احمليل 

GEF – مرفق البيئة العاملية 
GHG – غاز االحتباس احلراري
GWh – جيجا وات يف الساعة

H - الساعة
Hg - الزئبق

IEA – الواكلة الدولية للطاقة
IEC - اللجنة الكهربائية التقنية الدولية

IFC - مؤسسة المتويل الدولية
ILAC – املنمظة الدولية العمتاد املختربات

INR – روبية هندية
IPCC - الفريق احلكويم الدويل املعين بتغري املناخ

ISO - املنمظة الدولية لملقاييس
K - لكفني

Kg – كيلو جرام
kWh – كيلو وات - الساعة

L – اجلنيه اإلسرتليين
LED - الصامم الثنايئ الباعث للضوء

lm/W – لومن للك وات )فعالية اإلضاءة(
MEPS – املعايري الدنيا ألداء الطاقة 

Mg - ملليجرام
MMT – مليون طن مرتي

MtCO2e – مليون طن ماكفئ ثاين أكسيد الكربون
MtC – مليون طن كربون

MVE - الرصد والتحقق واإلنفاذ
MW – ميجا وات

MWh – ميجا وات - الساعة
MXN – بزيو مكسييك

NAMAs - إجراءات التخفيف املالمئة وطنيًا 
NO – أكسيد النيرتيك

NOx – مركبات األكجسني والنيرتوجني 
OECD – منمظة التمنية والتعاون االقتصادي

Pb - الرصاص
RoHS –التوجيه اخلاص حبظر املواد اخلطرة 

RWF – الفرنك الراوندي
SO2 – ثاين أكسيد الكربيت

SOx – مركبات الكربيت واألكجسني
T – طن مرتي

THB – البات التايالندي
TJ – تريا جول

TWh – تريا وات - الساعة
UAE – اإلمارات العربية املتحدة

UK – اململكة املتحدة 
UNDP – برناجم األمم املتحدة للتمنية

UNECE - جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
UNDP –برناجم البيئة التابع لألمم املتحدة

UNFCCC  - اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيري املناخ
USA – الواليات املتحدة األمريكية

USD – الدوالر األمرييك
UV – األشعة فوق البنفجسية
VAT – رضيبة القمية املضافة
VCS – معيار الكربون الطويع

VER – خفض االنبعاثات الطوعية
VND – الدونغ الفيتنايم

VOC – مركب عضوي متطاير
W - وات

WHO – منمظة الصحة العاملية
WEEE - التوجيه املتعلق بنفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية

االختصارات واأللفاظ األوائلية
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مقدمة
هناك إمجاع عيمل عام يؤكد عىل أن االنبعاثات الصادرة نتيجة نشاط اإلنسان تغري من مناخ الكرة األرضية،  ومن الرضوري اآلن اختاذ 

اإلجراءات الالزمة ملقاومة هذا االجتاه،  ومت التعارف عاملًيا عىل رضورة هذه اإلجراءات يف عام 1994 عندما انضمت 192 دولة إىل إحدى 
ملواجهة مشلكة تغري املناخ. ويف عام 1997، مت   )UNFCCC( املعاهدات الدولية، ويه اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغري املناخ

التصديق عىل بروتوكول كيوتو، وهو اتفاقية دولية مرتبطة باتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغيري املناخ،  وقام بالتصديق علهيا 182 من 
الدول األطراف يف االتفاقية حىت ذلك التارخي وبدأت رسياهنا يف فرباير/شباط 2005، ويه حتدد أهداف قوية وملزمة قانونًيا لـ57 دولة 

.)GHG( صناعية خبفض انبعاث غازات االحتباس احلراري

استناًدا إىل هذا السياق، تبحث الدول اآلن عن فرص توفري الطاقة وتقليل انبعاث غازات االحتباس احلراري. وفًقا هليئة الطاقة الدولية، فإن 
اإلضاءة يف عام 2005 اسهتلكت 2650 تريا وات يف الساعة أو %19 من االسهتالك العاملي للكهرباء يف السنة مبا يعادل الطاقة اليت يمت 

توليدها بواسطة مجيع حمطات الطاقة اليت تدار بالغاز يف شىت أحناء العامل. وتعادل االنبعاثات الناجتة من 1889 مليون طن مرتي من 
الكربون نسبة %70 من انبعاثات سيارات الراكب حول العامل. يف حالة عدم التدخل، سزتداد هذه االنبعاثات لكام ازداد تعداد ساكن العامل 

واملستوى العام لملعيشة.

من احملمتل أن يكون الرتكزي عىل حتسني كفاءة اإلنارة الكهربائية أحد أمه املبادرات قصرية املدى ملاكحفة تغري املناخ.  فعىل سبيل املثال، 
توفر املصابيح الفلورية املدجمة مصدًرا بديلًا قمًيا ومنخفض التلكفة لملصابيح الوهاجة القياسية غري املوفرة.  ويسهتلك املصباح الفلوري 
املدجم أقل من ربع الطاقة اليت يسهتلكها املصباح الوهاج ويمتتع بفرتة حياة أطول. مكا حتقق الصاممات الثنائية الباعثة للضوء توفريات 

هائلة،  ال تزال تلكفة مصابيح الصاممات الثنائية الباعثة للضوء أكرب من تلكفة املصابيح الفلورية املدجمة ولكن ستنخفض أسعارها مع مرور 
الوقت مكا اخنفضت أسعار املصابيح الفلورية املدجمة.

أشارت الدراسة اليت قامت هبا فانتفال واليت ختطط الفرص واالحمتاالت العاملية لتقليل انبعاث غازات االحتباس احلراري إىل أن تلكفة هذا 
التقليل من خالل حتسينات كفاءة أنمظة اإلضاءة هو تقليل سليب i. حيث مينح تقليل غازات االحتباس احلراري رحًبا صافًيا لملجمتع 

باإلضافة إىل فوائد مالية أخرى تفوق التلكفة حىت قبل النظر إىل قمية االنبعاثات املنخفضة.  وتشري التقديرات إىل أن استعامل املصابيح 
الفلورية املدجمة وحدها سيؤدي إىل تقليل اسهتالك طاقة اإلضاءة بنسبة %80 وتقليل االنبعاثات يف العامل مبقدار 200 طن مرتي من ماكفئ 

ثاين أكسيد الكربون.

يمت تقليل اسهتالك الطاقة من خالل استعامل اإلضاءة املوفرة للطاقة واليت تقلل الطلب عىل البنية التحتية لتوليد الطاقة الكهربية يف الدول. 
ويعترب ذلك ذو فائدة خاصة عند تقييد السعة وانتشار انقطاع التيار الكهريب.

وعىل الرمغ أن األوفر اقتصادًيا لملستخدمني الهنائيني هو استخدام مجموعة متنوعة من خيارات اإلضاءة املوفرة يف الطاقة بدلًا من 
املصابيح القياسية غري املوفرة، فال تزال هناك عوائق إللغاء املصابيح غري املوفرة بشلك تدرجيي. قد يستلزم التحول إىل اإلضاءة املوفرة 
الرباجم احلكومية اليت تسهتدف استبدال املصابيح  تدخالت يف السوق وخاصة من جانب احلكومات. يصف مصطلح “اإللغاء التدرجيي” 

غري املوفرة مبنتجات ذات كفاءة أعىل.  ويضمن االستبدال التدرجيي لملنتجات غري املوفرة مع مرور الوقت إماكنية احلفاظ عىل جودة 
املنتجات واإلضاءة.

a. التحول العاملي إىل اإللغاء التدرجيي لإلضاءة غري املوفرة

تنترش يف شىت أحناء العامل مبادرات عاملية، وإقلميية، ووطنية تجشع عىل اإلضاءة املوفرة من خالل براجم اإللغاء التدرجيي،  حيث قامت 
دول االحتاد األوريب ومعظم دول منمظة التعاون والتمنية يف امليدان االقتصادي مبا فهيا أسرتاليا، وكندا، والواليات املتحدة األمريكية 

بوضع طريقة تدرجيية إللغاء املصابيح غري املوفرة تدرجيًيا بإتباع اإلجراءات التنظميية ويف إجراءات تطوعية يف بعض احلاالت. فعىل سبيل 
املثال، قامت السلطات االسرتالية يف عام 2007 بفرض القيود عىل املصابيح الوهاجة غري املوفرة املستعملة يف أغراض اإلضاءة العامة. 

ويف أمرياك الالتينية، اكنت كوبا يه أول دولة تنفذ اإلجراءات التنظميية إللغاء املصابيح الوهاجة تدرجيًيا يف عام 2005. وقد حذت حذوها 
واملكسيك. باإلضافة  دول أخرى مثل األرجنتني )2010(، والربازيل، والصني، وكولومبيا )2012(، واإلكوادور )2011(، وهندوراس )2010( 

إىل ذلك، فقد قامت األوروجواي بإلغاء املصابيح الوهاجة تدرجيًيا يف القطاع العام.

وعىل الرمغ من ذلك، فإن العديد من الدول النامية والناشئة مل تبدأ يف مرحلة التحول ومل تدرك الفوائد االقتصادية واملناخية لإلضاءة املوفرة.  
استناًدا إىل املعلومات اليت مت اكتساهبا من مبادرات اإلضاءة املوفرة السابقة، تتوافر أفضل املامرسات ملساعدة الدول يف ختطيط وتنفيذ 

إسرتاتيجيات اإلضاءة املوفرة الوطنية.  توفر إحدى طرق السياسات املتاكملة فرصة للتأكد من مشاركة تلك املناطق يف التوجه القويم إللغاء 
اإلضاءة غري املوفرة بشلك تدرجيي كأن يمت االهمتام بشلك كبري بصياغة معايري احلد األدىن ألداء الطاقة، وتطبيق سياسات الدمع، والرصد 

والتدقيق والتنفيذ، واإلدارة السلمية بيئًيا ومن مث توفري الفرصة األفضل للتطبيق.

تمتثل طريقة السياسة املفضلة يف معظم احلاالت يف تقييد تزويد املصابيح غري املوفرة من خالل حتديد معايري احلد األدىن ألداء الطاقة. يمت 
استبعاد املصابيح اليت ال تستويف متطلبات احلد األدىن من السوق. قد تتبع لك دولة معايري احلد األدىن للطاقة مبا يتناسب مع 

احتياجاهتا. فعىل سبيل املثال، يف خطة كفاءة الطاقة يف أوروجواي، جيب ومس املصابيح اليت حتتوي عىل الزئبق مبا يتفق مع أداء كفاءة 
الطاقة. بيمنا سلكت كوبا مسلاًك خمتلًفا من خالل حظر التكنولوجيا متاًما يف مجيع املصابيح الوهاجة.
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قد تقدم الدول النامية والناشئة اليت تتبع سياسات دامعة  براجم تروجيية و/أو جماين حول املصابيح الفلورية املدجمة.  أو قد تقوم الدول، 
واألقالمي، واملدن الكربى بتوزيع ملبات موفرة بأسعار خمفضة،  وستسمتر بعض هذه الدول يف إحراز التقدم من براجم التوزيع عن طريق 

حتديد معايري احلد األدىن للطاقة.

يوفر Efficient Lighting Policy Status map الذي مت تطويره بواسطة مبادرة en.lighten  وهو يوفر نظرة عامة تفصيلية عرب اإلنرتنت 
عن حالة سياسات اإلضاءة املوفرة للطاقة والنجاحات اليت مت حتقيقها يف شىت أحناء العامل يف القطاع السكين. تشمتل املعلومات 

اآلليات التنظميية، وسياسات الدمع، وأنشطة الرصد والتدقيق والتنفيذ،  املسمتدة من لك دولة عىل مجيع عنارص طريقة السياسة املتاكملة: 
وإجراءات االستدامة البيئية، وغريها من املعلومات ذات الصلة. توجد شفرات لونية للك دولة ويمت ترتيب الدول حسب حالة وضع السياسات. 

باإلضافة إىل ذلك، فإن هذه التقيميات تليق الضوء عىل النطاقات اليت جيب مواجههتا لضامن أن حتقق هذه الدول االستفادة الاكملة من 
الفوائد املالية، والبيئية، والطاقة فميا يتعلق باإلضاءة املوفرة. 

نظرة عامة عىل مجموعة األدوات
a. الغرض

تعمتد مجموعة األدوات هذه عىل أفضل املامرسات العاملية لتطوير وتنفيذ براجم اإللغاء التدرجيي وتجشيع اإلضاءة املوفرة للطاقة،  وقد مت 
تصمميها ملساعدة األطراف املعنية واملشاركة يف وضع إسرتاتيجيات اإلضاءة املوفرة الوطنية،   ويه عبارة عن جزء من جهد عاملي لتوفري 

مجموعة موجزة من اإلرشادات متعددة التخصصات للجهات التنظميية والسلطات الوطنية واملنمظات غري احلكومية ومجموعة كبرية من 
اجلهات املعنية األخرى اليت يقوم علهيا حتول األسواق الفعال. 

b. النطاق والقيود

توفر مجموعة األدوات معلومات عملية حول التكنولوجيا املنمظة ألفضل املامرسات يف اإلضاءة املوفرة للطاقة، والسياسة املتبعة يف تنفيذ 
القامئة  ذلك، ومحاية العمالء والبيئة. تتناول النخسة األوىل من مجموعة األدوات عىل وجه اخلصوص قطاع اإلضاءة السكنية )االسهتالكية( 
عىل الشباكت. ميكن أيًضا تطبيق طريقة السياسة املتاكملة اليت يمت الرتوجي هلا يف مجموعة األدوات عىل بايق قطاعات اإلضاءة )اإلضاءة 

التجارية، والصناعية، والعمومية(.
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وينصب تركزي التكنولوجيا يف األساس عىل استخدام املصابيح أحادية الطرف وأحادية االجتاه يف اإلضاءة احمليطة مثل املصابيح الفلورية 
املدجمة والصاممات الثنائية الباعثة للضوء. وال تتناول مجموعة األدوات املصابيح االجتاهية أو مصابيح األغراض اخلاصة. 

تعرتف مبادرة en.lighten بعدم وجود طريقة واحدة تناسب امجليع لتجشيع حتول فعال إىل اإلضاءة املوفرة.  ينبيغ أن تقوم لك دولة 
بدراسة املعلومات الواردة يف مجموعة األدوات هذه وتكييفها بالشلك املناسب لظروفها الوطنية. مجموعة األدوات يه عبارة عن وثيقة 

ديناميكية سيمت حتديهثا بشلك منتظم عندما تتوافر معلومات جديدة.

c. البنية التنظميية

تدمع مجموعة األدوات هذه إحدى طرق السياسة املتاكملة لوضع إسرتاتيجيات اإلضاءة املوفرة الوطنية،  حيث توفر أقسامها الستة مجموعة 
من أفضل املامرسات ودراسات احلالة.

توضيح احلالة  1
حتديد إسرتاتيجيات اإلضاءة املوفرة للطاقة وتنفيذها  2

متويل التحول إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة  3
مضان توافر املنتجات ومطابقهتا  4

محاية البيئة والصحة  5
االتصال واملشاركة  6

عند حتديد إحدى إسرتاتيجيات اإلضاءة املوفرة الوطنية، ينبيغ حفص جوانب الرباجم املوجودة ملعرفة إذا اكن ميكن تكييفها إلمكال اجلهود 
الوطنية،  وقد يشمتل ذلك عىل عنارص موجودة بالفعل مثل معايري األداء والفحص احلالية، أو خطط التصنيف، أو براجم التصديق عىل 

املنتج املوفر.

يؤدي االعمتاد عىل املصادر املوجودة واالتساق معها عىل تهسيل تنفيذ السياسات بشلك أرسع ويقلل من تاكليف التنفيذ احمليل ويزيد من 
احمتالية النجاح. مكا أن تنامغ التنفيذ مع بايق الرباجم واملعايري سيجشع عىل التنفيذ ويؤدي إىل حتسني مستويات املطابقة،  وسيؤدي هذا 

بدوره إىل زيادة محاية املستخدم الهنايئ وتقليل العبء الواقع عىل رشاكت التصنيع واهليائت احلكومية.

 en.lightenمبادرة .d

تعترب مجموعة األدوات هذه أحد أمه نواجت برناجم البيئة التابع لألمم املتحدة/مرفق البيئة العاملية يف مبادرةen.lighten . وتعمل مبادرة 
en.lighten عىل تجشيع وترسيع وتنسيق اجلهود العاملية الرامية إىل التحول إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة،  فهي تسىع إىل ترسيع العملية 

التجارية وحتول السوق اخلاص بتقنيات اإلضاءة املوفرة عن طريق العمل عىل مستوى عاملي وتوفري الدمع للدول بشلك مستقل. وهتدف إىل 
تدعمي قدرات احلكومات، والقطاع اخلاص، واملجمتع املدين إلقامة براجم حتول ناحجة يف أسواق اإلضاءة.

يمتثل أحد العنارص الرئيسية يف البنية التنظميية ملبادرة en.lighten يف شبكة من اخلرباء الدوليني يف جمال اإلضاءة املوفرة للطاقة ومركز 
التدريب الذي مت إنشاؤه يف عام 2010، وقد استفادت مجموعة األدوات هذه من املدخالت اليت تأخذ شلك التعليقات والتوصيات اليت 

تقدمها فرق العمل من اخلرباء العامليني واليت تشلك مركز التدريب. ويه تركز عىل ما ييل:

• مبا يف ذلك الطرق اإللزامية واالختيارية لتنظمي اإلضاءة، ومتويلها، وحتديد معايريها، واملطابقة؛	 سياسة اإلضاءة – 
• مبا يف ذلك سالمة املنتج، واألثر البييئ لبدائل اإلضاءة املوفرة، ومتطلبات معاجلة املصابيح الفلورية املدجمة يف 	 محاية العمالء والبيئة – 

هناية معرها، واالتصال لرفع الويع املتعلق باملخاطر البيئية، والصحية، واألمنية؛
• الربهنة عىل قدرة اإلضاءة الفعالة عىل الصعيد العاملي وعىل صعيد الدول لك عىل حدة يف شلك توفري 	 تقيميات اإلضاءة يف الدول – 

الطاقة واألموال باإلضافة إىل الفوائد املناخية.

يقوم برناجم البيئة التابع لألمم املتحدة ورشاكئه أيًضا بدمع الدول املهمتة بتصممي وتنفيذ إسرتاتيجيات اإلضاءة املوفرة الوطنية من خالل 
برناجم Global Efficient Lighting Partnership Program اخلاص هبم، وهو عبارة عن إحدى طرق السياسات املتاكملة اليت تضمن 

دمع التحول السوق احمللية دون اسمترار الدمع اخلاريج. ويمت أيًضا دجم اإلدارة السلمية بيئًيا فيه. يوفر مركز التدريب اخلربة الفنية 
املسهتدفة لدمع وضع تلك السياسات لتقليل الوقت واملصادر الالزمة لتنفيذ إسرتاتيجيات إضاءة وطنية فعالة واألنشطة اإلقلميية اليت يمت 

تنسيقها. 
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مقدمة
تستخدم مصابيح اإلنارة العامة املوفرة يف القطاع االسهتاليك من مخس إىل سدس الطاقة الكهربائية الالزمة إلنتاج نفس المكية من 

الضوء اليت تنتجها املصابيح غري املوفرة وتسمتر لفرتة تصل إىل 35 ضعف املصابيح األخرى.1وعىل الرمغ  من أن املصابيح املوفرة تتطلب 
مكيات أقل من الطاقة، فإهنا تسمتر لفرتة أطول بكثري من املصابيح التقليدية غري املوفرة. وقد سامه التقدم التكنولويج يف جعل املصابيح 

املوفرة للطاقة تنافسية بشلك مزتايد مع املصابيح غري املوفرة. عىل سبيل املثال، اخنفض سعر املصابيح الفلورية املضغوطة ذات اجلودة 
بنسبة ٪90 يف العقد املايض. ويف العديد من األسواق يف مجيع أحناء العامل، يبلغ سعر التجزئة لملصباح الفلوري اآلن ما بني 1.50 

و2.50 دوالر. 
إن احلاجة للحد من األثر البييئ الحرتاق الوقود األحفوري جيعل التحول إىل اإلضاءة املوفرة أمر حيمت. ومع ذلك، هناك العديد من البلدان 

عدم اليقني من  يف مجيع أحناء العامل اليت مل تتخذ بعد خطوات حنو التحول إىل اإلضاءة املوفرة. وهذا قد يعزي إىل عوامل كثرية مهنا: 
جانب احلكومات حول كيفية بدء برناجم التخلص التدرجيي؛ ونقص معلومات حول منتجات ومعليات بديلة؛ وقضايا القدرات؛ والشكوك حول 

الفوائد احملمتلة لإلضاءة املوفرة؛ وعدم وجود املوارد الالزمة للتنفيذ الفعال للتحول.
و"إذا  أول األسئلة اليت تدرهسا احلكومات عند اختاذ قرار قبول أو رفض التحول إىل اإلضاءة املوفرة يه "ملاذا جيب اختاذ هذا اإلجراء؟" 
يتناول هذا القسم هذه األسئلة من  اكن التحول إىل اإلضاءة املوفرة له فوائد، ما يه اخليارات املتاحة وما التحديات اليت ستواجه البلد؟" 

خالل:

• حتديد الفوائد املبارشة والفورية لإلضاءة املوفرة للطاقة	
• وصف الفوائد السياسية واالجمتاعية والبيئية واالقتصادية لإلضاءة املوفرة	
• تلخيص احلواجز اليت تواجه العديد من البلدان خالل تنفيذ اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة	
• وصف كيفية معاجلة هذه احلواجز	
• تقدمي خيارات للتحول إىل اإلضاءة املوفرة	

1. فوائد التحول إىل اإلضاءة املوفرة 
اخلطوة األوىل اليت ختطوها أي بلد عند التفكري يف قرار لالستفادة من التحول إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة يه معرفة مكية الكهرباء 

املسهتلكة عىل الصعيد الوطين يف اإلضاءة، وما يه الوفورات احملمتلة من التحول لإلضاءة املوفرة. يوفر مثل هذا التقيمي البيانات الالزمة 
إلجراء حتليل التلكفة واملنافع ووضع سياسات فعالة لتحويل السوق.

ملساعدة البلدان، قامت مبادرة en.lighten بوضع تقيميات قطرية لإلضاءة لـ 150 بلدا. تقوم هذه التقيميات القطرية لإلضاءة بتقدير 
الوفورات املتحملة من التحول الشامل لإلضاءة املوفرة للطاقة وتغطية قطاعات اإلضاءة السكنية والتجارية/الصناعية واخلارجية. وتتضمن 
التقيميات التحول إىل اإلضاءة املركبة اليت تتضمن منتجات عالية الكفاءة مثل مصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء ومصابيح فلورية 

متطورة ومصابيح تفريغ عالية الكثافة. وتقدم التقيميات القطرية معلومات متوقعة عن:

• وفورات يف التاكليف السنوية للبالد وفرتة اسرتداد االستمثار يف اإلضاءة املوفرة 	
•  فوائد توفري الطاقة سنويا، مبا يف ذلك وفورات الكهرباء، ووفورات نسبية من إمجايل اسهتالك الكهرباء عىل الصعيد الوطين 	

واسهتالك الكهرباء يف اإلضاءة
• خفض االنبعاثات السنوية لثاين أكسيد الكربون، مبا يف ذلك أطنان من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون اليت يمت جتنهبا وعدد مماثل من 	

السيارات متوسطة احلجم اليت مت إيقافها عن العمل اليت تنتج مثل هذه المكيات

ةءاضإلل يرطقلا مييقتلا ىلع لاثم :1 لكشلا
 

1. U.S. Environmental Protection Agency (EPA) Draft 2 Version 1.0 ENERGY STAR Product Specification for Lamps, July 6, 2012. The minimum life for non-decorative (general illumination) LED lamps is 
25,000 hours for consumer sector and for 35,000 hours for commercial sector products

وفورات التلكفة السنوية املقدرة تعادل 3.8 مليار 
دوالر مع فرتة سداد 4 هشور

اخنفاض انبعاثات ثاين أكسيد 
الكربون مبقدار 1.7 مليون طن 

يعادل إيقاف 0.4 مليون سيارة 
متوسطة احلجم عن العمل 

إنتاج 7 حمطات طاقة 
كبرية )500 ميجاوات(

22 مليون طن من النفط 
اخلام

3.8 مليار دوالر 
وفورات سنوية

4 هشور فرتة 
سداد

يقدر اخنفاض انبعاثات ثاين أكسيد الكربون سنويا حبوايل 1.6 
مليون طن، %0.42 من إمجايل انبعاثات ثاين أكسيد الكربون

الربازيل

جتارية والصناعية وغريها بالنسبة مجليع املصابيح الكربى 
سيحقق الفوائد التالية

الفوائد املالية

فوائد توفري الطاقة 

فوائد التخفيف من تغري املناخ

فوائد بيئية أخرى
جتنب 72.5 جكم من انبعاثات الزئبق

جتنب 1.9 ك طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربيت
جتنب 3.5 ك طن من انبعاثات أكسيد النيرتوز

الوفورات احملمتلة
25.2 ترياواط ساعة يف 

االسهتالك السنوي 
للكهرباء

%5.6 من إمجايل 
االسهتالك احمليل من 

الكهرباء
%34.7 من اسهتالك 

الكهرباء لإلضاءة

1.   الوكالة األمريكية لحماية البيئة 
(EPA)، مسودة 2 من النسخة 1.0 

مواصفات منتج نجمة الطاقة 
للمصابيح، 6 يوليو 2012. الحد 

األدنى لعمر المصابيح ألغراض غير 
الزخرفية (اإلضاءة العامة) بالنسبة 

لمصابيح الصمام الثنائي الباعث 
للضوء 25 ألف ساعة لقطاع 
المستهلكين و35 ألف ساعة 

لمنتجات القطاع التجاري.
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يوحض اجلدوالن 1 و2 أدناه الوفورات اهلائلة احملمتلة يف الطاقة ويف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون إذا اتبعت بلد هنج سيايس متاكمل 
وحتولت إىل إضاءة أكرث كفاءة يف استخدام الطاقة. ويرسد امللحق أ تفاصيل إضافية عن حمتويات التقيميات القطرية لإلضاءة مكا أن 

املهنجية اليت تصف العملية احلسابية متاحة عىل االنرتنت.

CO2 خفض انبعاثات
)% من اإلمجايل( البلد

6,8% بتسوانا

6,6% ارسائيل

6,1% بابوا غينيا اجلديدة

4,3% لبنان

4,1% اريرتيا

3,4% موريشيوس

3,1% زميبابوي

3,0% سويزيالند

2,9% الكويت

2,8% ليبيا

CO2 خفض انبعاثات دلبلا

)% من اإلمجايل( بتسوانا

8,5% ارسائيل

8,4% بابوا غينيا اجلديدة

8,0% لبنان

7,9% اريرتيا

7,6% موريشيوس

7,5% زميبابوي

7,3% سويزيالند

7,3% الكويت

7,2% ليبيا

2. ما وراء وفورات الطاقة والتاكليف
باإلضافة إىل حتقيق وفورات يف الطاقة واالنبعاثات، يقدم التحول إىل اإلضاءة املوفرة فوائد إضافية للحكومات واملستخدمني الهنائيني. 

وباستخدام اإلضاءة األكرث توفريا، يدفع املسهتلكون تاكليف أقل نظري الطاقة املستخدمة يف اإلضاءة؛ يمت حترير القدرة عىل توليد الكهرباء 
ذات القمية العالية لملساعدة يف التمنية االقتصادية اإلنتاجية بتلكفة منخفضة جدا، وتستفيد احلكومات من اخنفاض واردات الطاقة وزيادة 

أمن الطاقة. وهناك أربعة جماالت رئيسية ملمزيات استخدام اإلضاءة املوفرة للطاقة، اليت تتجاوز الفوائد املبارشة لتوفري الطاقة والتلكفة:
• سياسية	
• اقتصادية	
• بيئة	
• جممتعية	

2.1 الفوائد السياسية وغريها املتعلقة باالقتصاد اللكي

تنشأ الفوائد السياسية لرباجم اإلضاءة املوفرة للطاقة أساسا من رضورة تأمني إمدادات الطاقة يف املستقبل. عىل مدى العقود امخلسة 
القادمة، من املتوقع زيادة ساكن العامل  من 7 مليار حاليا إىل حنو 9 مليار. وقد أدى هذا إىل وصول الطلب العاملي عىل الطاقة املتوقع يف 

2055 إىل ضعف املستوى احلايل مبرتني ونصف2.
تنبع الفائدة السياسية الرئيسية عىل املدى القصري من اخنفاض احلد األقىص من الطلب عىل الكهرباء. وخيضع قطاع الطاقة يف كثري من 

البلدان لضغوط شديدة بسبب المنو االقتصادي والتحرض وزيادة استخدام الكهرباء مما يؤدي إىل زيادة الطلب عىل الكهرباء باسمترار. 
وتسامه اإلضاءة إىل حد كبري يف ارتفاع أمحال الذروة الواقعة عىل النظام الكهربايئ. وتقدم معظم خدمات اإلضاءة يف القطاع احمليل 
يف البلدان النامية من خالل مصابيح غري موفرة. ويساعد التحول إىل إضاءة أكرث توفريا عىل تقليل أمحال الذروة بشلك كبري واحلد من 

انقطاع التيار الكهربايئ الذي ميكن أن يؤدي إىل اخنفاض يف النشاط االقتصادي، ورمبا يكون ضار من الناحية السياسية.
يعرض اجلدول 3 أمثلة عىل التخفيضات يف احلد األقىص من الطلب اليت حتققت من خالل براجم صغرية النطاق إلحالل املصابيح الوهاجة 

2. على افتراض أن معدل النمو االقتصادي %2 للفرد سنويا وحدث تحسن في كفاءة الطاقة يعادل %0.8 سنويا (هذا يمثل متوسط قيمة رصدت في العديد من البلدان على مدار عقود عديدة بدون جهد معين في السياسات ويحمل 
مسمى “تقدم تكنولوجي ذاتي”

اخلفض احملمتل يف انبعاثات  جدول 2: 
من إمجايل  ثاين أكسيد الكربون )% 

من  انبعاثات ثاين أكسيد الكربون سنويا( 
التحول إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة يف الدول 

)en.lighten 2012( املختارة

من  وفورات اسهتالك الكهرباء )%  جدول 1: 
من التحول  إمجايل االسهتالك السنوي للطاقة( 

إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة يف الدول املختارة 
)en.lighten 2012(
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يف فيتنام وأوغندا ورسيالناك وجنوب أفريقيا واهلند. وبالتايل، يستطيع أي برناجم بسيط إلحالل املصابيح الوهاجة توفري ما يكيف من 
الكهرباء حملطات الطاقة املتعددة اليت تعمل بالفحم أو، عىل أقل تقدير، خفض متطلبات رأس املال الالزمة للتوسع يف املستقبل يف توليد 

الطاقة. وهذا يؤدي يف الهناية إىل اخنفاض يف تلكفة توريد الكهرباء.

أمثلة عىل تقليل أمحال الذروة برباجم املصابيح الفلورية املضغوطة3 جدول 3: 

اخنفاض أمحال 
الذروة املبلغ عهنا 

)بامليجاوات(

عدد املصابيح 
الفلورية املركبة البلد

33 1.000.000 مانتيف

30 800.000 ادنغوأ

34 733.000 اكنالريس

90 2.700.000 ايقيرفأ بونج

14 300 000 دنهلا

2.2 الفوائد االقتصادية لملسهتلك

تستخدم املصابيح املوفرة للطاقة ذات اجلودة العالية طاقة أقل بكثري من املصابيح غري املوفر اليت حتل حملها، مكا أهنا تسمتر يف العمل 
لوقت أطول بكثري. فإذا اكن مسهتلك يف بلد نام لديه يف مزنله مخسة مصابيح وهاجة 60 وات، فإذا مت استبدال هذه املصابيح بأخرى 

.)Insert فلورية، حينئذ ميكن لملسهتلك أن يوفر 40 دوالر يف السنة مع االستفادة بفرتة سداد ثالثة أهشر فقط )انظر
من املمكن أن تكون وفورات التاكليف ذات أمهية خاصة لملسهتلكني واحلكومات يف البلدان النامية. وأظهرت دراسة يف جنوب أفريقيا أن 

اإلضاءة تشلك %80 من الطلب عىل الكهرباء يف املنازل املزودة بالكهرباء حديثا. وتعترب اإلضاءة املوفرة وسيلة لتقليل تاكليف املعيشة 
وبالتايل يساعد ذلك عىل ختفيف حدة الفقر بالنسبة لألرس ذات الدخل املنخفض. عالوة عىل ذلك، ال تقترص الوفورات احملمتلة عىل 

املسهتلك احمليل. عادة حتقق براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة تأثريا أكرب بكثري للعمالء الصناعيني والتجاريني.

وفورات التاكليف السنوية لألرس يف الدولة النامية من اإلضاءة املوفرة*

يف املتوسط، حيقق إحالل مصباح وهاج 60 وات يصدر ضوء يعادل 870 مشعة مبصباح فلوري 15 وات يصدر نفس الضوء توفريًا يف 
التاكليف يعادل تقريبا 40 دوالر يف السنة مع فرتة سداد ثالثة أهشر تقريبا. وتعمتد األرقام اخلاصة بالوفورات واالسرتداد عىل سعر 
الكهرباء بالنسبة لسعر املصابيح، ومع ذلك ميكن أن يمت حتقيقها يف املناطق اليت تكون فهيا أسعار الكهرباء منخفضة جدا. وحىت لو 

افرتضنا أن سعر الكهرباء 0.05 دوالر/كيلو واط ساعة أو أقل، حيقق املسهتلك أيضا وفورات عن طريق التحول من املصابيح الوهاجة إىل 
املصابيح الفلورية، وذلك ألن الطاقة اليت يمت توفريها كبرية مبا يكيف لضامن أن التوفري االقتصادي ال يزال قادرا عىل تغطية ارتفاع 

التاكليف املبدئية لملصابيح الفلورية.

سعر الكهرباء 0.10 دوالر/كيلوواط ساعة، مخس ساعات اسهتالك يف اليوم الواحد، ومخسة مصابيح لألرسة الواحدة، العمر االفرتايض لملصباح الوهاج 1000 ساعة وبالنسبة  افرتاضات: 
لملصباح الفلوري 3000 ساعة، التلكفة اإلمجالية تبلغ 0.75 دوالر لملصباح الوهاج و2.18 دوالر للفلوري.4 

2.3 الفوائد البيئية
2.3.1 خفض االنبعاثات من توليد الكهرباء

عىل الرمغ من أن اآلثار الهنائية للنشاط البرشي عىل تغري املناخ العاملي من الصعب التنبؤ هبا، يوجد اتفاق عام لدى املجمتع العيمل 
العاملي عىل أهنا ميكن أن تكون شديدة، وأن استخدام الطاقة مسامه رئييس يف ذلك. ونظرا ألن براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة بسيطة 

نسبيا من حيث التنفيذ، وأهنا متثل واحدة من أهسل الطرق اليت ميكن ألي بلد استخدامها لتحقيق تأثري إجيايب عىل البيئة العاملية )والوفاء 

ESMAP 2009 3، برامج كفاءة الطاقة في المنازل واسعة النطاق اعتمادا على المصابيح الفلورية المدمجة. ساركار، سينج، 
OSRAM، Opto Semiconductors GmbH(2009  4). تقييم دورة حياة المضيئات. مقارنة بين لمبات زينون، والمصابيح الفلورية المدمجة ومصابيح الصمام الثنائي الباعث للضوء، ريجنسبورج، ألمانيا.
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عن طريق احلد من توليد انبعاثات غازات االحتباس احلراري الناجتة عن توليد الكهرباء بالوقود األحفوري. ويقلل احلد  بالزتاماهتا الدولية( 
من الطلب عىل الكهرباء من إنتاج ملوثات اهلواء مثل ثاين أكسيد الكربون، وأاكسيد النيرتوجني، وأاكسيد الكربيت وانبعاثات مواد سامة 

أخرى مثل املعادن الثقيلة، والعوالق واملركبات العضوية املتطايرة، وأول أكسيد الكربون )من توليد الكهرباء(.
عىل أساس أن الوقود األحفوري أسايس لتوليد الكهرباء الالزمة لتشغيل لك نوع من املصابيح، مفن املمكن حساب انبعاثات غازات 

االحتباس احلراري وغريها من االنبعاثات السامة املرتبطة بلك مصباح إلجراء تقيمي للفوائد البيئية لإلضاءة املوفرة.

يناث تاضارتفا هاندأ رظنا( حيباصملا ليغشتب ةقلعتملا نيجورتينلا ديساكأو نوبركلا ديسكأ يناث تاثاعبنا :4 لودج 
)نيجورتينلا ديساكأو نوبركلا ديسكأ

حيباصملا عون يئيبلا ريثأتلا

مصام ثنايئ باعث 
للضوء الفلوري التنجسنت هالوجني وهاج بيانات مصدر عامل 

االنبعاث
عامل االنبعاث 
)مج/ك واط س(

الوقود 
األحفوري االنبعاثات

126.30 180.40 649.40 902.00

IEA 20115

902.00 الفحم

CO293.20 133.20 479.50 666.00 666.00 النفط

54.60 78.00 280.80 390.00 390.00 الغاز 
الطبييع

0.15 0.22 0.78 1.08

IPCC 20066

1.08 الفحم

NOx0.00 0.10 0.14 0.52 0.72 النفط

0.00 0.00 0.08 0.11 0.54 الغاز 
الطبييع

CO2

النفط 
)لرت( الغاز )لرت( الفحم )جكم(  ك واط ساعة املصباح )واط(

28 189365 500 1000 واط100 وهاج
20 136342 360 720 واط72 هالوجني

6 37873 100 200 واط20 فلوري
4 26511 70 140 واط14 مصام ثنايئ

x5x6

NOx

g/kWh kg/TJ g/kWh االنبعاثات
1.08 300 حفم  NOx )kg/TJ(

 )NO and
)NO2

0.54 150 غاز
0.72 200 نفط

فميا يتعلق بانبعاثات املعادن الثقيلة النامجة عن احرتاق الوقود األحفوري، فإن الزئبق موضوع له أمهية خاصة بسبب خماوف الصحة 
العامة. ويف بعض األحيان يوجد جدال حول الفوائد البيئية احلقيقية من املصابيح الفلورية ألهنا حتتوي عىل مكية صغرية من الزئبق املطلوب 

للتشغيل. وميكن لبعض الرشاكت املصنعة إنتاج املصابيح الفلورية اليت تتطلب مكيات منخفضة جدا من الزئبق. وتتطلب املصابيح الفلورية 
مكيات أقل من الكهرباء للتشغيل مقارنة باملصابيح الوهاجة، لذلك يقلل استخدامها إمجايل الزئبق املنبعث واملقرتن باإلضاءة. ملزيد من 

املعلومات بشأن الزئبق يف املصابيح، انظر  القسم 5.

2.3.2 اخنفاض اسهتالك املياه

ميكن أن يؤدي اعمتاد اإلضاءة املوفرة إىل تقليل اسهتالك املياه. وتستخدم مكيات كبرية من املياه الداخلية ألغراض التربيد واألغراض 
اهليدروليكية يف حمطات الطاقة اليت تعمل بالفحم. يف جنوب أفريقيا، عىل سبيل املثال، لك كيلو واط ساعة يمت توليده يتطلب، يف املتوسط، 

لرتين من مياه التربيد. وسوف يوفر استبدال 31.5 مليون من املصابيح الوهاجة مبصابيح فلورية حنو مخسة ماليني مرت مكعب من املياه 
سنويا.7

2.4 الفوائد املجمتعية

ميكن لرباجم اإلضاءة املوفرة للطاقة أن توفر فوائد اجمتاعية، وخاصة فميا يتعلق بزيادة فرص العمل وحتسني البيائت املعيشية. جنبا إىل 
جنب مع برناجم فعال للتجميع والبنية التحتية للتوزيع واالتصاالت، ميكن لرباجم اإلضاءة املوفرة أن تسامه بتحسينات كبرية ومستدامة يف 

الظروف االقتصادية احلالية. وميكن زيادة النشاط من خالل التصنيع األسايس، وحيمتل متديده لتوفري فرص جتارية شاملة لإلضاءة/
الصيانة. وميكن أن يؤدي تنفيذ برناجم اإلضاءة إىل توافر مجموعة واسعة من وحدات اإلنارة املصممة واملنتجة حمليا اليت تعكس ثقافة هذا 

5 الوكالة الدولية للطاقة  (2011)، انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن احتراق الوقود، 2011
http://www.nrdc.org/legislation/files/lightbulbmercury.pdf .6

7 مؤسسة التمويل الدولية، المرفق العالمي للطاقة (2003) مبادرة اإلضاءة الموفرة، التقرير النهائي، جمهورية جنوب أفريقيا.

http://www.nrdc.org/legislation/files/lightbulbmercury.pdf
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لربناجم جنوب أفريقيا،8مت التعاقد مع ما يقرب من 500 فرد من   )ELI( املجمتع بالذات. عىل سبيل املثال، أثناء تنفيذ مبادرة اإلضاءة املوفرة
العاطلني عن العمل لتنفيذ أنشطة التوعية والتثقيف والتوزيع، ومت خلق فرص معل جديدة لرشاكت التوزيع عىل املستوى احمليل، وذلك بصفة 

أساسية بسبب تأسيس رشاكت جديدة لتصنيع وحدات اإلنارة ومجتيعها. يف األرجنتني وبولندا،9نتيجة ملبادرة اإلضاءة املوفرة، دخلت 
الرشاكت املصنعة يف السوق وأنشأت مرافق تصنيع حملية.

يتطلب التحول إىل اإلضاءة املوفرة أنشطة تثقيف وتوعية تسهتدف مصيمم مشاريع اإلضاءة، واملتخصصني يف الرتكيب وجتار امجللة 
وجتار التجزئة واملهندسني املعامريني واملتخصصني من املجالس احمللية. وتولد أنشطة التوعية والتثقيف هذه أيضا فرص معل حملية.

3. التغلب عىل معوقات اإلضاءة املوفرة للطاقة 
تمشل براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة استبدال واسع النطاق ملنتجات اإلضاءة القامئة ولذا جيب التغلب عىل مجموعة متنوعة من العقبات من 

أجل مضان التنفيذ الناحج.

• املعوقات املالية السبب الرئييس فهيا ارتفاع التلكفة املبدئية ملنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة مقارنة باملنتجات غري املوفرة	
• عدم توافر منتجات إضاءة موفرة منخفضة التلكفة وذات جودة عالية بسبب اخنفاض الطلب، و/أو 	 تمشل معوقات السوق ما ييل: 

نقص اإلنتاج احمليل و/أو ارتفاع تاكليف الواردات أو الرسوم امجلركية؛ والرتوجي غري الاكيف ملنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة
• تمشل املعوقات املعلوماتية االفتقار إىل الويع واملعلومات املتعلقة باإلضاءة املوفرة للطاقة بني املهنيني وكذلك امجلهور	
• غياب اهمتام احلكومة أو املوارد؛ واإلنفاذ غري الاكيف للسياسات، واحلاجة إىل مزيد 	 تمشل املعوقات املؤسسية التنظميية ما ييل: 

من املوظفني املؤهلني؛ والقدرة احملدودة أو املعدومة؛ والفساد؛ وختصيص األولوية لزيادة اإلمداد بدال من الرتكزي عىل احلد من 
االسهتالك وعدم وجود سياسات شاملة وطنية و/أو حملية للطاقة

• تمشل املعوقات الفنية ما ييل: نقص املوارد والبنية التحتية مثل مرافق إعادة التدوير واالختبار، واملشالك املتعلقة بامدادات الطاقة 	
الكهربائية )مبا يف ذلك انقطاع التيار، واخنفاض اجلهد الكهربايئ، واالرتفاعات املفاجئة يف التيار واختالفات اجلهد(

• خماوف بشأن نوعية الضوء، والتعرض احملمتل للحقول الكهرومغناطيسية، 	 تمشل معوقات املخاطر البيئة والصحية ما ييل: 
يف   )Hg( والتعرض احملمتل لملواد اخلطرة اليت قد تكون موجودة يف االلكرتونيات أو مكونات املصباح األخرى، مبا يف ذلك الزئبق

مصابيح التفريغ

3.1 املعوقات املالية

السبب الرئييس لملعوقات املالية هو ارتفاع التلكفة املبدئية ملنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة مقارنة باملنتجات غري املوفرة. ورمبا ال يستطيع 
املسهتلكون ذوي الدخل املنخفض، ال سميا يف البلدان النامية، محتل تلكفة املنتجات املوفرة للطاقة، ورمبا يرتدد املسهتلكون من ذوي الدخل 

10.)UNEP 2007( املتوسط واملرتفع يف إنفاق املزيد من املال لرشاء املنتجات، ألهنم ليسو عىل ويع بالفوائد االقتصادية

وميكن يف بعض األحيان ختفيف حدة املعوقات املالية أو التغلب علهيا عن طريق السياسات الدامعة مثل؛ احلوافز الرضيبية واإلعانات 
وبراجم املساعدة املالية لألرس ذات الدخل املنخفض، والصكوك التنظميية، والرباجم اإلعالمية. وتغيط هذه اخليارات مبزيد من التفصيل يف 

القسم 2, والقسم 3 والقسم 6. 

3.2 املعوقات السوقية

تمشل املعوقات السوقية عدم توافر منتجات اإلضاءة منخفضة التلكفة وعالية اجلودة بسبب اخنفاض الطلب. وميكن أن تمشل أيضا النقص 
يف اإلنتاج احمليل و/أو ارتفاع تاكليف الواردات أو الرسوم امجلركية. ويعد الرتوجي غري الاكيف ملنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة هو أيضا 
عقبة حممتلة. ومن أفضل طرق التغلب عىل املعوقات السوقية احلوافز واألدوات املالية، وتنفيذ معايري املنتجات واملعايري التنظميية، واألدوات 

االقتصادية، وآليات نقل التكنولوجيا.

3.3 معوقات املعلومات والتوعية

ميكن لنقص املعلومات والويع بشأن اإلضاءة املوفرة للطاقة أن حيول بشلك كبري دون تنفيذ براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة يف لك من 
البلدان املتقدمة والنامية. يف البلدان املتقدمة، حيث متيل نفقات الطاقة إىل متثيل نسبة ضئيلة من دخل األرسة القابل للرصف، قد يتجاهل 

املسهتلكون القضايا املطروحة يف جمال كفاءة الطاقة، مما جيعل التغريات السلوكية أو تغيري منط احلياة صعب للغاية.11يف البلدان النامية، 
قد تكون وسائل وموارد التوعية بفوائد الربناجم حمدودة. وميكن التغلب عىل معوقات املعلومات والتوعية يف املقام األول عن طريق محالت 

التوعية وتدريب املهنيني. القسم 6 يتناول هذه التحديات.

8.  المرجع نفسه
http://martinot.info/Birner_Martinot_EP.pdf 9. برينر ومارتينوت(2003)،  تحول السوق للمنتجات الموفرة للطاقة: الدروس المستفادة من البرامج في البلدان النامية مستوحى من

 10. برنامج األمم المتحدة للبيئة (2007). تقييم أدوات السياسات للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري من المباني. مستوحى من
http://www.unep.org/themes/consumption/pdf/SBCI_CEU_Policy_Tool_Report.pdf

http://www.unep.org/publications/search/pub_details_s.asp?ID=3934 :11. برنامج األمم المتحدة للبيئة (2007) المباني وتغير المناخ. الوضع والتحديات والفرص. باريس. مستوحى من

http://martinot.info/Birner_Martinot_EP.pdf
http://www.unep.org/themes/consumption/pdf/SBCI_CEU_Policy_Tool_Report.pdf
 http://www.unep.org/publications/search/pub_details_s.asp?ID=3934
 http://www.unep.org/publications/search/pub_details_s.asp?ID=3934
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3.4 املعوقات التنظميية واملؤسسية

تتواجد املعوقات التنظميية واملؤسسية بصفة أساسية يف البلدان النامية، وتمشل مشلكات مثل غياب اهمتام احلكومة أو املوارد؛ وإنفاذ 
السياسات بشلك غري اكف؛ واحلاجة إىل املزيد من املوظفني املؤهلني، ونقص القدرات؛ والفساد؛ وختصيص األولوية لزيادة اإلمداد بدال من 
الرتكزي عىل احلد من االسهتالك، وعدم وجود سياسات شاملة وطنية و/أو حملية للطاقة.12وتتفامق هذه املعوقات يف كثري من احلاالت بسبب 
احلاجة إىل سياسات وقوانني شاملة وطنية وحملية لتجشيع كفاءة الطاقة وتنظمي ورصد وإنفاذ هذه القوانني يف حالة وجودها. للتغلب عىل 
هذه املعوقات التنظميية واملؤسسية، من الرضوري تطوير وحتسني تنفيذ املعايري والسياسات والقوانني اليت تعزز وتجشع استخدام منتجات 

اإلضاءة املوفرة للطاقة. وهذا يساعد أيضا عىل تعزيز التعاون الدويل ونقل التكنولوجيا.

3.5 املعوقات التقنية

قد تمشل املعوقات التقنية نقص املوارد والبنية التحتية مثل مرافق إعادة التدوير واالختبار أو مشالك يف إمدادات الطاقة الكهربائية )مبا يف 
ذلك انقطاع التيار، واخنفاض اجلهد الكهربايئ، واالرتفاعات املفاجئة يف التيار واختالفات اجلهد(. وأفضل طريقة للتغلب عىل هذه املعوقات 

اعمتاد مواصفات وممارسات وطنية، وإنشاء ترتيبات تعاونية مع مراكز االختبار املعرتف هبا دوليا؛ وحتسني قدرات السيطرة عىل املواد 
اخلطرة أثناء تصنيع املصابيح الفلورية؛ وامجلع بني ممارسات االمتثال لإلضاءة وغريها من املعايري املامثلة وبراجم وضع البطاقات 

التعريفية؛ وإنشاء معليات للجمع وإعادة التدوير. ويتناول القسم 4 والقسم 5 هذه التحديات.

3.6 تصور لملخاطر البيئية والصحية

قد يعرب صانعو السياسات وكذلك امجلهور عن قلقهم إزاء حمتوى الزئبق يف املصابيح الفلورية. وقد تتضمن املخاوف اليت أثريت املتعلقة 
أسئلة حول نوعية الضوء؛ واآلثار طويلة املدى لإلنتاج واالستخدام؛ واحمتال التعرض  باملخاطر الصحية احملمتلة من اإلضاءة املوفرة للطاقة: 

للحقول الكهرومغناطيسية أثناء تشغيل املصابيح بالكرتونيات متاكملة، والتعرض املمكن لملواد اخلطرة املوجودة يف املصابيح.

تنبع مثل هذه املخاوف عادة من نقص يف الويع العام فميا يتعلق بآثار تكنولوجيا اإلضاءة املوفرة للطاقة عىل الصحة العامة، وخاصة فميا 
يتعلق بالمكية الضئيلة من الزئبق املستخدمة يف املصابيح الفلورية، أو املعادن الثقيلة يف جمال االلكرتونيات مقارنة بالمكية الناجتة عن حرق 

الوقود األحفوري لتوليد الكهرباء اليت تستخدمها املصابيح غري املوفرة. وينبيغ معاجلة هذه املخاوف، والتغلب عىل املعوقات من خالل 
محالت التوعية العامة، ووضع حدود لمكية الزئبق املمسوح هبا يف املصابيح، وإنشاء اإلدارة السلمية بيئيا حبيث تضم مجع وإعادة تدوير 

املصابيح املسهتلكة.

3.7 نظرة عامة عىل املعوقات والتعويضات املمكنة

إن جناح أي اسرتاتيجية للتخلص التدرجيي من اإلضاءة غري املوفرة يتطلب حتليلًا مبكًرا لملعوقات احلالية.  ميثل اجلدول 5 نظرة عامة 
خمترصة عىل املعوقات الوارد وصفها أعاله والطرق املمكنة للتغلب عىل لك مهنا.13

اجلدول 5. املعوقات والتعويضات املمكنة

التعويضات املمكنة أمثلة التعريف املعوقات

• الوسائل املالية 	
واالقتصادية، مثل: 

اإلعفاءات الرضيبية، 
واملساعدات املالية، 
وبراجم املساعدات 

االقتصادية للعائالت 
ذات الدخل املنخفض، 
والوسائل التنظميية، 

ومحالت التثقيف 
املعلومايت

• التلكفة األعىل نسبًيا ملنتجات الفعالة 	
من حيث الطاقة )عىل سبيل املثال، 
أو إعادة  التلكفة األولية املرتفعة، و/ 
أو استبدال  اإلضاءة باملصابيح، و/ 
مقارنة باملصابيح غري  التجهزيات( 

الاكفية، مما جيعلها غري مناسبة للعمالء 
أحصاب دخل الضعيف

• واملقميني يف املناطق الريفيةنقص 	
املخططات المتويلية اجلذابة واملستدامة 
لدمع رشاء واستخدام منتجات اإلضاءة 

الفعالة من حيث الطاقة
• نقص العوامل اليت تجشع جهات 	

تصنيع منتجات اإلضاءة احمللية لزيادة 
املبيعات الداخلية من منتجات اإلضاءة 

الفعالة من حيث الطاقة لتلك اجلهات

نسبة تلكفة االستمثار إىل قمية 
وفورات الطاقة

مالية

 12 برنامج األمم المتحدة للبيئة CEU (2007) تقييم أدوات السياسات للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري من المباني. مستوحى من
http://www.unep.org/themes/consumption/pdf/SBCI_CEU_Policy_Tool_Report.pdf  

13 المرجع نفسه.

http://www.unep.org/themes/consumption/pdf/SBCI_CEU_Policy_Tool_Report.pdf


التعريف بالقضية9

التعويضات املمكنة أمثلة التعريف املعوقات

• الوسائل املالية 	
واحلوافز

• معايري اإلنتاج 	
• الوسائل االقتصادية 	
• آليات نقل التكنولوجيا	
• راجع القسم 2	

• اإلتاحة احملدودة للتلكفة املنخفضة،	
• اجلودة العالية، منتجات اإلضاءة الفعالة 	

من حيث الطاقة
• نقص اإلنتاج احمليل من منتجات 	

اإلضاءة املوفرة للطاقة عالية اجلودة 
ذات األسعار املعقولة

• عدم توفر الظروف املالية واالقتصادية 	
الالزمة لتطوير رشاكت خدمات الطاقة

• التعزيز غري الفعال وغري الاكيف 	
ملنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة

• اآلثار االقتصادية السلبية احملمتلة 	
بسبب حتويل التصنيع إىل إنتاج 

اإلضاءة املوفرة ملزودي األسواق مثل: 
جهات التصنيع والصناعات املرتبطة 

هبا

• قيود وهيالك السوق اليت 	
متنع التداول املتسق

• بني االستمثار يف تقنية 	
إضاءة فعالة وفوائد 

وفورات الطاقة

السوق

• محالت رفع مستوى 	
التوعية

• تدريب املهنيني	
• راجع القسم 2 والقسم 	

6

• عدم وجود املهارات واملعرفة املرتبطة 	
باإلضاءة بني واضيع السياسات 

ومصيمم أنمظة اإلضاءة واملوردين 
املرشفني عىل أنمظة  واملشغلني / 

اإلضاءة يف املرافق العامة والتجارية 
والسكنية والصناعية

• ضعف مستوى الويع العام بفوائد 	
منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة

• نقص املعلومات املقدمة 	
بشأن وفورات الطاقة 

احملمتلة

املعلومات والويع

• تبسيط معلية وضع 	
املعايري 

• وضع سياسة حتفزيية 	
تجشع وتعزز اإلضاءة 

املوفرة
• تعزيز التعاون الدويل 	

ونقل التكنولوجيا
• إنشاء مجموعات معل 	

ختتص بالسياسة 
احلكومية برشاكة مع 

الصناعة واألوساط 
األاكدميية حول 

مشلكات منتجات معينة
• راجع القسم 2	

• عدم وجود خربة معلية وسياسيات 	
دامعة لتجشيع التحول التجاري جلهات 

تصنيع املصابيح غري الفعالة
• عدم وجود سياسات وطنية وحملية 	

وقوانني تتسم بالمشولية تجشع عىل 
توفري الطاقة يف أنمظة اإلضاءة، مبا 

يف ذلك آليات اإلنفاذ التنظميية وأنمظة 
اإلبالغ واملراقبة

• عدم وجود مضانات حمددة للتأكد من 	
جودة املنتجات

• عدم وجود سياسات/لواحئ ختتص 	
مبزيات منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة

• عدم وجود مؤسسات حملية لتعزيز 	
منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة عىل 

حنو مستدام

• اخلصائص اهليلكية 	
للنظام السيايس 

والقانوين اليت جتعل 
تعزيز كفاءة اإلضاءة أمًرا 

صعًبا

التنظميية واملؤسسية
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التعويضات املمكنة أمثلة التعريف املعوقات

• إماكنية التحمك يف 	
الزئبق أو املواد اخلطرة 

األخرى أثناء معلية 
إنتاج املصابيح الفلورية 

 ،)CFL( املضغوطة
وإعادة تدوير/التخلص 

من نفايات اإلنتاج اليت 
حتتوي عىل مواد 

خطرة
• التعاون مع مراكز 	

اختبار معرتف هبا 
دولًيا

• امجلع بني ممارسات 	
املراقبة والتحقق 

 )MVE( واإلنفاذ
لإلضاءة باخسدام 

املعايري وبراجم المتيزي 
املشاهبة

• راجع القسم 4 والقسم 	
5

• عدم وجود معاجلة وإعادة تدوير 	
لملصابيح املوفرة للطاقة

• سوء نوعية إمدادات الطاقة اليت تؤثر 	
عىل أداء املصابيح ومعرها االفرتايض

• عدم وجود مرافق االختبار الاكفية لدمع 	
الطلب املزتايد عىل منتجات اإلضاءة 

املوفرة للطاقة
• املوارد احملدودة ملراقبة االمتثال 	

لملعايري الوطنية والتحقق من ذلك 
االمتثال، وإنفاذه عىل املستوردين 

وجهات التصنيع

نقص املوارد
والبنية التحتية للتعزيز املستدام 

لإلضاءة املوفرة للطاقة 

الفنية

• محالت رفع مستوى 	
الويع

• سياسة التحفزي اليت 	
حتد من استخدام 
الزئبق وغريه من 

املعادن الثقيلة يف 
حمتويات مصابيح

• إنشاء مرافق إلعادة 	
التدوير والتخلص من 

النفايات
• راجع القسم 5 والقسم 	

6

• الفكرة اخلاطئة الشائعة عن مكية 	
الزئبق يف املصابيح االلفلورية 

املضغوطة باملقارنة مع االنبعاثات 
املرتبطة باملصابيح غري الفعالة العاملة

• عدم وجود ترشيع للسيطرة عىل 	
املستويات املمسوح هبا للزئبق واملعادن 

الثقيلة األخرى يف املصابيح
• عدم وجود ويع عام حول اخلطوات 	

اليت جيب اختاذها يف حالة انكسار 
املصباح

• عدم وجود براجم مجع وإعادة تدوير 	
من أجل استعادة مجيع املصابيح

• محالت التثقيف اإلعالمية الضعيفة حول 	
تأثريات تقنيات اإلضاءة املوفرة عىل 

الصحة

خماوف املتعلقة مبحتوى الزئبق 
يف املصابيح الفلورية 

املضغوطة أو املعادن الثقيلة 
يف جمال اإللكرتونيات

تصورات املخاطر البيئية 
والصحية

2. نظرة عامة خمترصة عىل املصابيح
من أجل فهم فوائد اإلضاءة املوفرة للطاقة وأثرها يف املجمتع والبيئة الطبيعية، يعد من املفيد فهم أساسيات تكنولوجيا اإلضاءة واالختالفات 
األساسية بني املصابيح غري املوفرة والبدائل املوفرة للطاقة. حيتوي امللحق ب عىل مزيد من التفاصيل حول املصابيح، بيمنا  يصف القسم 5 

دورة احلياة واالعتبارات البيئية والصحية واألمنية املرتبطة باملصابيح املوفرة. 

ينصب الرتكزي التقين هلذا الدليل يف املقام األول عىل لك من املصابيح أحادية احمليط وغري احملددة مبحيط معني، حيث إهنا ال ختتص 
باملصابيح املوجهة أو املصابيح املخصصة ألغراض خاصة ولكهنا تركز بدلًا من ذلك عىل ثالث فائت عامة ملصادر الضوء )مكونات املصابيح 

اليت ينبعث مهنا الضوء(: 

مصابيح اخليوط املعدنية )املصابيح الوهاجة ومصابيح هالوجني التنجسنت(  ••	
ترصيف الغاز )الفلورية املضغوطة( ••	

احلالة الصلبة )ثنايئ االنبعاث الضويئ( ••	

يصدر ضوء عن املصابيح الوهاجة ومصابيح هالوجني التنجسنت عندما مير التيار الكهربايئ من خالل خيوط معدنية حممكة داخل ملبة 
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زجاجية. تقاوم تلك اخليوط التيار وتنبعث مهنا حرارة وضوء مريئ. ُتصِدر املصابيح الفلورية املضغوطة ضوًءا عندما مير التيار الكهربايئ 
خالل غاز الزئبق احملمك داخل ملبة زجاجية. يؤدي غاز الزئبق إىل انبعاث األشعة فوق البنفجسية اليت تثري الفوسفورات اليت تغيط اجلزء 

الداخيل لألنبوب. تتألق الفوسفورات وينبعث الضوء املريئ. أما يف املصابيح ثنائية االنبعاث الضويئ، مير التيار الكهربايئ خالل املواد شبه 
املوصلة لتوليد ضوء بأطوال موجات حمددة. حتتوي مصابيح ثنائية االنبعاث الضويئ األكرث شيوًعا املتاحة لالستخدام من جانب املسهتلك 
عىل مصابيح ينبعث مهنا ضوء أزرق إلثارة الفوسفورات واليت بدورها ينبعث مهنا أطوال موجات أخرى من الضوء، ويقوم نظام اإلنسان 

.)l( البرصي مبدجم األلوان، لرياها كضوء أبيض. يعترب الضوء األبيض حمدد المكية بوحدة اللومن

التلكفة، والطاقة، واألداء ومعملات اإلنتاج اجلدول 1. مقارنة بني املصابيح: 

املصابيح ثنائية 
االنبعاث 
الضويئ

املصابيح االلفلورية 
املضغوطة مصابيح هالوجني التنجسنت املصابيح الوهاجة

مرتفعة إىل 
مرتفعة للغاية منخفضة إىل متوسطة منخفضة إىل متوسطة منخفضة للغاية منخفضة للغاية

أقل من 50000 
ساعة أقل من 20000 ساعة أقل من 4000 ساعة أقل من 1000 ساعة متوسطة العمر

أقل من 120 
لومن/وات أقل من 70 لومن/وات أقل من 15 لومن/وات أقل من 12 لومن/وات فعالية اإلنارة

وفورات تصل 
إىل %90 مقارنة 

باملصابيح 
الوهاجة

وفورات تصل إىل 80% 
مقارنة باملصابيح الوهاجة

وفورات تصل اىل 15% 
مقارنة باملصابيح الوهاجة.

مع غاز الزينون أو التعزيزات 
وفورات تصل إىل  األخرى - 

%30 مقارنة باملصابيح 
الوهاجة

منخفضة للغاية فعالية اإلنارة 
ذات الصلة

متوسطة إىل 
منخفضة  منخفضة مرتفعة مرتفعة العمر االفرتايض 

التلكفة

مرتفعة للغاية مرتفعة متوسطة منخفضة التعقيد التقين 
واإلنتايج

االستنتاجات
قامت معظم البلدان املتقدمة والناشئة يف خمتلف أحناء العامل بوضع براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة ملعاجلة املشلكات املزدوجة لألمن البييئ 

والطاقة. تعرض دراسات احلالة املقدمة يف مجموعة األدوات هذه معلومات واقعية بشأن أفضل املامرسات املتعلقة بتقنيات اإلضاءة، 
en. والسياسة، ومحاية املسهتلك والبيئة. وميكن للبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية الرشوع يف الوصول إىل موارد إضافية من مبادرة

lighten، مثل)برناجم الرشاكة العاملية لإلضاءة املوفرة للطاقة(.  تقر مبادرة en.lighten بالهنج املمتثل يف أنه ال يوجد "حل واحد يناسب 
لتعزيز االنتقال الفعال لإلضاءة املوفرة للطاقة. ينبيغ عىل لك بلد النظر يف املعلومات الواردة يف هذا الدليل وتطبيقه مبا يتناسب  امجليع" 

مع الظروف الوطنية. 
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التقيميات القطرية لإلضاءة  امللحق أ: 
لزتويد البلدان بتقديرات الوفورات احملمتلة من حيث الطاقة واألموال، وختفيضات انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون )CO2( وغريها من 
الفوائد البيئية احملمتلة، أعدت مبادرة en.lighten تقيميات قطرية لإلضاءة. تقدر أحدث التقيميات الوفورات اليت تتأيت من التحويل إىل 

اإلضاءة املوفرة للطاقة يف القطاعات السكنية والتجارية والصناعية واألماكن املفتوحة مجليع أنواع املصابيح الرئيسية، حيث تقدم املعلومات 
فهمها واستخدامها بهسولة.  الذين يدرسون أو يضعون االسرتاتيجيات الوطنية لإلضاءة املوفرة-  بطريقة ميكن ألحصاب املصلحة- 

 تقدم الصفحة األوىل للك تقيمي إضاءة قطري:

وفورات التاكليف السنوية للبلد وفرتة االسرتداد لالستمثار يف اإلضاءة املوفرة للطاقة
الفوائد السنوية لتوفري الطاقة، مبا يف ذلك الوفورات يف الكهرباء، والنسبة املوئية للوفورات من إمجايل االسهتالك الوطين للكهرباء 

واسهتالك الكهرباء لإلضاءة.  يمت حتويل هذه الوفورات أيًضا إىل العدد املاكفئ ملتوسط اسهتالك الكهرباء املزنلية سنوًيا، وعدد وجحم 
ماكفئ ناجت حمطة الكهرباء، وماكفئ الطاقة بطن النفط

ختفيضات االنبعاثات السنوية من غاز ثاين أكسيد الكربون )CO2(، مبا يف ذلك أطنان انبعاثات هذا الغاز اليت ميكن جتنهبا
فوائد بيئية أخرى، مبا يف ذلك الزئبق وثاين أكسيد الكربيت وانبعاثات أكسيد النيرتوز اليت ميكن جتنهبا

حتدد الصفحات التالية نوع لك مصباح داخل قطاع إضاءة معني وتقدم تقديرات للنتاجئ قبل وبعد التحول إىل اإلضاءة املوفرة. تشمتل 
عدد املصابيح املركبة، وإمجايل اسهتالك الكهرباء، وانبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون نتيجة  املعلومات اليت تغيط لك بلد عىل ما ييل: 

السهتالك الطاقة.  ميثل الرمسان البيانيان التلكفة اإلمجالية لتاكليف الكهرباء والعاملة واملصابيح، ومكية انبعاثات الزئبق قبل وبعد التحول 
إىل اإلضاءة املوفرة.

ونسبة   )GDP( البيانات الساكنية واملنطقة والناجت احمليل اإلمجايل تقدم الصفحة الرابعة للك تقيمي قطري معلومات حمددة عن لك بلد مثل: 
القدرة التوليدية؛ وإمجايل االسهتالك واإلنتاج السنوي للكهرباء؛ والناجت احمليل اإلمجايل  التكهرب. مكا ُتقدَّم أيًضا بيانات الكهرباء وتمشل: 

لوحدة اسهتالك الكهرباء؛ وحصة الكهرباء املسهتلكة ألغراض اإلضاءة، ومتوسط تاكليف الكهرباء، واإلنتاج السنوي للكهرباء من حمطات 
الطاقة اليت تعمل بالفحم.  باإلضافة إىل ذلك، تمت مراجعة بيانات انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون، جنًبا إىل جنب مع حتديد ملوثات 

اهلواء واألرض. وتستخدم السوم البيانية لتوضيح متثيل مزجي إنتاج الكهرباء والقوة الكهربائية لملصابيح والعمر االفرتايض املقرتح للك 
نوع من أنواع املصابيح حسب لك قطاع.

حتدد الصفحات األخرية من لك تقيمي من التقيميات القطرية لإلضاءة مراجع ومصادر البيانات املستخدمة لوضع التقيميات.
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املصابيح امللحق ب: 
املصابيح الوهاجة 

يعد املصباح الوهاج تقنية خمرتعة منذ 130 عاًما. وينتج عهنا ضوء عن طريق تخسني خيوط معدنية رقيقة إىل درجة حرارة مرتفعة مبا 
حيث إن ما يقرب من %90 من الطاقة الكهربائية الداخلة إلهيا تتحول إىل  يكيف لتصدر إشعاعات مرئية. املصابيح الوهاجة غري موفرة - 
طاقة حرارية وتضيع يف شلك حرارة. يف وجود اهلواء، قد حترتق اخليوط املعدنية برسعة، ولذلك فهي مغطاة بملبة زجاجية مفرغة من 

والذي يوفر دمًعا مياكنيكًيا لملبة  اهلواء ليحل حمله غاز خامل. مت جتهزي قاعدة مصباح مبأخذ معدين )جسم املصباح أو قاعدة املصباح( 
الزجاجية واالتصال الكهربايئ.

ويمت إنتاج املصابيح الوهاجة مبجموعة واسعة من األجحام ومستويات إخراج اإلضاءة، وتصنيفات اجلهد. تعد املصابيح الوهاجة غري ملكفة 
املصابيح الفلورية  من حيث التصنيع والرشاء، إال أهنا غالية المثن من حيث اسهتالكها للكهرباء. ومقارنة بتقنيات اإلضاءة البديلة، مثل: 

واملصابيح ثنائية االنبعاث فهي قصرية العمر نسبًيا وهلا فعالية إضاءة منخفضة للغاية. بالنسبة إىل املصابيح الوهاجة، تعمتد فعالية 
والطاقة املسهتلكة للتطبيقات السكنية، واليت عادة ما تكون 15  اإلضاءة عىل إمدادات التيار الكهربايئ )يف العادة 120 فولت أو 230 فولت( 

فولت و200 فولت.

خصائص املصابيح الوهاجة اجلدول 1: 

منخفضة للغاية التلكفة املبدئية )السعر لملسهتلك(

قصري )أقل من 1000 ساعة(. ال يوجد إهالك ملحوظ بوحدة الملون 
عىل مدى معرها االفرتايض.

متوسط العمر االفرتايض واإلهالك بوحدة الملون عىل مدى معرها 
االفرتايض

ضعيفة )أقل من 12 ملون/وات( فعالية اإلنارة

التلكفة األولية لملصباح منخفضة للغاية، ولكن تاكليف تشغيله 
مرتفعة للغاية وجيب استبدال املصابيح بشلك متكرر. تاكليف التشغيل مبا يف ذلك استبدال املصابيح احملروقة

األبيض الدافئ )2700 لكفن - 2800 لكفن( درجة احلرارة اللونية

نعم التوافق مع وحدات اإلنارة احلالية

نعم التوافق مع وحدات التحمك يف العتامة )اخلفوت(

قد حتتوي عىل الرصاص يف اللحام. خطر انكسار الزجاج. اإلدارة السلمية بيئًيا
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نتسجنتلا نيجولاه حيباصم

يعد مصباح هالوجني التنجسنت التقليدي مشاهًبا لملصباح الوهاج حيث إنه يخسن خيًطا معدنًيا إلنتاج الضوء. وهو خيتلف يف أنه يمت تعبئة 
بدلًا من غاز خامل. يعمل غاز اهلالوجني عىل  ملبة مصباح هالوجني التنجسنت بغاز اهلالوجني )عادة الربوم أو اليود أو مزجي من الغازات( 

تهسيل معلية كمييائية تعمل إىل إرجاع املعدن إىل خيوط أثناء تشغيل املصباح، مما مينع تبخر وتاكثف املعدن داخل ملبة املصباح. تتيح هذه 
العملية لملبة هالوجني التنجسنت إماكنية العمل يف درجات حرارة أعىل من املصابيح الوهاجة القياسية وتتيح إماكنية تقليل جحم الملبة 
الزجاجية تقليلًا كبرًيا بالنسبة إىل املصباح الوهاج الذي ُينتج ضوًءا مماثلًا، مما يؤدي إىل كفاءة أعىل قليلًا وبالتايل معًرا أطول لملنتج 

مقارنًة باملصابيح الوهاجة القياسية.

بشلك عام، يتلكف مصباح هالوجني التنجسنت التقليدي أكرث من نظريه الوهاج، ولكن مصابيح هالوجني التنجسنت هلا معر افرتايض أطول 
وتمتتع بكفاءة إضاءة أعىل من املصابيح الوهاجة. ميكن تعزيز فعالية إضاءة مصابيح هالوجني التنجسنت التقليدية عن طريق االستعاضة عن 

مكية صغرية من غاز اهلالوجني بغاز الزينون. تؤدي إضافة غاز الزينون إىل صدور ضوء أبيض أبرد بقليل من ذلك الذي ينتجه مصباح 
هالوجني التنجسنت التقليدي؛ مما يساعد يف تقليل الرتسبات عىل السطح الداخيل لملبة، ويزيد من ناجت الضوء )نسبة إىل الضوء الناجت من 

يف ملبة  حىت %25. توضع املصابيح املوضوع هبا كبسولة اهلالوجني احملّسن )املضاف إليه غاز الزينون(  املصابيح الوهاجة القياسية( 
زجاجية ثانية ومزودة بقاعدة مصباح قياسية، مما يحمس باستخدامها مع مجيع وحدات إنارة املصابيح الوهاجة التقليدية. 

نتسجنتلا نيجولاه حيباصم صئاصخ :2 لودجلا

منخفضة إىل متوسطة، ولكهنا أعىل من املصابيح الوهاجة التلكفة املبدئية )السعر لملسهتلك(

قصري، ولكنه أطول من املصابيح الوهاجة )أقل من 4000 ساعة(. 
ال يوجد إهالك ملحوظ بوحدة الملون عىل مدى معرها االفرتايض.

útil

متوسط العمر االفرتايض واإلهالك بوحدة الملون عىل مدى معرها 
االفرتايض

منخفضة )أقل من 15 ملون/وات(، ولكهنا أعىل من املصابيح 
الوهاجة فعالية اإلنارة

التلكفة األولية لملصباح منخفضة، ولكن تاكليف تشغيله مرتفعة 
وجيب استبدال املصابيح بشلك متكرر. تاكليف التشغيل مبا يف ذلك استبدال املصابيح احملروقة

األبيض الدافئ )2700 لكفن - 3000 لكفن( درجة احلرارة اللونية

نعم التوافق مع وحدات اإلنارة احلالية

نعم التوافق مع وحدات التحمك يف العتامة )اخلفوت( 

قد حتتوي عىل الرصاص يف اللحام. خطر انكسار الزجاج. اإلدارة السلمية بيئًيا 
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ةطوغضملا ةيرولفلا حيباصملا

يف أنبوب املصباح الفلوري، تعمل الكهرباء عىل إثارة خبار الزئبق، وينتج عن ذلك أشعة فوق بنفجسية قصرية املوجات واليت حتفز طبقة 
الفوسفور داخل األنبوب لتصدر إشعاعات مرئية. جيب التحمك يف التيار الكهربايئ الساري يف األنبوب، فلك مصباح فلوري مضغوط 

يتطلب صابورة مدجمة.

ا لتناسب نفس مساحة املصباح الوهاج. بعض املصابيح الفلورية املضغوطة هلا أنابيب  يمت يط أنابيب املصباح الفلوري املضغوط أو لهيهِّ
عارية. يمت تركيب املصابيح األخرى مع الزجاج اخلاريج أو الملبات البالستيكية ألغراض الديكور وامحلاية. تؤدي هذه الملبات إىل تقليل 

كفاءة إضاءة املصباح ولكهنا تضيف مزيًدا من امحلاية باحتواء الزئبق حال انكسار األنبوب.

مصابيح هالوجني التنجسنت هلا معر افرتايض أطول بكثري وتمتتع بكفاءة إضاءة أعىل بكثري من املصابيح الوهاجة. بشلك عام، يستخدم 
املصباح الفلوري املضغوط ما يصل إىل %80 طاقة أقل من املصباح الوهاج إلخراج ضوء ماكفئ. تتوافر املصابيح الفلورية املضغوطة 

مبجموعة واسعة من درجات احلرارة اللونية اليت تتوافق مع التطبيقات السكنية، بدًءا من األبيض الدافئ وحىت األبيض البارد. 

جيب عىل املسهتلكني استبدال املصابيح الوهاجة باملصابيح الفلورية املضغوطة اليت هلا نفس الضوء الناجت، إشارًة إىل وحدات الملون 
املوجودة عىل ملصق املنتج أو عبوته. لضامن كفاية الضوء الصادر عن املصباح الفلوري املضغوط عىل مدى معره االفرتايض، يتعني عىل 

املسهتلكني البحث عن ُطرز محتل ملصًقا بيئًيا أو مضاًنا لملسهتلك.

خصائص املصابيح الفلورية املضغوطة اجلدول 3: 

منخفضة إىل متوسطة التلكفة املبدئية )السعر لملسهتلك(

طويل )أكرث من 20000 ساعة(. قد يكون اإلهالك بوحدة الملون 
ملحوًظا خالل معرها االفرتايض.

متوسط العمر االفرتايض واإلهالك بوحدة الملون عىل مدى معرها 
االفرتايض

عالية )أكرث من 70 ملون/وات(. فعالية إنارة املصابيح الفلورية 
ذات الملبات البالستيكية أو الزجاجية املضافة-  املضغوطة- 

منخفضة. 
فعالية اإلنارة

منخفضة تاكليف التشغيل مبا يف ذلك استبدال املصابيح احملروقة

تتوفر الُطرز مبجموعة واسعة من درجات احلرارة اللونية، بدًءا من 
وحىت األبيض البارد للغاية  األبيض الدافئ للغاية )2400 لكفن( 

)6500 لكفن(
درجة احلرارة اللونية

معمظها متوافقة، ولكن بعض املصابيح الفلورية املضغوطة قد ال 
تصلح يف بعض وحدات اإلنارة احلالية. قد يستغرق املصباح وقًتا 

قصرًيا بعد بدء احلصول عىل ناجت الضوء بالاكمل.
التوافق مع وحدات اإلنارة احلالية

معظم املصابيح الفلورية املضغوطة ال ختفت إضاءهتا. سيحدد 
ملصق املصباح أو عبوته طراز اخلفوت.  التوافق مع وحدات التحمك يف العتامة )اخلفوت)

حتتوي عىل الزئبق. قد حتتوي عىل الرصاص يف اللحام. املكونات 
اإللكرتونية والبالستيكية مماثلة لغريها من األجهزة اإللكرتونية اليت 

يستخدمها املسهتك. خطر انكسار الزجاج.
اإلدارة السلمية بيئًيا
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مصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء  

الصامم الثنايئ هو أحد املكونات اإللكرتونية الصلبة اليت تحمس بتدفق التيار الكهربايئ يف اجتاه واحد فقط. ثنايئ االنبعاث الضويئ هو 
مصام ثنايئ ُيصدر ضوًءا بلون معني. املصابيح ثنائية االنبعاث الضويئ ذات اجلودة العالية هلا معر افرتايض طويل للغاية يصل إىل 50 

ألف ساعة يف املتوسط. 
 

تمتتع املصابيح ثنائية االنبعاث الضويئ بفعالية إنارة أعىل من املصابيح الفلورية أو الوهاجة. متينة وال حتتوي عىل أي خيوط معدنية وعادًة 
ما تكون بدون أي ملبة زجاجية. يؤدي استخدام املصباح ثنايئ االنبعاث الضويئ ليحل حمل املصابيح الوهاجة إىل تقليل اسهتالك الطاقة 
بنسبة تصل إىل %90. وعىل عكس املصابيح الفلورية املضغوطة، ال حتتوي املصابيح ثنائية االنبعاث الضويئ عىل الزئبق. مثل املصابيح 
واألجهزة اإللكرتونية األخرى، قد حيتوي اللحام املستخدم يف املصابيح عىل الرصاص أو غريه من املعادن الثقيلة. ومع ذلك، تقدم بعض 
جهات التصنيع ُطرًزا حتتوي عىل حلامات خالية من الرصاص. يف الوقت احلارض، تمت مقارنة التلكفة األولية لملصابيح ثنائية االنبعاث 
الضويئ باملصابيح الوهاجة واملصابيح الفلورية املضغوطة، ولكن من املتوقع أن تنخفض األسعار برسعة مع تزايد الطلب عىل املصابيح 

ثنائية االنبعاث الضويئ.

خصائص املصابيح ثنائية االنبعاث الضويئ اجلدول 4: 

متوسطة إىل مرتفعة للغاية التلكفة املبدئية )السعر لملسهتلك(

طويل للغاية )أكرث من 50000 ساعة(. متوسط العمر االفرتايض واإلهالك بوحدة الملون عىل مدى معرها 
االفرتايض

عالية )أكرث من 120 ملون/وات(. قد يكون اإلهالك بوحدة الملون 
ملحوًظا خالل معرها االفرتايض. فعالية اإلنارة

منخفضة تاكليف التشغيل مبا يف ذلك استبدال املصابيح احملروقة

تتوفر الُطرز مبجموعة واسعة من درجات احلرارة اللونية، بدًءا من 
وحىت األبيض البارد للغاية  األبيض الدافئ للغاية )2400 لكفن( 

)6500 لكفن(
درجة احلرارة اللونية

معمظها متوافقة، ولكن بعض املصابيح ثنائية االنبعاث الضويئ قد 
تكون أثقل بسبب الوحدة املعدنية اليت متتص احلرارة الزائدة. قد 

ال يصلح بعضها يف مجيع وحدات اإلنارة.
التوافق مع وحدات اإلنارة احلالية

فقط إن اكن ذلك حمدًدا عىل امللصق أو العبوة. التوافق مع وحدات التحمك يف العتامة )اخلفوت(

منخفضة للغاية. وحدة امتصاص احلرارة يف بعض املصابيح 
ثنائية االنبعاث الضويئ قد تكون دافئة إىل ساخنة. درجة حرارة التشغيل )سطح املصباح(

قد حتتوي عىل الرصاص يف اللحام. املكونات اإللكرتونية 
والبالستيكية مماثلة لغريها من األجهزة اإللكرتونية اليت يستخدمها 

املسهتك.
اإلدارة السلمية بيئًيا
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املقدمة
توجد مجموعة كبرية من األدوات لتصممي وتنفيذ برناجم اإلضاءة املوفرة للطاقة املتاح لصانيع القرار. تتألف هذه األدوات من اخليارات 

السياسية يف فائت أربع رئيسية1

• القوانني واللواحئ التنفيذية اليت تتطلب أدوات حمددة أو ممارسات أو تصمميات نظم لتطوير توفري الطاقة2	 اآلليات التنظميية والرقابية – 
• أليات السوق اليت اسهتلت وتطورت باحملفزات التنظميية، إال أهنا قد تمشل العمل 	 الوسائل االقتصادية والقامئة عىل السوق – 

التطويع أو املشاركة
• اآلليات اليت تؤثر عىل األسعار، اكلرضائب اليت تسهتدف ترشيد اسهتالك الطاقة أو احملفزات املالية 	 الوسائل واحملفزات املالية – 

اليت تتغلب عىل التاكليف املسبقة
• املبادرات اليت هتدف إىل إقناع املسهتلكني بتغيري سلوكياهتم من خالل تقدمي املعلومات واألمثلة 	 الدمع واملعلومات واألمعال التطوعية – 

 اخلاصة بالتطبيق الصحيح

تتضمن لك فئة مجموعة حمددة من اخليارات السياسية والقطاعات السوقية املعمول هبا )أنظر اجلدول 1 أدناه(. ينصب الرتكزي الرئييس 
يف هذا القسم عىل السياسات اليت تعمل عىل اإلرساع يف التخلص التدرجيي من املصابيح الوهاجة غري املوفرة للطاقة3

اخليارات السياسية جدول 1: 
الدمع واملعلومات 

واألمعال التطوعية
الوسائل واحملفزات 

املالية
الوسائل االقتصادية 
والقامئة عىل السوق

اآلليات التنظميية 
والرقابية القطاع

رفع الويع والرتوجي 
والتوعية

الدمع احلكويم 
واخلصومات واهلبات

الرشاء التعاوين 
)بامجللة(

املعايري الدنيا ألداء 
MEPS( الطاقة

االسهتاليك والسكين 
واملرشوعات الصغرية

الفواتري املفصلة 
واإلفصاح

الرضائب )الزيادات أو 
اإلعفاءات( حظر التكنولوجيا

االعمتاد ووضع العالمات 
طوعيا

السداد عىل أقساط 
)المتويل عىل الفاتورة( وضع العالمات واالعمتاد 

إلزاميا

القطاع العام كقدوة 
وجتربة معلية القروض البنكية

الزتامات توفري الطاقة 
واحلصص

العقود الطوعية 
والتفاوضية

التعاقد عىل أداء خدمة 
الطاقة قوانني الطاقة لألبنية لتجاري

اخليار األفضل واألكرث استدامة لتحقيق   )MEPS( من مجيع اخليارات السياسية املدرجة أعاله، يعد استخدام املعايري الدنيا ألداء الطاقة
مستويات مرتفعة من توفري الطاقة، وخاصة ملنتجات اإلضاءة يف قطاع املسهتلكني4. تدمع اخليارت املختلفة للسياسات احملددة إمجاال 
خيار )MEPS(، سواء من خالل تقليص عرض منتجات اإلضاء غري املوفرة أو تروجي الطلب عىل املنتجات املتوافقة مع MEPS. مكا أن 

 MEPS وعىل الرمغ من أن سياسة .MEPS الوسائل املالية، كإلغاء أو ختفيض الرضيبة عىل القمية املضافة أو رسوم االسترياد، تدمع تنفيذ
تعد أفضل أدوات برناجم اإلضاءة املوفرة للطاقة، يتوقف النجاح عىل اختيار سياسات أخرى وتنفيذها للوفاء باحتياجات الدولة احملددة 

واألهداف اخلاصة السرتاتيجية التخلص التدرجيي.

1.  للمحافظة على االستمرارية والبناء على خبرة UNEP السابقة في مجال سياسة توفير الطاقة، تستفيد أدوات مبادرة en.lighten من مجموعة التعريفات ونظام التصنيف املعتمد من تقرير 2007 اخلاص بها، تقييم الوسائل 
السياسية خلفض انبعاثات غاز االحتباس احلراري من املباني. 

2.  Koeppel S. & Urge-Vorsatz D. (2007). Assessment of policy instruments for reduction for reducing greenhouse gas emissions from buildings. Paris, France: UNEP.
3.  املصدر نفسه

4.   هارينجتون. إل. استراتيجيات توفير الطاقة. أستراليا و هولت. إس. مكتب جرين هاوس األسترالي. (2002). مطابقة أفضل املعايير العاملية املنظمة لتوفير الطاقة. مسترجع 8 مارس 2012 من:
http://www.energyrating.gov.au/wp-content/uploads/2011/02/aceee-2002a.pdf 

 http://www.energyrating.gov.au/wp-content/uploads/2011/02/aceee-2002a.pdf
 http://www.energyrating.gov.au/wp-content/uploads/2011/02/aceee-2002a.pdf
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-1 اآلليات التنظميية والرقابية

)MEPS( 1-1 املعايري الدنيا ألداء الطاقة

املعايري الدنيا ألداء الطاقة MEPS يه أدوات تنظميية ترفع من معدل توفري الطاقة اخلاص بفائت املنتج الفردية. تهسم هذه املعايري يف 
التخلص التدرجيي من األدوات األقل توفريا للطاقة يف أحد األسواق من خالل وضع أدىن مستويات توفري الطاقة اليت يتعني أن ييف هبا 
منتج يف فئة بعيهنا قبل بيعه. يقدم MEPS أكرث خيار سياسة توفريا للتلكفة للتخلص التدرجيي من منتجات اإلضاءة غري املوفرة للطاقة 

واستبداهلا خبيارات أكرث توفريا للطاقة. عند تطبيقها بفعالية، باالشرتاك مع سياسات الدمع، تجشع MEPS املصنعني عىل حتسني صفة 
الفوائد لضامن قيام القواعد  توفري الطاقة يف منتجاهتم أو تقدمي بدائل أكرث توفريا. قبل اعمتاد MEPS، يتعني إجراء حتليالت التاكليف/ 

ذات الصلة بتوفري فوائد اقتصادية إجيابية للوطن أو للسوق املنفذين هلا. ينبيغ تطوير MEPS بالتشاور مع مجيع أحصاب املصلحة 
املشاركني يف صناعة وبيع املنتجات اليت تنطبق علهيا تلك املعايري.

ميكن تصممي معملات الطاقة لـ MEPS وفقا ألحد مهنجني، مهنج حمدد التكنولوجيا أو مهنج حميد للتكنولوجيا. يف لكتا احلالتني، ينبيغ 
حتديد MEPS بدقة لتجنب النتاجئ غري املرغوبة، اكستثناء تطبيقات حمددة أو اإلرضار هبا.

• تضع املناجه حمددة التكنولوجيا MEPS لتكنولوجيات فردية أو فائت منتج، اكملصابيح الفلورية املدجمة CFLs عىل سبيل املثال	
• تضع املناجه حميدة التكنولوجيا MEPS بغض النظر عن التكنولوجيا املستخدمة. عىل سبيل املثال، تحمس اسرتاتيجية االحتاد 	

األورويب للتخلص التدرجيي ببيع أي تكنولوجيا خاصة باملصابيح إذا اكنت تيف مبعايري أداء الطاقة احملددة وغريها من املعايري 
القانونية5

املزايا

 تقدم MEPS العديد من املزايا لرباجم توفري الطاقة، حيث إهنا:

• تركز عىل مستويات توفري الطاقة احملققة فنيا واليت ميكن توفريها بنسبة جيدة للفائدة إىل التلكفة	
• توفر درجة مرتفعة من اليقني يف توفري الطاقة، نتيجة مهنجها امللزم	
• تقلل من التأثري احلكويم واملايل والسيايس مقارنة باإلجراءات الترشيعية، اكإلعانات واجلبايات	
• يهسل تعديلها نسبيا بصفة دورية )كتحسني املنتجات أو إتاحة منتجات جديدة(	
• ميكن تصمميها لزيادة املنافع اليت تعود عىل املسهتلك بتاكليف منخفضة جدا لتاكليف املعاملة اخلاصة بلك وحدة	

توِجد MEPS حافزا لملصنعني لالستمثار يف البحث والتطوير. مكا تنشئ MEPS بشلك فعال خط أساس لملصابيح املوفرة للطاقة ميكن 
منه وضع مستويات أكرث رصامة، حيث ينضج السوق ويقدم املصنعون املزيد من التكنولوجيات املوفرة للطاقة.

العقبات

تتضمن عقبات وضع MEPS اخلاصة باإلضاءة:

قد ال تتوافر املنتجات املوفرة للطاقة عىل نطاق واسع
قد ال تيف املنتجات باألداء املرغوب أو مستويات اجلودة املاكفئة لملنتجات األقل توفريا اليت جيب استبداهلا هبا

قد تكون التلكفة املبدئية للخيارات املوفرة للطاقة أكرب من تلكفة اخليارات األقل توفريا
قد تؤثر املعايري الصارمة لتوفري الطاقة عىل الصناعة احمللية، لذا، يتعني إدراج زمن حتضري يف مواعيد التخلص التدرجيي

يتعني دمع براجم MEPS خبيارات سياسة أخرى وإجراءات شاملة اكالختبار والرصد والتحقق والتنفيذ

 MEPS إال أنه ليس من العميل فورا وضع ،MEPS قد تتمخض هذه العقبات يف بعض األسواق النامية. وبالرمغ من وجود الرغبة يف
الصارمة مكعايري الدول املتقدمة. ومع ذلك، تعترب املصابيح الوهاجة سلعة شائعة التداول التجاري. ومن مث، ميكن مواءمة  MEPS مع 

أطراف التبادل أو داخل املناطق اجلغرافية.

العوامل الرئيسية للنجاح

ليك تكون فعالة، يتعني تطبيق MEPS بدقة. يتعني حتديد مستويات األداء وغريها من الرشوط بالتطورات التكنولوجية واجتاهات السوق 
اخلاصة مبنتجات اإلضاءة )عىل سبيل املثال اجتاهات تصنيع املصابيح الفلورية املدجمة أو التطورات يف أداء الصامم الثنايئ الباعث للضوء 

LED، مبا يمشل مهنجيات التسعري واالختبار(. يتعني أن تضع املستويات املعايري الدولية والرشوط اإلقلميية يف االعتبار، حيمثا اكن ذلك 
جمديا.

تتطلب مستويات األداء ورشوط الربناجم إدخال أحصاب املصلحة للحصول عىل دمعهم ومشاركهتم. ينبيغ أن ترشك الرباجم أحصاب 

.http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm :5. املفوضية األوروبية (2011). توفير الطاقة، تشريع التصميم اإليكولوجي. مسترجع 10 أكتوبر 2011 من

http://ec.europa.eu/energy/efficiency/ecodesign/legislation_en.htm
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املصلحة الذين ميثلون احلكومة وامجلهور والقطاعات اخلاصة. يتضمن هذا معايري احلكومة وهيائت االختبار وامجلارك ومعاهد التوحيد 
القيايس وهيائت التصديق واالعمتاد واملختربات واملصنعني وموردي املصابيح وموزعهيا ومنمظات املسهتلك ومعاهد البحوث التكنولوجية.

مبجرد وضعها، يتعني رصد براجم MEPS وتقيميها وحتديهثا ومراجعهتا عىل حنو منتظم. يمتثل أمه عوامل جناح الربناجم يف نظام األداء 
اخلاص بالرصد واملراقبة ومرافق االختبار القادرة عىل مضان امتثال املنتجات )انظر القسم 4(. ينبيغ رصد الرباجم لضامن أال يسفر 
تنفيذها عن زيادة إمجالية يف اسهتالك الطاقة بدال من اخنفاض اسهتالكها، نتيجة مشرتيات املسهتلك املزتايدة من املنتجات املسهتلكة 

للطاقة. ميكن أن تساعد سياسات أخرى تعمل عىل توعية امجلهور وتثقيفه، باإلضافة إىل اإلجراءات املالية ملواجهة التلكفة املبدئية اخلاصة 
.MEPS باملصابيح األكرث توفريا للطاقة، عىل القيام بالتنفيذ املبديئ لربناجم

MEPS – اهلند دراسة حالة: 

MEPS – اهلند دراسة حالة: 
قبل 2007، اكنت اهلند تستورد ثلث احتياجاهتا من املصابيح الفلورية املدجمة لتلبية الطلب احمليل، مع التوازن الذي حيدثه املصنعون 

 )BIS( اهلنود. اكن يعمل ما يقدر بـ %30 من املنتجات أقل من 3000 ساعة قبل انهتاء العمر. يف 2008، أصدرت دائرة املعايري اهلندية
معيار املصابيح الفلورية املدجمة من جزئني: -IS 15111 جزء 1 و IS 15111 – جزء 2. عاجل هذا املعيار السالمة )جزء 1( وجودة/ أداء اإلضاءة 

)جزء 2(ليضمن أن تكون املصابيح الفلورية املدجمة اليت محتل عالمة BIS آمنة وموفرة للطاقة لالستخدام. تشرتط BIS أن يكون أقل متوسط 
معر 6000 ساعة.

جزء 2  – IS 15111 املعيار اهلندي جدول 2: 

فعالية اإلضاءة )لومن للك وات(
)W( واطية املصباح

لـ 6500 ك لـ 4000 ك لـ 2700 ك

42 44 45 7=<

47 49 50 8 إىل 10

51 54 55 11 إىل 15

56 59 60 16-23

56 59 60 24-26

 .BIS مع توضيح تعرضهم لالختبار ملطابقة رشوط ،BIS منذ 2008، يشرتط أن محتل املصابيح الفلورية املدجمة يف السوق اهلندية عالمة
يف 2009، خلص االختبار املستقل يف السوق إىل أن معظم املنتجات اهلندية املصنوعة اكنت قادرة عىل الوفاء برشوط BIS. نظرا هلذه 

النسبة املرتفعة لملشاركة من قبل املصنعني احملليني، تبحث BIS تعديل معايري املصباح الفلوري املدجم لتشرتط تقليل حمتوى الزئبق من 5 
ممجل إىل 3 ممجل حبلول ديمسرب 2013.

دول تطبق MEPS مع املصابيح الفلورية املدجمة جدول 3: 

رايعملا مسا الدولة

 )MEPS )07/04/2008 مصابيح الضوء املختلط خلدمات اإلضاءة العامة – رشوط :AS/NZS 4847.2-2010 أسرتاليا

)Portaria Inmetro 289/2006 - CFLs )2006 الربازيل

)CFLs( لإلضاءة املزنلية MEPS شييل

CFL معايري تايبيه الصينية

برناجم لالستخدام الرشيد واملوفر للطاقة وغريها من أشاكل الطاقة غري التقليدية )1988( كولومبيا
توفري الطاقة، املصابيح الفلورية املدجمة، نطاقات أداء الطاقة، ووضع   :RTE INEN 036 مرشوع الالحئة الفنية

العالمات اإلكوادور

التوجهيات التنفيذية ملرشوع الحئة املفوضية EC/2005/32 للربملان األورويب واملجلس األورويب، فميا يتعلق برشوط 
)CFLs )2009 – التصممي اإليكولويج لملصابيح املزنلية غري االجتاهية

الدول األعضاء 
باالحتاد األورويب

)CFLs )30/06/2005 معيار لـ  – )GEALSP( برناجم غانا لملعايري ووضع العالمات اخلاصة باألجهزة الكهربية غانا

CFLs لـ MEPS اهلند

NOM-017-ENER/SCFI-2008: توفري الطاقة لملصابيح الفلورية املدجة. احلدود وطرق االختبار )2008( املكسيك

MEPS لملصابيح الفلورية املدجة نيوزيلندا
مصابيح الضوء املختلط الفلورية  توفري الطاقة –  رمق: 08-008 10:   )NTON( معيار نياكراجوا الفين اإللزايم

رشوط توفري الطاقة )2008( املدجمة –  نياكراجوا
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رايعملا مسا الدولة

باكستان املصابيح الفلورية املدجمة -  باكستان
GB 19044-2003: القمي احملدودة لتوفري الطاقة واملعايري التقيميية ملصابيح الضوء املختلط الفلورية املدجمة خلدمة 

اإلضاءة العامة )01-09-2003(
مجهورية الصني 

الشعبية
PNS IEC 969:2006: مصابيح الضوء املختلط خلدمات اإلضاءة العامة – رشوط األداء )2006( الفلبني

MEPS لملصابيح الفلورية املدجمة – كوريا )01/07/1999( مجهورية كوريا

TIS 2310-2549 )2006(: مصابيح الضوء املختلط خلدمات اإلضاءة العامة – رشوط توفري الطاقة )2006( تايالند

)CFLs( )2006( لملصابيح الفلورية املدجمة متوسطة القاعدة MEPS الواليات املتحدة 
األمريكية

MEPS لملصابيح الفلورية املدجمة - فيتنام فيتنام

الربناجم التعاوين ملعايري وضع العالمات عىل األدوات واملعدات   / UNEP برناجم األمم املتحدة للبيئة العام املدرج بني األقواس بعد لك امس برناجم هو تارخي تنفيذه. املصدر:  ملحوظة: 
الكهربائية CLASP )2011(، تقيمي الفرص للتنسيق العاملي لملعايري الدنيا ألداء الطاقة ومعايري اختبار منتجات اإلضاءة.

املعايري اخلاصة بالصامم الثنايئ الباعث للضوء LED، براجم وضع العالمات الطويع واملعايري الدولية جدول 4: 
رابتخالا ةقيرط رايعم ءادألا رايعم جمانربلا

GB/T 24908-2010: رشوط األداء ملصابيح 
الضوء املختلط )ذات الصامم الثنايئ الباعث 

لإلضاءة العامة  )LED للضوء
 LED طرق قياس وحدات :GB/T 24824-2009

لإلضاءة العامة

GB/T 24908-2010: رشوط األداء ملصابيح 
الضوء املختلط )ذات الصامم الثنايئ الباعث 

لإلضاءة العامة  )LED للضوء
GB/T 24823-2009: رشوط األداء لوحدات 

LED لإلضاءة العامة

GB/T الصني

مواصفات ELI الطوعىي ملصابيح الضوء املختلط 
 )LED ذات الصامم الثنايئ الباعث للضوء(

خلدمات اإلضاءة العامة

مواصفات ELI الفنية الطوعية ملصابيح الضوء 
املختلط )ذات الصامم الثنايئ الباعث للضوء 

LED( خلدمات اإلضاءة العامة

ELI مبادرة اإلضاءة املوفرة

EU 98/11/EC

EU 244/2009

EU 244/2009
ميثاق اجلودة ملركز البحوث املشرتكة لملفوضية 

األوروبية

EU االحتاد األورويب

IEC/PAS 62612: رشوط األداء ملصابيح الضوء 
املختلط )ذات الصامم الثنايئ الباعث للضوء 

LED( لإلضاءة العامة

IEC/PAS 62612: رشوط األداء ملصابيح الضوء 
املختلط )ذات الصامم الثنايئ الباعث للضوء 

LED( لإلضاءة العامة

اللجنة الكهربائية التقنية الدولية 
IEC

مصابيح ووحدات V2 LED التابعة ألمانة توفري 
EST الطاقة

أمانة توفري الطاقة باململكة املتحدة

LM 79-08: القياس الكهريب وقياس الشدة 
الضوئية ملنتجات اإلضاءة ذات احلالة الثابتة

LM 80-08: قياس صيانة اللومن ملصادر الضوء 
LED

V1.3 املتاكملة LED رشوط الربناجم ملصابيح مجنة الطاقة األمريكية

الربناجم التعاوين ملعايري وضع العالمات عىل األدوات واملعدات الكهربائية CLASP )2011(، تقيمي الفرص للتنسيق العاملي لملعايري الدنيا ألداء   /UNEP برناجم األمم املتحدة للبيئة املصدر: 
الطاقة ومعايري اختبار منتجات اإلضاءة.

MEPS – االحتاد األورويب دراسة حالة: 

يعد أساس الحئة املصابيح يف االحتاد األورويب هو توجهيات 2005 الصادرة من قبل الربملان األورويب، املعروفة بتوجهيات التصممي 
اإليكولويج6. وقد مت تضمني املزيد من الرشوط املفصلة ملصابيح االستخدام املزنيل يف "الحئة املفوضية األوروبية رمق 244/2009 من 

التوجهيات التنفيذيةEC/2005/32 للربملان األورويب واملجلس األورويب بتارحي 18 مارس 2009 فميا يتعلق برشوط التصممي اإليكولويج 
لملصابيح املزنلية غري االجتاهية". تدخل الرشوط حزي التنفيذ يف ست مراحل، من 2009 حىت 2016. يمت حتديد رشوط كفاءة اإلضاءة 

لملصابيح بواسطة املنحنيات الوظيفية اليت حتدد أكرب طاقة مقدرة لتدفق الضوء. يمت تضمني بعض االستثناءات وعوامل التصحيح. تعاجل 
الرشوط الوظيفية لتقنيات حمددة أداء املصباح ومعملات اجلودة ملختلف أنواع املصابيح. تتضمن الالحئة أيضا رشوط معلومات املنتج.

6. اجمللس األوروبي القتصاد توفير الطاقة ECEEE (2012)اإلضاءة املنزلية – املصابيح والوهاجة والهالوجني والفلورية املدمجة. مسترجع في فبراير 2012 من http://www.eceee.org/Eco_design/products/domestic_lighting/ ملزيد 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:EN:pdf لالحتاد األوروبي، ارجع إلى MEPS من التفاصيل الفنية عن

 http://www.eceee.org/Eco_design/products/domestic_lighting
 http://www.eceee.org/Eco_design/products/domestic_lighting
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:076:0003:0016:EN:pdf
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ةيفاضإ رداصم

• مبادرة en.lighten خارطة حالة سياسة اإلضاءة املوفرة	
• 	)SEAD( مبادرة املعدات فائقة التوفير ونشر األجهزة
• هارينجتون. إل. استراتيجيات توفير الطاقة. أستراليا و هولت. إس. مكتب جرين هاوس األسترالي. )2002(. مطابقة أفضل املعايير العاملية املنظمة لتوفير الطاقة – جناح أستراليا 	

في اعتماد MEPS لثالجة جديدة
• سياسات توفير الطاقة لألجهزة. أسبوع تدريب الطاقة وبناء القدرات التابع للوكالة الدولية للطاقة IEA، باريس، من 7-4 أبريل 2011	
• هيرنانديز إن. سي. إدارة معايير املنتج. وزارة التجارة والصناعة. جمهورية الفلبني. آفاق معيار احلد األدنى من توفير الطاقة )MEPS( في الفلبني	
• تبادل املعرفة واملناقشات حول احلد األدنى لشروط أداء الطاقة في الدول األعضاء باالحتاد األوروبي	
• توفير طاقة األجهزة E3 )2012(، برامج املعايير الدنيا ألداء الطاقة )MEPS( في أستراليا ونيوزيلندا	
• مجلس الطاقة العاملي )2012(. سياسات توفير الطاقة حول العالم: مراجعة وتقييم	

"2-1 حظر التكنولوجيا

متنع سياسة حظر التكنولوجيا أنواع حمددة من التكنولوجيا، اكملصابيح الوهاجة، من األسواق7. ميكن حتقيق ذللك بطرق شىت، عىل سبيل 
املثال، من خالل منع بيع املنتج أو فرض حظر عىل الواردات يف الدول اليت ليس لدهيا قدرة تصنيعية حملية.

املزايا 

يعد حظر التكنولوجيا سياسة بسيطة للتواصل والفهم. يفرض احلظر تبين التقنيات البديلة وميكن أن يجشع عىل التطوير الرسيع للبدائل 
اجلديدة. إنه يقدم إشارة واحضة لملوردين والعمالء فميا يتعلق مبستويات توفري الطاقة. مكا ميكن أن يساعد احلظر عىل احملافظة عىل 

قنوات بيع املصابيح املوفرة للطاقة بالتجزئة وتوسيعها.

العقبات   

معليا، يصعب جدا حتديد تكنولوجيا للحظر، نظرا ألنه قد تظل جوانب يف التكنولوجيا أو تطبيقاهتا العملية مطلوبة. عىل سبيل املثال، ميكن 
أن يؤدي حظر مجيع املصابيح الوهاجة أيضا إىل القضاء عىل املصابيح املطلوبة للتطبيقات اخلاصة، اكملصابيح املستخدمة يف األجهزة 

الطبية. ومع ذلك، قد يؤدي اعمتاد إعفاءات إىل ثغرات ميكن استغالهلا لملزيد من التطبيقات العامة. عىل سبيل املثال، قد يديع املصنع أن 
املصباح اكن خمصصا لالستخدام الطيب، مث جتده بعد ذلك يف أسواق املسهتلكني العامة.

مكا يقيض حظر تكنولوجيا بعيهنا عىل فرص االبتاكر حينئذ، وبالتايل، ميكن تضييق نطاق املنتجات املتاحة يف املستقبل. وقد يتطلب حظر 
التكنولوجية تاكليف كبرية مقدما لملنتجات البديلة. وقد يؤدي احلظر أيضا إىل حتديات أمام مجع املصابيح احملظورة ومعاجلهتا بيئيا 

معاجلة مستدامة.

العوامل الرئيسية للنجاح

من األمهية مباكن وضع نظم الرصد والتحقق والتنفيذ MVE لضامن جودة تكنولوجيا اإلضاءة اجلديدة. يعترب إعداد تدابري، كعقوبات 
التنفيذ الصارمة وعقوبات التحمك املخصص أو اإلعدام الفوري لملصابيح احملظورة والتخلص مهنا  حليلولة دون الرضا أو العودة إىل 

املصابيح احملظورة. تتتبع الرقابة السوقية كيفية تطوير الربناجم، مكا ميكهنا تنبيه املنمظني إذا اكنت التعديالت رضورية للسياسة. إن مجع 
املصابيح احملظورة ووضع نظم للجمع وإعادة التدوير لبدائل جديدة يدمع حظر التكنولوجيا بصفة مستدامة.

حظر التكنولوجيا8 كوبا –  دراسة حالة: 

 .CFL خالل 2007 و2008، قامت كوبا بتنفيذ خطة حتول هائلة يف السوف الستبدال لك مصباح متوجه يف الدولة مبصباح فلوري مدجم
حظرت كوبا بيع املصابيح الوهاجة وإنتاجها. اكن هذا االجتاه ممكنا فقط ألن املنتجات سابقة الرتكيب اكنت يف األساس مصابيح وهاجة 

ومل يكن قد مت تركيب ضوابط خفت اإلضاءة عىل نطاق واسع. ومن مث، مل يكن من الرضوري توافق خفض اإلضاءة مع CFL. اكمتلت 
اخلطة يف 2007، مما جعل كوبا يه الدولة األوىل يف العامل من حيث التخلص التدرجيي من اإلضاءة الوهاجة. مت استبدال حوايل 116 

مليون مصباح متوجه بـ CFLs، مما أسفر عن توفري حوايل 4000 ميجا وات يف أوقات الذروة وتوفري انبعاثات سنوية تربو عن 8 مليون طن 
من ماكفئ ثاين أكسيد الكربون.

3-1 وضع العالمات واالعمتاد إلزاميا

تتطلب براجم وضع العالمات واالعمتاد إلزاميا أن متد البطاقات امللصقة عىل املنتجات الكهربية، اكألجهزة واملصابيح اخلاصة باملسهتلك، 
املستخدم الهنايئ مبعلومات عن أداء طاقة املنتج. تعمل هذه البطاقات امللصقة عىل توعية املستخدم الهنايئ ومتكينه من اخليارات الواعية 

وحتفز املوردين عىل تقدمي املنتجات اليت تنطبق عىل املستويات املقررة لتوفري الطاقة واجلودة. يتعني تقيمي املنتجات من حيث األداء 
واعمتادها لتيف برشوط الربناجم.

7. اإلدارة األسترالية للتغير املناخي وتوفير الطاقة (2009). مقدمة لبرامج التخلص التدريجي من اإلضاءة غير املوفرة للطاقة (مسودة).
/http://www.energyrating.gov.au/blog/resources/events-calendar/200805-2 :مسترجع 8 مارس 2012 من .(E3 (2012 8. توفير طاقة األجهزة

http://www.energyrating.gov.au/blog/resources/events-calendar/200805-2
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تعترب براجم وضع العالمات واالعمتاد مضن أكرث أدوات السياسات توفريا للتلكفة لتحقيق التحول السويق الرضوري للتخلص التدرجيي من 
اإلضاءة غري املوفرة. ميكن امجلع بني هذه الرباجم وبني وسائل سياسات أخرى مثل MEPS أو احملفزات املالية أو االتفاقات الطوعية وذلك 
لتعزيز فعاليهتا. توظف الرباجم الناحجة مزجيا من االعتبارات القانونية واملالية واالجمتاعية، اعمتادا عىل هيلك واقتصاديات وثقافة املجمتع 

اليت تطبق هيلع. ال ميكن خلطة وضع العالمات وحدها التخلص التدرجيي من املصابيح الوهاجة، نظرا لفارق السعر األويل بني األقدم، 
املنتجات غري املوفرة للطاقة واألحدث مهنا، مفزيد من البدالة املوفرة للطاقة قد يكون مبثابة حاجز رشايئ.

لدى العديد من الدول املتقدمة والنامية براجم لوضع العالمات واالعمتاد بالنسبة ملنتجات األجهزة، إال أن برناجما وحيدا ال ييف باحتياجات 
لك دولة. لتطوير برناجم وضع العالمات واالعمتاد وتوظيفه بأقىص إماكنياته، يتعني عىل املسوئلني احلكوميني وأحصاب املصلحة امجلع بني 

خمتلف اخلصائص للتصمميات املرتقبة لتطوير برناجم هو األكرث مالءمة الحتياجات بلدمه احملددة.9

يزيد الدمع الترشييع املبارش أو أي من أشاكل السلطة املخولة قانونا للهيئة التنفيذية بشلك كبري من احمتالية تبين برناجم وضع العالمات 
واالعمتاد. لكام اكنت هناك مطالبة أقوى بسلطة قضائية قانونية من قبل اهليئة التنفيذية، لكام جنح الربناجم وخلف اعرتاضات مناوئة.10 

قوانني تفرض عىل املصنعني تقدمي معلومات حمددة  يتطلب التنفيذ الناحج لربناجم وضع العالمات واالعمتاد إلزاميا تغيري أو اقرتاح )وتنفيذ( 
لملستخدمني الهنائيني. عندما يمت تصمميها وتنفيذها عىل حنو جيد، تصبح الرشوط اإللزامية فعالة جدا.

من األمهية مباكن الوضع يف االعتبار أن املستخدمني الهنائيني سوف يتعرفون عىل فوائد عالمات الطاقة عندما تستخدم مع خمتلف 
األجهزة وليس فقط مع منتجات اإلضاءة. عالوة عىل ذلك، يجشع تنسيق رشوط وضع العالمات فميا بني الدول املتجاورة أو داخل منطقة 

حمددة العديد من املصنعني واملوزعني الستخدام البطاقة امللصقة، مما يزيد بالتايل من االعرتاف هبا وجناحها
املزايا

املزايا

تعد براجم وضع العالمات واالعمتاد أحد عنارص منخفضة التاكليف يف أي اسرتاتيجية شاملة للتخلص التدرجيي من املصابيح الوهاجة 
غري املوفرة للطاقة. ميكن هلذه الرباجم التأثري عىل سوق منتجات اإلضاءة بشلك كبري، نظرا ألن الرباجم اإللزامية ميكهنا التأثري بشلك كبري 
عىل أحصاب املصلحة يف سلسلة التوريد. وتحمس هذه الرباجم لملوردين بضبط دخوهلم للسوق عند استعدادمه لتقدمي منتجات تيف برشوط 

الرباجم. مكا تساعد هذه الرباجم املديرين يف الرباجم الرشائية الختيار منتجات للرشاء بامجللة أو لملحفزات.

تتضمن املزايا اخلاصة بوضع العالمات املقارنة:

• ميكن لملصنعني تقدمي مجموعة كبرية من املنتجات خبصائص متعددة، باإلضافة إىل التوفري الكبري للطاقة	
• اعرتاف عىل نطاق واسع بأن الربناجم يقدم حمفزا سوقيا قويا لتوفري الطاقة	
• ترسع الرباجم من وترية تطور السوق واعمتاده التقنيات احلديثة	

العقبات

تعترب الرباجم اإللزامية أكرث مجودا من الرباجم الطوعية وإذا مت تصمميها عىل حنو يسء، ميكهنا أن تنشئ عوائق سوقية إضافية. يتطلب 
لك من وضع العالمات اإللزايم والطويع بروتوكوالت شفافة لرصد السوق لضامن املشاركة العادلة ويتعني إنشاء آليات تنفيذ فعالة أو تكون 

هذه اآلليات موجودة أصال لضامن جناح هذه الرباجم. يصعب التنبؤ بالنجاح التام لربناجم، حيث أن تأثري أي برناجم يتوقف عىل معدالت 
متفاوتة لويع املسهتلكني وتبين السوق له. يمتثل أحد العوامل املقيدة األخرى يف أنه مبجردتنفيذ نظام وضع العالمات ، يكون من الصعب 

تغيريه.

العوامل الرئيسية للنجاح

ينبيغ أن يتضمن تصممي الربناجم مشاركة قوية من قبل أحصاب املصلحة وتعاون صناعة منتجات اإلضاءة وحمفزات للصناعات لرتوجي 
منتجات أفضل. ينبيغ أن يضع خمطط الربناجم يف االعتبار أيضا تصممي براجم مماثلة يف خمتلف أحناء العامل وأن يتضمن وضع نظم 

الرصد والتحقق والتنفيذ MVE لتقليل خماطر عدم التنفيذ.

منذ البداية، يتعني عىل احلكومات حبث اإلطار التنظيمي القامئ لتحديد درجة السلطة املتاحة لوضع برناجم وضع العالمات واالعمتاد. يتعني 
التعريف بربناجم وضع العالمات واالعمتاد إلزاميا ملنتجات اإلضاءة من خالل الترشيع. يتعني أن يعكس الترشيع دمعا سياسيا قويا 

وواحضا لملعايري اليت ينبيغ توضيحها للجمهور مبكرا قدر اإلماكن لتجنب الرصاع احملمتل يف السوق. يتعني أن تبىن السلطة السياسية 
لملعايري اإللزامية البطاقات امللصقة عىل أساس ثابت ومرن يف نفس الوقت إلجياد إمجاع قوي.11

ميكن لملراقبة الشاملة للسوق اكتشاف حاالت ال يمت فهيا عرض عالمات عىل املنتجات أو يساء استخدامها. ينبيغ اتباع إجراءات مناسبة 
تتسم بالشفافية للتعامل مع عدم االمتثال. بالنسبة لرباجم وضع العالمات املقارنة واليت غالبا ما تكون إلزامية، تتعني مواجهة خرق رشوط 

9. Paton, R.B. (2004). Two Pathways to Energy Efficiency: An Energy Star Case Study. Human Ecology Review. 11(3), 247-259
10. ميكن أن يكون للعالمات اإللزامية جوانب مضادة في ذاتها ،ومع ذلك فهي جتبر املصنعني على اتخاذ إجراءات رمبا ال يتخذون خالفها

11. باإلضافة إلى ذلك، ميكن تعزيز هذه البرامج باجلمع بينها وبني وسائل سياسية أخرى، كاحملفزات املالية أو االتفاقات الطوعية
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وضع العالمات بعقوبات قانونية لتثبيط عدم االمتثال. بالنسبة للرباجم الطوعية، ميكن حلاالت البطاقات امللصقة غري الصحيحة أو سوء 
االستخدام التأثري عىل مصداقية الربناجم، ما مل تعاجل مبكرا وعىل حنو دامئ.

يف بعض احلاالت، تكون اهليئة املخولة ملواجهة مسائل االمتثال يه نفس اهليئة اليت تطلق برناجم وضع العالمات واالعمتاد. يف حاالت 
أخرى، تكون اهليئة املسوئلة عن مسائل االمتثال مستقلة عن اهليئة املنفذة لملعايري. يتعني عىل احلكومة حتديد أو تمسية اهليئة املسوئلة عن 
لملصنعني ولضامن ثقة  تنسيق مسائل االمتثال. إن معلية تتسم بالشفافية ملعاجلة حاالت عدم االمتثال هلي مطلوبة لتوفري "فرصا متاكفئة" 

املسهتلكني.

ميكن أن تساعد فرص التنسيق والتعاون اإلقليمي بشلك كبري عىل جناح برناجم لوضع العالمات واالعمتاد. إن منتجات اإلضاءة يه سلع 
عابرة للحدود احمللية واإلقلميية، ومن مث، متكن املشاركة موارد الرصد والتحقق يف املناطق املتعاونة. يساعد مثل هذا التنسيق والتعاون 

عىل احليلولة دون مضاعفة املعايري والعالمات للك من املسهتلكني والصناعات ويقلالن من تاكليف تنفيذ برناجم وضع العالمات عىل لك من 
املنتجني واملستوردين، مكا يقلالن من العوائق التجارية غري امجلركية.12 وبالرمغ من ذلك، يتطلب تنسيق القواعد اإللزامية احملددة لبيع 

املنتجات غري املوفرة للطاقة جهودا دبوماسية كبري، داخل الدولة اليت تنفذ الربناجم وفميا بني رشاكهئا املتعاونني. يعد هذا بصفة خاصة 
وثيق الصلة بالدول الصغرية اليت ال يكون تنفيذ برناجم وطين لوضع العالمات هبا موفرا للتلكفة، نظرا لصغر جحم السوق.

 CFLs عينة املعايري اإللزامية للعالمات لـ جدول 5: 

رايعملا مسا ةلودلا

Programmea de Calidad de Artefactos Electricos para el Hogar )PROCAEH( - CFLs األرجنتني

املصابيح الفلورية املدجمة )1993( خمت توفري الطاقة –  الربازيل

الربناجم الربازييل لوضع العالمات لملصابيح الفلورية املدجمة التابع  لملعهد الوطين لملقاييس واجلودة 
INMETRO  والتكنولوجيا

الربازيل

)CFLs  )01/06/2009 – وضع العالمات اخلاصة بعبوة املصباح كندا

العالمة اإللزامية لملصابيح الفلورية املدجمة )شييل( )30/06/2007( شييل

برناجم وضع العالمات لملصابيح الفلورية املدجمة اإلكوادور

)EC-CFLs )2000/98/11 توجهيات املفوضية الدول األعضاء باالحتاد 
األورويب

  CFLsعالمة لـ  – )GEALSP( برناجم غانا لملعايري ووضع العالمات اخلاصة باألجهزة الكهربية
))30/06/2005

غانا

)CFLs )09/11/2009  لـ  )MEELS( خطة هوجن كوجن لوضع عالمات توفري الطاقة اإللزايم هوجن كوجن، الصني

توفري الطاقة، مصابيح الضوء املختلط  رمق: 08-009 10:   )NTON( معيار نياكراجوا الفين اإللزايم
الفلورية املدجمة ، التقيمي ووضع العالمات

نياكراجوا

مصابيح الضوء املختلط الفلورية املدجمة )01/06/2008( عالمة الطاقة الصينية -  مجهورية الصني الشعبية

PNS 2050-2: 2006: املصابيح واألجهزة ذات الصلة – رشوط توفري الطاقة ووضع العالمات – حزء 2: 
مصابيح الضوء املختلط خلدمات اإلضاءة العامة )01/09/2003(

الفلبني

برناجم وضع عالمات تقيمي توفري الطاقة لملصابيح الفلورية املدجمة )01/07/1999( مجهورية كوريا

)CFLs )08/1994 – 5 عالمة توفري الطاقة رمق تايالند

)CFLs( )2007( املصابيح الفلورية املدجمة متوسطة القاعدة دليل الطاقة –  الواليات املتحدة األمريكية

الربناجم التعاوين ملعايري وضع العالمات عىل األدوات واملعدات الكهربائية   برناجم األمم املتحدة للبيئة /  العام املدرج بني األقواس بعد لك امس برناجم هو تارخي تنفيذه. املصدر:  ملحوظة: 
)2011(، تقيمي الفرص للتنسيق العاملي لملعايري الدنيا ألداء الطاقة ومعايري اختبار منتجات اإلضاءة

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                      13CFLs برناجم وضع عالمات تقيمي توفري الطاقة لـ كوريا -  دراسة حالة: 

منذ عام 1974، تقوم مجهورية كوريا بتنفيذ قوانني ولواحئ تلزم بوضع العالمات ملختلف املنتجات 
املسهتلكة للطاقة. أسفرت براجم وضع العالمات عن منافسة فعالة بني املصنعني إلنتاج األجهزة املوفرة 

للطاقة وبيعها ومت تجشيع املسهتلكني عىل اختيار هذه األجهزة.  ومع ذلك، عىل الرمغ من اإللزام يوضع 

12. Thigpen, S., Fanara, A., ten Cate, A., Bertoldi, P. and Takigawa, T. (1998). Market Transformation Through International Cooperation: The Energy Star Office Equipment Example. ACEEE Summer Study 
on Energy Efficiency in Buildings (5.315-5.326), Retrieved from: http://eec.ucdavis.edu/ACEEE/1998/pdffiles/papers/0526.pdf

.http://www.efficientlighting.net/doc/20071114(17).pdf :مسترجع من .CFLs 13. الشركة الكورية إلدارة الطاقة (2007). مبادرة اإلضاءة املوفرة (2007). برامج كوريا لتوفير الطاقة: برنامج ضمان اجلودة اإلقليمية لـ

http://eec.ucdavis.edu/ACEEE/1998/pdffiles/papers/0526.pdf
http://www.efficientlighting.net/doc/20071114(17).pdf
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العالمات، يتعني عىل املسهتلكني الذين تنقصهم املعرفة املفصلة عن مسائل توفري الطاقة القيام بالبحث عند اختاذ قرارات 
بالرشاء. يف عام 1992، واجهت الرشكة الكورية إلدارة الطاقة املسألة بتنفيذ برناجم معيار توفري الطاقة ووضع العالمات، 

الذي قدم برناجم وضع العالمات اإللزايم لسلع تتضمن األجهزة املزنلية وأجهزة اإلضاءة والسيارات. يشرتط الربناجم عالمة 
بدرجة بسيطة من توفري الطاقة من مستوى 1 إىل 5، منتجات الدرجة األوىل توفر ما يصل إىل %30 إىل %40 من الطاقة 
مقارنة مبنتجات الدرجة اخلامسة. يتوقف برناجم وضع العالمات احلايل عىل اختبار توفري الطاقة من قبل معاهد معمتدة 

تتضمن الواكلة الكورية للتكنولوجيا واملعايري وخمترب كوريا.

نوعان من العالمات يستخدمان عىل نطاق واسع يف مجيع أحناء العامل:
• عالمة مقارنة تطلع املسهتلكني عىل خصائص املنتج ألغراض املقارنة	 العالمة املقارنة – 
• عالمة اعمتاد14 تقدم مجموعة من معلومات األداء ومتزي ما بني املنتجات اليت تطابق معايري األداء واملنتجات اليت ال 	 عالمة االعمتاد – 

تطابق معايري األداء
مع العالمات املقارنة املقارنة، يمت توضيح استخدام الطاقة يف فئة أداء أو يف مقياس مسمتر بني أطراف السوق. فهي متد املستخدمني 

الهنائيني مبعلومات أداء نسبية يف نفس فئة املنتج، جكميع مصابيح االستخدام املزنيل. تكون البطاقة امللصقة املقارنة جيدة إذا اكنت بسيطة 

وطلب الطاقة )وات(. ومع ذلك، ميكن هلذه البطاقة امللصقة نقل معلومات  وقارنت قليال من اخلصائص الشائعة مثل خارج الضوء )لومن( 
ودرجة حرارة اللون. أخرى عن املنتج، مثل متوسط العمر )ساعة( 

مناذج العالمات املقارنة اخلاصة بتوفري الطاقة: شلك 1: 

تستخدم عالمة اعمتاد لنفس فئة املنتج والغرض مهنا هو إطالع املستخدم الهنايئ عىل املنتجات ذات اجلودة املعمتدة. غالبا ما يمت 
استخدامها من قبل أطراف أخرى وميكن أن تتوقف عىل اختبار مستقل. تشرتط العالمة أن تطبق املنتجات محموعة من املعايري ومستويات 

األداء. متكن هذه العالمة املسهتلكني من املقارنة بني املنتجات املعمتدة وغري املعمتدة.
مناذج عالمات االعمتاد اخلاصة بتوفري الطاقة: شلك 2: 

ةيفاضإ رداصم

•	 Wiel S. & McMahon J. E. )2005(. A Standards & Labelling Guidebook for Appliances, Equipment, and Lighting )2nd Edition( - 
English Version, US: Collaborative Labelling and Appliance Standards Programme )CLASP(

•	 McNeil M. A. & Letschert V. E. )2008(. Global Potential of Energy Efficiency Standards and Labelling Programmes. LBNL-760E
• التعاون الفين التابع لألمم املتحدة )2012(، معيار توفري الطاقة وبرناجم وضع العالمات	
• 	)PPP( وبرناجم وضع العالمات )BEE( مقدمة معايري دائرة كفاءة استعامل الطاقة ،)GTZ )2012
• قامئة براجم وضع العالمات إلزاميا لـ 	  )CLASP )2011 الربناجم التعاوين ملعايري وضع العالمات عىل األدوات واملعدات الكهربائية

CFLs

14.  Ton, My. (2009). Product and Packaging Marking; Comparative and Endorsement Labelling: What do the Consumer and the Regulator Need? Retrieved on March 8, 2012, from:   
http://cleanenergy.server313.com/upload/resources/file/file_471.pdf

http://cleanenergy.server313.com/upload/resources/file/file_471.pdf
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4-1 الزتامات توفري الطاقة

ميكن تعريف الزتامات توفري الطاقة بأهنا الزتام قانوين من قبل املوردين بتوفري الطاقة يف أماكن معالهئم. عادة، ال حتدد املسهتدفات كيفية 
حتقيق املوردين للتحسينات، ومن مث، ميكهنم الوفاء بالزتاماهتم بتنفيذ أي حزمة من اإلجراءات، عىل سبيل املثال، من خالل تروجي املصابيح 

املوفرة للطاقة.15

املزايا

عادة ما تكون الزتامات توفري الطاقة فعالة عىل صعيد التلكفة. فهي غري ملكفة نسبيا يف إدارهتا وال تعترب مبثابة نفقات حكومية. إذا 
أصدرت حكومة قرارا بشأن املسهتدف ومعدل اخلصم، ميكن توسيع نطاق فعالية توفري الطاقة، نظرا لملضامني البيئية واالجمتاعية اخلاصة 

هبذه القرارات. عىل سبيل املثال، من خالل ختصيص جزء من مسهتدف توفري الطاقة لملسهتلكني حمدودي الدخل، ميكن احلد من فقر 
الوقود.16

العقبات

ميكن أن ترفع الزتامات توفري الطاقة أسعار الطاقة بنسبة 1 إىل %2 عىل فواتري املسهتلكني. تعد الزتامات توفري الطاقة أكرث شيوعا يف 
الدول النامية، إال أنه ميكن الكشف عن الربط بيهنم وبني آليات تطوير الكربون أو موازنة الكربون.17

العوامل الرئيسية للنجاح

بزيادة مستوى المطوح اخلاص باملسهتدف.  الذين يعرضون لتعديالت توفري الطاقة دون تأثري لربناجم أو حمفز –  يواجه "االنهتازيون" – 
يتعني مضان وتعديل اإلدارة والرصد والتحقق لرشاكت الطاقة وفقا للظروف احمللية. ينبيغ أن حتدد احلكومة بوضوح اجلزء اخلاص بتوريد 

الطاقة وسلسلة التوزيع الذي وفقا له يمت االلزتام بتوفري الطاقة18

االلزتام بتوفري الطاقة19 اململكة املتحدة –  دراسة احلالة: 

يمت العمل بالزتامات توفري الطاقة يف اململكة املتحدة منذ 1994. وإىل جانب لواحئ البناء، قاموا بصياغة سياسة الطاقة الرئيسية ملواجهة 
الساعة من توفري الطاقة بتلكفة سنوية  انبعاثات ثاين أكسيد الكربون املزنلية. من 2002 إىل 2005، مت التخطيط لتحقيق هدف 62 ترياوات - 
تعادل 3.60 جنيه إسرتليين للك معيل. أتاح هذا ملوردي الكهرباء بوضع رسوم إضافية عىل فواتري الطاقة املزنلية. مت استخدام األموال اليت 

مجعت لمتويل إجراءات توفري الطاقة. يف نفس الوقت، اكنت الرشاكت ملزمة بتحقيق مجموعة من مسهتدفات توفري الطاقة. اكن يتعني أن 
من توفري الطاقة اخلاص هبم من منازل املجموعات ذات األولوية )الذين حيصلون عىل فوائد مرتبطة بالدخل وائمتانات  تسمتد نسبة 50 % 

رضيبية حمددة(. تساعد هذه املامرسة عىل التوزيع املنصف للفوائد. وفقا لوزارة البيئة واألغذية والشوئن الريفية Defra، حقق إمجايل 
ائمتان رضييب. قدر االستمثار اإلمجايل بـ  توفري التاكليف اخلاصة بالربناجم ما بني 2002 و2004 وفرا يقدر بـ 150 جنيه إسرتليين/ 

276مليون جنيه إسرتليين، مهنا 154 مليون جنيه اسرتليين ممولة من خالل زيادات يف فواتري كهرباء املسهتلكني. وبشلك كبري، فإن %24 من 
.CFL ادخارات توفري الطاقة هلو نتاج معليات تركيب املصابيح الفلورية املدجمة

ةيفاضإلا رداصملا

•	 Lees, E. )2007( European Experience of White Certificates. France: ADEME/WEC.
	• Raponline. )2012(. The Regulatory Assistance Project Presentation on Energy Efficiency Obligations )EEOs(. 
	• Boot, P.A. )September 2009(. Energy efficiency obligations in the Netherlands. Netherlands: Energy research Centre of the 

Netherlands. 

5-1 قوانني الطاقة لألبنية

تضع قوانني الطاقة لألبنية معايري توفري الطاقة لتحسني األداء اإلمجايل لطاقة األبنية. ويه تتطلب وضع قانون قوي وتنفيذه وآليات تنفيذ. ال 
ميكن استخدام قوانني طاقة األبنية كطريقة أولية للتخلص التدرجيي من املصابيح الوهاجة. ميكن لقوانني األبنية مع ذلك دمع سياسة الدولة 

يف التخلص التدرجيي من خالل زيادة الطلب عىل منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة. ينبيغ تويخ احلذر عند كتابة قوانني األبنية أو مراجعهتا 
لتجنب اإلعفاءات اليت ميكن أن تكون مبثابة ثغرات لتجنب سياسة التخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة. وباملثل، عندما تمت مراجعة 

القوانني، يتعني حبث سياسات التخلص التدرجيي من املصابيح، حبيث يتوقع القانون توافر مصابيح عالية التوفري للطاقة.      

15. Lees, E. (2007). European Experience of White Certificates. France: ADEME/WEC.
16. Koeppel S. (2007). Assessment of Policy Instruments for Reducing GREENHOUSE GAS Emissions From Buildings. Paris: United Nations Environment Programme.
17. Lees, E. (2007). European Experience of White Certificates. France: ADEME/WEC.

18.  املصدر نفسه
.Oxera :سياسات توفير الطاقة في القطاع املنزلي. اململكة املتحدة .(Oxera/Defra (2006 .19

http://www.raponline.org/document/download/id/4719
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2009/e09045.pdf
http://www.ecn.nl/docs/library/report/2009/e09045.pdf
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-2 الوسائل االقتصادية والقامئة عىل السوق
عادة ما تكون السياسات االقتصادية والقامئة عىل السوق اخلاصة برباجم توفري الطاقة سياسات طوعية وتطلق وتروج مبحفزات تنظميية. 

ويه تتضمن:
• حيصل عىل مزية اقتصاديات احلجم اليت ميكن حتقيقها برشاء مكيات كبرية من املنتجات 	 الرشاء التعاوين )الرشاء بامجللة( – 

لتقليل سعر رشاء مصابيح توفري الطاقة لملستخدمني الهنائيني
• يساعد املستخدمني الهنائيني عىل استمثار األموال يف حتسني توفري الطاقة بمتويل 	 السداد عىل أقساط )المتويل عىل الفاتورة( – 

بسيط أو منعدم الفائدة يسدد من خالل رسوم عىل أقساط هشرية تضاف عىل فواتري الطاقة اخلاصة هبم
• يضمن متويل براجم توفري الطاقة دون استخدام أموال القطاع العام	 قروض القطاع اخلاص – 
• تستخدم االدخارات املالية من براجم توفري الطاقة اليت يمت تنفيذها بنجاح لتغطية جزء من محيع 	 التعاقد عىل أداء خدمة الطاقة – 

تاكليف االستمثار

1-2 الرشاء التعاوين )الرشاء بامجللة(

الرشاء التعاوين هو رشاء منتجات اإلضاءة بامجللة من قبل واكالت حكومية أو رشاكت مرافق حكومية أو مجعيات تعاونية حكومية20. من 
خالل مجتيع القوة الرشائية امجلاعية من هذه الواكالت، ميكن حتقيق اقتصاديات احلجم ملنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة ومترير االدخارات 

إىل املستخدم الهنايئ الذي يشرتي أو يتلىق املنتجات.
يمت تنسيق معليات الرشاء التعاوين من قبل واكلة حكومية معينة أو من قبل رشاكت مرافق بقدرات وخربة لتجميع أحصاب املصلحة وإدارة 

مثل MEPS وبراجم وضع العالمات وبراجم املعلومات  التصممي والرصد والتقيمي هلذه الرباجم. إذا مت ربط الرشاء بإجراءات أخرى – 
ميكن بذلك حتفزي التغيري بالسوق.21 والزتامات خدمة الطاقة – 

املزايا

ميكن للرشاء التعاوين أن:

• يؤدي إىل توزيع واسع النطاق واعمتاد سويق لملصابيح املوفرة للطاقة	
• يصل إىل أفراد املجمتع غري القادرين عىل رشاء املصابيح املوفرة للطاقة أو تقليل اسهتالك الطاقة اخلاصة هبم	
• يسفر عن تاكليف أقل وتوافر مزتايد يف السوق للتكنولوجيا املوفرة للطاقة	
• يقلل املخاطر املصاحبة لتطوير املنتجات املتقدمة تكنولوجيا من جهة املصنعني، ألهنم يضمنون السوق بشلك أسايس وميكهنم تقدمي 	

نقاط سعر متفاوض علهيا مسبقا
• يفيد املستخدمني الهنائيني، طاملا أنه يتضمن الرشاء والتوزيع ملصادر اإلضاءة املوفرة للطاقة عالية اجلودة. وعىل العكس، فإن املنتجات 	

ذات اجلودة األقل تسبب عدم الرضا الذي قد يسفر عن رد فعل من قبل امجلهور

أخريا، ميكن استخدام الرشاء التعاوين لدمع السياسات التمكيلية، مثل MEPS والقطاع العام كقدوة وجتربة معلية والزتامات خدمة الطاقة 
بالنسبة لرشاكت الطاقة.

العقبات

بالرمغ من أن الرشاء التعاوين يقلل من تاكليف املنتجات الفردية بشلك كبري، إال أن بعض العقبات تعرتضه، حيث أنه:

• يتعني طرحه يف تصممي الربناجم	 يتطلب استمثارا مقدما )متويل ووقت وجمهود وموارد أخرى( 
• ميكن أن يؤثر بشلك كبري عىل قطاع التجزئة الذي قد ال يستفيد عىل املدى القصري من املبيعات اليت تمتتع هبا بشلك عادي	
• ميكن أن يكون تقيمي آثار توفري الطاقة مكيا مبثابة حتدي، إذا مل تمت االستفادة فورا من املصابيح املوزعة وفق الربناجم من قبل 	

املستخدم الهنايئ
• قد خيتار املستخدمون الهنائيون استخدام مصابيح اكرث من تلك املستخدمة من قبلهم يف أحوال أخرى،نظرا لتلكفة الوحدة املنخفضة. 	

وهكذا، ميكن أن يزيد صايف اسهتالك الطاقة إذا ظلت معدالت املنفعة أو العنارص األخرى ثابتة

 العوامل الرئيسية للنجاح

وهو ما ميكن أن يكون مزية ومسوئلية. ميكن هلذه الرباجم التحايل عىل  ميكن أن يربك الرشاء التعاوين أو بامجللة سوق منتجات اإلضاءة – 
التوزيع التقليدي وقنوات بيع منتجات اإلضاءة بالتجزئة لزيادة الويع بتوفر املصابيح املوفرة للطاقة مبارشة، مما يقلل من وقت اإلدخال يف 

السوق. ومع ذلك، ال تعد هذه الرباجم براجم مستدامة ويه تتطلب إدراج اسرتاتيجيات اخلروج أو االنتقال لضامن بقاء حتول سوق اإلضاءة 
وعدم العودة إىل توريد املصابيح غري املوفرة للطاقة بعد انهتاء الربناجم. قد يسمتر جتاوز جتار التجزئة هلذه الرباجم لتخزين منتجات أقل 
توفريا للطاقة، ما مل يكن لدهيم حافز للتغيري. باملثل، لن يعرف املسهتلكون الهنائيون الذين حيصلون عىل املنتجات مبارشة من الواكالت أو 

رشاكت املرافق بدال من قنوات البيع بالتجزئة من أين حيصلون عىل منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة اإلضافية أو البديلة.

ينبيغ أن يمت اعتبار براجم الرشاء التعاوين أو الرشاء بامجللة كوسيلة لتحفزي السوق وزيادة ويع املستخدم الهنايئ باملصابيح املوفرة 
للطاقة. وال تعد هذه الرباجم بديال عن وضع MEPS. يتعني أن يضع تصممي براجم الرشاء يف االعتبار التأثري عىل جتار التجزئة ومواجهة 

مشلكات املنافسة العادلة ومضان جودة املنتج. وإذا أمكن، ينبيغ أن تتجنب هذه الرباجم املناجه وحيدة املصدر لتجنب اإلرضار ببعض 
املصنعني أو التسبب يف بعض النتاجئ غري املتوقعة يف السوق.

20. برنامج دعم إدارة قطاع الطاقة (2012). برامج توفير الطاقة املنزلية على نطاق واسع بناء على منهج املصابيح الفلورية املدمجة CFLs، مسائل التصميم والدروس املستفادة. مسترجع في 18 مارس، 2012، من
.http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/2162010114742_CFL_Toolkit_Report_Rev_Feb_15_2010_Final_PRINT_VERSION.pdf

http://www.usea.org Programs/EUPP/gee/presentations/Wednesday/ :21. اجلمعية األمريكية للطاقة (2012). متويل توفير الطاقة في الدول النامية – دروس مستفادة وحتديات مستمرة. مسترجع 18 مارس، 2012 من
/Singh_Notes_ESMAP_EE_Financing_Scale_Up_Energy_Policy_draft.pdf

http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/2162010114742_CFL_Toolkit_Report_Rev_Feb_15_2010_Final_PRINT_VERSION.pdf.
http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/2162010114742_CFL_Toolkit_Report_Rev_Feb_15_2010_Final_PRINT_VERSION.pdf.
http://www.usea.org Programs/EUPP/gee/presentations/Wednesday/Singh_Notes_ESMAP_EE_Financing_Scale_Up_Energy_Policy_draft.pdf/
http://www.usea.org Programs/EUPP/gee/presentations/Wednesday/Singh_Notes_ESMAP_EE_Financing_Scale_Up_Energy_Policy_draft.pdf/
http://www.usea.org Programs/EUPP/gee/presentations/Wednesday/Singh_Notes_ESMAP_EE_Financing_Scale_Up_Energy_Policy_draft.pdf/
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ينبيغ امجلع بني جناح الرشاء بامجللة وبعض اإلجراءات التمكيلية، مثل MEPS ووضع العالمات اخلاصة باملصابيح. يتعني أن يتشاور 
املنمظون مع املستخدمني واملصنعني واملوزعني وجتار التجزئة وأحصاب املصلحة اآلخرين لتحديد املواصفات الفنية لرشاء املصابيح املوفرة 

للطاقة. أخريا، يتعني إعداد اخلطط اليت متهد الطريق لسوق منتجات اإلضاءة املوفرة ذاتية االستدامة عىل املدى الطويل.

الرشاء بامجللة فيتنام –  دراسة حالة: 

بتنفيذ معلية مناقصة تنافسية باستخدام مهنج مناقصات البنك الدويل التنافسية الدولية   )EVN( يف أغسطس 2004، قامت كهرباء فيتنام
)ICB(22. أصدرت EVN طلب مناقصات الختيار مورد واحد لـ 300000 مصباح فلوري مدجم. لضامن جودة املصابيح املطلوبة، تضمنت 
مرفق البيئة  وثيقة طلب املناقصة مواصفات فنية قامئة عىل املواصفات الفنية الطوعية لملصابيح الفلورية املدجمة ملؤسسة المتويل الدولية/ 
ومبادرة اإلضاءة املوفرة )ELI(. قدم املناقص الفائز سعرا لوحدة مصباح يعادل 1.07 دوالر أمرييك، مقارنة بسعر   )IFC/GEF( العاملية

السوق لملصابيح الفلورية املدجمة يف ذلك احلني، الذي تراوح ما بني 2.50 إىل 3.50 دوالر أمرييك.23

من ناحية السعر املنخفص، اختارت EVN عدم تقدمي أي دمع حكويم لعمالهئا. وبيمنا أرادت EVN منح العمالء مزية التلكفة األقل للرشاء 
بامجللة، مل ترد إرباك السوق لملوردين وجتار التجزئة احلاليني من خالل توفري CFLs بسعر منخفض جدا. ومن مث، وضعت EVN سعرا 

للك مصباح. مت استخدام الفارق بني سعر املبيعات وسعر الرشاء بامجللة  سوقيا يعادل 25000 دونغ فيتنايم )حوايل 1.56 دوالر أمرييك( 
لتغطية نفقات التوزيع والبيع.

مت إجراء معلية رشاء بامجللة ثانية لـ CFLs 700000 يف 2005 باستخدم طلب مناقصة مماثل. اكنت نتيجة هذا الرشاء التنافيس هو 
اختيار نفس املورد عند سعر الوحدة الذي يعادل 0.98 دوالر أمرييك. وفر الربناجم حوايل 46 جيجا وات يف الساعة سنويا، ومر الربناجم 

وليق قبول العمالء بنسبة %92 بناء عىل مسح ما بعد  بنسبة إخفاق مصباح أقل من %5 )مت االستبدال من قبل EVN عند إخفاق املصابيح( 
التنفيذ.24

مصادر إضافية

	• Borg N. & Engleryd A.  )1998(. Cooperative Procurement of Lighting Systems. ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in 
Buildings )4.13-4.28(. 

	• ESMAP )2012(. Uganda Compact Fluorescent Programme. 
	• Birner S. & Martinot E. Eric Martinot )September 2011(. Market transformation for energy efficient products: lessons from 

programmes in developing countries. 
	• Feist J. W., Farhang R., Erickson J., Stergakos E., Brodie P. & Liepe P.  Super Efficient Refrigerators: The Golden Carrot from 

Concept to Reality. ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings, )3.67-3.75(. 

2-2 السداد عىل أقساط )المتويل عىل الفاتورة(

هو اجتاه متويل ميكن لرشاكت املرافق من خالله مساعدة معالهئا يف االستمثار يف  استخدام السداد عىل أقساط )المتويل عىل الفاتورة( 
معليات حتسني توفري الطاقة. يمت توفري متويل للعميل بفائدة منخفضة أو بال فائدة لرشاء متجات اإلضاءة املوفرة للطاقة وتركيهبا. تشرتي 

رشكة املرافق املصابيح املوفرة بامجللة وتوفرها لعمالهئا بسعر التلكفة أو بسعر التلكفة إضافة إىل رسوم فائدة. بالنسبة للعمالء التجاريني، 
تقوم رشكة املرافق بمتويل تاكليف رأس مال املرشوع مقدما، ويمت سداد القرض بعد ذلك عىل رسوم أقساط هشرية تضاف عىل فاتورة 

املسهتلك. إذا استخدمت منتجات اإلضاءة بنفس مقدار املدة الزمنية قبل وبعد رفع كفاءهتا، ينبيغ أال جيد املستخدمون الهنائيون زيادة أو 
نقصان يف فاتورة املرافق اخلاصة هبم، نظرا ألن اسهتالك الطاقة املخفض يعوض تلكفة رأس املال اخلاصة برفع الكفاءة.

أو طويلة األجل )طوال 30 عام(. تستخدم  أو متوسطة األجل )10-5 سنوات(  ميكن أن تكون فرتات القرض قصرية األجل )4-1 سنوات( 
القروض قصرية األجل لرباجم القرض عىل الفاتورة لملنازل واملشاريع الصغرية. بالنسبة لملصابيح املوفرة للطاقة، ميكن أن تكون الفرتات 

قصرية األجل كعام واحد. ميكن استخدام القروض متوسطة األجل عندما يمت تصممي فرتات القرض حبوايل العمر املستغرق يف تدابري 
توفري الطاقة. ميكن ربط القروض طويلة األجل بالرضيبة العقارية أو بالرهن العقاري.

 ميكن تصنيف قروض املرافق عىل الفاتورة يف نوعني عامني:

• قرض ختصصه رشكة املرافق ألحد املشاريع أو للحكومة أو ملؤسسة أو لصاحب مزنل	
• رمس خدمة طاقة عىل فاتورة املستخدم الهنايئ الذي يبىق بالعقار، يف حالة انتقال صاحب املزنل أو املرشوع إىل ماكن آخر	

تكون آلية السداد عىل الفاتورة مناسبة جدا لملشاريع الصغرية اليت تتطلب مهنج تسلمي املفتاح لتحسني توفري الطاقة وبالنسبة ألحصاب 
املنازل الساعني إىل متويل إلجراءات أكرث تواضعا لتوفري الطاقة.

املزايا

تجشع براجم المتويل عىل الفاتورة االستمثارات اخلاصة يف حتسينات توفري الطاقة من خالل تقدمي قروض قصرية األجل بتلكفة منخفضة 
أو بال تلكفة. وتقدم هذه الرباجم طريقة مالمئة ألحصاب املنازل أو العمالء األفراد لرشاء منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة مبارشة والسداد 

مقابلها مبارشة دون احلاجة لتحمل تاكليف مقدمة. ميكن تركيب مجيع املصابيح اجلديدة يف نفس الوقت، مبا يقلل من تاكليف أمعال تبديل 

22. كهرباء فيتنام EVN هي مؤسسة مملوكة للدولة تعمل في توليد الطاقة ونقلها وتوزيعها وغيرها من األنشطة.
23. بينما كان العامل املساهم لسعر الوحدة املنخفض هو حجم الشراء، جدير باملالحظة أنه مبوجب لوائح البنك الدولي، ال يسمح البنك بسداد أي رسوم استيراد أو ضرائب؛ لذا تتنازل الدولة عن تعريفات االستيراد

 24. برنامج دعم إدارة قطاع الطاقة (2012). دراسة حالة. برنامج فيتنام للمصابيح الفلورية املدمجة. مسترجع في 18 مارس، 2012 من:
http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/18.%20Viet- nam_CFL_Case_Study.pdf 

http://eec.ucdavis.edu/ACEEE/1998/pdffiles/papers/0402.pdf
http://eec.ucdavis.edu/ACEEE/1998/pdffiles/papers/0402.pdf
http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/15. Uganda_Case_Study_V1_032709.pdf
http://martinot.info/Birner_Martinot_EP.pdf
http://martinot.info/Birner_Martinot_EP.pdf
http://eec.ucdavis.edu/ACEEE/1994-96/1994/VOL03/067.PDF
http://eec.ucdavis.edu/ACEEE/1994-96/1994/VOL03/067.PDF
http://www.esmap.org/esmap/sites/esmap.org/files/18.%20Viet- nam_CFL_Case_Study.pdf
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املصابيح. مكا تحمس هذه الرباجم لملشاريع الصغرية ومعالء احلكومة بسداد القروض اخلاصة بتوفري الطاقة من مزيانيات التشغيل املنتظم 
اخلاصة هبا وتقلل من تاكليف طاقة االقطاع اخلاص، مبا حيسن من رحبية املشاريع احمللية. وتقلل هذه الرباجم من كثافة الطاقة اخلاصة 

باالقتصاد وتقدم خدمة جديدة ذات منفعة عامة وخاصة.25

العقبات

بالرمغ من بساطة المتويل عىل الفاتورة بالنسبة لعمالء املرافق، إال أنه جيعل معلية إعداد الفواتري معقدة بالنسبة لرشكة املرافق، اليت يتعني 
أن تعدل نمظها الستيعاب حسابات القرض. ميكن أن يتضمن هذا المتوبل أيضا معالة مزتايدة وتاكليف إدارية زائدة، ألن مديري الربناجم 
يتعني علهيم تعيني موظفني إلعداد شياكت اإلئمتان واعمتاد عقود القرض وتنفيذ وتقيمي املراجعات اهلندسية واألنشطة احملاسبية ومعاجلة 

مشلكات اخلدمة اخلاصة بالعميل.
يتطلب برناجم المتويل عىل الفاتورة أيضا مجتيع أويل لألموال لتوفري قروض املرشوع أو لرشاء مصابيح موفرة للطاقة إلعادة البيع للعمالء. 

ميكن مجع هذه األموال إما من اإليرادات العاملة لرشكة مرافق الطاقة العادية، جكزء من موازنة إنفاق رأس مال رشكة املرافق، أو من 
رسوم إضافية منفصلة عىل مجيع فواتري العمالء. تشمتل هاتان الطريقتان عىل تاكليف إما عىل رشكة املرافق )تلكفة الفرصة البديلة لتحويل 
أو عىل معالهئا )أسعار زائدة نتيجة الرسوم اإلضافية الصغرية عىل الفواتري الهشرية(. نظرا هلذه العقبات، قد ترتدد  األموال هلذا الغرض( 

بعض رشاكت املرافق يف املشاركة يف مثل تلك الرباجم، حىت يمت اختبارها عىل نطاق واسع وتثبت جناحا.26

العوامل الرئيسية للنجاح

لضامن جناح برناجم المتويل عىل الفاتورة، يتعني أال يتضمن الربناجم سداد دفعة مقدمة من قبل العميل، مكا يتعني أن تنخفض تلكفة تطبيق 
إجراءات توفري الطاقة عن األسعار السوقية. باإلضافة إىل ذلك، ينبيغ أن تكون األسعار واملبالغ املدفوعة من قبل العميل ثابتة طوال مدة 

القرض. للتنفيذ، حيث تكون رشكة املرافق يه تاجر التجزئة أو حتتاج للعمل مع جتار التجزئة لتيسري بيع املصابيح للعمالء، من الرضوري 
انتقاء مصابيح عالية اجلودة وإتاحة عدد اكف من املصابيح للوفاء بطلب العميل األويل. إذا اختارت رشكة املرافق بيع املصابيح مبارشة، من 

الرضوري أن يكون لدهيا خطة انتقال وتواصل واحض مع جتار التجزئة لتجنب ظهور منافسة مبارشة مع قطاع التجزئة. ينبيغ أن تطور 
رشكة املرافق نظاما لتجنب القروض غري املسددة، إذا قرر العمالء تغيري موردي رشكة املرافق.

إذا مت تصممي الربناجم عىل النحو الالئق، لن بلحظ العمالء زيادة عىل فواتريمه، نظرا ألن مدفوعات القرض الهشرية تعادل أو تقل عن 
ادخارات الطاقة الناجتة عن املصابيح املوفرة للطاقة. باإلضافة إىل ذلك، يتعني أن تتطابق فرتة االسرتداد بالنسبة لملرشوع مع فرتة 

القرض، مما يعين أنه مبجرد سداد القرض، يتعني أن تنخفض فواتري الطاقة اخلاصة بالعميل، مع توجيه لك ادخارات الطاقة بعد ذلك 
مبارشة للعميل.

بورتالند، برناجم بورتالند ألمعال الطاقة النظيفة بوالية أورجيون27 الواليات املتحدة األمريكية –  دراسة حالة: 

يف يونيو 2009، أطلقت مدينة بورتالند بوالية أورجيون، بالتعاون مع أمانة الطاقة بأورجيون، برناجم بورتالند التجرييب ألمعال الطاقة 
النظيفة بوالية أورجيون. مت تصممي الربناجم لتعديل 500 مزنل حميل. متت رمسلة صندوق القروض املتجددة وفقا لقانون االنتعاش 

وموارد مؤسسة إنرتبرايز اكساكديا )2 مليون دوالر  االقتصادي وإعادة االستمثار الفيدرايل األمرييك مببلغ )2.5 مليون دوالر امرييك( 
ومنحة من جلنة تمنية بورتالند )3.5 مليون دوالر أمرييك(. أمرييك( 

منمظة أورجيون ألمعال الطاقة النظيفة. ساعدت مدينة بورتالند عىل إنشاء هذه  تبع هذه املرحلة التجريبية تشكيل منمظة غري رحبية جديدة : 
املنمظة وتعاقدت من الباطن عىل منحة أفضل املباين بـ 18 مليون دوالر أمرييك من 20 مليون دوالر أمرييك )قانون االنتعاش االقتصادي 

لتنفيذ الربناجم. متثلت مهمة الربناجم يف تعديل 6000 مزنل ومرشوع صغري يف مجيع أحناء  وإعادة االستمثار الفيدرايل األمرييك( 
بورتالند. تضمن برناجم القرض السداد عىل الفاتورة والذي مبوجبه حيصل املشاركون عىل قروض منخفضة الفائدة خالل صندوق القروض 

املتجددة املدار من قبل بنك حميل ويسددون القروض من خالل فواتري املرافق اخلاصة هبم واليت تعرض املدفوعات يف بند مستقل.

شاركت أكرث من 30 منمظة يف تطوير الربناجم ويف خمتلف جوانب تنفيذه، مبا يمشل أمانة الطاقة بأورجيون، ويه واكلة أغراض عامة 
مسوئلة عن تجسيل املشاركني وخدمهتم يف الربناجم وبنك شور مؤسسة اكساكديا إنرتبرايز، مؤسسة مالية لتمنية املجمتع تقدم القروض 

لملشاركني، ورشاكت املرافق احمللية اليت حتصل املدفوعات جكزء من فواتري املرافق اليت تصدرها ومنمظة جرين فور أوول، منمظة وطنية 
معنية بإجياد سبل لدمع االقتصاد األخرض وساعد املدينة عىل تطوير اتفاقية القوى العاملة باملجمتع اخلاصة هبا.

مصادر إضافية

	• O’Connor, D. Joint US-China Collaboration on Clean Energy )JUCCCE(. United Illuminating.  
On-Bill Financing for Energy Efficiency - Mayor’s Training Programme Case Study.

	• Le Uyen. )2010( On-Bill Repayment: Understanding and Advocating for an On-Bill Repayment System. 
	• Rezessy S. & Bertoldi P. )2010( Financing Energy Efficiency: Forging the Link between Financing and Project Implementation. 
	• Gandhi N., O’Connor D., Gray P., Vagnini R., Kiernan K. & Baggett S. On-Bill Financing of Small Business Energy efficiency:  

An Evolving Success Story. 2008 ACEEE Summer Study on Energy Efficiency in Buildings )5.106-5.115(. 

25. O’Connor, D. Joint US-China Collaboration on Clean Energy (JUCCCE). United Illuminating. On-Bill Financing for Energy Efficiency - Mayor’s Training Program Case Study. Retrieved March 8, 2012, 
from: http://energy.sipa.columbia.edu/researchprograms/urbanenergy/documents/On%20bill%20Financing%20FINAL.pdf
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3-2 قروض القطاع اخلاص

يف السيع لتقليص الدين العام، ختتار بعض احلكومات إرشاك البنوك التجارية ورؤوس األموال اخلاصة يف استمثارات توفري الطاقة بدال 
من استخدام أموال القطاع العام. من خالل إرشاك القطاع اخلاص، الذي يسىع للرحب من قروضه، ميكن تطوير سوق ذاتية االستدامة عىل 

املدى الطويل، يف حني يمت احلصول عىل عائد جيد عىل االستمثار عىل املدى القصري.28

يمتثل اهلدف الرئييس من طريقة المتويل بالقرض البنيك يف إرشاك البنوك يف براجم توفري الطاقة وتعريفهم عىل فكرة الرتحب من خالل 
متويل جهود توفري الطاقة. ومع ذلك، ميكن أن تؤدي البيائت السوقية األعىل خماطر يف الدول النامية واالقتصاديات الناشئة إىل صعوبة 

زيادة المتويل من البنوك. متيل البنوك إىل احملافظة يف استمثاراهتا وال تعتاد عىل قبول فكرة مقدرة مشاريع توفري الطاقة عىل إدرار 
عوائد. وبالتايل، فإن جهدا رضوريا مطلوب لوضع إطار معل مؤسيس ومتكني البيئة املالية من دمع االستمثارات يف مشاريع توفري الطاقة.

أثبتت خطط المتويل الصغري أو قروض توفري الطاقة لملساكن متعددة األرس جناحا يف املناطق اليت ال تمتتع خبدمة مؤسسات بنكية 
تقليدية. ومع ذلك، قد جيذب جحم براجم التخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة للطاقة البنوك. يعمل بعض موردي الطاقة مكقرضني 

حيصلون عىل مدفوعات مقابل بيع منتجاهتم مبرور الوقت مع فائدة، بدال من الدفع مقدما.

املزايا

ميكن أن تضمن مشاركة البنوك التجارية أو مقريض القطاع اخلاص اآلخرين الدمع املايل برشوط مالية مفيدة ويوفر مجموعة من املزايا 
أو اخلربة. يقدم خرباء البنوك التجارية مهارات احرتافية وخدمات قد ال تكون متاحة يف  املخصصة للدول اليت تنقصها القدرة املالية و/ 

القطاع العام. باإلضافة إىل ذلك، ميكن للبنوك إدرار أموال بشلك أرسع من المتويل املرتبط باحلكومات أو براجم املاحنني. وتضمن أيضا 
مشاركة البنوك أو املؤسسات البنكية اخلاصة وجود مشاركني آخرين للربناجم، اكملوردين واملوزعني، لصالحية الربناجم وتوافر االعمتاد 

املايل له.

العقبات

قد ال تدرك بعض البنوك قمية مشاريع توفري الطاقة. وقد ال يكون لدى العديد من املرصفيني املعرفة الفنية الرضورية للتقيمي الوايف لإلهسام 
الذي ميكن ملشاريع الطاقة املوفرة تقدميه يف رحبية طالب القرض. وبالتايل، قد ينظر موظفو البنك إىل طلبات القروض اخلاصة باملشاريع 

التجارية لتوفري الطاقة نظرة سلبية. يتعني أن تدرك البنوك طبيعة مشاريع توفري الطاقة، مبا يمشل الفرص واملخاطر، لوضع خطط متويل 
واسرتاتيجيات تسويق وطرق تقيمي مناسبة ولتحديد توقعات افرتاضية واخريا وضع مشاريع قابلة للمتويل املرصيف.29

باإلضافة إىل ذلك، ميكن اعتبار مشاريع توفري الطاقة استمثارات عالية املخاطر، نظرا ألهنا تستخدم تكنولوجيا مبتكرة. وغالبا ما يعارض 
املرصفيون تقدمي قروض لتطوير تكنولوجيات يعتربوهنا غري خمتربة أو تقل فهيا وجود اقتصاد يف التاكليف وماكسب إنتاجية مصاحبة. مكا 
ميكن أن حتتوي مشاريع توفري الطاقة عىل فرتات اسرتداد طويلة، وغالبا ما ينتاب البنوك قلق من تقدمي قروض مالية هلذه املشاريع، نظرا 

لزيادة خماطر تعرث السداد.

أخريا، تعد العديد من مشاريع توفري الطاقة من الصغر حبيث أهنا ال جتذب اهمتام البنوك اليت تفضل تقدمي قروض أكرب. ومتثل تاكليف 
الصفقات نسبة من القروض الصغرية أكرب بكثري مهنا بالنسبة للقروض األكرب. يف العديد من املواضع، جيعل استمثار مرشوع توفري الطاقة 

صغري احلجم الصفقة باهظة التاكليف.

العوامل الرئيسية للنجاح

يمتثل العنرص الرئييس األول لنجاح المتويل بالقروض البنكية يف سعر الفائدة. لكام اكنت الفائدة منخفضة، لكام اكن القرض أكرث جاذبية 
لطاليب القروض احملمتلني. ميثل هيلك هذه القروض عنرصا رضوريا آخر. تمت هيلكة عدد من قروض مشاريع اإلضاءة املوفرة للطاقة 

بطريقة توزيع املخاطر املالية عىل املؤسسات املقرضة وموردي املنتج والواكالت املنفذة.

يعترب غياب املعرفة أو الويع عائقا كبريا أيضا يؤثر عىل هذا المنط من أمناط المتويل. يتعني إمداد املؤسسات املالية مبزيد من املعلومات 
عن فوائد برناجم توفري الطاقة. ينبيغ أن تبحث احلكومات واملؤسسات األخرى طرقا لإلمداد مبزيد من املعلومات الرضورية واملسوغات 

املصممة خصيصا لالحتياجات احمللية واإلقلميية احملددة. يف حالة المتويل الصغري، حيث تكون نسب الفائدة أعىل بكثري من نسب 
اإلقراض التجاري، قد تكون احلكومات أو الواكالت املنفذة قادرة عىل االستفادة من عالقهتا باملقرضني لتخفيض سعر الفائدة لملصابيح 
املوفرة للطاقة ليك تصبح يف متناول املستخدمني الهنائيني. لدى الواكالت اخليار أيضا الستخدام متويلها للرشاء  بسعر فائدة خمفض 

لزيادة توافر املصابيح املوفرة للطاقة وهسولة احلصول علهيا بالنسبة لملستخدمني الهنائيني الريفيني.

30)FIDE( الصندوق االستمئاين لتوفري الطاقة الكهربية املكسيك –  دراسة حالة: 

يف عام 1990، أطلقت احلكومة املكسيكية الصندوق االستمئاين لتوفري الطاقة الكهربية )FIDE(، أمانة وطنية لرتوجي ترشيد استخدام 
الطاقة الكهربية. تتضمن العديد من أنشطة FIDE تقدمي قروض بال فائدة أو بفائدة خمفضة ملشاريع توفري الطاقة املزنلية والتجارية 

.BANORTE والصناعية واخلاصة بالشوئن البلدية. مت وضع الربناجم بالتعاون مع رشياكها البنيك التجاري

اكن أحد األهداف الرئيسية لرباجم متويل توفري الكهرباء التابعة لـ FIDE هو زيادة مشاركة القطاع البنيك التجاري يف تقدمي القروض 
وغريها من أمناط المتويل ملشاريع ورشاكت توفري الطاقة. لتحقيق ذلك، مت إطالق صندوق مضان اكن مموال من قبل FIDE )5 مليون بزيو 

ومن قبل NAFIN، بنك تمنية مكسييك )50 مليون بزيو مكسييك، حوايل 4.4 مليون دوالر  مكسييك، حوايل 440000 دوالر أمرييك( 

28.  مجلس الطاقة العاملي (2004). توفير الطاقة: مراجعة على مستوى العالم – مؤشرات، سياسات، تقييم – تقرير مجلس الطاقة العاملي بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للبيئة وإدارة الطاقة ADEME. اململكة املتحدة: مجلس الطاقة 
العاملي

29. Makinson, S., (2006). Public Finance Mechanisms to Increase Investment in Energy Efficiency - A report for policymakers and public finance agencies. Basel:  BASE
30. اجلمعية األمريكية للطاقة (2012). متويل توفير الطاقة في الدول النامية – دروس مستفادة وحتديات مستمرة. مسترجع 18 مارس، 2012 من: 

http://www.usea.org/ Programs/EUPP/gee/presentations/Wednesday/Singh_Notes_ESMAP_EE_Financing_Scale_Up_Energy_Policy_draft.pdf

http://www.usea.org/ Programs/EUPP/gee/presentations/Wednesday/Singh_Notes_ESMAP_EE_Financing_Scale_Up_Energy_Policy_draft.pdf
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أمرييك(. غىط مضان FIDE/NAFIN 75% من القرض، احملدد فقط من قبل رأس مال الصندوق نفسه )حوايل 5 مليون دوالر أمرييك(. 
محتل البنك الرشيك متويل القرض واملخاطر الباقية بنسبة %25 من إمجايل الدين املمنوح.

 FIDE للدين نتاجئ مهمة فميا يتعلق خبدمة القرض واالستفادة من أمناط أخرى للمتويل وادخارات الطاقة. غىط FIDE تربز آليات متويل
حىت بذل العنايات الفنية املستحقة وتاكليف الصفقة ذات الصلة. وبالرمغ من جناح جسل مسار قرض FIDE حىت تارخيه، مل يمت منح 

قروض جتارية مبوجب قرض البنك اخلاص وبرناجم مضان FIDE/NAFIN. يربز هذا التحديات املسمترة إلقناع البنوك التجارية واحمللية 
بأن رشاكت ومشاريع توفري الطاقة رحبية وأن خدمة الديون من خالل ادخارات الطاقة تعترب منوذج يعمتد هيلع.

يبني مثال FIDE أنه ال ميكن استخدام صناديق الضامن حكل وحيد. يف املكسيك، يمت حاليا وضع اسرتاتيجيات وجهود، كتوعية املرصفيني 
وتدريهبم، قيد البحث لزيادة توعية قطاع المتويل التجاري بالفرص املصاحبة لمتويل توفري الطاقة.

ةيفاضإ رداصم

	• United Nations Environment Programme Division of Technology, Industry, and Economics - Energy Branch. 
•	 Hamilton K. )2009(. Energy efficiency and the finance sector – a survey on lending activities and policy issues.  UNEP Finance 

Initiative 
	• Rezessy S. & Bertoldi P. Joint Research Centre of the European Commission. Financing Energy Efficiency: Forging the Link 

between Financing and Project Implementation. 
	• European Fund for Southeast Europe. )2012(. Introducing Energy Efficiency Lending –What to consider? 

4-2 التعاقد عىل أداء خدمة الطاقة

التعاقد عىل أداء خدمة الطاقة هو أحد أشاكل الرشاء يمت فيه استخدام االدخارات املالية الناجتة عن اإلجراءات الناحجة لتوفري الطاقة 
لتغطية جزء من أو مجيع تاكليف االستمثار. يسهتدف هذا املهنج السيايس األبنية التجارية بشلك رئييس وميكن أن حيقق نتاجئ كبرية يف 

القطاع التجاري، مبا يمشل اإلضاءة املوفرة للطاقة. وبالرمغ من ذلك، ال تعد هذه طريقة رئيسية للتخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة 
للطاقة، حيث أن التاكليف اإلدارية إلجراء مراجعة احلسابات وترتيب المتويل وتنفيذ إجراءات توفري الطاقة تعترب باهظة التاكليف، ما مل مل 

يكن جحم املشاريع كبريا يتجاوز بكثري املنازل متعددة األرس.

-3 الوسائل واحملفزات املالية
 تعد الوسائل واحملفزات املالية وسائل سياسية تؤثر عىل أسعار الطاقة أو املنتجات املوفرة للطاقة هبدف ترشيد اسهتالك الطاقة. وتتضمن:

• احملفزات الرضيبية: سياسات تستخدم لملاكفأة عىل تصنيع ورشاء منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة و/أو املعاقبة عىل رشاء املصابيح 	
غري املوفرة للطاقة

• الدمع احلكويم واخلصومات واهلبات: تساعد عىل التغلب عىل العوائق املالية اليت يواجهها العديد من املستخدمني الهنائيني فميا 	
يتعلق باالستمثار يف املنتجات املوفرة للطاقة.

1-3 احملفزات الرضيبية

تلعب احملفزات الرضيبية دورا هاما يف زيادة إقبال املستخدمني الهنائيني عىل منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة. تجشع الرضائب املخفضة 
أو تعاقب عىل رشاء املصابيح غري املوفرة للطاقة31. ُتسهتدف آليات أخرى، اكالسهتالك املعجل أو اخلصم الرضييب  السلوك املرغوب فيه و/ 

أو اإلعفاءات الرضيبية، فقط يف املشاريع التجارية وال ترسي عىل تروجي املصابيح غري املوفرة يف القطاع السكين.

1-1-3 ختفيضات الرضائب

وفقا حملفز ختفيض الرضائب، يمت ختفيض أو إلغاء الرضائب اليت تدفع لرشاء األجهزة املوفرة للطاقة، كرضيبة االسهتالك أو الرضيبة عىل 
أو رسوم االسترياد. يف  الدول النامية، ميكن أن يكون ختفيض رسوم االسترياد ذا أمهية كبرية، حيث قد تكون   )VAT( القمية املضافة

املصادر احمللية لتكنولوجيا توفري الطاقة حمدودة وقد تكون الرسوم املوحدة عىل األجهزة املستوردة مبثابة عائق كبري الستخدامها.
التطبيق األكرث شيوعا بالنسبة السرتاتيجية   – CFLs حتديدا متثل ختفيضات الرضيبة عىل القمية املضافة بالنسبة لألجهزة املوفرة للطاقة – 

ختفيضات الرضائب خارج الدول املتقدمة. توجد أيضا امتيازات خاصة بالرضيبة عىل القمية املضافة بالنسبة ألسعار العاملة لتقليل تلكفة 
االستمثار يف جتديد األبنية. تصبح هذه االمتيازات أكرث شيوعا بالنسبة للرشاكت اليت تلزتم مبسهتدفات ماكسب توفري الطاقة وتقليص 

ثاين أكسيد الكربون. يعمل ختفيض سعر الرضيبة عىل القمية املضافة بالنسبة لملنتجات املوفرة للطاقة عىل ختفيض أسعارها نسبة إىل 
املنتجات غري املوفرة للطاقة، مبا يؤثر عىل املستخدمني الهنائيني لتحويل السوق لصاحل املنتجات املوفرة للطاقة.32

2-1-3 رفع الرضائب عىل التكنولوجيا غري املوفرة

عادة ما تكون املصابيح املوفرة للطاقة أغىل مثنا من املصابيح الوهاجة غري املوفرة للطاقة. واملستخدمون الهنائيون لدهيم حساسية جتاه 

UNEP (2006  .31) حتسني توفير الطاقة في الصناعة في آسيا – مراجعة اآلليات املالية كجزء من دليل توفير الطاقة للصناعة في آسيا. برنامج األمم املتحدة للبيئة
32. Næss-Schmidt S., Jespersen S. T., Termansen L. B., Winiarczyk M. & Tops J. (2008). Reduced VAT for environmentally friendly products. DG TAXUD

http://www.unep.fr/energy/finance/activities
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/doc/financing_energy_efficiency.pdf
http://ec.europa.eu/energy/efficiency/doc/financing_energy_efficiency.pdf
http://efse.lu/uploads/embedding_list_upload_4e00d0ca3fa4b/efse- annual-meeting-2011_workshop_energy efficiency-lending.pdf
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التاكليف املبدئية لملنتجات اليت يريدون رشاءها. ومن مث، فإن فرض رضيبة كبرية عىل املصابيح الوهاجة غري املوفرة يساعد عىل املزيد من 
تنافسية مزيد من املصابيح املوفرة للطاقة من منظور املستخدم الهنايئ.

املزايا
تعترب سياسات احملفزات الرضيبية منوذجية لتجشيع املستخدمني الهنائيني لالستفادة من املنتجات املوفرة للطاقة. ميكن هلذه احملفزات 

زيادة اعمتاد مصابيح CFLs أو LED والتجشيع عىل ذلك أو عدم التجشيع عىل استخدام املصابيح غري املوفرة. مقارنة بأمناط أخرى للدمع 
احلكويم، ميكن أن تكون احملفزات الرضيبية أيضا مفضلة، نظرا ألهنا أهسل يف التنفيذ. مكا أهنا تمتزي باملرونة الكبرية وميكن تعديلها 

وفقا الحتياجات العميل وميكن أن ترتبط مبارشة باملنتجات املسهتدفة اكملصابيح املوفرة للطاقة. ميكن أن يكون لرفع الرضيبة عىل املصابيح 
الوهاجة املوفرة أثر إجيايب عىل النظام املايل للدولة.

العقبات
بالرمغ من استخدام العديد من الدول لملحفزات الرضيبية لتعزيز توفري الطاقة، غالبا ما يكون من الصعب حتديد مدى فعالية هذه السياسات 

يف تغيري السلوك. ال مجتع بعض الدول بيانات عن معدالت اعمتاد حمفزات رضيبية. وختضع أيضا السياسات الرضيبية اخلاصة بتوفري 
الطاقة لالنهتازية.

من الصعب فصل أثر حمفز رضييب عن السياسات أو الرباجم األخرى املصاحبة أو التغريات السوقية، كزيادة أو اخنفاض أسعار الطاقة. 
باإلضافة إىل ذلك، قد ال تكون إزالة األعباء الرضيبية اكفية للتغلب عىل التاكليف املبدئية لملصابيح املوفرة. قد يكون رفع الرضيبة عىل 

املصابيح الوهاجة غري املوفرة غري فعال، إذا حددت عنارص أخرى، خبالف سعر التجزئة لملصباح، خيارات العمالء. بتخفيض مقدار الدخل 
الرضييب ملنطقة تتأثر بالسياسة الرضيبية، ميكن أن يكون للتخفيضات الرضيبية أثرا سلبيا عىل النظام املايل قد يكون من الصعب التغلب 

هيلع.

العوامل الرئيسية للنجاح
لتعزيز االستمثار يف اإلضاءة املوفرة للطاقة، عادة ما تكون احملفزات الرضيبية أكرث فعالية من الرضائب عىل استخدام الوقود أو الطاقة، 
نظرا ألن الفوائد ترتبط مبارشة باالستمثار. ميكن امجلع بني براجم احملفزات الرضيبية ووسائل وسياسات أخرى ويتعني تصمميها مبرونة 

فميا يتعلق مبتليق االئمتان. ومع ذلك، فإنه مقارنة بالسياسات األخرى للتخلص التدرجيي من اإلضاءة غري املوفرة، فإن تلكفة لك وحدة 
لإلدارة ميكن أن تكون مرتفعة.

لضامن النجاح، ينبيغ أن ترتبط احملفزات مبارشة باملنتجات أو النتاجئ اليت تيف مبعايري األداء. يف حالة اسهتداف احملفزات لتحقيق 
مصاحل املستخدمني الهنائيني، من الرضوري أن تكون اخلطوط العريضة للتأهيل بسيطة قدر اإلماكن ويمت توصيلها بوضوح. باإلضافة 

إىل ذلك، يتعني أن يمت حتديد املنتجات املؤهلة لدى منفذ الرشاء. أخريا، ينبيغ أن تدمع معايري الربناجم MEPS وتركز عىل املنتجات ذات 
اجلودة العالية.

CFLs إلغاء الرضيبة عىل غانا –  دراسة حالة: 
 CFLs أدارت حكومة غانا برناجما كبريا لتوفري الطاقة ملواجهة عدم التوازن بني العرض والطلب للشبكة الكهربية بالدولة. اكن ينظر إىل

كوسيلة هامة لرتشيد اسهتالك الطاقة. لرتوجي استخدام املصابيح عىل نطاق واسع وجعل أسعارها يف املتناول، قامت غانا بإلغاء التعريفات 
ورضيبة القمية املضافة عىل CFLs. قدرت إيرادات الرضائب امللغاة حبوايل 2 مليون دوالر أمرييك صايف قمية حالية )%20 رسوم 

استرياد و%12.5 رضيبة عىل القمية املضافة عىل CFL(33. يبلغ السعر السويق احلايل لملصباح الفلوري املدجم 11 وات بعالمة بيانات 
وبال عالمة جتارية حوايل 1.5 سيدي غاين )1 دوالر أمرييك(.34

رفع الرضائب عىل املصابيح الوهاجة غري املوفرة للطاقة تونس –  دراسة حالة: 

ختطط تونس للتخلص التدرجيي من املصابيح الوهاجة غري املوفرة للطاقة حبلول عام 2014. منذ 4 سنوات اعتبارا من 2008، اسهتدفت 
 CFLs لتحقيق اخرتاق للسوق بنسبة %90. لزيادة التلكفة املبدئية لملصابيح الوهاجة غري املوفرة بغرض وضع CFLs تونس تسويق 8 مليون

عىل بيع  موضع التنافسية عىل صعيد التلكفة، فرضت احلكومة رضيبة اسهتالك تصاعدية )من %10 يف 2007 إىل %50 يف 2011( 
.CFLs املصابيح الوهاجة. تستخدم إيرادات هذه الرضيبة لدمع تلكفة
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2-3 الدمع احلكويم واخلصومات واهلبات

يعد الدمع احلكويم واخلصومات واهلبات إجراءات سياسية تواجه التلكفة املبدئية لملصابيح املوفرة. يتسفيد هذا املهنج من قنوات السوق 
القامئة لتوزيع وبيع المكيات املزتايدة من املصابيح املوفرة للطاقة عالية اجلودة املطابقة لملعايري الفنية )ومع ذلك، ال تستخدم بعض براجم 

اهلبات قنوات السوق القامئة(. تستخدم هذه االسرتاتيجيات عىل حنو شائع يف القطاع السكين لتحقيق ختفيضات بسيطة وفورية يف 
األسعار، مما يجشع عىل مزيد من اعمتاد هذه االسرتاتيجيات. ميكن لملحفزات املقدمة لملصنعني أو املوردين أن تجشعهم عىل توريد املزيد 
من املنتجات املوفرة للطاقة، بافرتاض أن معظم احملفزات سوف تنعكس يف سعر منخفض. ميكن أن تساعد احملفزات اخلاصة بالبائع عىل 

زيادة توفر املنتج وخفض األسعار عىل املدى الطويل بزيادة جحم املبيعات.

إن أحصاب املصلحة الذين تزيد احمتاالت تأثرمه هبذه األنواع من الرباجم مه املستخدمون الهنائيون والبائعون واملسوئلون عن الرتكيب 
واملصنعون. ميكن أن يتحمل التاكليف املتعلقة بتنفيذ تلك الرباجم ثالثة من أحصاب املصلحة الرئيسيني:

• عندما توجد إماكنية إلدرار إيرادات نتيجة األمعال اليت هتدف إىل تقليل الطلب املزتايد والقضاء عىل رسقة الطاقة 	 رشاكت املرافق – 
أو زيادة اإليرادات من اخلدمات اإلضافية أو الكهرباء املباعة.

• حيث توجد إماكنية لزيادة اإليرادات من املبيعات املوسعة لملنتجات أو 	 استمثارات طرف ثالث من قبل املصنعني أو مقديم اخلدمة – 
اخلدمات.

• عندما يمت حتديد الفوائد االجمتاعية والبيئية وتعترب قابلة للتحقيق.	 أو املنمظات الدولية –  احلكومة و/ 

2-3 الدمع احلكويم واخلصومات واهلبات

يعد الدمع احلكويم واخلصومات واهلبات إجراءات سياسية تواجه التلكفة املبدئية لملصابيح املوفرة. يتسفيد هذا املهنج من قنوات السوق 
القامئة لتوزيع وبيع المكيات املزتايدة من املصابيح املوفرة للطاقة عالية اجلودة املطابقة لملعايري الفنية )ومع ذلك، ال تستخدم بعض براجم 

اهلبات قنوات السوق القامئة(. تستخدم هذه االسرتاتيجيات عىل حنو شائع يف القطاع السكين لتحقيق ختفيضات بسيطة وفورية يف 
األسعار، مما يجشع عىل مزيد من اعمتاد هذه االسرتاتيجيات. ميكن لملحفزات املقدمة لملصنعني أو املوردين أن تجشعهم عىل توريد املزيد 
من املنتجات املوفرة للطاقة، بافرتاض أن معظم احملفزات سوف تنعكس يف سعر منخفض. ميكن أن تساعد احملفزات اخلاصة بالبائع عىل 

زيادة توفر املنتج وخفض األسعار عىل املدى الطويل بزيادة جحم املبيعات.
إن أحصاب املصلحة الذين تزيد احمتاالت تأثرمه هبذه األنواع من الرباجم مه املستخدمون الهنائيون والبائعون واملسوئلون عن الرتكيب 

واملصنعون. ميكن أن يتحمل التاكليف املتعلقة بتنفيذ تلك الرباجم ثالثة من أحصاب املصلحة الرئيسيني:
• عندما توجد إماكنية إلدرار إيرادات نتيجة األمعال اليت هتدف إىل تقليل الطلب املزتايد والقضاء عىل رسقة الطاقة 	 رشاكت املرافق – 

أو زيادة اإليرادات من اخلدمات اإلضافية أو الكهرباء املباعة.
• حيث توجد إماكنية لزيادة اإليرادات من املبيعات املوسعة لملنتجات أو 	 استمثارات طرف ثالث من قبل املصنعني أو مقديم اخلدمة – 

اخلدمات.
• عندما يمت حتديد الفوائد االجمتاعية والبيئية وتعترب قابلة للتحقيق	 أو املنمظات الدولية –  احلكومة و/ 

1-2-3 الدمع احلكويم

ميكن استخدام أشاكل الدمع احلكويم كإجراء مؤقت لتعبئة املستخدمني الهنائيني أو إلعداد السوق للواحئ جديدة أو لتعزيز تكنولوجيا 
استخدام األموال املتاحة لتقليل  اإلضاءة املوفرة للطاقة بإنشاء سوق أكرب مما هو موجود35. تمتثل األهداف الهنائية ملثل هذه الرباجم يف: 

املخاطر املتصورة لملشتغلني بالسوق وتقليل التلكفة املبدئية ملنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة وجذب انتباه مستخدمني آخرين غري مهمتني أو 
غري مطلعني وختفيض األسعار مؤقتا حىت تقود اجتاهات السوق هذه األسعار حنو االخنفاض وإجياد حتول سويق مستدام36.

CFL مرشوع دمع مرص –  دراسة حالة: 
مرفق البيئة العاملي GEF "تطوير اإلضاءة املوفرة للطاقة وأجهزة األبنية   /UNDP سوف يعمل مرشوع الربناجم اإلمنايئ لألمم املتحدة

اعتبارا من 2010 حىت 201537. يمتثل اهلدف يف تعجيل التحول السويق يف القطاع السكين من خالل توفري CFLs عالية اجلودة  األخرى" 
اليت خصصت 18 مليون جنيه مرصي لدمع بيع من 3 مليون إىل 4   )MoEE( بأسعار مدعومة. تشارك يف املرشوع وزارة الكهرباء والطاقة

مليون مصباح إضايف. يبلغ الدمع %50 من سعر بيع املصابيح بالتجزئة.
سوف تكون الفئة املسهتدفة حتديدا تلك األرس حمدودة الدخل غري القادرة أو املستعدة لالستمثار يف CFLs نظرا لبقاء تاكليفها مرتفعة 

نسبيا، مقارنة مبستوى دخل تلك األرس وتعريفة الكهرباء احلالية اخلاصة هبم. يبلغ عدد العمالء يف هذه الفئة 5 مليون معيل، ميثلون ما يربو 
عىل %23 من مجيع العمالء السكنيني يف الدولة.

اسهتدفت ادخارات الطاقة الناجتة 0.67 تريا وات-الساعة من طلب الكهرباء الرتامكي مع جتنب 0.37 مليون طن من انبعاثات ثاين أكسيد 
الكربون.

35. Vreuls, H. (2007). Evaluating energy efficiency policy measures & DSM programs. The Netherlands: SenterNovem
36. Gibbs, M. and Townsend, J. (2000). The Role of Rebates in Market Transformation: Friend or Foe. IACEEE 2000 Summer Study on Energy Efficiency in Buildings (6.121-6.132). Retrieved from: 
    http://www.eceee.org/conference_proceedings/ACEEE_buildings/2000/Panel_6/p6_11/paper

http://www.undp.org.eg/Portals/0/Project%20Docs/Env_Pro%20Doc_Energy%20Efficiency.pdf :مسترجع 9 يوليو 2012 من .(UNDP (2011 37. وثيقة مشروع

http://www.eceee.org/conference_proceedings/ACEEE_buildings/2000/Panel_6/p6_11/paper
 http://www.undp.org.eg/Portals/0/Project%20Docs/Env_Pro%20Doc_Energy%20Efficiency.pdf
 http://www.undp.org.eg/Portals/0/Project%20Docs/Env_Pro%20Doc_Energy%20Efficiency.pdf
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2-2-3 اخلصومات
تجشع براجم اخلصومات اخلاصة باإلضاءة العمالء عىل رشاء املصابيح املوفرة للطاقة ذات التاكليف املبدئية األعىل. تعد اخلصومات أداة 
حتفزي مالية للتحول السويق وتكون حتديدا مفيدة عندما يمت إدخال منط جديد من تكنولوجيا اإلضاءة بإحدى األسواق. قامت منمظات دمع 
توفري الطاقة واحلكومات بدراسة وتقيمي قوائد اخلصومات، مع توثيق أفضل املامرسات. قدم لك من املجلس األمرييك واألورويب القتصاد 
توفري الطاقة جسالت من أمعال املؤمترات وتقارير تلخص أفضل ممارسات براجم اخلصومات38. وعادة ما يمت تنفيذ هذه الرباجم من قبل 

رشاكت املرافق أو رشاكت خدمات الطاقة.
وغالبا ما يكون لدى رشاكت املرافق الكهربية القدرات الفنية األقوى وقدرات التنفيذ. يف دول أصغر خبربات فنية وقدرات مؤسسية حمدودة، 
قد تكون إدارة رشاكت املرافق لربناجم اخلصم يه اخليار الوحيد القابل للتطبيق لتنفيذ براجم توفري الطاقة ومتويلها39. ميكن للعمالء رشاء 

املصابيح املؤهلة من عدد من املرافق، مبا يمشل منافذ ومواقع البيع بالتجزئة، حيمثا يعتاد العميل عىل سداد فاتورة الكهرباء اخلاصة.
ينبيغ تصممي براجم اخلصومات اخلاصة باملصابيح خصيصا مجلهور حمدد. يؤثر شلك اخلصم عىل استجابة امجلهور. غالبا ما جترى 

الدراسات التجريبية مع فائت جمزأة من العمالء لتحديد شلك اخلصم ذي التأثري األكرب. تتضمن أشاكل اخلصومات:

• اخلصومات عن طريق اإلرسال بالربيد الذي خيول ملشرتي املصباح املوفر للطاقة احلصول عىل شيك أو خصم للرشاء املستقبيل مقابل 	
إرسال كوبون وإيصال وباركود عن طريق الربيد للرشاء

• اخلصومات الفورية يف مركز البيع اليت يمت استبداهلا يف متاجر التجزئة	
• خطط من الباب إىل الباب اليت فهيا يقوم مندوبو املبيعات ببيع بضائعهم وحيصل املستخدمون الهنائيون عىل اخلصومات اخلاصة هبم 	

عند سداد فاتورة الكهرباء
• خصومات منتصف الطريق، حيث تقوم رشكة املرافق أو جهة المتويل بتقدمي خصم مبارش لملصنع أو املوزع أو تاجر التجزئة بدال من 	

املستخدم الهنايئ. يؤدي هذا إىل سعر جتزئة خمفض لملنتج وجمهود إداري وتلكفة اقل ملدير الربناجم.

تتضمن براجم اخلصومات أنشطة زيادة التوعية وامحلالت اإلعالمية لتوعية جتار التجزئة واملستخدمني الهنائيني بفوائد اإلضاءة املوفرة 
للطاقة40. يمت حتديد معظم اخلصومات عند مستويات تعاجل السوق احمللية اليت ال تتجاوز املقاطعة أو الوالية وبشلك شائع، داخل منطقة 

رشكة مرافق كهربية واحدة. ينبيغ حتديد اخلصم اخلاص بلك نوع من أنواع املصابيح املمزية يف برناجم حتفزي عند مستوى يعوض الفارق 
يف التلكفة بني املنتجات املوفرة وغري املوفرة.

تعد تقيميات منتصف املدة وما بعد الربناجم رضورية لتتبع وقياس جناح الربناجم وإلجراء تعديالت منتصف املدة مبا يعكس اجتاهات 
السوق. ينبيغ أن تتبع براجم اخلصومات أسعار السوق بانتظام، حبيث ميكن تعديل مستويات اخلصم نظرا الخنفاض أسعار التكنولوجيات 
اجلديدة مبرور الزمن. عىل سبيل املثال، ميكن تعديل مبالغ اخلصم وفقا لتحوالت أسعار السوق، أو ميكن إيقاف اخلصومات إذا اخنفضت 

أسعار السوق إىل احلد الذي تكون فيه أسعار املصابيح املوفر للطاقة يه نفس أسعار األنواع غري املوفرة للطاقة.

3-2-3 اهلبات

تعزز براجم اهلبات من الرتكيب الرسيع لملصابيح املوفرة للطاقة من خالل توزيعها جمانا للعمالء من الساكن واملشاريع الصغرية. ميكن 
تنفيذ هذه الرباجم من خالل:

• براجم اهلبات املسهتدفة اليت تسىع للوصول إىل فئة حمددة من الساكن، وغالبا ما يكون من خالل االستفادة من مناسبة قامئة أو 	
ماكن مجتع. ميكن أن يتضمن هذا مواقع مسهتدفة، مثل املعارض املجمتعية اليت قد تركز عىل املجمتعات الريفية

• براجم اهلبات من الباب إىل الباب اليت هتدف إىل توصيل مكية كبرية من مصابيح CFL أو LED لفئة مسهتدفة من الساكن )غالبا من 	
املقميني يف مناطق جغرافية قريبة حمدودي الدخل( 

تعمل هذه اإلجراءات بشلك جيد مع اسرتاتيجيات اإلدارة من جانب الطلب، اكلرشاء بامجللة.

CFL برناجم استدامة جنوب أفريقيا –  دراسة حالة: 

آلية   – )CFL( املصابيح الفلورية املدجمة الربناجم الوطين لإلضاءة املوفرة للطاقة -  قام مرشوع رشكة املرافق اجلنوب أفريقية إسكوم – 
بتوزيع أكرث من 30 مليون CFLs جمانا يف جنوب أفريقيا منذ 2007، من خالل امجلع بني براجم من الباب إىل   )CDM( التمنية النظيفة

الباب والبوابة إىل البوابة ومراكز االستبدال. وفقا للتقديرات، سوف يؤدي لك مليون مصباح CFLs موزع إىل اخنفاض يف اسهتالك 
الكهرباء يصل إىل 60 جيجا وات يف الساعة سنويا. مع معظم الكهرباء السكنية املولدة من حمطات توليد الطاقة اليت تعمل بالفحم، مت 

التأكيد عىل أن هذا املرشوع قد وفر ما يربو عىل 70 مليون طن من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون ووفر للعمالء من الساكن اجلنوب 
أفريقيني املشاركني  ماليني الراندات اجلنوب أفريقية. عالوة عىل ذلك، توفرت أكرث من30000 فرصة معل مؤقتة نتيجة هلذا املرشوع.

 CFL41 يف مجيع أرجاء الدولة وفقا لربناجم استدامة CFLs لملساعدة عىل استدامة ادخارات الطاقة هذه سوف تسمتر إسكوم يف توزيع
الذي يتوقع أن يوزع من 20 إىل 40 مليون CFLs ما بني 2011 و2013. سوف يمت إنتاج رصيد كربون كعنرص ممكل لملرشوع لتغطية 

التاكليف املرتبطة برشاء املصابيح والتوزيع والتخلص والتواصل، باإلضاقة إىل إجراءات الرصد والتحقق.

.www.eceee.org .اجمللس األوروبي القتصاد توفير الطاقة .www.aceee.org :38. اجمللس األمريكي القتصاد توفير الطاقة
39. اجلمعية األمريكية للطاقة (2012). متويل توفير الطاقة في الدول النامية – دروس مستفادة وحتديات مستمرة. مسترجع 18 مارس، 2012 من:

http://www.usea.org/ Programs/EUPP/gee/presentations/Wednesday/Singh_Notes_ESMAP_EE_Financing_Scale_Up_Energy_Policy_draft.pdf 
http://www.cee1.org/resid/rs-lt/06rs-lt-progsum.pdf :40. كونسيرتيوم توفير الطاقة (2006). امللخص الوطني لبرامج اإلضاءة السكنية. مسترجع في 8مارس 2012 من

http://www.eskom.co.za/content/The%20Eskom%20 :مسترجع في 9 يوليو 2011 على .(CDM) (2011) مشروع آلية التنمية النظيفة (CFL) 41.  برنامج إسكوم الوطني لإلضاءة املوفرة: املصابيح الفلورية املدجة
National%20Efficient%20Lighting%20Programme%20Compact%20Fluorescent%20Lamps%20Clean%20Development%20Mechanism%20Project.pdf

http://www.usea.org/ Programs/EUPP/gee/presentations/Wednesday/Singh_Notes_ESMAP_EE_Financing_Scale_Up_Energy_Policy_draft.pdf
http://www.eskom.co.za/content/The%20Eskom%20
http://www.eskom.co.za/content/The%20Eskom%20
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املزايا

يف العديد من احلاالت تكون التلكفة املبدئية عائقا كبريا لرشاء منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة. تساعد براجم الدمع احلكويم واخلصومات 
واهلبات املستخدمني الهنائيني من خالل ختفيض هذه التاكليف املبدئية42. ميكن هلذه الرباجم أيضا توفري الوقت واجلهد الذين حيتاجهام 

املستخدمون الهنائيون للبحث عن مشرتياهتم، نظرا ألن املنتجات حمددة فعليا. مكا أن هذه الرباجم ميكهنا أيضا ختفيض املخاطر اليت قد 
يتعرض هلا املصنعون وجتار التجزئة، ألن خطة الدمع تسفر عن فوائد ومبيعات إضافية وتقلل من خماطر ختزين املصابيح املوفرة للطاقة 

وعرضها اليت قد يتعرض هلا جتار التجزئة.
قد تتناسب هذه األنواع من الرباجم متاما مع براجم متويل الكربون )تنظر قسم 3(، نظرا للهسولة النسبية يف قياس أثر الربناجم، فميا يتعلق 

بادخارات الطاقة. تعد اآللية اليت يعمل هبا الربناجم يف غاية الهسولة ويهسل حتديد املستفيدين من الربناجم. ختفض مثل هذه الرباجم من 
تصور خماطر األداء، نظرا ألن املستخدمون الهنائيون يفرتضون أن املنتج رديء اجلودة لن يكون مدعوما.

تعد براجم الدمع احلكويم واخلصومات واهلبات أيضا أداة قمية حللول مطلوبة حيمثا يتعني ختفيف امحلل الزائد رسيعا أثناء جعز توليد 
الكهرباء، حيث ال تيف إمدادات الطاقة الكهربية بالطلب. عىل سبيل املثال، بعد األرضار اليت خلفها الزلزال وتسونايم يف 2011، واجهت 
اليابان انقطاعا متداوال للتيار الكهريب وأزمة محتيل زائد يف أوقات الصيف. لتقليل الطلب عىل الطاقة الكهربية، قدم جتار التجزئة بعرض 
مصابيح LED عىل نطاق واسع بأسعار خمفضة، وحصب ذلك محالت توعية من قبل احلكومة ورشاكت املرافق حتث املستخدمني الهنائيني 

 LED واملشاريع الصغرية عىل القيام بدورمه لتقليل الطلب عىل الطاقة الكهربية. خالل هشور معدودة، جتاوزت وحدات مبيعات مصابيح
ألول مرة43. مبيعاد مصابيح الفتيلة املعدنية )الوهاجة( 

ختاما، ميكن هلذه الرباجم أن تكون فعالة عىل صعيد التلكفة بالنسبة للحمالت احلكومية عندما يمت دمعها من قبل جتار التجزئة واملصنعني 
ورشاكت املرافق. ونظرا ألهنا براجم طوعية، فهي تتجه لتوعية املستخدم الهنايئ بالتكنولوجيات اجلديدة لتوفري الطاقة بدون رد الفعل العنيف 

الذي ميكن أن يصاحب الرباجم املقررة. ووتتضافر هذه الرباجم أيضا مع براجم وضع العالمات عندما تقدم وتروج ملنتجات ذات عالمات. 
أخريا، ميكن هلذه الرباجم تعزيز الطلب السويق علهيا وختفيض تاكليف لك وحدة.

العقبات

قد ال تكون براجم الدمع احلكويم واخلصومات واملنح مستدامة يف حاالت تكون فهيا املصابيح املوفرة للطاقة غري متاحة بهسولة وال يزال 
االستخدام  يتعني تنفيذ بروتوكول لتأهيل هذه املنتجات. مكا أن هذه الرباجم عرضة الستغالل االنهتازيني وقد يكون هلا أثر ارتدادي – 

املزتايد ملنتجات اإلضاءة اجلديدة مع ادخارات طاقة أقل من املتوقع. ميكن أن تؤثر هذه الرباجم عىل قنوات التجزئة والتوزيع، إذا مل تدخل 
مضن معلية تصممي الربناجم44.

قد تكون تاكليف هذه الرباجم مرتفعة )للك وحدة(، خاصة عندما يكون العدد الفعيل ملصابيح توفري الطاقة املدعومة أقل بكثري من املتوقع. 
مكا أنه من الصعوبة مباكن الدعاية الاكفية لوجود حمفزات لملستخدمني الهنائيني املتأثرين هبذه الرباجم. ميكن أن يكون دمع األجهزة بنسبة 

اخرتاق مرتفعة فعليا باهظ التلكفة وله أثر حمدود ومرتفع التاكليف عىل أساس لك وحدة. بالنسبة للخصومات، ميكن أن تتفاوت نسبة 
املشاركة بناء عىل طريقة مطالبة املستخدمني للخصومات اخلاصة هبم. يف الدول املتقدمة، ميكن أن تقل نسبة كوبونات اخلصومات املستبدلة 

أقل من %1 يف العديد من احلاالت. ميكن أن يكون من الصعب أيضا حتديد من ينبيغ أن يتحمل عب تلكفة معاجلة اخلصومات، تاجر 
التجزئة أم رشكة املرافق أم الواكلة احلكومية.

العوامل الرئيسية للنجاح

لتحقيق النجاح، يتعني عىل براجم الدمع احلكويم واخلصومات واهلبات ربط احملفزات االقتصادية املتأصلة يف الرباجم بإجراءات سياسية 
أخرى. يتعني أيضا أن تتضمن هذه الرباجم مشاركة أحصاب املصلحة، مكا هو احلال مع االتفاقيات التطوعية وامحلالت الرتوجيية اليت 
ينفذها جتار التجزئة. من الرضوري أيضا تجشيع وماكفئة منيجت املصابيح اليت تتجاوز احلد األدىن من مستويات أداء الطاقة مبقدار 

حمدد. لتحقيق أثر دامئ، تتطلب هذه الرباجم اسرتاتيجية انتقال متاكملة لتحويل السوق إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة عىل املدى الطويل، ال 
حتقيق جمرد زيادة حلظية يف القبول.

ينبيغ أن تكون الطريقة اليت حيصل هبا املستخدمون الهنائيون عىل احملفز االقتصادي املصاحب بسيطة وهسلة االستخدام، مع أقل حد 
من البريوقراطية والتأخريات احملمتلة. يعد الدمع احلكويم املبارش أو احملفزات األخرى مبراكز البيع أكرث فعالية من اخلصومات عن طريق 

اإلرسال بالربيد، مكا أن تلكفهتا اإلدارية للك وحدة تكون أقل. ينبيغ أن تقود احملقزات إىل رشاء مصابيح عالية التوفري للطاقة وعالية 
اجلودة لزيادة ثقة املستخدم الهنايئ يف هذه املصابيح. عند تقيمي هذه احملفزات، ينبيغ أن يضع املخططون يف االعتبار أن لك موقف 
خيتلف عن اآلخر. ينبيغ أن تتضمن براجم الدمع لكا من أهداف احلصة السوقية لإلضاءة املوفرة للطاقة والغايات الوطنية لتوفري الطاقة.
يعد وضع خط أساس مكي اكف هو اخلطوة األوىل يف قياس جناح أي برناجم. عىل سبيل املثال، قد يتخذ هذا شلك معلومات احلصة 
السوقية اليت جيب مثال رشاؤها من رشاكت أحباث السوق أو الناجتة حتديدا عن الربناجم. بدون خط األساس، ميكن املبالغة يف تقدير 

النتيجة املتوقعة واالثار اخلاصة بالدمع احلكويم واملنح. تسهتدف بعض يراجم اهلبات فائت منتقاة، لذا، ينبيغ تصممي آليات إلعالم هذه 
الفائت، بشلك كبري قدر اإلماكن، للحيلولة دون االنهتازية أو االستخدام غري الاكيف لملصابيح اليت توزع أو تشرتى45.

قد حيتاج مصممو الرباجم إىل إجراء مسوح لتقيمي اجتاهات املستخدم الهنايئ وسلوكه، فميا يتعلق باملصابيح اجلديدة املوفرة للطاقة. مكا 
ينبيغ علهيم حتديد آليات توفري احملفز املفضل. ينبيغ تقيمي قدرة معلية اخلصم لتحديد مدى قدرة جتار التجزئة املشاركني عىل تتبع 

املبيعات وتقدمي خصومات مبراكز البيع. منوذجيا، ينبيغ توزيع املصابيح املوفرة للطاقة خالل قنوات توزيع متعارف علهيا حمليا لزيادة قبول 
لك من املنتجات والربناجم من قبل أحصاب املصلحة. بالنسبة للرباجم اليت تعزز توزيع مك كبري من املصابيح ملرة واحدة أو لفرتة حمدودة 

باستبدال مصابيح العميل الوهاجة غري املوفرة للطاقة )عىل سبيل املثال رصيد آلية التمنية النظيفة(، ينبيغ أن يضع املخططون طرق إدارية 
سلمية بيئيا ملعاجلة املصابيح املجمعة وختزيهنا والتخلص مهنا أو حىت إعادة تدويرها )انظر قسم 5(.

عدد املصابيح املدعومة  عندما يعمل الربناجم، ينبيغ تتبع املبيعات لتوفري بيانات لقياس ادخارات الربناجم. ينبيغ أن تتضمن التحليالت: 
ونسبة املرافق املؤهلة املشاركة يف الربناجم وعدد الواكالت املدعومة ونسبة التاكليف املتعلقة باالستمثار إىل الدمع الفعيل. أخريا، ينبيغ أن 

يكون للرتكزي عىل الدمع وتوفره حدا زمنيا لتيسري إدخال التكنولوجيات اجلديدة بالسوق أو أن يكون قارصا عىل الفائت املسهتدفة اليت 
حتتاج التكنولوجيا احتياجا ماسا46.

ECS :السياسات املالية لنحسني توفير الطاقة. الضرائب واملنح والدعم احلكومي. بروكسل .(ECS) (2002) 42. أمانة ميثاق الطاقة
43. Kurihara, Takeshi. (2011). Power-saving public turns to LED. Daily Yomiuri Online/The Daily Yomiuri. Retrieved on 6 May 2012 at: http://www.yomiuri.co.jp/dy/business/T110605002562.htm
44. Vreuls, H. (2007). Evaluating energy efficiency policy measures & DSM programs. The Netherlands: SenterNovem.
45. Friedmann, R. & De Martino Jannuzzi, G. (1999). Evaluating Mexican and Brazilian Residential Compact Fluorescent Lamp Programs: Progress and Unresolved Issues. Faculdade de Engenharia 

Mecanica   Retrieved from: http://www.fem.unicamp.br/~jannuzzi/documents/evaluat-mx-br.pdf
46.   Uyterlinde, M. and Jeeninga, H. (1999). Evaluation of energy efficiency policy instruments in households in five European countries. ECEEE 1999 summary Study Panel 1, 20. 
        Retrieved from: http://www.eceee.org/conference_proceedings/eceee/1999/Panel_1/p1_20/paper

http://www.yomiuri.co.jp/dy/business/T110605002562.htm
http://www.fem.unicamp.br/~jannuzzi/documents/evaluat-mx-br.pdf
http://www.eceee.org/conference_proceedings/eceee/1999/Panel_1/p1_20/paper
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-4 الدمع واملعلومات وسياسات العمل الطويع
يساعد الدمع واملعلومات وسياسات العمل الطويع عىل وضع مهنج سيايس متاكمل لالنتقال إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة. تتضمن هذه 

السياسات العنارص التالية:

• رفع الويع والرتوجي والتوعية – لتعبئة الدمع امجلاهريي وتغيري االجتاهات والسلوكيات املجمتعية والثقافية جتاه اإلضاءة املوفرة 	
للطاقة )انظر قسم 6(

• الفواتري املفصلة واإلفصاح – تقدمي معلومات مفصلة عن اسهتالك الطاقة ليك يستطيع املستخدمون الهنائيون معرفة ورصد فوائد 	
استخدام املنتجات املوفرة للطاقة

• وضع العالمات واالعمتاد طوعيا – تجشع املصنعني عىل إعالم املستخدمني الهنائيني طوعيا عن توفري الطاقة اخلاص مبنتجاهتم	
• القطاع العام كقدوة وجتربة معلية – برتشيد استخدام الطاقة يف املباين احلكومية، تكون املبادئ املطبقة لتوفري الطاقة جتربة 	

معلية لعموم امجلاهري

1-4 رفع الويع والرتوجي والتوعية

هتدف امحلالت اإلعالمية املصممة من قبل الواكالت احلكومية أو رشاكت املرافق لتوعية امجلهور وتعبئته والتأثري عىل السلوكيات واالجتاهات 
والقمي واملعرفة االجمتاعية أو الفردية. يمتثل الغرض من امحللة اإلعالمية اخلاصة بتوفري الطاقة يف رفع الويع بني املستخدمني الهنائيني 

والرتوجي لسياسات اإلضاءة املوفرة للطاقة وتوعية معوم امجلاهري.

سوف يبحث املستخدمون الهنائيون املطلعون عن براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة ويشاركون فهيا. تساعد املعلومات الدقيقة املستخدمني 
الهنائيني عىل إدراك األثر طويل املدى الذي سوف حيدثه استخدام املصابيح املوفرة للطاقة يف فواتري الطاقة اخلاصة هبم. عىل سبيل املثال، 
بالرمغ من أن أسعار CFLs يف املتناول، إال أهنا ال تزال أغىل من املصابيح الوهاجة، وتشري املسوح إىل أن فارق السعر املبديئ هو العقبة 

الرئيسية لرشاء املصابيح املوفرة للطاقة. يعد املستخدمون الهنائيون الذين يدركون وحيسبون فرتة االسرتداد وإمجايل ادخارات التلكفة 
احملمتلة الستخدام CFL أكرث استعددادا لالستمثار يف فوائد االدخارات طويلة املدى.

تساعد خمتلف اسرتاتيجيات التسويق املستخدمني الهنائيني واملشاريع الصغرية عىل فهم مسائل اسهتالك الطاقة وحتدد فرص توفري 
الطاقة47. تتضمن األنشطة اليت تعمل عىل توعية وإعالم الفائت املسهتدفة إطالق محالت تواصل تقدم أدوات ومعلومات عىل شبكة اإلنرتنت 

وتجشع املشتغلني الرئيسيني يف سلسلة توريد اإلضاءة عىل إقامة اتصاالت مسهتدفة الستخدام مراكز البيع. تزيد براجم املعلومات من 
فعالية الوسائل السياسية األخرى وأثرها عىل املدى الطويل )انظر قسم 6(.

2-4 الفواتري املفصلة واإلفصاح

تعرض براجم الفواتري املفصلة واإلفصاح معلومات مفصلة عن اسهتالك الطاقة يف فاتورة املستخدم أو مبارشة عىل اجلهاز الكهريب أو 
العداد املرفق48. جتعل هذه الرباجم املستخدم الهنايئ عىل ويع بمك الطاقة الذي يستخدمه لألغراض املختلفة، ومن مث، يستطيعون تغيري 
سلوكهم يوما بعد يوم وخيتارون املنتجات اليت سوف تساعدمه عىل ترشيد االسهتالك والتاكليف. تسهتدف هذه الرباجم سلوك املستخدم 

الهنايئ أكرث من التكنولوجيات احملددة. متكن براجم الفواتري والقياس بالعددادات واإلفصاح املستخدمني الهنائيني عىل توفري ما يصل إىل 
%10 من اسهتالك الطاقة49 ويه عادة ما تكون فعالة عىل صعيد التلكفة لإلدارة50. تتوقف فعاليهتا بدورها عىل منط التغذية الراجعة للربناجم 

– حتديدا سواء اكنت مبارشة أو غري مبارشة51.

• التغذية الراجعة املبارشة تقدم معلومات من خالل العداد أو من خالل شاشة عرض مصاحبة. قد يستجيب مستخدمو الطاقة ذوي الطلب 	
الزائد للتغذية الراجعة املبارشة عن مستخديم الطاقة ذوي الطلب املنخفض وترتاوح ادخاراهتم الناجتة عن التغري السلويك من 5% 
إىل %15. تعد التغذية الراجعة بالعداد الكهريب مرتفعة المثن ويصعب اإلمداد هبا، لذا، يفضل عرض استخدام الطاقة عىل األجهزة 

الكهربية نفهسا أو بالقرب مهنا
• التغذية الراجعة غري املبارشة يمت إعدادها قبل الوصول إىل مستخدم الطاقة عن طريق الفواتري بشلك طبييع. تعد التغذية الراجعة غري 	

47.   Egan, C., Abelson, J. (2005). Designing and Implementing Marketing and Communications Campaigns for Labelling and Standards Setting Programs. In Energy Efficiency Labels and Standards: A 
Guidebook for Appliances, Equipment and Lighting (2nd edition). US: CLASP.

48. Koeppel S.  (2007). Assessment of Policy Instruments for Reducing GREENHOUSE GAS Emissions From Buildings. France: United Nations Environment Programme.
49. Ibid.
50. Darby, S. (2000). Making it obvious: designing feedback into energy consumption. Proceedings of the 2nd International Conference on Energy Efficiency in Household Appliances and Lighting. 
    Italy: Italian Association of Energy Economists/EC-SAVE Programme.
51. Darby, S. (2000). Making it obvious: designing feedback into energy consumption. Proceedings of the 2nd International Conference on Energy Efficiency in Household Appliances and Lighting. 
         Italy: Italian Association of Energy Economists/EC-SAVE Programme.
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املبارشة أكرثمالءمة من التغذية الراجعة املبارشة لتوضيح آثار االسهتالك نتيجة التغريات الكبرية، اكستبدال املصابيح غري املوفرة 
وتركيب دوائر حتويل كهربية جديدة لإلضاءة يف مجمع سكين اجمتايع، مبا يحمس للساكن باستخدام اإلضاءة فقط عندما حيتاجوهنا. 

ميكن أن تصل ادخارات الطاقة هلذه التغذية الراجعة والتحمك إىل 10%

املزايا

ميكن أن تسفر براجم الفواتري املفصلة واإلفصاح عن ادخارات مستدامة للطاقة من خالل مساعدة املستخدمني الهنائيني واملستخدمني عىل 
تبين عادات موفرة للطاقة. مكا ميكن هلذه الرباجم مساعدة رشاكت املرافق عىل تعزيز عالقهتا بعمالهئا من خالل تقدمي خدمات مفيدة ذات 

قمية مضافة. إن حتسني السلوك يقدم إدخارات للطاقة بال تلكفة تتجاوز احللول املمكنة القامئة عىل التكنولوجيا، حيث قد خيتار املستخدمون 
الهنائيون إطفاء األضواء واالستفادة من ضوء الهنار ألبعد مدى مبجرد إدراكهم لتاكليف االسهتالك.

العقبات
نظرا للتكنولوجيا املطلوبة إلجياد واحلفاظ عىل تغذية راجعة مسمترة الستخدام الطاقة لملستخدم الهنايئ، ميكن أن يكون تنفيذ براجم 

الفواتري املفصلة واإلفصاح مرتفع التاكليف ومعدالت عوائدها غري مؤكدة. باإلضافة إىل ذلك، يتعني تصمميها بعناية لتقدمي تغذية راجعة 
مفيدة ودقيقة للعمالء. يوجد أيضا احمتال استخدام املستخدمني الهنائيني طاقة أقل دون االنتقال إىل تكنولوجيات أكرث توفريا للطاقة، نظرا 

ألن ذلك هو أقل الطرق تلكفة إلدارة استخدامهم للطاقة. ومع ذلك، فإن براجم الفواتري واإلفصاح وحدها لن تقود املستخدمني الهنائيني لتبين 
اإلضاءة املوفرة للطاقة

العوامل الرئيسية للنجاح
ينبيغ تقيمي براجم الفواتري املفصلة واإلفصاح عىل حنو منتظم ويتعني ربطها بآليات أخرى، حيث تقدم التغذية الراجعة حملفزات توفري 

الطاقة. يقدر املسهتلكون قدرهتم عىل مقارنة استخدامهم للطاقة مقابل استخدام أرس أخرى مماثلة وسوف يدفع البعض بتفاعالت النظراء 
نظام  لرتشيد اسهتالكهم. تتطلب هذه االسرتاتيجية السياسية تطويرا كبريا للبنية التحتية قبل إماكنية تنفيذها بنجاح. تتضمن املتطلبات: 

قياس بالعداد فردي ووإعداد الفواتري وحتصيل املدفوعات بصفة منتمظة وقنوات اتصال بني رشاكت املرافق والعمالء.

رشكة املرافق الكهربية بنسلفانيا للطاقة وااإلضاءة PPL، أوهايو الواليات املتحدة األمريكية –  دراسة حالة: 
قدمت رشكة املرافق الكهربية PPL أداة حتليل للطاقة عىل شبكة اإلنرتنت لعمالهئا بدأ يف 2007. متثلت أهداف PPL يف حتديد إذا ما اكن 
هناك تأثري عىل استخدام الطاقة عند متكني معالهئا من رصد اسهتالكهم للطاقة وإدارة استخدامهم للطاقة مع هذه املعرفة املفصلة. قدمت 

رشكة املرافق أيضا معلومات توفري الطاقة، خكيارات CFL املوفرة للطاقة. لكفت  PPL بإجراء حتليل ما قبل وما بعد إعداد الفواتري املفصلة 
يف 2008 و 2009، وهو ما اكمتل يف يوليو 2010. وجدت PPL أن حوايل %10 من العمالء قامو برصد استخدامهم للطاقة، مبا حيقق 

معدل ادخارات طاقة سنوية بنسبة %3 إىل 4.3%52.
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3-4 وضع العالمات واالعمتاد طوعيا

تقوم براجم االعمتاد ووضع العالمات طوعيا بإرشاك موردي املنتج الذين يضعون عالمات عىل منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة إلعالم 
املستخدم بأداء الهنايئ باملنتج. ميكِّن الويع األكرب بأداء الطاقة املستخدمني الهنائيني من اختاذ قرارات رشاء واعية ويهسم يف تطوير سوق 

أقوى مجليع املنتجات املوفرة للطاقة53. تشري اخلربات إىل أن املستخدمني الهنائيني يتعرفون عىل ويقرون جهود وضع العالمات عندما تمت 
االستفادة مهنا عرب مجموعة كبرية من املنتجات واألجهزة، وليست فقط املصابيح.

يعد وضع العالمات طوعيا فعاال إذا مت ربطه حبمالت التوعية املتاكملة اليت توحض فوائد منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة لملشرتين 
واملصنعني. يمت تطبيق العالمات الطوعية يف دول شىت اكلربازيل وهوجن كوجن واهلند وتايالند. فقط املصابيح ذات التوفري الكبري للطاقة يه 

اليت يمت وضع عالمات علهيا، نظرا ألن املصنعني وجتار التجزئة ليس لدهيم حمفز لوضع عالمات عىل املصابيح غري املوفرة للطاقة. ميكن 
لرباجم الوضع الطويع للعالمات أن يكون مبثابة جرس للرباجم اإللزامية، خاصة إذا اكن وضع العالمات شيائ جديدا يف الدولة واكنت 

موارد الدولة حمدودة54. إن فرتة طوعية حمددة بدقة ميكهنا إعداد الصناعة واملستخدمني الهنائيني لوضع العالمات املقارنة إلزاميا بشلك 
هنايئ، إال أن هذا االجتاه غري مناسب لعالمات االعمتاد.

52. Aclara Energy Management Application. (2012) Independent Research Finds Evidence that Aclara Spurs Behaviour Change and Conservation Among Consumers. Retrieved from:  
    http://www.aclaratech.com/ CaseStudiesList/Aclara_Energy_Analysis_Impact_Analysis_Research_Relults_Fact_Sheet_O9_22_10.pdf
53. Paton, R.B. (2004). Two Pathways to Energy Efficiency: An Energy Star Case Study. Human Ecology Review, 11(3). 247-259. Retrieved from: 
    http://www.humanecologyreview.org/pastissues/her113/paton.pdf

(BRESL) إزالة عوائق التطوير الفعال على صعيد التكلفة وتنفيذ معايير توفير الطاقة ومشروع وضع العالمات (UNDP/GEF (2010 .54
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http://www.aclaratech.com/ CaseStudiesList/Aclara_Energy_Analysis_Impact_Analysis_Research_Relults_Fact_Sheet_O9_22_10.pdf
http://www.humanecologyreview.org/pastissues/her113/paton.pdf
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املزايا

تعد براجم وضع العالمات الطويع وسائل فعالة عىل صعيد التلكفة لضامن إدخارات كبرية للطاقة وخفض انبعاثات غاز االحتباس احلراري 
GHG. تعد إدخارات الطاقة الناجتة هسلة القياس اليمك نسبيا وميكن التحقق مهنا بهسولة. تتطلب الرباجم الطوعية ترشيعات وحتليالت بيانات 
أقل مما تتطلبه الرباجم اإللزامية. إهنا أهسل يف التنفيذ، فميا يتعلق باحلصول عىل دمع املنتجني ومشاركهتم، نظرا ألهنا ال تتطلب التخلص 

التدرجيي من املنتجات القامئة55.
تقدم الرباجم الطوعية خربة تعمل للك من الواكلة املنفذة والصناعة، مبا يحمس للكتهيام بتعديل دورها ومسوئلياهتا وفهمها قبل إطالق أي 

برناجم طويع. يعد برناجم وضع العالمات الطويع أكرث مرونة وقابلية للتعديل من براجم وضع العالمات اإللزايم، نظرا ألن مهنجها غري 
امللزم وغري املنتظم يتطلب مهلة زمنية أقل وحتليالت أقل ألحصاب املصلحة ويوفر مزيدا من مرونة التسويق.

العقبات
تتطلب براجم وضع العالمات قدرا كبريا من الوقت واجلهد لبناء ويع املستخدمني الهنائيني وجتار التجزئة. مكا تتطلب استمثارا كبريا 

إلقناع املصنعني باملشاركة. ميكن عدم املشاركة بنسبة كبرية بني منيجت املصابيح إضعاف الثقة يف الرباجم الطوعية. إذا ظلت املصابيح 
ذات العالمات أغىل من املصابيح غري ذات العالمات بشلك كبري ومسمتر، قد ال يشرتي املستخدم الهنايئ املصابيح املوفرة ذات العالمات. 

ينبيغ أن يكون لدى الربناجم آلية أخذ عينة سوقية لتحديد املنتجات ذات العالمات اخلاطئة أو غري الدقيقة وآلية اختبار لضامن أداء املنتجات 
ذات العالمات مكا هو مزعوم.

العوامل الرئيسية للنجاح
يتعني تصممي أي برناجم وضع عالمات عىل املصابيح طوعيا ليناسب الوضع اخلاص للك دولة وتفضيالت التسويق. منذ البداية، ينبيغ عىل 
واضيع السياسة تقيمي فوائد املهنج السيايس واستدامته يف إطار أمشل من غايات سياسة الطاقة اخلاصة بالدولة. ميكن أال تتطلب براجم 

وضع عالمات االعمتاد مدخالت تنظميية، إال أهنا ينبيغ أن تظل متضمنة لعملية تتسم بالشفافية بإجراءات ثابتة.
لرباجم وضع العالمات الناحجة رسائل بسيطة وميكن التعرف علهيا. تكمتل هذ الرباجم حبمالت التواصل، ولذا يعرف املستخدمون الهنائيون 

ماذا تعين العالمة وكيف يقرأوهنا. يتعني أن تركز امحلالت عىل الطاقة والفوائد االقتصادية للربناجم. ومع ذلك، يف بعض الدول، يكون 
للرسائل اليت تعزز االعزتاز الوطين صدى أفوى من تلك الرسائل اليت تركز فقط عىل معلومات أداء الطاقة. ميكن إلدراك الربناجم الذي 

يفيد الدولة أو االقتصاد الوطين دفع املستخدمني الهنائيني واملنتجني إىل املشاركة يف برناجم وضع العالمات.

ينبيغ دمع إطالق الربناجم بورش العمل وممارسة الضغط احلكويم والوصول إىل الصناعة. ينبيغ إرشاك أحصاب املصلحة يف مجيع 
أجزاء وضع الربناجم. يتعني أن يكون مجيع املشاركني، مبا يمشل الوزارات واإلدرات احلكومية ذات الصلة، عىل ويع بالزتامات الربناجم 

اخلاصة هبم ويقبلوهنا. قد يزيد املنتجون املشاركون من إدراك املستخدمني الهنائيني ملنتجاهتم، لكن املصنعني غري املشاركني قد جيدون 
أنفهسم يف أوضاع سوقية غري مواتية.

يعد دمع سلسلة العرض بالتجزئة رضوريا لضامن العرض الثابت لملنتجات ذات العالمات. يتعني تنسيق العرض مع الطلب، لذا يتعني أن 
يعرف جتار التجزئة أوال عندما يتوقع حتفزي محلة التواصل لملبيعات. عندما يوجد مستوى مرتفع من الطلب، قد خيفض املوردون من 

األسعار لتحفزي املزيد من معليات الرشاء. يستفيد جتار التجزئة من براجم وضع العالمات اليت يمت دمعها مبواصفات أداء املنتج، نظرا 
لوجود ثقة لدهيم يف تقدمي مصابيح موفرة للطاقة عالية اجلودة ومعمتدة األداء اجليد لعمالهئم.

لتحديد حاالت عدم االمتثال ومعاجلهتا. حىت وإن   )MVE( ينبيغ تصممي الرباجم الطوعية لتحتوي عىل نظام قوي للرصد والتحقق والتنفيذ
اكنت املشاركة يف الربناجم طوعية، ال يزال التنفيذ مطلوبا وميكن أن يتضمن عقوبات بإلغاء االعمتاد وبالدعاية السلبية املصاحبة. ميكن 

ملديري الربناجم أيضا محاية العالمة اخلاصة هبم وهوية العالمة التجارية حبقوق النرش أو عالمات اخلدمة أو االمس 
التجاري لتثبيط سوء استخدام العالمات العالمات56.

ينبيغ أن تتضمن براجم وضع العالمات الطويع لملصابيح مقاييس أداء خبالف اخلاصة بالطاقة كعمر املنتج واللون 
وصيانة اللومن وغريها من اخلصائص اليت تزيد من رضا العميل عن املصابيح املوفرة للطاقة. مكا تتطلب العديد من 

الرباجم الطوعية الناحجة مضانات أداء املنتج لملستخدم الهنايئ.

برناجم مجنة الطاقة أمرياك المشالية –  دراسة حالة: 

مجنة الطاقة كربناجم وضع عالمات طويع مممص للتعريف مبنتجات الطاقة   )EPA( يف عام 1992، طرحت واكلة امحلاية البيئية األمريكية
املوفرة وتروجيها للحد من انبعاثات غاز االحتباس احلراري. هذا الربناجم مستخدم عىل نطاق واسع أيضا يف كندا. يزيد الربناجم من 

لواحئ توفري الطاقة اإللزايم بعالمة شديدة الوضوح والمشول لتحويل أسواق املنتجات املسهتلكة للطاقة بشلك دامئ. تتضمن مبادرة مجنة 
الطاقة اسرتاتيجيات مرتابطة تمشل:

• وضع مواصفات فنية للعالمة	
• وضع العالمات لملنتجات املوفرة للطاقة	
• تقدمي معلومات موضوعية لملستخدمني الهنائيني	
• العمل مع امجلاعات الوطنية واإلقلميية واحمللية لرتوجي توفري الطاقة	
• ختفيض تاكليف امتالك املعدات واملنتجات املوفرة للطاقة من خالل المتويل البديل	

OECD :املناهج الطوعية للسياسة البيئية: نقييم. فرنسا (OECD (1999 55.  منظمة التنمية والتعاون االقتصادي
56. Vreuls H. (2005). Evaluating Energy Efficiency Policy Measures & DSM Programs.  France: IEADSM
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بالنسبة لإلضاءة، تشري عالمة مجنة الطاقة إىل أن املنتج موفر للطاقة وأنه ذو جودة عالية. يف السابق، اكنت 
عالمة الطاقة توحض مواصفات املصباح املصممة خصيصا لتكنولوجيات حمددة، مثل مصابيح CFLs و
LED57. حاليا، يعمل برناجم مجنة الطاقة مع الصناعة وأحصاب باملصلحة عىل تطوير مواصفة حميدة 

التكنولوجيا لملصابيح.

خطة وضع عالمات توفري الطاقة هوجن كوجن –  دراسة حالة: 

خطة وضع عالمات توفري الطاقة58 يه مبادرة احلفاظ عىل الطاقة جلكومة منطقة هوجن كوجن اإلدارية اخلاصة. مبوجب اخلطة، تتضمن 
بعض أنواع األجهزة عالمة طاقة إلعالم املستخدمني الهنائيني باسهتالك الطاقة وتوفريها. مت إطالق خطة وضع العالمات مبدئيا لتجشيع 

مصنيع املعدات الكهربية وموردهيا عىل تصممي املزيد من املنتجات املوفرة للطاقة وتروجيها والتخلص التدرجيي من املوديالت األقل توفريا 
للطاقة. تمتثل األهداف يف:

• نرش ويع عام أكرب حبفظ الطاقة واحتياجات التطوير البييئ	
• تقدمي معلومات ما بعد الرشاء املتاحة بهسولة عن اسهتالك الطاقة وبيانات توفريها، لمتكني املستخدمني الهنائني من اختيار املزيد من 	

املنتجات املوفرة للطاقة
• حتفزي املصنعني والسوق عىل التخلص التدرجيي من املصابيح األقل توفريا للطاقة	
• إدراك ادخارات الطاقة الفعلية والتطويرات البيئية	

خطة هوجن كوجن لوضع عالمات توفري الطاقة اإللزايم،  قامت اخلطة بإعداد أحصاب املصلحة لربناجم إلزايم مت تنفيذه يف عام 2008 – 
59.CFLs الذي يتضمن

ةيفاضإ رداصم

• 	 www.energystar.gov 2012( املوقع اإللكرتوين لنجمة الطاقة
• 	 .LEDs لـ الطوعي  العالمات  برامج وضع  لـ CFLs. قائمة  الطوعي  العالمات  برامج وضع  CLASP online )2012(. قائمة من 

4-4 القطاع العام كقدوة وجتربة معلية

تسهتدف براجم القطاع العام كقدوة القطاع العام الذي يعد واحدا من أكرب قطاعات املستخدمني الهنائيني يف أي دولة. تسفر الفواتري 
املخفضة عن ادخارات ميكن إعادة استمثارها يف أولويات عامة أخرى. ميكن لرتكيب املصابيح املوفرة للطاقة املصممة بشلك فعال يف 
املباين احلكومية تكوين رأي عام إجيايب، مقدما حافزا للقطاع اخلاص التباع منوذج القطاع العام60. تساعد املشرتيات احلكومية من 

املصابيح املوفرة للطاقة بمكيات مخضة عىل ختفيض أسعار لك وحدة ملشرتيي القطاع اخلاص أيضا. مكا ميكن لملشرتيات احلكومية جذب 
موردين جدد لملنتج داخل دولة تسىع إىل تنويع سوق املنتجات املوفرة للطاقة لدهيا.

املزايا
تساعد براجم القطاع العام كقدوة عىل ختفيض مزيانيات اإلنفاق احلكومية وتوفري أموال دافيع الرضائب وتربز كون اإلضاءة املوفرة للطاقة 

فعالة عىل صعيد التلكفة. بالرتكزي عىل املباين اإلدارية الكبرية واملدارس واجلامعات واملستشفيات واملرافق العسكرية وإضاءة الشوارع، 
ميكن أن يكون للرباجم الناحجة تأثري قوي مضاعف. مكا أهنا تساعد عىل إجياد أو زيادة أسواق لرشاكت طاقة اإلضاءة اليت تقدم عقود 

أداء خدمة الطاقة واجتاه القطاع اخلاص للصيانة والمتويل.

العقبات
ميكن أن يعوق غياب المتويل املسبق براجم القطاع العام كقدوة وجتربة معلية.

العوامل الرئيسية للنجاح
يتوقف جناح برناجم القطاع العام كقدوة عىل المتويل الاكيف للرشاء والتدريب الفين والتواصل. يعد إرشاك خرباء اإلضاءة ومديري الطاقة 

مفتاحا لنجاح مثل هذه الرباجم. ينبيغ أن يتضمن أي من براجم القطاع العام كقدوة عنرص تقيمي، ليك يمت رصد النتاجئ والتحقق مهنا، 
مما يضيف مصداقية ويضمن حتقيق ادخارات الطاقة. يتعني االستفادة من هذه الرباجم لرتك انطباع إجيايب لملستخدمني الهنائيني ليحذوا 

حذوها.

57. وكالة احلماية البيئية األمريكية. جنمة الطاقة. املصابيح الفلورية املدمجة (CFLs, V4.3) ومصابيح LED (V1.4) سوف تستبدل مبواصفات مصابيح محيدة التكنولوجيا، يتوقع عرضها في 2012. ارجع إلى صفحات الشركاء باملوقع 
http://www.energystar.gov :اإللكتروني لنجمة الطاقة للحصول على معلومات ولتعليقات أصحاب املصلحة

http://www.emsd.gov.hk/emsd/eng/pee/eels_vlntry.shtml :58.  إدارة اخلدمات امليكانيكية والكهربية - هوجن كوجن (2012) خطة هوجن كوجن لوضع عالمات توفير الطاقة اإللزامي – مسترجع 8 مارس 2012، من
59.  - املصدر نفسه

60. Harris, J. Aebischer B., Glickman J., Magnin G., Meier A. & Viegand J. (2004). Public Sector Leadership: Transforming the Market for Efficient Products and Services. Pepsonline, Retrieved from:    
http://www.pepsonline.org/publications/Public%20Sector%20Leadership.pdf

http://www.energystar.gov 
http://www.energystar.gov 
http://www.clasponline.org
http://www.clasponline.org
http://www.energystar.gov
http://www.emsd.gov.hk/emsd/eng/pee/eels_vlntry.shtml
http://www.pepsonline.org/publications/Public%20Sector%20Leadership.pdf
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اإلضاءة املوفرة للطاقة يف املباين الفيدرالية املكسيكية61 دراسة حالة – 

يف بدايات التسعينات، بدأت اللجنة الوطنية املكسيكية حلفظ الطاقة برناجما ملراجعة الطاقة يف القطاع العام. حبلول عام 1996، مت إجراء 
أكرث من 120 مراجعة طاقة باملباين احلكومية. أثبتت مراجعات الطاقة أن أكرث من نصف الطاقة املستخدمة يف املباين العامة ميكن أن تعود 

إىل نظم اإلضاءة. اكنت النظم املوجودة يه املصابيح الفلورية بشلك أسايس، إال أن %16 فقط من تلك املصابيح اكنت موفرة للطاقة. 
حبلول عام 1998، بعد تقيمي 90 مبىن، خلصت اللجنة إىل أنه إذا مت تنفيذ اإلجراءات املوىص هبا، ميكن حتقيق خفض طلب إمجايل بنسبة 
%21 - ما يعادل 19 جيجا وات يف الساعة سنويا أو 1.5 ميجا وات من قدرة التوليد املجنبة. وميكن اسرتداد استمثارات تقدر بـ 1.5 مليون دوالر 

أمرييك يف 17 هشر.

تكنولويج، لتحديث األجهزة القدمية أو استبداهلا،  وتشغييل، لتحسني  بني الربناجم قمية اسهتداف نوعني من إجراءات توفري الطاقة – 
استخدام األجهزة املوجودة بتلكفة رأمسالية طفيفة أو بال تلكفة. بناء عىل معلومات املراجعة، قررت اللجنة إطالق برناجم جترييب طويع 
أطلق هيلع "100 مبىن عام". خالل املراحل املختلفة لربناجم "100 مبىن عام". قدمت اللجنة تدريبا ومساعدة فنية ملشغيل املباين. اكتسب 

هؤالء املشغلون معرفة نظرية ومعلية إلجراء تقيميات خاصة هبم حتت إرشاف موظيف اللجنة.
بهناية 2001، مت تجسيل حوايل 900 مبىن مبوجب برناجم APF، ميثلون حوايل 4.6 مليون م2 من مساحة أرايض القطاع العام. بعد ثالث 

سنوات من التشغيل، حقق الربناجم ترشيدا الستخدام الطاقة يف حدود 100 جيجا وات يف الساعة وتوفري ما يعادل 7.4 مليون دوالر 
أمرييك. حققت املباين احلكومية املكسيكية نتاجئ كبرية، ليس فقط يف ادخارات الكهرباء والتلكفة، ولكن أيضا عىل صعيد التعاون بني 

اهليائت احلكومية املختلفة وتدريب املوظفني وفرص استمثارات القطاع اخلاص ملصيمم وموردي منتجات اإلضاءة.

مصادر إضافية

	• CONUEE )2012( Protocolo de actividades Para la implementación de acciones de eficiencia energética en inmuebles, flotas 
vehiculares E instalaciones de la administración publica federal. 

	• Sustainable Shelby )2012(. Full implementation plan strategies. 
•	 Doris E., Cochran J. & Vorum M. )December 2009(. Energy Efficiency Policy in the United States: Overview of Trends at Different 

Levels of Government US: NREL. 
	• Harris, J. Aebischer B., Glickman J., Magnin G., Meier A. & Viegand J. )2004(. Public Sector Leadership: Transforming the Market 

for Efficient Products and Services. Pepsonline. 

-5 دمع مصنيع املصابيح احملليني
يف الدول اليت لدهيا مرافق تصنيع مصابيح، قد يثري التخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة للطاقة من خماوف بشأن التمنية 

االقتصادية والعاملة اخلاصة بالصناعة. ميكن للحكومات دمع حتول النشاط واإلنتاج املوسع واملبيعات املزتايدة ملنتجات توفري الطاقة. ميكن 
هلذه األنشطة احلد من األثر االقتصادي السليب احملمتل عىل املصنعني والصناعات ذات الصلة ومقديم اخلدمات. ميكن أن يكون دمع 

املوظفني بالتدريب أو التعيني يف مرفق إنتاج جديد جزءا من اسرتاتيجية انتقالية. يتعني أن يضع املزجي األمثل لتدابري السياسة العامة يف 
االعتبار الفروق بني العوامل املؤسسية والثقافية والسلوكية يف املنطقة اليت تتأثر بالسياسة62.

يتعني تطوير االقرتاحات السياسية اليت تؤثر عىل صناعة اإلضاءة احمللية وفقا للصناعة نفهسا ومع اهليائت احلكومية ذات الصلة لضامن 
دمعها والتطبيق الرسيع هلا. يزيد هذا املهنج من فعالية برناجم التخلص التدرجيي ويؤثر عىل العرض والطلب بالنسبة ملنتجات اإلضاءة 

املوفرة للطاقة.

سوف يعيط وضع اسرتاتيجيات وطنية لإلضاءة املوفرة للطاقة بالتوارخي واملعملات الفنية والتفاصيل اخلاصة مبتطلبات املصباح اجلديد 
مؤرشات قوية ميكن التحمك فهيا لملصنعني احملليني عن التغيريات الوشيكة، حبيث يستطيعون اختاذ قرار بشأن تعديل أنشطهتم وكيفية 
ذلك. حيمتل أن حيتاج هؤالء املصنعون مساعدة فنية او مالية إذا ما قرروا تصنيع مصابيح أكرث تطورا وتوفريا للطاقة. إذا اكنو يقومون 

حاليا بتصنيع املصابيح الوهاجة عىل سبيل املثال، فإن الفرتة االنتقالية لتصنيع مصابيح LED ميكن أن تكون مبثابة حتد، نظرا ألهنا تتطلب 
مهارات ومرافق ومعدات خمتلفة وأيضا سلسلة عرض خمتلفة.

ميكن للحكومات دمع التحول الصنايع من خالل الدمع احلكويم أو الرضائب املخفضة. ميكن لواكالت التمنية االقتصادية احلكومية مشاركة 
القطاع اخلاص جلذب المتويل، وعىل وجه اخلصوص من قبل بنوك التمنية أو املؤسسات املاحنة )انظر قسم 3(. ينبيغ وضع سياسات تدمع 
حتول النشاط وتزيد من جحم اإلنتاج واملبيعات اخلاصة باملصابيح املوفرة، بناء عىل البحث يف أفضل املامرسات الدولية، مع إدراك السوق 

احمللية ومجيع األطراف والقنوات املتأثرة.

)PILESLAMP( التخلص التدرجيي من املصابيح الوهاجة وتعزيز املصابيح املوفرة للطاقة الصني –  دراسة حالة: 

منذ التسعينات، تقوم مجهورية الصني الشعبية بتحسني قدرهتا الوطنية بثبات إلنتاج مصابيح موفرة للطاقة عالية اجلودة. الصني يه أكرب 

61. McGrory L.V.W., Harris J., Lapeyre M.B., Campbell S., Cava M.D., Martinez J.G., Meyer S. & Romo A. M.(2011). Market Leadership by Example: Government Sector Energy Efficiency in Developing 
Countries., Retrieved from: http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADJ121.pdf

62.   Martinot, E., Sinton, J.E. and Haddad, B.M. (1997). International Technology Transfer for Climate Change Mitigation and the Cases of Russia and China. Annual Review of Energy and the Environment   
22, 357-401. Retrieved from:  http://martinot.info/Martinot_et_al_AR22.pdf

http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/comunicado111
http://www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/comunicado111
http://www.sustainableshelby.com/full-plan
http://www.pepsonline.org/publications/Public Sector Leadership.pdf
http://www.pepsonline.org/publications/Public Sector Leadership.pdf
http://pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADJ121.pdf
http://martinot.info/Martinot_et_al_AR22.pdf
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مورد عاملي لـ CFLs. ومع ذلك، حىت عهد قريب، اكنت الصني تصنع أكرث من 4 مليار مصباح وهاج غري موفر للطاقة سنويا، وكثري مهنا 
اكن للبيع حمليا. يف 2009، عندما أعلنت الصني أهنا ستبحث إماكنية التخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة للطاقة، أصبحت احلاجة 

ملساعدة املصنعني عىل االنتقال إىل إنتاج منتجات إضاءة أكرث توفريا للطاقة ماسة جدا.

لتكوين ائتالف  رابطة الصني لصناعة منتجات اإلضاءة –  تعمل جلنة الصني الوطنية للتمنية واإلصالح بشلك وثيق مع هيئة ممثيل الصناعة – 
التخلص التدرجيي من املصابيح  واسع من أحصاب املصلحة سويا لدمع انتقال الصناعة. بدمع UNDP/GEF، أطلقت الصني مرشوع " 

لوضع وتقدمي اسرتاتيجية متسقة النتقال الصناعة. يمتثل هدف االسرتاتيجية يف النظر أبعد من  الوهاجة وتعزيز املصابيح املوفرة للطاقة" 
اجلوانب الفنية البسيطة لكيفية االنتقال من تكنولوجيا إنتاج مصابيح إىل أخرى. باألحرى، هتدف االسرتاتيجية إىل متكني انتقال الصناعة 

ليقودها الطلب يف السوق وإلجياد البنية التحتية الدامعة اليت سوف متكن من إنتاج مصابيح عالية اجلودة وموفرة للطاقة وأكرث صداقة 
للبيئة.

منذ أن بدأ مرشوع PILESLAMP يف أواخر 2009، أصبح التقدم رسيعا وقد تضمن:

• تدريب ما يربو عن 1100 موظف من 31 رشكة مصنعة عىل تطوير األنشطة واسرتاتيجيات التحول والدمع باملسائل الفنية املتضمنة يف 	
االنتقال من تصنيع املصابيح الوهاجة إىل إنتاج مصابيح CFLs و LED. باإلضافة إىل ذلك، قام املرشوع بدمع مخسة مشاريع رائدة 

إلثبات الفوائد العملية من االنتقال. أسفر اثنان من هذه أكرث التحوالت تقدما عن التوقف عن إنتاج 175 مليون مصباح وهاج سنويا، مع 
ختفيضات عىل نطاق الصناعة أضعاف هذا الرمق مقارنة باملصنعني اآلخرين الذين ميولون حتوالهتم ذاتيا بنسبة %100، بناء عىل 

حاالت املشاريع اجلربية
• دمع جودة املواد اخلام واملكونات خالل التدريب والدمع الفين لـ 300 موظف من 50 رشكة مصنعة تورد الزجاج واملكونات الكهربية 	

واملواد الفوسفورية إلنتاج املصابيح املوفرة للطاقة.
• حتديث خمتربات مصابيح القطاع اخلاص لملساعدة عىل مراقبة اجلودة وتطوير املنتج ولملساعدة عىل االعمتاد الرمسي من اجلهات 	

احمللية والدولية
• دمع 100 رشكة مصنعة يف احلصول عىل هشادة مراقبة اجلودة األيزو 9000، مهنا 50 رشكة مصنعة تلقت تدريبا شامال يف تقنيات 	

اإلنتاج األنظف واحلد من استخدام املواد اخلطرة
• تعمل اآلن أربعة مراكز إعادة تدوير السرتداد الزئبق من املصابيح املستعملة. تركز ثالثة من هذه املراكز بشلك أسايس عىل إعادة 	

تدوير املصابيح اليت ال تطابق معايري اجلودة عند اإلنتاج أو املصابيح اليت ينهتي معرها ويمت مجتيعها من أكرب املستخدمني التجاريني. 
حىت هذا التارخي، قامت هذه املراكز مبعاجلة حوايل 4 مليون مصباح واسرتدت ما يربو عىل 10 جكم من الزئبق.

نظرا لنجاح برناجم التحول الصنايع، يف هناية 2011، أعلنت الصني عن التخلص التدرجيي احمليل من مجيع املصابيح الوهاجة غري 
املوفرة للطاقة حبلول عام 2016

• البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة – روسيا 2012. حتويل السوق إلى اإلضاء املوفرة. مشروع مكتمل احلجم )2014-2010(. يتمثل هدف املشروع في حتويل سوق اإلضاءة في روسيا  من 	
خالل تعزيز تكنولوجيات ونظم اإلضاءة املوفرة للطاقة EEL والتخلص التدريجي من اإلضاءة غير املوفرة للطاقة.

• مرفق البيئة العاملي GEF )2012( فيتنام: التخلص التدريجي من املصابيح الوهاجة خالل حتويل سوق اإلضاءة في فيتنام. يستهدف املشروع إيقاف إنتاج املصابيح الوهاجة وبيعها 	
وترويج املصابيح املوفرة للطاقة عالية اجلودة من خالل إصالحات على املستويات السياسية والصناعية.

اخلامتة
بيمنا توجد مجموعة كبرية من األدوا ت السياسية لتصممي براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة وتنفيذها، ينبيغ أن تركز اخليارات الفعالة للتخلص 

التدرجيي من املصابيح غري املوفرة بشلك أسايس عىل السوق السكين، حيث يكون االجتاه حنو اعمتاد الطاقة املوفرة أكرث بطائ نظرا 
للعوائق املتعلقة بالتلكفة واملعلومات. هلذا السوق تتضمن اخليارات:

• 	)MEPS( املعايري الدنيا ألداء الطاقة
• وضع العالمات واالعمتاد إلزاميا	
• االعمتاد ووضع العالمات طوعيا	
• الرشاء التعاوين والدمع احلكويم واخلصومات واهلبات	
• رفع الرضائب أو اإلعفاءات الرضيبية	
• رفع الويع والرتوجي والتوعية	
• السداد عىل اقساط أو المتويل عىل الفاتورة	

تعد MEPS اخليار األكرث استدامة لتحقيق مستويات عليا من توفري الطاقة وللتخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة للطاقة. لتصبح 
فعالة، يتعني تنفيذ MEPS بدقة. يتعني تطوير مستويات األداء ورشوط الربناجم بإدخال أحصاب املصلحة للحصول عىل أقىص حد من 
دمعهم ومشاركهتم. مبجرد تنفيذه، يتعني رصد براجم MEPS وتقيميها وحتديهثا ومراجعهتا عند الرضورة. يمتثل العامل األكرث امهية 
لنجاح الربناجم يف النظام الوظييف للرصد واملراقبة ومرافق االختبار القادرة عىل مضان التنفيذ وااللزتام التام باملنتجات )انظر قسم 4(.
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يتوقف جناح أي برناجم لإلضاءة املوفرة عىل اختيار سياسات أخرى وامجلع بيهنا للوفاء باالحتياجات احملددة للدولة أو لألهداف العملية 
اخلاصة خبطة التخلص التدرجيي. ينبيغ استخدام اخليارات السياسية األخرى لدمع تنفيذ MEPS للحد من استخدام املصابيح غري املوفرة 

للطاقة، يف حني تعزيز الطلب عىل املصابيح املوفرة للطاقة اليت تلزتم بـ MEPS. يضع املهنج السيايس املتاكمل MEPS موضع جحر 

الزاوية لالسرتاتيجية الوطنية املستدامة لإلضاءة املوفرة للطاقة.

شلك -MEPS 2 يه جحر الزاوية لالسرتاتيجية الوطنية لإلضاءة املوفرة للطاقة

يعد غياب املعلومات والتوافر احملدود لملنتجات بالنسبة لملستخدم الهنايئ عائقان رئيسيان أمام حتسني توفري الطاقة اخلاصة باإلضاءة. 
تتضمن اخليارات السياسية ملواجهة تلك العوائق ودمع تنفيذ MEPS وضع العالمات واالعمتاد، باإلضافة إىل الرشاء التعاوين والدمع 

واعمتاد  سواء اكن طوعيا أو إلزاميا –  احلكويم واخلصومات واهلبات. ميد وضع العالمات اخلاص مبنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة – 
املنتج املستخدمني الهنائيني باملعلومات الواحضة اجلديرة بالثقة للتغلب عىل العوائق اخلاصة بالويع واختاذ القرارات. ميكن لتنفيذ الرشاء 
بامجللة أو التعاوين والدمع احلكويم واخلصومات واهلبات أن يكون ممكال لقنوات توزيع اإلضاءة القامئة لزيادة الويع واإلدخال الرسيع 

لملصابيح املوفرة للطاقة.

ينبيغ أن تتضمن براجم وضع العالما واالعمتاد، باإلضافة إىل الرشاء التعاوين والدمع احلكويم واخلصومات واهلبات، مشاركة قوية من 
قبل أحصاب املصلحة وتعاون عىل صعيد صناعة اإلضاءة وحمفزات صناعية ملشاركة املزيد من املنتجات املوفرة للطاقة وتروجيها. يتعني أن 

يضع تصممي هذه الرباجم يف االعتبار اآلثار الواقعة عىل املصنعني وجتار التجزئة ويعاجل مسائل املنافسة العادلة ويروج املنتجات ذات 
اجلودة لتجنب العواقب غري املرغوبة يف السوق. من األمهية مباكن وضع املعايري الفنية بشلك شامل لملصابيح املوفرة للطاقة ودمع سوق 

اإلضاءة املوفرة ذاتية االستدامة عىل املدى الطويل.

ينبيغ أن تضع املبادرات السياسية اجلديدة يف االعتبار تصممي براجم مماثلة يف خمتلف أحناء العامل وأن يتضمن وضع نظم الرصد 
والتحقق والتنفيذ نظم ملراقبة االمتثال وتقليص حاالت عدم االمتثال لرشوط MEPS ووضع العالمات والرشاء. اخريا، حيث أن املصابيح 

الوهاجة سلعة شائعة التداول، قد يكون من العميل موامئة MEPS مع  أطراف التبادل التجاري أو العمل عىل التنسيق اإلقليمي.
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املقدمة

يتطلب تنفيذ اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة، والتخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة عىل الصعيد الوطين متويال كبريا للتغلب عىل 
معوقات السوق، وإنشاء بنية حتتية دامعة. وهناك حاجة إىل موارد مالية، يف املقام األول، وبرشية وتكنولوجية ومؤسسية من أجل التنفيذ 

الفعال لهنج سيايس متاكمل.

ومن املمكن أن يكون حتديد وتأمني املوارد املالية الالزمة لدمع اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة وأنشطة ممكلة مثل محالت اإلتصال 
وبراجم االمتثال أمر صعب بالنسبة للبلدان النامية اليت تفتقر إىل بنية حتتية لكفاءة الطاقة. ومع ذلك، تظهر جتارب العديد من البلدان أن 

االستمثار يف اإلضاءة املوفرة للطاقة ميكن أن يكون فعال للغاية من حيث التلكفة.

من الرضوري بذل جهود يف التحليل والتخطيط املبكر والشامل، مع الرتكزي عىل المتويل واالحتياجات من املوارد للمساح بإجراء حوار 
وطين واالتفاق عىل قضايا هامة مثل؛ مصادر المتويل، وترتيبات تقامس التاكليف، ونوع ومدة املوارد الالزمة لربناجم شامل للتخلص 

التدرجيي. فهذه القضايا تزتايد صعوبة التعامل معها إىل حد كبري مبجرد البدء يف تنفيذ الربناجم، ورمبا تزيد من التاكليف أو تتسبب يف 
حدوث تأخري ميكن أن يؤثر عىل زمخ الربناجم.

وقد يتيح التخطيط املبكر والشامل للحكومات خيار تأمني أكرث من مصدر للمتويل وختصيص لك مصدر ملكون مناسب لهنج متاكمل. عىل 
سبيل املثال، ميكن أن يساعد المتويل متعددة األطراف يف توسيع نطاق السياسات؛ وميكن تطبيق المتويل ثنايئ األطراف عىل تطوير 

املعايري الدنيا ألداء الطاقة، مكا ميكن استخدام المتويل الطويع لسوق الكربون يف أنشطة ممكلة مثل املنح أو التخفيضات. وميكن توفري 
مصادر إلدارة املنتجات حىت هناية معرها داخليا من خالل مهنجيات مسؤولية املنتجني املوسعة أو غريها من الوسائل الطوعية أو التنظميية.

بالنسبة للبلدان اليت تواجه قيودا يف املوارد، فإن التعاون الدويل أو اإلقليمي يوفر إماكنية احلصول عىل موارد وقدرات إضافية لدمع 
مبادرة وطنية للتخلص التدرجيي. وميكن لعنارص برناجم التخلص التدرجيي، مثل قدرات االختبار، والتحقق من املنتجات املتوافقة يف 

السوق، وحىت وضع البطاقات تعريفية لملسهتلك أو معايري أداء الطاقة أن هتب نفهسا لهنج إقليمي أو ثنايئ إذا تقامست البلدان حدود 
مشرتكة أو جتارة أو لغة.

وميكن للتعاون اإلقليمي أو الثنايئ الرايم إىل زيادة اعمتاد منتجات إضاءة موفرة للطاقة ذات جود عالية أن يوفر للبلدان واألقالمي وسائل 
للحد من تاكليف التنفيذ املشرتك مع زيادة القدرة عىل التخفيف من آثار تغري املناخ وتعزيز التعاون الدويل. وباإلضافة إىل ذلك، ميكن 

أن تكون نظم إعادة التدوير اإلقلميية يه احلل األمثل يف احلاالت اليت تكون فهيا املهنجيات الوطنية غري جمدية ماليا لدمع إعادة تدوير 
املصابيح يف بلد واحد.

1. متويل االسرتاتيجيات الوطنية لإلضاءة املوفرة 

1.1 املصادر احمللية

يعد أكرث الطرق املبارشة أمام احلكومات لتحمل تلكفة براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة هو ختصيص أموال من املزيانية احمللية. وهذا هو 
اخليار األهسل عادة الذي يرتكز عىل احلد األدىن من متطلبات املوارد اإلدارية، وهو يحمس ألي بلد باالحتفاظ بلك املدخرات داخل صندوق 

دوار يستخدم لدمع املكونات األخرى من مرشوع التحول، أو غريه من مشاريع كفاءة الطاقة. ويمت متويل العديد من براجم التخلص التدرجيي 
من اإلضاءة غري املوفرة داخليا، عىل سبيل املثال، يف األرجنتني والربازيل وكوبا ولبنان وجنوب أفريقيا. ومثة خيار آخر هو إرشاك رشاكت 

املرافق الكهربائية، حيث ميكن للحكومات إرشاك القدرات املالية والتقنية لملرافق لتنفيذ براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة بنجاح.

1.1.1 براجم تديرها احلكومة

الوصف

ميكن متويل التخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة بالاكمل من مزيانية البالد احمللية. ويعد برناجم المتويل الذايت هو الطريقة األهسل 
واألكرث مبارشة لتحمل تلكفة خمتلف مكونات التحول. عالوة عىل ذلك، هناك بعض العنارص اليت تتحمل مسؤوليهتا احلكومات وحدها واليت 
ال ميكن متويلها إال من خالل مزيانيات اإلدارة مثل؛ تطوير سياسات متاكملة للتخلص التدرجيي، ووضع املعايري الدنيا، وتنفيذ خطط جلودة 

املنتج، وإرساء قواعد ملرافق وممارسات اإلدارة السلمية بيئيا.

وقد ال يكون العائق الرئييس هو عدم وجود مصادر حملية لرأس املال، بل النظم املؤسسية املتخلفة والقدرة عىل احلصول عىل األموال 
ملشاريع كفاءة الطاقة. ولذلك، هناك حاجة خللق وتعزيز آليات النهتاز الفرص املتاحة للرتوجي لإلضاءة املوفرة للطاقة بالتعاون الوثيق مع 

املسؤولني عن التخطيط الشامل للمتويل وختصيص املوارد، مثل وزارات املالية أو الصناعة.

ويقوم العديد من احلكومات بانتظام بمتويل بعض أو لك مكونات براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة، من املزيانيات احمللية. وقد استخدمت بعض 
احلكومات النقدية من املزيانيات التشغيلية لبدء أنشطة مثل:
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• صنادبق استمثار دوارة تقدم استمثارا أوليا من املال احمليل ملشاريع اإلضاءة املوفرة للطاقة. بعد حتقيق وفورات من تاكليف الكهرباء 	
املوفرة، ميكن استخدام بعض أو لك الوفورات لتجديد الصندوق الدوار. ومكا أن وفورات الطاقة مركبة، وكذلك عائدات الصندوق الدوار؛ 

ميكن أن تمنو األرباح برسعة من خالل إعادة استمثار العائدات.1
• براجم إعداد املزيانية الرأمسالية ميكن التخطيط لتنفيذ مشاريع صغرية ذات معدالت عالية من العائد الداخيل خالل املزيانية السنوية 	

اليت يمت اعمتاد تلك املشاريع هبا. وميكن التخطيط لتنفيذ مشاريع كبرية خالل الفرتة الزمنية الاكملة اليت يمت خالهلا تطبيق املزيانية 
الرأمسالية أي خطة التنفيذ الرأمسالية ملدة مخس سنوات.2

• التعريفات امجلركية	
• تقيمي بيل	

املزايا

ميكن لرباجم احلكومة توليد المتويل للتخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة. فعندما تتويل حكومة القيادة، يكون أحصاب املصلحة 
اآلخرين أكرث استعدادا لدمع هذه العملية والتعاون يف إطارها. وميكن االحتفاظ بلك الوفورات الناجتة عن زيادة كفاءة الطاقة داخليا، مكا 
ميكن للحكومة بعد ذلك استخدام هذه األموال إلعادة استمثارها يف البالد. ويساعد استخدام املصادر احمللية للمتويل أي بلد عىل جتنب 

أسعار الفائدة أو رسوم املعامالت اليت تتكبدها من جراء استخدام المتويل من القطاع اخلاص.

املعوقات

تواجه معظم البلدان النامية قيودا عىل املزيانية والقدرات. ويعد املعوق الرئيس للصناديق الدوارة هو الفرتة الزمنية الطويلة نسبيا الالزمة 
لتحقيق وفورات الكهرباء بالاكمل.

العوامل الرئيسية للنجاح

من أجل حتقيق النجاح، يتعني عىل احلكومات أن:

• تعرتف باإلضاءة املوفرة للطاقة كأولوية	
• تقدم الزتاما قويا وطويل األجل لكفاءة الطاقة الفعالة من حيث التلكفة	
• تلزتم أو تؤمن المتويل الاكيف واملستقر لربناجم حيقق كفاءة الطاقة، مىت اكن فعاال من حيث التلكفة	
• حتدد إدارة أو إدارات، مثل الطاقة أو البيئة، لتعزيز وتنسيق العملية	
• تعرتف بأمهية املرافق الكهربائية والقطاع اخلاص وأحصاب املصلحة من املجمتع املدين وترشكهم للحصول عىل دمعهم	

إذا اكنت حكومة تفتقر إىل متويل لرباجم كفاءة الطاقة، ميكن استخدام السياسات املالية أو مدفوعات األقساط لتوفري تاكليف اإلضاءة 
القسم 2( املوفرة )انظر 

ةيفاضإ رداصم

	• Zelinski, R.W. and D.R. Gatlin )1998( Financing energy efficiency in buildings.  Rebuild America Guide series. US: US Department 
of Energy. 

	• UNEP Finance Initiative )2012(, Energy Efficiency Financing in Buildings online training course.   

لبنان، خطة معل املصباح الفلوري املدجم3 دراسة حالة: 

نقص الطاقة والكهرباء، ونقص االستمثار، وتاكليف الوقود املرتفعة؛  يواجه لبنان العديد من التحديات يف قطاع الكهرباء مبا يف ذلك: 
وحمطات توليد الطاقة القدمية وغري الفعالة، والفقد الكبري تقنيا جتاريا يف التوزيع والنقل، وهيلك الرسوم امجلركية غري املنضبط. يف 

حماولة للتصدي هلذه التحديات، الزتمت احلكومة اللبنانية بتنفيذ برناجم إلحالل 3 ماليني من املصابيح الوهاجة باملصابيح الفلورية املدمجمة. 
ومن املتوقع أن يعمل توزيع هذه املصابيح عىل احلد من الطلب عىل الكهرباء مبا ال يقل عن 160 ميجاوات، وتوفري ما يقرب من 76 مليون 

دوالر سنويا لملسهتلكني عىل مدى أربع سنوات وخفض انبعاثات الكربون السنوية بنحو 245 ألف طن مرتي.

ويقود خطة معل املصابيح الفلورية املدجمة، اليت بدأت يف عام 2010، املركز اللبناين حلفظ الطاقة الذي يعمل جنبا إىل جنب مع البلديات، 
ورشكة كهرباء لبنان واملجمتع املدين ومؤسسات املعايري اللبنانية عىل وضع معايري كفاءة الطاقة الطوعية لملصابيح الفلورية املدجمة. وسيمت 
متويل تلكفة الربناجم البالغة 7 ماليني دوالر من خالل مرشوع آلية تمنية الكربون )CDM(. واهلدف من ذلك هو إحالل ثالثة مصابيح وهاجة 

100 وات غري موفرة بثالثة مصابيح فلورية مدجمة 23 وات يف مليون مزنل، مما يؤدي إىل حتقيق وفورات سنوية متوقعة تعادل حوايل 28 
دوالر للك أرسة.

الستمكال ودمع محلة املصابيح، أطلقت وزارة الطاقة واملياه محلة لتوعية امجلهور يف خمتلف أحناء البالد بشأن املصابيح الفورية املدمجمة 
1 زيلينسكي وجاتلني )1998(، متويل كفاءة استخدام الطاقة في املباني، سلسلة دليل إعادة بناء أمريكا، وزارة الطاقة األمريكية،

2 املرجع نفسه 
 3 برنامج األمم املتحدة للبيئة )2011(، مشروع التقرير اإلقليمي بشأن اإلضاءة املوفرة في الشرق األوسط وشمال أفريقيا، مستوحى من: 

http://www.enlighten-initiative.org/Portals/94/documents/Draft%20Report%20on%20Efficient%20Light- ing%20in%20Middle%20East%20and%20North%20Africa.pdf

http://mich.gov/documents/ CIS_EO_financinghandbook_75701_7.pdf
http://mich.gov/documents/ CIS_EO_financinghandbook_75701_7.pdf
http://www.unepfi.org/training/energyeftraining/index.html
http://www.enlighten-initiative.org/Portals/94/documents/Draft%20Report%20on%20Efficient%20Light- ing%20in%20Middle%20East%20and%20North%20Africa.pdf
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وفوائدها يف أكتوبر 2010. وقد حجنت يف رفع ويع امجلهور حول كيفية استبدال املصابيح الوهاجة غري املوفرة باملصابيح الفورية 
املدمجمة، مع الرتكزي عىل فوائد املصابيح الفلورية والتخلص مهنا بشلك سلمي. مكا أنشأ معهد البحوث الصناعية مرفق اختبارات لملصابيح 

الفلورية مما يعود بالنفع عىل هذا الربناجم.
   

برناجم إعادة التدوير املمول ذاتيا لملصابيح الفلورية املدجمة بوالية اكرناتااك4 اهلند –  دراسة حالة: 

من خالل العمل مع املوردين احملليني لتعزيز مبادئ مسؤولية املنتجيني املوسعة، قامت إدارة البيئة بوالية اكرناتااك يف بنجالور باهلند بتقدمي 
مقرتح للحكومة احمللية والرشاكت املصنعة لملصابيح الفلورية املدمجمة بإعادة تدوير املصابيح املستخدمة يف والية اكرناتااك. مت قبول هذه 

اخلطة من قبل لك من احلكومة واملوردين احملليني. ونتيجة لذلك، وقعت وزارة البيئة مذكرة تفامه مع الرشاكت املصنعة يف عام 2011 إلعادة 
تدوير املصابيح الفلورية املستخدمة يف بنجالور من خالل شبكة من مثاين رشاكت إلعادة التدوير املنترشة يف مجيع أحناء والية اكرناتااك.

مت تأسيس معلية مبوجهبا حيصل املسهتلكون الذين يسملون مصابيح فلورية مسهتلكة عىل خصم عند رشاء مصابيح جديدة. ويتوقع 
مسؤولو اكرناتااك أن امجلع بني إعادة التدوير واخلصم املقدم لملسهتلكني سيؤدي إىل مزيد من التخفيضات يف أسعار املصابيح الفلورية 

بالنسبة لملستخدمني الهنائيني. ويف وقت الحق، أعلنت بنجالور خطة حكومة الدولة الرامية إىل الرتوجي لبيع واستخدام املصابيح الفلورية يف 
مجيع أحناء بنجالور استنادا إىل خربة والية اكرناتااك.

1.1.2 براجم تديرها املرافق

ميكن حتفزي اهمتام مرفق للكهرباء لتنفيذ برناجم للتخلص التدرجيي من خالل الفوائد االقتصادية والتشغيلية. وتتأثر املرافق باللواحئ 
احلكومية وبطلبات حمددة للحصول عىل دمع من احلكومات لتحقيق فوائد جممتعية خاصة، عىل سبيل املثال، احلد من عدد مرات انقطاع 

التيار الكهربايئ يف اإلقلمي. ومن الرضوري أيضا إرشاك املرافق يف كثري من األحيان عندما يمت متويل برناجم للتخلص التدرجيي مبارشة 
من قبل حكومة و/أو واكلة وطنية مسؤولة عن كفاءة الطاقة.

عادة، يمت تعويض اخنفاض إيرادات الطاقة وعدد الوحدات املباعة لملستخدمني الهنائيني باحلد من خسائر النقل والتوزيع من الطاقة اليت 
يمت توفريها؛ وبتخفيض أو جتنب التاكليف الرأمسالية حملطات توليد الطاقة اجلديدة و/أو نقل وتوزيع القدرة وخصوصا خالل ساعات 

الذروة. فعىل الرمغ من أن العديد من البلدان النامية لدهيا نقص يف قدرة التوليد، فإن تنفيذ برناجم للتخلص التدرجيي من املصابيح غري 
املوفرة ميكن أن يكون وسيلة فعالة لتأخري النفقات الرأمسالية. مكا يقلل ذلك من الطلب واالسهتالك من جانب العمالء اخلاضعني للدمع )يف 
حيث ميكن أن تكون  األسعار أقل من تلكفة توفري اخلدمة الكهربائية من جانب املرفق. وهكذا، يكون  املناطق السكنية أو الزراعية أو البلدية( 
لدى املرفق حافز ماليا لتجشيع كفاءة الطاقة واالستمثار فهيا كوسيلة للحد من اخلسائر وإتاحة الفرصة لبيع الطاقة اليت يمت توفريها بسعر 

أعىل، وبالتايل زيادة اإليرادات احملمتلة.

من اآلليات األخرى اليت ميكن استخدامها إلعطاء حوافز لملرافق لتعزيز كفاءة الطاقة يه الفصل، ويه سياسة حتديد األسعار وفهيا يمت 
الفصل بني استعادة تلكفة ثابتة لدى مرفق كهرباء من مكية الكهرباء اليت يبيعها. يف ظل هذا الفصل، يمت تعديل اإليرادات بصفة دورية وفقا 

ملتطلب العائدات احملدد سلفا باستخدام نظام تلقايئ لتعديل األسعار.5وهذا يضمن لملرافق أنه يف حالة تعزيزها للكفاءة، سيمت تعويضها 
٪3. وينبيغ أن يتحمل املستخدمون  عن ذلك بأسعار مناسبة تغيط التاكليف الثابتة. وسوف يكون هناك تعديالت تقليدية تعادل فقط من 2٪ - 
الهنائيون احلد األدىن من األعباء اليت تسبهبا تغريات األسعار بسبب الفصل مكا تطبق بعض الواليات القضائية سقف لزيادة األسعار من 

أجل محاية املسهتلكني.6

املزايا

تعد القدرة املالية والتقنية ملرافق الكهرباء أحد األصول الرئيسية اليت ميكن للحكومات إضافهتا لتنفيذ براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة. 
وبالتعاون مع احلكومة، ميكن لملسؤولني عن املرافق:

• عرض مدفوعات مبارشة يف شلك ختفيضات، وتقدمي دمع ائمتاين، واستخدام أدوات حتصيل الفواتري مجلع املدفوعات املالية	
• إبالغ العمالء من املستخدمني الهنائيني عن المتويل وفوائد كفاءة الطاقة	
• رشاء مكيات كبرية من املصابيح املوفرة للطاقة 	
• توزيع املصابيح املوفرة ومجع املصابيح غري املوفرة	
• إثارة اهمتام املؤسسات املالية	
• تعقب التغيريات يف الطلب عىل الطاقة واالسهتالك النامجة عن تنفيذ الربناجم	

املعوقات

قد تواجه براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة املمولة ذاتيا من قبل مرافق الكهرباء معوقات. ورمبا ال تكون رشاكت املرافق قادرة عىل التحرك 

 4 هانسافادي )21 أكتوبر 2010(، مقاالت وحتليالت يومية )2012(، األهداف املزدوجة لوزارة البيئة بوالية كاماتاكا عن طريق إعادة تدوير املصابيح الفلورية املدمجة. مستوحى في 8 مارس 2012 من: 
http://www.dnaindia.com/bangalore/report_karnataka-environment-dept-aims-dual-benefit-by-recycling-cfls_145582

 5الهيئة الوطنية ملفوضي املرافق التنظيمية )2007(، فصل مرافق الكهرباء والغاز: األسئلة املطروحة بشكل متكرر )FAQ(. مستوحى في 1 مارس 2012 من:
 http://epa.gov/statelocalclimate/documents/pdf/supp_mat_decoupling_elec_gas_utilities.pdf

6 باتشينو )2007(، فصل املرافق: منح حوافز للمرافق لتعزيز كفاءة الطاقة، مستوحى في 1 مارس 2012 من:
http://www.progressivestates.org/blog/672/utility-decoupling-giving-utilities-incentives-to-promote-energy-efficiency

http://www.dnaindia.com/bangalore/report_karnataka-environment-dept-aims-dual-benefit-by-recycling-cfls_145582
http://epa.gov/statelocalclimate/documents/pdf/supp_mat_decoupling_elec_gas_utilities.pdf 
http://epa.gov/statelocalclimate/documents/pdf/supp_mat_decoupling_elec_gas_utilities.pdf 
http://www.progressivestates.org/blog/672/utility-decoupling-giving-utilities-incentives-to-promote-energy-efficiency
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برسعة. باإلضافة إىل ذلك، فإهنا قد تفتقر إىل أموال، وموارد، وسلطة قانونية اكفية لتنفيذ أنشطة مثل الرصد والتحقق واإلنفاذ. وقد يؤدي 
اخنفاض مبيعات الكهرباء إىل خفض اإليرادات ملستوى أدىن من التاكليف، مما قد يؤثر سلبا عىل االستقرار املايل للرشكة. وقد يكون هناك 

أيضا احمتال بأن ميارس مرفق كهرباء كبري تأثريا شديدا عىل السوق، عىل سبيل املثال، يف اختيار املوردين.

عوامل النجاح الرئيسية

قد تكون هناك حاجة إىل آلية لفصل مبيعات الكهرباء عن إيرادات املرافق بالنسبة لملرافق اململوكة للقطاع اخلاص. وقد ال جيد مرفق كهرباء 
عام من الرضوري تنفيذ هذه اآلليات ألن املرفق لديه أهداف خمتلفة ومنوذج جتاري مغاير. وتتضمن العوامل الرئيسية للحصول عىل دمع 

ألي برناجم للتخلص التدرجيي عالقة العمل اجليدة مع اهليئة التنظميية لملرفق، وكذلك التثقيف الشامل للعمالء.

موارد إضافية

	• APPA. The Effect of Energy Efficiency Programmes on Electric Utility Revenue Requirements. US: American Public Power  
Association.  

	• EGIA )2012(. 5th Rocky Mountain Utility Efficiency Exchange. 
	• US Department of Energy. )2012(. Energy Incentive Programmes. 
	• National Association of Regulatory Utility Commissioners. )September 2007(.  The National Association of Regulatory Utility 

Commissioners, Decoupling For Electric & Gas Utilities: Frequently Asked Questions )FAQ(. US: NARUC. 

برناجم إنارة املغرب -  دراسة حالة: 

يف أوائل عام 2007، أجرى املكتب الوطين للكهرباء باملغرب7 دراسة وطنية بشأن سوق اإلضاءة للعمالء يف املناطق السكنية. وحددت 
الدراسة معدل 5.1 من املصابيح الوهاجة 80 وات قابلة لإلحالل للك أرسة. مكا أهنا درست مدى اهمتام املسهتلك باستبدال املصابيح 

الوهاجة غري املوفرة والوسيلة املفضلة للدفع )نقدا مقابل االئمتان(. وساعدت هذه النتاجئ يف تعريف برناجم إنارة لإلضاءة املوفرة.
يف عام 2008، وقعت احلكومة املغربية وموزيع الكهرباء اخلطة الوطنية لألمعال ذات األولوية، اليت تضمنت برناجم إنارة.8واستند برناجم 

إنارة عىل توزيع مخسة مصابيح فلورية لألرسة الواحدة وسبعة مصابيح للك مبىن إداري عام. وتضمنت املرحلة األوىل من الربناجم 
استبدال 5 ماليني من املصابيح الوهاجة غري املوفرة، من إمجايل 15 مليون مصباح غري موفر مبصابيح فلورية. ومشلت العملية اليت مت 

اتباعها يف الربناجم:

• إجراء املكتب مناقصة دولية لملصابيح الفلورية من أجل رشاء املصابيح للربناجم9	
• ولملصابيح الفلورية )ال محتل امس 	  )INARA Mascot( تصممي محلة توعية وتنفيذها إلدراج هوية برصية قوية عىل حد سواء للربناجم

ماركة ومحتل شعار املكتب(
• خفض احلكومة الرسوم امجلركية عىل واردات املصابيح الفلورية	
• توزيع املصابيح الفلورية من الباب إىل الباب الستبداهلا باملصابيح غري املوفرة يف املنازل وبعض املرافق اإلدارية، وكذلك املدارس 	

وغريها من املباين العامة
• دفع العمالء درمه10 للك مصباح، مث يضاف مجموعها عىل فواتري الكهرباء الهشرية عىل مدى 24 هشرا	
• ملدة 24 هشرا، مضن املكتب استبدال جماين لملصابيح اليت تعطلت عن العمل أو اكنت معيبة	
• مجع املكتب املصابيح املعيبة واملسهتلكة وأعادها إىل املورد للتخلص مهنا وإعادة تدويرها	

واملرافق  طوال عام 2010، حقق الربناجم نتاجئ إجيابية سواء بالنسبة لملسهتلكني )توفري %22 من الطاقة لألرس و٪34 لإلدارات العامة( 
)177 ميجاوات اخنفاض يف امحلل وقت الذروة(.

الواليات املتحدة األمريكية، خربة الفصل لدى والية اكليفورنيا دراسة حالة: 

إن اكليفورنيا لدهيا خربة واسعة يف الفصل، وقد طبقت هذه اآللية يف قطاع الكهرباء منذ عام 1981. واكن الربناجم ناحجا وحقق اخنفاض 
يف تقلب األسعار. يف هذه األيام، تستخدم اكليفورنيا طاقة أقل بنسبة ٪55 للفرد مقارنة باملعدل القامئ عىل الصعيد الوطين. ومن عام 

2006 إىل عام 2008، استمثرت مرافق اكليفورنيا ملياري دوالر يف حتسني الكفاءة. وقد ولد لك دوالر مستمثر من قبل املرافق يف تدابري 
الكفاءة أكرث من دوالرين يف مدخرات العمالء.11وتحمس اجلهات التنظميية لملرافق اململوكة بشلك مستقل بإنفاق أموال دافيع الرضائب عىل 

براجم كفاءة الطاقة، ويف املقابل، تقدم جدول ماكفآت مالية إذا اكنت املرافق قادرة عىل التوثيق بالتفصيل أهنا تدير الرباجم بشلك جيد 
وتوفر املدخرات املسهتدفة.

1.2 متويل القطاع اخلاص

تتفهم بعض املؤسسات املالية التجارية اجلوانب املقنعة لكفاءة الطاقة وتعمل عىل تطوير منتجات متويل مناسبة، واسرتاتيجيات تسويق 
وأساليب للتقيمي حىت تمتكن من حتديد توقعات افرتاضية معقولة وحتديد املشاريع الواعدة. وينظر إىل اقتصاديات ومتويل براجم اإلضاءة 

املوفرة عىل أهنا جذابة وتقدم حافزا اكفيا للقطاع اخلاص لالستمثار يف براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة.12

 7 جواسامي، مبادرة اإلضاءة املوفرة )2012(، جتربة املغرب في التحرك نحو التحول لإلضاءة املوفرة. مستوحى بتاريخ 1 مارس 2012 من: 
http://www.enlighten-initiative.org/Portals/94/documents/beirut/Morocco%20experience%20in%20moving%20towards%20the%20transition%20to%20efficient%20lighting.pdf

 8 أ. احلفيديل، املغرب )2012(، اخلطة الوطنية ألعمال إدارة قطاع الكهرباء ذات األولوية، مستوحى بتاريخ 1 مارس 2012 من:
http://www.mem.gov.ma/Assises2009/PDF/Expose/pnap.pdf

IEC 60968, IEC 60969, RoHS :9. استندت املعايير املستخدمة للمصابيح الفلورية املدمجة التي وقع االختيار عليها على اختبارات االمتثال التي قدمها معمل دولي معتمد
10.  درهم واحد يعادل تقريبـًا 0.12 دوالر أمريكي.

 11 باتشينو )2007(، فصل املرافق: منح حوافز للمرافق لتعزيز كفاءة الطاقة، مستوحى في 1 مارس 2012 من:  
 http://www.progressivestates.org/blog/672/utility-decoupling-giving-utilities-incentives-to-promote-energy-efficiency

12 ليماي، وساركار، جي. سينغ )ديسمبر 2009(، برامج كفاءة الطاقة واسعة النطاق املستخدمة في املنازل اعتماد على املصابيح الفلورية املدمجة، برنامج املساعدة في إدارة قطاع الطاقة التابع للبنك الدولي 

http://www.publicpower.org/files/PDFs/EffectofEnergyEfficiency.pdf
http://www.publicpower.org/files/PDFs/EffectofEnergyEfficiency.pdf
http://www.egia.org/Academy/rockymountainexchange2011
http://www1.eere.energy.gov/femp/financing/energyin-centiveprogrammes.html
http://epa.gov/statelocalclimate/documents/pdf/supp_mat_decoupling_elec_gas_utilities.pdf
http://epa.gov/statelocalclimate/documents/pdf/supp_mat_decoupling_elec_gas_utilities.pdf
http://www.enlighten-initiative.org/Portals/94/documents/beirut/Morocco%20experience%20in%20moving%20towards%20the%20transition%20to%20efficient%20lighting.pdf
http://www.mem.gov.ma/Assises2009/PDF/Expose/pnap.pdf
http://www.progressivestates.org/blog/672/utility-decoupling-giving-utilities-incentives-to-promote-energy-efficiency 
http://www.progressivestates.org/blog/672/utility-decoupling-giving-utilities-incentives-to-promote-energy-efficiency 
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تمشل مصادر المتويل من القطاع اخلاص القروض املرصفية، أو التأجري، أو المتويل من طرف ثالث أو التعاقد بناًء عىل األداء، أو متويل 
املشاريع أو الصناديق اخلاصة مثل صناديق االستمثار األخاليق/األخرض، أو دمع تعاونيات املجمتع احمليل. وقد استخدمت لك هذه 

اآلليات لمتويل املشاريع التجارية عىل خمتلف النطاقات، من رفع كفاءة اإلضاءة يف األماكن التجارية إىل استبدال أو تركيب إنارة موفرة 
بشوارع البلدية. ومع ذلك، وحىت اآلن،  اكن هناك حد أدىن لمتويل القطاع اخلاص لرباجم اإلضاءة املوفرة للطاقة لملسهتلكني. وميكن 

تفسري ذلك من خالل التاكليف اإلدارية اليت عادة تتجاوز الفرصة االستمثارية جلذب االنتباه حنو لك معلية استبدال لملصابيح. ومن 
احملمتل أن تكون املشاريع السكنية املتعددة أو الرباجم األوسع نطاقا، مثل متويل قروض لصاحل براجم املرافق أكرث رحبية لألنشطة املمولة 
من القطاع اخلاص. وغالبا تتوقع صناديق القطاع اخلاص السداد، ومن مث فهي ليست مناسبة لألنشطة غري السوقية مثل وضع سياسة أو 

إجراء دراسات استقصائية عن املسهتلك.

1.3 متويل غري حميل

عىل الرمغ من أن المتويل احمليل هو اخليار األهسل لمتويل اسرتاتيجيات التحول لإلضاءة املوفرة للطاقة، ميكن لبعض البلدان النامية، اليت 
ال متلك املوارد الداخلية لمتويل بعض عنارص برناجم التخلص التدرجيي، البحث عن مصادر متويل خارجية. وتستطيع املصادر اخلارجية أن 

توفر املوارد الالزمة لبدء براجم التخلص التدرجيي، وجتذب املزيد من املوارد احمللية أو موارد القطاع اخلاص، وترفع وترية اعمتاد كفاءة 
اإلضاءة املوفرة من جانب األرس ذات الدخل املنخفض.

جيب التخطيط بعناية لتخصيص األموال وإجراء تقيمي شامل للتحقق من فعالية الربناجم. فاحلصول عىل المتويل اخلاريج معلية معقدة 
تتطلب جهدا إداريا ووقت. ورمبا تقوم مصادر المتويل اخلارجية بتوفري متويل جزيئ للتخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة، وبالتايل 

جيب أن تتطابق هذه األموال مع املوارد احمللية العامة أو اخلاصة لتقدمي املزيانية اإلمجالية املطلوبة لربناجم التخلص التدرجيي.

1.3.1 اجلهات املاحنة الدولية ومؤسسات اإلقراض

تدرك العديد من بنوك التمنية الدولية واملؤسسات اخلاصة والرشاكت واملنمظات غري احلكومية الفوائد االقتصادية والسياسية واالجمتاعية 
والبيئية لتكنولوجيا كفاءة الطاقة. بصفهتا جهات ماحنة، قامت بزيادة دمعها املايل والتوجيه املهين لرباجم اإلضاءة املوفرة يف البلدان 

النامية والناشئة. وميكن للدمع الذي تقدمه أن يعزز وضع السياسات والتنسيق بني أحصاب املصلحة ودراسات اجلدوى واملشاريع التجريبية. 
وتعد اجلهات املاحنة متعددة األطراف ومؤسسات اإلقراض يه بنوك التمنية الدولية أو اإلقلميية، يف حني أن اجلهات املاحنة ثنائية األطراف 

عادة ما تكون واكالت لملساعدات أو التمنية تنيمت لدولة واحدة.

1.3.2 اجلهات املاحنة متعددة األطراف13

ميكن تصنيف اجلهات املاحنة متعددة األطراف إىل ثالث فائت رئيسية يه:

• البنوك اإلمنائية متعددة األطراف	
• املؤسسات املالية متعددة األطراف	
• البنوك اإلقلميية الفرعية	

بنوك التمنية متعددة األطراف

والبلدان املتقدمة )عادة املستمثرين املاحنني(. ويه  هذه البنوك لدهيا عضوية واسعة النطاق، حيث تضم البلدان النامية )عادة املقرتضني( 
مجموعة البنك الدويل )مبا  ال تقترص عىل بلدان أعضاء من املنطقة احملددة لبنك التمنية اإلقليمي. وتمشل بنوك التمنية متعددة األطراف: 

يف ذلك مؤسسة المتويل الدولية(، والبنك األفرييق للتمنية، والبنك اآلسيوي للتمنية، والبنك األورويب لإلنشاء والتعمري، ومجموعة بنك التمنية 
للبلدان األمريكية.

املؤسسات املالية متعددة األطراف

عادة ما تكون العضوية باملؤسسات املالية متعددة األطراف، مثل البنك األورويب لالستمثار، أضيق نطاقا من العضوية بالبنوك اإلمنائية 
متعددة األطراف، وتركز عىل قطاعات أو أنشطة خاصة.

البنوك شبه اإلقلميية

يمت تأسيسس بعض البنوك شبه اإلقلميية ألغراض التمنية وتقوم بدور اجلهات املاحنة متعددة األطراف. ويه مملوكة ملجموعات من البلدان 
)عادة املقرتضني( وتمشل: مؤسسة األنديز اإلمنائية، وبنك التمنية الاكرييب، وبنك أمرياك الوسىط للتاكمل االقتصادي، وبنك تمنية رشق 

أفريقيا، وبنك تمنية غرب أفريقيا.

 13 البنك الدولي )2012(، وكاالت التنمية ثنائية ومتعددة األطراف، مستوحى بتاريخ 8 مارس 2012 من: 
  http://web.worldbank.org/wbsite/external/extaboutus/0,,contentmdk:20040612~menupk:41694~pagepk:51123644~pipk:329829~thesite pk:29708,00.html

http://web.worldbank.org/wbsite/external/extaboutus/0,,contentmdk:20040612~menupk:41694~pagepk:51123644~pipk:329829~thesite pk:29708,00.html 
http://web.worldbank.org/wbsite/external/extaboutus/0,,contentmdk:20040612~menupk:41694~pagepk:51123644~pipk:329829~thesite pk:29708,00.html 
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1.3.3 المتويل من اجلهات املاحنة متعددة األطراف

يأخذ عادة المتويل من اجلهات املاحنة متعددة األطراف شلك قروض، ومنح، واعمتادات، ومشاريع خاصة، وآليات مالية أخرى. وقد يرتبط 
الدمع باخلدمات االستشارية واملساعدة التقنية. ومن بني أمثلة اجلهات املاحنة والرباجم ما ييل:

• 	)GEF( مرفق البيئة العاملي
• USAID التمنية النظيفة ECO-آسيا وبرناجم املناخ	
• 	)CIF( صناديق االستمثار يف املناخ، البنك الدويل

)GEF( مرفق البيئة العاملي

مرفق البيئة العاملي )GEF(14رشيك رئييس يف مبادرة en.lighten وهو منمظة مالية مستقلة هتدف إىل معاجلة القضايا البيئية العاملية 
مع دمع املبادرات الوطنية للتمنية املستدامة. ويوحد املرفق بني 182 من حكومات األعضاء بالرشاكة مع املؤسسات الدولية واملنمظات غري 

احلكومية، والقطاع اخلاص. ومنذ إنشائه يف عام 1991، حقق املرفق منوا ليصبح أكرب ممول لملشاريع الرامية لتحسني البيئة العاملية. وقد 
خصص 95 مليار دوالر، عىل أن تستمكل بأكرث من 42 مليار دوالر من المتويل املشرتك، ألكرث من 2700 مرشوع يف أكرث من 165 من 

البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مبرحلة انتقالية. ومن خالل برناجم املنح الصغرية )SGP(، قدم املرفق أيضا أكرث من 12 ألف 
منحة صغرية بشلك مبارش إىل املنمظات غري احلكومية واملجمتعية، بإمجايل 495 مليون دوالر.

وقد دمع املرفق جهود مجموعة واسعة من البلدان يف جمال تعزيز اإلضاءة املوفرة للطاقة. ومت مؤخرا، أو سيمت يف املستقبل القريب، 
التصديق عىل أربعني مرشوعا تتناول مجيعها اإلضاءة املوفرة للطاقة. وتنفذ هذه املشاريع يف املقام األول من قبل البنك الدويل، وبرناجم 

وبرناجم األمم املتحدة للبيئة.15  )UNDP( األمم املتحدة اإلمنايئ

ويتقامس العديد من املشاريع الوطنية اليت يدمعها املرفق اهلدف املشرتك املمتثل يف التخلص تدرجييا من املصابيح الوهاجة غري املوفرة عن 
طريق تقييد العرض من خالل سياسات، وتدابري قانونية، وتعزيز الطلب عىل منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة. وميكن حتقيق ذلك عن طريق 

حتسني معايري اإلضاءة املوفرة واألطر السياسية هلا )الصني واكزاخستان ونيجرييا وروسيا وفيتنام(، أو حتويل السوق احمليل إلنتاج 
اإلضاءة )الصني وفيتنام(، أو نتيجة محلالت توعية املسهتلكني وبراجم املنح )توجو(.

حتويل السوق لإلضاءة املوفرة للطاقة16 متويل مشاريع مرفق البيئة العاملي:  روسيا –  دراسة حالة - 

جسد هذا املرشوع تعاونا ملدة أربع سنوات بني مرفق البيئة العاملي وبرناجم األمم املتحدة اإلمنايئ وروسيا، حيث سامه مرفق البيئة العاملي 
بـ 7 ماليني دوالر من إمجايل تلكفة املرشوع اليت جتاوزت 28 مليون دوالر. واهلدف من هذا املرشوع هو احلد من انبعاثات غازات االحتباس 
احلراري يف روسيا من خالل حتويل سوق اإلضاءة الروسية إىل تكنولوجيا اإلضاءة املوفرة للطاقة والتخلص التدرجيي من منتجات اإلضاءة 

غري املوفرة. وسيقوم املرشوع بوضع واعمتاد معايري أداء الطاقة وجودة املنتج. مكا سيمت تنفيذ السياسات الوطنية واإلقلميية للتخلص 
التدرجيي من املصابيح غري املوفرة وتعزيز اإلنفاذ الفعال وآليات املراقبة. وسيمت تعزيز سلسلة التوريد لإلضاءة املوفرة للطاقة من خالل 

أحباث السوق ورصد وتقدمي الدمع لتطوير منتجات إضاءة جديدة موفرة للطاقة. وسيقوم املرشوع بتحويل سوق اإلضاءة الوطنية من خالل 
تعزيز كفاءة التكنولوجيا مبا يف ذلك املصابيح الفلورية املدجمة ومصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء. ومن املتوقع أنه يف غضون عرش 
سنوات بعد االنهتاء من املرشوع، ستكون روسيا قادرة عىل حتقيق ٪60 من إماكنات توفري الطاقة لدهيا يف قطاع اإلضاءة. وسوف تصل 

الوفورات اإلضافية إىل 31 مليار كيلووات/ساعة وخفض 15.5 مليون طن من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون املسبب لالحتباس احلراري 
سنويا.

االستمثار يف أحباث الطاقة واختباراهتا  متويل بناء القدرات، مرفق البيئة العاملي:  الفلبني -  دراسة حالة: 

ساعد برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ وزارة الطاقة بالفلبني يف صياغة وتنفيذ مرشوع حتويل السوق الفلبينية لإلضاءة املوفرة. ويعاجل 
املرشوع املعوقات اليت تواجه االستخدام واسع النطاق لنظم اإلضاءة املوفرة للطاقة يف الفلبني من خالل زيادة وترية دجم براجم اإلضاءة 

املوفرة للطاقة يف أنشطة تطوير الطاقة املخطط هلا.

اكن من بني أهداف املرشوع بناء القدرات املؤسسية. وقد تلقت الوزارة متويال لتطوير وتشغيل خمترب للقيام باختبار اإلضاءة جكزء من 
خدمات خمترب أحباث الطاقة واختباراهتا. ومع ذلك، مل تكن قدرة املخترب اكفية لتلبية احتياجات الطلب التقين اإلضايف، وجحم املرشوع 

 ISO 17025 ونطاقه. معل مكتب إدارة الربناجم مع برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ لتحديد اخلطوات الالزمة لملخترب لتلبية متطلبات االعمتاد
IEC / الختبار مصابيح التفريغ، وكواحب التيار اإللكرتونية ووحدات اإلنارة.

نتيجة لتعاون الوزارة مع برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ، لىب املخترب هدف املرشوع املمتثل يف فتح الباب أمام السوق احمللية لالستفادة 
من فوائد استخدام اإلضاءة املوفرة من خالل تشغيل خمترب إضاءة حيمل هشادة ISO 17025 لرصد امتثال املنتجات للحد األدىن من 

معايري أداء الطاقة. مكا حققت الوزارة هدفها للحصول عىل اعمتاد إقليمي لملخترب ورفع قدرات االختبار لديه، يف حني حصل موظفيه عىل 
هشادات إمتام التدريب بنجاح.

14 مرفق البيئة العاملية )GEF( )2012(، خطة تبني متويل مرفق البيئة العاملي مستوحى بتاريخ 8 مارس 2012 من:   
15   يساعد البنك الدولي إلى جانب دعم مرفق البيئة العاملية هايتي واملكسيك وتوجو في جهودهم الرامية إلى التحول لإلضاءة املوفرة؛ ويقدم برنامج األمم املتحدة اإلمنائي الدعم للصني وأوكرانيا وروسيا ومصر وكازاخستان ونيجيريا أيًضا مع 

دعم مرفق البيئة العاملية. كما يوفر برنامج األمم املتحدة اإلمنائي، إلى جانب دعم مرفق البيئة العاملية، الدعم لتخلص التدريجي من املصابيح الوهاجة في فيتنام وبيرو واملغرب وكوت ديفوار.
/http://www.undp-light.ru/en :وبتاريخ 9 مايو 2012 من ، /http://www.undp-light.ru :16 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي )2012( حتويل سوق اإلضاءة املوفرة في روسيا االحتادية، مستوحى بتاريخ 1 مارس 2012 من

http://www.undp-light.ru/en
http://www.undp-light.ru
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برناجم التمنية النظيفة واملناخ الواكلة األمريكية للتمنية الدولية، ايكو آسيا – 

إن برناجم التمنية النظيفة واملناخ )ايكو-آسيا(17هو برناجم إقليمي للواكلة األمريكية للتمنية الدولية. ويدمع الربناجم السياسة اإلقلميية 
وحتول السوق يف آسيا لتجشيع االستمثارات يف تكنولوجيا الطاقة النظيفة. ويقوم برناجم ايكو-آسيا بتطوير مجموعة من األنشطة الوطنية 
واإلقلميية يف رشاكة مع احلكومات واملدن اآلسيوية، وغريها من املنمظات من أجل تعزيز احلوار اإلقليمي بشأن تبادل وتكرار االبتاكر يف 

مجيع أحناء آسيا.

منذ عام 2007، بىن ايكو-آسيا رشااكت لملساعدة يف إنشاء تكنولوجيا وممارسات معينة للطاقة النظيفة اليت ميكن أن تعاجل عىل الفور 
حتديات الطاقة يف آسيا وتقلل انبعاثات غازات االحتباس احلراري. ومن بني الرشاكء الرئيسيني للربناجم؛ مؤسسات السياسة الوطنية، 

واملرافق ووزارات الطاقة واحلكومات عىل مستوى الدول، والبنوك، واملستمثرين، ومطوري مشاريع الطاقة النظيفة. ويعمل برناجم ايكو-آسيا 
مكا يعمل بالرشاكة مع البلدان لتحفزي احللول السياسية واملالية للطاقة  يف ستة بلدان )الصني، اهلند، اندونيسيا، الفلبني، تايالند، فيتنام( 

النظيفة من خالل املساعدة املسهتدفة والتدريب والتعاون اإلقليمي وتبادل املعارف.

)CIF( صناديق االستمثار يف املناخ، البنك الدويل

تساعد صناديق االستمثار يف املناخ التابعة للبنك الدويل18 البلدان النامية عىل إنشاء مشاريع منخفضة االنبعاثات وصديقة لملناخ. وتمشل 
الصناديق صندوق التكنولوجيا النظيفة والصندوق االسرتاتيجي لملناخ.19يقدم صندوق التكنولوجيا النظيفة المتويل ملشاريع كفاءة الطاقة 
والنقل والطاقة املتجددة عىل نطاق واسع ويف إطار قطري واليت مت تصمميها لملساعدة يف حتقيق أهداف التمنية الوطنية. اعتبارا من 

هشر سبمترب 2010، بلغ إمجايل تعهدات مجموعة الدول المثانية 4.4 مليار دوالر، حيث جيذب لك دوالر من المتويل املتوقع 8 دوالرات من 
مصادر أخرى. ومن املتوقع من املشاريع أن تساعد يف خفض ما يقرب من 1.5 مليار طن من غازات االحتباس احلراري عىل مدى السنوات 

القليلة القادمة، حوايل ثلث االنبعاثات السنوية لالحتاد األورويب.

متويل تنفيذ مرشوع صندوق التكنولوجيا النظيفة املكسيك –  دراسة حالة: 

أطلقت املكسيك الربناجم اخلاص لتغري املناخ يف عام 2009 للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري بنسبة أكرث من ٪40 سنويا حبلول 
عام 2030 من دون التضحية بالتمنية االقتصادية. وتمشل االسرتاتيجية حتوال شامال يف السوق احمللية لألجهزة املزنلية لزيادة كفاءة الطاقة 
وخفض الزيادة السنوية املتوقعة البالغة ٪4.8 يف الطلب عىل الكهرباء. للتخلص التدرجيي من األجهزة اليت تفتقر إىل الكفاءة، سوف يدمع 

المتويل امليرس لصندوق التكنولوجيا النظيفة خط ائمتان للحصول عىل قروض منخفضة الفائدة لملسهتلك، مستمكال قرض البنك الدويل الذي 
من شأنه أن يدمع برناجم التخفيضات. وسيمت تقدمي خطة المتويل من خالل بعض أسواق التجزئة الكربى يف البالد.

لضامن التحول السلس للتكنولوجيا خالل برناجم التخلص التدرجيي، فإن احلكومة تقوم بإنشاء مرافق إعادة التدوير لملصابيح املسهتلكة 
ومرافق االختبار احمليل. ويتلىق املصنعون واملوزعون احملليون دمعا للتحول إىل التكنولوجيا اجلديدة، مكا تقوم محالت التوعية العامة 
بتنبيه املسهتلكني إىل مزايا أسلوب احلياة يف ظل كفاءة استخدام الطاقة. ومن املتوقع أن يعمل الربناجم عىل تجشيع مصنيع األجهزة 

املكسيكية إلنتاج املزيد من المناذج املتمسة بالكفاءة يف استخدام الطاقة استجابة إىل زيادة الطلب من جانب املسهتلكني. هلذا املرشوع، من 
املتوقع أن جيذب متويل صندوق التكنولوجيا النظيفة البالغ قميته 500 مليون دوالر 5.4 مليار دوالر.

1.3.4 اجلهات املاحنة ثنائية األطراف

تقدم اجلهات املاحنة ثنائية األطراف املساعدات املالية من بلداهنا إىل البلدان النامية من أجل تصممي وتنفيذ براجم ومشاريع مستدامة. 
وتسىع اجلهات املاحنة إىل حتقيق أهداف قطاعية وسياسية وجغرافية حمددة. وميكن توجيه مصادر المتويل هذه ألنشطة مثل بناء القدرات 

املختربية، أو القياس، أو التحقق، أو أنشطة اإلنفاذ، أو اإلدارة السلمية بيئيا لملنتجات اإلضاءة.
تمشل اجلهات املاحنة ثنائية األطراف ما ييل:

	•• Australian Agency for International Development
	•• Austrian Development Agency  
	•• Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo  
	•• Canadian International Development Agency   
	•• Danish Development Agency 
	•• Department for International Development Cooperation )Finland(
	•• Agence Française de Développement   
	•• Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH 
	•• Irish Aid 
	•• Japan Bank for International Cooperation   
	•• Japan International Cooperation Agency   

 17 اإلضاءة املدمجة بآسيا )ALC(، الطاقة النظيفة بآسيا )2012(. شراكة جتمع بني احلكومات ومنظمات اإلنارة اإلقليمية والعالم. مستوحى بتاريخ 8 مارس 2012 من: 
http://www.cleanenergyasia.net/library/new-partnership-push-energy-efficient-lighting-across-asia

http://www.worldbank.org/cif  .18 )متت االتاحة في 7/2011(
http://www.climateinvestmentfunds.or/cif  .19 )متت االتاحة في 7/2011(

http://www.ausaid.gov.au/
http://www.ada.gv.at/
http://www.aecid.es/
http://www.acdi-cida.gc.ca/index.htm
http://um.dk/en/danida-en/
http://global.finland.fi/Public/Default.aspx
http://www.afd.fr/
http://www.gtz.de/
http://www.dci.gov.ie/
http://www.jbic.go.jp/
http://www.jica.go.jp/english/
http://www.cleanenergyasia.net/library/new-partnership-push-energy- efficient-lighting-across-asia.
http://www.worldbank.org/cif
http://www.climateinvestmentfunds.or/cif
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	• Kreditanstalt fur Wiederaufbau   
	•• Netherlands Development Cooperation  
	•• New Zealand Aid Program  
	•• Norwegian Agency for Development Cooperation 
	•• Swedish International Development Cooperation Agency  
	•• Swiss Agency for Development and Cooperation  
	•• U.K. Department for International Development   
	•• U.S. Agency for International Development  

التبادل  lites.asia20 )اليتس آسيا(  الواكلة األمريكية للتمنية الدولية ووزارة تغري املناخ وكفاءة الطاقة:  آسيا –  دراسة حالة: 
التقين واملعلومايت بشأن معايري اإلضاءة

تدرك معظم البلدان اآلسيوية بأن االعمتاد واسع النطاق لملصابيح الفلورية ومصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء لديه القدرة عىل 
مساعدة آسيا يف معاجلة كفاءة الطاقة وأمهنا واملخاوف املتعلقة بتغري املناخ. ومع ذلك، متثل منتجات اإلضاءة منخفضة اجلودة حاجزا 

كبريا أمام االعمتاد الاكمل للتكنولوجيا وحتقيق الفوائد البيئية واالسهتالكية.

نشأ برناجم اليتس آسيا يف اجمتاع عقد يف أكتوبر 2009، عندما اجمتع ممثلون عن اسرتاليا والصني واهلند وإندونيسيا والفلبني 
ورسيالناك وتايالند وفيتنام ملناقشة الفوائد احملمتلة للتعاون اإلقليمي بشأن وضع معايري اإلضاءة. ومت إنشاء هذا الربناجم كآلية لصانيع 
السياسات بآسيا لتحديد جماالت جودة املصابيح الفلورية والصامم الثنايئ الباعث للضوء اليت قد تثري خماوف لدى املسهتلكني، واحللول 

احملمتلة لتلك املخاوف، وإذا اكن من املمكن مواءمة هذه احللول يف مجيع أحناء املنطقة اآلسيوية. وحيظى الربناجم بدمع من حكومات 
أسرتاليا والواليات املتحدة األمريكية جكزء من الرشاكة بني آسيا ومنطقة الباسيفيك حول التمنية النظيفة واملناخ.

املركز اإلقليمي لإلضاءة21 الواكلة األمريكية للتمنية الدولية،  متويل بناء القدرات:  رسيالناك –  دراسة حالة: 

قامت الواكلة األمريكية للتمنية الدولية بمتويل إنشاء املركز اإلقليمي لإلضاءة داخل إطار هيئة الطاقة املستدامة الرسيالنكية. واكن رشيك 
املعرفة هلذه املبادرة هو مركز أحباث اإلضاءة التابع ملعهد رينسيالر بوليتكنيك. وتمشل األهداف ما ييل:

• الهنوض باإلضاءة املستدامة يف جنوب آسيا	
• رفع ويع املسهتلكني والقدرة عىل محتل تاكليف تكنولوجيا اإلضاءة املوفرة واملوثوقة للحد من الطلب عىل الكهرباء	
• تعزيز التصنيع اإلقليمي ملنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة من أجل حتسني االقتصاد يف املنطقة	
• تدريب وتثقيف القوى العاملة يف املنطقة خللق اإلضاءة املستدامة يف جنوب آسيا	

1.3.5 مزايا ومعوقات المتويل ثنايئ ومتعدد األطراف

املزايا

يعد المتويل ثنايئ ومتعددة األطراف من املوارد اهلامة لرباجم التخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة. فيف البلدان النامية، تساعد 
مصادر المتويل عىل بدء العديد من براجم اإلضاءة املوفرة اليت ميكن أن تساعد يف تأمني متويل إضايف عىل املدى املتوسط والطويل. 

عندما تنفذ هذه الرباجم بنجاح، فهي تظهر القيادة وميكن أن تجشع البلدان املجاورة عىل الرشوع يف براجم التخلص التدرجيي.

املعوقات

ميكن أن تؤثر العالقات السياسية بني الدول عىل أولويات لك من المتويل ثنايئ ومتعددة األطراف وأيضا ميكن أن تؤثر عىل تصممي براجم 
التخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة بسبب املصاحل االسرتاتيجية واالقتصادية وإماكنات السوق. عندما يتطلب األمر مصادر 

خارجية للمتويل، سوف يؤدي التواءم الشديد مع املبادرات الوطنية لإلضاءة املوفرة إىل جتنب إهدار املوارد بسبب اجلهود غري املنسقة. جيب 
عىل احلكومات أن تقرر أفضل طريقة لتخصيص موارد المتويل املتاحة، فإذا اكنت األموال املخصصة لرباجم اإلضاءة املوفرة مقدمة من 

جهات ماحنة دولية حينئذ رمبا يبحث املستمثرون احملليون ومن القطاع اخلاص عن فرص استمثارية أخرى. عىل املدى الطويل، قد خيلق 
ذلك جفوة يف المتويل إذا أصبح المتويل الدويل أقل توافرا. وبالتايل يتعني عىل احلكومات البحث عن سبل للحفاظ عىل توعية املستمثرين 

احملليني ومن القطاع اخلاص بفوائد براجم اإلضاءة املوفرة، حىت يظلو مهمتني ومستعدين لالستمثار عندما تكون هناك حاجة ملواردمه.

العوامل الرئيسية للنجاح

حتتاج جهود المتويل ثنايئ ومتعددة األطراف إىل العمل بشلك وثيق مع احلكومات لتحديد ومتويل وتنفيذ آليات التوزيع املناسبة اليت ميكن 
أن تقدم الرباجم بنجاح لملستخدمني الهنائيني. وتمشل أفضل املامرسات ما ييل:

/http://www.litesasia .20
2011 21( RCL): وقعت الوكالة األمريكية للتنمية الدولية واملركز اإلقليمي لإلضاءة مذكرة تفاهم خللق RCL. مستوحى في يوليو 2011 من: 

 http://www.rclsa.net

http://www.kfw.de/
http://www.minbuza.nl/en/Key_Topics/Development_Cooperation
http://www.aid.govt.nz/
http://www.norad.no/
http://www.sida.se/
http://www.sdc.admin.ch/
http://www.dfid.gov.uk/
http://www.usaid.gov/
http://www.litesasia/
http://www.litesasia/
http://www.rclsa.net 
http://www.rclsa.net 
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• توافق يف اآلراء بشأن مهنجيات سياسية متاكملة واألدوار املناسبة ملسوئيل الواكالت احلكومية	
• التكيف مع احللول الدولية لثقافة واحتياجات ومتطلبات األسواق احمللية	
• خطط مرنة ميكن أن تتواكب مع التغريات احلادثة يف ظروف السوق احمللية	
• الزتامات لسنوات عديدة من جانب اجلهات املاحنة لدمع اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة تتجاوز براجم املنح أو التخفيضات البسيطة 	

وتأخذ يف االعتبار تطبيق هنج متاكمل

1.4 متويل الكربون

تعمل آليات سوق متويل الكربون عىل تهسيل بيع ورشاء أرصدة انبعاثات الكربون. وتحمس هذه األسواق بتحويل جهود احلد من الكربون 
املبذولة من قبل حكومة أو هيئة من القطاع اخلاص إىل شلك مكي ويمت رشاؤها من قبل كيان آخر لتعويض انبعاثات غاز الكربون اخلاصة 

به واملساعدة عىل حتقيق أهدافه الرامية إىل احلد من االنبعاثات. وترتبط بعض آليات متويل الكربون برباجم منح املصابيح الفلورية أو براجم 
الرشاء بامجللة.

وتمشل أمثلة متويل الكربون ما ييل:

• 	)CDM( آلية التمنية النظيفة
• 	)NAMAs( إجراءات التخفيف املناسبة وطنيا
• 	)CPF( البنك الدويل، مرفق رشاكة الكربون
• متويل الكربون الطويع	

)CDM( 1.4.1 آلية التمنية النظيفة

يه آلية مرنة قامئة عىل السوق، مت المساح هبا، مبوجب بروتوكول كيوتو، ملساعدة البلدان املوقعة هيلع يف   )CDM( آلية التمنية النظيفة
حتقيق أهداف االنبعاثات اخلاصة هبا، بيمنا تجشع البلدان النامية والقطاع اخلاص عىل املسامهة يف جهود احلد من االنبعاثات. وترتكز 

اليت يمت تنفيذها يف البلدان النامية22 لكسب أرصدة ختفضيات االنبعاثات  اآللية عىل مشاريع احلد من االنبعاثات )أو التخلص مهنا( 
املعمتدة )CER(. وميكن تداول هذه األرصدة و/أو بيعها للدول الصناعية ملساعدهتا عىل تلبية أهدافها املتعلقة خبفض االنبعاثات مبوجب 
بروتوكول كيوتو. ويمت تصممي آلية التمنية النظيفة لتحفزي التمنية املستدامة وخفض االنبعاثات يف الوقت الذي توفر فيه للدول الصناعية 

بعض املرونة يف كيفية تلبية أهدافها املتعلقة خبفض االنبعاثات.

وجيب أن تتأهل مشاريع آلية التمنية النظيفة من خالل معلية تجسيل وإصدار صارمة، واليت يمت تصمميها لضامن خفض االنبعاثات بطريقة 
قابلة للقياس واإلبالغ والتحقق.23ويرشف عىل آلية التمنية النظيفة جملس تنفيذي يعمل بتوجيه من مؤمتر األطراف يف اتفاقية األمم املتحدة 

24.)UNFCCC( اإلطارية بشأن تغري املناخ

برناجم األمم املتحدة  وفقا لبحث دورة املرشوع لالتفاقية اإلطارية وخط التنفيذ املشرتك/آلية التمنية النظيفة الذي وضعه مركز ريزو- 
للبيئة،25متت املوافقة عىل 18 مرشوع لإلضاءة املوفرة من قبل املجلس التنفيذي لإلتفاقية اإلطارية )الصني واهلند واملكسيك وجنوب أفريقيا(،  

14 مرشوع يف اهلند، و31 مرشوع يف انتظار التصحيح.

املزايا

تعد املزية الرئيسية ألي من مشاريع آلية التمنية النظيفة يه أن التاكليف يف هناية املطاف سيتكبدها طرف ثالث. ويف ظل متويل آلية التمنية 
النظيفة، قد يكون من املمكن توسيع نطاق وزيادة استخدام املصابيح املوفرة للطاقة بني الفائت ذات الدخل املنخفض اليت قد ال تكون قادرة 

عىل محتل التلكفة املبدئية لملصابيح الفلورية. ويتحمل املشرتي بآلية التمنية النظيفة التلكفة املبدئية لملنتجات يف مقابل ختفيضات االنبعاثات 
املعمتدة اليت يولدها تنفيذ املشاريع يف املناطق ذات الدخل املنخفض أو الريفية.

قد تمشل مشاريع آلية التمنية النظيفة اخلدمات االستشارية أو املساعدة التقنية جكزء من تطوير املرشوع. ويف حالة وجود مبادرة لإلضاءة 
املوفرة للطاقة مضن إطار آلية التمنية النظيفة، ميكن أن يساعد املرشوع يف تنفيذ ودمع التدابري التنظميية من خالل معاجلة املسائل املتصلة 

باحلواجز املالية وحتسني ويع املسهتلك بقضايا اإلضاءة املوفرة.26

املعوقات

جيب أن تستويف املشاريع معايري صارمة للتأهل آللية التمنية النظيفة، لذلك قد يقترص التنفيذ عىل املشاريع اليت تقع مضن حدود واحضة 
ملهنجيات حمددة وضعهتا االتفاقية اإلطارية. لرباجم اإلضاءة املوفرة للطاقة، مت وضع مهنجيتني حمددتني.27

22.   يشمل ذلك البلدان غير املدرجة في املرفق 1 التي ليس لها هدف خفض االنبعاثات مبوجب البروتوكول. 
23 ليماي وساركار، جي. سينغ )ديسمبر 2009(، برامج كفاءة الطاقة واسعة النطاق في املنازل اعتماد على املصابيح الفلورية املدمجة، برنامج املساعدة في إدارة قطاع الطاقة التابع للبنك الدولي 

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/5RMYBVTQ83H9CJA99M23 :أنشطة تعتمد على الطلب لتكنولوجيات اإلضاءة املوفرة. مستوحى بتاريخ 8 مارس 2012 من ،)UNFCCC( 24 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ
92TSNO9IUJ

http://cdmpipeline.org/cdm-projects-type.htm  :25 مركز ريزو التابع لبرنامج األمم املتحدة للبيئة، مشاريع آلية التنمية النظيفة اجملمعة في أنواع. مستوحى بتاريخ 8 مارس 2012 من
 26 ساركار وجي. سينغ )أكتوبر 2009(، متويل كفاءة الطاقة في البلدان النامية – الدروس املستفادة والتحديات الباقية. مستوحى بتاريخ 8 مارس 2012 من: 

 http://www.usea.org/Programmes/EUPP/gee/presentations/Wednesday/ Singh_Notes_ESMAP_EE_Financing_Scale_Up_Energy_Policy_draft.pdf  
 )UNFCCC( أملانيـا: اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ ،)(، منهجية آلية التنمية النظيفة )نسخة محدثةUNFCCC( 27 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/5RMYBVTQ83H9CJA99M2392TSNO9IUJ
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/5RMYBVTQ83H9CJA99M2392TSNO9IUJ
http://cdmpipeline.org/cdm-projects-type.htm
http://www.usea.org/Programmes/EUPP/gee/presentations/Wednesday/ Singh_Notes_ESMAP_EE_Financing_Scale_Up_Energy_Policy_draft.pdf 
http://www.usea.org/Programmes/EUPP/gee/presentations/Wednesday/ Singh_Notes_ESMAP_EE_Financing_Scale_Up_Energy_Policy_draft.pdf 
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تمشل الصعوبات اليت ميكن أن حتدث عند تنفيذ مشاريع آلية التمنية النظيفة ما ييل:

• متطلبات رصد معقدة 	
• ختفيضات لغازات االحتباس 	 احلاجة إىل مصدر متويل مبديئ إلطالق الربناجم، ولكن عىل العكس، هذا المتويل يعرض "إضافة" 

احلراري للخطر
• حتديات التدفقات النقدية النامجة عن توقيت بيع أرصدة ختفيضات االنبعاثات املعمتدة 	
• مشالك يف استقرار الشبكة الكهربائية	
• أمناط غري متوقعة لالستخدام الكهربايئ من قبل املسهتلكني 	

عادة يقدم الدمع املايل ملشاريع آلية التمنية النظيفة يف هناية املرشوع، بعد منح هشادات ختفضيات االنبعاثات املعمتدة. وميكن تعويض 
من املشاريع قبل أن تتحقق االعمتادات، ولكن القيام بذلك يقلل من قمية هشادات  التأخري يف الدمع من خالل بيع األرصدة 'املتوقعة' 

ختفضيات االنبعاثات املعمتدة املتأثرة بسبب خماطر عدم قدرة املرشوع عىل حتقيق األداء املتوقع. وتدمع مشاريع آلية التمنية النظيفة توزيع 
املصابيح املوفرة يف مقابل املصابيح غري املوفرة، وكذلك أنشطة رفع الويع واالتصاالت ذات الصلة. وقد ال تكون اجلوانب األخرى من 

االسرتاتيجيات الوطنية لإلضاءة املوفرة مؤهلة للحصول عىل متويل مكشاريع آللية التمنية النظيفة.

وينهتي العمل بالربوتوكول يف عام 2012، ومستقبله ال يزال غري واحض لعدم إختاذ قرار رمسي بشأن آلية التمنية النظيفة خالل اجمتاع 
اكنون االول 2011. وقد مت تأجيل القرار إىل االجمتاع الثامن عرش يف هناية عام 2012.  مؤمتر األطراف السابع عرش يف ديمسرب/ 

العوامل الرئيسية للنجاح

تمشل العوامل اليت تحمس بتنفيذ مرشوع اإلضاءة املوفرة آللية التمنية النظيفة ما ييل:

• مشاركة املؤسسات ذات اخلربة ومطوري املشاريع	
• توافر البيانات لتطوير اخلطوط األساسية آللية التمنية النظيفة ودراسات اجلدوى	
• توافر مهنجيات رصد قوية وفعالة	
• بيئة دامعة لعمل الرشاكت واليت تتضمن القدرة عىل تنفيذ العقود واللواحئ املتوافقة	
• التأكد من أن املصابيح املستخدمة يف الربناجم تتوافق مع متطلبات أداء الطاقة واجلودة	
• تطبيق نظام الرصد والتحقق واإلنفاذ لتجنب عدم االمتثال	

مصادر إضافية

	• UNFCCC )2012(. About CDMs. 
•	 Fenhann J. & Hinostroza M. )2011( CDM Information and Guidebook )third edition(. Denmark: UNEP Risoe Centre 
	• Holm Olsen, K. & Fenhann, J. )2008(. A Reformed CDM – including new Mechanisms for Sustainable Development. UNEP Risø 

Centre.   

متويل املصابيح الفلورية املدجمة )آلية التمنية النظيفة  1754(28 اهلند –  دراسة حالة: 

آلية التمنية النظيفة 1754 يه واحدة من ثالثة مشاريع آللية التمنية النظيفة نفذهتا OSRAM وRWE يف اهلند. بدأ املرشوع يف عام 2009 
ىف حوايل 700 ألف أرسة يف منطقة   )RWEو OSRAM وتضمن استبدال املصابيح الوهاجة غري املوفرة مبصابيح فلورية )بمتويل من

فيساخاباتنام. وقد مت استرياد مكونات املصابيح الفلورية من أملانيا وإيطاليا إىل اهلند للتجميع. مكا مت توزيع املصابيح الفلورية عن طريق 
فرق مت تعينهيا وتدريهبا حمليا. خالل التوزيع، مت مجع املصابيح الوهاجة غري املوفرة، وتدمريها، وإعادة تدويرها. ومت إبالغ مجيع األرس 

املشاركة بالتفصيل كيفية استخدام والتعامل مع املصابيح بشلك حصيح.

يف تقرير الرصد األول، الذي صدر يف يونيو 2010، أشار مطوروا املشاريع أنه خالل الفرتة من فرباير 2009 حىت مارس 2010، حقق 
املرشوع 30915 طن اخنفاض يف انبعاثات ثاين أكسيد الكربون. واكنت القمية الهنائية أقل من القمية املتوقعة، 32433 طن ثاين أكسيد 

الكربون، وبالتايل فإن مطوري املشاريع طلبوا إصدار 26532 من هشادات ختفضيات االنبعاثات املعمتدة.29

توزيع املصابيح الفلورية املدجمة30 رواندا –  دراسة حالة: 

يف عام 2010، تضافرت جهود لك من مؤسسة اإلمداد بالطاقة ومؤسسة اإلمداد باملياه برواندا والبنك الدويل لإلنشاء والتعمري من أجل 
تنفيذ مرشوع من مشاريع آلية التمنية النظيفة لتحسني توزيع الطاقة الكهربائية وكفاءة الطاقة يف رواندا. واشمتل املرشوع عىل توزيع 

املصابيح الفلورية كبديل يتسم بكفاءة استخدام الطاقة يف مقابل املصابيح الوهاجة غري املوفرة. وتألف املرشوع من أربع مراحل رئيسية 
يه:

28 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ )UNFCCC( )2012(، فيساخاباتنام )الهند(، مشروع آلية التنمية النظيفة لتوزيع املصابيح الفلورية املدمجة الذي نفذته شركة OSRAM. مت استرجاعه بتاريخ 8 مارس 2012 من:
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1206629154.85/history    

 29 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ )UNFCCC( )2012(، فيساخاباتنام )الهند(، مشروع آلية التنمية النظيفة لتوزيع املصابيح الفلورية املدمجة الذي نفذته شركة OSRAM. مت استرجاعه بتاريخ 5 يونيو 2012 من: 
http://cdm.unfccc.int/filestorage/V/L/8/VL8QF5T90JEN216UXBWIKZAMPOY7H4/1754%201%20Monitoring%20Report.pdf?t=dVZ8bHZkbTM0fDBhr0Rmhf5tyWFiTNEfvAtj  

 30 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ )UNFCCC( )2012(، مشروع توزيع املصابيح الفلورية املدمجة اإللكتروغاز في رواندا، مت استرجاعه بتاريخ 8 مارس 2012 من:
 http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/26PMKJ754ZO5ISWE8AWM5HC6HSY49K/view.html

http://cdm.unfccc.int/about/index.html
http://cd4cdm.org/Publications/Perspectives/ReformedCDM.pdf
http://cd4cdm.org/Publications/Perspectives/ReformedCDM.pdf
http://cdm.unfccc.int/Projects/DB/TUEV-SUED1206629154.85/history
 http://cdm.unfccc.int/filestorage/V/L/8/VL8QF5T90JEN216UXBWIKZAMPOY7H4/1754%201%20Monitoring%20Report.pdf?t=dVZ8bHZkbTM0fDBhr0Rmhf5tyWFiTNEfvAtj
 http://cdm.unfccc.int/filestorage/V/L/8/VL8QF5T90JEN216UXBWIKZAMPOY7H4/1754%201%20Monitoring%20Report.pdf?t=dVZ8bHZkbTM0fDBhr0Rmhf5tyWFiTNEfvAtj
http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/26PMKJ754ZO5ISWE8AWM5HC6HSY49K/view.html 
http://cdm.unfccc.int/Projects/Validation/DB/26PMKJ754ZO5ISWE8AWM5HC6HSY49K/view.html 
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• االنهتاء من املرحلة 1 اليت اسمترت من أغسطس وحىت سبمترب 2007 بعد توزيع واستبدال 50 ألف مصباح فلوري جمانا لملسهتلكني. 	
وتقدمي مصباحني عىل األكرث يف مقابل مصابيح وهاجة غري موفرة؛

• بدأت املرحلة 2 يف سبمترب 2008 بتوزيع 150 ألف مصباح يف مجيع أحناء القطاع السكين، حيث مت توزيع ما يصل إىل مخسة 	
لملصباح الواحد واستبدال املصابيح الوهاجة غري املوفرة؛ مصابيح فلورية لألرسة الواحدة بسعر 200 فرنك رواندي )0.37 دوالر( 

• مت تنفيذ املرحلة 3 يف منتصف عام 2009، وتضمنت توزيع 200 ألف مصباح فلوري؛	
• مت تنفيذ املرحلة 4 من منتصف عام 2010 إىل أوائل عام 2011، وتضمنت توزيع 400 ألف مصباح فلوري.	

باإلضافة إىل برناجم استبدال املصابيح، يستمل معالء الكهرباء اجلدد مصابيح فلورية مع عداد الكهرباء اخلاص هبم. وبشلك عام، ينبيغ 
لملرشوع التخلص من 238578 طن من ثاين أكسيد الكربون يف السنوات العرش احملددة ملنح االعمتادات، حىت يتسىن توليد مبلغ يعادل 

هشادات ختفيضات االنبعاثات املعمتدة.31

1.4.2 إجراءات التخفيف املالمئة وطنيا 

إجراءات التخفيف املالمئة وطنيا يه تدابري طوعية خلفض االنبعاثات تتخذها البلدان النامية.32ويه ختتلف عن االلزتامات امللزمة قانونا 
للدول املتقدمة وتستند إىل الظروف الوطنية، واسرتاتيجيات التمنية املستدامة، وأولويات البالد اليت تنطبق علهيا. وجيب أن تستند هذه 

اإلجراءات عىل تكنولوجيا قابلة للقياس واإلبالغ والتحقق. وقد تتخذ عىل خمتلف املستويات )أي مرشوع، أو قطاع، أو عىل املستوى 
ويف نطاقات متعددة، ويه توفر إطارا لدجم ممارسات املناخ الصديقة للبيئة ومنخفضة الكربون بصورة اسرتاتيجية يف مجيع  الوطين( 

القطاعات داخل االقتصاد الوطين.

مل تتخذ أي إجراءات حىت اآلن ألن املفاوضات مع االتفاقية اإلطارية ال تزال قامئة. وقد وافق مؤمتر األطراف عىل إنشاء جسل عىل شبكة 
اإلنرتنت يعمل قبل انعقاد مؤمتر األطراف الثامن عرش يف أواخر عام 2012 للمساح للبلدان النامية بوضع قامئة هبذه اإلجراءات سعيا وراء 

الدمع الدويل. وكذلك سيمت وضع مبادئ توجهيية عامة للقياس واإلبالغ والتحقق من اإلجراءات املدعومة حمليا خالل عام 33.2012

هناك ثالثة أنواع من هذه اإلجراءات آخذة يف الظهور:

• متول حمليا وتنفيذ من جانب واحد	 آحادية – 
• تنفذ بدمع مايل و/أو تكنولويج و/أو بناء القدرات من البلدان املتقدمة	 مدعومة - 
• تنفذ بمتويل من أرصدة تعويض الكربون الناجتة عن جحم ختفيضات االنبعاثات احملقق. ومع ذلك، تشري معظم البلدان 	 تقدر بأرصدة - 

النامية إىل أنه ال ينبيغ استخدام هذه اإلجراءات لتعويض أهداف وقيود خفض االنبعاثات احملددة مكًا، بل ينبيغ المتيزي بني آليات 
التعويض القامئة مثل آليات التمنية النظيفة.

وتمشل األمثلة عىل هذه اإلجراءات ما ييل:

• االتفاقات الطوعية، والتثقيف، والتدابري املعلوماتية	
• القوانني واللواحئ	
• املعايري وخطط وضع البطاقات التعريفية	
• براجم التحويل والتكيف التكنولويج 	
• األدوات املالية	
• احلوافز وبراجم التحديد والتداول	
• تدابري كفاءة الطاقة	
• البحث والتطوير	
• املشاريع اإليضاحية للمنو منخفض الكربون	
• براجم وتدابري التمنية املستدامة 	
• بناء القدرات وأنشطة مجع البيانات	

املزايا

تتجاوز هذه اإلجراءات الرتكزي عىل مرشوعات آلية التمنية النظيفة مرشوع تلو اآلخر فهذا ميكن أن يؤدي إىل خفض االنبعاثات يف قطاع 
معني جيري تعويضه أو يسبب زيادات يف االنبعاثات من مصادر أخرى يف نفس القطاع. ومن املتوقع أن تقدم هذه اإلجراءات الدمع 
ملجموعة كبرية من األنشطة اليت تضم مجموعة واسعة من املشاركني، وتوفر وسيلة مجليع الدول لملسامهة يف حل التحديات املناخية.

املعوقات

 31 اتفاقية األمم املتحدة اإلطارية بشأن تغير املناخ )UNFCCC( )2012(، AENOR ، التحقق من صحة تقرير آلية التنمية النظيفة، )مرجع CDM/005/2008/0018(. مت استرجاعه بتاريخ 5 يونيو 2011 من:
_http://cdm.unfccc.int/filestorage/H/E/A/HEAK856SGXCWFJNUM7Q9DYZV4L0R1P/Validation%20report%20Rwanda.pdf?t=dXZ8bHZkbTRhfDDfLFphPh7-yz_Mq7GSHsW  

 32 برنامج األمم املتحدة للبيئة )UNEP(، مقدمة ملفاهيم إجراءات التخفيف املالئمة وطنًيا، مت استرجاعه بتاريخ 8 مارس 2012 من: 
 http://www.unep.org/climatechange/mitigation/sean-cc/Por- tals/141/doc_resources/Intorduction%20to%20the%20concepts%20of%20Nationally%20Appropriate%20Mitigation%20Actions.pdf  

http://www.climatefocus.com/documents/files/cp17cmp7_durban_debrief.pdf  :استجواب ديربان. مت استرجاعه بتاريخ 8 مارس 2012 من  CP17/CMP17 ،)2012( 33 التركيز على املناخ

http://cdm.unfccc.int/filestorage/H/E/A/HEAK856SGXCWFJNUM7Q9DYZV4L0R1P/Validation%20report%20Rwanda.pdf?t=dXZ8bHZkbTRhfDDfLFphPh7-yz_Mq7GSHsW_
http://cdm.unfccc.int/filestorage/H/E/A/HEAK856SGXCWFJNUM7Q9DYZV4L0R1P/Validation%20report%20Rwanda.pdf?t=dXZ8bHZkbTRhfDDfLFphPh7-yz_Mq7GSHsW_
http://www.unep.org/climatechange/mitigation/sean-cc/Por- tals/141/doc_resources/Intorduction%20to%20the%20concepts%20of%20Nationally%20Appropriate%20Mitigation%20Actions.pdf 
http://www.unep.org/climatechange/mitigation/sean-cc/Por- tals/141/doc_resources/Intorduction%20to%20the%20concepts%20of%20Nationally%20Appropriate%20Mitigation%20Actions.pdf 
http://www.climatefocus.com/documents/files/cp17cmp7_durban_debrief.pdf
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يف حني أن مفاوضات اإلتفاقية اإلطارية ال تزال قامئة، جيري النظر يف العديد من اخليارات لتصممي هذه اإلجراءات. وال يوجد حىت اآلن 
تعريف واحض ملا يشلك إجراًء للتخفيف لكن يف هناية املطاف ميكن لملشاريع املعمتدة أن تسىع للحصول عىل متويل، مكا هو حال املشاريع 
املجسلة بآلية التمنية النظيفة اليت ميكهنا بيع ختفيضات االنبعاثات املعمتدة. ومن احملمتل أن تعمتد هذه اإلجراءات املعمول هبا بشلك اكمل 
عىل آليات المتويل ملا بعد عام 2012، مع مشاريع جتريبية ذات صلة. لذلك، قد يستغرق األمر عدة سنوات قبل أن تشلك اإلجراءات خيارات 

قابلة للتطبيق لرباجم املصابيح املوفرة.

مصادر إضافية

•	 Pole S. & Puhl I. )2011(. How to develop a NAMA by scaling-up ongoing programmatic CDM activities on the road from PoA to 
NAMAs. Germany: KfW Bankengruppe

•	 Asselt H.V., Berseus J. Gupta J. & Haug C. )2010(. Nationally appropriate mitigation actions )NAMAs( in developing countries: 
Challenges and opportunities. Netherlands: Netherlands Environmental Assessment Agency 

1.4.3 البنك الدويل، مرفق رشاكة الكربون 
 

مهنجيات براجمية متقدمة، مثل برناجم األنشطة، لمتكني متويل الكربون من دمع مبادرات البلدان   )CPF( يستخدم مرفق رشاكة الكربون
الرشيكة يف جهودها الرامية إىل امليض قدما حنو اقتصادات منخفضة الكربون. مكا أنه يسهتدف أيضا املجاالت اليت مل يمت التوصل 

إلهيا بفاعلية من جانب آلية التمنية النظيفة يف املايض، مثل كفاءة الطاقة، وسوف يعمل عىل جتريب براجم متويل الكربون عىل نطاق املدن. 
ويعزتم املرفق تطوير الهنج الرباجمي والقطايع يف البلدان النامية للحد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري. وسيمت استخدامه يف 

جماالت مهنا قطاع وكفاءهتا.

صندوق  إلعداد وتنفيذ براجم للحد من االنبعاثات، 2(   )CADF( صندوق تمنية أصول الكربون ويتألف املرفق من صناديق استمئانية: 1( 
لرشاء أرصدة الكربون من مجموعة من براجم احلد من االنبعاثات. وسوف يقوم صندوق تمنية أصول الكربون بمتويل تطوير   )CF( الكربون

براجم احلد من االنبعاثات والعناية الواجبة ذات الصلة، مبا يف ذلك عن طريق توفري موارد لملنح. وسيمت رشاء جزء من أرصدة الكربون 
الناجتة عن براجم احلد من االنبعاثات من قبل صندوق الكربون باستخدام املسامهات املالية املقدمة من حكومات البلدان املتقدمة والقطاع 

اخلاص. وميكن بيع األرصدة املتبقية إىل السوق من قبل البائعني.

املزايا

سوف يدمع املرفق االستمثارات والرباجم اليت هلا تأثري حممتل عىل خفض االنبعاثات عىل املدى الطويل وعىل نطاق واسع. للقيام بذلك، 
يعزتم املرفق الدخول يف اتفاقيات رشاء حىت عام 2022 بشلك مبديئ وكذلك حيمتل أن تتجاوز هذه املدة. وهذه الرباجم ستتيح فرصة 

إجراء معامالت لمتويل الكربون تتضمن براجم كبرية أو قطاع بأمكله أو قطاعات فرعية لالقتصاد. ويعد املرفق من براجم متويل الكربون اليت 
قد توفر فرص خفض االنبعاثات لرباجم اإلضاءة املوفرة بعد عام 2012.

املعوقات

ال يقدم الدمع إال عىل نطاق واسع عىل مستوى الرباجم القطرية. وباإلضافة إىل ذلك، عادة يمت استالم املبلغ يف هناية املرشوع، بعد 
التصديق عىل خفض االنبعاثات.

العوامل الرئيسية للنجاح

من اجلوانب اهلامة هلذا العمل امجلع بني متويل التمنية من وسائل اإلقراض املقدمة من البنك الدويل ومتويل الكربون، ومنح مرفق البيئة 
العاملي، والقروض امليرسة من صندوق التكنولوجيا النظيفة لدمع براجم التخفيف من تغري املناخ. وهناك جانب آخر مهم هو توافر نظم رصد 

قوية لتتبع خفض االنبعاثات املرتبط باملرشوع.

مصادر إضافية
Carbon Partnership Facility )2012(. The World Bank Carbon Partnership Facility
 

1.4.4 متويل الكربون الطويع

يف سوق متويل الكربون الطويع، يقوم األفراد والرشاكت طوعا بتعويض أثر انبعاثاهتم الكربونية من خالل متويل املشاريع اليت حتد من 
انبعاثات الكربون يف أماكن أخرى. عادة، يقيس املستخدمون الهنائيون االنبعاثات اخلاصة هبم ويقومون برشاء عدد متساو من موازنة 

الكربون.34

عىل الرمغ من أن املشرتين يف السوق الطوعية ميكهنم استخدام ختفيضات االنبعاثات املعمتدة لتعويض انبعاثاهتم، فإن الغالبية من سوق 
الكربون الطوعية تستخدم نظام ختفيضات االنبعاثات احملققة )VER(. نظرا ألن السوق الطوعية قد تطورت دون تنظمي يف العديد من 

 http://pubs.iied.org/pdfs/G00268.pdf  :34 طياب، املعهد الدولي للبيئة والتنمية )2012(، استكشاف السوق ملوازنات الكربون الطوعي. مت استرجاعه بتاريخ 8 مارس 2012 من

http://cpf.wbcarbonfinance.org/cpf/
http://pubs.iied.org/pdfs/G00268.pdf 
http://pubs.iied.org/pdfs/G00268.pdf 
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األسواق، فليس هناك معلية واحدة العمتاد نظام ختفيضات االنبعاثات احملققة، عىل الرمغ من ظهور عدد من املعايري املستقلة. يف الوقت 
احلايل، فإن املعايري الدولية الرئيسية يه املعايري الطوعية للكربون )VCS(35واملعيار الذهيب.36وحتاول هذه املعايري تكرار معليات الفحص 
آللية التمنية النظيفة لضامن أن نظام ختفيضات االنبعاثات احملققة يقدم وفورات إضافية من الكربون.37وقد حقق سوق الكربون الطوعية 

منوا رسيعا بني عايم 2005 و2007 ولكن ال يزال يشلك ٪1 فقط من سوق االمتثال يف عام 2007.

املزايا

خيلق متويل الكربون الطويع مرونة ألسواق الكربون. وتعد آلية التمنية النظيفة جزءا من بروتوكول دويل ملزم قانونا، لذلك جيب أن تكون 
نمظه وإجراءاته عىل درجة عالية من التنظمي والتحديد. وقد يتسبب تعقيد ومجود العملية اإلدارية ومعلية االستعراض آللية التمنية النظيفة 

دون قصد يف استبعاد مشاريع جديرة باالهمتام. وتسىع سوق متويل الكربون الطوعية بنشاط لسد الفجوات اليت خلفهتا آلية التمنية 
النظيفة. 

إن تجسيل مرشوع يف آلية التمنية النظيفة واستخراج هشادات لتخفيضات االنبعاثات اليت حيققها يلكف الكثري، فال يستطيع العديد من 
املشاريع الصغرية محتل هذه التاكليف. وتستطيع السوق الطوعية دمع مثل هذه املشاريع لتقليل تاكليف املعامالت بشلك كبري، وبالتايل 

ميكن أن تكون مفيدة بشلك خاص لملشاريع التجريبية الصغرية. وال تعترب السوق الطوعية جزءا من اإلطار الدويل، لذلك ميكن أن 
تسمتر إىل ما بعد اإلطار الزمين للربوتوكول احلايل. وهذا يوفر بعض األمن لواضيع املشاريع اليت تنوي تشغيل مشاريع تغيط فرتات 

الربوتوكولني.

املعوقات

عىل الرمغ من أن آلية التمنية النظيفة يه جزء من سوق الكربون الدولية وهلا سعر سويق، فإن السوق الطوعية حىت اآلن ارتكزت عىل 
'منوذج التلكفة بالزيادة" )التلكفة احلقيقية جلعل املرشوع قابل لالسمترار باإلضافة إىل أي رسوم أخرى تكبدها مقدم املرشوع/ وسيط( 

لنظام ختفيضات االنبعاثات احملققة. ونتيجة لذلك، فإن نظام ختفيضات االنبعاثات احملققة يتعامل بالتجزئة بسعر أقل من ختفيضات 
حوايل ٪50 من قمية ختفيضات االنبعاثات املعمتدة. ونظرا لطبيعة سوق الكربون، تتقلب قمية ختفيضات االنبعاثات  االنبعاثات املعمتدة - 

املعمتدة عىل نطاق واسع، ولكن قمية ختفيضات االنبعاثات احملققة أكرث استقرارا. ونظرا ألن السوق الطوعية أصغر بكثري من سوق 
الكربون، هناك فرص أقل ملبيعات ختفيضات االنبعاثات احملققة. والسوق الطوعية ليست إلزامية، وبالتايل من املمكن أن تتقلص سوق 

ختفيضات االنبعاثات احملققة أو ختتيف يف حالة اختفاء التوجه حنو استخدام موازنة الكربون.

العوامل الرئيسية للنجاح

يعمتد جناح سوق الكربون الطوعية عىل:

• مالءمة ورحبية املشاريع	
• قابلية تطبيق التكنولوجيا	
• الفوائد اإلضافية احمللية أو الثانوية من تنفيذ املرشوع	
• دمع احلكومات الوطنية واحمللية لتطوير املشاريع	

مصادر إضافية

Hamilton, K., Sjardin, M., Peters-Stanley, M. and Marcello, T. )2010(. Building Bridges State of the Voluntary Carbon Markets 2010 A 
Report by Ecosystem Marketplace & Bloomberg New Energy Finance. 

http://www.v-c-s.org  :35 معيار الكربون الطوعي )2012(. مت استرجاعه بتاريخ 8 مارس 2012 من
 http://www.cdmgoldstandard.org :36 املعيار العاملي )2012(. مت استرجاعه بتاريخ 8 مارس 2012 من

37.   يحاول معيار الكربون الطوعي أن يقدم هذا الضمان مبزيد من املرونة وبتكلفة أقل من آلية التنمية النظيفة، في حني يهدف املعيار الذهبي إلى التأكد من أن املشاريع املموَّلة أيًضا حتقق فوائد التنمية املستدامة للمجتمع احمللي

http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/resources.library.page.php?page_id=7585&section=our_publications&eod=1
http://www.ecosystemmarketplace.com/pages/dynamic/resources.library.page.php?page_id=7585&section=our_publications&eod=1
http://www.v-c-s.org
http://www.cdmgoldstandard.org 
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ملخص خيارات تطبيق املوارد املالية عىل مكونات براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة جدول 5: 

متويل الكربون اجلهات املاحنة 
ثنائية األطراف

جلهات املاحنة 
متعددة األطراف المتويل اخلاص براجم مرافق 

الكهرباء براجم حكومية مكونات الربناجم

ü ü ü
وضع 

 املعايري الدنيا ألداء الطاقة

ü ü ü ü

وضع بطاقات 
تعريفية وإصدار 

هشادات لملنتجات 
بشلك إلزايم 

وطويع

السياسات 
الدامعة

ü ü ü ü ü ü مشرتيات مجلة

ü حوافز رضيبية

ü ü ü دمع

ü ü ü ü ü ü ختفيضات ومنح

ü ü
السداد بالتقسيط 

)عىل الفاتورة(

ü ü ü ü ü ü
رفع الويع 

والرتوجي والتثقيف

ü ü ü ü ü ü القيادة العامة

ü ü ü ü ü الرصد والتحقق أنشطة 
االمتثال جلودة 

üاملنتج اإلنفاذ

ü ü ü ü ü امجلع
اإلدارة 

üالسلمية بيئيا ü ü ü ü إعادة التدوير

ü ü ü ü التخلص من

2. التعاون اإلقليمي من أجل تقامس التاكليف

ميكن أن يتضمن التعاون اإلقليمي أهدافا شاملة، ومتعددة األبعاد تضم احلكومة والسوق، واملجمتع املدين.38وفيه جيمتع أحصاب املصلحة 
معا يف شباكت أو حتالفات رمسية أو غري رمسية. وميكن للتعاون اإلقليمي حتقيق نتاجئ إجيابية من خالل تقامس املوارد اخلاصة برباجم 

وسياسات اإلضاءة املوفرة للطاقة. ومن بني املنمظات املساعدة يف تنسيق األنشطة ما ييل:

• واكالت التشغيل، مثل برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ وبرناجم األمم املتحدة للبيئة	
• مركز متعاون مع برناجم األمم املتحدة للبيئة من أجل اإلضاءة املوفرة للطاقة 	 مقدمو اخلدمات، مثل املركز العاملي لإلضاءة املوفرة – 

والذي يقدم خدمات املختربات واالختبار
• املنمظات اليت تضع مواصفات وبطاقات تعريفية وأدوات قياسية أخرى منسقة دوليا، مثل وضع البطاقات التعريفية التعاونية وبرناجم 	

39)CLASP( معايري األجهزة

يمت إطالق العديد من براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة يف لك عام عىل املستويات اإلقلميية والوطنية واحمللية. وعن غري قصد، قد تكون هذه 
الرباجم متكررة أو متضاربة أو حتدث لبسًا بني الرشاكء التجاريني. وإن إطالق مبادرة للتخطيط اإلقليمي خيلق إطارا متاكمال لتنسيق هذه 

الرباجم حبيث ال تتعارض، وحتقق نتاجئها بطريقة فعالة من حيث التلكفة.40وللوصول إىل مبادرة تعاون إقليمي ناحجة، فإن وجود توافق يف 
38 كجزء من برنامج املنح  

/http://www.clasponline.org  :مت استرجاعه في 8 مارس 2012 من .)CLASPonline )2012 .39
 40.  ديفيلني وإيستفاديورال )2002(، التجارة والتعاون: النهج اإلقليمي للمنافع العامة. مت استرجاعه في 8 مارس 2012 من: 

http://www.pecc.org/publications/papers/trade-papers/1_SII/8-devlin.pdf  

http://www.clasponline.org/
http://www.clasponline.org/
http://www.pecc.org/publications/papers/trade-papers/1_SII/8-devlin.pdf
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اآلراء بني أحصاب املصلحة أمر بالغ األمهية. ومن بني اقرتاحات تعزيز التعاون ما ييل:

• عقد طاوالت مستديرة وغريها من أنشطة بناء توافق يف اآلراء للتوصل إىل اتفاق حول قضايا وسياسات ومبادئ توجهيية ومعايري 	
معينة وغريها من املواضيع املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة

• حتديد العالقات يف لك بلد من أجل األخذ بزمام املبادرة وإجراء أنشطة حملية	
• إنشاء أنشطة ثنائية	
• تنظمي أحداث واقعية أو عرب اإلنرتنت لتبادل اخلربات واملعلومات	
• تطوير بنية حتتية لالتصاالت فميا بني أحصاب املصلحة	

للتخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة، ميكن أن يتضمن التعاون اإلقليمي ما ييل:

• وضع خارطة طريق إقلميية لإلضاءة املوفرة للتعرف عىل جماالت التعاون وحتديد سبل تقامس املوارد وبناء األسواق اإلقلميية ملنتجات 	
اإلضاءة املوفرة

• إنشاء أو مواءمة مواصفات ومعايري اإلضاءة اليت تمشل معايري اجلودة وأداء الطاقة	
• االتفاق عىل بروتوكوالت الرصد والتحقق واإلنفاذ )انظر القسم 4(. وميكن حتسني أنشطة مثل التحقق من التمسيات، أو االعرتاف 	

املتبادل لنتاجئ االختبار، أو أخذ العينات وحفص االمتثال لملعايري الدنيا من خالل االتفاقات اإلقلميية أو الثنائية
• ميكن أن يقلل توسيع وتعزيز مرافق وقدرات اختبار املصابيح من التاكليف اليت تتكبدها البلدان الفردية، مكا يساعد يف إنشاء شبكة 	

من الفنيني املدربني. عىل سبيل املثال، ميكن للبلدان الفردية أن تتخصص يف بعض جوانب االختبار وتتعاون مع الرشاكء اإلقلمييني من 
أجل جوانب أخرى من االختبار.

• ميكن أن يتضمن إنشاء املوارد اإلقلميية لإلدارة السلمية بيئيا نظم امجلع وإعادة التدوير وبراجم املعلومات. وحتدد اتفاقية بازل والعديد 	
من القوانني الوطنية مبادئ توجهيية صارمة لنقل النفايات اخلطرة إىل بلدان أخرى، ولكن ميكن المساح باستثناءات إذا توفرت رشوط 

معينة من قبل الربناجم املقرتح. وينبيغ عىل أي بلد أو مجموعة من البلدان ختطط للتعاون يف إنشاء برناجم إقليمي إلعادة التدوير 
التشاور مع أمانة اتفاقية بازل واملراكز اإلقلميية التابعة هلا للحصول عىل املعلومات واإلرشادات.

وميكن أن يعمل مجتيع املوارد واالستفادة من اهليالك والقدرات املتاحة داخل األقالمي عىل حتسني الفعالية والتعزيز املتبادل والتآزر بني 
الرباجم القطرية وجعلها أكرث فعالية من حيث التلكفة وأقل إربااك للجمهور. ويعد أيضا التنسيق والتخطيط اإلقلمييني من األمور احليوية 

لنجاح املشاريع الكبرية واملعقدة اليت هلا آثار جتارية وعابرة للحدود، أو اليت تعترب معاجلهتا مهمة ألكرث من حكومة.41

إزالة احلواجز اليت تواجه التمنية الفعالة من حيث التلكفة وتنفيذ معايري كفاءة الطاقة ووضع  آسيا -  دراسة حالة: 
البطاقات التعريفية42

يف عام 2005، بدأ برناجم األمم املتحدة اإلمنايئ ومرفق البيئة العاملي مرشوعا للتعاون الدويل ملدة مخس سنوات مع بنجالديش، والصني، 
وإندونيسيا، وباكستان، وتايالند، وفيتنام. واكن من املتوقع أن يقدم برناجم BRESL ختفيض ٪10 تقريبا   من إمجايل استخدام الطاقة 
وقت الذروة يف املناطق السكنية والتجارية يف البلدان الرشيكة حبلول عام 2030. واكن اهلدف هو احلد من انبعاثات الكربون حبوايل 
23.4 مليون طن مرتي يف السنة )اإلمجايل الرتامكي حلوايل 34.5 مليون طن مرتي( يف هناية املرشوع. حبلول عام 2031، من املتوقع أن 

تنخفض انبعاثات الكربون حبوايل 268.7 مليون طن مرتي يف السنة )اإلمجايل الرتامكي حلوايل 3787 مليون طن مرتي(، لتحقق اخنفاض 
يف االنبعاثات السنوية بنسبة %9.4. وإن األهداف الرئيسية الثالثة لربناجم BRESL يه:

• زيادة وترية اعمتاد وتنفيذ برناجم ملعايري الطاقة ووضع البطاقات التعريفية يف املنطقة	
• تهسيل تنسيق إجراءات االختبار واملعايري والبطاقات التعريفية فميا بني البلدان النامية يف املنطقة	
• املساعدة يف نقل صناعة وبيع األجهزة املتمسة بكفاءة الطاقة، مبا يف ذلك املصابيح الفلورية	

أسفر الربناجم يف أربعة بلدان عن وضع معايري دنيا جديدة ومنسقة لكفاءة املصابيح الفلورية، وكواحب التيار الفلورسنت، ومكيفات اهلواء، 
والثالجات، واحملراكت الكهربائية. مكا أسسوا أيضا معايري مشرتكة لنظم وضع البطاقات التعريفية اخلاصة بكفاءة الطاقة عىل األجهزة 

واملعدات اجلديدة أو احملسنة. وقد أدى الربناجم إىل التوصل للتنسيق اإلقليمي ووضع براجم ملعايري الطاقة ووضع البطاقات التعريفية عىل 
األقل يف مخسة بلدان مشاركة.

43)APLAC( مؤسسة اعمتاد املختربات يف آسيا ومنطقة الباسيفيك دراسة حالة: 

تأسست مؤسسة اعمتاد املختربات رمسيا يف أبريل 1995، ويه منمظة لملختربات، ومنيجت مواد املرجعية، وهيائت التفتيش واالعمتاد 
يف منطقة آسيا والباسيفيك. مبوجب دستورها، يلزتم األعضاء بالتعاون من أجل حتسني معايري االختبار واملعايرة والتفتيش واألنشطة 

يف املنطقة. ومن بني مسؤولياهتم أيضا تعزيز أهداف التجارة احلرة يف املنطقة، وبني املنطقة  ذات الصلة )مبا يف ذلك إنتاج املواد املرجعية( 
واالقتصادات الدولية األخرى.

وتعد األهداف الرئيسية لملؤسسة يه توفري منتدى لتبادل املعلومات وتعزيز احلوار بني املنمظات اليت ترغب يف اعمتاد خمتربات وجهات 
تفتيش؛ وحتسني مستوى خدمات االعمتاد املقدمة من قبل األعضاء، واالعرتاف املتبادل بني أعضاء اكميل العضوية، والقبول الدويل 

لنتاجئها؛ وبناء الثقة واحلفاظ علهيا بني الرشاكء؛ والتعاون مع غريها من اهليائت الوطنية واإلقلميية والدولية ذات األهداف املامثلة أو املمكلة. 

 http://www.awrpc.org/Regionalism.html  :41. رابطة والية ويسكونسن للجان التخطيط اإلقليمي، فوائد اإلقليمية، مت استرجاعه بتاريخ 8 مارس 2012 من
 42. إزالة احلواجز التي تواجه التنمية الفعالة من حيث التكلفة وتنفيذ معايير كفاءة الطاقة ووضع البطاقات التعريفية )BRESL( )2011(، مبادرة BRESL. مت استرجاعه بتاريخ 8 مارس 2012 من: 

http://www.bresl.com   
 43. طون، وبونت، وجوميز، وبي. بولني، وكومار )2009(، التدرج في اجلودة، وتنسيق تناغم املصابيح ملساعدة آسيا في معاجلة تغير املناخ. مت استرجاعه بتاريخ 8 مارس 2012  

http://www.bresl.com  

http://www.awrpc.org/Regionalism.html
http://www.awrpc.org/Regionalism.html
http://www.bresl.com
http://www.bresl.com
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يف هناية املطاف، أدى تقامس املعارف واملوارد من خمتلف أحناء املنطقة إىل توليد آلية فعالة من حيث التلكفة ميكن من خالهلا تطوير اخلربة 
يف هذا املجال.

اشرتكت البلدان األعضاء األربعة عرش يف ترتيب االعرتاف املتبادل )االختبار، واملعايرة، ISO 15189، والتفتيش، وإنتاج املواد املرجعية(، 
ولكن اجلانب األكرث أمهية هو بناء الثقة بني هيائت االعمتاد املوقعة. ويمشل اتفاق االعرتاف املتبادل العنارص املصممة لضامن التوافق مع 
املتطلبات املنصوص علهيا لبناء الثقة املتبادلة يف الكفاءة الفنية لملختربات املوقعة واملعمتدة من املؤسسة، وهيائت التفتيش، ومنيجت املواد 

.)ILAC( املرجعية واحلفاظ علهيا. وجدير بالذكر أن املؤسسة عضو يف املؤسسة الدولية العمتاد املختربات

Green Lead44 جواتمياال –  دراسة حالة: 

توفر Green Lead ألمرياك الوسىط خدمات إعادة تدوير البطاريات. وعىل الرمغ من أهنا ال تتعامل مع منتجات اإلضاءة، فهي تظهر 
كيف ميكن معاجلة املواد والنفايات اخلطرة يف املنطقة. تلقت رشكة Acumuladores من مدينة جواتمياال، تعمل يف إعادة تدوير بطاريات 

السيارات، دعوة لملشاركة يف تنفيذ مرشوع إلعادة تدوير بطاريات الرصاص امحلضية املستخدمة يف مجيع أحناء أمرياك الوسىط،45حيث 
اعتربت الرشكة هذا املرشوع فرصة جتارية جيدة. واكن املصنع اخلاص هبا غري مستغل مما وفر فرصة بيئية وجتارية كبرية ملنطقة أمرياك 

الوسىط بأرسها، اليت اكنت يف السابق تتلىق اخلدمة فقط من مرافق إعادة التدوير يف مشال املكسيك.

وعىل الرمغ من أن مصنع Acumuladores امتثل بالفعل لترشيعات جواتمياال اخلاصة بالبيئة والصحة والسالمة من أجل استرياد ومعاجلة 
بطاريات محض الرصاص املستخدمة، هناك حاجة أيضا إىل االمتثال التفاقية بازل والتوافق مع املبادئ التوجهيية والتقنية التفاقية بازل 

للتعايف بيئيا بشلك سلمي من بطاريات محض الرصاص املستخدمة. منذ عام 2008، معلت رشاكة Acumuladores بالرشاكة مع احلكومة 
واألطراف اإلقلميية لتنفيذ االسرتاتيجية اإلقلميية إلعادة التدوير السلمية بيئيا لبطاريات محض الرصاص املستخدمة يف أمرياك الوسىط. 
وبسبب الهنج اإلقليمي، اكنت هناك زيادة يف البطاريات املستعملة املرسلة من بلدان أخرى يف أمرياك الوسىط إىل مصنع إعادة التدوير 

يف جواتمياال مما يعين أن التشغيل يعمل بطاقته الاكملة تقريبا يف الوقت احلايل.

إن هنج Green Lead ثبت أنه هنج إقليمي قابل لالسمترار اقتصاديا وفعال من الناحية التكنولوجية وسلمي بيئيا.46وحىت لو مل يكن من 
املستطاع تعممي حالة جواتمياال عىل مجيع األطراف يف اتفاقية بازل، ميكن وضع اسرتاتيجية إقلميية مماثلة مجلع وإعادة تدوير والتخلص 
السلمي من املصابيح املسهتلكة اليت حتتوي عىل مواد ضارة، إذا مل يكن إعادة تدوير املصابيح املسهتلكة عىل املستوى الوطين جمديا من 

الناحية االقتصادية.

موارد إضافية

	• Regional Center for Lighting )2012(, A Road Map for Solid State Lighting Transformation in South Asia. 
	• South Asia Regional Initiative for Energy )2011(. 
	• The African Experts Meeting on the 10 YFP )2005(. The African 10 Year Framework Program )10YFP( on Sustainable Consumption 

and Production. 

االستنتاجات 
تعترب العديد من احلكومات نقص المتويل والبنية التحتية اهلشة احلواجز اليت حتول دون الرشوع يف معلية حتول وطين لإلضاءة املوفرة 

للطاقة. ومن الواحض أن املوارد األولية املخصصة هلذا التحويل كبرية، وخاصة بالنسبة لتلك البلدان اليت مل ختصص حىت اآلن موارد 
لالستمثارات األساسية يف كفاءة استخدام الطاقة. فبدون املوارد الاكفية لدمع تنفيذ مهنجيات سياسية للتخلص التدرجيي واألنشطة املمكلة 

اهلامة مثل تدابري االمتثال، ميكن أن تتعرض فعالية برناجم التخلص التدرجيي للخطر.

وتظهر جتارب من دول أخرى أن التحول إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة فعال من حيث التلكفة، حيث تثبت جتارب لك من األرجنتني والربازيل 
وكوبا وجنوب أفريقيا أن األمر يف البداية ال يتطلب بالرضورة المتويل، وإمنا اإلرادة السياسية لاللزتام بالتحول إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة. 

ومع ذلك، فإن التحول الناحج يتطلب الزتام سيايس طويل األجل وكذلك استمثارات يف املؤسسات والنظم يف لك مستوى من مستويات 
التنفيذ.

سوف يضمن االستمثار يف املجاالت األربعة هنج سيايس ناحج ومتاكمل:

• وضع معايري دنيا ألداء الطاقة	
• تصممي وتنفيذ السياسات الدامعة	
• إنشاء نظم القياس والتحقق واإلنفاذ 	
• إنشاء اإلدارة السلمية بيئيا ملنتجات اإلضاءة	

 /http://www.greenlead.com :44. جرين ليد )2008(، مت استرجاع مبادرة جرين ليد بتاريخ 8 مارس 2012 من
CRCB .45 املكسيك، أمريكا الوسطى )Empresarecicladora de baterías de vehículosrecibe dos premios en v edicióndelpremiocentroamericano a la producciónmáslimpia .)2011. مت استرجاعه في يونيو 2011 

http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=58274&IDCat=3&IdEnt=889&Idm=1&IdmStyle=1 :من
http://www.ldaint.org/UserFiles/File/casestudies/CaseStudies_Guatemala.pdf  :46. اجلمعية الدولية للرصاص، خطة الرصاص 21، دراسة حالة. مت استرجاعه بتاريخ 8 مارس 2012 من

http://www.sarienergy.org/PageFiles/EnergyLibrary/Road_Map_for_Solid_State_Lighting_Transformation_in_South_Asia_Final_18_July_2011.pdf
http://www.sari-energy.org
http://www.ucpc.co.ug/old/faq documents/Africa 10YFP 16 March.pdf
http://www.ucpc.co.ug/old/faq documents/Africa 10YFP 16 March.pdf
http://www.greenlead.com/ 
http://www.greenlead.com/ 
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=58274&IDCat=3&IdEnt=889&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.sica.int/busqueda/Noticias.aspx?IDItem=58274&IDCat=3&IdEnt=889&Idm=1&IdmStyle=1
http://www.ldaint.org/UserFiles/File/casestudies/CaseStudies_Guatemala.pdf
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ميكن أن ختتلف املهنجيات والظروف الوطنية لرباجم التخلص التدرجيي، وبالتايل، سوف يتطلب األمر حتليل التاكليف/املنافع املفصل للك 
بلد لملساعدة يف حتديد املوارد واالحتياجات المتويلية فضال عن املوارد احمللية املتاحة. وميكن أن يكون تقيمي اإلضاءة القطري الذي 

وضعته مبادرة en.lighten مبثابة أساس إلجراء هذا التحليل.

يعد التخطيط املبكر والشامل والتحليل املايل واالحتياجات من املوارد من األمور الرضورية. وهذا يحمس بالتشاور الوطين واالتفاق عىل 
قضايا هامة مثل؛ مصادر المتويل، وترتيبات تقامس التاكليف، ونوع ومدة املوارد الالزمة لربناجم التخلص التدرجيي. وهذه القضايا من 

الصعب معاجلهتا بعد البدء يف تنفيذ برناجم، ورمبا تزيد من التاكليف أو تسبب تأخري.

إن تزايد املخاوف العاملية بشأن تغري املناخ، جنبا إىل جنب مع زيادة توافر اآلليات املالية يعين أن احلكومات اليوم لدهيا فرصة للوصول 
إىل أكرث من مصدر للمتويل لمتويل التحول إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة. وميكن للحكومات اليت تؤمن أكرث من مصدر للمتويل أن ختصص 

مصدر للك مكون مناسب. عىل سبيل املثال، ميكن أن يستخدم المتويل ثنايئ األطراف لوضع معايري دنيا ألداء الطاقة، بيمنا ميكن استخدام 
المتويل الطويع لسوق الكربون يف تنفيذ أنشطة املنح أو التخفيضات اخلاصة باملصابيح املوفرة. وتصف دراسات احلالة براجم من مجيع 
أحناء العامل اليت ميكن أن توفر مراجع للواكالت املسؤولة عن حتديد وتأمني مصادر المتويل. وتعد املصابيح سلعة شائعة التداول، لذلك قد 

يكون من العميل تقامس التاكليف وتأمني االعمتادات ألنشطة التخلص التدرجيي مع الرشاكء التجاريني، أو العمل من أجل التعاون اإلقليمي 
خلفض النفقات اإلدارية واملشرتيات.

بالنسبة للبلدان اليت تواجه قيودا مفروضة عىل املوارد، فإن التعاون الدويل أو اإلقليمي يوفر خيار حممتل إلضافة وتوسيع املوارد أو لتوفري 
الوصول إىل قدرات إضافية لدمع اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة وبرناجم للتخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة. وهتب املعايري 

الدنيا ألداء الطاقة، وقدرات االختبار، والتحقق من املنتجات املتوافقة يف السوق، ووضع البطاقات التعريفية لملسهتلكني نفهسا لهنج إقليمي 
أو ثنايئ إذا اكنت البلدان تتشارك يف احلدود أو التجارة أو اللغة. وميكن للتعاون اإلقليمي أو ثنايئ األطراف الرايم إىل زيادة اعمتاد 

منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة املتمسة باجلودة أن يوفر للبلدان واألقالمي وسائل للحد من تاكليف التنفيذ مع زيادة القدرة عىل التخفيف من 
آثار تغري املناخ.

وتعترب بعض احلكومات الكفاءة يف استخدام الطاقة أولوية ألمن الطاقة. ويتطلب الوصول إىل مصادر خارجية لمتويل مشاريع اإلضاءة 
املوفرة للطاقة أن تظهر احلكومات الزتام وطين قوي وطويل األجل السرتاتيجية فعالة من حيث التلكفة إلقناع واكالت المتويل بتخصيص 

موارد اكفية. وحتتاج البلدان إىل وضع اسرتاتيجيات وطنية متاكملة ومستدامة لإلضاءة املوفرة تعكس للجهات املاحنة الزتامها اجلاد بتنفيذ 
معلية انتقال شاملة.
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مقدمة
السياسات والرباجم الوطنية اليت تدمع التخلص التدرجيي من اإلضاءة غري املوفرة  تعمل عىل حتسني كفاءة استخدام الطاقة بشلك ملحوظ واحلد 
من الطلب عىل الكهرباء وختفيض انبعاثات غازات الدفيئة. وتزيد خطط الرصد والتحقق واإلنفاذ من املطابقة لملعايري ويه تشلك جزءا أساسيا من 

اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة. وتقدم أنشطة القياس والتحقق واإلنفاذ الدمع املبارش للحد األدىن من معايري أداء الطاقة )انظر القسم 2(.1

وتوفر أنشطة املطابقة محاية للسوق من املنتجات اليت تفشل يف أداء مهامها عىل النحو املطلوب أو املعلن، وتضمن أن رضا املسهتلك يمتاىش مع 
توقعاهتم، وتضمن أن واضيع السياسات واهليائت التنظميية احلكومية، ومديري الرباجم وغريمه من املسؤولني حيققون أهداف الربناجم. مكا توفر أنشطة 

مطابقة املنتجات لملعايري امحلاية لملوردين من خالل مضان خضوعهم مجيعا لنفس رشوط دخول الربناجم.

وبدون إجراءات املطابقة املسمترة، هتدد املنتجات غري املطابقة فعالية براجم وسياسات اإلضاءة املوفرة. فعىل سبيل املثال، تشري نتاجئ الدراسات 
االستقصائية الدولية واإلقلميية األخرية إىل أن وفورات بأكرث من 4 آالف ترياواط ساعة )أي ما يعادل أكرث من 4 آالف طن مرتي من ماكفئ ثاين 

أكسيد الكربون(، قد تفقد بسبب عدم مطابقة املنتجات اليت تباع ما بني 2010 و 2030، يف مجيع براجم كفاءة الطاقة عىل املستوى عاملي.2   وتؤكد 
هذه الدراسات عىل رضورة حتسني هيالك وممارسات الرصد والتحقق واإلنفاذ يف معظم البلدان، وأن االستمثار يف هذه اإلجراءات له مردود 

كبري.3وباإلضافة إىل احلد األدىن من معايري أداء الطاقة، فإن وضع البطاقات التعريفية عىل املنتجات، وخاصة مصابيح اإلضاءة املوفرة، وخطط القياس 
والتحقق واإلنفاذ الصارمة تفضلها العديد من احلكومات اليت تجشع عىل دخول منتجات اإلضاءة األكرث توفريا للطاقة يف أسواقهم.4

وميكن وصف سياسات وخمططات الرصد والتحقق واإلنفاذ وفقا ألربعة جماالت للرتكزي5

• األساس املنطيق وقمية القياس والتحقق واإلنفاذ وأهدافها يف قطاع اإلضاءة؛
• أساسيات خمطط الرصد والتحقق واإلنفاذ يف تنفيذ برناجم اإلضاءة: رشوط الدخول إىل الربناجم، واليت حتدد عنارص الرصد والتحقق واالختبار اخلاصة 

بالربناجم، واخليارات املختلفة للتعامل مع عدم توافق املنتجات يف السوق؛
• توصيات السياسة اخلاصة بالرصد والتحقق واإلنفاذ: خيارات وأولويات السياسات لصناع القرار ومديري الرباجم فميا يتعلق بتنفيذ ودجم خمطط الرصد 

والتحقق واإلنفاذ مع براجم املعايري ووضع البطاقات التعريفية؛
• تطوير وتعزيز قدرات االختبار والتعاون اإلقليمي، وتعزيز املختربات وتوسيع القدرات؛ وكيف أن التعاون اإلقليمي ميكن أن يزيد من فعالية الرصد والتحقق 

واإلنفاذ، مع خفض التاكليف يف الوقت نفسه.
ويتطلب اختبار الرصد والتحقق واإلنفاذ والبنية التحتية املختربية جهدا واستمثارا كبريين، وخاصة بالنسبة ملصابيح اإلضاءة، اليت تتوافر يف العديد من 
المناذج واليت تتطلب جتارب متكررة ألنواع عديدة. ويفتح التعاون اإلقليمي يف جمال احلد من انبعاثات غازات االحتباس احلراري فرصة كبرية لتحسني 
القدرة عىل اإلنفاذ من خالل تبادل قدرات االختبار ونتاجئ االختبار والتحقق. وميكن أن يعزز تبادل املعلومات األساسية للربناجم قدرات ومهارات البلدان 

عىل الرصد والتحقق من وإنفاذ لواحئ الكفاءة يف استخدام الطاقة. ويعزز التعاون أفضل املامرسات وخيفض التاكليف يف الوقت نفسه. ويساعد االعمتاد 
واالستخدام املزتايد لملصابيح املوفرة ذات اجلودة العالية البلدان عىل زيادة كفاءة استخدام الطاقة وحتسني التعاون الدويل بشأن حتديات الطاقة النظيفة 

وختفيض انبعاثات غازات الدفيئة.

1. الرصد والتحقق واإلنفاذ 
يف حني ميكن ألنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ أن تدمع براجم املعايري ووضع البطاقات التعريفية، فإن القدرة عىل حتقيق أقىص قدر من الوفورات يف 

الطاقة، وعىل القضاء الفعال أو اإللغاء التدرجيي ملعظم منتجات اإلضاءة غري املوفرة تقع عىل عاتق برناجم فعال للحد األدىن من معايري أداء الطاقة )انظر 
القسم 2(. وتضمن األنشطة املطابقة املمكلة واملسمترة أن الرباجم االنتقالية حتقق نتاجئ ناحجة. واهلدف من أنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ هو مضان 

سالمة الرباجم من خالل تقليل تاكليف عدم املطابقة لملواصفات. ويه تمشل مجموعة واسعة من اإلجراءات:6

• الرصد:  هو معلية قياس ميكن من خالهلا ألي طرف استخدامها للتحقق من كفاءة املنتج. وتنطوي هذه العملية عىل قياس االدعاءات بشأن األداء مقابل معيار 
مرحش بطريقة متناسقة، وذلك باستخدام أجهزة دقيقة تطبق من قبل موظفني مؤهلني يف ظروف خاضعة للرقابة. والرصد أيضا هو معلية يمت من خالهلا 

قياس النجاحات اليت حتققت يف براجم الطاقة؛
• التحقق هو معلية قياس يمت من خالهلا تأكيد إعالنات املطابقة من قبل موردي أجهزة اإلضاءة، وغالبا يكون ذلك من خالل أطراف ثالثة مستقلة. وميكن تفويض 
هذا اإلجراء من قبل املورد )لتأكيد االدعاءات(، وميكن أيضا تنفيذه من قبل أطراف أخرى، مثل املنافسني أو اهليائت التنظميية لالعرتاض عىل اإلعالنات؛

• التنفيذ هو اإلجراء املتخذ من قبل مسؤويل الربناجم أو األطراف املسؤولة األخرى ضد موردي املنتجات غري املطابقة، نتيجة العثور عىل عيب إما من خالل 
الرصد أو التحقق. ويتطلب هذا اإلجراء معليات رصد وحتقق دقيقة وشفافة.

1.1 ما أمهية الرصد والتحقق واإلنفاذ؟

إنشاء نظام شامل لملطابقة يضمن فعالية احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة لتحقيق املزيد من وفورات الطاقة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وحتقيق 
معدالت عالية من املطابقة حيقق فوائد عامة مجليع األطراف. فبالنسبة للصناعة، يعين ذلك العمل يف سوق عادلة تجشع عىل االستمثار واالبتاكر 

التكنولويج. أما املسهتلكون فيمتتعون خبفض تاكليف الطاقة وزيادة توافر منتجات اإلضاءة ذات اجلودة العالية بأسعار عادلة، مكا حتقق احلكومات 
األهداف الرئيسية للسياسات البيئية واالقتصادية.

1. عىل الرغم من استخدام إشارة عامة إىل برامج املعايري وضع البطاقة التعريفية، إال أنه ميكن الجمع بني مناهج السياسات هذه أو استخدامها بشكل منفصل. وأنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ ذات أهمية حاسمة

2. منظمة التعاون االقتصادي والتنمية / الوكالة الدولية للطاقة. )2007(. “انتبه للفجوة”. باريس

3.  عىل سبيل املثال، اإلنفاق عىل الرصد والتحقق واإلنفاذ من البلدان ذات أنظمة املطابقة األكرث فعالية ال ميثل سوى ٪0.2 من الوفورات الناتجة عن تحسني املطابقة. “إنقاذ املزيد من الطاقة من خالل املطابقة: املؤمتر الدويل للرصد والتحقق واإلنفاذ، 14-16 

سبتمرب 2010.

4.  يستند هذا القسم إىل منشورين يقدمان التوجيهات ذات الصلة بقضايا مطابقة املعايري ذات الصلة باإلضاءة: 1( الربنامج التعاوين لوضع البطاقة التعريفية ومعايري األجهزة. )2010(. إحصاءات املطابقة: دليل املامرسني بشأن أفضل مامرسات الرصد أفضل 

والتحقق واإلنفاذ ملعايري األجهزة ووضع البطاقة التعريفية عليها. واشنطن، دي يس: مارك إليس وزوي بيلفني، ومارك إليس ورشكاه و2( منظمة التعاون االقتصادي والتنمية / الوكالة الدولية للطاقة. )2010(. الرصد والتحقق واإلنفاذ:

5. دمج أفضل املامرسات من برنامج التحقق والقياس واإلنفاذ ومن برنامج التقييم والقياس والتحقق.

6.  منظمة التعاون االقتصادي والتنمية / الوكالة الدولية للطاقة. )2010(. الرصد والتحقق واإلنفاذ: تحسني عملية املطابقة يف إطار برامج املعدات ذات الكفاءة يف استخدام الطاقة. باريس.
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فوائد إجراءات الرصد والتحقق واإلنفاذ بالنسبة لكفاءة استخدام الطاقة يف اإلضاءة الشلك 1: 

مكا هو احلال مع أي إجراء خاص بالسياسة، هناك فوائد قصرية وطويلة األجل لتضمني تدابري املطابقة، جنبا إىل جنب مع املخاطر املرتبطة بعدم 
اعمتادها:

• ارتفاع معدالت املطابقة يوفر محاية لالستمثارات اليت تعهدت هبا احلكومات يف مضان مصداقية اسرتاتيجياهتا االنتقالية
• الفشل يف معاجلة عدم املطابقة يؤدي إىل عواقب خطرية عىل املدى الطويل بسبب تآلك ثقة املسهتلك. وحاالت عدم املطابقة )اليت يدفع فهيا املسهتلكون أمواال 

تؤدي إىل تآلك املصداقية بشلك خطري وهو ما سيتطلب جهدا كبريا إلعادة بناء الثقة. من أجل أداء ال حيصلون هيلع( 
• ارتفاع معدالت املطابقة أيضا يوفر محاية لالستمثارات اليت قدمها املشاركون يف الصناعة املطابقون لملعايري من أجل تصنيع وتوريد املنتجات املوفرة للطاقة

• من دون إنفاذ مناسب، يعاقب املشاركون يف الصناعة املطابقون لملعايري من خالل فقدان عائدات اقتصادية ومزية تنافسية، مما يثبط اهلمة لالستمثار يف 
االبتاكر؛

• حتسني معدالت املطابقة حيسن عىل األرحج النتاجئ الرئيسية مثل حتقيق وفورات أكرب يف الطاقة وخفض انبعاثات غازات الدفيئة
• فهم معدالت املطابقة هو رشط أسايس للتنبؤ بدقة نتاجئ براجم احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة

إن تطوير واحلفاظ عىل نظام مطابقة قوي بالنسبة ملنتجات اإلضاءة قد يبدو أمرا صعبا ويتطلب موارد مكثفة، نظرا لنطاق متطلبات املعايري، فضال عن 
مجموعة من العمليات املطلوبة. ومع ذلك، فإن الفوائد تثبت أن االستمثار يف نظم املطابقة والتنفيذ له تأثري كبري عىل جناح الرباجم.

وخطر عدم وجود نظام مطابقة قوي قد يكون كبريا، وخصوصا إذا أخذ يف السياق اإلقليمي. وقدر حتليل سوق  مصابيح الفلورسنت املدجمة اآلسيوية 
الذي قامت به الواكلة األمريكية للتمنية الدولية للتمنية يف عام 2007 أن حصة السوق اإلمجالية من املصابيح منخفضة اجلودة اليت تنتج يف آسيا )تلك 
تقرتب من ٪50 من السوق. وأكد مرشوع متابعة  أو اليت يبلغ متوسط معرها   أقل من 6000 ساعة(  اليت ال يوجد أي دليل عىل اختبارها وتجسيلها، و / 

أدناه نتاجئ اختبار املصابيح املتوفرة يف األسواق اآلسيوية واالسرتالية مقابل  لالختبار القيايس يف عام 2009 هذه النتيجة األولية. 7ويبني الشلك)2( 
عتبات جودة خمتلفة. الحظ اخنفاض النسبة املوئية عندما تمت مقارنة املصابيح بالفئة 3، اليت متثل األداء الدويل أو األداء عىل مستوى التصدير".8 

 
نتاجئ االختبارات لملصابيح اليت مت رشاؤها يف اسرتاليا وآسيا، مقارنة بعتبات جودة9 الشلك 2: 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Tier 1 Tier 2 Tier 3

7. -7 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. )2007(. الثقة يف الجودة: توفيق مصابيح الفلورسنت املدمجة ملساعدة آسيا عىل التعامل مع تغري املناخ. بانكوك، تايالند. اقتباس يوم 26 مايو، 2012 من موقع

http://usaid.eco-asia.org/programs/cdcp/ConfidenceCFLQuality.html 
8. -8 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. )2010(. اختبار الجودة: املقارنة املعيارية املصابيح املوفرة للطاقة يف آسيا. بانكوك، تايالند. اقتباس يوم 26 مايو، 2012 من موقع

http://usaid.eco-asia.org/programs/cdcp/benchmarking-energy-saving-lamps.html 
9.  املرجع نفسه

“"تعتقد الصناعة أن املسألة األكرث أمهية هو 
مضان املنافسة العادلة يف السوق. وإىل هذا 
احلد، تدعو الصناعة اىل مراقبة فعالة للسوق 
تكون قادرة عىل التحقق من مطابقة املنتجات 
املعروضة يف السوق مع القمي املعلنة للكفاءة 

يف استخدام الطاقة. واملنافسة الزنهية 
والفحص العادل لملطابقة يسريان جنبا إىل 

جنب لتعزيز الشفافية يف السوق لصاحل 
املسهتلكني ".

باولو فالسيوين، نائب املدير العام اللجنة 
األوروبية ملصنيع اجهزة مزنلية

مصابيح مشرتاة يف اسرتاليا

مصابيح مشرتاة يف غري اسرتاليا

مجيع املقاييس االجتياز معدل االجتياز- 

مسهتلكون

إجراءات الرصد 
والتحقق واإلنفاذ

أنشطة مشاركةصناع السياسة

يمتتعون مبنافسة عادلة 
وال يفقدون القدرة عىل 
التنافس بسبب االمتثال

يمتتعون مبنافسة عادلة 
وال يفقدون القدرة عىل 
التنافس بسبب االمتثال

يستطيعون تقيمي 
فعالية براجمهم وتقيمي 
التحسينات اليت طرأت 

علهيا

http://usaid.eco-asia.org/programs/cdcp/ConfidenceCFLQuality.html
http://usaid.eco-asia.org/programs/cdcp/benchmarking-energy-saving-lamps.html
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1.2 أهداف ارصد والتحقق واإلنفاذ

يمتثل أحد األهداف الرئيسية واألمه ألنشطة املطابقة يف التدليل عىل قمية براجم وسياسات كفاءة الطاقة من خالل توفري تقيمي دقيق وشفاف ومتسق 
ألساليهبا وأداهئا. وميكن أن تساعد أنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ يف حتديد مك من الوفورات ميكن أن يعزى إىل برناجم اإلضاءة املوفرة للطاقة. 

تحمس ملديري الرباجم دراسة وتقدمي تقرير عن آثار التدابري الفردية،  حيث ال حيدث تدخل السوق-  ومقارنة وفورات الربناجم مع مستويات خط األساس - 
فضال عن اكمل براجم كفاءة الطاقة. وتقدير اآلثار المكية لرباجم كفاءة استخدام الطاقة يمسى "تقيمي األثر". ومتكن أنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ من 

املقارنة بني فوائد وتاكليف الربناجم.10 وحتديد مدى جودة تصممي وتنفيذ برناجم اإلضاءة ميكن أن يكون هدفا رئيسيا آخر.

وبالنسبة لألطراف املعنية األخرى، وال سميا بالنسبة ملنيجت أجهزة اإلضاءة، فإن اهلدف من أنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ هو مضان تاكفؤ الفرص، 
بتجنب املواقف اليت قد خيرس فهيا موردو منتجات اإلضاءة املطابقة لملواصفات والذين يتحملون زيادة تاكليف املطابقة، أمام منافسني ال يلزتمون 

باملواصفات ويتجنبون هذه التاكليف باالدعاء زورا تلبيهتم لملعايري. وبالنسبة لملسهتلكني، تضمن أنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ أن املنتجات تعمل 
عىل النحو الذي وصفه املورد. وبالنسبة مجليع األطراف املعنية، من املهم أن تليب البضاعة املباعة حقا رشوط احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة وأن تكون 

ادعاءات البطاقة التعريفية دقيقة.

لقد وجدت دراسة يف آسيا عام 2008 أجرهتا الواكلة األمريكية للتمنية الدولية أن املوردين لدهيم القدرة عىل تقدمي ما يكيف من مصابيح الفلورسنت 
املدجمة عالية اجلودة آلسيا، ولكن عدم اتساق جهود الرصد والتحقق واإلنفاذ يف املنطقة أفاد موردي املصابيح منخفضة اجلودة والتلكفة. ويف حني اكن 
هناك عدد اكف من الرشاكت املصنعة ملصابيح الفلورسنت املدجمة القادرة عىل إنتاج مصابيح ذات نوعية جيدة للسوق اآلسيوية، ال تزال  منتجات دون 
املستوى املطلوب تغرق السوق اآلسيوية. فاملنتجات ذات النوعية الرديئة ميكن تصنيعها بتلكفة أقل، وهو ما حيرم املوردين من مصابيح ذات جودة أعىل 

وتلكفة أولية أعىل. 11

وباختصار، فإن أهداف الرصد والتحقق واإلنفاذ يف براجم اإلضاءة حتتاج إىل معاجلة مصاحل لك مجموعة من أحصاب املصلحة:

• تقيمي املنتج ومستويات املطابقة يف السوق - معلية تقيمي املنتج جيب أن تقمي بصورة روتينية منتجات اإلضاءة املتاحة يف السوق. وينبيغ عىل املشاركني يف 
هذه الصناعة التأكد من أن مجيع منافسهيم خيضعون لنفس الرشوط والتدقيق.

• تقليل أو القضاء عىل منتجات اإلضاءة غري املطابقة – ينبيغ أن يتعامل إطار شفاف مع املنتجات اليت يكتشف أهنا غري مطابقة. ويف كثري من األحيان، فإن 
خطر التعرض لعدم املطابقة، وليس فرض عقوبات فعلية ضد املصنعني الذين حياولون تضليل املسهتلكني،  يوفر حافزا اكفيا للرشاكت املصنعة ملراعاة 

مطابقة منتجاهتا. أيضا، وضوح معلية اإلنفاذ له تأثري كبري عىل معدل املطابقة.
 

• التحقق من تنفيذ احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة حسب التصممي- ينبيغ إرساء معلية لتحليل وتقيمي بيانات الرباجم لبلورة قرارات صائبة حول االجتاه 
املستقبيل لسياسة أجهزة اإلضاءة. ويف ظل هذه املعلومات، يصبح لدى الواكالت احلكومية أدلة لبلورة املعايري يف املستقبل، ومفاوضات وضع البطاقة 

التعريفية مع صناعة أجهزة اإلضاءة.

• إبالغ اجلهات املعنية بأداء الربناجم - جيب أن تقوم أنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ لرباجم اإلضاءة مبسح السوق مجلع بيانات اكفية لتحديد كيفية معل 
براجم املعايري ووضع البطاقة التعريفية. والفائدة األكرث وضوحا ألنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ يه ما ييل ذلك من توافر لملعلومات عن فعالية سياسة 

أو الوفاء بالزتاماهتا الدولية عىل حنو أفضل. أو برناجم أجهزة اإلضاءة. ومجع البيانات ميكن أيضا أن خيرب احلكومات بتخصيص مواردها و / 

2. تنفيذ الرصد والتحقق واإلنفاذ لرباجم منتجات اإلضاءة
يتعني عىل صناع القرار ومنفذي برناجم إدخال أنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ الصارمة يف لك جانب من جوانب اسرتاتيجيهتم الوطنية لإلضاءة املوفرة. 
فتخطيط ودجم أنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ يضمن أن الربناجم ميكن تنفيذه دون إبطاء أو ارتباك أو تكرار أو نفايات. وجيب أن تمشل مرحلة التخطيط 

اجلهات التنظميية ذات الصلة وأحصاب املصلحة من الصناعة واملسهتلك الذي ميكهنم التعليق عىل املقرتحات واالنتقادات.
والتخطيط املبكر والشامل يحمس ألحصاب املصلحة مناقشة القضايا اهلامة واالتفاق علهيا، مثل المتويل وتقامس التاكليف وأنواع اإلفصاح عن املعلومات. 

وقد يرتتب عىل االستخفاف بتاكليف املطابقة تداعيات كربى بالنسبة للواكالت احلكومية، وذلك ألن احلصول عىل متويل كبري يف مرحلة ما بعد تنفيذ خارج 
دورات املزيانية يعد أمرا صعبا ويستغرق وقتا طويال. وباملثل، فإن احلصول عىل اتفاق مبكر حول مستوى وشلك البيانات اليت ستتاح للجمهور، وكذلك 

حول ماكن ختزين البيانات، يساعد عىل اسمترار ثقة أحصاب املصلحة. ويف حني ميكن إضافة عنارص حمسنة من أنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ إىل 
الرباجم يف مراحل الحقة، إال أن متطلبات اإلضافة قد تثري شكوى وانتقاد أحصاب املصلحة، فضال عن تكبدمه تلكفة كبرية.

2.1 رشوط دخول الربناجم 

كشفت دراسة استقصائية ألنمظة وأنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ يف بلدان12 خمتارة أن أكرث من ٪80 من الدول لدهيا شلك من أشاكل رشط الدخول 
اإللزايم ملنتجات اإلضاءة املوفرة، حيث جيب عىل املوردين تقدمي معلومات حمددة أو اإلعالن عن أداء الطاقة ملنتجاهتم. وغالبية الرباجم الوطنية ألجهزة 
اإلضاءة تستخدم املعلومات املقدمة من قبل املوردين للتواصل مع املستخدمني الهنائيني ملساعدهتم عىل حتديد مناذج املنتجات اليت مت تغطيهتا، وما يه 

معايريمه ألداء الطاقة.

عوامل رئيسية للنجاح

10.  قد تشمل الفوائد، ولكن ليس حرصيا: خفض انبعاثات غازات الدفيئة، وتحسني الصحة العامة، وانخفاض أسعار الطاقة، وخلق فرص العمل، وزيادة الدخل، وتحسني األمن القومي، وانخفاض نفقات البناء للمرافق.

 11. - الوكالة األمريكية للتنمية الدولية. )2008(. اإلدخال التدريجي للجودة: توفيق مصابيح الفلورسنت املدمجة ملساعدة آسيا عىل التعامل مع تغري املناخ. بانكوك، تايالند. اقتباس يوم 26 مايو، 2012 من موقع

http://usaid.eco-asia.org/programs/cdcp/phasing_in_quality.html 

http://usaid.eco-asia.org/programs/cdcp/phasing_in_quality.htm
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ميكن تعريف وتطوير أنشطة واحتياجات الرصد والتحقق واإلنفاذ عىل أساس رشوط دخول معينة للربناجم ودجمها يف التنفيذ الشامل للربناجم. وينبيغ 
أن يمشل تنفيذ الرصد والتحقق واإلنفاذ إعالنات من قبل املستوردين واملوردين حتتوي عىل تأكيد مبطابقة املنتجات. وهناك أداة قمية لتحديد املنتجات 
اليت استوفت متطلبات الربناجم مثل القامئة املركزية أو التجسيل عرب اإلنرتنت. فإذا اكن هناك قامئة مركزية، ميكن التحقق برسعة وبتلكفة زهيدة من 

مزامع ظهور منتجات غري مجسلة أو غري معمتدة، وميكن أن تساعد يف التعرف عىل املنتجات اليت تتطلب حفصا أوثق، ورمبا اختبار التحقق. 

أمثلة لرشوط الدخول عامليا دراسة حالة: 

• يف كندا، جيب عىل املوردين مضان أن عالمة التحقق من كفاءة استخدام الطاقة من قبل جهة منح تصديق يعمتدها جملس املعايري يف كندا، موجودة عىل 
املنتج قبل بيعه

• تشييل تشرتط عىل املوردين التصديق عىل منتجاهتم من خالل مؤسسة ثالثة قبل الدخول إىل السوق
• يف أسرتاليا، جيب عىل مجيع املنتجات داخل نطاق براجم اإللزامية اخلاصة باملعايري ووضع البطاقة التعريفية تجسيل تفاصيل مجيع املوديالت قبل بيعها

• يف اململكة املتحدة، ال يشرتط تقدمي تقارير االختبار كرشط لملشاركة ولكن يتعني عىل املوردين عادة انتاج هذا النوع من املعلومات مكربر عند الطلب
• يف كوريا، جيب أن يحمس املصنعون بفحص واختبار مصانعهم جكزء من معلية مضان اجلودة

موارد إضافية

مبادرة نشر املعدات واألجهزة الكهربائية املنزلية املوفرة جدا للطاقة. • 

نظام دول أبيك للمعلومات القياسية للطاقة.• 

سياسات الكفاءة في استخدام الطاقة لألجهزة.• 

2.2 الرصد )مراقبة السوق(

تضمن أنشطة الرصد املطابقة مع رشوط برناجم معايري منتجات اإلضاءة أو وضع البطاقة التعريفية، فور رسيان الربناجم وطرح املنتجات يف السوق. 
لذلك فإن الرصد يطلق هيلع يف بعض األحيان "مراقبة السوق". مكا يندرج اإلنرتنت وغريه من أشاكل البيع عن بعد مضن نطاق مراقبة السوق. ومراقبة 
السوق يه إحدى طرق التحقق من املطابقة مع املتطلبات القانونية أو الربناجمية، وكذلك السرتداد بيانات الربناجم. لذلك، يعمتد تصممي أنشطة الرصد 

عىل االلزتامات احملددة للربناجم واليت حتدد أي اهليائت حكومية أو املستقلة مسؤولة عن أنشطة بعيهنا.

وتعمتد رشوط موارد مراقبة السوق وختصيصها عىل تصممي وغرض الربناجم، سواء اكنت هناك حاجة ملراقبة السوق لدمع برناجم وضع البطاقة التعريفية 
أو برناجم احلد األدىن ملعايري أداء أو لكهيام. ويمشل الهنج ما ييل:

• املراقبة السوقية لملعلومات حول الطاقة يف البطاقة التعريفية
• املراقبة السوقية للحد األدىن ملعايري أداء الطاقة

• املراقبة السوقية القامئة عىل الشاكوى
• اإلطار الترشييع وتقسمي اجلهد ملراقبة السوق

وبغض النظر عن تصممي وأغراض الرباجم، فإن لكا من برناجمي احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة ووضع البطاقة التعريفية حباجة إىل تطوير مهنجية 
شفافة ألخذ عينات من املنتج وإىل قدرة اختبار اكفية لضامن أن املنتجات يف السوق مت أخذ عينات مهنا واختبارها بشلك منتظم.

التعريفية للطاقة للبطاقة  السوق  2.2.1 مراقبة 

تنطبق مراقبة السوق بشلك خاص عىل براجم وضع البطاقة التعريفية عىل منتجات اإلضاءة بسبب وجود مكية كبرية من املعلومات املعلنة اليت تقدم 
مبارشة عىل البطاقة نفهسا، أو تكون متاحة بشلك غري مبارش عن طريق خطط التجسيل أو الهشادة الذاتية. وتمشل مراقبة السوق الفحوصات البرصية 
يف منافذ البيع بالتجزئة أو نقاط التوزيع األخرى للتحقق من أن املصابيح املتاحة يف السوق محتل بطاقة تعريفية تتوافق مع اللواحئ املعمول هبا أو قواعد 

الربناجم. وجيب أيضا أخذ عينات من املنتجات يف السوق واختبارها للتحقق من تلبيهتا الدعاءات البطاقة التعريفية

عوامل رئيسية للنجاح

تنفيذ مراقبة املطابقة مع رشوط  وضع البطاقة التعريفية أمر بسيط وغري ملكف. وبعد الفحوص األولية، ميكن حتديد حاالت عدم املطابقة ملتابعهتا. وينبيغ 
أخذ عينات من املنتجات واختبارها عىل أساس منتظم للتحقق من ادعاءات البطاقة وأنه متت االستجابة برسعة ألي انهتااكت طفيفة لوضع البطاقات عن 

طريق اإلخطار أو الغرامات أو غري ذلك من العقوبات املنصوص علهيا يف خمطط الرصد والتحقق واإلنفاذ.

اإلجراءات التنفيذية للجنة معايري طاقة األجهزة الكهربائية املزنلية ووضع البطاقة التعريفية12 فيجي -  دراسة حالة: 

لضامن اتساق معلية صنع القرار، حتتفظ جلنة معايري طاقة األجهزة الكهربائية املزنلية ووضع البطاقة التعريفية بجسل من احلاالت اليت استخدمت فهيا 
البطاقة )أو املوافقة اليت يمت السيع هلا(، ونتاجئ تقيمي اللجنة هلذا االستخدام.

 وإذا مت استخدام صورة البطاقة التعريفية لتقيمي الطاقة دون موافقة مسبقة، عندئذ:

• يمت االتصال بالفرد املسؤول أو املنمظة املسؤولة من قبل اللجنة وإبالغه بالسياسة. وستدىع هذه اهليئة لتقدمي تفاصيل للمساح للجنة بتقيمي املسألة 
 بشلك حصيح.

http://www.energy.gov.fj/strategic_2_1.html : 12.  برنامج معايري الطاقة والبطاقة التعريفية  لألجهزة يف فيجي

http://www.superefficient.org
http://www.energy.gov.fj/strategic_2_1.html
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• إذا رفضت اللجنة هذا االستخدام، سيحمس لملنمظة بفرتة زمنية معقولة لتصحيح املوقف. وسوف يأخذ مقدار الوقت يف االعتبار عوامل مثل الوسيلة 
 املستخدمة وتأثري سوء االستخدام عىل البطاقة التعريفية وعىل امجلهور.

• يف حال رفضت املنمظة حسب استخدامها للبطاقة التعريفية، جيوز للجنة اختاذ اإلجراءات القانونية محلاية صورة البطاقة و / أو أن تعلن 

 عىل املأل موقفها13

موارد إضافية

• اختبار األجهزة الكهربائية املزنلية ملرشوع تقيمي البطاقة التعريفية بالطاقة.
• مراقبة السوق ووضع البطاقة التعريفية بالطاقة يف االحتاد األورويب من وجهة نظر املسهتلك.

• التصممي اإليكولويج ومراقبة السوق.

الدنيا ألداء الطاقة السوق للمعايير  2.2.2 مراقبة 

مراقبة السوق للحد األدىن ملعايري أداء الطاقة تساعد عىل حتديد املنتجات يف السوق اليت ليست مطابقة لرشوط الكفاءة يف استخدام الطاقة لكهنا قد 
تكون معلية صعبة وتتطلب موارد كثرية. وهذا سيعمتد عىل رشوط احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة احملددة لنوع خاص من املصابيح، واليت ميكن أن 

وقت البدء، ودرجة حرارة اللون ومتوسط   العمر. وإذا اكن  ترتاوح بني مستويات فعالية املصباح، إىل مجموعة واسعة من الرشوط اليت قد تمشل ما ييل: 
وضع البطاقة التعريفية غري مطلوب، فلن يظهر أي من هذه املعلومات مبارشة عىل بطاقة املصباح، ولكهنا قد تكون متاحة بشلك غري مبارش عن طريق 

خمططات التجسيل أو الهشادة الذاتية أو املعلومات العامة املقدمة عرب اإلنرتنت من قبل الرشكة املصنعة. وجيب أن يمشل برناجم مراقبة سوق املصابيح 
أخذ عينات واختبارها بشلك منتظم وشفاف للتأكد من أن املصابيح تليب رشوط احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة.

عوامل رئيسية للنجاح

 املراقبة السوقية ملنتجات اإلضاءة قد تكون صعبة، ألن منتجات اإلضاءة اليت ختضع فقط للحد األدىن ملعايري أداء الطاقة من غري املرحج أن محتل 
إعالنات األداء. ورمبا يمت التحقق من ادعاءات األداء عن طريق الوصول إىل تفاصيل التجسيل الرضورية أو ملفات الهشادة الذاتية ، ولكن املقارنة مع 

مستويات احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة قد يكون من الصعب القيام هبا خالل املسوحات امليدانية. وقد يطلب من اخلرباء العاملني يف املراقبة الذين لدهيم 
مستوى مناسب من املعرفة التقنية حتديد املطابقة مع احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة.

مراقبة سوق مصابيح الفلورسنت املدجمة الصني -  دراسة حالة: 

منذ عام 1998، أجرت الصني اختبارا سنويا لإلرشاف والتفتيش الوطين عىل مصابيح الفلورسنت املدجمة. وأجريت االختبارات عىل مصابيح الفلورسنت 
املدجمة اليت أخذ عينات مهنا يف املصانع، وكذلك املصابيح اليت أخذت عينات مهنا يف السوق. ويف عام 1998، اكنت معدالت املطابقة حوايل ٪50 للك 
من احلالتني. ومنذ ذلك احلني، ازداد معدل املطابقة بالنسبة إلمجايل الناجت الصنايع لملصابيح إىل ما يقرب من ٪90 )الشلك 3(. واالجتاه حنو حتسني 

اجلودة، فضال عن قدرة الصني عىل مجع البيانات اليت ميكن ان تؤكد هذا االجتاه، يظهر بوضوح قمية مراقبة السوق.

معدالت املطابقة إلمجايل الناجت الصنايع لملصابيح يف الصني الشلك 3: 
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املصدر: املركز الوطني الختبارات اإلضاءة 2009 الوكالة األمريكية للتنمية الدولية 2010. 15 مالحظة: ال توجد بيانات متاحة في الفترة من 2000 و 2004.

متديد العمر االفرتايض لملصابيح الواليات املتحدة –  دراسة حالة: 

13. وزارة الطاقة يف فيجي. )2007(. برنامج معايري الطاقة والبطاقة التعريفية  لألجهزة يف فيجي. “دليل اإلجراءات التنفيذية للمعايري اإللزامية الخاصة بوضع البطاقات التعريفية واملعايري والحد األدىن ألداء الطاقة يف أجهزة التربيد” الطبعة 1. سامابوال، فيجي.: 
http://www.energy.gov.fj/Final contents/Strategic Area 2  Energy Security/Energy Conservation/5Operational Guidelines.doc

  

 معدل مطابفة املشاريع معدل مطابقة الناجت

مجيع القياسات معدل االجتياز  - 

http://www.energy.gov.fj/Final contents/Strategic Area 2  Energy Security/Energy Conservation/5Operational Guidelines.doc
http://www.energy.gov.fj/Final contents/Strategic Area 2  Energy Security/Energy Conservation/5Operational Guidelines.doc
 http://www.energystar.gov
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يوفر أخذ العينات واختبارها بشلك معتاد قمية إضافية تتجاوز جمرد أغراض مراقبة السوق. فهذا اإلجراء قد يساعد أيضا عىل تطوير خربة التجارب 
14أن ادعاءات العمر  املختربية، وميكن أن يوفر بيانات عن اجتاهات السوق. فعىل سبيل املثال، أظهرت بيانات برناجم "مجنة الطاقة يف الواليات املتحدة" 

االفرتايض ملصابيح الفلورسنت املدجمة املتاحة يف الواليات املتحدة تزداد من الـ 6000 ساعة املطلوبة إىل 8000 ساعة. ونتيجة لذلك، عدل الربناجم 
رشوط الدخول، واألمه من ذلك، املواد التعلميية، لتعكس القمي العليا، وبالتايل زيادة ثقة املسهتلك يف مصابيح الفلورسنت املدحمة. 15 

موارد إضافية

• التصممي اإليكولويج ومراقبة السوق.
• أسئلة إىل املجموعة الفرعية التقنية ملنتدى استشارة التصممي اإليكولويج بشأن مسودة البطاقة التعريفية بالطاقة ومسودة لواحئ التصممي اإليكولويج.

بناء على الشكوى السوق  2.2.3 مراقبة 

تقدم الشاكوى خدمة قمية ملديري الرباجم ألن معاجلهتم الناحجة ميكن أن تكون أداة قوية. وينبيغ تقدمي الشاكوى بهسولة والتحقيق فهيا فورا من أجل 
احلفاظ عىل املصداقية. ولتحقيق أقىص فائدة ممكنة من هذا الهنج، مفن الرضوري طلب الدمع من املنافسني وأحصاب املصلحة يف املجمتع املدين.

عوامل رئيسية للنجاح

تمشل التفاصيل املتعلقة بتنفيذ مراقبة السوق بناء عىل الشكوى ما ييل:

• من املرحج أن يكون املشاركون يف الربناجم قادرين عىل الكشف أو عىل األقل االشتباه يف عدم وجود مطابقة، وينبيغ تجشيعهم عىل التحقق بأنفهسم.
• ينبيغ أن يحمس للشاكني يأن يظلوا جمهويل اهلوية، وإال قد ال يكون املشاركون عىل استعداد لتقدمي شاكوى خوفا من الشاكوى االنتقامية ملنافسهيم

• جيب عىل سلطات مراقبة السوق عدم االعمتاد فقط عىل املعلومات الواردة يف الشكوى، بل جيب أن تكون هلم إجراءاهتم اخلاصة للقيام بعمليات حفص 
منتمظة وفعالة حول مطابقة املنتجات

االستفادة من منمظة مصلحة املسهتلكني 16 اهلند-  دراسة حالة: 

يف اهلند، تقوم املنمظة الطوعية لصاحل تعلمي املسهتلك بتوجيه املسهتلكني الختاذ اخليار الصائب بشأن املنتجات واخلدمات. وقد اكنت واحدة من أوىل 
املنمظات اليت تقمي بشلك مستقل أداء مصابيح الفلورسنت املدجمة. ويف عام 2009، تابعت املنمظة إجراء تقيمي شامل للجودة وحمتوى الزئبق لدى كربى 

العالمات التجارية ملصابيح الفلورسنت املدجمة يف اهلند. وأظهر التقيمي وجود فرق يف جودة املنتج من خالل مقارنة النتاجئ اليت صدرت قبل وبعد أن 
أصدر مكتب املعايري اهلندي معايري مصابيح الفلورسنت املدجمة يف اهلند. وأعلنت املنمظة ما توصلت إليه من وجود عدم مطابقة، وأخطرت بذلك الرشاكت 

املصنعة ذات املنتجات غري املطابقة، فضال عن مكتب املعايري اهلندي.
 

نظام رابيكس 17 االحتاد األورويب –  دراسة حالة: 

"اخلطوط الساخنة" عرب اهلاتف أو اإلنرتنت جتعل من الهسل عىل األفراد أن يبلغوا عن عدم مطابقة املنتجات إىل سلطات الرصد والتحقق واإلنفاذ. فهذا 
اإلبالغ يحمس باختاذ إجراءات رسيعة. ويف االحتاد األورويب، يتيح نظام رابيكس التبادل الرسيع لملعلومات بني الدول األعضاء واملفوضية ملنع أو تقييد 

التسويق أو استخدام منتجات تشلك خطرا جديا عىل حصة وسالمة املسهتلكني.

موارد إضافية

املراقبة التفاعلية للسوق .• 
بوابة املعلومات لرابطة املسهتلكني يف كندا.• 

واإلنفاذ والتحقق  الرصد  برنامج  العمل في  التشريعي وتقسيم  2.2.4 اإلطار 

يصف اإلطار الترشييع األنشطة اليت يمت القيام هبا لضامن مطابقة املنتجات عندما يشارك طرف ثالث بصورة رئيسية يف تنفيذ برناجم الرصد والتحقق 
واإلنفاذ. وهذا ينطبق عندما تشارك جهات التصديق املستقلة يف معلية التحقق.18 

عوامل رئيسية للنجاح

 من أجل تنفيذ اإلطار الترشييع جيب حتديد األطراف اليت ستكون مسؤولة عن مراقبة السوق. ومثة حاجة إىل قدر كبري من االهمتام بالتنسيق لضامن 
أن تظل أنشطة املطابقة مناسبة حلجم ونطاق وأهداف برناجم الكفاءة يف استخدام الطاقة. ال بد أن يكون هناك ختطيط واحض للسلطة، وخاصة يف وضع 

معامل مناسبة تتوقف فهيا األنشطة اليت يضطلع هبا الربناجم لتصبح القضية يف يد السلطة التنفيذية حىت تفرض أنواعا أكرث رصامة من العقوبات.

http://www.energystar.go .14

15  مقدمة “برنامج نجمة الطاقة األمريكية” ملرشوع اإلصدار 3.0 من مواصفات مصابيح الفلورسنت املدمجة

http://www.consumer-voice.org/Comparative-Product-Testing.aspx .16

17.   املفوضية األوروبية. )2010(. الحفاظ عىل سالمة املستهلكني األوروبيني، التقرير السنوي. املديرية العامة للصحة واملستهلكني.

18. يف أوروبا، يتم سن ترشيعات من الربملان األورويب، ولكن املسؤولية عن تنفيذ برنامج الرصد والتحقق واإلنفاذ يقع عىل عاتق الدول األعضاء.

http://www.consumer-voice.org/Comparative-Product-Testing.aspx
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السلطات الوطنية ملنح التصديق بلدان متعددة -  دراسة حالة: 

عىل الدول األعضاء إنشاء هيئة ملراقبة السوق هلا سلطة حفص   )EC/2005/32( يشرتط اإلطار التوجهيي للتصممي اإليكولويج يف االحتاد األورويب
املنتجات وطلب معلومات من الرشاكت املصنعة ذات الصلة ومضان حسب املنتجات غري املطابقة من السوق. مكا أنه هو يشرتط أن تكون العقوبات "فعالة 

ومتناسبة ورادعة، مع األخذ يف االعتبار مدى عدم املطابقة، وعدد الوحدات من املنتجات غري املطابقة اليت طرحت يف السوق "
ويف أملانيا وإسبانيا تتوىل احلكومات اإلقلميية مسؤولية مراقبة السوق وتطبيق توجهيات االحتاد األورويب بشأن الطاقة.

أما البلدان األخرى ذات اهليالك احلكومية املركزية فلدهيا واكالت خمتلفة مسؤولة عن مطابقة املنتجات. فاملسؤولية مثال عن املطابقة مع الربناجم اإللزايم 
لوضع البطاقة التعريفية يف األرجنتني تقع عىل عاتق األمانة العامة للتجارة، يف حني تتوىل األمانة العامة للطاقة مسؤولية اإلدارة العامة.

األدوار واملسؤوليات لملؤسسات العامة واخلاصة داخل نظام الرصد والتحقق  ويف املكسيك، حيدد "القانون االحتادي بشأن املقاييس واملواصفات" 
واإلنفاذ. ويه تمشل مركز الوطين وجهات االعمتاد ومنمظات منح التصديق.

استخدام عالمة التحقق من كفاءة استخدام  ولواحئ الكفاءة يف استخدام الطاقة )1995(  ويف كندا حيدد قانون الكفاءة يف استخدام الطاقة )1992( 
الطاقة من منمظة إصدار هشادة معمتدة من قبل جملس املعايري يف كندا واليت جيب محتلها مجيع املنتجات املصنعة يف كندا أو اليت تدخل البالد.

ويف الواليات املتحدة، تتوىل جلنة التجارة االحتادية املسؤولية عن وضع بطاقة بيان الطاقة اإللزايم ولكن وزارة الطاقة تتوىل مسؤولية الرصد والتحقق 
واإلنفاذ.

موارد إضافية

اخملتارة. البلدان  واإلنفاذ واألنشطة في  والتحقق  الرصد  أنظمة وأنشطة  الربناجم التعاوين لوضع البطاقة التعريفية ومعايري األجهزة   : دراسة حول 

2.3 التحقق

تبدأ معلية التحقق مع مراقبة السوق وتنهتي مع إجراءات اإلنفاذ. وينطوي اختبار التحقق عىل حفص ما إذا اكن أداء الطاقة يعمل مكا ورد يف البطاقة 
التعريفية باملنتج. ودون التأكد من دقة ادعاءات البطاقة التعريفية بشأن الطاقة أو احلد األدىن من مستويات أداء الطاقة،  لن يكون هناك سوى إجراءات 
إنفاذ حمدودة نتيجة نشاط مراقبة السوق. وقد خيتلف اختبار التحقق تبعا لتصممي نظام الرصد والتحقق واإلنفاذ. وعندما ال حتتاج رشوط الدخول إىل 

التصديق، يمت استخدام اختبار التحقق باعتباره الوسيلة الرئيسية للتحقق من األداء.

ونظام التحقق هو العملية اليت حتدد ما إذا اكن ما مت اإلعالن عنه من رشوط السالمة وأداء الطاقة لملعدات املتاحة يف السوق دقيقا. واالختبار هو 
الوسيلة األساسية لتحديد ما إذا اكنت ادعاءات أداء الطاقة مت تلبيهتا. واألشاكل امخلسة الرئيسية الختبار التحقق، حبسب الرتتيب التصاعدي لرصامة 

التحقق، يه:

• التحقق من التجسيل - يؤكد أن املنتجات املجسلة تليب رشوط التجسيل، وذلك جكزء من رشوط الدخول إىل الربناجم؛
• الفحص - يستخدم عادة لتقدمي تقيمي أويل لملنتجات اليت من احملمتل أن تفشل يف اختبار التحقق الاكمل. ويمت إجراء عدد أقل من االختبارات املكررة، 

واملخترب أو املوظفون الذي يقومون باالختبارات قد ال يكونون معمتدين، أو ال يمت القيام بلك رشوط االختبار؛
• هشادة طرف ثالث - مراجعة وتأكيد طرف ثالث مستقل وخمتص عىل أن ادعاء الرشكة املصنعة أو املورد حول مطابقة املنتج يلزتم باإلجراءات احملددة؛

• اختبارات التحقق اكملة اإلجراءات - تضمن أن اإلجراء احملدد مت اتباعه بدقة يف أحد املختربات املعمتدة، وأن لك القياسات والجسالت املنصوص علهيا يف 
هذا اإلجراء قد اتبعت. وعادة ما يكون اختبار التحقق اكمل اإلجراءات هو العملية اليت تسبق إجراء اإلنفاذ؛
• اختبار قياس األداء - يضمن أن حفصا اكمال لملنتجات املتوفرة يف السوق قد أجري بشلك منتظم ومهنيج.

التسجيل 2.3.1 التحقق من 

مضان أن املنتجات املجسلة تليب رشوط التجسيل، وذلك جكزء من رشوط دخول الربناجم. ويه تتطلب مراجعة املعلومات  هذه يه اخلطوة األوىل للتحقق: 
املقدمة من قبل الرشاكت املصنعة لتحديد ما إذا اكنت املعلومات املقدمة اكملة وللتحقق من أن املنتج يليب جودة ومتطلبات أداء الربناجم.

املزايا 

• معلية التحقق ال تتطلب زيارات ميدانية
• تلكفهتا منخفضة جدا

• تضمن مصداقية الربناجم

القيود

• هذه اخلطوة تتحقق فقط من املعلومات املقدمة، وليس من املنتجات الفعلية يف السوق
• قد حتتاج من الخشص املراجع أن يكون لديه خربة يف تفسري بيانات االختبار

عوامل رئيسية للنجاح
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ينبيغ إعداد هذه العملية حبيث يتسىن مجليع املشاركني فهم املتطلبات واملعلومات اليت جيب تقدميها. وينبيغ أن تكون هذه العملية شفافة، عىل الرمغ 
من أن معلومات املنتج املقدمة من قبل الرشاكت املصنعة فد تعترب حساسة من الناحية التجارية، لذلك جيب أن تمت هذه العملية يف رسية تامة حىت توافق 

الرشاكت عىل املشاركة فهيا.
 

2.3.2 الفحص

أو املطابقة مع احلد األدىن  هذه االختبارات توفر تقيميا أوليا ملنتجات اإلضاءة يف السوق للتحقق من االدعاءات عىل البطاقة التعريفية حول الطاقة و / 
أو حتديد املنتجات اليت من احملمتل أن تفشل يف اختبار التحقق الاكمل. وجيوز أال يلزتم الفحص باإلجراء اكمل، مبعىن أنه يمت  ملعايري أداء الطاقة و/ 
إجراء عدد أقل من االختبارات املكررة، أو أن املختربات أو املوظفني الذين جيرون اختبارات ميكن أن يكونوا غري معمتدين، أو ال يمت االنهتاء من مجيع 

متطلبات االختبار.

املزايا

• قد يتطلب موارد ووقتا أقل من اختبارات اإلجراء الاكمل
• ميكن أن يوفر لملجمتع واجلهات املعنية بيانات عن دقة خمطط وضع البطاقة التعريفية وامتثال املوردين

• يضمن جودة وشفافية الربناجم وحيافظ عىل مستويات عالية من املصداقية مع املسهتلكني واملنتجني

القيود

• يتطلب مهنجية شاملة ألخذ عينات من أجل مضان تغطية السوق
• يتطلب موارد وخربات يف إجراء التجارب أكرث من التحقق من التجسيل

• هناك حاجة لعملية حمددة لملنتجات غري املطابقة

عوامل رئيسية للنجاح

ليك يكون الفحص فعاال، ينبيغ أن تركز هذه العملية عىل اختبارات فعالة، ولكن أقل كثافة. فالرتكزي مثال عىل االختبارات اليت تقيس الفعالية أو معدالت 
الفشل األويل لملصباح بدال من التقيميات اليت تسهتلك الوقت مثل اختبار معر املصباح، ميكن أن يوفر نتاجئ أولية بشأن جودة املنتج. عالوة عىل ذلك، 

مفن املرحج أن يكون هناك حاجة الختبارات إجرائية اكملة مبجرد حتديد املنتجات غري املطابقة قبل حدوث اإلنفاذ.

ثال 2.3.3 شهادة طرف 

تتطلب هشادة الطرف الثالث أن خيضع املوردون منتجاهتم ملختربات مستقلة ومعمتدة لالختبار. وجيب عىل املوردين احلصول عىل هشادة من هذه 
أو املطابقة مع احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة من أجل تلبية رشوط  املؤسسات فميا يتعلق باالدعاءات املوجودة عىل البطاقة التعريفية حول الطاقة و / 

دخول الربناجم.

املزايا

• املوردون مسؤولون عن تاكليف االختبار والتصديق
• تبسيط معلية التحقق من دقة خمطط وضع البطاقة التعريفية واالمتثال من قبل املوردين

• احلفاظ عىل مستويات عالية من املصداقية مع املستخدمني الهنائيني والرشاكت املصنعة

القيود

• مشاركة املوردين بسبب التاكليف
• تتطلب إماكنية مفتوحة للوصول لملختربات )الطرف الثالث( وجهات منح التصديق

• املوردون الذين يستمثرون يف منشآت االختبار اخلاصة هبم قد يكونون يف وضع غري مؤات من حيث التلكفة

عوامل رئيسية للنجاح

حىت تكون هشادة الطرف الثالث فعالة، جيب أن يمتتع مجيع املشاركني بفرص متاكفئة ومفتوحة للوصول إىل الطرف الثالث ومنمظات منح التصديق. وهذا 
يتطلب وجود نظام متطور ملختربات االختبار مع ما يكيف من اخلربة والقدرة عىل التعامل مع جحم االختبار احملمتل. وقد يكون نظام االختبار اإلقليمي 

وتقامس القدرات فعالني من حيث التلكفة عندما ال تستطيع الدول تربير أو دمع خمترباهتا.

التحقق كاملة اإلجراءات 2.3.4 اختبارات 

هذه االختبارات تضمن مصداقية برناجم احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة. ويمت اتباع اإلجراء احملدد بدقة يف أحد املختربات املعمتدة حيث تتبع مجيع 
القياسات والجسالت املنصوص علهيا يف اإلجراء. وميكن استخدام النتاجئ بعد ذلك ألغراض تأهيل الربناجم أو لإلنفاذ.

املزايا
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• يزيل أي شكوك من معلية التأهيل أو اإلنفاذ
• يضمن دقة خمطط وضع البطاقة التعريفية واالمتثال من قبل املوردين

• حيافظ عىل مستويات عالية من املصداقية مع املستخدمني الهنائيني والرشاكت املصنعة عىل حد سواء

القيود

• االستخدام املكثف لملوارد؛
• يتطلب بروتوكوالت جيدة التصممي ألخذ عينات من السوق؛

• قد يتطلب إماكنية الوصول إىل خمتربات قادرة عىل إجراء جتارب عىل مكيات كبرية من املصابيح يف وقت واحد.

عوامل رئيسية للنجاح

يتطلب اختبار التحقق املنتظم نظاما متطورا لملختربات مع ما يكيف من اخلربة والقدرة عىل التعامل مع احلجم واملوارد الواسعة لتنفيذ جدول اختبار ذي 
مصداقية. وعادة ما يمت اتباع اختبارات التحقق اكملة اإلجراءات بدمع من لك من معلية التحقق من دخول الربناجم وإجراء اإلنفاذ الالحق. باإلضافة إىل 

ذلك، وحيث تكون هناك حاجة إىل القدرة واخلربة، قد يوفر نظام االختبار وتقامس القدرات عىل املستوى اإلقليمي بعض اخليارات.

األداء 2.3.5 اختبار قياس 

مثل اختبارات التحقق اكملة اإلجراءات، يتطلب اختبار قياس األداء أخذ عينات شاملة من املنتجات يف السوق، واختبار املنتجات باستخدام إجراء شامل. 
وعىل عكس اختبارات التحقق اكملة اإلجراءات، قد يمشل اختبار قياس األداء أيضا تقيمي املنتجات غري املطابقة حىت يتسىن للجهات التنظميية ومدير 

الربناجم احلصول عىل فكرة أفضل عن السوق.

املزايا

• يقمي قوة طريقة االختبار
• يعيط فهام للجودة ونطاق أداء املنتجات يف السوق

• يساعد الرشاكت املصنعة عىل حتديد املشالك قبل الرشوط اإللزامية مبوجب ترشيعات احلد األدىن ملعايري  أداء الطاقة 
• حيافظ عىل مستويات عالية من املصداقية مع املستخدمني الهنائيني والرشاكت املصنعة

القيود

• االستخدام املكثف لملوارد
• يتطلب بروتوكوالت جيدة التصممي ألخذ عينات من السوق

• قد يتطلب إماكنية الوصول إىل خمتربات قادرة عىل إجراء جتارب عىل مكيات كبرية من املصابيح يف وقت واحد. 

عوامل رئيسية للنجاح

يتطلب اختبار قياس األداء أيضا نظاما متطورا لملختربات مع ما يكيف من اخلربة والقدرة عىل التعامل مع المكية. وعادة ما يمت اتباع اختبار قياس 
األداء بدمع من احلدود الدنيا اجلديدة ملعايري أداء الطاقة جديدة أو إجراءات اإلنفاذ الفعالة. مكا أنه يتطلب قدرات وخربة وقد يوفر نظام االختبار وتقامس 

القدرات عىل املستوى اإلقليمي بعض اخليارات.

موارد إضافية

• برناجم الفحص وتطبيقه عىل منتجات اإلضاءة يف اسرتاليا.
• اختبار التحقق التابع لوزارة الطاقة األمريكية لدمع برناجم "مجنة الطاقة" 

• وثيقة مرجعية ملعايري الكفاءة يف استخدام الطاقة ووضع البطاقات التعريفية يف أمرياك الوسىط. الربناجم التعاوين لوضع البطاقات التعريفية ومعايري 
األجهزة الكهربائية املزنلية ومؤسسة الطاقة يف أمرياك الوسىط، مايو 2007.

أو معايري األداء املستخدمة يف املعايري، تبعا للغرض من التحقق )مثل احلد األدىن ملعايري أداء  ميكن إنشاء معليات االختبار عىل أساس السالمة و / 
الطاقة ورشوط وضع البطاقات التعريفية، واملعايري الوطنية الختبار املصابيح واملعايري املرجعية الدولية(. ويمشل ذلك، ولكن ليس حرصيا، الفائت التالية:

• السالمة )الكهربائية واملياكنيكية / املادية(
• القياسات الفوتومرتية )أو معايري األداء، مبا يف ذلك: الفعالية الضوئية(

• القياسات اللونية )أو معايري جودة اإلضاءة، مبا يف ذلك: تبيان االلوان ، ودرجة حرارة اللون املرتابطة، وتناسق األلوان(
• حمتوى املركبات السامة واخلطرة )مبا يف ذلك الزئبق(

• اخلصائص األخرى ألداء وتشغيل املصباح )وقت التشغيل، وصيانة التدفق الضويئ ومتوسط   العمر(

التحقق من ادعاءات مصنيع مصباح LED بشأن األداء أسرتاليا -  دراسة حالة: 

ينبيغ عىل العمالء املسؤولني عن برناجم الرصد والتحقق واإلنفاذ تتبع اجتاهات السوق والتغريات يف أداء املنتج وأن يصبحوا أيضا عىل دراية بتعقيدات 
اختبار أي تقنية إضاءة جديدة تقدم وعودا بزيادة كفاءة استخدام الطاقة يف اإلضاءة. وارتكزت وزارة شؤون تغري املناخ وكفاءة الطاقة يف براجم اختبار 
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مصابيح LED  عىل الدروس املستفادة من مقدمة السوق من املصابيح. وأجرت الوزارة محسا لسوق املصابيح للتأكد من أن ادعاءات الرشاكت املصنعة 
اكنت دقيقة. ويلخص الشلك 4 النتاجئ اليت مت التوصل إلهيا بشأن ادعاءات مضللة يف السوق االسرتالية.19

نتاجئ اختبارات التدفق الضويئ، مقارنة البيانات املقاسة مقابل ادعاءات البطاقة التعريفية  الشلك 4: 
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"وزارة شؤون تغري املناخ وكفاءة الطاقة ، 2010. املصدر: 

2.4 اإلنفاذ

اسرتاتيجية اإلنفاذ يه مجموعة من االستجابات حلوادث عدم املطابقة، إىل جانب وجود خطة معل لتطبيقها تدرجييا بناء عىل:
• خطورة عدم املطابقة

• نطاق العقوبات املتوافرة
• نوع الربناجم )إلزايم أم طويع(

• نوعية األدلة املؤيدة لالدعاء بعدم املطابقة
• االستجابة من الطرف املسؤول عن عدم املطابقة

• إماكنية تصحيح حاالت عدم املطابقة

املزايا

إذا مت إنفاذ املطابقة، سيمت تجشيع املشاركني عىل املطابقة عندما تكون التاكليف احملمتلة لعدم املطابقة، سواء اكنت مالية أو ختص مسعة املشارك، 
أكرب من فوائدها. ويف احلاالت اليت قد تكون فهيا عدم املطابقة ما بني ٪20 إىل ٪50، فإن رفع مستوى املطابقة هو خيار أكرث فعالية من حيث التلكفة 
من حماولة استعادة تلك الطاقة من خالل تنظمي نوع جديد متاما من املنتج )واكلة الطاقة الدولية، 2008(.22 ويف مناخ من مستويات اإلنفاذ املنخفضة 

تارخييا، يكون االستمثار املتواضع يف تعزيز املطابقة فعال بشلك كبري من حيث التلكفة يف 
حتسني تدابري السياسة العامة اليت تقوم هبا احلكومة والصناعة.

القيود

ينبيغ حتديد سلطة اإلنفاذ بوضوح منذ بداية الربناجم. وإذا اعترب املشاركون يف الربناجم 
أنه ال يوجد سوى فرصة ضئيلة الكتشاف وجود جتاوز وأن العقوبة املرتبطة منخفضة أيضا، 

فلن يكون هناك حافز يذكر لالمتثال. وقد تؤدي أيضا إجراءات اإلنفاذ إىل عالقة خصومة 
مع املشاركني غري املمتثلني يف الربناجم إذا مل يقبلوا باملسؤولية؛

عوامل رئيسية للنجاح

يصبح اإلنفاذ، مبا يف ذلك املعاجلة، أكرث فعالية عندما تكون االستجابة للكشف عن 
التجاوزات فورية.

• معليات اإلنفاذ ذات املجموعة احملدودة من الردود احملمتلة تكون غري معلية وغالبا ما تتطلب 
مستويات عالية من األدلة، األمر الذي جيعلها غري معلية يف التعامل مع التجاوزات الطفيفة

• وجود مجموعة واسعة من العقوبات يحمس لسلطة اإلنفاذ االستجابة برسعة وبصورة أقل 
تلكفة وأكرث فعالية. فعىل سبيل املثال، ميكن أن ترتاوح العقوبات بني إعطاء إشعار وحتديد 
فرتة زمنية لتصحيح التجاوزات البسيطة، إىل شطب املنتجات من قامئة املنتجات املؤهلة أو 

إعالم امجلهور، إىل اإلجراءات القانونية والعقوبات، مبا يف ذلك اإليقاف والغرامات.
• عندما تكون العقوبات رضورية، ينبيغ أن تكون اكفية للتفوق عىل فوائد عدم االمتثال من أجل 

أن تكون رادعا فعاال
• فقط عدد صغري نسبيا من إجراءات اإلنفاذ الكربى تكون مطلوبة لتنبيه الصناعة إىل عواقب 

عدم االمتثال

19. ستيف كوين، تقديم لشبكة lites.asia  2و3 نوفمرب 2011، سنغافورة

عند دراسة مراقبة السوق وأنشطة اإلنفاذ، من 
الرضوري أن يكون للسلطة مجموعة اكملة من 

إجراءات اإلنفاذ املتاحة ليس فقط للعقوبات اجلنائية 
أو املدنية، ولكن أيضا لألحاكم اإلدارية األوسع نطاقا 

اليت ميكن استخدامها لتجشيع أي نشاط ليصبح 
مطابقا وثين النشاط عن أن يكون غري مطابق.

ومن مث ميكن للسلطة أن ختتار إما رشاكة أو هنج 
اخلصومة تبعا للظروف. واخليار األول يبين عالقة مع 

الرشكة، مما يساعد عىل االمتثال للترشيع، ومحلها 
عىل قبول املسؤولية االجمتاعية ملنتجاهتا. أما الهنج 

الثاين فينبيغ استخدامه عندما ال يؤدي هنج الرشاكة 
إىل االمتثال. ويف هذه احلالة، فإن مجموعة اكملة من 
السلطات القانونية واإلجراءات الرمسية واإلخطارات 
اإلدارية والقدرة عىل التقايض جيب أن تكون متوفرة 

وأن تستخدم بشلك متناسب. وميكن قياس فعالية 
اإلنفاذ من حيث امتثال الرشاكت احمللية والوطنية 

والدولية والعاملية واليت جيب أن متتثل مجيعا  

هانز بول سيديريوس، الرئيس، االتفاق التنفيذي للواكلة الطاقة 
الدولية  بشأن االستخدام الهنايئ الكفء لملعدات الكهربائية

القياس مطابق للبطاقة التعريفية

القياس أقل من البطاقة التعريفيةاختالف التدفق الضويئالقياس أكرث من البطاقة التعريفية
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موارد إضافية

• سياسة وأنشطة تعزيز الكفاءة يف استخدام الطاقة يف تايالند.
• وضع البطاقات التعريفية للطاقة يف الثالجات واالمتثال للحد األدىن ملعايري أداء الطاقة يف السوق االسرتالية.

• جتربة اسرتاليا مع اإلنفاذ والفحص.
• دراسة واكلة الطاقة الدولية الستعراض املعايري والرموز العاملية احلالية لألجهزة الكهربائية املزنلية: حتقيق أهداف الكفاءة يف استخدام الطاقة: تعزيز االمتثال 

والرصد والتقيمي، واكلة الطاقة الدولية، الواردة يف ملخص الرئيس، باريس، 29-28 فرباير 2008.

3. تطوير وتعزيز قدرات االختبار
3.1 تطوير قدرات االختبار

عندما تنفذ خطط  تدرجيية يف مجيع أحناء العامل، فإن ذلك يؤدي اىل زيادة كبرية يف الطلب عىل املصابيح األعىل كفاءة. وإدخال براجم الرصد والتحقق 
واإلنفاذ لدمع هذه املبادرات سوف يؤدي إىل منو مواز يف الطلب عىل منشآت االختبار القادرة عىل التحقق من أداء وجودة هذه البدائل. وميكن للبلدان 

إنشاء خمتربات أو توسيع قدرات االختبار. وميكهنا أيضا دمع تجسيل واعمتاد خمتربات لصناعة أجهزة اإلضاءة احمللية.

وإنشاء قدرات خمتربية موثوقة ملكف للغاية ويستغرق وقتا طويال، من حيث وقت اإلعداد والوقت الالزم لتطوير تارخي وخربة يف جمال االختبار. ويه 
أيضا محتل تاكليف كبرية من حيث صيانة املباين واملعدات وأجور املوظفني وتاكليف التدريب.

وتمشل االعتبارات عند تطوير قدرات االختبار، خاصة املرافق اجلديدة، ما ييل:

• تكرار االختبار - إذا اكن االختبار مطلوبا فقط لتطوير املنتجات يف بعض األحيان، إذن وجود خمترب معمتد متاما لن يكون فعاال من حيث التلكفة
• جحم االختبار - هذا يعمتد عىل لك من جحم وتكوين السوق، فضال عن تنفيذ الربناجم. وسوف تتطلب السوق كبرية ذات العديد من املوردين واملنتجات اختبار 

العديد من املنتجات، يف حني أن الربناجم الطويع لوضع البطاقات التعريفية يف سوق صغرية أو متجانسة ذات عدد حمدود من املوردين لن حتتاج إىل 
خمترب للتعامل مع نفس المكية.

• هشادة املنتجات - إذا اكن االختبار مطلوبا لتقدمي هشادة بوفاء املنتجات لملعايري الدولية، فلن تكون املختربات غري املعمتدة قادرة عىل تلبية هذا الطلب. وعادة 
ما يمت تقدمي املنتجات للحصول عىل هشادة بالسالمة.

• دمع إجراء اختبار مستقل ملطابقة املنتجات- إذا اكنت هناك حاجة إلجراء اختبارات مستقلة للتأكد من مطابقة املنتجات، قد تفضل الرشكة املنتجة إماكنية 
الوصول إىل اختبار لملنتجات ميكن أن يستوعب التصممي واإلنتاج واالختبار. ويف بعض احلاالت، قد يعين هذا خمتربا يف موقع اإلنتاج أو خمتربا 

حمليا، ويف حاالت أخرى، قد يعين خمترب الرشكة نفهسا أو أحد املختربات املتعاقد معها واليت عىل دراية مبنتجات الرشكة.
• نطاق املنتج أو جمال االختبار - تطوير قدرات االختبار لنوع واحد فقط من منتجات اإلضاءة، مثل مصابيح الفلورسنت املدجمة، قد ال يكون قابال للتكيف اذا 

LED اكن هناك حتول يف الطلب يف السوق ملنتج آخر مثل مصابيح
• دمع اإلنتاج احمليل - إذا دخل مصنعون جدد السوق، فقد حيتاجون إىل إماكنية الوصول إىل قدرات االختبار احمللية )وليس بالرضورة إىل طرف ثالث 

مستقل أو معمتدة(، واليت قد تكون اكفية لتوجيه تطوير املنتجات ومراقبة جودة اإلنتاج المخض. 24
• توافر وهسولة احلصول عىل هذه القدرة يف ماكن آخر – من الشائع أكرث إجراء اختبار لملنتجات يف ماكن دويل، من قبل خمترب معمتد ذي خربة لديه القدرة 

الاكفية عىل إظهار النتاجئ برسعة

• تطوير القدرات التمكيلية- خيار تبادل القدرات مع الدول املجاورة و / أو الرشاكء التجاريني غالبا ما يمت جتاهله. فعىل سبيل املثال ميكن تبادل القدرة عىل 
اختبار نوع واحد من منتجات اإلضاءة، مثل مصابيح LED، يف مقابل استخدام منشآت اختبار لنوع خمتلف من املنتجات، مثل مصابيح الفلورسنت 

املدجمة.

3.2 تعزيز قدرات االختبار

إذا اكنت قدرات اختبار أجهزة اإلضاءة موجودة بالفعل أو إذا اكنت االحتياجات املستقبلية تربر ذلك، فإن اخلطوة التالية يه حتديد مستوى األنشطة واخلدمات اليت 
تتطلب الدمع. وميكن اختاذ اإلجراءات التالية لتوجيه مستويات االستمثار اليت ستكون مطلوبة:

• تقيمي القدرات القامئة، مبا يف ذلك كفاءات املوظفني واحتياجات التدريب
• حتديد املستويات الفورية والتقدير املستقبيل لالختبار املطلوب

• التعرف عىل األنواع واألبعاد املادية لملصابيح اليت تتطلب االختبار
• حتديد أي بروتوكوالت االختبار القياسية الدولية اليت سوف تستخدم لالختبارات

• توضيح احتياجات قدرات االختبار )عىل سبيل املثال، حتديد الكيفية اليت سيمت هبا اختبار مصابيح كثرية يف وقت واحد(
• حتديد نوع املعدات املختربية واملعايرة والصيانة الالزمة للوفاء هبذه االحتياجات

• حتديد ما إذا اكنت نتاجئ االختبار ال بد من تقامسها مع اآلخرين )عىل سبيل املثال مع احلكومات األخرى(

هذه اخلطوات املذكورة أعاله تقدم عرضا موجزا لقدرات االختبار ورشوط املخترب، وسوف تساعد عىل حتديد تلكفة االستمثار الفوري و تاكليف التشغيل عىل املدى الطويل 
لنوع املختربات الالزمة لتلبية هذه االحتياجات.

وميكن أن ختتار املرافق واحلكومات املشغلة لرباجم املصابيح املوفرة االحتفاظ مبجموعة وطنية من نتاجئ اختبارات أداء املصابيح. فهذه البيانات تحمس لملسؤولني قياس 
أداء املصابيح يف أسواقهم مقابل املعايري الوطنية واإلقلميية والدولية. باإلضافة إىل ذلك، فإن مجتيع نتاجئ االختبار ميكن أن يضيف إىل مجموعة مشرتكة من البيانات 

اليت ميكن بواسطهتا للحكومات األخرى قياس أداء املصابيح يف أسواقهم. وتفتقر بعض الواكالت إىل املوارد أو السلطة أو القدرة املتاحة لالختبار الفعيل لملنتج. ونتيجة 
لذلك، ال تتاح بيانات االختبار يف املصابيح إال بشلك متقطع، حىت مع تزايد أعداد العالمات التجارية واملنتجات.
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الفلبني، برناجم اختبار مصابيح الفلورسنت املدجمة التابع لوزارة الطاقة20 دراسة حالة: 

لدى وزارة الطاقة الفلبينية واحدة من مجموعات البيانات األكرث مشولية واملتاحة للجمهور حول جودة أداء مصابيح  الفلورسنت املدجمة املختربة يف آسيا. 
وتأيت هذه البيانات من معمل اختبار مصابيح اإلضاءة واألجهزة  الكهربائية املزنلية املمول واملشغل واملعمتد من قبل احلكومة. وأجرت الوزارة اختبارا 
عىل 323 منوذجا ملصابيح الفلورسنت املدجمة تمشل 27 عالمات جتارية متاحة يف السوق خالل عايم 2004 و2005، ووجدت أن ثلث هذه المناذج مل 

حتتفظ بناجت اإلضاءة بشلك مريض خالل معرها املتوسط.21

نتاجئ من اختبارات وزارة الطاقة الفلبينية ألداء مصابيح الفلورسنت املدجمة الشلك 5: 
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وزارة الطاقة الفلبني:  املصدر: 

3.3 أنشطة وخدمات االختبار 

وجود مصابيح ذات نوعية رديئة يف السوق يشلك عائقا كبريا أمام تنفيذ برناجم فعال لكفاءة استخدام الطاقة. واملنتجات اليت ال تعمل مكا هو معلن تقلل 
الوفورات الفعلية يف الطاقة الكهربائية وآثار التخفيف من تغري املناخ لرباجم اإلضاءة املوفرة. وما مل تكن هناك وسيلة للتحقق من دقة ادعاءات البطاقة 

التعريفية بشأن الطاقة أو احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة، لن يكون هناك سوى إنفاذ حمدود. وأنشطة االختبار واخلدمات ذات الصلة تشلك عنرصا 
أساسيا لضامن أداء وجودة املصابيح وجناح براجم التخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة. وينبيغ أن تدمع أنشطة اختبار الصناعة وأن توفر 

فرص الوصول إىل األسواق، وأن تضمن محاية السوق جكزء من برناجم الرصد والتحقق واإلنفاذ الشامل. ويف إطار اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة، 
ينبيغ عىل اجلهات التنظميية:

• اعمتاد بروتوكوالت اختبار معرتف هبا دوليا لقياس أداء منتجات اإلضاءة
• تجشيع اعمتاد بروتوكوالت االختبار هذه من خالل خدمات اختبار حملية

• توفري مدخالت لعملية تطوير هنج منتظم لالختبار الدويل
• تنسيق االختبار ومعايرة واختبار املعدات وتبادل البيانات

الصناعة 3.3.1 دعم 

من الرضوري احلصول عىل البيانات الصحيحة الختبار السوق من أجل دمع املعايري الواقعية ألداء املصابيح. باإلضافة إىل ذلك، للرشاكت املصنعة 
إماكنية الوصول إىل املعلومات اليت مت احلصول علهيا من البحث ومن تطوير مصابيح جديدة، حيث جيب أن يمت تقيمي المناذج والعينات للتحقق من األداء 

الفعيل مقابل مواصفات التصممي. وتقوم الرشاكت املصنعة أيضا باختبار وتقيمي أداء منتجاهتا خالل التصنيع لضامن ثبات اإلنتاج وجودة املنتج.

وقد تكون هناك حاجة لنتاجئ االختبار من قبل اجلهات التنظميية والعمالء إلثبات أن منتج الرشكة املصنعة مطابق لملواصفات احملددة لألداء. وهذا اإلثبات 
رضوري عندما يمت اعمتاد املنتجات ويتطلب نظام التصديق إظهار نظام إدارة اجلودة لإلنتاج. وتوفر عالمات التصديق عىل املنتج أدلة واحضة عىل أن 

املنتج قد خضع الختبار وتصديق طرف ثالث مستقل، وهو منمظة معمتدة ومعرتف هبا إلجراء االختبارات وإصدار الهشادات. وال جيوز استخدام عرض 
عالمات التصديق إال عىل املنتجات املؤهلة مبوجب ترخيص من املخترب الذي أجرى اختبارا عىل املنتج وأكد أنه يتفق مع معايري األداء الوطنية والدولية 

املعمول هبا، مثل معايري املنمظة الدولية للتوحيد القيايس.

ومن أجل أهلية احلصول عىل عالمات التصديق، تقدم الرشاكت املصنعة عينات من منتجاهتا إىل خمترب جتارب. ويقوم املخترب بتقيمي هذه املنتجات حتت 
ظروف حمكومة لتحديد ما إذا اكنت تليب املعايري املعمول هبا للتصديق علهيا. وحيق فقط لتصاممي املنتجات اليت جتتاز بنجاح مجيع االختبارات املطلوبة 

إجراء معليات  أن محتل عالمة التصديق. ولضامن أن املنتج ال يزال يمتاىش مع املعايري املطبقة مع مرور الوقت، ميكن لملخترب )بوصفه جهة التصديق( 
تفتيش غري معلن عهنا مسبقا يف موقع اإلنتاج. وإذا وجد التفتيش أن املنتج ال ييف بالرشوط خالل هذه املتابعة، يلزم اختاذ إجراءات تصحيحية واليت 

footnote 25 .20

footnote 26 .21

العالمة التجارية أ العالمة التجارية ب العالمة التجارية ج

35 % من المناذج اليت مت اختبارها مل 
من اختبار صيانة التدفق  جتزت 80 % 

الضويئ

صيانة التدفق الضويئ
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قد تمشل إصالح أو اسرتداد أو شطب املنتج. وتعد البيانات الصحيحة الختبار السوق مفيدة جدا أيضا يف حالة مطالبة أحد العمالء بالتعويض حيث قد 
تضطر الرشكة املصنعة إلثبات مصداقية جتارهبا جكزء من اإلجراءات القانونية.

وقد تكون نتاجئ االختبار أيضا إلزامية ألسباب تتعلق بالسالمة. فعىل سبيل املثال، ال يساعد نظام عالمة CE فقط عىل تعزيز رشوط االحتاد األورويب 
محلاية الصحة والسالمة والبيئة، ولكنه أيضا يدمع املنافسة العادلة بني املوردين الذين جيب علهيم االلزتام بالرشوط نفهسا )انظر أدناه(.

املطابقة األوروبية “  “ CE عالمة االحتاد االورويب - 

مسؤولية الرشاكت املصنعة

يمت دامئا إضافة العالمة CE )املطابقة األوروبية(من قبل الرشكة املصنعة أو املمثل املفوض، ولكن فقط بعد أن يمت إجراء تقيمي املطابقة. وهذا يعين أنه، 
قبل أن يمت اضافة عالمة CE هيلع وطرحه يف السوق، جيب أن خيضع املنتج إلجراء تقيمي املطابقة املنصوص هيلع يف واحد أو أكرث من التوجهيات 
املعمول هبا. وحتدد هذه التوجهيات ما إذا اكن ميكن إجراء تقيمي املطابقة من قبل الرشكة املصنعة أو إذا اكن هناك حاجة لتدخل طرف ثالث )اهليئة 

اليت يمت إخطارها(.

مسؤوليات املستوردين واملوزعني 

يف حني تتوىل الرشاكت املصنعة مسؤولية مضان مطابقة املنتج وإضافة عالمة CE، يلعب املستوردون واملوزعون أيضا دورا مهام يف التأكد من أن 
املنتجات املطابقة للقانون ومحتل عالمة CE فقط يه املطروحة يف السوق. وعندما يمت إنتاج السلع يف بلدان ثالثة، والرشكة املصنعة ليست ممثلة يف 
املنطقة االقتصادية األوروبية، جيب عىل املستوردين التأكد من أن املنتجات اليت يطرحوهنا يف السوق مطابقة للرشوط املعمول هبا، وال تشلك خطرا 

عىل امجلهور األورويب. وجيب عىل املستورد التحقق من أن الرشكة املصنعة خارج االحتاد األورويب اختذت اخلطوات الالزمة وأن الوثائق متاحة عند 
الطلب، وينبيغ أيضا التأكد من إماكنية االتصال مع الرشكة املصنعة عىل الدوام.

أيضا عرب سلسلة التوريد، يلعب املوزعون دورا مهام يف مضان أن املنتجات املطابقة فقط يه املطروحة يف السوق وجيب أن يبذلوا العناية الواجبة 
مبا يف ذلك املنتجات  للتأكد من أن تعاملهم مع املنتج ال يؤثر سلبا عىل مطابقته. وجيب أن يكون لدى املوزع أيضا معرفة أساسية بالرشوط القانونية - 

وينبيغ أن يكونوا قادرين عىل حتديد املنتجات غري املطابقة بشلك واحض. اليت جيب أن محتل عالمات CE والوثائق املصاحبة - 

جيب أن يكون املوزعون قادرين عىل اإلثبات للسلطات الوطنية بأهنم يبذلون العناية الواجبة، وأن لدهيم تأكيد من الرشكة املصنعة أو املستورد أن 
التدابري الالزمة مت اختاذها. وعالوة عىل ذلك، جيب عىل املوزع أن يكون قادرا عىل مساعدة السلطة الوطنية يف جهودها من أجل احلصول عىل 

الوثائق املطلوبة.

وبصفة عامة، فإن تنفيذ التحقق من املطابقة مع مواصفات اجلودة والسالمة املعمول هبا يكون من قبل طرف ثالث، والذي عادة ما يكون خمتربا مستقال. 
وميكن جلهة التصديق إما تشغيل خمترباهتا اخلاصة )من الناحية التنظميية جيب فصل االختبار والتصديق(، أو احلصول عىل نتاجئ االختبار من 

خمتربات معمتدة. وجيب أن تقوم املختربات بتنفيذ واحلفاظ عىل نظام إدارة جودة وفقا لاليزو 17025.

للبدء يف معلية اختبار املنتجات والتصديق علهيا، ميكن للرشكة املصنعة لملنتج طلب تقدير لملرشوع من خمترب واحد أو أكرث. ومبجرد تليق الرشكة 
املصنعة هذا التقيمي، ختتار خمتربا بناء عىل عوامل مثل السعر ووقت التسلمي. وتقدم الرشكة املصنعة عينات من املنتج إىل املخترب جنبا إىل جنب مع 

بيانات مثل قامئة املواد والرسوم البيانية التخطيطية واملعلومات عن املكونات املستخدمة يف املنتج. وعند االنهتاء بنجاح من التقيمي واالختبار، سوف 
حتصل الرشكة املصنعة عىل تأكيد من املخترب، عادة يف شلك تقرير وصيف لنتاجئ االختبار، والذي حيدد أن املنتج مطابق للرشوط املعمول هبا. وعندئذ 

يمت إدراج املنتج علنا من قبل هيئة منح التصديق، وميكن للرشكة املصنعة وضع البطاقة التعريفية عىل املنتج مع عالمة التصديق.
  

ما هو الفرق؟ مدرجة وموضوع علهيا البطاقة التعريفية: 

املعدات أو املواد أو اخلدمات املدرجة يف الحئة تنرشها منمظة مقبولة لدى السلطة وذات اختصاص لتقيمي املنتج أو اخلدمة. وجيري الفحص  مدرجة: 
أو التقيمي بشلك دوري، ويوحض اإلدراج أن املعدات أو املواد أو اخلدمات إما تليب معايري معينة مناسبة، أو خضعت لالختبار وتبني أهنا مناسبة لغرض 

حمدد.

املعدات أو املواد اليت تعلق علهيا بطاقة تعريفية، أو تظهر الرمز أو العالمة احملددة ملنمظة تكون مقبولة لدى السلطة  موضوع هيلع البطاقة التعريفية: 
وذات اختصاص لتقيمي منتج. وجيري الفحص الدوري لملعدات أو املواد اليت يوضع علهيا بطاقة تعريفية من قبل املنمظة املسؤولة عن البطاقة 

التعريفية.

إلى األسواق 3.3.2 الوصول 

يف كثري من األحيان يكون اختبار املنتجات وتقدمي التقارير عهنا مطلوبا لتجسيل املنتج لدى برناجم املطابقة وللتصديق عىل الزتامه باألداء ومبواصفات 
السالمة املعمول هبا، وبالتايل، المساح بالوصول إىل األسواق. وتستند العديد من براجم التخلص التدرجيي مع املصابيح غري املوفرة عىل رشوط احلد 

األدىن ملعايري أداء الطاقة واجلودة لملصابيح اليت يتعني تلبيهتا للمساح بوصوهلا إىل السوق. هذه الرشوط تعمتد عىل لك بلد وميكن أن ختتلف من 
برناجم إىل آخر.
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النطاق 3.3.3 االختالفات في 

يمشل نطاق براجم احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة ووضع البطاقة التعريفية لملصابيح أنواع املصابيح التاكملية حيث يمت دجم معدات املراقبة اإللكرتونية 
يف املنتج وال ميكن إزالهتا. وحتدد معظم الرباجم نوع وجحم قاعدة املصباح وطلبات احلصول عىل املصابيح، مثل املصابيح غري االجتاهية )األحادية( 

لالستخدام املزنيل أو لالستخدام يف األماكن املغلقة أو يف اهلواء الطلق، أو اإلضاءة لألغراض العامة أو اخلاصة. ولبعض الرباجم رشوط خمتلفة 
لملصابيح ذات األغطية )عىل سبيل املثال، مصابيح الفلورسنت املدجمة  ذات الغطاء البالستييك أو الغطاء عىل شلك المشعة الزجاجية، أو العامل، أو 

الملبة(.

الطاقة 3.3.4 التغيرات في شروط كفاءة 

يف مجيع براجم احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة ووضع البطاقة التعريفية لملصابيح، تعرف كفاءة الطاقة بأهنا الفعالية املضيئة األولية، اليت تقاس من 
حيث التدفق الضويئ أو ناجت الضوء لملصباح مقسوما عىل الطلب اإلمجايل عىل مدخالت الطاقة )واط(. والنص أدناه يشري بصورة أساسية إىل 

مصابيح الفلورسنت املدجمة.  وال تزال بروتوكوالت رشوط واختبار مصابيح LED جيري تطويرها من أجل اإلمجاع الدويل.

اإلجراء األكرث شيوعا هو اختبار 2001-60969  "املصابيح ذاتية  لتحديد الفعالية املضيئة ملصابيح الفلورسنت املدجمة، يستخدم اختباران رئيسيان مها: 
التابع للجنة الدولية الكهروتقنية الذي تستند هيلع لك من أسرتاليا، الربازيل، الصني واالحتاد األورويب  رشوط األداء،"  الكبح خلدمات اإلضاءة العامة - 

واليابان وكوريا اجلنوبية إلجراءات االختبار. وختتلف الواليات املتحدة وكندا يف أعقاب إجراء اختبار C78.5-1997 التابع ملعهد املعايري الوطنية األمريكية. 
والفرق األسايس هو أن معايري األداء يف أمرياك المشالية تمشل دورة رسيع أو اختبار الضغط  واالختبار املؤقت للعمر. لكن مع لك إجراءات اختبار 

مصابيح CFL، يمت تغطية معايري مماثلة لألداء التقين )ولو مع اختالف القمي أو رشوط العينة اليت يمت مناقشهتا أدناه(، وتمشل صيانة الدفق الضويئ، 
ومتوسط   العمر، ومؤرش تبيان اللون، ومعامل القدرة، واحملتوى من الزئبق، ووقت البدء وتاكفؤ املصباح التوجهي )الناجت األوىل لإلضاءة(.

األداء التقني 3.3.5 معايير 

عىل الرمغ من تشابه إجراءات االختبار، ختتلف أجحام العينات بني الدول، وبالتايل قد يكون هلا آثار لقياس ونفقات اختبار األداء الفين.  جحم العينة: 
ويشرتط االحتاد األورويب أكرب عينة اختبار بـ 20 عينة. وتشرتط الصني 12 عينة، والربازيل 11 عينة واسرتاليا وكندا والواليات املتحدة 10 عينات.

يقيس صيانة التدفق امليضء التدفق الضويئ أو ناجت التدفق امليضء يف وقت معني من املصباح. ويعرب عنه كنسبة موئية من   صيانة التدفق الضويئ: 
التدفق الضويئ األويل. وتشرتط لك من أسرتاليا، الربازيل، كندا، الصني، واالحتاد األورويب والواليات املتحدة ما ال يقل عن ٪80 من الناجت األويل يف 

2000 ساعة.

إن معيار األداء املهم هو متوسط   معر املصابيح، الذي يعرف معوما بأنه الوقت الذي تتوقف  متوسط   العمر )الذي يشار إليه أيضا مبتوسط  تقيمي   العمر(: 
إيقاف حمدد(. وحددت اسرتاليا وكندا والصني واالحتاد األورويب  فيه عن العمل ٪50 من عينة كبرية من وحدات املصابيح )اليت تعمل عىل جدول تشغيل / 

عتبة احلد األدىن عند 6000 ساعة. وحددت اسرتاليا حتدد متوسط   العمر مبا ال يقل عن 10000 ساعة ملصابيح الفلورسنت املدجمة األعىل كفاءة. وحيدد 
االحتاد األورويب معدل أعىل للبقاء ب ٪70 يف 6000 ساعة يف املرحلة اخلامسة من برناجمه للحد األدىن من معايري أداء الطاقة للتخلص التدرجيي من 

املصابيح غري املوفرة. أما مواصفات الربازيل فيمت التعبري عهنا بشلك خمتلف، ويه الفشل يف 10 مصابيح بعد 2000 ساعة من التشغيل.

يقاس تبيان اللون بقدرة املصباح عىل تبيان األشاكل احلقيقية وفقا ملؤرش تبيان اللون حيث يشري اخنفاض املؤرش عند 20 إىل ضعف تبيان  تبيان اللون: 
لون األسطح املضاءة، ويعين تصنيف 100 أنه ال يوجد أي تشويه يف اللون مقارنة بالضوء املنبعث من املصباح القيايس. وتشرتط معظم براجم مصابيح 

الفلورسنت املدجمة أال يقل مؤرش تبيان اللون عن 80.

يه مكية الوقت الذي يستغرقه املصباح للوصول إىل ناجت الضوء املستقر بعد التشغيل. أوقات البدء: 

معظم براجم احلد األدىن من معايري أداء طاقة املصابيح ووضع البطاقات التعريفية علهيا حتدد عوامل الطاقة. وحتدد الكثري من الرباجم  عامل الطاقة: 
احلد األدىن عند 0.50 لملصابيح األقل من 25وات )فوق 25< 0.90(.

حمتوى املصابيح من الزئبق هو مصدر اهمتام املسهتلكني فميا يتعلق بأغراض الصحة والسالمة. وحددت عدة براجم احلد األقىص  حمتوى الزئبق: 
ملستوى حمتوى الزئبق ملصابيح الفلورسنت املدجمة . ومن الرباجم اليت تنظم حمتوى الزئبق، وضعت مجيع الدول ما عدا االحتاد األورويب سقف حمتوى 
الزئبق يف املصابيح عند 5،0 ملغ ملصابيح الفلورسنت املدجمة  ذات طلب عىل مدخالت الطاقة أقل من 25 وات. أما رشط االحتاد األورويب فأكرث رصامة 

عند 4،0 ملغ مجليع املصابيح )انظر القسم 5(.

ملساعدة املسهتلكني الذين اعتادوا عىل اختيار مصابيح تستند إىل القوة الكهربائية والناجت الضويئ   مقارنات ناجت ضوء املصباح الساطع )"التاكفؤ"(: 
املتوقع لملصابيح املتوجهة، تنظم الكثري من البلدان ادعاءات التاكفؤ عىل البطاقة التعريفية لملصباح. ويمت تضمني القمي احملددة للتدفق الضويئ للقمي 
املعلنة لتاكفؤ املصباح التوجهي يف براجم اسرتاليا والربازيل واالحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية وغريها. و القمي احملددة للتدفق الضويئ 
لقوة كهربائية توجهية ماكفئة ختتلف قليال بني الرباجم، وذلك بسبب االختالفات يف منتجات املصابيح وظروف التشغيل الكهربايئ يف لك بلد أو منطقة.

3.3.6 حماية السوق

تشرتط اجلهات التنظميية اليت ترشف عىل تنفيذ برناجم الرصد والتحقق واإلنفاذ مستوى معني من قدرات االختبار لمتكني معلية املراقبة واإلنفاذ يف 
السوق لضامن أن املصابيح يف السوق ال تزال مطابقة. وتستخدم نتاجئ االختبارات للتأكد من املطابقة أو لطلب اختاذ إجراءات تصحيحية، مثل حسب 

تصديق املنتج يف حاالت عدم املطابقة. ولذلك، ينبيغ تنفيذ مثل هذه االختبارات فقط بواسطة املختربات املعمتدة واملختصة، حيث إن حسب التصديق له 
عواقب اقتصادية عىل الرشكة املصنعة ومن مث جيب أن يستند فقط عىل نتاجئ اختبار موثوق.
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محاية السوق ملصابيح LED  يف أسرتاليا أسرتاليا -  دراسة حالة: 

تتابع وزارة شؤون تغري املناخ وكفاءة الطاقة االسرتالية باسمترار ادعاءات كفاءة املنتج وتنرش تقارير عن نتاجئ جمهولة للحد من االدعاءات املبالغ فهيا يف 
.  LED بعض نتاجئ اختبارات الوزارة ملصابيح السوق من قبل الرشاكت املصنعة. ويظهر الشلك )6( 

عينة من نتاجئ االختبارات المنوذجية اليت نرشهتا وزارة شؤون تغري املناخ وكفاءة الطاقة   الشلك 6: 
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وزارة شؤون تغري املناخ وكفاءة الطاقة املصدر: 

وتستند اختبارات املطابقة عىل أخذ عينات. واملطابقة الفعلية ملصابيح الفلورسنت املدجمة ذات اإلنتاج المخض مع املواصفات الالزمة حتتاج إىل التأكد 
هيئة منح التصديق يف األسواق ويمت اختبارها بشلك  يمت رشاء عينات من املنتج بشلك عشوايئ من قبل واكلة إنفاذ /  مهنا بواسطة اختبار اإلنفاذ: 

اختيار املنتجات، واختبار وتقيمي املنتجات، واختاذ إجراء يف حال فشل  مستقل. وتمشل أمثلة العملية المنوذجية الواجب اتباعها ثالثة أنشطة رئيسية يه: 
املنتج. واخلطوات املختلفة يف لك نشاط يه مكا ييل:

املنتج 3.3.7 اختيار 

ميكن ترشيح املنتجات الختبارها عشوائيا أو بناء عىل السلطة التقديرية إلدارة برناجم الرصد والتحقق واإلنفاذ. وميكن أن يستند حتديد المناذج  الرتشيح: 
عىل شاكوى جتار التجزئة واملوزعني واملرافق وغريمه من أحصاب املصلحة.

لزيادة األمهية اإلحصائية للنتاجئ، عادة ما يمت التقدم بطلب مخلس عينات للك منتج خمتار )يف بعض احلاالت، قد يمت توفري عدد أقل من  املشرتيات: 
التوزيع يف ثالثة مواقع  العينات بسبب عوامل مثل التلكفة واحلجم واحملدودية(. وإذا اكن ذلك ممكنا، يمت رشاء العينات من قنوات البيع بالتجزئة / 

املطروحة وإضعاف النتاجئ. جغرافية عىل األقل. فهذا يقلل من إماكنية اختيار املنتجات من نفس "الدفعة" 

بروتوكوالت ونطاق االختبار جيب أن تواكب التطور الرسيع للتكنولوجيا والزيادة املامثلة يف عدد املنتجات املعمتدة. التوقيت: 

املنتجات 3.3.8 اختبار وتقييم 

اهنيب نم ،لماوع ةدع ىلع ربتخملا رايتخا دنتسيو .براجتلا ءارجإل رثكأ وأ ربتخم رايتخاب ةلوؤسملا ةئيهلا موقت ،تاجتنملا ءارش لبق :ربتخملا رايتخا 
ذخأ يغبني ال ،ةيدايحلا ىلع ظافحللو .جمانربلل ةيلامجإلا ةفلكتلاو ،ددحم ينمز راطإ يف ةراتخملا تاجتنملا نم ددع رابتخا ىلع ةردقلاو ،ةينقتلا ةيقادصملا 

.رابتعالا نيعب ةعنصملا ةكرشلل ةعباتلا تاربتخملا

.اهمييقت متي يتلا ريياعملا ىلع ادامتعا سيياقملا نم ددع سايق لمشتو ،ةلصلا تاذ ريياعملل اقفو تارابتخالا عيمج ءارجإ متي :رابتخالا نع ةحمل

ريياعم نم ىندألا دحلا عم رابتخالا جئاتن قفاوتت نأ بجي ،ةيفيرعتلا ةقاطبلا مادختسا يف هقحو دمتعملا هعضوب جتنملا ظفتحي ىتح :رابتخالا جئاتن مييقت 
.ةيفيرعتلا ةقاطبلا ىلع ةنلعملا ميقلا عمو ةقاطلا ءادأ 

املنتج 3.3.9 اإلجراءات في حالة فشل 

LED االختالف بني الفعالية املصنفة والفعالية املختربة ملصابيح
النطاقات املعروضة ملاكفئ التدفق الضويئ الوهاج االنتاج االسرتايل
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عند استالم إخطار باملصابيح اليت فشلت يف تلبية الرشوط، يتعني عىل اهليئة املسؤولة مراجعة املعلومات لتحديد أن الفشل ليس بسبب  حتديد الفشل: 
خطأ إداري، أو خطأ خمترب، أو احنراف يف األداء )داخل نطاق يتساحم معه(. يف مثل هذه احلاالت، ميكن للهيئة أن تقرر أنه لن يمت اختاذ أي إجراء 

آخر.

عند االستعراض، إذا حددت اهليئة املسؤولة أن املنتج الفاشل يبيح االستبعاد، فعلهيا عندئذ إخطار الرشكة املصنعة وتوفري  إخطار املورد ومعلية الزناع: 
فرتة اكفية لتحليل ردها بشأن املنتج، مبا يف ذلك إعادة االختبار. وإذا اجتاز املنتج بنجاح إعادة االختبار، فلن تكون هناك حاجة إىل اختاذ إجراءات 

إضافية.

إذا فشل املنتج يف إعادة االختبار، يتعني عىل اهليئة املسؤولة استمكال إجراءات االستبعاد احملددة سلفا. وميكن هلذه اإلجراءات أن  معلية االستبعاد: 
الوقف الفوري لحشن املنتج ووضع البطاقة التعريفية هيلع، واالستبعاد من جسل احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة، وإزالة اإلشارة إىل احلد  تمشل ما ييل: 

األدىن ملعايري أداء الطاقة أو األهلية من املواد التسويقية ذات الصلة.

3.4 أنواع املختربات وأنمظة االعمتاد

املختربات يه منمظات مستقلة معمتدة من قبل خمتلف اجلهات احلكومية أو الوطنية لتقدمي اختبار لملعايري الوطنية أو اإلقلميية أو العاملية. وتستخدم 
هذه املختربات من قبل الرشاكت املصنعة الختبار املنتجات وتعمتد أهنا تليب املعايري املعمول هبا. وعندما يمت اعمتاد املنتج، يمت المساح للرشكة املصنعة 

باستخدام عالمة املوافقة املناسبة اليت تصدرها هيئة منح التصديق. مكا يتيح املخترب للجمهور قامئة املنتجات اليت اعمتدها
.

أو التصديق عىل تصممي املنتجات األصلية )‘المنوذج’(، ومتابعة معليات التفتيش بشلك منتظم يف  وتمشل اخلدمات اليت تقدمها املختربات االختبار و / 
املصنع الذي يمت فيه وضع العالمة عىل املنتج للتأكد من أن املنتجات ال تزال تمتاىش مع املعايري.

3.4.1 أنواع اخملتبرات
 

تتطلب أنشطة االختبار املختلفة أنواعا خمتلفة من املختربات واملعدات. وينبيغ مجليع املختربات أن تسفر عن نتاجئ موثوقة ومتسقة. ومع ذلك، فإن 
مستوى الدقة واعمتاد املختربات الرمسية املطلوبة يعمتد عىل نشاط الفحص الذي يمت االضطالع به. وبصفة عامة تكون املختربات قادرة ومعمتدة 

فقط لتوفري الفحص لنوع معني من منتجات أو مواد أو عوامل أداء اإلضاءة، وقد ال تكون بالرضورة مؤهلة الختبار منتجات أو مواد اإلضاءة األخرى.

وجيوز لملخترب تقدمي خدمات متعلقة بتقنيات القياس الضوء الفوتومرتية والراديومرتية من أجل املصابيح وأنمظة اإلضاءة. وهذه تمشل:

• حتديد الدفق الضويئ من املصابيح وأنمظة اإلضاءة
• تقدير الكثافة الضوئية، االستنارة، وأمناط التوزيع املاكين للضوء

• تقدير الكثافة الطيفية املشعة
• حساب خصائص مصباح عىل أساس توزيع حمسوب للطاقة الطيفية، مثل القمي اللونية لملصابيح

• تبيان لون املصابيح؛
• اخلصائص البيولوجية املوحدة ملصادر الضوء فميا يتعلق باجللد والعينني

• حدود تغري لون املواد املوحدة
• حتديد خصائص املصابيح ذات الصلة بالضوء واإلشعاعات عىل أساس معايري املنتجات اإلرشادات والتوجهيات

• تقدير االنعاكس الطييف وخصائص انتقال املواد ثنائية األبعاد

أو اللجنة الكهروتقنية الدولية  وعادة ما يمت تشغيل املصابيح يف ظروف موحدة وفقا ملواصفات )آي إي يس( 

الدولية 17025 التقنية  الكهربائية  3.4.2 شروط  اللجنة 

"الرشوط  آي إي يس 17025:2005 /  ليس هناك معيار خمصص فقط ملختربات الفحص واإلضاءة. ومع ذلك، فإن املعيار الدويل يب إس إي إن آيزو/ 
يوحض نظام اجلودة الشاملة واإلدارة ملختربات الفحص واملعايرة لتطبيق نظام جودة حيسن من قدرهتا عىل  العامة لكفاءة خمتربات الفحص واملعايرة" 

إخراج نتاجئ حصيحة باسمترار.

ويتكون هذا املعيار من قمسني رئيسيني، رشوط اإلدارة والرشوط التقنية. أما القسم األول فيمتاىش عىل نطاق واسع مع مواصفات آيزو 9001، "نظم 
الكفاءة الفنية والسلوك األخاليق لملوظفني،  إدارة اجلودة"، ويتعلق بتشغيل وفعالية نظام إدارة اجلودة داخل املخترب. أما الثاين فيمشل قضايا مثل: 

املعايرة احملددة بشلك مناسب. واملشاركة يف اختبار الكفاءة، واستخدام إجراءات االختبار / 

آي إي يس 17025 أنه يتعني عىل املختربات: من بعض العنارص اجلديرة بالذكر ملواصفات أيزو/ 

• أن يكون لدهيا سياسة حتدد أهداف اجلودة وااللزتامات واإلجراءات التنفيذية
• توظيف املوظفني ذوي اخلربة الذين لدهيم التعمل والتدريب الالزمني إلجراء االختبارات

• أن يكون لدهيا املرافق واملعدات الالزمة إلجراء االختبار املناسب
• التأكد من أن أجهزة قياس دقيقة ومدروسة وأنه يمت احلفاظ عىل جسالت املعايرة

• االحتفاظ بجسل مجليع املالحظات األولية وبيانات االختبار واحلسابات
• احلفاظ عىل الرتتيبات الالزمة لضامن حترر إدارة وموظيف املختربات من أي ضغوط داخلية أو خارجية أو غريها من الضغوط واملؤثرات اليت قد تؤثر سلبا 

عىل جودة معلهم

آي إي يس 1702 عىل سبيل املثال ال احلرص  جيب أن حتافظ املختربات عىل نزاهة اختبار املنتج. وتمشل مظاهر الزناهة اليت تنجسم مع رشوط أيزو/ 
ما ييل:
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• اهليلك التنظيمي الذي يبني أن املسؤوليات والسلطات والعالقات بني مجيع املوظفني الذين يديرون أو ينفذون أو يتحققون من النتاجئ املختربية لكها خالية من 
النفوذ الذي قد يؤثر سلبا عىل نوعية معلها؛

• مواعيد املراجعة الداخلية ونتاجئ مراجعة احلسابات وأية إجراءات تصحيحية يمت اختاذها؛
• أي شاكوى للعمالء واختاذ إجراءات تصحيحية؛

• جسالت االختبار األصلية اليت حتتوي عىل معلومات اكفية من أجل تكرار االختبارات، مبا يف ذلك أمساء املوظفني الذين شاركوا؛
• األدلة عىل أن موظيف املخترب يشاركون يف وميررون بانتظام آداب املهنة ومراجعات مطابقة املنتج؛

• وضع آليات لتقدمي التقارير والرد عىل حماوالت ممارسة نفوذ ال مربر له عىل نتاجئ االختبار.

3.4.3 اعتماد اخملتبرات

آي إي يس/  17025،  اعمتاد املختربات هو اإلجراء الذي تعيط به هيئة رمسية اعرتافا رمسيا بأن منمظة أو خشصا مؤهل للقيام مبهام حمددة )أيزو/ 
2004(. وهذا له أمهية خاصة إلجراء اختبار اكمل اإلجراءات للتحقق، حيث ان االعمتاد يعزز سالمة املخترب الذي جيري الفحوصات، والذي سوف تشلك 

نتاجئه اجلزء الرئييس من األدلة يف إجراءات اإلنفاذ الرئيسية. واعمتاد املختربات ليس أمرا طيبا فقط للحفاظ عىل جودة الفحوصات العالية لملختربات، 
ولكنه أيضا مفيد إلظهار وتعزيز واحلفاظ عىل قدرهتا.

وحيدد االعمتاد نطاق املخترب من حيث املعايري اليت يكون املخترب قادرا عىل اختبارها، أي جيب عىل املخترب أن حيدد أي املنتجات وجوانب األداء اليت 
هو مؤهل لتقيميها. وميكن تصنيف املختربات إىل ثالثة أنواع عىل أساس مستوى االعمتاد:

• احمللية، غري املعمتدة
• املعمتدة وطنيا
• املعمتدة دوليا 

هذه املختربات عادة ما تديرها الرشكة املصنعة وتستخدم لتطوير املنتجات واملراقبة الداخلية للجودة. وال يوجد بصفة عامة  املختربات احمللية غري املعمتدة: 
رشوط تنظميية هلذه املختربات لتكون معمتدة، عىل الرمغ من أن الرشكة املشغلة قد تكون حباجة إلثبات مصداقية جتارهبا إذا اكنت جودة املنتج موضع 

تساؤل.
هذه املختربات ميكن أن تكون مملوكة للرشكة املصنعة أو للحكومة أو مستقلة، ويمت اعمتادها لملعيار الذي حتدده هيئة االعمتاد  املختربات املعمتدة وطنيا: 

آي إي يس 17025:2005 أو معيارا خاصا بالبلد يوحض رشوط املخترب. وعادة تعترب هذه  الوطنية بالبالد. وهذا املعيار قد يكون يب إس إي إن أيزو/ 
املختربات مناسبة الختبار جودة املنتج لتجسيلها عىل املستوى الوطين حيث توجد اتفاقيات اعرتاف مشرتكة. وعندما يمت تشغيل املختربات من قبل 
الرشاكت املصنعة، مفن المنوذيج أن يمت إدارهتا وتشغيلها بشلك مستقل عن أنشطة التصنيع يف الرشكة، ويه ال تستخدم عادة لالختبار الوطين 

العشوايئ.

توفر املختربات املعمتدة دوليا مرافق لالختبار تكون قادرة عىل التحقق من جودة املنتجات لتجسيلها عىل املستوى الدويل والختبار  االعمتاد الدويل: 
املنتجات بشلك عشوايئ مقابل املعايري الوطنية والدولية.

آي إي يس 17025:2005(، بدورها معمتدة  وعادة ما تتطلب الهشادة الدولية أن تكون اهليئة الوطنية ملنح االعمتاد )عادة ملعيار يب إس إي إن أيزو/ 
آي إي يس 17011:2004 "تقيمي املطابقة -الرشوط العامة هليائت االعمتاد اليت تعمتد هيائت تقيمي املطابقة ". هذا املعيار حيدد  لملعايري الدولية، أيزو/ 

مجموعة موحدة من الرشوط لملؤسسات اليت تتحقق من أنشطة املطابقة، من االختبار والتفتيش وإدارة نظام منح الهشادات إىل العاملني ومنح الهشادات 
واملعايرة.

آي إي يس  هذا يضمن أن هيائت االعمتاد الفردية املعرتف هبا مبوجب هذا املعيار تقدم خدمة مماثلة وتقر باعمتادات لك مهنا. وبالتايل فإن املعيار  أيزو/ 
17025 هو أيضا أساس لملعايرة والعمتاد خمتربات الفحص من قبل هيئة اعمتاد ولكن نظرا ألن األمر يتعلق بكفاءة االختبار، فإن االعمتاد هو ببساطة اعرتاف 

رمسي بإظهار مثل هذه الكفاءة.

تطوير شبكة عاملية من املنشآت املعمتدة لالختبارات واملعايرة  يعزز معيار أيزو أي إي يس 17011:2004 "ملنمظة التعاون الدويل العمتاد املختربات" 
والتفتيش واليت ميكن االعمتاد علهيا يف توفري بيانات دقيقة. وبالعمل حتت مظلة منمظة التعاون الدويل العمتاد املختربات، مت أيضا إنشاء هيائت إقلميية 

إلدارة األنشطة الالزمة لالعرتاف املتبادل بنتاجئ االختبار. وهذه اهليائت تمشل:

• التعاون األورويب لالعمتاد
• منمظة آسيا واحمليط اهلاديء العمتاد املختربات 
• منمظة االعمتاد يف جممتع تمنية أفريقيا اجلنوبية

• منمظة االعمتاد عرب أمرياك

4. اقرتاحات لوضع براجم الرصد والتحقق واإلنفاذ

1. اجلودة أمر رضوري - املنتجات ذات اجلودة املنخفضة ميكن أن تقوض للغاية اسرتاتيجيات اإلضاءة املوفرة واجلهود املبذولة لتخفيف انبعاثات غازات 
 LED الدفيئة. وينبيغ عىل صانيع السياسة االعرتاف بأن انتشار منتجات اإلضاءة منخفضة اجلودة، مبا يف ذلك مصابيح الفلورسنت املدجمة ومصابيح

، تشلك عائقا كبريا أمام فعالية سياسات كفاءة استخدام الطاقة.

2. ينبيغ للحكومات التخطيط ووضع املوازنة ألنشطة الرصد والتحقق واإلنفاذ. وينبيغ أيضا األخذ يف االعتبار ما إذا اكنت هذه املتطلبات حتتاج إىل أن تدرج 
مضن الترشيعات أو من خالل ترتيبات إدارية.

3. عدم وجود جسالت متاحة بهسولة يف أنشطة املراقبة والتحقق من برناجم الرصد والتحقق واإلنفاذ تشري إىل أن هناك ما هو ما ميكن القيام أكرث لنرش 
معليات املطابقة ونتاجئها. ويتعني عىل احلكومات احلفاظ عىل جسالت براجم الرصد والتحقق واإلنفاذ ملنتجات اإلضاءة، مبا يف ذلك أنشطة املراقبة 

والتحقق، وجعلها متاحة للجمهور من أجل تسليط الضوء عىل خماطر عدم مطابقة املنتجات.

4. يتعني عىل احلكومات أيضا االحتفاظ بجسالت أفضل إلجراءات اإلنفاذ وجعلها متاحة للجمهور للتأكد من أن اجلهات املعنية عىل بينة من نطاق ووترية 
أنشطة اإلنفاذ.

5. استخدام معايري األداء املتاحة – واخلطوة األولية لعملية املواءمة يه حتديد خصائص األداء املشرتك ملنتجات اإلضاءة اليت تضمن ناجت الطاقة اإلضاءة 
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وأداء مدى احلياة.

6. اختبارات مشرتكة إقلمييا - إنشاء قدرة موثوق إلجراء اختبارات معملية ملكف جدا ويستغرق وقت كبريا. وباإلضافة إىل ذلك، فإن مصداقية نتاجئ اختبار 
املنشأة تعين أنه يتعني عىل املخترب احلصول عىل اعمتاد عىل املستوى احمليل أو الوطين أو الدويل، وهو ما يضيف نفقات إضافية. واألكرث شيوعا هو 
اختبار املنتجات يف ماكن دويل من قبل خمترب معمتد له باع طويل وقدرة اكفية عىل إظهار النتاجئ برسعة. لذلك ينبيغ عىل البلدان داخل منطقة بعيهنا 

تقامس خمترب مشرتك.

7. استخدم الرباجم واملؤسسات اإلقلميية والعاملية املتاحة - هناك العديد من املبادرات اإلقلميية اليت ميكن أن تكون وسيلة لتطوير أو تعزيز جهود التنسيق 
مرفق البيئة العاملية، املشورة الفنية  اإلقلميية. ويوفر "برناجم الرشاكة العاملية"، الذي يأيت مضن مبادرة en.lighten التابعة لربناجم األمم املتحدة للبيئة / 

للبلدان من أجل وضع وتنفيذ آليات فعالة ملراقبة جودة املنتجات عىل الصعيدين الوطين واإلقليمي والعاملي، ويعيط املشورة التقنية بشأن كيفية انشاء 
خمتربات إضاءة وطنية أو إقلميية ونظم إدارة اجلودة.

استنتاجات
يتطلب التنفيذ الناحج لربناجم الرصد والتحقق واإلنفاذ الزتاما طويل األجل بالسياسة، فضال عن استمثارات يف التدريب والدمع يف لك مستوى من 

مستويات التنفيذ. وقد اعرتفت األمم املتحدة بالهتديد العاملي املرتبط بانتشار السلع منخفضة اجلودة السلع اليت تباع، عادة خرقا للقواعد الفنية وحقوق 
امللكية الفكرية، بأسعار تستبعد املنافسة العادلة. وميكن هلذه املنتجات أن تشلك هتديدات خطرية عىل حصة وسالمة اإلنسان، فضال عن التسبب يف 

التلوث وتدهور البيئة.

وعىل الصعيد القطري، يتعلق برناجم الرصد والتحقق واإلنفاذ بقياس ومضان املطابقة ملنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة. وهذا أمر بالغ األمهية خاصة 
لتعظمي اإلماكنيات من أجل حتقيق وفورات الطاقة والتخلص الفعال أو التدرجيي من منتجات اإلضاءة غري املوفرة من قبل برناجم احلد األدىن ملعايري أداء 
الطاقة. وملواجهة وجود نوعية رديئة من املنتجات، ينبيغ أن تمتثل استجابة البالد يف تعزيز مراقبة السوق لضامن إزالة منتجات اإلضاءة غري املطابقة من 

السوق من خالل تعزيز التعاون مع اجلهات التنظميية والسلطات العامة اليت تعمل بالتعاون مع الصناعة وأحصاب املصلحة يف املجمتع املدين وغريمه. 
وهذا يتطلب تدريب مديري الرباجم اجلديدة. مكا أن ذلك يسلط الضوء عىل احلاجة لتبادل املعلومات، وما بني وداخل الواكالت وتطبيق هنج القامئة املرجعية 

من أجل جتنب االخطاء البسيطة.

عىل الصعيد اإلقليمي، ميكن للحكومات وموردي منتجات اإلضاءة العمل معا لتطوير هنج مشرتك ومنسق لتعظمي املوارد املتاحة. وميكن ألحصاب املصلحة 
داخل املنطقة العمل معا وتنسيق اإلجراءات الرامية إىل زيادة فعالية برناجم الرصد والتحقق واإلنفاذ. وميكن أن يؤدي تبادل املعلومات وتنسيق املعايري 

والتعاون عرب احلدود إىل إنشاء نظام إقليمي ملراقبة اجلودة يزيد بشلك كبري ثقة املسهتلك.
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مقدمة 
تتضمن اإلدارة السلمية بيئيا مفهوم إدارة دورة احلياة، مما يوفر لملنمظني إطارا مناسبا لتحليل وإدارة دورالسلع واخلدمات من حيث 

تأثريها عىل البيئة. وقد يساعد مفهوم إدارة دورة احلياة يف خفض نسبة الكربون و املواد اخلام و البصمة املائية يف منتج ما ، وحتسني 
األداء االجمتايع واالقتصادي. 1مفثال ًعندما يمت تطبيق إدارة دورة احلياة عيل املصابيح الكهربائية ، فينبيغ حتليل األداء يف املراحل 

التالية:

• إنتاج املصباح 
• إستخدام املصباح 

•معاجلة املصابيح املسهتلكة بعد هناية معرها االفرتايض 

و للوصول إيل الفائدة القصوى من دورة حياة مصابيح الكهرباء، فإنه من املهم التقليل من اآلثار البيئية اليت حتدث خالل لك مرحلة من 
مراحل حياة املصباح .

و يعد التخلص التدرجيي من اإلضاءة غري الرضورية هوأحد احللول الفعالة للحد من اسهتالك الطاقة، وبالتايل منع تغري املناخ. ومن منظور 
 )LED(دورة احلياة، يتضح أن التخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة غريالفعالة واستبداهلا مبصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء

املوفرة خيفف كثريا من انبعاثات ثاين أكسيد الكربون وتلوث الزئبق من حرق الوقود االحفوري. ومن   )CFL ( واملصابيح الفلورية املدجمة
مجيع جوانب دورة حياة املصباح، جند أن احلد من الطلب عىل الكهرباء وتقليل ساعات االستخدام يه اآلن أمه التغريات اإلجيابية يف هذا 
الشأن. ومع ذلك، وألن املصباح الفلوري املدجم حيتوي عىل الزئبق، فال بد من اتباع هنج سياسة أكرث تاكمال، عيل أن تتفق و مبادئ الوقاية 

من التلوث واإلدارة السلمية بيئيا. ويمشل هذا الهنج االستفادة القصوى من كفاءة استخدام الطاقة ومعر املصباح واحلد من المسية يف 
مراحل التصممي والتصنيع، مع تأسيس اإلدارة املستدامة لملصابيح املستنفدة.

 ويتفق ذلك مع السياسات الدولية العاملية للحد من النفايات اخلطرة وإدارهتا بأمان، مثل اتفاقية بازل بشأن التحمك يف حركة النفايات 
اخلطرة عرب احلدود والتخلص مهنا، واجلهود املسمترة للجنة التفاوض احلكومية الدولية إلعداد اتفاق ملزم قانونا بشأن خفض التلوث 

بالزئبق.2وباإلضافة إىل ذلك، مت إنشاء عدة نظم مجع وطنية وإقلميية بتلكيف من القانون يف السنوات القليلة املاضية لتهسيل إعادة تدوير 
املواد، فضال عن التخلص اآلمن من املواد اخلطرة اليت حتتوى علهيا املصابيح الفلورية املدجمة وغريها من أنواع املصابيح.

املراحل الثالث لدورة حياة املصابيح يه:

ومصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء  LED واملصابيح  يلخص تقنيات اإلنتاج املختلفة للشعريات املعدنية باملصابيح )التوجهية(  اإلنتاج: 
الفلورية املدجمة  CFLويناقش املواد اخلطرة، باعتبار أن مرحلة اإلنتاج يه نقطة طبيعية لتدخل منمظي إدارة املواد اخلطرة يف دورة حياة 

املنتج. و يكون الرتكزي عىل تنظمي مستوى الزئبق يف املصابيح الفلورية املدجمة.

يركز عىل األثر البييئ لملصابيح خالل مرحلة االستخدام ،وجوانب الصحة و السالمة يف اإلضاءة مبا يف ذلك اخلطوات اليت  االستعامل: 
ينبيغ اختاذها يف حالة الكرس.

يركز عىل إدارة هناية العمراالفرتايض لملصابيح املستنفدة، وتسليط الضوء عىل األطر التنظميية احلالية، وأمثلة  هناية العمر االفرتايض: 
عن أفضل املامرسات يف إنشاء وإدارة ومتويل مجعها بعد هناية معرها االفرتاىض، وإعادة التدوير واإلدارة السلمية بيئيا، والتخلص من 

مصابيح الزئبق

1. اإلنتاج
تستخدم تقنيات خمتلفة إلنتاج مصابيح اخليوط املعدنية واملصابيح الفلورية املدجمة ومصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء  .وللك أسلوب 

مزاياه وعيوبه من وجهة النظر البيئية واألداء مثل دقة اجلرعات، فضال عن املخاطر عىل حصة اإلنسان أثناء التصنيع. ومكا هو احلال مع 
مجيع معليات التصنيع، فأن الصحة املهنية للعامل هلا أمهية كربي، لذا فيجب وضع االحتياطات املناسبة، والقيام بعمليات تفتيش منمظة من 

قبل هيائت تطبيق القانون احمللية.

 وتعد مرحلة اإلنتاج نقطة طبيعية لتدخل ملنمظي إدارة املواد اخلطرة يف دورة حياة املنتج . وتعترب توجهيات الحئة االحتاد األورويب لملواد 
مبثابة املعيار الدويل لتنظمي استخدام ومستويات املواد اخلطرة يف قطاع الكهربايئ واإللكرتوين.  )RoHS( اخلطرة

1. Power, W. (2009). Life Cycle Management: How business uses it to decrease footprint create opportunities and make value chains more sustainable. Paris, France: UNEP, Brussels, Belgium: SETAC.
2. Basel Convention Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of Elemental Mercury and Wastes Containing or Contaminated with Mercury opted by the 

Conference of the Parties at the tenth meeting in 2011. Retrieved February 1, 2012, from:  
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/mercury/guidelines/UNEP-CHW-10-6-Add_2_rev_1.pdf

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/mercury/guidelines/UNEP-CHW-10-6-Add_2_rev_1.pdf
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1.1 تصنيع املصابيح  

1.1.1  املصابيح الفتيلية

تتشابه تقنية تصنيع مصابيح اخليوط املعدنية )املتوجهة وهالوجني التنجستني(. حيث يستخدم يف صناعهتا الزجاج أو الكوارتز وشعريات 
التنجستني ومن مث يمت ملهئا بغاز خامل. واجلزء الذى ينبعث منه الضوء هو سلك التنجسنت الذي يمت شده عيل دعامات معدنية مث خيمت 
يف هلب الغاز لصهرها وتشكيلها. أما إذا اكن  داخل كبسولة. ويمت تخسني الكبسولة الزجاجية و الملبة الزجاجية اخلارجية )اختياريا(  

املصباح هو جمرد كبسولة صغرية، فتربزأسالك من الرصاص املعدين من القاعدة لتعمل مكوصالت كهربائية. أما إذا اكن لملصباح ملبة 
زجاجية خارجية، فإن املوصل الكهريب يكون عبارة عن غطاء معدىن يمت تركيبه عيل طرف الملبة بقاعدة لولبية أو ممسارية أو أي نوع آخر 

من املوصالت الكهربائية املوحدة. وحتتوى بعض مصابيح هالوجني التنجسنت عىل مكونات أخرى، مبا يف ذلك السرياميك. مكا حيتوى 
البعض اآلخرعىل مكية صغرية من حلام الرصاص. ويتحدد األثر البييئ هلذه العملية التصنيعية بنسبة الطاقة الالزمة لتصنيع وتشكيل 

املصابيح الزجاجية. وترتبط قضايا الصحة املهنية بشلك أسايس باملخاطر مثل احلروق والسالمة املياكنيكية لآلالت.

1.1.2 مصابيح الفلورسنت

يمت تصنيع املصابيح الفلورية املدجمة من الزجاج وبعض املعادن )األلومنيوم والنيلك واحلديد والتنغستني والرصاص يف بعض األحيان(، 
والبالستيك، واملواد الكمييائية املثبطة للهب والفوسفورات. ومتر صناعة املصابيح الفلورية املدجمة بعملية حمددة يمت مبوجهبا تشكيل الزجاج 

يف شلك أنبويب وطالء الفوسفور مث إدخال األقطاب داخل األنبوب. إما بالنسبة لعملية التجميع واللحام فهي مماثلة لتلك املستخدمة يف 
صناعة اإللكرتونيات اليت يستخدم فهيا حلام الرصاص يف العديد من مناطق العامل، غري أنه يستبدل اآلن تدرجييًا بتقنية اللحام اخلايل من 
الرصاص. وتساعد الفوسفورات عيل إنتاج مصابيح عالية الكفاءة وتوزيع جيد للون. وختتلف أنواع ومكيات الفوسفورات تبعا لدرجة حرارة 

اللون املطلوب و توزيعه. 

وحتتوى املصابيح الفلورية املدجمة عىل عدة جرامات من الفوسفورات اعمتادا عىل احلجم والنوع.

و تعمل مجيع مصابيح الفلورسنت بشلك مماثل فينبعث الضوء عند استثارة خبار الزئبق بواسطة الكهرباء اليت تعمل بني قطبني يف قاعدة 
املصباح ، و من مث تنبعث األشعة فوق البنفجسية )UV(من خبار الزئبق ، واليت تستثري بدورها الطالء الفوسفوري الداخيل لألنبوب ، االمر 

الذي يؤدي اىل انبعاث األشعة املرئية )الضوء(. ومبا أنه ال يوجد عنرص آخر تنبعث منه األشعة فوق البنفجسية عيل هذا النحو فال بد من 
استخدام مكية صغرية من الزئبق يف لك مصباح فلوري. و يمت إضافة الزئبق يف شلك جرعات أو يف شلك سائل نيق، أويف صورة وحدة 
جرعات )ويه مكون حيتوي عىل الزئبق مثل الكبسولة أو احللقة أواالسفنج أو مكزجي معدين مستقر يتضمن الزئبق خمتلط مبعادن أخرى .

تقنيات اجلرعات املستخدمة يف تصنيع املصابيح الفلورية املدجمة

لقد أدي التقدم التكنولويج يف صناعة اإلضاءة، وبدافع من املخاوف املتعلقة بالصحة املهنية، وزيادة ضغط امجلهور، والترشيعات 
واملبادرات الطوعية للقطاع الصنايع يف بعض األحيان، إىل اخنفاض كبري يف مكية الزئبق املستخدمة يف أنواع عديدة من مصابيح 

الفلورسنت عىل مدى العقدين املاضيني3، مكنت هذه التطورات األنمظة البيئية اجلديدة مثل الحئة االحتاد األورويب لملواد اخلطرة 
)RoHS(4من احلد من تزايد حمتوى الزئبق املمسوح به يف املصابيح الفلورية املدجمة. وقد طورت الرشاكت املصنعة تقنيات تحمس 

باستخدام مكية صغرية من الزئبق جكرعة أو مككون يوضع داخل املصابيح الفلورية املدجمة. و متثل وحدات اجلرعات احلديثة خماطر 
حمدودة للغاية من ناحية تعرض العامل  لملادة باملقارنة مع تقنيات اجلرعات القدمية االقل امنا، مثل إضافة اجلرعات باستخدام املاصة 

اليدوية يف اهلواء الطلق.

3. ENERGY STAR. (2012). Frequently Asked Questions Information on Compact Fluorescent Light Bulbs (CFLs) and Mercury.  Retrieved March 29, 2012, from:  
http://www.energystar.gov/ia/partners/promotions/change_light/downloads/Fact_Sheet_Mercury.pdf

4. European Parliament and of the Council. (2002, February 13) Directive 2002/95/EC of The European Parliament and of The Council of 27 January 2003 on the Restriction of the Use of Certain Haz-
ardous Substances in Electrical and Electronic Equipment. Official Journal of the European Union, L37/19-L37/23. Retrieved from:  
http://www.rohs.eu/english/legislation/docs/launchers/launch-2002-95-EC.html

http://www.energystar.gov/ia/partners/promotions/change_light/downloads/Fact_Sheet_Mercury.pdf
http://www.rohs.eu/english/legislation/docs/launchers/launch-2002-95-EC.html
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احلد من حمتوى الزئبق يف مصابيح الفلورسنت عىل مدى السنوات ال 28 املاضية5 الشلك 1: 
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احلقن اليدوي للزئبق السائل

أو خباخ يف اهلواء الطلق تقنية قدمية ال يتوافر فهيا عامل السيطرة بشلك اكف ،  يعترب احلقن اليدوي للزئبق السائل بواسطة إبرة، "ماصة" 
ولذلك فهي تعترب وسيلة غري دقيقة مقارنة بالتقنيات احلديثة.6واذا مل يمت اختاذ االحتياطات املناسبة، فإن احلقن اليدوي للزئبق السائل يف 

املصباح سيؤدي إيل ارتفاع مستويات خبار الزئبق يف مناطق اإلنتاج وارتفاع نسبة اخلطورة عىل حصة العامل وسالمهتم.7ومن اآلثار 
املرتتبة عىل استخدام هذه التكنولوجيا اليدوية للجرعات أنه ياكد يكون من املستحيل االلزتام باملتطلبات القانونية جلرعات الزئبق حبيث تكون 

بمكيات أقل من 3 ملغ للك مصباح. وعيل ذلك فإنه ينبيغ أن يمت التخلص من هذه التقنية. مكا ينبيغ أال تعمل الدول عيل تجشيع 
االستخدام غري الدقيق وغري اآلمن حلقن جرعات الزئبق السائل يف اهلواء الطلق. وميكن حتقيق ذلك عن طريق تقليل مكيات الزئبق لملصابيح 

.MVE و إجراء شامل

وحدات اجلرعات

.وحتتوي وحدات اجلرعات تلك  لقد أدخل مصنيع املصابيح املسؤولني العديد من تقنيات وحدات اجلرعات عالية الدقة )ممجل وغري ممجل( 
واليت يمت إدراجها بعد ذلك يف املصباح. و من مث يمت إطالق  عىل مكية حمددة من الزئبق )يف أشاكل خمتلفة، مثل الرشائط والكريات( 
الزئبق من وحدات اجلرعات املتاكملة تلك بعد أن يمت اغالق املصباح. ولذلك يمت التقليل من خطر التعرض للزئبق بالنسبة للعامل وميكن 

السيطرة علهيا من خالل رصد خبار الزئبق يف املواقع والفحص الطيب املنتظم لملوظفني. ويمت إنتاج وحدات اجلرعات يف مرافق اإلنتاج 
.8وحىت المكيات األقل من  املتخصصة لضامن دقة عالية حملتوى الزئبق، مما جيعل من املمكن خفض مكيات الزئبق يف املصابيح)>3 مغ( 
1.5 ملغ ميكن استخدامها بنسب أقل من ٪9.10وميكن التحمك بهسولة يف وحدات اجلرعات مكا تعتربآمنة نسبيا عند استخدامها يف إنتاج 

املصابيح.

ويف العديد من البلدان املصنعة تعمل قوانني السالمة املهنية عيل تنظم التعامل مع املواد السامة. فإذا اكن لدي إحدى الدول خط انتاج )أو 
املصابيح الفلورية املدجمة ، فينبيغ تنقيح هذه القوانني لتمشل األحاكم اخلاصة بإنتاج هذا النوع من املصابيح لضامن  خطط لبدء إنتاج( 

ظروف معل آمنة.

وتقدم االساليب احلديثة والدقيقة حلقن جرعات الزئبق العديد من املزايا املقنعة بيئيًا وحصيًا ووظيفيًا مقارنة باستخدام التقنيات القدمية 
للحقن اليدوي جلرعات الزئبق السائل. وينبيغ عيل الدول عدم التجشيع عىل استخدام التقنيات غري الدقيقة حلقن جرعات الزئبق السائل يف 

وكذلك التجشيع عيل استخدام تقنيات وحدات جرعات الزئبق الدقيقة. اهلواء الطلق - 

خفض انبعاثات  لقد اظهرت بعض الدراسات مزايا السالمة اإلضافية اليت ميكن حتقيقها من استخدام حشوات الزئبق املمزوج وتمشل: 
الزئبق يف البيئة احمليطة خالل اإلنتاج ويف حال كرس املصباح ومزايا األداء مثل انتاج إضاءة أكرث استقرارا، ونطاق درجة احلرارة األمثل 

للتشغيل بالإلضافة إيل أداء أفضل يف درجات احلرارة املرتفعة. هذه املزيات جتعل من املمكن استخدام املصابيح وتشغيلها بكفاءة لإلنارة 
يف األماكن املغلقة. ومع ذلك، وفقا لبعض الرشاكت املصنعة، فإن تقنية الزئبق املمزوج قد تؤثر عىل مقاييس األداء األخرى  املصابيح، مما 

قد يتسبب يف إبطاء تشغيل املصباح واالستخدام احملدود لتقنية التعتمي. مع ذلك، مفن خالل حتديد نسب أقل من الزئبق يف اللواحئ املنمظة 
فإن تقنيات اجلرعات اليت عفا علهيا الزمن، ولكامها أقل دقة وأقل أمنا، لن تكون ذات جدوي بعد ذلك.

وينبيغ بذل املزيد من اجلهود لتحسني معلية تصنيع مصابيح الفلورسنت، وبالتايل احلد من انبعاثات الزئبق واملخاطر الصحية املرتبطة 
بالتعرض للزئبق بالنسبة للعامل. وقد حتدث انبعاثات الزئبق داخل منشأة تصنيع مصباح فلوري أثناء معليات "تنقية ونقل والزئبق ومعلية 
مما يتسبب يف تلوث اهلواء وأيضا احمتال وجود خماطر عىل حصة  حقن الزئبق أومن املصابيح املكسورة واالنساكبات ومواد النفايات" 

5. European Lamp Companies Federation. (2011). Environmental Aspects of Lamps. Retrieved November 25, 2011 from: 
       http://www.elcfed.org/documents/090811_ELC%20 brochure%20on%20environmental%20aspects%20of%20lamps_updated_FINAL.pdf
6. Corazza, A., Boffito C. (2008). Mercury dosing solutions for fluorescent lamps. Journal of Physics D: Applied Physics. 41(14), 144007.
7. Liang Y-X, Sun R-K, Chen Z-Q, and Li L-H. (1993, February). Psychological effects of low exposure to mercury vapour: application of a computer administered neurobehavioral evaluation system. 

Environ. Res. 60(2), 320-327
8. European Lamp Companies Federation. (2011). Round Robin Test report, Mercury Determination in Fluorescent Lamps. Retrieved March 29, 2012, from:  

http://www.elcfed.org/documents/ Round%20Robin%20Test%20Report%201%2002.pdf
9. Corazza, A., Boffito C. (2008). Mercury dosing solutions for fluorescent lamps. Journal of Physics D: Applied Physics. 41(14). 144007

http://www.elcfed.org/documents/090811_ELC%20 brochure%20on%20environmental%20aspects%20of%20lamps_updated_FINAL.pdf
http://www.elcfed.org/documents/ Round%20Robin%20Test%20Report%201%2002.pdf
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العامل.10 ويف حاالت استخدام التقنيات غري اآلمنة جلرعات الزئبق فإن العامل يكونون يف حالة اتصال مزمن خطري مع الزئبق.11

)LED( )1.1.3 مصابيح )الصامم الثنايئ الباعث للضوء

باستخدام مجموعة من التكنولوجيات املختلفة. حيث تصنع الرشحية باستخدام   )LED( يمت تصنيع مصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء
صناعة أشباه املوصالت، وذلك باستخدام العديد من املواد الكمييائية يف معلية تمت يف دورة مغلقة مما يشلك اخنفاض خطر التعرض 

بالنسبة للعامل. هذه اخلطوة يه حاليًا األكرث لكفة يف معلية اإلنتاج ويه املسؤلة عن ارتفاع  سعر مصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء 
مقابل املصابيح الفلورية املدجمة.

ويعمتد تصنيع مصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء عىل معلية مجتيع لإللكرتونات واليت قد يستخدم فهيا اللحام. ويف االحتاد األورويب، 
عيل التخلص التدرجيي شبه الاكمل من حمتوى الرصاص يف العديد من املنتجات اإللكرتونية،    )RoHS( ساعدت الحئة تقييد املواد اخلطرة
حيمثا اكن ذلك ممكنا من الناحية التقنية. و يؤثر هذا النظام أيضا عىل االنتاج من خارج االحتاد األورويب حيث انتج العديد من املصنعني 
مصابيح مطابقة لالحئة االحتاد االورويب لتقييد املواد اخلطرة للعمالء يف مجيع أحناء العامل. ومع ذلك، ال يزال حلام الرصاص مستخدمًا 

يف العديد من املناطق يف العامل لتصنيع املصابيح الفلورية املدجمة ومصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء و املصابيح املتوجهة.

ولقد أوحض تقيمي أجري مؤخرًا لدورة حياة املصباح أن تصنيع مصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء يسهتلك طاقة أكرب ثالث مرات تقريبا 
مما يسهتلكه تصنيع املصابيح الفلورية املدجمة مع ناجت ضوء قابل لملقارنة.12وتشري الدراسة إىل أن مرحلة التصنيع متثل حنو ٪8.8 من 

الطاقة اللكية لدورة احلياة وأقل بكثري من مرحلة استخدام مصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء.

2. أفضل املامرسات الدولية لتنظمي املواد اخلطرة 
2.1 أمهية تنظمي استخدام ومستويات املواد اخلطرة يف تصنيع مصابيح اإلنارة

لقد أدي التطور التقين يف معليات اإلنتاج ويف املواد اخلام إيل احلد من مكية الزئبق يف املصابيح دون املساس بناجت الضوء أو متوسط   
معر املصباح. بيمنا يعترب الرشط الصارم الذي بتطلب ضبط نسب الزئبق وغريها من املواد اخلطرة يف املصابيح الفلورية املدجمة هو 

األساس السرتاتيجية شاملة لتعزيزإنتاج  املصابيح مستدامة و ذات كفاءة عالية.

ومع اإلنتشار واسع النطاق الستخدام املصابيح الفلورية، وزيادة ويع احلكومة خبطورة الزئبق، فقد بدأت أنشطة للحد من املواد اخلطرة يف 
املصابيح املضاف إلهيا الزئبق. وتمشل هذه األنشطة اجلهود التطوعية يف الواليات املتحدة مثل برناجم ENERGY STAR وبرناجم املصنع 

الوطين للجمعية االلكرتونية )نميا(، فضال عن األنمظة اإللزامية الصادرة يف الصني واالحتاد األورويب ووالية اكليفورنيا األمريكية. وكثريا 
مايمت االستهشاد بتوجهيات االحتاد األورويب للحد من استخدام املواد اخلطرة )RoHS(باعتبارها أفضل املامرسات للحد من الزئبق يف 

املنتجات االسهتالكية.

يف املصابيح الفلورية. وميكن احلد من مستويات  وقد بدأت معظم الرشاكت املصنعة ملصابيح اإلنارة بتقليل مكية الزئبق )انظر الشلك 1( 
الزئبق يف لك مصباح  عىل حنو فعال من خالل استخدام تقنيات إنتاج أكرث أمانا اإلنتاج باإلضافة إيل تزايد متطلبات الرصامة يف 

التعامل مع املواد اخلطرة.13 14

ويتفق هذا مع املبادئ التوجهيية التقنية لإلدارة السلمية بيئيا للنفايات املكونة من عنرص الزئبق والنفايات احملتوية عىل أو ملوثة بالزئبق 
ينبيغ حتديد نسب  واليت اعمتدهتا اتفاقية بازل بشأن التحمك يف نقل النفايات اخلطرة عرب احلدود )أكتوبر 2011(، ويه تنص عىل أنه " 
حمتوى الزئبق يف املنتجات املضاف إلهيا الزئبق حىت حيني الوقت الذي ميكن فيه حظرها أو التخلص مهنا ألن حتديد النسب يؤدي إىل 

استخدام مستويات أقل من الزئبق يف مرحلة اإلنتاج، وهو ما يؤدي بدوره إيل إنبعاثات أقل من الزئبق خالل دورة حياة املنتج بأمكلها"15. 
ولذلك،  فإن الهنج األكرث فعالية من حيث التلكفة عىل مستوى العامل هو تنفيذ اخلفض التدرجيي للزئبق يف املصابيح، اتباعًا ألفضل 

املامرسات الدولية، وحنو تنفيذ الحئة عاملية لتقييد املواد اخلطرة.16

2.2 إرشادات االحتاد األورويب للحد من استخدام املواد اخلطرة

تعترب إرشادات االحتاد األورويب للحد من املواد اخلطرة )RoHS(17مبثابة مهناج لتحديد النقاط املرجعية لملعايري الدولية ألفضل املامرسات 
و اخلاصة بتنظمي استخدام ومستويات املواد اخلطرة يف قطاع الكهرباء وااللكرتونيات. و حتدد هذه اإلرشادات احلد األقيص املمسوح به 
لنسب املواد اخلطرة يف مجيع أنواع املصابيح املستخدمة ألغراض اإلنارة العامة واخلاصة. و لقد بدأ العمل هبذه اإلرشادات اعتبارا من 1 

يوليو 2006. ومت حتديثه يف سبمترب 2010 )وأصبح التحديث ساريًا اعتبارا من يناير 2012(، حيث مت إضافة حدود أكرث رصامة لنسب 

10.  Hu Y, Cheng H, Mercury risk from fluorescent lamps in China: Current status and future perspective, Environ Int (2012), doi:10.1016/j.envint.2012.01.006
11.  According to UNEP/WHO (2008). Guidance for Identifying Populations at Risk from Mercury Exposure,  The primary targets for toxicity of mercury and mercury compounds are the nervous system, 

the kidneys and the cardiovascular system.  Exposure to very high doses can damage the lungs, causing inflammation, tissue swelling and even death. Chronic (longer-term) exposure can cause 
neurobehavioral effects, mood changes, and tremors and has also been associated with hypertension and autonomic system dysfunction. 

وفقا لبرنامج األمم املتحدة للبيئة/ منظمة الصحة العاملية (2008). توجيهات لتحديد السكان املعرضني خلطر التعرض للزئبق. األهداف الرئيسية لسمية الزئبق ومركبات الزئبق هي اجلهاز العصبي والكلى والقلب واألوعية. قد يتسبب التعرض 
جلرعات عالية جدا الى اإلضرار بالرئتني، مما يسبب االلتهاب وتورم األنسجة ورمبا املوت. التعرض املزمن (طويل األجل) ميكن أن يضر اجلهاز العصبي ويتسبب في حدوث تغيرات في املزاج كما ارتبط أيضاً بارتفاع ضغط الدم وإحداث خلل في نظام 

االستقالل الذاتي.
12.  U.S. Department of Energy. (2012). Life-Cycle Assessment of Energy and Environmental Impacts of LED Lighting Products. Retrieved March 10, 2012 from  

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/2012_LED_Lifecycle_Report.pdf
13.  E3 Equipment Energy Efficiency. (2012). A Policy Makers Guide to Mercury in Compact Fluorescent Lamps. Retrieved March 29, 2012, from:  

http://www.energyrating.gov.au/products-themes/lighting/compact-fluorescent-lamps/documents-and-publications/?viewPublicationID=2441. 
14.  Betne, R., Rajankar, P. and Tripathy, R. (2011). Toxics that glow: Mercury in compact fluorescent lamps in India. New Delhi, India: Toxics Link
15.  Basel Convention Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of Elemental Mercury and Wastes Containing or Contaminated with Mercury adopted by the   

 Conference of the Parties at the tenth meeting in 2011. Retrieved February 1, 2012, from:  
 http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/mercury/guidelines/UNEP-CHW-10-6-Add_2_rev_1.pdf

16.   European Parliament and of the Council. (2010, September 25). Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain    
 hazardous substances in electrical and electronic equipment, amended by Decision 2010/571/EU of 24 September 2010;. Official Journal of the European Union, 2010/571/EU, Retrieved from 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0095:20100925:EN:PDF

17.   European Parliament and of the Council. (2002, February 13). Directive 2002/95/EC of The European Parliament and of The Council of 27 January 2003 on the Restriction of the Use of Certain   
 Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment. Official Journal of the European Union, L37/19-L37/23. Retrieved from:  
 http://www.rohs.eu/english/legislation/docs/launchers/launch-2002-95-EC.html

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/2012_LED_Lifecycle_Report.pdf
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/mercury/guidelines/UNEP-CHW-10-6-Add_2_rev_1.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0095:20100925:EN:PDF
http://www.rohs.eu/english/legislation/docs/launchers/launch-2002-95-EC.html
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حمتوى الزئبق يف املصابيح.18ومن مث حتولت تلك املتطلبات إيل قانون يف مجيع الدول األعضاء يف االحتاد األورويب.

يف تصنيع أنواع خمتلفة من املعدات االلكرتونية  وتقيد إرشادات االحتاد األورويب من استخدام ستة من املواد اخلطرة )انظر الشلك 2( 
والكهربائية. مكا حظرت إنتاج أية معدات كهربائية أوإلكرتونية جديدة حمتوية عىل الرصاص والاكدميوم والزئبق والكروم السدايس ولكا من 

ثنايئ الفينيل متعدد الربوم و مثبطات اللهب األثريي من الربوم ثنايئ الفينيل داخل دول االحتاد األورويب منذ 1 يوليو 19.2006

املواد احملظورة املشار إلهيا  يف إرشادات االحتاد األورويب وقمي الرتكزي األقىص املمسوح به من حيث الوزن  الشلك 2: 
يف املواد املتجانسة20

قمي الرتكزي األقىص املمسوح به من حيث الوزن يف املواد 
املتجانسة املادة

0,10% رصاص

0,10% زئبق

0,10% الكروم سدايس التاكفؤ

0,10% مركبات ثنايئ الفينيل متعدد الربوم

0,10% اثري ثنايئ الفينيل متعدد الربوم

0,10% الاكدميوم
 

ولقد قيدت إرشادات االحتاد األورويب نسب حمتوى الزئبق يف املصابيح إىل أقىص حد ممكن من الناحية التقنية دون إعاقة كفاءة 
استخدامها للطاقة أو متوسط   العمر املتوقع. وجيب عيل املنتجني واملستوردين التأكد من أن مجيع منتجاهتم واملكونات املستخدمة يف 
تصنيعها متتثل لملتطلبات احلالية إلرشادات االحتاد االورويب و اليت دخلت حزي التنفيذ يف 1 يناير عام 2012. وقد مت تعيني احلدود 

القصوى املمسوح هبا للزئبق وغريها من املواد اخلطرة يف املصابيح الفلورية املدجمة واألنواع األخرى من املصابيح اليت مت حتديدها يف 
اإلرشادات. وتمت مراجعة امللحق اخلاص باإلرشادات، والذى حيدد نسب املواد املستخدمة وحتديثه مرة لك أربع سنوات ملراعاة ما جيد من 

تقدم تقين.21و يأخذ هذا الهنج التدرجيي يف االعتبار أي تقدم تكنولويج أومعلومات جديدة.
 

وقد وجد بعد مراجعة حديثة لإلعفاءات املمسوح هبا يف بعض التطبيقات اليت حتتوي عىل الرصاص والزئبق والاكدميوم أن القضاء عيل 
استخدام تلك املواد أو االستعاضة عهنا قد أصبح ممكنا من الناحية التقنية أو من الناحية العملية. وبناء عىل ذلك مت تعديل توارخي هناية 

الصالحية أو احلدود العددية لنسب هذه اإلعفاءات.

بعد األستعراض واملناقشة املتأنية للبيانات احلالية، اعمتدت جلنة االحتاد األورويب، نسب جديدة أكرث رصامة حلدود حمتوي الزئبق عام 
2010. وفميا ييل ملخص للقيود اجلديدة عىل مصابيح الفلورسنت املضغوطة أحادية الطرف  )مبا يف ذلك املصابيح املستخدمة يف األغراض 

العامة واخلاصة(، و السارية اعتبارا من 1 يناير عام 22.2012

18.   European Parliament and of the Council. (2010, September 25). Directive 2002/95/EC of the European Parliament and of the Council of 27 January 2003 on the restriction of the use of certain  
 hazardous substances in electrical and electronic equipment, amended by Decision 2010/571/EU of 24 September 2010;. Official Journal of the European Union, 2010/571/EU,  
 Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0095:20100925:EN:PDF

19.  European Parliament and of the Council. (2002, February 13). Directive 2002/95/EC of The European Parliament and of The Council of 27 January 2003 on the Restriction of the Use of Certain  
 Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment. Official Journal of the European Union, L37/19-L37/23. Retrieved from:  
 http://www.rohs.eu/english/legislation/docs/launchers/launch-2002-95-EC.html

20.  For the purposes of Article 5(1)(a) of Directive 2002/95/EC, a maximum concentration value of 0,1 % by weight in homogeneous materials for lead, mercury, hexavalent chromium, polybrominated 
biphenyls (PBB) and polybrominateddiphenyl ethers (PBDE) and of 0,01 % by weight in homogeneous materials for cadmium shall be tolerated.

ألغراض املادة 5 (1) (أ) من التوجيه EC/2002/95، احلد األقصى للتركيز هو  ٪0،1 في املواد املتجانسة للرصاص والزئبق والكروم سداسي التكافؤ، ثنائي الفينيل متعدد البروم (PBB) ويسمح بوزن ٪0،01 في املواد املتجانسة للكادميوم.
21.  European Parliament and Council. (2010, September 25). Directive 2002/95/EC of the European Parliament and the Council of 27 January 2003 of the restriction of the use of certain hazardous in 

electrical and electronic equipment, Amended 25.09.2010, Retrieved from: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0095:20100925:EN:PDF
22.  European Parliament and of the Council. (2011, July 1). Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the Restriction of the use of Certain Hazardous Sub-

stances in Electrical and Electronic Equipment. Official Journal of the European Union, L174/88-L174/110. Retrieved from:   
http://Eur-Lex.Europa.Eu/Lexuriserv/Lexuriserv.Do?Uri=Oj:L:2011:174:0088:0110:En:Pdf

Retrieved from http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0095:20100925:EN:PDF
http://Eur-Lex.Europa.Eu/Lexuriserv/Lexuriserv.Do?Uri=Oj:L:2011:174:0088:0110:En:Pdf
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احلد األقىص ملستوى الزئبق يف االحتاد األورويب مصابيح الفلورسنت املضغوطة أحادية الطرف وتوارخي  الشلك 3: 
انهتاء صالحيهتا

قوة دخل املصباح )بالوات( احلد األقيص ملستوي الزئبق يف مصابيح الفلورسنت 
أحادية الطرف

أكرب من 30  وات )لألغراض العامة(
5.0 جمم، )تنهتي صالحيته يف 31 ديمسرب 2011(
3.5 جمم، )تنهتي صالحيته يف 31 ديمسرب 2012(

2.5 )تنهتي صالحيته يف 31 ديمسرب 2012(

أصغر من أو يساوي 30 واط وأكرب من 50 
واك )لألغراض العامة(

5.0 جمم، )تنهتي صالحيته يف 31 ديمسرب 2011(
3.5 جمم، )تنهتي صالحيته يف 31 ديمسرب 2011(

أصغر من أويساوي 50 وات و أكرب من 
150 وات )لألغراض العامة( 5.0 جمم، )تنهتي صالحيته بعد 31 ديمسرب 2011(

أصغر من أو يساوي 150 وات )لألغراص 
العامة( 15.0 جمم )تنهتي صالحيته بعد 31 ديمسرب 2011(

2.3 القوانني األخرى ذات الصلة واملبادرات الطوعية اليت تتناول املواد اخلطرة

بعد وضع الحئة االحتاد األورويب للحد من املواد اخلطرة وما اكن هلا من أثر عيل سلسلة التوريد العاملية والعديد من البلدان، قامت الدول 
واحلكومات احمللية بإدخال ترشيعات لضبط قمي احلد األدىن لرتكزي الزئبق والرصاص وغريها من املواد اخلطرة.

الصني

" اإلجراء اإلداري بشأن التحمك يف التلوث النامج عن منتجات املعلومات اإللكرتونية "
وزارة التجارة، مجهورية الصني الشعبية، اإلجراء اإلداري بشأن التحمك يف التلوث النامج عن منتجات املعلومات االلكرتونية هو عنوان 

الالحئة اليت وضعهتا احلكومة الصينية للسيطرة عىل بعض املواد، مبا يف ذلك الرصاص والزئبق.23وجيب عىل منتج أو مستورد املنتجات 
االلكرتونية أن يضع عيل املنتج ما يوحض ما إذا اكنت حتتوي عىل املواد اخلاضعة لالحئة أو ال. وتستخدم الالصقات املوضوعه عيل منتجات 

املعلومات االلكرتونية لإلشارة إيل األجزاء والرتكيبات اليت حتتوي عىل مكيات مقبولة من املواد اليت مت حتديدها باللواحئ، واليت تعد آمنة 
بيئيا. مكا جيب ان يوضع عيل الوحدات اليت حتتوي عىل مواد خطرة تارخي انهتاء صالحية املنتج باعتباره صديق للبيئة.

وحاليًا ال يوجد سوي معيار صنايع واحد لتعيني احلد األقيص ملستويات الزئبق لملصابيح الفلورية اليت تباع يف السوق احمللية، واليت 
يه 5 ملغ مجليع املصابيح )باستثناء مصابيح الفلورسنت ثالثية االلوان اليت يزيد معرها االفرتايض عن 20000 ساعة، واليت يكون احلد 
األقىص ملستوي الزئبق هبا هو 8 ملغ(.24وهناك أيضا نظام إلصدار الهشادات اخلاصة والذي يعمل عيل تجشع عىل رشاء املصابيح اليت 

واملصابيح الفلورية بالغة  حتتوي عىل نسبة منخفضة من الزئبق )1.5 ملغ لملصابيح ال>30  واط  و 2.5 ملغ لملصابيح ال < 30واط( 
الصغراحملتوية عيل الزئبق )1.0 ملغ لل>30 واط و 1.5 ملغ لل< 30 واط(.25

كولومبيا

وفقا للقرار رمق 180540 الصادر من وزارة املنامج والطاقة، فإنه ابتداءًا من 1 يناير 2013 يكون احلد األقيص املمسوح به من الزئبق ىف 
املصابيح الفلورية هو 5 ملغ.26

روسيا

يف عام 2011، اعمتدت احلكومة الروسية املرسوم رمق 602 "بشأن املوافقة عىل متطلبات ألجهزة اإلضاءة واملصابيح الكهربائية املستخدمة 
وفيه ينص امللحق رمق1 عيل مواصفات ملستويات احلد األقىص من الزئبق والرصاص يف مصابيح  يف استبدال الدوائر احلالية لإلضاءة" 

الفلورسنت املدجمة. و اكنت تلك املتطلبات مماثلة ملستويات الحئة االحتاد األورويب املنقحة لضبط املواد اخلطرة. وهو حيدد 2.5 ملغ 
. و ال  لملصابيح > 30واط، 5.3 ملغ لملصابيح 30 واط إيل 50 واط، 5.0 ملغ لملصابيح 50 واط إىل 150 واط و 15 ملغ لملصابيح 150< 

ميكن أن تتجاوزالمكية القصوى من الرصاص نسبة ٪0.2 من إمجايل وزن املصباح الفلوري.27

23.  Ministry of Commerce, People’s Republic of China. (2012). Administrative Measure on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products. Retrieved March 27, 2012, from:  
http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/domesticpolicy/200605/20060502132549.html

24.  CSSN. (2012). Retrieved March 27, 2012, from: http://www.cssn.net.cn/
25.  China Quality Certification Center. (2012). Certification Rules for Mercury Content for Compact Fluorescent Lamps. Retrieved March 17, 2012, from:  

 http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038362358-1326647038568331.pdf
26.  Ministerio De Minas Y Energia, Republica de Colombia. (2012). RESOLUCIÓN No. 180540. Retrieved March 27, March 2012, from:  

http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/7853.pdf 
27.  Energovopros Russia. (2012). Decree No. 602 “On Approval of the Requirements to Lighting Devices and Electric Lamps Used in Alternating Current Circuit for Illumination. Retrieved March 27, 2012, 

from: http://www.energovopros.ru/zakonodatelstvo/svet/20478/

http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/policyrelease/domesticpolicy/200605/20060502132549.html
http://www.cssn.net.cn/
http://www.cqc.com.cn/chinese/rootfiles/2012/01/16/1326647038362358-1326647038568331.pdf
http://www.minminas.gov.co/minminas/downloads/archivosSoporteRevistas/7853.pdf�
http://www.energovopros.ru/zakonodatelstvo/svet/20478/


الفصل 5: محاية البيئة والصحة9

كوريا اجلنوبية

دخل قانون إعادة تدوير مصادر املعدات الكهربائية واإللكرتونية واملركبات حزي التنفيذ يف إبريل 2007. وهو يشبه يف بعض أجزاءه 
28.WEEE توجهيات الحئة االحتاد االورويب لضبط املواد اخلطرة ، وتوجيه

تركيا

أعلنت احلكومة الرتكية تنفيذ الترشيع اخلاص بالنفايات اإللكرتونية و الذي مت تفعيله يف يونيو 2009 وهو مشابه لالحئة االحتاد االورويب 
29.EC/2002/95 لضبط املواد اخلطرة

الواليات املتحدة

يف عام 2007، سنت والية اكليفورنيا مرشوع قانون رمق 1109، والذي حيظر بيع أية مصابيح لألغراض العامة "مضن والية اكليفورنيا 
"واليت ال تتوافق مع توجهيات االحتاد األورويب لضبط املواد اخلطرة. وقد مت حتديد تارخي نفاذ هلذا القانون اعتبارا من 1 يناير 2010. ويوجه 

هذا القانون معايري والية اكليفورنيا إىل االستناد  إىل تعلميات الحئة االحتاد االورويب لضبط املواد اخلطرة EC/2002/95، بصيغته 
املعدلة.30

اعتبارا من 4 أكتوبر 2010، عدلت NEMA النسبة احلالية من حمتوى الزئبق يف املصابيح الفلورية واليت وضعهتا املنمظة تطوعيًا ملصنيع 
هذا النوع من املصابيح . واكنت االتفاقية املربمة سابقا يف 2007 قد وضعت حد أقىص قدره 5 ملغ من الزئبق يف املصابيح الفلورية االقل 

من 25 واط و 6 ملغ لملصابيح من 25 إىل 40 واط ، وبعد حتديث االتفاقية االتفاق مت ختفيض مستوى حمتوى الزئبق يف املصابيح حتت 
W 25 إىل 4 ملغ و 5 ملغ لملصابيح من 25 إىل 40 واط. 31

وقد أصدرت بعض الواليات يف الواليات املتحدة االمريكية، ال سميا يف اكليفورنيا 32ومينيسوتا مواصفات بيئية لملصابيح عرضت عىل عقود 
الرشاء احلكومية، والىت وضعت معايري لكفاءة الطاقة والعمر االفرتايض وحمتوي الزئبق. وتشرتط تلك الواليات أيضا أن تكون مجيع 

املصابيح املعروضة عىل عقود الرشاء مؤهلة مبعايري برناجم ENERGY STAR . أصدرت والية نيو جرييس نص عقد رشاء يمت التعامل به 
عيل مستوي الوالية خاص مبصابيح الفلورسنت والذي يتطلب من البائعني الكشف عن حمتوى لك منتج من الزئبق والعمراالفرتايض 

لملصباح ومدي كفاءته ومن مث اختارت الوالية هذه املعلومات الختيار املنتجات ذات األداء األفضل لكيًا من الناحية البيئية . وال تتطلب عقود 
الرشاء هذه التحقق من مستويات حمتوى الزئبق بل تتطلب وجود إعالنات توضيحية فقط من قبل الرشاكت املصنعة. ويف عام 2012 اعمتدت 
والية أورجيون معايري احلد األقىص للزئبق باملصابيح الفلورية، واليت تحمس حكد أقىص ب 4.0 ملغ لملصابيح الفلورية األقل من 25 واط و 

5.0 ملغم لملصابيح من 25 واط إىل 40 واط.33

و تطالب واكلة محاية البيئة األمريكية وبرناجم إنرييج ستار)ENERGY STAR (التابع لوزارة الطاقة  مصنيع املصابيح الفلورية الذين 
يتقدمون بطلب للحصول عيل العالمة اخلاصة هبا باملوافقة عىل حدود نسب الزئبق اليت تطوعت NEMA بوضعها و ذلك عن طريق التوقيع 

عيل خطاب الزتام  مع امجلعية. وهذا احلد هو حاليا قيد املراجعة، وتتوقع واكلة محاية البيئة خفض هذا املستوى يف نخسته املقبلة من 
مواصفات برناجم ENERGY STAR  حبيث تتوافق املستويات اجلديدة مع مستويات الحئة ضبط املواد اخلطرة لعام 2013 ويه؛و 2.5 ملغ 

لملصابيح حيت 24 واط، و3.5 ملغ مجليع املصابيح فوق 24 واط. وبرناجم ENERGY STAR املاحن للعالمة هو برناجم طويع وال يتطلب 
التحقق املستقل من مستويات حمتوى الزئبق.

2.4 مقرتحات خلفض مستويات الزئبق

 فميا ييل بعض االعتبارات اهلامة اليت ينبيغ مراعاهتا عند خفض مستويات الزئبق يف املصابيح املوفرة للطاقة:

 عيل مجيع الدول أن تعمل عيل تعيني احلد األقيص لمكية املواد اخلطرة يف املصابيح و ذلك للحد من إحمتالية التعرض هلا خالل • 
 معليات التصنيع و النقل و التخزين و االستخدام و التعامل مع املصابيح بعد انهتاء اسهتالكها. 

وتعترب توجهيات االحتاد األورويب لضبط املواد اخلطرة بوجه عام أفضل املامرسات الدولية يف حتديد متطلبات استخدام املواد • 
اخلطرة. فهي حتدد هدفا مطوحًا وهو  اخلفض التدرجيي ملستويات الزئبق يف املصابيح الفلورية مكا يمت مراجعهتا بانتظام حلرص 

وال سميا املعادن والزجاج  التقدم التقين. هذا الهنج يقلل من حمتوى الزئبق والرصاص من املصابيح، مما يتيح لملواد غري اخلطرة - 
"- إىل إماكنية إعادة استخدامها وإعادة تدويرها وبالتايل، تقليص املوارد الالزمة إلنتاج مصابيح جديدة.

و ينبيغ أن تعمل الدول النامية عيل حماذاة  حدود النسب احلالية املعمتدة للزئبق مع توجهيات االحتاد األورويب للحد من املواد • 

28.  IPC. (2009). Retrieved on May 21. 2011, from:  http://leadfree.ipc.org/RoHS_2-1-5.asp
29.  RoHS Guide. (2012). Other RoHS Green Initiatives Worldwide. Retrieved May 21,  2011, from: http://www.rohsguide.com/rohs-future.htm
30.  Californian Department of Toxic Substances Control. (2012). Restrictions on the use of Certain Hazardous Substances (RoHS) in Electronic Devices. Retrieved May 20, 2011, from:  

http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/RoHS.cfm
31. NEMA. (2012). Voluntary Commitment on Mercury in Compact Fluorescent Lamps. Retrieved May 20, 2011, from: http://www.nema.org/gov/env_conscious_design/lamps/cfl-mercury.cfm
32. California Department of General Services. (2012). State of California, Department of General Services, Bid Specification: Lamps. Retrieved March 27, 2012, from;  

  http://www.documents.dgs.ca.gov/pd/epp/BuildingandMaintenance/Lamps/DGS6240-0587R2.pdf
33. State of Oregon. (2012). Senate Amendments to Senate Bill 1512. Retrieved March 18, 2012, from: http://www.leg.state.or.us/12reg/measpdf/sb1500.dir/sb1512.1sa.pdf.

http://www.dtsc.ca.gov/HazardousWaste/RoHS.cfm
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 اخلطرة واملعايري األخرى املامثلة اليت جيري اعمتادها يف يف شيت بلدان العامل.

وينبيغ بذل اجلهود ملنع بيع املنتجات اليت ال تطابق املعايري احلالية توجهيات االحتاد األورويب للحد من املواد اخلطرة يف الدول النامية • 
 والناشئة من خالل وضع نظام للرصد والتحقق واإلنفاذ.

ينبيغ أن تعمل الدول عيل إجراء اختبارات لقياس الزئبق و ذلك من خالل اتباع إجراء IEC 62554 واملعين  "بتحضري عينات لقياس • 
و إجراءIEC 62321 املعين "باملنتجات الكهربائية -و حتديد مستويات ست من املواد اخلاضعة  مستوى الزئبق يف مصابيح الفلورسنت" 

 للتنظمي )الرصاص والزئبق والاكدميوم والكروم سدايس التاكفؤ و ثنايئ الفينيل متعدد الربوم، االثري متعدد الربوم ثنايئ الفينيل(".

هناك حاجة لزيادة الويع بني املسهتلكني حول منتجات اإلضاءة عالية اجلودة منخفضة الزئبق، لتوجيه قراراهتم الرشائية واملشرتيات • 
 العامة.

ينبيغ تنظمي محالت إعالمية حول املخاوف بشأن الزئبق يف املصابيح الفلورية، مكا ينبيغ  توفري املعلومات حول كيفية التعامل مع • 
 املصابيح عىل حنو مناسب  )انظر القسم 6(.

إجراء معليات مراقبة  مناسبة للسوق يف اكفة الدول لضامن تلبية أهداف خفض الزئبق من قبل املصنعني واملستوردين.• 

3. االستخدام
3.1 األثر البييئ لملصابيح خالل مرحلة االستخدام

تقريبًا من األثر اإلمجايل لملصباح عىل البيئة حيدث يف مرحلة االستخدام بسبب اسهتالك  كشفت دراسة استطالعية حديثة أن 90 % 
الكهرباء.34مكا يوحض الشلك 4 أدناه، فإن متوسط اسهتالك دورة احلياة ملصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء واملصابيح الفلورية املدجمة 

فقط من اسهتالك طاقة املصابيح التوجهية ذات نفس خرج الضوء ميثالن 25 % 

طاقة دورة حياة املصابيح التوجهية واملصابيح الفلورية املدجمة ومصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء35 شلك 4: 

ُتعد حمطات توليد الكهرباء باستخدام الفحم واحدة من املصادر الرئيسية النبعاث الغازات الدفيئة )GHG(. ويمت إنتاج جزء كبري من 
الكهرباء يف دول العامل النايم من الفحم. وحترق حمطة توليد الكهرباء باستخدام الفحم ما يقرب من 500 جكم من الفحم لتوليد 100 وات 

لملصباح التوجهي الذي ميتد متوسط معره االفرتايض إىل 0100 ساعة. وتتطلب مصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء املوفر للطاقة 70 
جكم من الفحم بيمنا حيتاج املصباح الفلوري املدجم إىل 100 جكم لتوليد مكية الكهرباء الالزمة إلنارة مصباح يكون متوسط فرتة معره 

أطول بكثري عن سابقيه. لذلك فإن التبديل البسيط من املصابيح التوجهية إىل مصابيح الصامم الثنايئ الباعث للضوء أو املصابيح الفلورية 
املدجمة يؤدي إىل خفض أسايس يف انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون. حىت بالنسبة لتلك الدول اليت لدهيا مصادر متجددة من الكهرباء 

34.  U.S. Department of Energy. (2012). Life-Cycle Assessment of Energy and Environmental Impacts of LED Lighting Products. Retrieved March 10, 2012 from:  
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/2012_LED_Lifecycle_Report.pdf

35.  U.S. Department of Energy. (2012). Life-Cycle Assessment of Energy and Environmental Impacts of LED Lighting Products. Retrieved March 10, 2012 from:  
http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/2012_LED_Lifecycle_Report.pdf
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بنسبة %100 حبيث ال يزال األثر البييئ يف صاحل املصابيح املوفرة للطاقة.36

األداء البييئ للوحدة الوظيفية اخلاصة بساعة إضاءة واحدة قيد الدراسة من مزجيي الطاقة املتجددة وغري  شلك 5: 
املتجددة.37

ألن  املصابيح الفلورية املدجمة تستخدم طاقة كهربائية أقل بكثري عن تلك املصابيح التوجهية ذات نفس خرج الضوء، فإن استخدام املصابيح 
الفلورية املدجمة سيقلل إمجايل مكية الزئبق املترسب يف البيئة. 

وقد أظهرت دراسة حديثة أن املصابيح الفلورية ميكن أن تقلل نسبة الزئبق املترسب اىل البيئة بنسبة %75 . ويمت إعادة تدوير مصابيح 
الزئبق بالاكمل من خالل توليد الكهرباء مقارنة باملصابيح التوجهية. وحىت بدون إعادة تدوير املصابيح، فإن انبعاثات الزئبق من املصابيح 
الفلورية ومن حمطات توليد الكهرباء عىل مدارة العمر االفرتايض لملصباح يعد أقل كثريًا من تلك االنبعاثات املرتبطة باملصابيح التوجهية 

ذات نفس خرج الضوء.38 39 40

مقارنة بني إمجايل انبعاثات الزئبق الناجتة عن املصابيح التوجهية والفلورية العادية.41 شلك 6: 

36.  Welz T, Hischier R., M.Hilty L. (2011 April). Environmental impacts of lighting technologies - Life cycle assessment and sensitivity analysis. Environ Impact Asses Rev, 31(3), doi:10.1016/j.
eiar.2010.08.004334-343.

37.  Ibid.
38. Hu Y, Cheng H. (2012). Mercury risk from fluorescent lamps in China: Current status and future perspective, Environ Int., doi:10.1016/j.envint.2012.01.006.
39. FN39
40.  ENERGY STAR. (2012), Frequently Asked Questions Information on Compact Fluorescent Light Bulbs (CFLs) and Mercury.  Retrieved March 27, 2012, from:  

http://www.energystar.gov/ia/partners/promotions/change_light/downloads/Fact_Sheet_Mercury.pdf 
41.  Natural Resources Defense Council. (2012). The Facts about Light Bulbs and Mercury. Retrieved March 27, 2012, from: http://www.nrdc.org/legislation/files/lightbulbmercury.pdf
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لتحقيق االستفادة الاكملة من االنتقال إىل استخدام املصابيح املوفرة للطاقة، ولتجنب املخاطر البيئية والصحية يف املستقبل ولاللزتام 
باالتفاقية العاملية املقبلة اخلاصة باستخدام الزئبقGlobal Treaty on Mercury( 42(، جيب عىل الدول إنشاء نظم لتجميع وإعادة تدوير 

املصابيح الفلورية املدجمة وغريها من املصابيح املضاف إلهيا الزئبق.

3.2 قضايا الصحة والسالمة املرتبطة بالزئبق

 3.2.1 تعرض املصباح للكرس

خلصت حتليالت خمتلف املخاطر الصحية الناجتة عن املصابيح الفلورية املدجمة إىل إماكنية القضاء علهيا عن طريق الهتوية اجليدة 
والتنظيف السلمي. مفن غري احملمتل أن يؤدي حتطم املصباح الفلوري املدجم إىل التعرض للزئبق الذي يشلك هتديدًا خطريًا. وترتبط 

املخاطر بعدم االهمتام بالتنظيف ونقص الهتوية. وتمتثل االسرتاتيجية األكرث فعالية لتبديد املخاوف املرتبطة باستخدام املصابيح الفلورية 
املدجمة يف توفري معلومات واقعية دقيقة تصف املخاطر احملمتلة ووضعها يف منظورها الصحيح عالوة عىل إسداء النصاحئ الواحضة 

واملفيدة حول كيفية منع ومعاجلة الكسور. وحتتوي لك املصابيح الفلورية عىل مكيات صغرية من الزئبق اليت تسامه يف كفاءة معل 
املصباح.

ال ميثل الزئبق املوجود يف املصابيح الفلورية املدجمة السلمية أي خطر عىل املسهتلكني. ولكن قد يشلك خطرًا عندما يمت كرس الملبة 
مكية الزئبق اليت حتتوهيا  ويترسب الزئبق. وتشمتل املتغريات احلرجة اليت تؤثر يف اخلطر الناجت عن املصباح الفلوري املدجم املكسور عىل: 

الملبة وشلك/األشاكل الفزييائية والكمييائية هلذا الزئبق وجزئيات الزئبق اليت تترسب أثناء الكرس وامتصاص السطح الذي يترسب اليه 
الزئبق وطول املدة اليت سيبىق علهيا الزئبق يف موقع الكرس أو حوله والعوامل البيئية كدرجة احلرارة وجحم الغرفة ومعدل وتوقيت الهتوية 
واألمه من ذلك هو إجراءات التنظيف املتخذة من ِقبل املسهتلك. وميكن أن يسبب املصباح الفلوري املدجم املكسور إطالق خبار الزئبق الذي 

يعترب الباعث احلقييق للقلق خاصة داخل األماكن املغلقة اليت تفتقر اىل الهتوية.

وحتتوي املصابيح الفلورية املدجمة املستخدمة حاليًا يف الدول اليت تطبق أكرث اللواحئ رصامة عىل أقل من 5.0 مليجرام من الزئبق. وقد 
حتتوي املصابيح األقدم وتلك املصابيح اليت مت تصنيعها وبيعها يف الدول النامية عىل مقدار أكرب بكثري من ذلك.43ويف املقابل، ميكن أن 

عىل 500 إىل 3000 مليجرام من الزئبق. وتضم بعضًا من املثبتات احلرارية "ترموستات"  حتتوي بعض مقاييس احلرارة املزنلية "الرتمومرت"  
األقدم أكرث من جرام واحد من الزئبق. وتعترب املصابيح الفلورية املدجمة مسوئلة عن أصغر نسب  ومقاييس الضغط اجلوي "البارومرت" 

الترسب احملمتلة للزئبق يف املنازل.
ولقد أجريت العديد من التجارب لقياس ترسب الزئبق من املصابيح الفلورية املدجمة املكسورة ورصد مستويات اهلواء وأثر التعرض للزئبق.44 
ترسب أوىل رسيع لبخار الزئبق  أولًا:  45 46 47 48 49 50 51 52 53وتقدم هذه الدراسات صورة عامة معا ميكن حدوثه عند كرس مصباح فلوري مدجم: 

عىل املدى القصري للزئبق احملمول جوًا الذي يقل برسعة بعد مرور  الذي حيدث يف غضون الدقائق األوىل، مما ينتج عنه مستوى "ذروة" 
مرحلة أطول استدامة حتدث عندما يتبخر الزئبق املوجود يف حطام املصباح ببطء. وخالل األسابيع أو  ساعة عىل ترسب الزئبق. ثانيًا: 
األهشر الالحقة، قد حتدث ذروات عرضية قصرية املدى للزئبق املوجود يف اهلواء وذلك عن طريق الكنس أو املسح أو ميش الناس عىل 

الزئبق املترسب أو عن طريق تعرض املنطقة املتأثرة ألي عوامل أخرى تتسبب يف إثارة الزئبق.54

وتنبع معظم األدلة الوبائية عىل التأثريات الصحية النامجة عن التعرض إىل خبار الزئبق من الدراسات اليت جترى عىل العامل املعرضني له 
حبمك املهنة. وال توجد أية دراسة عن النساء واألطفال املعرضني لترسيبات الزئبق األولية يف املزنل من املصابيح الفلورية املدجمة. ويف ظل 
غياب الدليل عىل املخاطر الصحية النامجة عن حتطم مصباح فلوري مدجم بالنسبة هلذه الفائت من الساكن األكرث حساسية، ينصح بشدة 

اختاذ تدابري وقائية. وجيب أن تتضمن هذه التدابري تعلميات حول كيفية التعامل بعناية مع املصابيح الفلورية املدجمة ومنع كرسها ويف حالة 
حدوث هذا الكرس، يمت توضيح إجراءات التنظيف املطلوب اتباعها. وال جيب عىل األطفال والنساء احلوامل املشاركة يف تنظيف املصابيح 

الفلورية املدجمة املكسورة.

3.2.2 منع الكرس

تمتثل االسرتاتيجية األكرث أمهية يف منع حتطم املصابيح الفلورية املدجمة يف املقام األول. وجيب التعامل مع هذه املصابيح بعناية عند 
تركيهبا أو إزالهتا مع المساح هلا بأن تربد قبل أن تملس الزجاج. واثناء الرتكيب جيب الضغط فقط من خالل قاعدة السرياميك أو البالستيك 

امللحقة باملصباح وليس من خالل األنبوب الزجايج. وال جيب الضغط بشدة أثناء تركيب هذه املصابيح أو إحاكم توصيلها بشدة أكرث من 
الالزم. وجيب التعامل معها حبذر لتجنب سقوطها. وجيب توفري قطعة مقاش أثناء تغيري املصباح ووضعها رأسًا حتت املصباح الحتواء 
املصباح حال سقوطه وتهسيل معلية مجع الشظايا يف حال حدوث الكرس. وال جيب تثبيت املصابيح الفلورية املدجمة يف القواعد غري 

42.  Based on relevant Chinese standard (AQSIQ, 2002, 3003, 2009, 2010; SEPA, 1997a, 1997b) and the Energy Star criteria (USEPA, 2010) over 6000 h of operation. The energy – savings of fluorescent 
lamps translate to avoided mercury emissions from power plants, which far outweigh the mercury emissions from their disposal.

42 بناء على املقياس الصيني ذو الصلة (AQSIQ ، 2002، 3003، 2009، 2010؛ SEPA، 1997a، 1997b) و معايير ”Energy Star” (USEPA، 2010) أكثر من 6000 ساعة من التشغيل. توفير الطاقة للمصابيح الفلورية تعني جتنب انبعاثات 
الزئبق من محطات توليد الطاقة، والتي تفوق بكثير انبعاثات الزئبق من أماكن معاجلتها.

43. UNEP. (2012). Intergovernmental Negotiating Committee. Retrieved March 27, 2012, from: http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/Negotiations/INC3/tabid/3469/Default.aspx
44. Betne, R., Rajankar, P. and Tripathy, R. (2011), Toxics that glow: Mercury in compact fluorescent lamps in India. New Delhi, India: Toxics Link.
45. Agency for Toxic Substances & Disease Registry.  (2012). Children’s Exposure to Elemental Mercury:  A National Review of Exposure Events. Mercury Work. Retrieved March 27, 2012, from:  

  http://www.atsdr.cdc.gov/mercury/docs/MercuryRTCFinal2013345.pdf
46. Aucott, M., McLinden, M. and Winka, M.  (2004). Release of Mercury from Broken Fluorescent Bulbs. Environmental Assessment and Risk Analysis Element, New Jersey Department of  

  Environmental Protection. Research Project Summary. Retrieved from: http://www.state.nj.us/dep/dsr/research/mercury-bulbs.pdf
47. Lindberg, S. E., K. Roy K., and J. Owens J. (1999). Oak Ridge National Laboratory (ORNL), Sampling Operations Summary and Preliminary Data Report for PaMSWaD-I, Brevard County Landfill.  

  Oak Ridge, TN: ORNL.
48. Johnson, N.C., et al. (2008). Mercury vapour release from broken compact fluorescent lamps and in situ capture by new nanomaterial sorbents contained breakages. Environmental Science  

  and Technology, 42:5772-78.
49. Department of Environmental Protection, US. (2012). Remediation of Indoor Airborne Mercury Released from Broken Fluorescent Lamps. Retrieved March 27, 2012, from:   

   http://www.dep.state.fl.us/waste/quick_topics/publications/shw/mercury/Mercury_CFL_Dynamics-final.pdf
50. Stahler, D., Ladner, S., and Jackson, H. (2008). Maine Compact Fluorescent Lamp Study. Augusta US: State of Maine, Department of Environmental Protection
51. Nance P., Patterson J., Willis A., Foronda N. Dourson. (2012 April). Human health risks from mercury exposure from broken compact fluorescent lamps (CFLs).   

  Journal Regulatory Toxicology and Pharmacology. 62(3):542-552.
52. European Comission. (2012). Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER) Opinion on Mercury in Certain Energy-Saving Light Bulbs. Retrieved March 29, 2012, from: 

  http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_124.pdf
53. Stahler, D., Ladner, S., and Jackson, H. (2008). Maine Compact Fluorescent Lamp Study. Augusta US: Maine, Department of Environmental Protection.
54. Groth, E. (2008 February). Shedding Light on Mercury Risks from CFL Breakage.  Montpelier, VT: Mercury Policy Project.

http://www.atsdr.cdc.gov/mercury/docs/MercuryRTCFinal2013345.pdf
http://www.state.nj.us/dep/dsr/research/mercury-bulbs.pdf
http://www.dep.state.fl.us/waste/quick_topics/publications/shw/mercury/Mercury_CFL_Dynamics-final.pdf
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_124.pdf
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املستقرة او يف قواعد معرضة للدهس أو يف مناطق اللعب أو غريها من املواقع اليت قد حيدث فهيا اصطدام أو تصادم أو احتاكك من قبل 
األجسام الطائرة. وميكن استخدام املصابيح الفلورية املدجمة اليت تشمتل عىل غالف بالستيك خاريج محلاية املصباح يف املناطق املعرضة 

للخطر بشلك أكرب. وال جيب إلقاء املصابيح الفلورية املدجمة املسهتلكة يف سلة املهمالت ألهنا تكون حيهنا عرضة للكرس عندما يمت القاء 
جسم من األعىل داخل سلة املهمالت. وجيب إجراء االستعالمات عىل املستوى احمليل عن كيفية التخلص اآلمن لملصابيح املسهتلكة وأماكن 

مجع هذه املصابيح حىت يمت التخلص مهنا بشلك آمن.55

3.2.3 أفضل ممارسة يف إجراءات التنظيف

جيب أن تكون تعلميات التنظيف متوفرة وميرسة مجليع املسهتلكني. ويف حالة حتطم مصباح فلوري مدجم ، جيب تنظيف ومجع احلطام 
والزئبق وإال فإنه سيبىق يف الغرفة لفرتة طويلة من الوقت. وتطلب الحئة التصممي البييئ املعمول هبا داخل االحتاد األورويب من الرشاكت 
املصنعة تقدمي معلومات عن طريق مواقعها عىل شبكة اإلنرتنت عن كيفية قيام املسهتلكني بتنظيف احلطام يف حالة حتطم املصباح الفلوري 

املدجم.56وجيب عىل الرشاكت كتابة رابط االنرتنت، الذي يوفر مثل عىل هذه املعلومات، عىل أغلفة وعلب املصابيح.

إرشادات التنظيف املتبعة يف أسرتاليا وكندا واالحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية ووالية  وتوحض املعلومات الواردة يف امللحق )أ( 
"مني" األمريكية ومرشوع سياسية الزئبق )Mercury Policy Project( 57 58 59 60 61 62إن إسداء النصاحئ املتعلقة بالتنظيف يساعد عىل تقليل 

املخاطر احملمتلة ألهنا متكن املسهتلكني من إدارة هذه املخاطر بفعالية ومتكهنم من السيطرة عىل الوضع اخلطر. 63وبغض النظر عن جحم 
اخلطر، خيىش املسهتلكون التعرض للخطر ورمبا يزيد خسطهم عندما يتبينو أنه قد مت جحب معلومات عهنم تتعلق بالتعامل مع اخلطر أو 

عند إدراكهم أهنم ال يستطيعون السيطرة عىل اخلطر.64لذلك مفن الرضوري خلق اتصال جيد مع املسهتلك يمت من خالله رشح املخاطر 
وطرق التعامل معها لضامن قبول املسهتلك طويل األجل لملصابيح الفلورية املدجمة)انظر القسم 6(.

 )EMF( واملجاالت الكهرومغناطيسية )UV( 3.3 األشعة فوق البنفجسية

أكرث. وقد قامت   )UV( خيتلف الضوء املنبعث من املصابيح الفلورية املدجمة عن نظريهتا التوجهية يف أهنا تصدر إشعاعات فوق بنفجسية
السلطات الوطنية يف لك من أسرتاليا وكندا واالحتاد األورويب والواليات املتحدة األمريكية باستعراض املخاوف املتعلقة بصحة املسهتلك 

واملرتبطة باستخدام املصابيح الفلورية املدجمة ومازالت بعض التحقيقات جارية حىت اليوم.65وقامت اللجنة العملية التابعة لالحتاد األورويب 
 )Scientific Committee on Emerging and Newly Identified Health Risks( واملعنية مبعرفة وحتديد املخاطر الصحية املستجدة
بدراسة املخاطر الصحية احملمتلة للضوء املنبعث من املصابيح الفلورية املدجمة، وخلصت يف الهناية  إىل أن فرتة التعرض الطويلة )أكرث 

ميكن أن تتخىط احلدود املهنية للتعرض  لملصابيح الفلورية املدجمة غري احملمية من مسافة قريبة جدًا )أقل من 5 مس(  من 8 ساعات( 
لألشعة فوق البنفجسية. ومع ذلك، يبدو أن سيناريو هذا اخلطر مستبعد متامًا يف ظل الظروف العادية لالستخدام. 66مكا خلصت جلنة 

االحتاد األورويب إىل أن املرىض الذين يعانون من حساسية الضوء، ميكن أن تتفامق لدهيم أعراض احلساسية عند التعرض لألشعة فوق 
البنفجسية والضوء األزرق املنبعث من املصابيح الفلورية املدجمة. ويمت تقليل االنبعاثات فعليًا عن طريق تصمميات املصابيح املمتزية بوجود 

غطاء هلا. مكا طبقت بعض الدول أيضًا حدود انبعاث األشعة فوق البنفجسية عىل املصابيح الفلورية املدجمة ملعاجلة هذه املخاوف. نفس هذه 
املراجعة اليت أجرهتا اللجنة مل جتد دليلًا يثبت أن  وميض الضوء الصادر من املصابيح الفلورية يشلك أي خطر حصي عىل املسهتلكني. 

67والحظت اللجنة أن استخدام املصابيح الفلورية املدجمة ذات الغطاء املزدوج قد خيفف إىل حد كبري أو لكيًا لكًا من خطر االقرتاب من 

حدود  انبعاثات األشعة فوق البنفجسية يف حميط العمل يف الظروف الصعبة وخطر تفامق أعراض حساسية الضوء لدى األخشاص.

ولألخشاص الذين يعانون من حساسية اجللد عند التعرض لألشعة فوق البنفجسية  وأولئك الذين يعانون من مرض الذئبة أو أمراض املناعة 
الذاتية األخرى اليت تسبب احلساسية هلم مبجرد التعرض لألشعة فوق البنفجسية )UV(، تويص وزارة الصحة الكندية باختاذ اخلطوات 

الوقائية التالية:

رشاء املصابيح الفلورية املدجمة ذات أشعة فوق بنفجسية منخفضة.• 
رشاء املصابيح الفلورية املدجمة املزودة بغطاء مصنوع من الزجاج، الذي يقوم بفلرتة األشعة فوق البنفجسية إىل حد ما.• 
استخدام مواد إضافية من الزجاج أو البالستيك أو القامش يف اإلنارة لتكون مبثابة فالتر لألشعة فوق البنفجسية.• 
زيادة املسافة بني املستخدم واملصباح الفلوري املدجم خلفض مستوى التعرض لألشعة فوق البنفجسية.68• 

55. Equipment Energy Efficiency. (2012). A Policy Makers Guide to Mercury in Compact Fluorescent Lamps. Retrieved March 29, 2012, from:   
  http://www.energyrating.gov.au/products-themes/lighting/compact-fluorescent-lamps/documents-and-publications/?viewPublicationID=2441

56. European Commission. (2012). How to dispose of energy-saving bulbs. Retrieved March 28, 2012, from: http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/howtodispose/index_en.htm
57. US Environmental  Protection Agency. (2012). Cleaning Up a Broken CFL What to do if a CFL Breaks in Your home. Retrieved March 28, 2012, from: http://www.epa.gov/cfl/cflcleanup.html 
58. Groth, E. (2008 February).  Shedding Light on Mercury Risks from CFL Breakage. Montpelier, VT: Mercury Policy Project.
59. European Lamp Companies Federation. (2011). The European Lamp Industry’s Strategy for Domestic Lighting Frequently asked questions & answers on energy efficient lamps.  

  Retrieved March 28, 2012, from: http://www.elcfed.org/documents/080613_ELC%20FAQ%20domestic%20lighting_external.pdf 
60. Health Canada. (2012). The Safety of Compact Fluorescent Lamps. Retrieved March 28, 2012, from: http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/prod/cfl-afc-eng.php 
61. Department of Climate Change and Energy Efficiency, Australian Government. (2012). Fluorescent lamps, mercury and end-of-life management – Fact sheet. Retrieved March 28, 2012, from:  

  http://www.climatechange.gov.au/what-you-need-to-know/lighting/resources/fs.aspx#how
62. Calwell, V. (2011), Broken CFL clean-up guidance  and other related research.  Prepared for the US EPA Energy Star Program
63. Covello, V. & Sandman, P.M. (2001). Risk communication: Evolution and revolution. Johns Hopkins University Press, 164-178
64. Ibid.
65. EU. (2012). Frequently asked questions about the regulation on ecodesign requirements for non-directional household lamps. Retrieved 10 November, 2011 from:  

  http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/113 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_019.pdf
66. European Comission. (2012), Scientific Committee on Health and Environmental Risks (SCHER)  Light Sensitivity. Retrieved 15 November, 2011, from:  

  http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_019.pdf
67. Ibid.
68. Health Canada. (2012). The Safety of Compact Fluorescent Lamps. Retrieved March 28, 2012, from: http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/prod/cfl-afc-eng.php

http://www.energyrating.gov.au/products-themes/lighting/compact-fluorescent-lamps/documents-and-publications/?viewPublicationID=2441
http://ec.europa.eu/energy/lumen/overview/howtodispose/index_en.htm
http://www.epa.gov/cfl/cflcleanup.html 
http://www.elcfed.org/documents/080613_ELC%20FAQ%20domestic%20lighting_external.pdf 
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/prod/cfl-afc-eng.php 
http://www.climatechange.gov.au/what-you-need-to-know/lighting/resources/fs.aspx#how
Calwell, V. (2011), Broken CFL clean-up guidance  and other related research.  Prepared for the US EPA Energy Star Program
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/09/113 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_019.pdf
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_scenihr/docs/scenihr_o_019.pdf
http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/prod/cfl-afc-eng.php
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يقوم احملّول املدجم يف قاعدة املصباح الفلوري بإطالق جماالت كهرومغناطيسية . وهذه املجاالت الكهرومغناطيسية  الصادرة من املصابيح 
تكون غري ضارة إذا جاءت يف  نطاق تلك اليت تنتجها الدوائر الكهربائية يف األجهزة املزنلية والعديد من األجهزة   )CFL( الفلورية املدجمة

األخرى العادية. ومل تثبت البحوث املتعمقة أية تأثريات حصية ضارة نامجة عن التعرض لملجاالت الكهرومغناطيسية )EMF(. ومع ذلك، فقد 
وضعت الواكالت الوطنية واملنمظات الدولية مثل اللجنة الدولية للحامية من اإلشعاع غري املؤين حدود آمنة للسالمة من التعرض لملجاالت 

الكهرومغناطيسية )EMF(. وقد مت إدراج هذه احلدود يف ترشيعات االحتاد األورويب وصدقت علهيا منمظة الصحة العاملية والواكلة الدولية 
للحامية من اإلشعاع مكا حتدد أيضًا حزيًا هامًا لألمان69 70 71 72 . ويساعد االلزتام مبعايري السالمة املوجودة عىل تقليل التعرض لملجاالت 

الصادرة عن املصابيح الفلورية املدجمة   )EMF( الكهرومغناطيسية

3.4 اقرتاحات االستخدام 

ان مضان توفري مصابيح ذات جودة عالية يف األسواق والتحقق من مطابقهتا للحدود القصوى للزئبق يعد أمرًا رضوريًا لتقليل خماطر • 
عىل معلومات إضافية عن أنشطة الرصد والتحقق  الصحة والسالمة املرتبطني باستخدام املصابيح املوفرة للطاقة. وحيتوي )الفصل 4( 

 واإلنفاذ يف قطاع اإلضاءة.

أمه نصيحة يسدهيا املسوئلون لملسهتلكني تمتثل يف منع الكرس باملقام األول. مكا أن تقدمي النصيحة بشأن التنظيف يقلل من املخاطر • 
احملمتلة ألهنا متكن املسهتلكني من إدارة املخاطر بفاعلية وإعطاهئم حق السيطرة عىل الوضع اخلطر.73 وميكن تنظمي نشاطات 

لملشاركة املجمتعية وإصدار مطبوعات وتوفري براجم تعلميية لرشح كيفية منع التعرض للزئبق وغريها من القضايا الصحية ذات الصلة 
 باإلضاءة. 

مكا ينبيغ التحسب لملخاطر ووضعها يف االعتبار. فعيل الرمغ من وجود احمتال حبدوث تأثريات ضارة كنتيجة للتعرض الستنشاق • 
خبار الزئبق األسايس يف حالة الكرس، اعمتادًا عىل املعلومات املتاحة حاليًا، إال أن اخلرباء يؤكدون أن هذه املخاطر أقل بكثري من 
الفوائد الواحضة  الستعامل املصابيح الفلورية سواء بالنسبة لملسهتلكني أوعىل النطاق البييئ األوسع، ويرجع السبب الرئييس يف 

 ذلك إىل احلد من االنبعاثات النامجة من توليد الطاقة الكهربائية من الوقود احلفري.

من غري املرحج أن يتسبب املصباح الفلوري املدجم  املكسور يف خماطر كبرية يف حالة توفر الهتوية اجليدة والتنظيف السلمي. وترتبط • 
 املخاطر بقلة التنظيف ونقص الهتوية. وجيب توفري تعلميات حول كيفية التعامل مع املصابيح الفلورية املدجمة املكسورة لملسهتلكني مع 

 التأكيد عىل توصيل هذه املعلومات لملسهتلك وتبسيط فهمها.

عند الرتوجي لملصابيح الفلورية املدجمة )CFL(، تأكد من االمتثال الاكيف للترشيعات واملعايري املرتبطة بالسالمة والصحة داخل الدولة • 
مثل حدود نسبة الزئبق يف املصابيح.

4. هناية العمر االفرتايض
معاجلة أو مجع أو ختزين أو نقل أو التخلص من نفايات مصابيح الفلورسنت املدجمة بشلك غري الئق قد يؤدي إىل ترسب الزئبق.

ويف املاء )كزئبق ميثييل(.  ويف الرتبة )كزئبق أيوين(  ومبجرد ترسب الزئبق إىل البيئة، ميكن أن يسمتر يف الغالف اجلوي )كبخار زئبق( 
وقد يدخل بعض الزئبق يف السلسلة الغذائية عن طريق الرتامك األحيايئ والتمخض األحيايئ. ويف مراحل متعددة خالل املعاجلة داخل 

جمرى التخلص من النفايات، ميكن أن يتسبب الزئبق املترسب من مصابيح الفلورسنت املدجمة املتصدعة أو املكسورة يف خماوف حصية 
حممتلة ويف ترسيبات بيئية إذا ما أيسء التعامل مع املصابيح وتركز بمكيات كبرية. وينبيغ أن يمت التعامل النفايات اليت تتكون من عنرص 

الزئبق أو النفايات احملتوية عىل الزئبق أو امللوثة به حبيث يمت اسرتداد الزئبق أو تعطيل نشاطه بطريقة سلمية بيئيا.

براجم مجع وإعادة تدوير مصابيح الفلورسنت املدجمة مهمة أيضا ألهنا:

•  تعزز معلية اسرتداد املواد األخرى املوجودة يف املصابيح املضاف إلهيا الزئبق اليت انهتى معرها االفرتايض مثل الزجاج واملعادن احلديدية 
وغري احلديدية والفوسفورات اليت حتتوي عىل الزئبق. وميكن أن تباع بعض هذه املواد لرشاكت املصابيح والزجاج. وقد تتيح إعادة 

استخدام النفايات من الزجاج فرصا جتارية ثانوية يف البلدان النامية اليت تقرر تنفيذ أنمظة امجلع وإعادة التدوير. ويستخدم الزجاج 
املختلط، إما مبارشة أو بعد معاجلة مناسبة، لملنتجات الزجاجية ذات املتطلبات األقل نقاء، أو مكادة لكية يف العمليات الصناعية.73

•  تستخدم مصابيح الفلورسنت املدجمة املوفرة أاكسيد األتربة النادرة يف الفوسفورات املوجودة هبا. وبالتايل، ميكن أن تعيد براجم امجلع 
وإعادة التدوير نفايات املصابيح مرة أخرى إىل الصناعة، اليت تهشد طلبا قويا عىل مواد األتربة النادرة. وعىل سبيل املثال، قامت رشاكت 

إعادة التدوير باالتصال مبنمظات خدمة امجلع وإعادة التدوير يف أوروبا لزتويدها بنفايات مصابيح الفلورسنت املدجمة.

69. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. (2012). Retrieved March 17, 2012, from: http://www.icnirp.org
70. The Council of European Union. (1999, July). Council Recommendation 1999/519/EC on the limitation of exposure of the general public. Official Journal of the European Communities,  

  L199/59-L199/70. Retrieved from: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lv/rec519_en.pdf. ; and, European Commission. (2012). Healthy environments Policy.  
  Retrieved March 28, 2012, from: http://ec.europa.eu/health/healthy_environments/policy/index_en.htm

71. The World Health Organization (WHO). (2012). Electromagnetic fields. Retrieved 15 October,2011, from: www.who.int/peh-emf
72. International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection. (2012). Retrieved March 17, 2012, from: http://www.icnirp.org
73. European Lamp Companies Federation. (2011). Environmental aspects of lamps (second version). Retrieved March 29, 2012, from:  

  http://www.elcfed.org/documents/090811_ELC%20brochure%20on%20environmental%20aspects%20of%20lamps_updated_FINAL.pdf

http://www.icnirp.org
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/electrical/files/lv/rec519_en.pdf.
http://ec.europa.eu/health/healthy_environments/policy/index_en.htm
http://www.who.int/peh-emf
http://www.icnirp.org
http://www.elcfed.org/documents/090811_ELC%20brochure%20on%20environmental%20aspects%20of%20lamps_updated_FINAL.pdf


الفصل 5: محاية البيئة والصحة15

•  حتتوي مصابيح LED  املسهتلكة أيضا عىل نفايات إلكرتونية وغريها من العنارص اليت جيب مجعها والتخلص مهنا بطريقة سلمية بيئيا.

4.2  توسيع نطاق مسؤولية املنتجني

أو املالية، عن املُنَتَََََج  بأنه "هنج السياسات البيئية الذي يمت فيه توسيع مسؤولية املنتجني ، املادية و /  يعرف توسيع نطاق مسؤولية املنتجني " 
بأهنم الذين يطرحون املنتجات يف السوق )الرشاكت املصنعة  املنتجون "  لتمشل دورة حياة املُنَتَََََج يف مرحلة ما بعد االسهتالك". 74ويعرف " 
والتجار وجتار امجللة وجتار التجزئة لملصابيح(. وقد تكون براجم اسرتجاع النفايات جزءا من خمططات املسؤولية املوسعة لملنتجني واليت 

تقدم فوائد خمتلفة مهنا:
املواد املنتجات /  إعفاء احلكومة احمللية من األعباء املالية، ويف بعض احلاالت، التشغيلية للتخلص من النفايات /   • 

•  تجشيع الرشاكت عىل تصممي منتجات ألغراض إعادة االستخدام وإعادة التدوير واخزتال املواد؛
•  تجشيع االبتاكر يف تكنولوجيا إعادة التدوير. 75

 ويتوفر الوصف التفصييل لرباجم توسيع نطاق مسؤولية املنتجني املوسعة يف العديد من منشورات منمظة التعاون االقتصادي والتمنية 
.76ويعمتد توسيع نطاق مسؤولية املنتجني عىل تقامس املسؤوليات بني اجلهات املعنية، حبيث يمت إرشاك مجيع األطراف يف تسلسل 

املسؤوليات واحلصول عىل دمعهم هلذه العملية. وينبيغ للجهات املعنية أن تشارك يف حتديد أهداف الرباجم. وجناح برناجم توسيع نطاق 
مسؤولية املنتج يكون أكرث احمتاال إذا أحيط امجلهور عملا بتفاصيل الربناجم الفنية وأدوار ومسؤوليات األطراف األخرى. وميكن لألنشطة 
إعادة التدوير ودمع وصقل تلك املخططات، مما يساعد عىل حتقيق أهداف  يف سلسلة القمية أن تشارك يف إنشاء أنمظة التوزيع وامجلع / 

التلكفة ويعزز املشاركة العامة.

وتضطلع احلكومات معوما بدور رائد يف إنشاء براجم توسيع نطاق مسؤولية املنتجني من خالل تطوير ما يلزم من  أطر تنظميية ومعايري 
لملعاجلة وبراجم ملراقبة األسواق؛ ومجع البيانات عن أداء الرباجم، وإنشاء معايري أداء اإلضاءة فميا يتعلق بالعمر االفرتايض والمسية؛ 
واعمتاد قامئة برشاكت إعادة التدوير املؤهلة واالحتفاظ هبا، وتجشيع مشاركة األطراف املعنية وامجلهور. وغالبا ما تتوىل أطراف ثالثة 

إدارة نظم امجلع واالستعانة مبصادر خارجية لعمليات إعادة التدوير املصابيح املسهتلكة واسرتداد املواد الصاحلة لالستخدام مهنا.
و"التوجيه اخلاص  ومت إدخال مفهوم توسيع نطاق مسؤولية املنتجني يف ترشيعات االحتاد األورويب من خالل "التوجيه اخلاص بالنفايات" 
بنفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية". وقد قادت التوجهيات اخلاصة بنفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية، من بني أمور أخرى، إىل 
وضع خطط مجلع مصابيح الفلورسنت املدجمة يف لك دولة من دول االحتاد األورويب. ويف إطار هذه الرباجم، يمت التعاقد مع مشغل من 

اخلارج لتنظمي ومتويل معلية مجع وإعادة تدوير املصابيح يف هناية معرها اإلنتايج.77

4.3 منع وتقليل نفايات منتجات اإلضاءة املضاف إلهيا الزئبق

باإلضافة إىل اتباع إرشادات معاهدة بازل، ينبيغ للبلدان التشاور وااللزتام بالرشوط اخلاصة بالسلطة الوطنية واحمللية.78وإجراءات 
املعاجلة والفصل وامجلع والتعبئة ووضع البطاقة التعريفية والنقل والتخزين أثناء معلية التخلص من نفايات مصابيح الفلورسنت املدجمة 

تشبه اإلجراءات اخلاصة بالنفايات اخلطرة األخرى. ومع ذلك، يفضل إنشاء نظام آمن ومغلق الستخدام الزئبق. وينبيغ احليلولة دون التلوث 
بالزئبق من جماري النفايات عن طريق حتديد احلدود القصوى حملتويات الزئبق يف املنتجات ورشاء نسبة منخفضة من مصابيح الفلورسنت 

املدجمة الزئبقية. وينبيغ فصل النفايات احملتوية عىل الزئبق ومجعها، وبعد ذلك يمت اسرتداد الزئبق من النفايات واستخدامه يف اإلنتاج 
)بدال من استخدام الزئبق األويل( أو التخلص منه بطريقة سلمية بيئيا.

4.3.1 إجراءات مجع النفايات وإدارهتا

تويص إرشادات بازل باإلجراءات التالية عند تنفيذ براجم مجع مصابيح الفلورسنت املدجمة املسهتلكة:79

•  اإلعالن عن الربناجم ومستودعات النفايات والفرتات الزمنية للجمع للك املالك احملمتلني هلذه النفايات
•  إتاحة وقت اكف لرباجم امجلع الستمكال معلية مجع لك هذه النفايات

•  إدراج معلية مجع لك هذه النفايات يف الربناجم
•  توفري حاويات معقولة ومواد نقل آمنة ملاليك النفايات اليت حتتاج إىل إعادة تعبئهتا أو جعلها آمنة للنقل

•  إنشاء آليات بسيطة ومنخفضة التلكفة لعملية امجلع
•  مضان سالمة لك من القامئني عىل توصيل تلك النفايات إىل املستودعات والعاملني يف املستودعات

•  التأكد من أن مشغيل املستودعات يستخدمون طريقة مقبولة للتخلص من النفايات
•  التأكد من أن الربناجم واملرافق تيف باملطالب الترشيعية املطبقة

•  التأكد من فصل هذه النفايات من جماري النفايات األخرى.

74. OECD. (2001). Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments. Paris, France: OECD.
75. OECD. (2001). Extended Producer Responsibility: A Guidance Manual for Governments. Paris, France: OECD.
76. Ibid.
77. European Commission. (2012). The Producer Responsibility Principle of the WEEE Directive. Retrieved March 28, 2012, from: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/final_rep_okopol.pdf
78. Basel Convention Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of Elemental Mercury and Wastes Containing or Contaminated with Mercury adopted by the   

  Conference of the Parties at the tenth meeting in 2011. Retrieved February 1, 2012, from:  
  http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/mercury/guidelines/UNEP-CHW-10-6-Add_2_rev_1.pdf

79. Ibid.

http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/final_rep_okopol.pdf
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/mercury/guidelines/UNEP-CHW-10-6-Add_2_rev_1.pdf
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جيب التخلص من النفايات احملتوية عىل الزئبق يف حاوية مصممة خصيصا يف حمطة أو مستودع مجع النفايات من أجل جتنب خلطها مع 
النفايات األخرى. وينبيغ أن يقوم جبمع تلك النفايات أخشاص مرصح هلم بذلك من قبل احلكومات احمللية أو السلطات املختصة. وللحد من 

ترسب الزئبق للبيئة يف لك مرحلة، ينبيغ مجع مصابيح الفلورسنت املدجمة سلمية وختزيهنا ونقلها بعناية إلدارهتا بشلك سلمي بيئيا عىل 
النحو املبني يف الشلك 7 أدناه.

إدارة دورة حياة املصابيح املضاف إلهيا الزئبق80 الرمق 7: 

4.3.2  مجع النفايات اليت حتتوي عىل الزئبق

تقرتح إرشادات بازل ثالثة خيارات مجلع النفايات احملتوية عىل الزئبق، مثل مصابيح الفلورسنت املدجمة:

•  حمطات مجع النفايات أو مستودعات ترك املهمالت
•  امجلع يف األماكن العامة أو احملال التجارية

•  امجلع يف املنازل من قبل جاميع النفايات

جيب التخلص من النفايات احملتوية عىل الزئبق فقط يف حاوية مصممة خصيصا لذلك  حمطات مجع النفايات أو مستودعات ترك املهمالت: 
يف حمطة أو مستودع مجع النفايات لتجنب خلط النفايات احملتوية عىل الزئبق مع النفايات األخرى. وينبيغ أن جيمعها فقط أخشاص 

اجلهات املختصة. مرصح هلم بذلك من قبل احلكومات احمللية أو السلطات/ 

وينبيغ أن تكون هناك صناديق أو حاويات ملصابيح الفلورسنت املدجمة متاحة لالستخدام العام يف حمطات مجع النفايات املوجودة. وجيب 
أو الشعار لتهسيل املعرفة العامة وزيادة املشاركة. أن محتل لك احلاويات املخصصة نفس اللون و / 

وينبيغ جتنب كرس مصابيح الفلورسنت املدجمة من خالل تصممي صندوق مناسب وعن طريق تقدمي معلومات مكتوبة عن إجراءات امجلع. 
لملصابيح عن طريق تثبيت لوحات لينة متتالية. وبدال من ذلك، ميكن توفري صندوق صغري  وجيب أن تقلل حاويات امجلع من "السقوط احلر" 
املستخدمني لوضع مصابيحهم املسهتلكة بعناية وعدم كرسها. ومثة خيار آخر لتقليل كرس املصابيح وهو أن يسمل املسهتلك  مفتوح "يدعو" 

املصابيح للعاملني املدربني واملختصني يف حمطة امجلع الذين يضعون املصابيح يف الصندوق نيابة عنه. وإذا كرس مصباح الفلورسنت 
املدجم، ينبيغ عىل الفور هتوية املنطقة الهتوية وجيب عىل املوظفني اتباع إجراءات التنظيف.

80. Ibid.

استخدام اإلدارة السلمية 
بيئيا لملصابيح اليت 

انهتى معرها االفرتايض

القضاء عىل خماطر الكرس 
مبعرفتك ما ستفعله

غري أساليب االنتاج للقضاء 
عىل حوادث  ترسب الزئبق 

يف ماكن العمل

مجتيد النفايات أو ضعها يف  يمت تثبيت/ 
حاوية تيف باملعايري ألغراض التخلص من / 

ختزين النفايات عىل املدى الطويل

التخلص من 
املصباح

الزئبق أثناء 
االستخدام

مصدر الزئبق

اسرتداد املواد 
القابلة للتدوير

الزئبق املسرتد

التثبيتالتخزين املؤقت التجميد/ 

ختزين النفايات/ 
التخلص مهنا 

عىل  عىل الدوام/ 
املدى الطويل
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ميكن مجع مصابيح الفلورسنت املدجمة جنبا إىل جنب مع النفايات احملتوية عىل الزئبق عن  امجلع يف األماكن العامة أو احملال التجارية : 
طريق وسائل مجع أخرى مصممة خصيصا لذلك يف احملالت التجارية أو األماكن العامة مثل قاعات البلديات أو املباين العامة األخرى أو 
ماكتب املرافق أو منافذ البيع بالتجزئة، رشيطة أن تتوافر حاويات مجع مناسبة. وحقيقة أن املصابيح ينبيغ مجعها بشلك منفصل جيب أن 

تنرش أيضا بشلك واحض يف منافذ البيع بالتجزئة. ويف مواقع امجلع العامة، ينبيغ فقط استخدام احلاويات مصممة خصيصا هلذا الغرض 
حييث تكون قادرة عىل احتواء خبار الزئبق من املصابيح املكسورة.81وجيب أن يمتكن املسهتلكون من نقل مصابيحهم املسهتلكة إىل تلك 

األماكن دون دفع رسوم. ويتعني عىل جاميع النفايات املرصح هلم، مثل جاميع  النفايات التابعني للبلدية أو للقطاع اخلاص )عىل سبيل 
املثال جامعو النفايات املوثوق هبم من قبل املنتجني(، مجع النفايات يف صناديق أو حاويات مجع النفايات.

وينبيغ مراقبة صناديق أو حاويات النفايات احملتوية عىل الزئبق لتجنب وضع أي النفايات أخرى فهيا. وينبيغ أيضا وضع بطاقة تعريفية 
عىل الصناديق أو احلاويات ووضعها حبيث ميكن مراقبهتا يف منطقة جيدة الهتوية، عىل سبيل املثال، خارج املبىن يف ماكن مغىط وآمن.

خيار مركز ترك املهمالت82 اجلدول 1: 

الوصف خيار امجلع

أو املتخصصة )مثل حمالت منتجات  منافذ البيع بالتجزئة اخلاصة والعامة )مثل حمالت السوبر ماركت( 
اإلضاءة، وموردي أمعال البناء(. وتعترب نقاط بيع مصابيح الفلورسنت املدجمة نقاط ترك مهمالت 

منطقية، رشيطة أن تكون مزودة بشلك حصيح.

ميكن الوصول إلهيا. جتار التجزئة مه أحد أطراف املصلحة وينظر إلهيم عىل أهنم يتحملون  املزايا: 
املسؤولية فميا يتعلق مبصابيح الفلورسنت املدجمة. ويعترب ذلك امتداد منطيق ملفهوم توسيع مسؤولية 

املنتجني. وميكن أن يدجموا نفايات املصابيح مع عنارص خمتارة من النفايات األخرى اليت حتتوي عىل 
الزئبق

منافذ البيع بالتجزئة

توضع نقطة مجع واحدة عند مركز التسوق.

مثملا مر أعاله بالنسبة لتجار التجزئة. املزايا: 

املخاطر املرتبطة بالسالمة. نقاط ترك املهمالت يف مركز التسوق تكون مقبولة فقط إذا اكنت  العيوب: 
مزودة بعاملني.

مركز التسوق

مركز لرتك النفايات عىل مدار 24 ساعة، وغالبا ما يكون أيضا نقطة بيع. مثملا مر أعاله يكون مقبوال 
فقط إذا اكن مزودا بعاملني.

ميكن الوصول إليه عىل مدار 24 ساعة. من الهسل الدجم مع النفايات األخرى اليت حتتوي  املزايا: 
عىل الزئبق

مراكز معليات ملدة 24 ساعة

املراكز اليت تسرتد أو تشرتي املواد القابلة للتدوير كوسيط بني امجلهور أو جامعو النفايات الصاحلة 
إلعادة استخدامها ورشكة إعادة تدوير املواد.

االعتياد عىل النفايات، ولكن ليس ذلك حممتال مع النفايات اخلطرة. غالبا ما تكون يف موقع  املزايا: 
مركزي.

مركز االسرتجاع

تعمل املرافق ذات املنفعة العامة مكراكز لرتك مصابيح الفلورسنت املدجمة املسهتلكة

اعتياد مفرتض عىل مصابيح الفلورسنت املدجمة ومسؤولية مفرتضة عن هذه املصابيح. ميكن  املزايا: 
أن تكون جيدة للدعاية. اإلدارة السلمي يه االحمتال األرحج. لن تندجم بهسولة األخرى مع أنواع 

النفايات األخرى اليت حتتوي عىل الزئبق.

املرافق ذات املنفعة العامة

مرافق البلدية تمشل مواقع للنفايات واملرافق املدنية األخرى.

عادة تكون حتت السيطرة املناسبة. حىت لو مل تكن مرتبطة مبستودعات البلدية، فإهنا تكون  املزايا: 
مزودة عادة بالعاملني وختضع لظروف حمكومة

مرافق البلدية  

.احلاوية املتنقلة اآلمنة واملصممة خصيصا هلذا الغرض واليت توضع يف موقع اسرتاتيجي. جيلب 
امجلهور مصابيح الفلورسنت املدجمة، والنفايات األخرى اليت حتتوي عىل الزئبق، إىل الوحدة حيث 

يمت فرزها والتعامل معها بشلك مناسب.

الوحدات املتنقلة

لضامن كفاءة مجع النفايات احملتوية عىل الزئبق من قبل جاميع النفايات احملليني، ستكون  امجلع عند املنازل من قبل جاميع النفايات: 
هناك حاجة إىل مبادرة أو آلية قانونية. فعىل سبيل املثال، ينبيغ عىل احلكومات ومنيجت املنتجات املضاف إلهيا الزئبق أو الواكالت األخرى 
81. Glenz, T. G., Brosseau, L.M., Hoffbeck, R.W. (2009). Preventing Mercury Vapor Release from Broken Fluorescent  Lamps during Shipping. J. Air and Waste Management Association, 59, 266-272.
82. Southern African NGO Network. (2012). Recovery of Compact Fluorescent Lamps from the general household waste stream. Retrieved March 28, 2012, from: 
         http://www.ngopulse.org/sites/default/files/Recovery%20of%20Compact%20Fluorescent%20Lamps%20from%20the.pdf

http://www.ngopulse.org/sites/default/files/Recovery%20of%20Compact%20Fluorescent%20Lamps%20from%20the.pdf
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توفري ترتيبات مجلع النفايات احملتوية عىل الزئبق من قبل جاميع النفايات احملليني.

خيار امجلع املنفصل83 اجلدول 2: 

الوصف خيار امجلع

مجع مواد خمتارة عىل الرصيف هلا قمية يف إعادة تدوير من خالل القطاع غري 
الرمسي.

املخاطر الصحية املرتتبة عىل تعرض األفراد املتكرر للنفايات. العيوب: 

جامعو النفايات الصاحلة إلعادة تدويرها  

أكياس مجع نفايات منفصلة ذات لون معني جيمعها جهاز خديم مجلع النفايات وإما 
مرفق املعاجلة أو يمت التخلص مهنا يف مكب نفايات  حتول إىل مكب النفايات اخلطرة / 

عام لينتشلها جامعو النفايات اليت ميكن إعادة تدويرها.
لوجستيات التحويل إىل مكب النفايات اخلطرة باهظة. وقيام جاميع النفايات  العيوب: 
اليت ميكن إعادة تدويرها هبذه العملية عند املكبات يرتتب هيلع نفس املخاطر الصحية 

عىل النحو الوارد أعاله

كيس منفصل، امجلع مع النفايات العامة

يمت مجع مصابيح الفلورسنت املدجمة يف أكياس ملونة أو يف صناديق خاصة من قبل 
جهاز خديم خمصص هلذا الغرض. ويتوقع أن تكون أجحام األكياس صغرية وبالتايل 

متديد فرتات امجلع.

املواعيد املقررة للجمع قد متثل حتديا وتاكليف اخلدمات اللوجستية عالية جدا العيوب: 

امجلع املخصص لنفايات مصابيح الفلورسنت 
املدجمة والنفايات املزنلية

4.3.3  برناجم اسرتجاع النفايات

بصفة عامة، تركز براجم االسرتجاع عىل املنتجات االسهتالكية اليت تستخدم عىل نطاق واسع، مثل املصابيح.84وقد تشري براجم االسرتجاع  
إىل مجموعة متنوعة من النظم القامئة لتحويل املنتجات من جمرى النفايات ألغراض إعادة التدوير أو إعادة االستخدام أو التجديد أو 

اسرتداد املواد الصاحلة لالستخدام يف بعض احلاالت. وميكن أن تكون هذه الرباجم مبادرات طوعية يقدمها القطاع اخلاص )مثل الرشاكت 
واليت توفر الفرصة لملسهتلكني إلعادة مصابيح الفلورسنت املستخدمة إىل نقطة الرشاء أو إىل  املصنعة وجتار التجزئة يف بعض احلاالت( 
مرفق حمدد آخر. وتقدم بعض براجم االسرتجاع حوافز مالية لملسهتلكني، وبعضها حيصل عىل تفويض أو يمت إدارته من قبل احلكومات، 

وأخرى ميكن أن متول بشلك جزيئ أنشطة التخلص أو إعادة التدوير.85

ويتوقف اختيار نظام امجلع كثريا عىل السياق والثقافة الوطنيني. فعىل سبيل املثال، أجرت رابطة النفايات اإللكرتونية يف جنوب أفريقيا 
دراسة خاصة الختيار حل مناسب الستعادة مصابيح الفلورسنت املدجمة ملقاطعة الكيب الغربية بني املجموعات ذات الدخل املنخفض 

واملتوسط   والعايل. واكتشفت الدراسة أنه بالنسبة مجليع مجموعات فائت الدخل تعترب الصناديق املرسومة بشلك خاص واآلمنة بشلك 
مناسب واليت توضع يف مواقع مركزية يه اخليار املقبول السرتداد املصابيح املسهتلكة. ويف الغالب، تشلك نقاط البيع أو جتار التجزئة 

إىل معىن "عىل مسافة قريبة". لذلك متثل الوحدات املتنقلة حال  موقعا مركزيا، ولكن يف املناطق ذات الدخل املنخفض تشري لكمة "مركزية" 
معقوال يف املناطق منخفضة الدخل.86وقد يكون من الرضوري إجراء دراسات مماثلة يف البلدان اليت تكون فهيا معليتا فصل وإعادة تدوير 

النفايات غري مألوفتني ومفاهمي ال متارس بصفة عامة.

4.3.4  التعبئة ووضع البطاقات التعريفية والنقل

لنقل مصابيح الفلورسنت املدجمة من مباين املولدات أو نقاط امجلع العامة إىل منشآت معاجلة النفايات، ينبيغ تعبئة النفايات ووضع بطاقة 
تعريفية علهيا بشلك سلمي. وغالبا ما حتمك معلييت التعبئة ووضع البطاقة التعريفية للنقل الترشيعات اخلاصة بالنفايات الوطنية اخلطرة أو 
بنقل البضائع اخلطرة، واليت ينبيغ الرجوع إلهيا أوال. وأثناء معلية النقل، ينبيغ حتديد هذه النفايات وتعبئهتا ونقلها وفقا لتوصيات األمم 

اللواحئ المنوذجية )الكتاب الربتقايل(. 87وجيب أن يكون القامئون عىل نقل هذه النفايات مؤهلني  املتحدة بشأن نقل البضائع اخلطرة: 
ومعمتدين لناقالت املواد والنفايات اخلطرة. وميكن احلصول عىل إرشادات بشأن النقل اآلمن لملواد اخلطرة من احتاد النقل اجلوي الدويل 

واملنمظة البحرية الدولية، وجلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ومنمظة الطريان املدين الدويل.88 89 90 91 

83. Southern African NGO Network. (2012). Recovery of Compact Fluorescent Lamps from the general household waste stream. Retrieved March 28, 2012, from:  
  http://www.ngopulse.org/sites/default/files/Recovery%20of%20Compact%20Fluorescent%20Lamps%20from%20the.pdf

84. Honda, S. (2005). Study on the Environmentally Sound Management of Hazardous Wastes and Other Wastes in the Asia, Tsinghua University, Beijing, P.R.China, Postdoctoral Dissertation.
85. ألف دراسة أجرتها اإلدارة السليمة ملشروع منتجات الزئبق (DINAMA / UNEP / اليونيدو / اتفاقية بازل) في أوروجواي تبني أنه في حالة استخدام احلوافز املالية لبرنامج االسترداد، يجب ان يتم توفير خصم على املصباح اجلديد عند 

تسليم املصباح املستهلك ، ولكن يجب أن ال يكون لها قيمة صرف (أي: السماح بشراء أشياء أخرى في السوبر ماركت)، ألنه في مثل هذه احلالة فإن جامعي النفايات املنزلية غير الرسميني قد يقوموا بتخزين املصابيح على نحو غير مالئم 
(Descripción de Posibles Alternativas Tecnológicas y Costos Asociados al Tratamiento de Lámparas Fluorescentes Descartadas, 2012) .(في منازلهم)

86. Southern African NGO Network. (2012). Recovery of Compact Fluorescent Lamps from the general household waste stream. Retrieved March 28, 2012, from:  
  http://www.ngopulse.org/sites/default/files/Recovery%20of%20Compact%20Fluorescent%20Lamps%20from%20the.pdf

87. UNECE. (2012). UN Recommendations  on the Transport of Dangerous Goods (Model Regulations). Retrieved March 18, 2012, from:  
  http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_e.html

88. ATA. (2012). Dangerous  Goods Regulations  Manual.  Retrieved March 18, 2012, from: http://www.iata.org/ps/publications/dgr/pages/index.aspx
89. IMO. (2012). International  Maritime  Dangerous Goods Code. Retrieved March 18, 2012, from: http://www.imo.org/Safety/mainframe.asp?topic_id=158
90. UNECE. (2012). UN Recommendations on the Transport of Dangerous Goods (Model Regulations). Retrieved March 18, 2012, from:,  

   http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_e.html
91. ICAO. (2012). Annex 18 - The Safe Transport of Dangerous Goods by Air. Retrieved March 18, 2012, from:, http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/annex-18.aspx

http://www.ngopulse.org/sites/default/files/Recovery%20of%20Compact%20Fluorescent%20Lamps%20from%20the.pdf
http://www.ngopulse.org/sites/default/files/Recovery%20of%20Compact%20Fluorescent%20Lamps%20from%20the.pdf
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http://www.iata.org/ps/publications/dgr/pages/index.aspx
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http://www.unece.org/trans/danger/publi/unrec/rev15/15files_e.html
http://www.icao.int/safety/DangerousGoods/Pages/annex-18.aspx
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وقد وضعت معايري دولية لوضع البطاقات التعريفية وحتديد النفايات بشلك مناسب. وهذه املواد املرجعية التالية مفيدة يف هذا الصدد:

• جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )2003(  : النظام املنسق عامليا لتصنيف املواد الكمييائية ووضع البطاقة التعريفية علهيا.
• منمظة التعاون االقتصادي والتمنية ) )2001b النظام املنسق للتصنيف املتاكمل لصحة اإلنسان واملخاطر البيئية لملواد الكمييائية واملخاليط.

4.3.5 التخزين واملعاجلة

من املهم التخزين املناسب للنفايات اليت تتكون من عنرص الزئبق والنفايات احملتوية عىل الزئبق أو امللوثة به بعد التجميع ولكن قبل التخلص 
مهنا. وجيب استيفاء الرشوط التقنية املتعلقة بتخزين النفايات اخلطرة، مبا يف ذلك املعايري واللواحئ الوطنية وكذلك اللواحئ الدولية. وميكن 

احلصول عىل معلومات حول طرق التخزين واملعاجلة واإلرشادات يف امللحق باء.

تقليل نفايات منتجات اإلضاءة املضاف إلهيا الزئبق  بلدان متعددة -  دراسة حالة - 

أسرتاليا92 

اكنت النفايات اإللكرتونية عىل جدول أمعال احلكومة االحتادية االسرتالية منذ منتصف التسعينات من القرن املايض. واكن جملس البيئة 
أول من حدد النفايات اإللكرتونية باعتبارها أحد  واحملافظة االسرتايل والنيوزيلندي )اآلن استعيض عنه مبجلس محاية البيئة والرتاث( 

مصادر القلق. مكا حبث املجلس، اليت يتألف من وزراء بيئة الواليات واألقالمي واحلكومة األسرتالية، إدارة هناية العمر االفرتايض ملصابيح 
الفلورسنت املدجمة واملصابيح املضاف إلهيا الزئبق. ويف يوليو 2010، أطلقت خطة وطنية طوعية لزيادة معليات إعادة تدوير املصابيح 

املضاف إلهيا الزئبق.

والتخلص من النفايات ومعاجلهتا من أمه مسؤوليات حكومات الواليات واحلكومات احمللية يف أسرتاليا. ويمت الرتكزي أوال عىل تلك 
القطاعات اليت متثل أكرب اسهتالك لملصابيح احملتوية عىل الزئبق، وقطاعات اإلضاءة التجارية والعامة. وتقوم اخلطة عىل التعاون بني 

الصناعة واحلكومة، بإدارة جملس اإلضاءة يف اسرتاليا وبرعاية جملس محاية البيئة والرتاث. وهناك بديل للتخلص من مصابيح الفلورسنت 
املدجمة يف مكبات النفايات وهو أخذها إىل رشاكت إعادة تدوير متخصصة تستطيع ليس فقط استعادة الزئبق بأمان، ولكن أيضا الزجاج 

والفوسفور واألملنيوم يف املصابيح. ويباع عادة الزئبق املسرتد لقطاع األسنان، حيث يمت استخدامه يف معليات احلشو.

الصني93

يف أكتوبر 2008، وافق جملس الدولة الصيين عىل "قانون إدارة النفايات اإللكرتونية". ويفرض هذا القانون، الذي هيدف إىل تعزيز 
االستخدام املسمتر لملوارد، إعادة تدوير االلكرتونيات اليت انهتى معرها االفرتايض ورصد معلية معاجلهتا. ومبوجب هذا القانون، تتوىل 

معلية إعادة التدوير الرشاكت املرخص هلا فقط من قبل إدارة السلطة احمللية ذات الصلة. وتقوم هذه اإلدارات بإنشاء صندوق خاص 
ملعاجلة نفايات األجهزة الكهربائية واإللكرتونية. وجيب عىل الرشاكت املصنعة أن تتبىن  تصاممي لملنتجات تمتزي باملعاجلة غري اخلطرة 

املوارد، واختيار املواد غري اخلطرة وغري السامة أو ذات احلد األدىن من اخلطورة أو المسية اليت يمت إعادة تدويرها وإعادة استخدامها 
بهسولة، وتوفري معلومات عن تكوين املنتج وإعادة التدوير ومعاجلة التعلميات املرتبطة باملنتج واملواد . ولدى الصني اآلن خطط ل100 مدينة 
يزيد عدد ساكهنا عن مليون نمسة إلنشاء مراكز مجتيع وإعادة تدوير النفايات والفصل بني النفايات البلدية واإللكرتونية يف جماري نفايات 

خمتلفة.

االحتاد األورويب

نفذت عدة دول االوروبية قوانني حتظر التخلص من النفايات اإللكرتونية يف مقالب القاممة يف التسعينات من القرن املايض. وخلق هذا 
اإلجراء صناعة معاجلة النفايات اإللكرتونية يف أوروبا وأطلق جهودا قانونية للدول األعضاء لتنسيق اإلجراءات املتعلقة بإدارة النفايات 
فائت املعدات الكهربائية واإللكرتونية،  اإللكرتونية. ويف وقت الحق حددت “التوجهيات اخلاصة بنفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية” 

ووضعت أهدافا لعمليات امجلع وإعادة التدوير واسرتداد املواد القابلة لالستخدام مرة أخرى بالنسبة لملعدات الكهربائية واإللكرتونية جكزء 
من مبادرة ترشيعية حلل مشلكة المكيات املزتايدة من النفايات اإللكرتونية اليت حتتوي عىل مواد سامة مثل الزئبق والرصاص.

إىل جعل مصنيع املعدات مسؤولني ماليا أو ماديا عن منتجاهتم اليت  وهتدف “التوجهيات اخلاصة بنفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية” 
انهتى معرها االفرتايض يف إطار توسيع املسؤولية عن املنتج. وينبيغ أن يكون لدى املستخدمني املزنليني لملعدات الكهربائية واإللكرتونية 

إماكنية إعادة نفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية عىل األقل جمانا وجيب عىل الرشاكت املصنعة التخلص مهنا بطريقة صديقة للبيئة، من 
خالل التخلص مهنا أو إعادة استخدامها أو جتديدها. وأدخلت مجيع البلدان األعضاء يف االحتاد األورويب "التوجهيات اخلاصة بنفايات 
يف قوانيهنا الوطنية، وبالتايل أنشأت خمططات وطنية لالمتثال هلذه التوجهيات.94وليست هذه املخططات  املعدات الكهربائية واإللكرتونية" 

و"التوجهيات اخلاصة بنفايات  الوطنية متطابقة بل ختتلف من بلد إىل آخر، ولكن جيب أن متتثل مجيعها لـ "التوجهيات اخلاصة بالنفايات" 
املعدات الكهربائية واإللكرتونية".95

منذ أغسطس 2005، اكنت الرشاكت املصنعة لإللكرتونيات يف االحتاد األورويب مسؤولة ماليا عن االمتثال لـ"التوجهيات اخلاصة بنفايات 
املعدات الكهربائية واإللكرتونية".  ومبوجب هذه التوجهيات، يقوم لك بلد بتدوير ما ال يقل عن أربعة كيلوغرامات من النفايات اإللكرتونية للفرد 

سنويا. ويتوقع من هذه التوجهيات أيضا "تقليل الصادرات من النفايات اإللكرتونية والنفايات اإللكرتونية."96ويقوم وزراء البيئة يف االحتاد 
92. Department of Sustainability, Environment, Water, Population and Communites, Australian Government. (2012). Safe disposal of mercury-containing lamps in Australia.  

  Retrieved March 18, 2012, from:, Available at: http://www.environment.gov.au/settlements/waste/lamp-mercury.html
93. Ewaste Guide. (2012). China approves e-waste regulation—systems  proposed, penalties established. Retrieved March 18, 2012, from: http://ewasteguide.info/china-approves-e-was
94. The new WEEE was adopted by the Council on June 7, 2012. Retrieved July 10, 2012 from:  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/130724.pdf
95. Osram AG. (2012). Local Recycling Partners. Retrieved March 18, 2012, from: http://www.osram.com/osram_com/sustainability/products/recycling/local-recycling-partners/index.jsp
96. European Commission. (2012). The Producer Responsibility Principle of the WEEE Directive. Retrieved March 18, 2012, from: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/final_rep_okopol.pdf
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ويف المنسا، عىل سبيل املثال، لضامن تجشيع املسهتلكني عىل االمتثال للتوجهيات اخلاصة بنفايات املعدات الكهربائية واإللكرتونية يفرض 
رمسان فوريان يبلغ مجموعهام يورو واحد يف نقاط البيع. ويمت إرجاع هذا املبلغ لملسهتلك عندما يمت إرجاع املصباح، ويمشل ذلك رسوم 
إعادة التدوير لملصباح. ويشار إىل هذه الرسوم يف أحد بنود إيصال املبيعات. وقد أدى هذا الربناجم إىل معدل عائد بلغ أكرث من 50٪ . 

وتقدر معدالت إعادة التدوير احلالية يف حدود ٪80 من مجيع املصابيح املضاف إلهيا الزئبق اليت مت اسهتالكها.

اهلند

بتلكيف من وزارة البيئة والغابات، ورابطة مصنيع املصابيح الكهربائية ومكوناهتا يف اهلند، ومنمظات املجمتع املدين األخرى، معل معهد 
الطاقة واملوارد مع األطراف املعنية يف اهلند لتطوير إطار وظييف وطين إلدارة مصابيح الفلورسنت املدجمة املسهتلكة ومصابيح الفلورسنت 

األخرى.98  ودجمت مراحل تطوير هذا النظام ما ييل:

•  إنتاج واسهتالك خمزون املصابيح املضاف إلهيا الزئبق عىل الصعيدين الوطين وعىل صعيد الواليات
•  تقيمي خيارات امجلع والتخلص واإلدارة من حيث صلهتا باألطر احلالية يف اهليالك القانونية والتنظميية واملؤسسية يف لك من املناطق الوطنية 

واملختارة
•  صياغة اآلليات املالية احملمتلة املتعلقة بسلسلة التوريد الاكملة )امجلع والنقل والتخلص( أخذا يف االعتبار أفضل املامرسات الدولية والظروف 

احمللية
•  مسح وحتليل المناذج املالية لتطبيقها عىل املستويات احمللية واإلقلميية والوطنية
•  املالحظات واآلراء اليت يمت احلصول علهيا من امجلهور حول الرباجم التجريبية.

يف البداية، حدد املعهد أن أكرث من ٪90 من األرس إما اكنوا يلقون باملصابيح يف سلة املهمالت أو اكنوا يتوقعون معاجلني للنفايات حلل 
هذه املشلكة. واكن ما يقرب من نصف الذين مشلهم االستطالع يعرفون ان هناك حاجة ملعاجلة خاصة، واكنت هناك أعداد مماثلة تشري إىل 

رغبهتا يف املشاركة يف براجم مجلع املصابيح املسهتلكة.

أو برناجم "االحمتال األعىل". فقد قام املنتجون بمتويل مبادرة إلنشاء نظام مع الرشاكء  وجاءت أجنح النتاجئ من "نظام مسؤولية املنتجني" 
املعنيني يف احلكومة والقطاع العام إلنشاء منمظات مسؤولية املنتجني. ومت حتديد التكنولوجيات واحلوافز لتعزيز أنشطة مجع النفايات جنبا 

إىل جنب مع اجلهود الرامية إىل إنشاء أسواق ملكونات املصابيح املضاف إلهيا الزئبق. وتأكدت واكالت عىل مستوى الواليات أن مقديم 
مبا يف ذلك وضع اسرتاتيجيات تعزيز مجع النفايات ونظم التسويق لألدوات وتثقيف امجلهور  اخلدمات سيستجيبون الحتياجات الرشاكء - 

لتحسني معدالت التحويل.

اليابان99

هناك ثالثة قوانني يف اليابان تعمل عىل احلد من مشالك املكبات والنفايات اإللكرتونية. فقانون تعزيز االستخدام الفعال لملوارد يجشع 
الرشاكت املصنعة عىل املساعدة طوعا يف إعادة تدوير السلع واحلد من توليد النفايات. وقانون إعادة تدوير أنواع حمددة من األجهزة 

املزنلية فيفرض الزتامات أكرث عىل جهود لك من مسهتليك ومصنيع األجهزة املزنلية املستخدمة يف جمال إعادة التدوير. أما قانون 
اإلجراءات املضادة لتلوث الرتبة يف اليابان، الذي سن يف فرباير 2003، فقد اعرتف رمسيا بالزئبق مكادة سامة ورفع الويع باحلاجة إىل 

اسرتداد الزئبق الذي حتتوي هيلع مصابيح الفلورسنت، اليت تشلك حوايل ٪25 إىل ٪50 من إمجايل تدفق الزئبق يف اليابان.100

ويقدر مسؤولون يابانيون أن احلد األقىص إلمجايل استخدام الزئبق يف مجيع املنتجات يف اليابان يبلغ 20 طنا يف السنة، مهنا حوايل 
0.6 طن جيري إعادة تدويرها سنويا. واكن أبرز املنتجات احملتوية عىل الزئبق املضاف إلهيا الزئبق املصابيح، واليت متثل حوايل 5 طن سنويا 

جيري مجعها مع ٪5 فقط. إدارة احلكومات احمللية أن غالبية هذه املصابيح.
جنوب أفريقيا101

قبل تقدمي قانون النفايات البيئية الوطنية لعام 2008، اكنت الترشيعات اخلاصة بإدارة النفايات يف جنوب أفريقيا منقوصة وتفتقر إىل 
الرتكزي وتتسم بعدم الفعالية. ومل تكن هناك ممارسة عامة مجلع وإعادة تدوير املصابيح بشلك منفصل.

وأدخل قانون النفايات البيئية الوطنية مبدأ توسيع نطاق مسؤولية املنتجني عن إدارة النفايات اخلطرة، وحتويل املسؤولية عن النفايات من 
احلكومة إىل الصناعة. وباإلضافة إىل هذا القانون، دعت وزارة الدولة لشوئن البيئة قطاع اإلضاءة، من خالل مجعية هندسة اإلضاءة يف 

جنوب أفريقيا، إىل تقدمي خطة إلدارة نفايات املصابيح، مكا فعلت أيضا مع مجيع القطاعات األخرى املشاركة يف إدارة النفايات. وبالتوازي 
مع قانون النفايات، يشرتط قانون محاية املسهتلك لعام 2008 عىل املوردين أو املنتجني أو املستوردين أو املوزعني قبول ومحتل املسؤولية عن 

التخلص من أية بضائع، مثل مصابيح الفلورسنت املدجمة، ويشرتط إتاحة مرافق لملسهتلكني مجلع النفايات.

ومنذ مارس 2009، أطلق املنتجون الرئيسيون لملصابيح يف جنوب افريقيا ورشكة الكهرباء إسكوم، فريق مرشوع توسيع نطاق مسؤولية 
االلزتامات القانونية الناشئة مبوجب قانوين النفايات ومحاية املسهتلك املنتجني املوسعة. وتتناول "خطة النفايات" 

كوريا اجلنوبية

اعمتدت احلكومة الكورية اجلنوبية هنج توسيع مسؤولية املنتجني بالنسبة مخلسة عرش منتجا مبا يف ذلك مصابيح الفلورسنت املدجمة 
وغريها من املصابيح املضاف إلهيا الزئبق.102ويمشل النظام الوطين لكا من نظام اسرتداد الوديعة ولواحئ إلزامية إلعادة تدوير بعض 

املنتجات.

97. European Parliament. (2012). European Parliament legislative resolution of 19 January 2012 on the Council position at first reading with a view to the adoption of a directive of the European  
  Parliament and of the Council on waste electrical and electronic equipment (WEEE) (Recast) (07906/2/2011 – C7-0250/2011 – 2008/0241(COD)). Retrieved March 28, 2012, from:  
  http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0009+0+DOC+XML+V0//EN#BKMD-9

98.   Personal communication with TERI. PPT presentation  provided by Sandeep Garg,Ph.D, Energy Economist, Bureau of Energy Efficiency, India Ministry  of Power.  August 29,2011
99. Asari, M., Fukui. K, Sakai S. (2008, April 1). Life-cycle flow of mercury and recycling scenario of fluorescent lamps. Japan Original Research Article Science of The Total Environment, 393 (1), 1-10.  

   Retrieved May 1, 2011 from: http://www.sciencedirect.com/science/article/B6V78-4RR20X5-1/2/3a65f4754a6743a013fc56bacbdea71e.
100. تدفق الزئبق من هذه املنتجات قدر بنحو 20-10 طن سنويا، حوالي 5 طن منها عن طريق مصابيح الفلورسنت، املنتج األكثر استهالكاً للزئبق في اليابان.

101. Personal communication with Grant Thornton Belgium.
102. Ministry of Environment, South Korea. (2012). ECOREA Environmental Review 2007, Korea. Retrieved March 28, 2012, from: http://eng.me.go.kr/file.do?method=fileDownloader&attachSeq=1587
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تايوان103

الذي يتطلب رشاء أكياس للنفايات توافق علهيا املدينة مجلعها بواسطة شاحنات مجع  إعادة تدوير شاملة"  اعمتدت تايوان هنج "صفر مكبات- 
النفايات الصلبة التابعة للبلدية. ويواجه جتار التجزئة لملصابيح غرامات إذا مل يقبلوا بإعادة املصابيح إلعادة ادويرها. ويف عام 2007، 

أعلنت تايوان أهنا أعادت تدوير ٪80 من املصابيح املضاف إلهيا الزئبق

5.  اآلليات واملسؤوليات املالية لرباجم مجع النفايات
يف مجيع براجم مجع النفايات ذات املسؤولية املوسعة ملنيجت املصابيح املضاف إلهيا الزئبق، يتحمل املسهتلكون يف هناية املطاف هذه 

التاكليف. ومن بني األسئلة اليت تواجه صناع القرار عند تصممي خمططات مجع النفايات، مىت وإىل أي مدى وبأية طريقة ال يدفع املسهتلك 
هذه التاكليف. وجيب عىل اجلهات التنظميية حتليل السوق وحتديد اجلهات املعنية اليت ستدمع الربناجم. وهناك عدد من املبادرات التنظميية 

اليت تنص عىل مجع وإعادة تدوير مجيع املصابيح املضاف إلهيا الزئبق مبا يمتاىش مع معايري توسيع مسوئلية املصنعني، وتشرتط عىل 
املنتجني إنشاء نظام من شأنه أن يهسل مجع وإعادة تدوير منتجات اإلضاءة. وقد أنشأت بنجاح الرشاكت املصنعة الرئيسية لملصابيح 

واجلهات التنظميية الوطنية بىن حتتية لعملية اسرتجاع املصابيح املضاف إلهيا يف بعض البلدان.

يف النظام غري اخلاضع للتنظمي، ال يمت حتديد تاكليف مجع وإعادة تدوير النفايات. ولضامن أن يمت مجع املصابيح املسهتلكة وإعادة تدويرها 
عىل حنو مستدام ، ينبيغ أن تفرس اللواحئ وفورات احلجم، بتقليل التاكليف عىل املستخدم الهنايئ. ومن الرضوري أيضا توافر املعلومات 

لدى املشرتين وشفافية تاكليف متويل معليات مجع وإعادة تدوير النفايات من أجل التطوير الفعال هلذه النظم. وسوف مييل املسهتلكون الذين 
يدركون أن املنتج حيتاج إلعادة تدوير إىل تغيري سلوكهم مما يؤدى إىل زيادة معدالت مجع املصابيح املضاف إلهيا الزئبق. مكا أن مجع 

املصابيح املضاف إلهيا الزئبق جنبا إىل جنب مع غريها من النفايات اليت حتتوي عىل الزئبق عرب مستودعات مصممة خصيصا ميكن أن 
جيعل النظام أكرث فعالية من حيث التلكفة.

فميا ييل آليات المتويل الرئيسية:

•  إدخال التاكليف الاكملة يف سعر املنتج
•   نظم الدفع مقدما لرسوم واحضة وغري واحضة للتخلص من النفايات 

•  نظم اسرتداد الوديعة
•  نظم دفع آخر مالك لملنتج

•  نظم إقلميية

5.1 إدخال التاكليف الاكملة يف سعر املنتج

استيعاب التلكفة الاكملة هو أفضل آلية للمتويل تعكس مسؤولية املنتجني، حيث إهنا ختلق حافزا لملنافسة وحتسني التصممي. ويمت مترير 
التاكليف إىل املستخدمني الهنائيني ولكن الرشكة اليت ميكهنا تقليل التاكليف الداخلية، من خالل إعادة تصممي العملية مثال، تستطيع 

اكتساب مزية سوقية. وبالنسبة ملصابيح الفلورسنت املدجمة، ترتبط التاكليف األولية بإنشاء البنية التحتية واخلدمات اللوجستية والتخزين، 
يف حني أن تلكفة املعاجلة نفهسا ضئيلة نسبيا. ومل تنفذ حىت اآلن مسؤولية املنتجني بسبب ارتفاع التلكفة بالنسبة لصغار املنتجني وعدم 

وجود نظم فعالة ملراقبة السوق.

5.2  الدفع مقدما لرسوم واحضة وغري واحضة للتخلص من النفايات 

تمسى الرسوم اليت تديرها الصناعة "الرسوم البيئية". ويف ظل نظام الرسوم الواحضة، يكون املسهتلك عىل عمل بأن مبلغا حمددا من سعر 
رشاء املنتج يدمع نظام إدارة املنتجات اليت انهتى معرها االفرتايض. وبعض الرباجم تستوعب متاما تاكليف انهتاء العمر االفرتايض 

لملنتجات داخل سعر املنتج، مما جيعلها غري واحضة لملستخدمني الهنائيني. وميكن مجع الرسوم مقدما إما مبارشة من املسهتلك عند نقطة 
البيع أو ميكن مجعها من املنتجني عىل أساس إمجايل مبيعاهتم. ومزية الرسوم الواحضة يه أنه عىل امتداد سلسلة القمية ال حتسب 

وأنه ميكن التدقيق حسابيا عىل استخدام الرسوم لإلدارة السلمية بيئيا )ال توجد  األرباح عىل الرسوم )من قبل الالعبني يف سلسلة القمية( 
رضيبة خمفية للحكومات(.

5.3   اسرتداد الوديعة

يف نظام اسرتداد الودائع التقليدي، يقوم املسهتلك بدفع وديعة وقت الرشاء. ويسرتد نفس املبلغ عند إعادة املنتج املستخدم إىل نظام مجع 
النفايات. وحتقق معظم أنمظة اسرتداد الويعة معدالت مجع عالية جدا بسبب احلوافز املالية عند إعادة املنتج املسهتلك. ويف املقابل، يجشع 

معدل امجلع العايل املنتجني عىل تعظمي فرص إعادة االستخدام وحتسني إعادة تدوير املواد وجعل معلية إعادة التدوير موفرة اقتصاديا قدر 
قبل  اإلماكن. أما التحديات بالنسبة لنظام اسرتداد الوديعة ملصابيح الفلورسنت املدجمة فتمتثل يف التأخري الطويل )يستغرق األمر سنوات( 

أن يسرتد املسهتلك وديعته وتعقد إعداد هذا النظام.

103. Silveira, G. and Chang, S. (2011). Fluorescent lamp recycling initiatives in the United States and a recycling proposal based on extended producer responsibility and product stewardship concepts.  
     Waste Management and Research. 29(6), 656-668.
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5.4  نظم دفع آخر مالك لملنتج

هذا املخطط امجلايع حيدد الرسوم الثابتة اليت سيتحملها آخر مالك لملنتج، وهو املسهتلك. ويف هذا النوع من األنمظة، يمت حتديد سعر 
أقرب إىل التلكفة الفعلية إلعادة التدوير قدر اإلماكن. وعندما توجد البنية التحتية إلدارة املنتجات اليت انهتى معرها االفرتايض، حيل هذا 

النظام مشلكة التاكليف املصاحبة لملنتجات يف مرحلة ما قبل الربناجم واملنتجات اليت ال يمت تسويقها. ومع ذلك، فإن هذه األنمظة قد 
واجهت مشالك جتنب املسهتلكني دفع الرسوم عن طريق التخلص من مصابيح الفلورسنت املدجمة يف جمرى النفايات التابع للبلدية 

والتخلص مهنا بشلك غري مرشوع، مبا يف ذلك تصدير اجلزء األكرب من املنتجات املهملة مكواد قابلة للتدوير.
5.5  امجلع وإعادة التدوير اإلقليمي

إنشاء أنمظة إقلميية للجمع وإعادة التدوير ميكن أن يكون احلل األمثل يف احلاالت اليت يكون فهيا الهنج الوطين غري ممكن ماليا لدمع 
صناعة إعادة تدوير املصابيح يف بلد واحد. وعىل الرمغ من أن معاهدة بازل والعديد من القوانني الوطنية تضع إرشادات صارمة لنقل 

النفايات اخلطرة إىل بلدان أخرى، ميكن إجراء استثناءات إذا مت استيفاء رشوط معينة من قبل الربناجم املقرتح. وعىل البلد أو مجموعة 
البلدان اليت ختطط للتعاون يف إنشاء برناجم إقليمي إلعادة التدوير التشاور مع أمانة معاهدة بازل ومراكزها اإلقلميية للحصول عىل 

املعلومات.

6.  اقرتاحات
أدت املخاوف احملمتلة بشأن املصابيح املضاف إلهيا الزئبق إىل مهنجيات قابلة للحياة وممارسات جيدة لإلدارة السلمية بيئيا لملصابيح 

املسهتلكة. ونظم امجلع وإعادة التدوير إىل جانب التقنيات اليت تسرتد الزئبق وحتتويه بصورة آمنة ميكن أن تكون فعالة يف هذا الصدد. 
وإجراء مزيد من املعاجلة السرتداد الزئبق وإعادة تدوير املكونات األخرى لملصباح أمر يهسل إدارته وبأسعار معقولة إذا مت تصممي نظام 

مالمئ وتنفيذه بشلك حصيح.

وميكن للجهات التنظميية استكشاف واعمتاد املناجه اليت تجشع عىل مجع وإعادة تدوير املصابيح املضاف إلهيا الزئبق. وينبيغ تكييف هذه 
املناجه مع الظروف الوطنية. وإذا ممصت ومتت إدارهتا عىل حنو فعال، فإهنا ميكن أن ختلق أيضا فرص معل يف جمال مجع وإعادة تدوير 

النفايات.

ولتحقيق النجاح، تتطلب براجم اإلدارة السلمية بيئيا متويال مستداما وترشيعات مالمئة وتنفيذ خمطط شامل مجلع النفايات واملشاركة 
املجمتعية. ويلزم التواصل وإجراء محالت توعية مسمترة لزيادة ومن مث احملافظة عىل االمتثال.

االستنتاجات
أثناء التحول إىل مصابيح الفلورسنت املدجمة ومصابيح  LED، قد تعرب األطراف املعنية عن خماوفها بشأن األثر احملمتل هلذه املنتجات 

عىل الصحة والبيئة. ومصابيح الفلورسنت املدجمة ال تطلق الزئبق إال إذا مت كرس املصباح أثناء التخزين أو الرتكيب أو النقل. وميكن التقليل 
من انبعاثات الزئبق من املصابيح املكسورة من خالل تقدمي معلومات إىل امجلهور عن كيفية منع الكرس وإجراء معلية تنظيف والتخلص من 

املصابيح املكسورة بشلك حصيح. وميكن تقليل مكية الزئبق املنبعثة إىل البيئة من املصابيح بشلك أكرث عندما يمت اسرتداد الزئبق من 
املصابيح املسهتلكة.

والتحول إىل املصابيح املوفرة خيفف كثريا من االنبعاثات العاملية للزئبق وغازات الدفيئة. فقد خلص تقيمي عيمل أجرته مؤخرا جلنة من 
االحتاد األورويب إىل أن كفة مزيان الزئبق العام متيل لصاحل مصابيح الفلورسنت املدجمة.106 وينبيغ النظر يف الفوائد البيئية الكبرية 

لملصابيح املوفرة عند اختاذ قرارات بشأن سياسة اإلضاءة.

وزيادة الويع بني املسهتلكني حول منتجات اإلضاءة ذات اجلودة العالية وقليلة الزئبق يساعد يف توجيه قراراهتم الرشائية. ومضان وجود 
نوعية جيدة من املصابيح يف السوق والتحقق من مطابقهتا حلدود احلد األقىص للزئبق يقلل املخاطر الصحية والسالمة. وعند إدخال قوانني 

جديدة تتعلق باإلضاءة، ينبيغ عىل اجلهات التنظميية التأكد من االمتثال الاكيف لقوانني الصحة السالمة القامئة.

ويمت تجشيع الدول عىل تبين معايري للحد تدرجييا من مكية املواد اخلطرة مثل الزئبق، دون املساس بناجت الضوء أو متوسط   العمر املتوقع 
لالحتاد األورويب أفضل املامرسات الدولية يف حتديد متطلبات املواد اخلطرة، باحلد من  لملصابيح. ويعترب "التوجيه اخلاص بالنفايات" 

إماكنية التعرض إىل ستة مواد خطرة أثناء تصنيع ونقل وختزين واستخدام وإدارة ما بعد انهتاء العمر االفرتايض لملصابيح.

وينبيغ عىل واضيع السياسات النظر يف اللواحئ اليت حتد من حمتوى الزئبق وغريه من املواد اخلطرة يف املصابيح. وينبيغ وضع حدود 
وفقا ملعايري أفضل املامرسات الدولية، هبدف اخلفض التدرجيي ملستويات الزئبق يف املصابيح. وينبيغ إعادة النظر يف هذه احلدود بانتظام 

وتعديلها ملراعاة التقدم التقين.

وينبيغ أن يقرتن هنج اإلدارة السلمية بيئيا لملصابيح املسهتلكة مع تكنولوجيات تعمل عىل اسرتداد خبار وخملفات الزئبق واحتواهئا بصورة 
آمنة. وإجراء مزيد من املعاجلة السرتداد الزئبق وإعادة تدوير املكونات األخرى لملصباح أمر يهسل إدارته وبأسعار معقولة إذا مت تصممي 
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نظام مالمئ وتنفيذه بشلك حصيح. وميكن للجهات التنظميية استكشاف واعمتاد املناجه اليت تجشع عىل مجع وإعادة تدوير املصابيح 
املضاف إلهيا الزئبق. وينبيغ تكييف هذه املناجه مع الظروف الوطنية. وإذا ممصت ومتت إدارهتا عىل حنو فعال، فإهنا ميكن أن ختلق 

أيضا فرص معل يف جمال مجع وإعادة تدوير النفايات.

وعن طريق اتباع اإلرشادات التقنية ملعاهدة بازل اخلاصة باإلدارة السلمية بيئيا للنفايات اليت تتكون من عنرص الزئبق والنفايات احملتوية 
عىل أو امللوثة بالزئبق، ميكن القضاء تقريبا عىل انبعاثات الزئبق من املصابيح املسهتلكة. وأنمظة توسيع نطاق مسؤولية املنتجني اليت 

يتقامس فهيا مجيع أحصاب املصلحة املسؤولية أثبتت أهنا أكرث فعالية من حيث التلكفة. وميكن متويل هذه األنمظة بطرق خمتلفة، اعمتادا 
عىل ظروف وموارد البلد.

وينبيغ أن تكون اإلدارة السلمية بيئيا لملصابيح جانبا أساسيا من جوانب أي اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة. ولتحقيق النجاح، تتطلب 
الرباجم أطرا ترشيعية مالمئة ومتويال مستداما وهنج تصممي شامال وخاضعا لإلرشاف جنبا إىل جنب مع املشاركة الواسعة ودمع املجمتع. 

مكا أن االتصاالت ومحالت التوعية املسمترة رضورية لهنج سياسة متاكمل.

إجراءات التنظيف  امللحق أ: 
التوجهيات من مجيع املصادر املتخصصة متشاهبة وقد مت تلخيصها أدناه.

قبل التنظيف:

 ال دايع للذعر.• 
اجعل الناس واحليوانات األليفة يغادرون الغرفة.• 
جتنب الدوس عىل الزجاج املكسور.• 
أدخل اهلواء إىل الغرفة فورا من خالل فتح النافذة أو الباب. اترك الغرفة ملدة ال تقل عن 15 دقيقة.104هذه اإلجراءات تضمن خفض • 

مستويات خبار الزئبق قبل التنظيف.
أغلق أبواب الغرف األخرى. وإذا لزم األمر لتحسني تدفق اهلواء خارج النافذة، اترك بابا داخليا مفتوحا قليال.• 
أغلق أي مراوح أو أي أنمظة لتكييف للهواء.105• 
امجع املواد الالزمة لتنظيف املصباح املكسور:• 

الورق املقوى أو الكرتون• 
الرشيط الالصق• 
املناشف الورقية الرطبة أو املناديل املبللة اليت ميكن التخلص مهنا )لألسطح الصلبة(• 
أو كيس بالستييك قابل للغلق•  جرة زجاجية مع غطاء معدين )مثل جرة حفظ األغذية( 

خالل التنظيف:

•  ارتد القفازات املطاطية اليت ميكن التخلص مهنا. 106
•  ال تستخدم املكنسة الكهربائية أو املكنسة أو لقاطة الكناسة للتنظيف؛ فالكنس ميكن أن جيعل الزئبق يتبخر برسعة ويتفرق يف اهلواء.107

•  استخدم مواد التنظيف املتاحة واتبع اإلرشادات أدناه. فتلويث أدوات التنظيف قد ينرش الزئبق إىل أجزاء أخرى من املزنل.
•  كن دقيقا يف مجع الزجاج املكسور واملحسوق املريئ.

•  ضع مواد التنظيف يف وعاء قابل للغلق، مثل الوعاء الزجايج ذي الغطاء اللوليب.

إجراءات التنظيف لألسطح الصلبة 

•   ارفع بعناية شظايا ومحسوق الزجاج باستخدام الورق املقوى أو الكرتون وضع احلطام والورق املقوى / الكرتون يف وعاء زجايج له غطاء 
مبا أن الكيس البالستييك لن مينع خبار الزئبق من الترسب،  معدين. وإذا مل يكن هناك وعاء زجايج، استخدم كيسا قابل للغلق. )مالحظة: 

ختلص من الكيس خارج املزنل بعد التنظيف(.
•  استخدم رشيطا الصقا اللتقاط أي شظايا زجاجية متبقية. وضع الرشيط املستخدم يف وعاء زجايج أو كيس من البالستيك.

•  امسح املنطقة مبناشف ورقية رطبة أو أمقشة مبللة ميكن التخلص مهنا. وضع املناشف يف وعاء زجايج أو كيس من البالستيك.

104. يرجى مالحظة أن وكالة احلماية البيئية توصي بتهوية الغرفة فقط ب 10-5 دقائق في حني يوصي االحتاد األوروبي للمصابيح ب 30-20 دقيقة.
105. مشروع سياسة الزئبق يوصي أيضا باستعمال األكياس البالستيكية والشريط الالصق إلغالق الفتحات األرضية في الغرفة التي حتطم فيها املصباح  ملنع تسرب بخار الزئبق من التحرك من خالل السريات عبر نظام التدفئة / التبريد 

إلى أجزاء أخرى من املبنى.
106. Mercury Policy Project also recommends using tweezers.

107. توصي احلكومة االسترالية ووكالة حماية البيئة باتباع النصائح التالية إذا كانت هناك حاجة إلى كنس املنطقة لضمان إزالة جميع الزجاج املكسور: احلرص على فتح النافذة أو الباب وكنس املنطقة التي حتطم فيها املصباح 
باستخدام املكنسة الكهربائة ثم يتم فصل كيس املكنسة (أو قومي بإفراغ وتنظيف برميل املكنسة الذي يحوي القمامة واالتربة) وإغالق الكيس الذي يحتوي بداخله على حطام املصباح بإحكام ووضع أية مواد استخدمت لتنظيف 

املكنسة في كيس بالستيكي.
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إجراءات التنظيف للجساد

•  ارفع بعناية شظايا أو محسوق الزجاج باستخدام الورق املقوى أو الكرتون وضع احلطام والورق املقوى / الكرتون يف وعاء زجايج له غطاء 
مبا أن الكيس البالستييك لن مينع خبار الزئبق من الترسب،  معدين. وإذا مل يكن هناك وعاء زجايج، استخدم كيسا قابل للغلق. )مالحظة: 

ختلص من الكيس خارج املزنل بعد التنظيف(.

•  استخدم رشيطا الصقا اللتقاط أي شظايا زجاجية متبقية. وضع الرشيط املستخدم يف وعاء زجايج أو كيس من البالستيك.

 بعد التنظيف:

•  جتنب ترك أي شظايا لملصباح أو مواد التنظيف داخل املزنل.
•  ضع لك حطام املصباح ومواد التنظيف يف اهلواء الطلق يف حاوية مغلقة أو منطقة محمية حىت ميكن التخلص من املواد بشلك حصيح. وهذه 

يه الطريقة األكرث فعالية للحد من التلوث احملمتل للبيئة يف األماكن املغلقة.
•  اغسل يديك باملاء والصابون بعد التخلص من اجلرار أو األكياس البالستيكية اليت حتتوي عىل حطام املصباح ومواد التنظيف.

•  اسمتر يف هتوية الغرفة اليت كرس فهيا املصباح واترك نظام التكييف مغلقا لعدة ساعات.
•  راجع مع حكومتك متطلبات التخلص من النفايات يف منطقتك. فبعض املناطق تتطلب أن تؤخذ مصابيح الفلورسنت )املكسورة أو غري 

إىل مركز إعادة التدوير احمليل. املكسورة( 

ومصادر النصاحئ اآلنفة الذكر لكها من البلدان املتقدمة، ورمغ أهنا حتتوي عىل عنارص عامة تفيد بال شك مجموعة واسعة من الثقافات 
والبلدان اليت متر مبراحل خمتلفة من التمنية االقتصادية، فإن هذه النصاحئ قد حتتاج إىل مراجعة من قبل احلكومات الوطنية جلعلها أكرث 

قابلية للتطبيق يف ظل الظروف احمللية.

ختزين وإعادة تدوير املصابيح املضاف إلهيا الزئبق )مبا يف ذلك  امللحق ب: 
مصابيح الفلورسنت املدجمة(

 
اإلرشادات الواردة أدناه مت تكييفها من اإلرشادات التقنية ملعاهدة بازل لإلدارة السلمية بيئيا للنفايات اليت تتكون من عنرص الزئبق 

والنفايات احملتوية عىل أو امللوثة بالزئبق.108

التخزين

التخزين عن طريق مولدات النفايات بانتظار مجعها يعين أن يمت ختزين النفايات احملتوية عىل الزئبق، مبا يف ذلك مصابيح الفلورسنت 
املدجمة، مؤقتا يف مقر مولد النفايات قبل يمت مجع النفايات للتخلص مهنا. وجيب أن يمت ختزين النفايات احملتوية عىل الزئبق بأمان 

وإبقاهئا بعيدا عن النفايات األخرى حىت يمت إحضارها إىل منشأة مجع النفايات أو التقاطها من قبل براجم أو متعهدي امجلع. وجيب أن 
يمت ختزين النفايات عن طريق املولدات لفرتة حمدودة، حسمبا تحمس به املعايري الوطنية، وإرساهلا خارج املوقع للتخلص مهنا بشلك مناسب 

يف أقرب وقت ممكن معليا.

جيب أن يمت ختزين النفايات املزنلية اليت حتتوي عىل مصابيح الفلورسنت املدجمة مؤقتا بعد تعبئة املصابيح بشلك مناسب. وينبيغ تنظيف 
املاكن من أي مصابيح فلورسنت مدجمة تكرس أثناء التعامل معها وختزين مجيع مواد التنظيف يف اهلواء الطلق إلدارهتا بعد ذلك.

وبالنسبة لملستخدمني عىل نطاق واسع مثل الرشاكت واحلكومات واملدارس فينبيغ أن يكون لدهيم خطة لتخزين مكيات كبرية من النفايات 
احملتوية عىل الزئبق. وعندما ال تتوافر العلب أو العبوات األصلية ملصابيح الفلورسنت املدجمة، جيب رشاء حاويات يمت تصمميها خصيصا 

لتخزين النفايات احملتوية عىل الزئبق )مثل حاويات مصابيح الفلورسنت(.

من املهم التخزين الصحيح للنفايات اليت تتكون من عنرص الزئبق والنفايات احملتوية عىل الزئبق أو امللوثة به بعد معلية امجلع ولكن قبل 
التخلص مهنا. وجيب استيفاء الرشوط التقنية لتخزين النفايات اخلطرة، مبا يف ذلك املعايري الوطنية واللواحئ الوطنية والدولية. وينبيغ جتنب 

خماطر تلوث املواد األخرى. وفميا يتعلق باملواقع والتصممي، ال ينبيغ أن تبىن مرافق التخزين يف أماكن حساسة مثل الهسول الفيضية أو 
األرايض الرطبة واملياه اجلوفية، واملناطق املترضرة من الزلزال والتضاريس الاكرستية والتضاريس غري املستقرة أو املناطق ذات الظروف 

املناخية غري املواتية واالستخدام غري املتوافق لألرايض، من أجل جتنب أي خماطر كبرية عىل البرش والبيئة جراء ترسب الزئبق.
وينبيغ تصممي منطقة ختزين نفايات الزئبق حبيث يمت التأكد من عدم وجود أي رد فعل كمييايئ أو فزييايئ غري رضوري للزئبق. وينبيغ 

تغطية أرضيات مرافق التخزين مبواد مقاومة للزئبق. وينبيغ أن يكون لدى مرافق التخزين أنمظة إنذار احلريق وأنمظة إمخاد احلرائق وهبا 
بيائت ضغط سليب لتجنب انبعاثات الزئبق إىل خارج املبىن. أما درجة احلرارة يف مناطق التخزين فينبيغ احلفاظ علهيا عند أدىن مستوى 

ممكن معليا، ويفضل أن تظل درجة حرارة ثابتة عند 21  درجة موئية. وينبيغ أن تتضمن منطقة ختزين النفايات، اليت تتكون من عنرص 

108. Basel Convention Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of Elemental Mercury and Wastes Containing or Contaminated with Mercury adopted by  
    the Conference of the Parties at the tenth meeting in 2011. Retrieved February 1, 2012, from:  
    http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/mercury/guidelines/UNEP-CHW-10-6-Add_2_rev_1.pdf

http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/mercury/guidelines/UNEP-CHW-10-6-Add_2_rev_1.pdf
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الزئبق والنفايات احملتوية عىل الزئبق أو امللوثة هبا، عالمات حتذيرية واحضة.109 110 111 112 113

ومن حيث التشغيل، جيب أن تبىق مرافق التخزين مؤمنة لتجنب الرسقة أو الوصول غري املرصح إلهيا. وينبيغ أن يقترص الوصول إىل 
النفايات اليت تتكون من عنرص الزئبق والنفايات احملتوية عىل الزئبق أو امللوثة به، عىل أولئك الذين لدهيم التدريب الاكيف هلذا الغرض مبا 
يف ذلك متيزي هذه النفايات وخماطرها وكيفية التعامل معها. ومن املستحسن عدم استخدام مباين ختزين مجيع أنواع النفايات اليت تتكون 

من عنرص الزئبق والنفايات احملتوية عىل الزئبق أو امللوثة به، ألغراض ختزين النفايات واملواد السائلة األخرى. وينبيغ معل جرد اكمل 
للنفايات اليت يمت االحتفاظ هبا يف موقع التخزين وحتديث اجلرد عند إضافة نفايات أو التخلص مهنا. وينبيغ إجراء معليات تفتيش منتمظة 
ملناطق التخزين، مع الرتكزي بصفة خاصة عىل األرضار واالنساكبات والتلف. وينبيغ أن يمت تنظيف وإزالة التلوث عىل وجه الرسعة، ولكن 

ليس من دون تنبيه السلطات املعنية. 114 115

ومن حيث سالمة املرافق، ينبيغ وضع إجراءات خاصة باملوقع لتنفيذ رشوط السالمة احملددة لتخزين النفايات اليت تتكون من عنرص الزئبق 
والنفايات احملتوية عىل الزئبق أو امللوثة به. وينبيغ أن تتوافر خطة طوارئ قابلة للتطبيق، يفضل أن تكون ذات إجراءات متعددة، وتنفيذها 

عىل الفور يف حالة حدوث انساكب عريض أو أي حاالت طوارئ أخرى. ومحاية احلياة البرشية والبيئة أمر بالغ األمهية. فيف حالة 
الطوارئ، جيب أن يكون هناك خشص مسؤول يستطيع أن يرصح بإجراء تعديالت عىل إجراءات السالمة عند الرضورة للمساح ألفراد 

االستجابة حلاالت الطوارئ بالترصف. وينبيغ مضان األمن والوصول الاكفيني إىل املنطقة.

وقد يظل الزئبق يف زجاج املصابيح املضاف إلهيا الزئبق اليت مت حسقها، ولبعض االستخدامات الهنائية، ينبيغ أن يعامل حراريا، أو بطرق 
أخرى إلزالة الزئبق قبل إرساله إلعادة استخدامه أو التخلص منه116. وإذا أعيد صهر الزجاج، جيب أن يكون لدى وحدة الصهر أجهزة 

مراقبة تلوث اهلواء مصممة خصيصا اللتقاط الزئبق املنطلق يف اهلواء )مثل حقن الكربون املنشط(.

وأصبح محسوق الفوسفور سلعة أكرث قمية مع تزايد قمية الفوسفورات األرضية النادرة. مفحدودية املوارد املتاحة وقضايا التجارة وزيادة 
التاكليف لكها عوامل أدت إىل زيادة الطلب عىل الفوسفورات األرضية النادرة املعادة تدويرها.

العنارص األساسية إلعادة التدوير ونظم اإلدارة السلمية بيئيا لملصابيح

ورد وصف األساليب املختلفة إلعادة تدوير مصابيح تفريغ الغاز بالتفصيل يف إرشادات بازل. ويه تمشل ما ييل:

•  طريقة التقطيع، وتستخدم مجليع أنواع مصابيح التفريغ، مبا يف ذلك املصابيح املوفرة للطاقة.
•  طريقة قطع الهناية، لملصابيح الفلورية الطولية.

•  طريقة الحسق والنخل، وتستخدم مجليع أنواع مصابيح الفلورسنت.
•  طريقة الفصل بالطرد املركزي، وتستخدم ملصابيح الفلورسنت املدجمة.

•  معاجل مصابيح التفريغ ذات الكثافة العالية، ويستخدم لملصابيح احملتوية عىل حمتوى عايل من الزئبق لملساعدة يف حتسني معلية 
االسرتاداد واحلد من تلوث املعدات

وتؤدي األساليب احملددة لتجريد املنتجات إىل أقىص معدالت إعادة التدوير. فعىل سبيل املثال، تؤدي طريقة قطع هناية ملصابيح الفلورسنت 
الطولية إىل إعادة تدوير ما يقرب من ٪90 من زجاج الصودا واجلري غري املخلوط، والذي ميكن إدخاله مبارشة مرة أخرى يف معلية صهر 
الزجاج وإعادة استخدامه إلنتاج املصابيح. وقد مت حتديد  معلية الحسق والفصل مع اإلزالة اهلوائية للفوسفور بوصفها طريقة أفضل من 

أنمظة الغسيل امحليض. وملنع املخاطر عىل العامل والبيئة، يلزم إجراء مجيع معليات معاجلة املصباح يف أنمظة الضغط السليب اليت توجه 
إىل منطقة العمل .  باسمترار اهلواء اخلاريج إىل اآلالت لضامن عدم ترسب الزئبق )سواء يف شلك خبار أو مكحسوق فوسفور معلق( 
وباإلضافة إىل ذلك، فإن األنمظة اخلاصة بتنقية اهلواء من النفايات إلزالة اجلسميات املعلقة واألخبرة من اهلواء املستنفد جيب أن تكون 

متوفرة وتعمل بشلك حصيح.

التثبيت معليات االسرتداد والتجميد / 

تستخدم نظم اسرتداد الزئبق إلعادة تدويره مجموعة متنوعة من التقنيات. وتمشل املواد املثرية للقلق خبار الزئبق ومحسوق الفوسفور 
واألنابيب القوسية وغريها من النفايات احلاملة للزئبق. وميكن معاجلة هذه املواد إما عن طريق التحميص 117أو التقطري لتبخري الزئبق، ومن 

مث ميكن اسرتدادها بنظم مجع البخار. وتمشل الوحدات املستخدمة هلذه اخلطوة الفرن الدوار ومعليات املوقد املتعددة. هذه الوحدات ينبعث 
مهنا الزئبق واملواد العضوية املدفوعة أيضا بفعل احلرارة، وتوجد االنبعاثات يف لك من غاز املداخن والرماد املتطاير، ومن مث هناك حاجة 
إىل أجهزة معاجلة غاز العادم. وميكن أيضا اسرتداد الزئبق من غازات العادم عند حرق النفايات، وهذا قد يكون رضوريا للحد من تلوث 

109. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2012). Guidelines for the Packaging and Storage of Pesticides. Retrieved March 18, 2012, from:  
    http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code

110. Basel Convention Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of Elemental Mercury and Wastes Containing or Contaminated with Mercury adopted by     
     the Conference of the Parties at the tenth meeting in 2011. Retrieved February 1, 2012, from:  
    http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/techmatters/mercury/guidelines/UNEP-CHW-10-6-Add_2_rev_1.pdf/Download/pacstor.doc

111. U.S. EPA. (2012). Sensitive Environments and the Siting of Hazardous Waste Management Facilities. Retrieved March 1, 2012, from: http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/permit/site/sites.pdf
112. BASEL. (2012). Updated General Technical Guidelines for the Environmentally Sound Management of Wastes Consisting of, Containing or Contaminated with Persistent Organic Pollutants (POPs).  

    Retrieved March 30, 2012, from:, http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/pub/techguid/tg-POPs.pdf
113. U.S. Department of Energy. (2012). US Department of Energy Interim Guidance on Packaging, Transportation, Receipt, Management, and Long-Term Storage of Elemental Mercury.  

     Retrieved March 18, 2012, from: http://www.em.doe.gov/pdfs/Elementalmercurystorage%20Interim%20Guidance_11_13_2009.pdf
114. Food and Agriculture Organization of the United Nations. (2012). Guidelines for the Packaging and Storage of Pesticides. Retrieved March 18, 2012, from:   

    http://www.fao.org/ag/AGP/AGPP/Pesticid/Code
115. U.S. EPA. (2012). Sensitive Environments and the Siting of Hazardous Waste Management Facilities. Retrieved March 1, 2012, from: http://www.epa.gov/osw/hazard/tsd/permit/site/sites.pdf
116. Jang, M., Hong, S. M., Park, J. K. (2005). Characterization and Recovery of Mercury from Spent Fluorescent Lamps, Waste Management, 25, 5-14.
117. A closed laboratory vessel with an outlet tube, used for distillation, sublimation, or decomposition by heat.
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الزئبق، رمغ أن هذه الطريقة بصفة عامة ليست فعالة من حيث التلكفة السرتداد الزئبق الذي ميكن إعادة استخدامه118 119 120 121.

معليات االسرتداد

للحد من انبعاثات معلية اسرتداد الزئبق، ينبيغ أن تستخدم املنشأة نظاما مغلقا. وينبيغ أن جتري العملية برمهتا حتت ضغط منخفض ملنع 
ترسب خبار الزئبق يف منطقة املعاجلة.122

متر مكية صغرية من اهلواء املستنفد اليت يمت استخدامها يف العملية عرب سلسلة من مرحشات اجلسميات ورسير الكربون الذي ميتص 
الزئبق قبل ترسبه إىل البيئة. ومن أمثلة اسرتداد الزئبق النفايات من املعدات املضاف إلهيا الزئبق اليت تطلق بهسولة الزئبق يف البيئة 

عندما تنكرس، مثل املصابيح احملتوية عىل الزئبق. ويف الواليات املتحدة، مت وضع معيار حمدد للنفايات اليت ختضع لعمية اسرتداد الزئبق، 
جكم ختضع لعملية اسرتداد الزئبق استنادا إىل برناجم "قيود  والنفايات اليت لدهيا إمجايل حمتوى الزئبق أكرب من أو يساوي 260 ممجل / 

123 التخلص من األرايض" 
استخالص املعادن واملركبات املعدنية من معاهدة بازل بصفة أساسية عىل مراعاة السالمة  تركز اإلرشادات التقنية بشأن إعادة تدوير / 

البيئية عند إعادة تدوير واستخالص املعادن واملركبات املعدنية، مبا يف ذلك الزئبق، املدرجة يف امللحق األول ملعاهدة بازل كفائت النفايات 
اليت يتعني التحمك فهيا. ومن املمكن إعادة تدوير النفايات اليت تتكون من عنرص الزئبق والنفايات احملتوية عىل أو امللوثة بالزئبق، يف 

منشآت خاصة هبا تكنولوجيا متقدمة إلعادة تدوير الزئبق. جتدر اإلشارة إىل أنه ينبيغ استخدام إجراءات مناسبة يف معلية إعادة التدوير 
هذه ملنع أي انبعاثات للزئبق يف البيئة. وباإلضافة إىل ذلك، قد يمت بيع الزئبق املعاد تدويره يف سوق السلع الدولية، حيث ميكن إعادة 

استخدامه. وعادة تتحدد مسألة اسرتداد املعادن من خالل درجة االستخدام املمسوح به والتقيمي التجاري الذي حيدد ما إذا اكنت معلية 
االسرتداد مرحبة.

قبل املعاجلة

قبل خضوعها لملعاجلة احلرارية، يمت معاجلة النفايات احملتوية عىل الزئبق أو امللوثة به لزيادة كفاءة املعاجلة احلرارية. وتمشل معليات ما 
قبل املعاجلة إزالة املواد غري احملتوية عىل الزئبق عن طريق الحسق وفصل اهلواء ونزح املياه من امحلأة وإزالة الشوائب . ويف اجلدول رمق 

1 أمثلة عىل معليات ما قبل معاجلة النفايات.

أمثلة عىل معليات ما قبل املعاجلة وفقا لنوع النفايات124 اجلدول 1: 

ما قبل املعاجلة نوع النفايات

الحسق املياكنييك
الزجاج  جيب أن تمت معاجلة نفايات املصابيح احملتوية عىل الزئبق يف جهاز قادر عىل الحسق وفصل املصابيح إىل ثالث فائت: 
ومحسوق الفوسفور واملعادن والبالستيك. وعن طريق إدخال املصابيح يف غرفة حممكة اإلغالق لحسقها وغربلهتا، ميكن التحمك 
يف البخار عند مرحلة التكسري. وعند االنهتاء، تقوم الغرفة تلقائيا بفصل املنتجات الهنائية للقضاء عىل إماكنية التلوث املتبادل. 

وجيب إزالة أغطية الهنايات والزجاج الهنايئ وإرساهلا إلعادة استخدامها يف التصنيع. ومع ذلك، ينبيغ إزالة املسامري املعدنية 
املتصلة بأغطية الهنايات ومعاجلهتا بشلك منفصل حيث قد يوجد حمتوى كبري من الزئبق. واختالط املعادن مع املحسوق يؤدي 

إىل خليط من الزئبق ميكن أن جيعل وظائف املعادن يف حالة اقل من املرغوب فهيا إلعادة تدويرها. وميكن تثبيت محسوق الزئبق 
- الفوسفور أو إخضاعه ملعاجلة أخرى لفصل الزئبق عن الفوسفور.

وميكن أن يظل الزئبق يف زجاج مصابيح الزئبق املحسوقة. لذلك، قد تكون هناك حاجة إىل معاجلات إضافية، مبا يف ذلك 
التطبيق احلراري، إلزالة الزئبق قبل إرسال الزجاج السرتداد املعادن أو لملرحلة الهنائية. وإذا مت إرسال هذا الزجاج إلعادة 

صهره جكزء من معلية اسرتداد املعادن، ينبيغ أن يكون لدى وحدة الصهر أجهزة مراقبة تلوث اهلواء حبيث تكون موجهة حتديدا 
اىل التقاط الزئبق املترسب )مثل حقن الكربون املنشط(

وينبيغ أن مينع نظام عايل األداء هلواء العادم انبعاث أخبرة الزئبق أو أي غبار أثناء العملية برمهتا. وجيب إزالة الفوسفور 
والزئبق من املصابيح املحسوقة. وينبيغ معاجلة الفوسفور املفصول، مبا يف ذلك الزئبق واجلسميات الدقيقة للزجاج، إلزالة 

الزئبق.

مصابيح 
الفلورسنت

فصل اهلواء
بواسطة شعالت اهليدروجني. ويتدفق اهلواء  يمت فصل أغطية الهنايات مصابيح الفلورسنت )أنابيب مستقمية ودائرية ومدجمة( 
الفوسفور املكثف عىل الزجاج. ويمت مجع محسوق الزئبق  إىل مصابيح الفلورسنت املفصولة من أسفل إلزالة محسوق الزئبق- 

-الفوسفور يف جهاو ترسيب ويمت حسق أجزاء الزجاج وغسلها باحلامض، والذي يمت من خالل إزالة محسوق الزئبق- الفوسفور 
املكثف عىل الزجاج. وباإلضافة إىل ذلك، يمت حسق أغطية الهنايات وفصلها مغناطيسيا إىل أملنيوم وحديد وبالستيك إلعادة 

تدوير هذه املواد.
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تقطري الزئبق )تنقية(

بعد املعاجلة، يمت تنقية الزئبق عن طريق التقطري املتعاقب،125حيث يمت إنتاج زئبق عايل النقاء عن طريق التقطري يف عدة خطوات، وهو ما 
يحمس بتحقيق درجة نقاء عالية يف لك خطوة تقطري.

أاكسيد األتربة النادرة للفوسفورات

أاكسيد األتربة النادرة يه مادة هامة لإلضاءة املوفرة للطاقة يف السوق. فاألنابيب ضيقة القطر يف املصابيح تتطلب فوسفورات األتربة 
النادرة لتعمل بكفاءة وتنبعث مهنا ألوان عالية اجلودة تبني الضوء األبيض. وأسعار فوسفورات األرضية النادرة متقلبة وتتجه لالرتفاع بشلك 

ملحوظ يف السنوات األخرية، حيث يفوق الطلب عىل املعروض من أاكسيد األتربة النادرة عالية النقاء. وسنويا يمت استخدام ما يقرب من 
9000 طن مرتي من أاكسيد األتربة النادرة كفوسفورات )٪6.97 من لك أاكسيد األتربة النادرة(.و وفقا هليئة املسح اجليولويج االمريكية، ال 

جيري إعادة تدوير أي من هذه األاكسيد يف هذه املرحلة، ولكن بعض الرشاكت ختطط إلدخال معليات إعادة التدوير126.

ويف عام 2008، شلكت فوسفورات ٪100 من اسهتالك أكسيد اليوروبيوم )441 طن(، و٪89 من اسهتالك أكسيد التريبيوم )414 طن(، و54٪ 
من اسهتالك أكسيد اإليرتيوم )6230 طن(، و٪21 من االسهتالك من اجلادولينيوم أكسيد )162 طن(، و٪2.4 من اسهتالك أكسيد السرييوم 

)990 طن(، و٪2.0 من اسهتالك أكسيد الالنثامن )765 طن (127

125.  U.S. EPA. (2012). Section 2 - Treatment and Disposal Options, Proceedings and Summary Report -Workshop on Mercury in Products, Processes, Waste and the Environment: Eliminating, Reducing 
and Managing Risks from Non-Combustion Sources. Retrieved July, 2011, from: http://www.epa.gov/nrmrl/pubs/625r00014/625r00014.pdf

126. U.S. Geological Survey. (2012). Rare Earth Elements — End Use and Recyclability Scientific Investigations Report 2011 – 5094. Retrieved March 19, 2012, from: 
  http://pubs.usgs.gov/sir/2011/5094/pdf/sir2011-5094.pdf
127. For more information please refer to a recent study on “Rare Earths and Their Recycling” developed for The Greens/EFA Group in the European Parliament available at  

http://reinhardbuetikofer.eu/wp-content/uploads/2011/01/Rare-earths-study_Oeko-Institut_Jan-2011.pdf
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مقــدمة
ُتعد كفاءة الطاقة واحدة من أمه القضايا املطروحة عىل جدول أمعال الدول. وتزتايد الفجوة عىل حنو رسيع بني العرض والطلب عىل 

الكهرباء يف الكثري من البلدان النامية والناشئة. فال يمت الوفاء بالطلب مكا أن العول علهيا معرض للهتديد نظرًا الرتفاع تلكفة توليد الطاقة 
اجلديدة وزيادة أسعار الوقود. وقد يقلل الرتوجي لإلضاءة املوفرة للطاقة بشلك كبري من ذروة أمحال الطاقة ويعمل عىل االستغالل األمثل 

للقدرات االستيعابية القامئة دون احلاجة إىل بناء مرافق توليد جديدة ذات تلكفة مادية مرتفعة. ويتفاوت األساس املنطيق محلالت االتصاالت 
بني الدول اليت يكون دافعها األسايس املبارش أو غري املبارش هو اعتبارات التغري املنايخ والدول األخرى اليت تعترب إمدادات الطاقة 

بالنسبة هلا امرا بالغ األمهية.

وتعمل محالت االتصال لرفع التوعية عىل دمع االسرتاتيجيات الوطنية لإلضاءة املوفرة وتعزيز سياسات وبراجم اإلضاءة املوفرة للطاقة. مكا 
أن تغيري سلوكيات املستخدم الهنايئ يؤدي إىل توفري الطاقة بنسبة تصل إىل 20 يف املائة، والتغيري يف أسلوب احملافظة عىل الطاقة ومنط 

احلياة ومحالت التوعية واألمعال ذات التلكفة املنخفضة واالستمثارات الصغرية مجيعها يسامه يف التوفري اللكي للطاقة1. وإذا ما نفذت 
محالت التوعية العامة وامحلالت التثقيفية عىل النحو األمثل فإن ذلك سيكون من شأنه مساعدة براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة يف احلصول 
عىل املزيد من الزمخ يف السوق، مكا أهنا تعزز اآلثار طويلة املدى لإلجراءات األخرى املتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة. وعالوة عىل تزويد 
املستخدم الهنايئ باملعرفة حول قضايا حمددة لكفاءة الطاقة وآثارها املالية والبيئية، فبإماكن امحلالت أن تساعد عىل تعزيز القبول العام 

وخلق بيئة إجيابية عامة لكفاءة الطاقة.

تتطلب معلية حتسني كفاءة استخدام الطاقة وحتول السوق ذو الصلة رفع ويع املسهتلك واكفة رشاحئ املجمتع وتوفري معلومات خمصصة 
وتعليية وتدريبية للجهات املعنية احملددة2. ولضامن جناح براجم التوعية والرتوجي والتثقيف، فالبد من تقيمي أهداف مبادرة االتصال 

والرسالة املقصود توصيلها إىل امجلهور من البداية. وهذا يساعد عىل حتديد أهداف وغايات واحضة، وحيدد املوارد )الوقت واملوظفني 
اليت يتطلهبا الربناجم. مكا ينبيغ عىل لك محلة أن تأخذ يف عني االعتبار احلالة الثقافية واالجمتاعية يف املنطقة من حيث  والمتويل( 
مالمئهتا مع كفاءة استخدام الطاقة. باإلضافة إىل ذلك، ولضامن فعاليهتا، فإنه ينبيغ تصممي امحلالت بناء عىل نتاجئ البحوث، مثل 

دراسات السوق، وينبيغ إرشاك عدد كبري من اجلهات املعنية.

يمت تصممي وتنفيذ محالت رفع مستوى الويع العام ومحالت الفائدة العامة يف املقام األول من قبل اجلهات احلكومية واملرافق العامة أو 
املنمظات غري احلكومية. وتشارك أيضًا الرشاكت اخلاصة يف محالت التوعية حول كفاءة استخدام الطاقة. فعىل سبيل املثال، يف أوروبا 

يفوض جملس خدمات الطاقة رشاكت الطاقة بأن تقدم خدمات كفاءة الطاقة لعمالهئا. ويف البلدان اليت تواجه مشالك القدرة االستيعابية، 
فإن االستمثارات يف حتسني كفاءة الطاقة عادة ما تكون حلًا أكرث فعالية من حيث التلكفة من االستمثار يف جيل جديد من القدرة 

االستيعابية. ويف أسواق الطاقة املتنامية، فإن توفري خدمات الطاقة، مبا يف ذلك محالت كفاءة استخدام الطاقة، يساعد يف بناء صورة 
إجيابية للرشاكت. ومن املهم أيضًا التشاور مع اجلهات املعنية يف هذا املجال عند تصممي برناجم لضامن أن الرسائل األساسية متوافقة 

وستحظى باستقبال جيد. وهذا يعين أنه ميكن حتديد املشالك احملمتلة والسيطرة علهيا عىل حنو فعال. مكا أنه يبين العالقات اليت ميكن 
أن تلعب دورًا أثناء مرحلة التنفيذ.

وليك تكون امحللة اإلعالمية فعالة جيب أن تتكيف مع مجهورها املسهتدف وتقدم رسالة ذات مصداقية ومفهومة وختلق سياق اجمتايع 
يؤدي إىل النتيجة املرجوة. ويعمتد الرتوجي الفعال لملنتجات املوفرة للطاقة بشلك كبري عىل اسرتاتيجية التثقيف والتوعية املناسبة، وتعمل 

األنشطة الرتوجيية عىل رفع مستوى الويع بني املشرتين احملمتلني، وكذلك الباعة ومقديم اخلدمات، وتعمل عىل أفضل وجه عندما ُتظهر 
مجموعة اكملة من املزايا اليت تعزى إىل منتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة، وليس فوائد توفري الطاقة حفسب. وقد تشمتل الرسائل الرئيسية 

ماكن أنظف وأكرث أمانا لألجيال القادمة؛ وحتسني أمن إمدادات الطاقة، وخفض االعمتاد عىل الطاقة؛ واملدخرات النقدية؛ وخلق  عىل ما ييل: 
وظائف بيئية، واحلد من غازات الدفيئة واالنبعاثات امللوثة للهواء الناجتة من احرتاق الوقود األحفوري3.

1. تصممي امحلالت
يعمتد جناح أي محلة اتصال أو رفع مستوى الويع، إىل حد كبري، عىل تصميها وباألخص فيا يتعلق بالتنفيذ والتقيمي، مكا ينبيغ أن 

تشمتل محلة التوعية حول اإلضاءة املوفرة عىل ما ييل:
• حتديد األهداف	
• حتديد وقت ومدة امحللة	
• فهم امجلهور	
• حتديد أدوات االتصال	
• صياغة الرسائل	
• حتديد معايري التنفيذ واملراقبة	
• تقيمي امحللة	

اكفة العنارص املذكورة أعاله متعلقة ببعضها البعض وتعمتد عىل غريها، فعىل سبيل املثال، حتدد أهداف امحللة امجلهور املسهتدف والزمن 
واملدة اليت يف املقابل تؤثر عىل اختيار أدوات التواصل والرسائل وتوزيع املوارد

1. Dahlbom, Bo, Greer Heather, Egmond Cees and Jonkers Ruud (2009): REF Kok et. al, 2007
2. Mikkonen, I., Gynther, L., Hamekosi, K., Mustonen, S., Silvonen, S. (August 2010) Innovative Communication Campaign Packages on Energy Efficiency, Motiva Services Oy, pp. 6
3. Dahlbom Bo, Greer Heather, Egmond Cees and Jonkers Ruud (2009): REF Kok et. al, 2007
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اسرتاتيجية تصممي محالت االتصال ورفع مستوى التوعية4. الشلك 1: 

فادهألا ديدحت .2
تنطوي اخلطوة األوىل يف تصممي محلة االتصال لإلضاءة املوفرة عىل وضع مجموعة من األهداف والغايات، اليت ينبيغ أن تكون حمددة 

وقابلة للقياس وميكن حتقيقها وذات صلة وأطر زمنية. وسوف حتدد اختيار أدوات االتصال والرسائل فضلًا عن معايري التقيمي.

عينة من أهداف محلة اللرتوجي لإلضاءة املوفرة للطاقة
• زيادة ثقة املسهتلك يف استدامة املصابيح املوفرة للطاقة؛	
• زيادة معدل رشاء املصابيح املوفرة للطاقة؛	
• زيادة الفهم لدي الواكالت احلكومية املسوئلة عن اإلضاءة املوفرة حول أمهية وفوائد التخلص التدرجيي من املصابيح غري 	

املوفرة؛
• إدخال نظام التوسمي لملسهتلكني وجتار التجزئة؛	
• إطالع املستخدمني الهنائيني بإدخال احلد األدىن من معايري أداء الطاقة عل املنتجات املوفرة؛	
• إطالع املستخدمني الهنائيني بإحالل بدائل لملصابيح غري املوفرة؛	
• زيادة ويع املسهتلك وإرادته يف إعادة تدوير املصابيح التالفة؛	
• مساندة جهود مبيعات التجزئة و/أو جهود بناء القدرات؛	
• إنشاء شباكت عىل طول سلسلة توريد اإلضاءة للحفاظ عىل مبادرات اإلضاءة املوفرة للطاقة.	

وينبيغ وضع أهداف امحللة مبا يمتاىش وأهداف السياسة. وميكن لملبادرة أن تنطلق من حكومة تعمل عىل حتديد دور التغيري السلويك 
يف بلوغ أهدافها وأولوياهتا احملددة. بدلًا من ذلك، قد تأيت املبادرة من واكالت وطنية للطاقة أو غريها من اجلهات املعنية اليت تقرتح براجم 

عىل أساس وجهة نظرمه من أهداف السياسة. وينبيغ أن تعاجل امحلالت مشلكة الطاقة اليت لدهيا أكرب األثر ويهسل تغيريها. وينبيغ أن 
متثل أهداف امحللة حتديًا يكون قابل للتحقيق، ومسهتدف وقابل للقياس. وميكن جتنب املشالك احملمتلة اليت قد تنشأ من احلاجة إىل 

معاجلة الفائت املسهتدفة املتعددة والتكنولوجيات من خالل تقسمي امحلالت الكربى اىل محالت فرعية خمتلفة بشلك واحض. جيب أن تكون 
أهداف امحللة قابلة للقياس لتهسيل متويل امحلالت عندما تتنافس أنواع أخرى من اليات ومقاييس الكفاءة عىل نفس مصدر المتويل.

محالت اإلضاءة املوفرة للطاقة هتدف إىل تغيري سلوكيات الطاقة أو االستمثار املعتاد لدى املستخدمني الهنائيني. حمددات التغري السلويك 
املطلوب تكون يف شلك عوامل حتفزيية ممكنة وملزمة. ومن أمثلة العوامل احملفزة يه الويع واملعرفة والعرف االجمتايع، والسلوك والكفاءة 

الذاتية والنية وبعض املتغريات االجمتاعية واالقتصادية، مثل الدخل. ومن بني األمثلة عىل املبادرات التحفزيية هناك امحللة اليت تتناول 
بوضوح النقص العام يف املعرفة يف جمال كفاءة طاقة اإلضاءة بني الساكن والرشاكت والسلطات العامة.

وتعترب عوامل المتكني خارجية بالنسبة لملستخدم الهنايئ، وتمشل املوارد املالية أو التقنية أو التنظيية أو املهارات اجلديدة اليت حتتاج إىل 
تطوير. وتعترب توزيع مصابيح الطاقة املجانية من الطرق الفعالة اليت ميكن أن تطبقها الدول ملعاجلة عوامل المتكني. وتمشل عوامل التعزيز 
التغذية الراجعة والدمع ، اكلقيام بتقدمي املشورة. عىل سبيل املثال، عندما تفاعل املواطنني بشلك إجيايب مع الرسالة امللحة لتوفري الطاقة 

للتعامل مع أزمة وشيكة للطاقة يف تشييل، اختذت امحللة طابعًا غري رمسي وحازت عىل تقدير وإشادة الناس للجهد الذي بذلته5.

ويتبيغ االعرتاف هبذه العوامل احلامسة وحتليلها ودجمها يف خطة امحللة بلطريقة حتفز عىل تطبيق التغيري املطلوب للسلوك. ويرتبط تقيمي 
العوامل ارتباطا وثيقا بتجزئة السوق ألن العوامل الثالثة جيب أن تكون ذات صلة بسلوك معني لبعض املجموعات املسهتدفة.

4. Based on Business Solutions Europa & Entropia Consultoro (2011)
5. Mikkonen, I., Gynther, L., Hamekosi, K., Mustonen, S., Silvonen, S. (August 2010) Innovative Communication Campaign Packages on Energy Efficiency, Motiva Services Oy, pp. 12
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3. مدة امحللة
جيب حتديد تارخي البدء ومدة امحللة من البداية. وللتعرف عىل مراحل ومدة امحللة، فإنه من الرضوري األخذ باالعتبار املراحل اليت سوف 
تصاحب التغيريات الترشيعية والتنظيية والتقنية داخل البلد أو املجمتع. وينبيغ تصممي محالت التوعية العامة بالتوازي مع هذه األنشطة. 

عىل سبيل املثال، ميكن حتديد توقيت بدء مبادرة التخلص التدرجيي من املصباح لتكون يف ذروة قوة الطلب املومسي من أجل إثبات إماكنية 
اإلضاءة املوفرة للطاقة يف احلد من ذروة األمحال السكنية اإلضاءة الكهربائية.

جيب أن يكون توقيت ومدة امحللة مرتبطًا بعملية املوازنة. إذا اكنت املشلكة تمكن يف املزيانيات احملدودة ، فإنه جيب أن تسهتدف امحللة 
امجلاعات الذين ميكن تغيري سلوكهم بهسولة ويف أقل وقت ممكن. وميكن تقسمي امجلهور املسهتدف اىل مستويات خمتلف وميكن بدأ 
امحللة اإلعالمية مع امجلهور الرئيس وبعد ذلك متتد لتمشل اآلخرين يف حدود الوقت واملزيانية املتاحني. وميكن االطالع عىل مزيد من 

املعلومات حول ختصيص املوارد وآليات المتويل احملمتلة يف القسم 3.

4. فهم امجلهور
من الرضوري لتصممي محلة إعالمية هادفة وضع فهم شامل للجمهور. حيث إن الفئة املسهتدفة ال تقوم فقط بتوجيه الرسائل بل وتوجيه 

اسرتاتيجيات التوعية، مبا يف ذلك أدوات وقنوات االتصال املستخدمة. هذه يه النقطة املهمة بوجه خاص عند تصممي محالت هتدف لتعزيز 
التقنيات اليت تنطوي عىل أحصاب مصلحة متعددين، مكا هو احلال مع اإلضاءة املوفرة للطاقة. يف مثل هذه احلاالت فإن محالت التواصل 

ومه هؤالء  العامة اليت تسهتدف مجهورًا غري حمددًا تربهن عىل كوهنا ملكفة وغري فعالة. فبعض امحلالت تركز عىل "املتبنني األوائل" 
املستخدمني الهنائيني الذين يتوقون لتجربة تكنولوجيا جديدة مبجرد ظهورها. يف حني قد تسهتدف محالت أخرى أحصاب النفوذ الذين 

بإماكهنم نرش رسالة بشلك رسيع من خالل شباكهتم املبارشة. وقد حيدد مصيمم امحللة سلسلة من الرسائل ملناشدة رشاحئ خمتلفة من 
امجلهور.

التعرف عىل امجلهور ينطوي عىل جانبني رئيسيني:

• حتليل أحصاب املصلحة	
• اختيار امجلهور وحتديد األولويات	

4.1 حتليل أحصاب املصلحة

إن حتليل أحصاب املصلحة حيدد اجلهات الفاعلة الرئيسية يف سلسلة أمداد اإلضاءة ويقمي معرفهتم ومصاحلهم ووضعهم وحتالفاهتم 
ودرجة أمهية برناجم التخلص التدرجيي املسهتدف بالنسبة هلم. وباإلماكن أيضًا أن حيدد التحليل ما إذا اكن هناك بعض أحصاب املصلحة 

أكرث تقبلًا من غريمه لرسائل معينة، أو إذا اكنت هناك مواد موجودة ذات صلة ميكن دجمها. ويحمس مثل هذا التحليل ملصيمم امحللة 
بالتفاعل عىل حنو أكرث فاعلية مع أحصاب املصلحة الرئيسيني من أجل صياغة رسائل أكرث اسهتدافاً؛ واختيار أدوات االتصاالت املناسبة؛ 

وإنشاء مؤرشات أداء واقعية وقابلة للتحقيق لقياس النتاجئ؛ وتعبئة املوارد املناسبة لتنفيذ األنشطة املخصصة.

4.2 تقسمي وترتيب أولويات امجلهور

بعد حتليل أحصاب املصلحة البد من إعطاء األولوية مجلهور امحللة وتقسمي السوق، حيث إن تقسمي السوق ُيعًد رشطًا مسبقًا لوضع أهداف 
الربناجم وحتليل حمددات السلوك. مكا يشلك التقسمي أساسًا مهاًم لنجاح امحللة، ألن إجياد مجموعات فرعية متجانسة يساعد عىل صياغة 
وتنفيذ أهداف الربناجم والوصول إىل الفائت املسهتدفة املرجوة. مكا أن تقسمي األسواق يساعد أيضًا عىل تنظمي ومراقبة مزيانيات امحللة.

وبالنسبة محللة االتصاالت حول اإلضاءة املوفرة للطاقة فقد يتضمن امجلهور األسايس أحصاب املصلحة من جبانب اإلمداد مثل املصنعني 
والرابطات التجارية واملوزعني وجتار التجزئة، أو امجلعيات التعاونية لملبيعات. وقد يتألف امجلهور الثانوي إىل حد كبري من املستخدم 
الهنايئ. وميكن أن يمشل مجهور املسهتلكني املسهتدف بعض املتغريات الدميغرافية مثل الفئة العمرية واجلنس، أو متغريات التخطيط 

الخشيص لملجمتع، مثل مسات منط احلياة واملواقف. فبدون معرفة وفهم امجلهور املسهتدف فإن اإلعالنات االجمتاعية ومعلية تعزيز قية 
معينة وتروجي املعلومات يصبح أمر صعب واستنفاذ لملوارد واألموال.

من أمثلة الفئة املسهتدفة املركز علهيا بشلك جيد أطفال املدارس. ولقد مت تناول هذا امجلهور احملدد من مسهتليك املستقبل يف العديد من 
امحلالت. عىل سبيل املثال، يف املجر مت تصممي "مسابقة ابطال الطاقة6" للتالميذ الذين لكفوا بإجراء معليات حفص لطاقة اإلضاءة املستخدمة 
يف منازهلم وذلك حلساب الوفورات املمكنة مع االستخدام األمثل لملصابيح الفلورية املدجمة. وقدمت املدارس حزم من معلومات شاملة مبا 

يف ذلك دليل احلساب، اليت ساعدت التالميذ يف مجتيع النتاجئ. وقد حصل التالميذ الذين قدموا أفضل التقارير عىل جوائز ممتثلة يف 
دراجات ومجموعة من املصابيح الفلورية املدجمة.

أو املنطقة اليت يمت تنفيذ الربناجم فهيا، إال إنه ميكن تصنيف  عىل الرمغ من أن نتاجئ حتاليل أحصاب املصلحة ختتلف وفقًا للبلد و / 

6. Efficient Lighting Initiative. (2006) Hungary Residential CFL Campaign. Retrieved March 23, 2012, from: http://www.efficientlighting.net/FormerELI/hungary/overview_resid.htm 

http://www.efficientlighting.net/FormerELI/hungary/overview_resid.htm 
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أحصاب املصلحة الرئيسيني يف أي محلة اتصال حول اإلضاءة املوفرة للطاقة بشلك عام عىل النحو التايل: 
• مؤسيس وحكويم	
• األمعال التجارية	
• املسهتلكني	
• وسائل اإلعالم وغريها	

أحصابة املصلحة محللة اتصال واملشاركة اجلدول 1: 

ةكراشملا تالاجمو ةيلوألا حلاصملا ةحلصملا باحصأ

• االهمتامات الرئيسية 	
• احلد من اسهتالك الكهرباء وانبعاثات غازات الدفيئة من خالل تأسيس أو 	

توسيع نطاق سوق مستدامة ملنتجات اإلضاءة املوفرة للطاقة
• مضان معايري الكفاءة وجودة املنتج يف السوق	
• حتفزي تطوير املنتجات اجلديدة والتوزيع الفعال	
• املشاركة: 	
• دمع املبادرات التنظيية والترشيعية وتنفيذ السياسات من خالل فرص 	

المتويل املتاحة
• تقدمي دمع من ذوي اخلربة يف حتديد عوامل النجاح من أجل حتقيق تنفيذ 	

مبادرة اإلضاءة الفعالة وحتول السوق
• تقيمي ورصد العمليات املناهضة لألهداف املوضوعة	

• املؤسيس واحلكويم	
• االحتادات الفدرالية والدول/املقاطعات 	 احلكومات- 

واحملليني
• املرافق	
• املنمظات املعنية باملعايري	
• سلطات امجلارك	
• خمتربات الفحص	
• النقابات العاملية	

• االهمتامات الرئيسية 	
• الرتوجي للتقنيات الطاقة الفعالة املبتكرة اجلديدة	
• التوقعات التجارية	
• املسؤولية الرشاكت	
• احلد من االسهتالك الكهربايئ	
• املشاركة 	
• تهسيل االتصال املبارش وغري املبارش باملستخدم الهنايئ	
• األطراف الفاعلة الرئيسية يف تنفيذ سياسات اإلضاءة املستدامة وحتول 	

األسواق إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة.
• تقدمي أفضل احللول العملية لإلضاءة عىل املستوى احمليل او اإلقليمي أو 	

الدويل
• تقدمي التوجهيات اإلرشادية بشأن اجلدوى الفنية واجلداول الزمنية الواقعية	
• لعب دور أسايس يف مساندة براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة واعمتاد 	

املنتجات عالية اجلودة واعمتاد القرارات

• األمعال التجارية	
• املصنعني	
• رابطات صناعة اإلضاءة	
• جتار امجللة وجتار التجزئة	
• املتخصصني	
• أحصاب ومديري املباين 	

• االهمتامات الرئيسية	
• اكتساب معلومات إضافية لتعزيز القرارات املطلعة حول املوفورات النقدية 	

أو البيئية ذات الصلة بالتحول إىل املصابيح املوفرة
• املشاركة	
• قبول واستخدام املنتجات املوفرة للطاقة استنادًا إىل اخلربة املبارشة 	

والقدرة عىل محتل التاكليف
• ما يه أنواع املنتجات اليت يمت 	 توفري معلومات حول عادات الرشاء – 

رشاهئا وألي غرض
• حتفزي األداء اخلاص باإلضاءة املوفرة للطاقة واحلفاظ عىل التغيري يف 	

أمناط االسهتالك

• املستخدم الهنايئ	
• املسهتلكني	
• املجمتع املدين	
• احتادات املسهتلك واملجمتع	

• االهمتامات الرئيسية	
• إنشاء قاعدة معارف حول اإلضاءة املوفرة للطاقة بني املهنيني وعامة 	

امجلهور
• املشاركة تبسيط ونرش املعلومات املتعلقة اإلضاءة املوفرة للطاقة لعامة 	

الناس
• رصد ومقارنة وحتديد وأفضل املامرسات والسياسات احمللية واإلقليية 	

والدولية
• مساعدة احلكومات يف تنفيذ السياسات املستدامة لإلضاءة	
• نرش املواد التعليية والتدريبية الرمسية وغري الرمسية.	

• وسائل االعالم وغريها	
• وسائل االعالم	
• معاهد البحث والتدريب	
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محلة اتصال متاكملة تسهتدف أحصاب املصلحة املتعددين اإلحتاد األورويب –  دراسة حالة: 
اسهتدفت محلة االتصاالت من أجل مبادرة التخلص من املصابيح غري املوفرة يف أوروبا امجلهور باكفة فائته. يف عام 2009، اعمتد الربملان 

األورويب وجملس االحتاد األورويب قرار التخلص التدرجيي الرايم إىل احلد من املصابيح املتوجهة غري الفعالة يف أوروبا حبلول عام 
2012 وخفض استخدام مصابيح اهلالوجني حبلول عام 72016. وسوف خيفض هذا التحول من اسهتالك الطاقة لإلنارة املزنلية بنسبة 30 ٪ يف 

أوروبا وياكحف تغري املناخ من خالل منع 23 مليون طن من انبعاثات  ثاين أكسيد الكربون يف السنة.

هذه احلركة تلقت دمعًا من مصنيع املصابيح األوروبيني الذين وافقوا عىل تزويد املسهتلكني بأكرب مجموعة من حلول اإلضاءة املوفرة للطاقة 
لتحقيق التحول املسهتدف. مكا الزتمت صناعة اإلضاءة باملسامهة يف محلة إعالمية حول التخلص التدرجيي واإلجابة عىل مجيع األسئلة 

املطروحة بالتعاون مع املجموعات البيئية ومنمظات املسهتلكني.

مكا أن املبادرة ساندهتا محلة االتصاالت املتاكملة اليت سعت إىل إطالع امجلهور عىل أن املصابيح املوفرة للطاقة ميكن أن تقلل من 
اسهتالك الطاقة بنسبة تصل إىل ٪80، وقد تدوم لفرتة تصل إىل 15 مرة أطول من نظراهئا األقل كفاءة يف استخدام الطاقة. واكنت مثة 

رسالة مهمة مفادها أن املصابيح تقدم ضوء من نوعية جيدة واكنت متوفرة يف مجموعة واسعة من األشاكل واألجحام لالستخدام يف معظم 
أماكن اإلضاءة.

وقد حظيت مبادرة التخلص التدرجيي من املصابيح غري الفعالة بالدمع من خالل العديد من وسائل اإلعالم املختلفة اليت دمعها أحصاب 
املصلحة املعنيني باإلضاءة. حيث قدم االحتاد األورويب لرشاكت املصابيح ىف بيان حصىف أويل ووثيقة حقائق من أجل منمظات املسهتلكني 
وجتار التجزئة واملهنيني وكتيب شامل أشاد بفوائد اإلضاءة املوفرة للطاقة، مكا قدم حقائق أساسية حول املوفورات واخليارات البديلة وأين 

مت رشاهئا والتخلص من املصابيح املسهتلكة. مكا أن االحتاد مصم موقعًا إلكرتونيًا أبرز التغيريات عىل ومس املنتجات، دليل ألنواع 
املنتجات، واألسئلة املتكررة وصالت مفيدة واخللفية تقنية وركن الصحافة8. ودمعت الرشاكت املصنعة املبادرة وذلك بتقدمي عروض حول 

الصناعة وتوفري مواد مطبوعة وعىل شبكة اإلنرتنت اليت توفر جدول مفصل حول معلية التخلص التدرجيي فضلًا عن اخليارات املنتج البديلة.

5 التواصل مع احلكومات واملؤسسات
5.1 إقناع صناع القرار

من املهم البدء يف التواصل مع اجلهات املعنية مبكرًا بشأن احلاجة إىل إنشاء براجم إضاءة موفرة وإقناع صناع القرار احلكوميني بالفوائد 
العامة اليت ستعود عىل االقتصاد والبيئة واملجمتع كلك. وقد تكون هناك حاجة لبذل جهود متضافرة إلرشاك السياسيني الذين قد تكون 

وهو خشص  بطال'' –  فوائد هنج سياسة متاكملة غري مألوفة أو غري مفهومة جيدًا بالنسبة إلهيم. ومن مث، فإنه من املستحسن حتديد وإدراج'' 
يستطيع فهم الفوائد احملمتلة وتأثريها وبرناجم اإلضاءة املوفرة للطاقة والذي ميكنه أيضًا إقناع غريه من صناع القرار.

وجيب أيضًا إرشاك اإلدارات املركزية أو احمللية من أجل مضان قبول وجناح إسرتاتيجية التخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة، 
حيث إن لدهيم يف كثري من األحيان نظرة ثاقبة أكرث يف أوضاعها احمللية وحتديات التنفيذ ومكا ميكهنا أن توفر معلومات قية ومعلية. بل 

إنه من املهم أيضًا التواصل مع اجلهات املعنية غري احلكومية، مثل املرافق ومنمظات املجمتع املدين، حلشد دمع واسع النطاق.

5.1.1 اجلهات املعنية احلكومية

• وزارة الطاقة يه املؤسسة احلكومية الرئيسية واليت ُتعُد مفتاح جناح معلية التحول إىل اإلضاءة املوفرة. وقد تعمل وزارة الطاقة 	

7. Commission Regulation (EC) No 244/2009 of 18 March 2009 implementing Directive 2005/32/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for non-
directional household lamps.

8. European Commission. (2009) Retrieved February 15, 2012, Retrieved from: http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_en.htm 

FFFFFFF  FFFFF FFFFFFF  FFFFFFF FFFFFFFF

http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_en.htm
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بالتعاون مع وزارة التمنية االقتصادية، لذلك فإنه من املهم تقدمي براهني التخلص التدرجيي اليت تتناول الفوائد االقتصادية هلام )أنظر 
الفصل 1(. وتوحض هذه التأكيدات كيفية أن التخلص التدرجيي ميكن أن يساعد يف حتقيق األهداف الوطنية للطاقة لبلد ما؛ حتسني 

أمن اإلمدادات واحلد من االعمتاد عىل الطاقة املسمتدة من الواردات. وميكن أيضًا استخدام تقييات اإلضاءة للدول اخلاصة مببادرة 
 ان الينت لتوفري املعلومات اخلاصة بلك بلد والتوقعات ذات الصلة.

• وزارة البيئة يه اهليئة الرئيسية اليت تعمل عىل وضع السياسات الرامية إىل احلد من انبعاثات غاز ثاين أكسيد الكربون وغريها من 	
امللوثات يف الغالف اجلوي. ويه أيضًا املؤسسة الرئيسية اليت تشارك يف املعاجلة الهنائية املستدامة لملصابيح املسهتلكة. وإلرشاك 

هذه الوزارة، جيب تقدمي الرباهني حول كيفية مساعدة برناجم التخلص التدرجيي يف حتقيق أهداف تغري املناخ وتعزيز إسرتاتيجية 
 التمنية املستدامة. مكا توفر تقييات اإلضاءة للدول اخلاصة بإن الينت تقديرات حول وفورات غاز ثاين أكسيد الكربون.

• ستحتاج وزارة الصحة إىل أن تكون مطلعة عىل تأثري تكنولوجيا اإلضاءة عىل الصحة والسالمة. و ميكن أن تكون اهليئة الرائدة 	
لملجموعة الشاملة وبراجم إعادة التدوير اليت أنشئت يف أحد البلدان، واليت ستساعد يف احلد من إنبعاثات الزئبق يف البيئة، وبالتايل 

 يقلل من تعرض الساكن لملخاطر.

• حتتاج وزارات املالية والتجارة أو الصناعة إىل املشاركة من أجل حتديد أفضل االسرتاتيجيات لمتويل براجم التخلص التدرجيي. فعىل 	
سبيل املثال، جيب أن يمت التشاور مع هذه الوزارات بغية تقرير ما إذا اكن من املمكن تنفيذ السياسات املالية للتخلص التدرجيي أو ما 
إذا اكن تقدمي معايري احلد األدىن ألداء الطاقة سيكون له تأثري عىل إنتاج املصابيح الوطنية أم ال. مكا جيب تناول اجلدل الدائر حول 

احلد من اختالل التوازن التجاري الوطين من خالل خفض واردات الطاقة خالل املناقشات مع هذه الوزارات. وستحتاج ماكتب امجلارك 
 لملعلومات والتدريب وذلك لتطبيق املتطلبات اجلديدة.

• تتفاعل السلطات احمللية واإلقليية بشلك مبارشة مع املسهتلكني ويه أكرث عرضة للتأثر باملخاوف العامة إذا مل توصل فوائد التخلص 	
تاكليف ومتويل خطط التخلص التدرجيي، والقضايا الصحية ذات  التدرجيي بشلك جيد. قد يكون هذا هو احلال بالنسبة لقضايا مثل: 
الصلة؛ أو ممارسات التجميع وإعادة التدوير. وبالتايل، فإنه من املهم مشاركة هذه السلطات يف وقت مبكر يف يوم العملية وتزويدمه 

 بالرباهني واحلقائق حول فوائد اإلضاءة املوفرة، فضلًا عن التعامل السلمي مع املنتجات.

• أعضاء الربملان والقادة السياسيني مه املسوئلون عن صنع القرار والترشيع بشأن التخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة الغري 	
موفرة. مكا جيب أن يتلقوا معلومات أساسية عن أهداف وفوائد التخلص التدرجيي من أجل استخدام مراكزمه بوصفهم أول نقطة 

ومشاركهتم يف النظام االقتصادي. اتصال مع املواطنني )املسهتلكني( 

5.1.2 صناع القرار األساسني اآلخرين

• الطلب املزتايد وأسعار الطاقة املتصاعدة، وارتفاع تاكليف حتسني 	 تواجه املرافق الكهربائية )مبا يف ذلك توليد وتوزيع وخدمات الطاقة( 
البنية التحتية وحتدي احلفاظ عىل شبكة موثوق هبا. يف معظم البلدان النامية، يكون من الصعب احلصول عىل رأس املال الالزم إلنشاء 

بنية حتتية جديدة. إن التخلص التدرجيي من اإلضاءة الغري موفرة هو وسيلة فعالة من حيث التلكفة لملرافق للحد من هذه الضغوط 
وتلبية الطلب املزتايد عىل الطاقة، وتوفري املوارد اليت ميكن توجهيها حنو تطوير البنية التحتية اجلديدة. وميكن أن تكون التقييات 

 القطرية لإلضاءة اخلاصة بان الينت مبثابة أساس مفيد لتقدمي توقعات الوفورات.

• جيب إرشاك اجلهات امجلركية يف أي براجم إضاءة املوفرة بغية السيطرة عىل جودة املنتج من املصابيح املستوردة، حيث تضمن هذه 	
 السلطات امتثال منتجات اإلضاءة للترشيعات القامئة وتساعد أيضًا يف القضاء عىل االجتار الغري املرشوع.

• جيب إرشاك جهات الفحص واملختربات يف الرصد والتحقيق والتنفيذ وأيضًا يف معلية وضع املعايري، حيث تضع هيائت توحيد 	
املقاييس املعايري األساسية ملنتجات اإلضاءة املوفرة وتساعد يف تطبيق املبادئ القامئة وإجراءات االختبار. مفشاركهتم أمر رضوري، 

ألهنم يوسعون نطاق املعرفة وحيسنون مهشد املوفرة لملستخدمني الهنائيني. مكا تحمس معايري االختبار املنسقة لملختربات بتعزيز 
 اخلدمات لملوزعني واملصنعني واملسوئلني عن إنفاذ القانون.

• تقوم مجعيات اإلضاءة بربط هيائت توحيد املقاييس واملوزعني واملصممني واملتخصصني وتعمل عىل تثقيف املستخدمني الهنائيني وتعزيز 	
 فوائد اإلضاءة، حيث تساعد مشاركهتم يف معلية توحيد املعايري، وتضيف قية إىل سلسلة التوريد.

• جيب إرشاك النقابات العاملية والسيا يف البلدان اليت جيب أن تتكيف فهيا العمليات واملنتجات مع إنتاج وتوزيع اإلضاءة املوفرة 	
للطاقة، حيث جيب اطالعهم عىل الفوائد الكبرية لربناجم التخلص التدرجيي وأثره عىل قضايا العاملة، وبراجم إلعادة تدريب ونقل أو 

حتويل املنشآت الصناعية.
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5.2 أدوات التواصل الداخلية للحكومة

ختتلف أدوات التواصل للوصول إىل صناع القرار احلكوميني عن االسرتاتيجيات املستخدمة بالنسبة لملستخدمني الهنائيني. جيب أن تقنع 
مقاربة املعلومات املسوئلني لصياغة السياسات اليت تعزز وحتافظ عىل أفضل ممارسات لإلضاءة املوفرة.

5.2.1 مذكرات وزارية  

املذكرات الوزارية يه الوثائق الرمسية لملشورة املقدمة إىل اجلهات املنتخبة. بصفة عامة، حتتاج املذكرات الوزارية إىل أن تقدمها الواكلة 
الرائدة إىل صانيع السياسات، فضال عن الوزارات احلكومية األخرى واهليائت واملؤسسات، واجلهات املعنية، عند االقتضاء. وميكن هلذه 

املذكرات أن تشلك أساسا لملناقشات وحتدد األطراف املسوئلة داخل لك هيئة ميكهنا قيادة األنشطة واملسامهة يف تنفيذ الربناجم الشامل.

يف امللحق أواستخدمه كقالب من قبل املسوئلني احلكوميني  ميكن اإلطالع عىل مثال إلحدى املذكرات الوزارية لبلد افرتاضية )'فريدونيا'( 
املسوئلني عن تنسيق أو صياغة سياسة اإلضاءة املوفرة للطاقة مكذكرة إحاطة. ويرد وصف لتأثري اإلضاءة املوفرة جكزء من السياق العاملي 
يف فصل"املعلومات األساسية". وييل هذا الفصل تقيمي إلماكنات اإلضاءة املوفرة للطاقة يف البالد يقوم بإجرائه التقييات القطرية لإلضاءة 
بإجياز ما يه مبادرة ان الينت وحتدد املقاربة السياسية املتاكملة  املرتبطة بامللحق أ(  اخلاصة بان الينت. ويوحض اجلزء األخري من املذكرة ) 

للتخلص التدرجيي من املصابيح الغري موفرة.

5.2.2 اجمتاعات

ترشك اجمتاعات اللجنة الترشيعية أعضاء من املرشعني الذين يتلقون إحاطات بشأن إجيابيات وسلبيات التدابري الترشيعية املقرتحة أو تضم 
مناقشة الترشيعات املقرتحة مع املسوئلني واجلهات املعنية اآلخرين مبا يف ذلك القطاع اخلاص واملجمتع املدين، ومن مث فإن اجمتاعات 

اللجنة، يف مركز العملية الترشيعية. ومن هنا ميكن اقرتاح تعديال عىل ترشيعات اإلضاءة املوفرة، ورشوط يمت إضافهتا أو حذفها لتحسيهنا 
وحماولة يمت إجراءها لبناء توافق يف اآلراء بشأن املقرتحات اليت حتتوي عىل التحليل السياسات العملة واملمتاسكة والتوصيات9. ومع ذلك، 

يف بعض البلدان، قد يصدر القادة مرسومًا بعمليات التخلص التدرجيي، مبساعدة من املستشارين التقنيني.

وميكن أن تنظم اهليائت الرائدة اجمتاعات التنسيق احلكومية الدولية وحترضها اهليائت احلكومية ذات الصلة واملرشعني ومسوئيل السلطة 
التنفيذية ملساعدهتم عىل فهم بعضهم البعض ومناقشة فوائد التحول إىل اإلضاءة املوفرة. وميكن إعداد تقرير وطين حول فوائد وتأثريات 
برناجم التخلص التدرجيي، وتقدميه يف االجمتاع. سيعمل االجمتاع عىل زيادة الويع واملعرفة بني خمتلف اإلدارات املعنية وتعزيز توافق 

اآلراء. مكا جيب إعالن هذه االجمتاعات عىل املأل يف وقت مبكر لضامن معلية شفافة.

االجمتاعات مع السلطات احمللية يه املفتاح ملعرفة املزيد عن السياق احمليل واملخاوف وأخريًا توفري التغذية املرتدة لتصممي محالت 
االتصاالت والسياسات. ومتكن االجمتاعات أيضًا السلطات احمللية من حتسني فهم الرشوط واألحاكم لرباجم التخلص التدرجيي لإلضاءة. 

وهذا يتيح هلم نقل الفوائد والتحديات لملواطنني. وجيب تنظمي وترتيب أولويات االجمتاعات وفقا لتحليالت اجلهات املعنية ومعليات تقيمي 
األثر. وينبيغ أيضًا أن تعلن عن هذه االجمتاعات سلفًا لضامن الشفافية وتجشيع املشاركة.

6. التواصل مع األمعال التجارية
األدوات العملية مثل املعلومات عىل اإلنرتنت واملواد املطبوعة مكا يف  ملخاطبة املهنيني، ميكن أن تمشل قنوات االتصال الفعالة عىل ما ييل: 

مثال اإلحتاد األورويب ؛ وسائل اإلعالم اجلديدة؛ براجم التدريب املسهتدفة؛ واملعارضة التجارية ومسابقات التصممي.  

6.1 وسائل اإلعالم اجلديدة 

االنرتنت هو أداة هامة لألمعال التجارية وجيب أن تكون جزءا أساسيا من ألي جهد يبذل يف جمال االتصاالت. تحمس شبكة االنرتنت 
ملصيمم ومنفذي امحللة مبراقبة وتوجيه الرسائل وكذلك العرض التقدميي. مكا يحمس بالتحديث الرسيع والبسيط ويحمس بالتواصل الكبري 

بني امجلهور. باإلضافة إىل توصيل رسالة اإلضاءة املوفرة للطاقة من خالل النص واألدوات، مثل اآلالت احلاسبة عىل االنرتنت، وميكن 
أيضًا أن تستخدم شبكة االنرتنت لعرض مواد الفيديو والصوت. إن عقد الندوات عرب اإلنرتنت يه وسيلة فعالة للوصول وتثقيف امجلهور 

بشلك فعال من حيث التلكفة وميكن نرش الندوات املجسلة عىل االنرتنت بعد ذلك.

يعترب اإلنرتنت وسيلة سلبية، لذلك حيتاج املستخدمني احملرتفني لتجشيعهم عىل زيارة أحد املواقع. وبالتايل، فإنه من املهم جدا أن يمت 
تقدمي محلة بطريقة متاكملة من أجل تعزيز وجود االنرتنت. وميكن استخدام املواد املطبوعة لتوجيه امجلهور ألحد املواقع عىل شبكة 
اإلنرتنت. وميكن إنتاج املطبوعات، مثل الكتيبات والنرشات، مع مراقبة الرسائل وسياقها، وتوزيعها مبارشة للجمهور جلذب االنتباه 

وإرشادمه إىل موقع ويب.
توفر املواقع االجمتاعية أيضًا قاعدة جيدة ألنشطة التسويق. فيف املايض، اكنت االجمتاعات واألحداث الطريقة املفضلة لبناء عالقات 
جتارية، حيث ال تزال اسرتاتيجيات الربط الشبيك ذات أمهية ولكن اآلن هذه األنشطة قد انتقلت أيضًا عرب اإلنرتنت داخل املجمتعات 

مجيع مزايا الربط الشبيك الغري متصل باإلنرتنت بل انه يقدم برناجم لبحث  لينكدين "  التواصل االجمتايع. فعىل سبيل املثال، يوفر موقع " 
وحتديد واملشاركة واحلفاظ عىل جهات االتصال واملجموعات يف ماكن واحد. فاستخدام املواقع االجمتاعية املهنية مثل لينكدين قد تكون 

9. About Senate Committees. (2011). Retrieved January 15, 2012. Retrieved from: http://www.parl.gc.ca/sencommitteebusiness/AboutCommittees.aspx?parl=41&ses=1&Language=E

 http://www.parl.gc.ca/sencommitteebusiness/AboutCommittees.aspx?parl=41&ses=1&Language=E
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بشلك حصيح وفعال إسرتاتيجية التسويق الرئيسية لالندماج يف جهود االتصاالت العادية.

6.2 تدريب تاجر التجزئة

إن تثقيف تاجر التجزئة مهم جدا لملساعدة عىل التغلب عىل نقص الويع العام واملعلومات اخلاطئة عن اإلضاءة املوفرة للطاقة، واليت ميكن 
أن تؤدي إىل تردد التاجر لتخصيص مساحة عىل الرف لملصابيح املوفرة للطاقة10. يف الواقع، إذا اكن جتار التجزئة عىل دراية، فإهنم 

ميكهنم لعب دورا رئيسيا سواء من حيث جعل املنتجات متاحة لملسهتلكني أو توفري مساحة للعرض داخل املتجر ومساحة عىل الرف للعلبة.

من املهم مطأنة جتار التجزئة بأن املنتج سيؤدي مكا هو مذكور. مكا إهنم حباجة إىل االطالع عىل ما يشلك منتجات ذات جودة عالية، 
وخاصة مع التكنولوجيات اجلديدة والغري مألوفة. وجيب أن يكون التدريب من الناحية الفنية ويرشح الفوائد االقتصادية والتحويالت القوة 

الكهربائية، وقضايا جودة الطاقة الكهربائية. ويتعني علهيم أن يتعملوا أيضًا كيفية إعداد عروض نقطة رشاء فعالة وواحضة و يدرسون كيف 
ميكن نرش محلة تروجيية )مثل العملية اإلدارية الستخدام كوبونات اخلصم(. وينبيغ أيضًا نصحهم بشأن صيانة املخزون ورضورة التخطيط 

لعمليات رشاء األهسم مع األخذ يف االعتبار الفرص مثل االحتفاالت وموامس اإلضاءة واألوقات األخرى من السنة عندما يقوم العديد من 
الناس برشاء املصابيح.

وميكن أن يقوم ممثيل الرشكة املصنعة بالتدريب وقد يساعدمه املوظفني امليدانني التابعني للجهات املعنية أو املرافق، وخاصة يف حالة 
استرياد منتجات اإلضاءة املوفرة واكن هناك نقص يف موظيف الرشكة املصنعة احمللية لتقدمي التدريب. ولتكون فعالة، جيب أن تصاحب 
األنشطة التدريبية بوصف املنتج يف املتجر وزيارات ميدانية متكررة. وميكن أن يقدم لتجار التجزئة أيضًا التدريب عرب اإلنرتنت من خالل 

استضافة ندوات ونرش مقاطع فيديو معلوماتية قصرية.

اكليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية –برناجم األجهزة واإلضاءة املزنلية دراسة حالة: 

شارك برناجم األجهزة واإلضاءة املزنلية السنوي مرافق اكليفورنيا يف مسىع كبري يف مجيع أحناء الدولة لبناء البنية 
التحتية لتاجرالتجزئة لتسويق املصابيح الفليورية املدجمة.ومشل الربناجم التدريب املهين ملندويب املبيعات وزيارات 

منتمظة من قبل املوظفني امليدانيني للك متجر لعرض البضائع بشلك جذاب؛ جدولة مستويات املخزون وصيانة عروض 
نقطة الرشاء، جنبا إىل جنب مع الرباجم اإلعالنية التعاونية، الستقطاب استمثارات من قبل الرشاكت املصنعة وجتار 
التجزئة أثناء امحلالت الرتوجيية لملنتج. ويف هناية املرشوع، قد تدرب ما يزيد عن 800 موظف مبيعات يف أكرث من 

170 متجر جتزئة وطين مشارك مع زيادة ٪25 يف درجات اختبار الكفاءة فيا يتعلق بإضاءة انريج ستار11.

دمع تاجر التجزئة مجهورية التشيك -  دراسة حالة: 

وبيمنا يمت تنفيذ محلة االتصاالت وتدريب جتار التجزئة يف إطار مبادرة اإلضاءة املوفرة يف امجلهورية التشيكية، مت إنتاج كتيب إعاليم عن 
املصابيح الفلريوية املدجمة وتوزيعها عىل العاملني يف املتاجر يف ما يقرب من 3000 منفذ بيع بالتجزئة. واكن هذا الكتيب مبثابة دليل شامل 

ملزايا وفوائد املصابيح الفليورية املدجمة، مكا تناول معايري االختيار، وأجاب عن األسئلة املتكررة لملسهتلك، ومشل أيضًا عىل معلومات 
أساسية عن اإلضاءة بشلك عام. وعرض الكتيب أيضًا الرسوم اليت ظهرت يف األفالم املتحركة اليت بثت عىل امجلهور.

6.3 العروض التجارية

تعد املعارض والعروض التجارية يه أدوات فعالة جدا لتعزيز براجم التخلص التدرجيي أو تقنيات اإلضاءة املوفرة اجلديدة ويه مفيدة 
بشلك خاص يف الوصول إىل املوزعني وامجلاهري التقنية واملهنيني. ميكن لملعارض التجارية أن يكون لدهيا تواصل وطين وإقليمي ودويل 

وتشارك بصفة عامة الصناعة واحلكومة واملرافق ومجعية املسهتلك واملستخدمني الهنائيني وغريمه من املشاركني يف سلسلة التوريد اإلضاءة. 
وتجشع عىل نرش املعلومات بني خمتلف اجلهات املعنية، وهذا يتوقف عىل نوع احلدث، وتوفر املعارض أيضًا فرصة ممتازة لتقدمي الرؤية 

حول مبادرات وأدوات اتصال أخرى مثل الدعاية والرباجم التعليية والتدريبية.

مبادرة اإلضاءة املوفرة بريو -  دراسة حالة: 

الستمكال املبادرات اإلضاءة املوفرة للطاقة يف بريو، اكن ُينظر لملشاركة يف املعارض التجارية كوسيلة 
فعالة السهتداف مهنيني اإلضاءة واملستخدمني الهنائيني التجاريني. وقد مت متثيل مبادرة اإلضاءة املوفرة يف 
املعارض املختلفة مبا يف ذلك الفعاليات اليت جذبت الطالب واملهنيني من اجلامعات املهمة والقطاع اخلاص. 

باإلضافة إىل وجودها عىل أرض املعرض باكبينة ترشح اإلضاءة املوفرة للطاقة، ألقيت حمارضة رئيسية 
حول "معايري تصممي اإلضاءة اجلديدة."

مت خماطبة جتار التجزئة وغريمه من املستخدمني الهنائيني املهنيني من خالل معارض صناعة األجهزة يف 
بريو. ومشلت املشاركة أحدى وحدات املعرض اليت ُوزعت فهيا املواد اإلعالمية فضلًا عن اثنني من 

10. Sandahl, L.J., Gilbride, T.L., Ledbetter, M.R., Steward, H.E. and Calwell, C. (2006). Compact Fluorescent Lighting in America: Lessons Learned on the Way to Market. Eco Consulting. Prepared for the 
U.S. Department of Energy. Retrieved on February 15, 2012. Retrieved from: http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/cfl_lessons_learned_web.pdf

11. Fulbright, V., Jacob, A. and Caldwell, C. (2003). Compact Fluorescent Light Programs Shine through the West Coast Power Crisis. ER-03-11. Ecos Consulting. Prepared for Platts Research and 
Consulting, Boulder, Colorado

http://apps1.eere.energy.gov/buildings/publications/pdfs/ssl/cfl_lessons_learned_web.pdf
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احملارضات اليت مت إلقاهئا إىل املستخدمني الهنائيني وأحصاب وموظيف متاجر األجهزة وموردين األجهزة واملقاولني املتخصصني 
خبصوص اإلضاءة املوفرة وأمهية جودة املنتج. وقد ذكر شعار الربناجم، ومت رشحه حبيث يفهم املشاهد معناه واستخدامه املناسب. 

6.4 مسابقات التصممي

ميكن ملسابقات التصممي تعزيز اإلضاءة املوفرة للطاقة وحتفزي تصممي مجموعة واسعة من اإلنارة اليت تتوافق مع خصائص املصابيح 
املوفرة. فيف جنوب أفريقيا، مت تقدمي يف مسابقة لتصممي جتهزيات املصابيح الفليورية املدجمة فئتني ممزيتني ، واحدة للطالب وأخرى 
مصيمم اليوم ومصيمم الغد. ميكن للرشاكت املصنعة وموردي املكونات  لملصممني احملرتفني12. فهذا قام باشاراك قطاعني مهمني - 

املشاركة يف رعاية مثل هذه الفرص وذلك لتوعية خبصوص االستخدام واسع النطاق لملصابيح املوفرة.

اليتيننج فور تومورو" مسابقة "  الواليات املتحدة األمريكية –  دراسة حالة: 
يه حدث سنوي هيدف إىل التعرف عىل أفضل تركيبات اإلضاءة املوفرة للطاقة الزخرفية. مفنذ انطالقها  إن مسابقة "اليتيننج فور تومورو" 

يف عام 2002، واكن اهلدف من إقامة هذه املنافسة هو زيادة توافر تركيبات اإلضاءة السكنية املوفرة للطاقة. وتساعد أيضًا يف زيادة 
تسويق وامحلالت الرتوجيية واملبيعات اخلاصة بالتصاممي الفائزة. مؤخرا، وسعت لتمشل املنافسة تركيبات إضاءة ديودات الضوئية 

ومصابيح الديودات الضوئية.

فيف عام 2011، قدت املسابقة جوائز للرتكيبات اإلضاءة الصلبة ، ومصابيح الديودات الضوئية.، والتحمك يف اإلضاءة. ولالطالع عىل قامئة 
التصاممي الفائزة، الرجاء الضغط  هنا.   ويف عام 2012، مت إضافة مجموعات تعديل لتعرف عىل الطلب املزتايد عىل منتجات اإلضاءة 

املوفرة للطاقة الستخدامها يف تطبيقات التجديد والرتقية.

7. التواصل مع امجلهور 
األفراد أو امجلاعات أو قطاعات السوق، أو امجلهور  جيب البدء يف اختيار قنوات التواصل املفصلة برؤية واحضة للجمهور املسهتدف: 

العام، حيث يؤثر أيضًا السلوك الفردي والقمي واإلجراءات يف درجة ومدى تغلغل إحدى الرسائل يف إدراك اهلدف. ولذلك، ينبيغ تطوير 
التواصل ليك يشلك األفاكر ويغري السلوك، أو حيث عىل اختاذ إجراءات. ومن أجل إثارة استجابة سلوكية، حتتاج قنوات التواصل ألن 
تكون متطابقة مع حمددات السلوك. بالنسبة لملسهتلكني، عىل سبيل املثال، قد تتضمن األدوات العملية استخدام مجموعات الرتكزي أو 

الدراسات االستقصائية مع االستبيانات واليت ميكن أن تساعد عىل حتديد أمه العوامل املؤثرة.

بعد االنهتاء من إجراء حبث اخللفية، ميكن حتديد أفضل القنوات للوصول إىل الفائت املسهتدفة. بعد ذلك، جيب تفصيل مواد التواصل 
والقنوات. جيب أن تسىع الرسائل الستجابة معرفية أو عاطفية أو سلوكية. وينبيغ اختاذ ما ييل يف االعتبار عند حتديد قنوات وسائل 

اإلعالمية:

• املزيانية فيا يتعلق حبجم وعدد الفائت املسهتدفة	
• املالحم والصور اإلعالمية 	
• التغطية اإلعالمية والوصول	
• العوامل الثقافية	
• العرض عىل املدى الطويل والزيارات املتكررة	

جحم مزيانية التواصل هو عامل معيل هام له تأثري أيضًا عىل اختيار الفائت املسهتدفة. فإذا اكنت الفائت املسهتدفة صغرية واهلدف هو 
الوصول ألكرب عدد ممكن مهنم، فبالتايل فإنه من الرضوري وجود مزيانيات كبرية. وهذا قد يؤدي إىل احلاجة إىل تسوية مستوى تكيف 

امحللة واملخاوف املتعلقة باملزيانية وهكذا، فعادة ما تكون الفعالية من حيث التلكفة مصدر قلق حقييق. وميكن تعزيز ذلك عن طريق إجراء 
حتليل جيد لقابلية تغري السلوك، عىل سبيل املثال، من خالل إعطاء األولوية للفائت املسهتدفة اليت ميكن تغيري سلوكها بهسولة. وميكن أيضًا 

أن تكون الفائت املسهتدفة مقمسة عىل مستويات خمتلفة وميكن أن تبدأ امحللة باملجموعات الرئيسية بعد ذلك تتطرق لآلخرين.

وميكن تقسمي وسائل اإلعالم إىل أشاكل خمتلفة تعمتد عىل امجلهور وطبيعة األداة. فعىل سبيل املثال، ميكن الوصول إىل الفائت املسهتدفة 
الكبرية باستخدام وسائل اإلعالم الشاملة واليت تعترب بشلك عام موثوق هبا يف حني ميكن للطرق األخرى أن تكون هلا تأثري كبري عىل 

وحققت تقدمًا كبريًا يف جمال استخدام الطاقة املوفرة والبلدان اليت  بعض الفائت الصغرية. وقد ترتاوح البلدان بني تلك اليت مت "ترقيها " 
مل يمتكن لك فرد فهيا من احلصول عىل الكهرباء أو التلفزيون. وميكن استخدام أجهزة الراديو واهلواتف اخللوية كبدائل للتواصل يف العديد 

من البلدان. ولذلك، ال بد من وضع اسرتاتيجيات يف اختيار قنوات التواصل بعناية.

ينبيغ مواءمة الرسالة مع الثقافة احمللية. فعىل سبيل املثال، عند تصممي محلة التوفري اخلاصة هبم اضطر صندوق توفري الطاقة يف اململكة 
املوجبة "13.  يف محلهتم ألهنا فكرة غري املادي وتعين التضحية، مما يقوض حشنة "الطاقة"  املتحدة لطلب استخدام مصطلح "توفري الطاقة" 

بدلًا من مناقشة مفهوم توفري الطاقة. ويف كوبا، يشري امس محلة توفري  لذلك، تقرر إنه من الرضوري استخدام مسألة "عدم هدر الطاقة" 

12. Efficient Lighting Initiative Online. (2002). Retrieved on March15, 2012. Retrieved from:  http://www.efficientlighting.net/FormerELI/south_africa/hightlights.htm
13. Mikkonen, I., Gynther, L., Hamekosi, K., Mustonen, S., Silvonen, S. (August 2010) Innovative Communication Campaign Packages on Energy Efficiency, Motiva Services Oy, pp. 15

http://www.efficientlighting.net/FormerELI/south_africa/hightlights.htm
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إىل وجود حاجة ملحة لتغيري السلوك املتبع مع الطاقة14. وعالوة عىل ذلك، مفن الناحية الثقافية، لدى لكمة  استخدام الطاقة "ثورة الطاقة" 
"ثورة" مفهوم اجيايب يتعلق هبا يف إطار جزء كبري من ساكن كوبا.

وعادة ما ينفذ محالت توفري استخدام الطاقة بشلك مشرتك عديد من املؤسسات واجلهات الفاعلة. فعىل سبيل املثال، قد تتعاون هيائت 
الطاقة مع السلطات احلكومية احمللية وعدد من امجلعيات واملجمتع املدين، وقطاع البناء والطاقة. مكا ميتلك التعاون الواسع جوانب إجيابية 
وأخرى سلبية. وميكن تقسمي العمل بني العديد من األطراف وميكن نرش املعلومات عىل نطاق واسع. ومع ذلك، جيب أن يكون امللكف مسوئل 

عن التنظمي واإلدارة الاكملة للربناجم، األمر الذي ميكن أن يكون معقد ويسهتلك الوقت.

وليك تكون فعالة وحتقق تأثري دامئ جيب أن يمت وضع محلة اتصال اخلاصة باإلضاءة املوفرة للطاقة بشلك مالمئ فيا يتعلق باختيار أدوات 
التواصل القامئة أو اجلديدة املستخدمة للوصول إىل املسهتلكني. وميكن استخدام أدوات االتصال الفردية عىل حنو فعال للتواصل مع 

خمتلف جوانب براجم اإلضاءة املوفرة للطاقة. ومع ذلك، فإن محالت االتصاالت املتاكملة اليت تستخدم الرسائل التمكيلية واإلعالمية املتعددة 
ملخاطبة الفائت املسهتدفة عادة ما تكون أكرث جناحا.

7.1 وضع العالمات

إن وضع العالمات عىل املنتجات يه واحدة من أكرث الوسائل املبارشة والفعالة لتواصل مع املسهتلكني. فبعد تطبيقها بشلك حصيح، تعد 
واحدة من أكرث التدابري السياسية املوفرة للطاقة فاعلية من حيث التلكفة وفقا لنيلسون مونرت ريسريش، عندما سئل املسهتلكني عن املاكن 
الذي يتوقعون إجياد معلومات فيه حول كيفية أداء املصابيح املوفرة، أجاب %75 بأهنم سينظرون عىل العلبة 5. واكتشفوا أيضًا أن نسبة 
القيود عىل العلبة )عىل  عالية من املسهتلكني تتوقع أن جتد معلومات هامة أخرى عن املنتج مثل؛ لون اإلضاءة استخدام املنتج واإلنتاج / 

سبيل املثال، صالحية االستخدام مع أداة تعتمي(.15

جيب تصممي امللصقات عىل حسب حاجة ومصلحة وراحة املسهتلك، حيث تنقل العديد من العالمات معلومات تقنية كثرية جدًا ال يستخدمها 
املسهتلك. وأن تكون امللصقات بسيطة وهسلة الفهم، وقد ترافقها معلومات تمكيلية مثل الكتيب أو دليل7 املستخدم. والستخدام امللصقات 

كأداة تواصل مهمة، يتعني عىل احلكومات أن تسىع إىل تنسيقها من خالل تعزيز اتساق الرسالة، وتوظيف احملتوى واملعلومات عىل العلبة 
القسم 2(. ) )انظر 

7.2 الدعاية واإلعالن

تستمثر الدعاية التقليدية رسائل اخلدمة العامة أو املدفوعة يف وسائل اإلعالم أو يف األماكن العامة لزيادة الويع وتقدمي الدمع محللة 
اإلضاءة املوفرة للطاقة. وتعد الطريقة األكرث استخدامًا يف الدعاية واإلعالن يه التليفزيون ألنه ميتلك أكرب نطاق للتواصل. قد يكون للراديو 
والصحف واملجالت ولوحة اإلعالنات أيضًا تأثري كبري وميكن استخدامهم ملخاطبة عدد كبري من املشاهدين. فيف كثري من البلدان، قد حتول 
التاكليف العالية للدعاية واإلعالن دون استخدامها عىل نطاق واسع، ولكن استخدمها من الناحية التكتيكية ميكن أن يثبت فعاليته، وخاصة 
يف تعزيز الرسائل. فاملزية األساسية للدعاية واإلعالن يه السيطرة الاكملة عىل الرسالة والعرض التقدميي إىل جانب التغطية الواسعة، 

ولكن مرة أخرى، ميكن أن تكون وسيلة معقدة وملكفة لالستفادة. ويف بعض البلدان، قد يتعاون املعلنني ووسائل اإلعالم لتقدمي فضاء 
إعاليم جماين أو بأسعار خمفضة إلعالنات اخلدمة العامة.

"وفر املال اآلن!" تونغا -  دراسة حالة: 

يف النصف األول من عام 2011، أطلقت تونغا محلة توعية امجلاهري األوىل اخلاصة بتوفري الطاقة لزتويد 
الساكن مبعلومات عن التدابري البسيطة اليت ميكن أن يطبقوهنا بأنفهسم للحد من اسهتالك الطاقة. ومشلت 

املرحلة األوىل من هذه امحللة سلسلة من اإلعالنات اإلذاعية، باللغة التونغية واإلجنلزيية، وتلهتا محلة رفع 
الويع اليت نرشت يف الصحف احمللية. مكا تمشل املرحلة القادمة عىل محلة إعالنات تلفزيونية يف أوقات 

ذروة املشاهدة. وحتتوي الرسائل الرئيسية يف هذه امحللة عىل إطفاء املصابيح يف حالة عدم احلاجة 
لإلضاءة، ورشاء مصابيح موفرة للطاقة.

وزارة الطاقة ومصابيح "إنرييج ستار" الواليات املتحدة األمريكية -  دراسة حالة: 

أطلقت وزارة الطاقة األمريكية محلة إعالنية تجشع استخدام مصابيح "إنرييج ستار". مضت اإلعالنات جزء 
من مجموعة أوسع من اإلعالنات التليفزيونية وإعالنات اخلدمة العامة املطبوعة اليت تركز عىل توفري الطاقة 

إلظهار احللول لملسهتلكني حول كيفية توفري املال بهسولة اخلاص بفواتريمه الكهربية. تضمنت اإلعالنات 
و "وفر الطاقة، حتظى مبوعد لييل". وتظهر اإلعالنات  املطبوعة شعارات مثل "وفر الطاقة، حتظى بعطلة" 

التلفزيونية املبتكرة واليت تشد االنتباه ديك رويم جيري طهيه مبصابيح غري موفرة للطاقة، مما يوحض أهنا 
تولد تسع مرات حرارة أكرث من الضوء. ومت بث اإلعالنات عىل الصعيد الوطين باستخدام املساحات 

اإلعالنية اليت تربعت هبا وسائل اإلعالم.

14. Mikkonen, I., Gynther, L., Hamekosi, K., Mustonen, S., Silvonen, S. (August 2010) Innovative Communication Campaign Packages on Energy Efficiency, Motiva Services Oy, pp. 15
15. McLagan, A. (2008). Information Barriers to Growth. Energy Efficient Lighting in New Zealand:  

http://www.eeca.govt.nz/sites/all/files/Energy%20Efficiency%20Lighting%20in%20New%20Zealand%20-%20Information%20Barriers%20to%20Growth.pdf

http://www.eeca.govt.nz/sites/all/files/Energy%20Efficiency%20Lighting%20in%20New%20Zealand%20-%20Information%20Barriers%20to%20Growth.pdf
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جيب أن يشري اإلعالن املوجة لملسهتلكني بوضوح إىل املاكن حيث ميكهنم العثور عىل معلومات إضافية. توجه هذه امحللة اإلعالنية املوجهة 
نصاحئ توفري الطاقة  املسهتلكني إىل موقع وزارة الطاقة األمريكية www.energysavers.gov ، حيث ميكهنم إجياد األدوات واملعلومات مثل: 

وبدائل اإلضاءة املوفرة ومقاطع الفيديو والعروض التقدميية.

7.3 االنرتنت ووسائل اإلعالم اجلديدة

اليوم، تعترب شبكة اإلنرتنت يه املصدر الرئييس لرتوجي ونرش املعلومات. وجيب أن حتتوي محالت االتصال حول اإلضاءة املوفرة عىل موقع 
إليكرتوين شامل جكزء من إسرتاتيجية إعالمية. واعمتادًا عىل طبيعة امجلهور املسهتدف ومستوى قدرة وصول التكنولوجيا اخلاص هبم، 
ميكن أن حيتوي املوقع عىل مجموعة واسعة من احملتوى واملوارد وجهات االتصال. باإلضافة إىل املواقع اإلعالمية، يوفر االنرتنت قنوات 
أو مواقع مشاركة الفيديو )  مثل يوتيوب أو فييو(، اليت  اتصال أخرى شعبية وفعالية مثل الشباكت االجمتاعية )مثل الفيسبوك ولينكد إن( 

أصبحت ذات أمهية مزتايدة وتركز عىل الناحية الثقافية، وقادرة عىل جذب مجموعة كبرية ومتنوعة من امجلهور عرب اإلنرتنت.

وكنتيجة لزيادة استخدام اإلنرتنت، قد مت إنشاء عدد كبري من املواقع لتوفري معلومات فورية وشاملة عن اإلضاءة املوفرة واألنشطة ذات 
الصلة عىل حد سواء لعامة امجلاهري وامجلاهري املتخصصة. ويرتاوح ذلك بني املعلومات التقنية عن املصابيح املوفرة إىل أدوات حلساب 

التوفري الفعيل الذي مت حتقيقه من خالل استبدال املصابيح املتوجهة غري املوفرة مبصابيح موفرة للطاقة. وميكن لملعلومات عىل شبكة 
اإلنرتنت أن تتضمن أيضًا أين ميكنك تركيب املصابيح املوفرة للطاقة، وأين ميكنك رشاء مناذج لملصابيح من قامئة املنتجات املعمتدة املتاحة 

يف املتاجر أو عرب التسوق عرب اإلنرتنت. وميكن الوصول أيضًا إىل املعلومات ذات الصلة املتعلقة بالترشيعات احلالية واملرشوعات اجلارية.

عند وضع وتنسيق املواقع عىل شبكة اإلنرتنت، ينبيغ إيالء االهمتام ألجهزة االتصاالت املختلفة، مثل أجهزة المكبيوتر احملمولة واهلواتف 
الذكية، واليت ميكن أن تستخدم كأدوات عرض األولية. باإلضافة إىل ذلك، ينبيغ احلرص عىل تلبية االحتياجات املتنوعة للجمهور وينبيغ أن 

تلزتم باملبادئ التوجهيية لتعطيل وصول املستخدمني، عىل سبيل املثال. والستيعاب امجلاهري املتنوعة، يمت تشييد العديد من املواقع بلغات 
متعددة.

تغيري العامل أسرتاليا -  دراسة حالة: 

معلومات عامة عن املبادرة  أظهرت مبادرة التغيري التدرجيي للعامل يف أسرتاليا مكون إنرتنت قوي، حيث قدمت إحدى "صفحات اهلبوط" 
 ووجهت القارئ إىل أقسام حمددة أخرى تتعلق مبا ييل:

• الترشيعات ذات الصلة )عىل سبيل املثال، ضوابط استرياد املصابيح(	
• النرشات واخلطب اإلعالمية	
• اإلجراءات واملبادئ التوجهيية اليت اختذهتا احلكومة السرتاتيجيات التخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة غري املوفرة.	

توجه الصفحة الرئيسية املستخدمني إىل موقع وزارة احلكومة األسرتالية لتغري املناخ وتوفري الطاقة الذي يقدم معلومات شاملة مهنا تفاصيل 
عن التخلص التدرجيي والفوائد البيئية والبدائل املتاحة، وجودة املنتج واملسائل الصحية والتخلص مهنا. بل إنه يوفر أيضًا روابط ملجموعة 

واسعة من املصادر األخرى ويوفر جدول حتويل مفيد ملساعدة املسهتلكني عىل اختيار املصباح املوفر الذي سيعيط الكثري من اإلضاءة مثل 
املصابيح السابقة.

منمظة إينرييج سيفينج ترست، عرب موقع تسوق شعيب عرب اإلنرتنت اململكة املتحدة –  دراسة حالة: 

جكزء من محلة التخلص التدرجيي يف االحتاد األورويب، مت إنشاء موقع اليتيننج ايدوكيشن اند باينج جيد 
يف اململكة املتحدة. ومت استضافته عىل موقع Amazon.com حبيث يستطيع املسهتلكني إجياد معلومات أين 
وعندما تدعو احلاجة، أثناء التسوق. يوحض املوقع اجلدول الزمين للتخلص التدرجيي بكثري من التفصيل، مبا 
يف ذلك توسمي املعلومات، ويسلط الضوء عىل تكنولوجيات املصابيح املختلفة. للك نوع مصباح، يوفر املزايا 

والعيوب واالستخدام املوىص به. مكا يتناول إعادة تدوير أي نوع من املصابيح، وماكن إعادة تدويرها 
واالحتياطات الواجب اختاذها. مكا يغيط قسم األسئلة املتكررة لك أسئلة املسهتلك ذات صلة ويوفر روابط 
إىل موقع إينرييج سيفينج ترست فضلًا عن روابط احتادات صناعة اإلضاءة ومجعية اإلضاءة وموقع إعادة 

تدوير املصابيح واللواحئ ذات الصلة اخلاصة باملصابيح املزنلية غري االجتاهية.

7.4 وسائل اإلعالم االجمتاعية

حتظى وسائل اإلعالم االجمتاعية بشعبية كبرية بالنسبة محلالت االتصال. وميكن أن تتضمن حمتوى يتعلق 
عىل وجه التحديد باإلضاءة املوفرة للطاقة اليت يمت إنشاؤها ومشاركهتا من قبل األفراد عىل شبكة اإلنرتنت 

باستخدام احملتوى املتاح جمانًا من مواقع االنرتنت. مكا ميكن ملهين االتصاالت إنشاء ونرش النصوص 
والصور والفيديو مث مشاركهتا مع شبكة اإلنرتنت بالاكمل أو جمرد مجموعة خمتارة، حيث يعزز هذا النوع 

من وسائل اإلعالم التفاعلية املشاركة والتبادل والتعاون بني مجيع اجلهات املعنية يف مبادرة التخلص 
التدرجيي.

http://www.energysavers.gov
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تمشل األمثلة الشائعة لوسائل اإلعالم االجمتاعية مواقع اليوتيوب والفيسبوك وتويرت. إن اليوتيوب هو املوقع املفضل لنرش الفيديو، جنبًا إىل 
جنب مع املواقع اإللكرتونية للرشكة. أظهرت أحد األمثلة لفيديو ُعرض مؤخرًا عىل اليوتيوب استخدام املشاهري لتجشيع التحول إىل 

أن تغيري املصباح هو معل بسيط ولكن العواقب مثرية عندما  املصابيح املدجمة من خالل قناة ناشيونال جيوغرافيك. يوحض فيديو "ذيس بلب" 
انضم الكثري من األخشاص معًا إلجراء التغيري. 

ميكن أن تثقف املواقع االجمتاعية املجمتعات حيث تتفاعل مجموعات املستخدمني املقمسة مثل الصحفيني أو اخلرباء أو مجاعات املصاحل مع 
بعضها فيا يتعلق باإلضاءة املوفرة للطاقة بشلك عام، أو خبصوص جانب حمدد من برناجم التخلص التدرجيي. وميكن أن تكون وسائل 

اإلعالم اجلديدة استمكالًا مفيدًا جدا لقنوات االتصال األخرى مثل اإلعالنات واملعلومات اخلاصة بنقاط البيع. إهنا فعالة جدًا يف توزيع 
املعلومات برسعة وميكن أن يكون هلا نطاق واسعة بسعر منخفض نسبيا باملقارنة مع غريها من أساليب الدعاية التقليدية. جيب أن يكون 

مديري االتصاالت عىل استعداد أيضًا للرد برسعة عىل املزامع الاكذبة، واملعلومات اخلاطئة واآلراء السلبية، جفميعها ميكن أن تنترش 
برسعة عىل املواقع االجمتاعية.

7.5 املواد املطبوعة والربيد املبارش 

إن الكتيبات واملواد املطبوعة يه األدوات العملية لنرش رسائل اإلضاءة املوفرة، بل إهنا توفر املنتج اململوس 
الذي ميكن إرساله مبارشة إىل امجلهور. وميكن أن يتحمك موظفو االتصاالت املهنيني يف الرسالة وسياقها، 

حيث ميكهنم توفري املعلومات ذات الصلة حول معايري اختيار املصابيح املوفرة للطاقة، واألسئلة املتكررة 
لملسهتلك، وتقدمي معلومات أساسية عن اإلضاءة أو تناول املزيد من القضايا التقنية. جيب أن تكون الكتيبات 

مكتوبة بطريقة هسلة الفهم وتوزع بشلك مالمئ للوصول إىل امجلهور املسهتدف. مكا ميكن أن ُتنتج املواد 
التمكيلية من قبل احلكومات واملرافق، وواكالت الطاقة واملصنعني وجتار التجزئة وأي طرف لديه مصلحة يف 
إيصال رسالة توفري استخدام الطاقة. وميكن طباعة وتوزيع المناذج يف املعارض أو الفعاليات التجارية أو 

يف قطاع التجزئة، وميكن نرشها عرب اإلنرتنت للتحميل. 

ميكن تصممي الكتيبات القامئة بذاهتا أو المناذج املطبوعة البسيطة إلدراجها يف فواتري اخلدمات العامة، 
فهي  طريقة توزيع ممتازة حيث سيتلقاها املسهتلك مبارشة بيمنا يراجعون رسوم الكهرباء اخلاصة هبم. سيمت استقبال تأثري رسالة توفري 

استخدام الطاقة، يف هذا السياق، استقبالًا جيدًا، والسيا إذا اكن يوجه املسهتلك إىل معلومات إضافية، ويقرتح إجراء حمدد بسيط ميكن 
لملسهتلك إجنازه عىل املدى القريب. جيب أن يكون منطق لك رسالة يتحىل بالشفافية، والبد من توضيح اآلثار املرتتبة عىل اختاذ هذا 

اإلجراء بطريقة إجيابية ومجشعة.

دليل املسهتلك لملصابيح املوفرة لملزيد من املال و الطاقة الواليات املتحدة األمريكية -  دراسة حالة: 

وضع جملس الدفاع عن املصادر الطبيعية دليل لرشاء املصابيح ملساعدة املسهتلكني عىل حتديد أي من املصابيح املوفرة للطاقة ميكن 
مصابيح  رشاهئا16. إنه يبني بالتفصيل البدائل املوفرة للطاقة اليت حتل حمل املصابيح املتوجهة قوة 100 أو 75 أو 60 أو 40 وات مهنا: 
اهلالوجني التنغسنت، ومصابيح الديودات الضوئية والفليورية املدجمة. وحيدد بوضوح الناجت الضويئ للك من املصابيح وتلكفة التشغيل 

السنوية للك خيار17. مكا يربز الدليل حقيقة أنه عىل الرمغ من أن املزيد من املصابيح تلكفهتا األولية أعىل من املصابيح القدمية غري املوفرة 
للطاقة الساطعة، إال أهنا تغيط أكرث من تاكليفها تلقائيًا عىل استخدامها.

إدخال املنفعة األرجنتني-  دراسة حالة: 

جكزء من مبادرة اإلضاءة املوفرة18، مت وضع الكتيب ألحصاب املنازل وإدراجه يف فواتري الكهرباء اليت مت إرساهلا إىل لك أرسة. مكا 
تتحقق الرسالة األساسية املعنية بوفورات مالية باستخدام املصابيح مبا يف ذلك:

16. Horowitz, N. (December 12, 2011). Retrieved on February 15, 2012. Retieved from: http://switchboard.nrdc.org/blogs/nhorowitz/new_energy-saving_bulbs_are_co.html
17. The prices for the lamps and electricity rates($0.12 cents/kWh) shown are for the U.S. only. The figures may change for local conditions.
18. Efficient Lighting Initiative Online. (2004). Retrieved on January 20, 2012. Retrieved from: http://www.efficientlighting.net/FormerELI/argentina/highlights.htm

http://switchboard.nrdc.org/blogs/nhorowitz/new_energy-saving_bulbs_are_co.html
http://www.efficientlighting.net/FormerELI/argentina/highlights.htm
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• وفورات حممتلة من خالل استبدال املصابيح املتوجهة مبصابيح مدجمة.	
• تلكفة االستبدال وكيفية تغطية تلكفهتا تلقائيًا خالل مدة استخدامها	
• كيفية االستفادة من العروض الرتوجيية لملصابيح املدجمة 	
• ماكن رشاء أو تليق معلومات إضافية	
• نصيحة حول االسهتالك املسوئل	

7.6 املواد اخلاصة بنقاط البيع

توجه معلومات نقاط البيع الرسائل إىل املاكن احملدد حيث يتخذ املسهتلك قرارات الرشاء وحيث حتدث معلية رشاء. وميكن ألدوات االتصال 
األخرى، مثل وسائل اإلعالم، أن تساعد عىل تغيري السلوك واملفاهمي حول اإلضاءة املوفرة للطاقة، ورمبا تؤثر عىل القرارات لكن ال حيدث 
ذلك إال يف قطاع البيع بالتجزئة حيث يتخذ املسهتلكون قراراهتم الرشائية الهنائية. اآلن أصبحت املصابيح الفليورية املدجمة رموزا لتوفري 

استخدام الطاقة يف كثري من البلدان ويمت رشاؤها للفوائد اليت توفرها فيا يتعلق مبزايا معقولة، مثل الوفورات. قد يؤثر الرشاء بسعر أعىل 
وخاصة  ومعلية االختيار الصعبة يف بعض األحيان لملصابيح املوفرة للطاقة سلبًا عىل قرارات املشرتي وينبيغ معاجلهتا يف نقطة البيع - 

عىل الرف املتجر أو عىل صفحة املعلومات اخلاصة بدليل املنتج حيث يمت اختاذ قرار الرشاء.

وجيب أن تستخدم قناة االتصاالت هذه لنرش املواد اإلعالمية املناسبة لملنتجات اجلديدة أو براجم التخلص التدرجيي )فعىل سبيل املثال 
أو مبادرات تسويقية معينة )مثل عروض األسعار اخلاصة، والكوبونات الرتوجيية واخلصومات(. وعند  لوحات الصور والكتيبات أو ملصقات( 
إعداد الرسائل، فإنه من املهم جدا السيع وراء التعاون وحتقيقه مع املصنعني وجتار التجزئة. باإلضافة إىل ذلك، تشري عددًا من الدراسات 
التسويقية إىل أن عروض موزع املنتج تلعب دورًا قويًا جدًا يف التأثري عىل مشرتي املصابيح19. إن حتديد أماكن العرض هو أمر رضوري، 
حيث إن رفوف العرض اليت يف مستوى العني وهناية عروض املمر متيل إىل تليق املزيد من االهمتام من جانب املسهتلكني لذلك يمت عرض 

أفضل املصابيح الفليورية املدجمة والديودات يف هذه األماكن.

عرض نقاط الرشاء  املجر –  دراسة حالة: 

إلظهار إماكنية توفري املصابيح املوفرة للطاقة، مت تصنيع عدادات خاصة مبقارنة برناجم مبادرة اإلضاءة 
املوفرة يف املجر إلظهار توفري الطاقة للك مصباح فليوري املدجم مقارنة مبصباح متوجه. وتتيح أيضًا هذه 

العدادات ألنشطة امحللة األخرى مثل أنشطة املدارس واملناسبات اخلاصة باملسهتلك. واكن استخدامها 
فعال بشلك خاص ألهنا تظهر بوضوح فوائد التوفري يف استخدام الطاقة لملصابيح املوفرة مقارنة 

باملصابيح غري املوفرة. وقدم مجليع تاجر التجزئة الذين شاركوا يف الربناجم عداد لنرش رسالة التوفري يف 
استخدام الطاقة من خالل هذه األداة الفعالة جدًا. مكا استخدمت غريها من مواد نقاط البيع مثل امللصقات 

وإعالنات الرفوف واملتدليات املستخدمة لزيادة امحللة.

7.7 الفعاليات

إن الفعاليات املخططة ختطيطًا جيدًا اليت تتيح فرصة اللتقاط صور مثرية لالهمتام يه وسيلة رائعة لتجشيع مشاركة املجمتع احمليل 
واإلقليمي واجتذاب التغطية اإلعالمية لنرش رسالة اإلضاءة املوفرة. وميكن لملنمظات استضافة الفعاليات لتعزيز توفري وكفاءة استخدام 

الطاقة. ومن األمثلة عىل ذلك:

• أو "يوم األرض" 	 فعاليات االحتفاالت املجمتعية مثل اجمتاعات "يوم التوعية اخلاص باحلفاظ عىل الطاقة " 
• الفعاليات داخل احلكومات احمللية مثل توزيع مصابيح موفرة للطاقة لملوظفني، أو حتد 	 الترصحيات والتحديات والقيادة املدنية - 

مستأجري البناء للحد من الطلب عىل الكهرباء بنسبة موئية معينة
• تجشع الرشاكت التجارية عىل ضبط اإلضاءة يف مناطق وماكتب 	 تعديالت توفري اسهتالك اخلاصة حبزي املاكتب والتجزئة التجارية - 

التسوق 
• فعاليات املوظفني لتبادل أفاكر اإلضاءة املوفرة. قد تمشل هذه الفعاليات عىل 	 الفعاليات والعروض الرتوجيية اخلاصة بتثقيف املوظفني - 

املتحدثني اخلرباء من اخلارج لتوفري جتربة تعليية معززة
• تجشيع الطالب للتعرف عىل الطاقة وصلهتا بالبيئة، وكيف ميكهنم إحداث فرق من خالل تركيب مصابيح املوفرة يف منازهلم. وميكن أن 	

يعرض هذه الدروس ضيف مدعو من قطاع اإلضاءة أو املرافق، وميكن أن تمشل تغيري املصابيح
• توزيع املصابيح املدجمة أو الديودات الضوئية جمانًا مكاكفأة الستمكال االستبيان أو 	 احلوافز القامئة عىل املسابقات واهلدايا - 

املسابقة. والغرض من هذه العملية يمتثل يف مجع املعلومات ومساعدة املشاركني عىل حفظ الرسالة.

7.8 العروض املتنقلة والفعاليات املجمتعية

العروض املزنلية والفعاليات املجمتعية يه طرق ممتازة للتفاعل املبارش مع املسهتلكني، حيث تسهتدف عروض الطاقة املستدامة أو عروض 
املنازل اخلرضاء هؤالء الذين يعطون األولوية بالفعل لتوفري يف اسهتالك الطاقة أو جتذب املسهتلكني الذين يرغبون يف معرفة املزيد عن 

البدائل املوفرة للطاقة. ميكن أن تلعب إحدى الرسائل اليت تركز عىل التحول البسيط الذي ميكن أن جيريه املسهتلك إىل اإلضاءة املوفرة 
للطاقة إىل جانب الرشح دورًا فعالًا جدًا يف إقناع املسهتلك. وقد يكون للتفاعل املبارش مع املسهتلكني وتجشيعهم عىل اختاذ خيارات 
مسوئلة بيئيًا يف سلوكهم اليويم تأثري مبارش عىل محلة التخلص التدرجيي. وينبيغ تجشيع املشاركني عىل نرش رسالة إىل أقراهنم: 

العائلة واألصدقاء واجلريان.

الفعاليات الرتوجيية الفلبني –  دراسة حالة: 

أظهر مرشوع توفري اسهتالك الطاقة الفلبيين الفوائد املجمتعية ملشاريع توفري اسهتالك الطاقة يف القطاعات التجارية والسكنية والعامة. 
ومن منظور االتصاالت اخلاصة باملسهتلك، سىع املرشوع إىل تعزيز الويع العام باملبادرة وتهسيل تبين توفري اسهتالك الطاقة يف احلياة 

19. Calwell, C. Granda, C., Gordon, L. and Ton, M (1999). Lighting the Way to Energy Savings: How Can we Transform Residential Lighting Markets? Volume1: Strategies and Recommendations. Ecos 
Consulting. Prepared for the Natural Resources Defense Council, San Francisco, California.
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يف مجيع أحناء البالد اليت تضم املناقشات  اليومية. ولتحقيق ذلك، تعقد "الفعاليات التعليية العامة" 
بعرض تكنولوجيات ومبادرات اإلضاءة املوفرة للطاقة  واملنتديات العامة. احتفل أيضًا "هشر ويع الطاقة" 

وتعزيز احلفاظ عىل الطاقة يف املزنل.

عززت هذه الفعاليات احمتاالت حتسن األوضاع االقتصادية واالجمتاعية، واليت جذبت اهمتام املواطنني 
حول املستقبل والزتامهم جتاه الصاحل العام. وقد مت توزيع املواد الرتوجيية اليت أبرزت هذه الرسائل، 

وقدمت نصاحئ قية خاصة باإلضاءة املوفرة للطاقة. أثبتت الفعاليات جناحها يف توليد االهمتام وتجشيع 
املشاركة يف الربناجم.

7.9 املبادرات املجمتعية

تستفيد املبادرات املجمتعية من املصادر املوثوقة مثل قادة املجمتع أو املتطوعني ليس فقط لإلرشاك املسهتلك يف حوار حول أمهية إجراء 
تغيري بسيط وتوفري أداة لمتكني العمل20. تسىع اثنان من هذه املبادرات حلشد املسهتلكني الختاذ إجراءات توزيع مصابيح جمانية، بدلًا من 
جمرد رشح لمكية املال والطاقة اليت ميكن توفريها من خالل استبدال املصابيح املتوجهة باملصابيح املدجمة. وهذا أعىط شعور بالتبادلية 

حيث أهلم أحصاب املنازل بتغيري السلوكيات اخلاصة هبم من الرتكيب األويل لعمليات الرشاء متكررة لملصابيح املدجمة . 

أمرياك المشالية –التسويق املجمتيع دراسة حالة: 

حتشد جرين اليت نيو أورليزن يف الواليات املتحدة وبروجيكت بورشاليت21 يف كندا املتطوعني لرتكيب 
املصابيح املدجمة. جيب عىل املتطوعني حضور دورة إعالمية ليطلعون عىل الرباجم، مبا يف ذلك األغراض 

واألهداف والسلوك املتوقع والسالمة وكيفية إرشاك الساكن. ويسلط املتطوعون الضوء عىل العالقة بني توفري 
استخدام الطاقة، والوفورات النقدية، وخفض االنبعاثات الكربونية مع لك برناجم مشارك يريم إىل تعزيز 

الويع ويوحض غرض الرتكيب.

باإلضافة إىل برناجم تثبيت املصابيح املدجمة، وسعت جرين اليت التوعية اليت تقوم هبا يف حماولة إلرشاك 
مجيع الساكن. فهم يعملون طالب املرحلة االبتدائية، واملشاركني مع أندية املدارس الثانوية احمللية والدورات 

اجلامعية إعداد قادة الشباب عن طريق خدمة املجمتع وإدارة برناجم املصابيح املوفرة للرشاكت الصغرية 
والكنائس.

7.10 الرباجم التثقيفية

لتوسيع نطاق محلة التخلص التدرجيي، وخصوصا فيا يتعلق باجلانب غري التجاري، ميكن أن تكون الرباجم التثقيفية والتدريبية اليت نفذت 
يف املدارس أو يف أماكن العمل أدوات فعالة جدًا للوصول إىل امجلهور احملدد يف املرحلة االبتدائية بشلك مبارشة )مثل أطفال املدارس 
وبشلك غري مبارش، مجهور املرحلة الثانوية )مثل اآلباء واألجداد واملعملني(. وميكن ملثل هذه الرباجم أن تضم مسابقات أيضًا  واملوظفني( 
هتدف إىل إهلام استخدام اإلضاءة املوفرة وبالتايل زيادة وعهيم حول اجتاهات السوق اخلاص باإلضاءة املوفرة. املزية الرئيسية للرباجم 

التثقيفية يه أن املعلومات املقدمة عادة تمتتع مبصداقية أعىل من املعلومات املوجه عرب اإلعالن أو العالقات العامة.

محلة تثقيف املعملني األرجنتني -  دراسة حالة: 

يف األرجنتني، مت وضع برناجم تدرييب لملعملني إلدخال الفوائد البيئية واالجمتاعية واالقتصادية لإلضاءة 
املوفرة يف املدارس االبتدائية والثانوية. حيث عقدت ورش معل تدريبية وقدمت لملشاركني أدلة تثقيفية 

لملعملني، مع برناجم ومعلومات النشاط ليمت استخدامها مع طالهبم.
وقد قامت اجلهات احلكومية برعاية هذا الربناجم التثقييف البييئ مبا يف ذلك وزارة الرتبية والتعلمي الوطنية، 

واألمانة الوطنية للتمنية املستدامة والسياسات البيئية ووزراء البيئة أو املديريات العامة لملدن واحملافظات. 
وشارك أكرث من 6 آالف من معيمل املدارس يف تلك الورش وقاموا بالتدريس ألكرث من 300 ألف طالب 

وطالبة.

باإلضافة إىل ذلك، مت وضع مسابقة تثقيفية اكنت مفتوحة أمام مجيع طالب املدارس يف البالد. ومت 
تقسيها إىل مجموعتني، األوىل لملدارس االبتدائية واألخرى لملدارس الثانوية. وبالنسبة لملجموعة األوىل، اكن اهلدف هو العمل الفين 

اخلاص بفوائد توفري الطاقة، مع الرتكزي عىل اإلضاءة املوفرة. وطلب من املجموعة الثانية إجراء حبوث تنهتي بتقرير خاص عن موضوعات 
تتعامل مع استخدام الطاقة وتغري املناخ واإلضاءة املوفرة من حيث صلهتا باملجمتع وباالقتصاد وبالبيئة. ويتلىق الفائزون جوائز أجهزة 

مكبيوتر مع الطابعة. 

ذا هريوز"  " اإلمارات العربية املتحدة –  دراسة حالة: 

20. One Change. “Our Approach Community-Based Social Marketing. Retreived on March 15, 2012. Retrieved from: http://www.onechange.org/our-approach-community-based-social-marketing
21. Photo reproduced with permission of OneChange.org  ©  2012

http://www.onechange.org/our-approach-community-based-social-marketing
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" ذا هريوز " يه محلة تثقيفية أطلقت يف بداية عام 2009 يف دولة اإلمارات العربية املتحدة والغرض مهنا هو 
إقناع املسهتلكني للحد من اسهتالك الطاقة وتعزيز أمناط احلياة املستدامة. واكنت امحللة التثقيفية يه 

مبادرة من مجعية اإلمارات للحياة الفطرية بالتعاون مع الصندوق العاملي للطبيعة وهيئة البيئة يف أبوظيب، 
حيث شاركت أكرث من 150 مدرسة يف هذه امحللة، مما أدى إىل توزيع 40 ألف مصباح مدجمة وانتشار 

'زوايا املعلومات' يف احملالت التجارية، واملبادرات للرشاكت.22

7.11 العالقات العامة

عند إطالق أي محلة اتصال خاصة باإلضاءة املوفرة، فإنه من املهم إجراء أنشطة العالقات العامة يف وقت 
واحد، إذا اكن ذلك ممكنًا. عىل الرمغ من أن اإلعالن هو مفيد جلذب انتباه املسهتلك، إال أن أنشطة العالقات العامة تحمس مبزيد من 

املعلومات املفصلة وتضيف مزيد من األمهية لربناجم التخلص التدرجيي. مكا هو احلال بالنسبة لإلعالنات، ينبيغ النظر يف العالقات العامة 
باعتبارها ممكلة ألدوات االتصال األخرى اليت تؤثر بشلك مبارش عىل قرارات املشرتي فيا يتعلق برشاء واستخدام اإلضاءة املوفرة.

لزيادة مصداقية ووضوح العالقات العامة، ميكن حشد خشصيات معروفة أو مسؤولني رفييع املستوى داخل البلد أو املنمظة لدمع برناجم 
التخلص التدرجيي. لن تساعد الخشصيات املهشورة عىل خلق االهمتام واحلفاظ هيلع فقط ولكن أيضًا حتقق معدالت عالية للرسائل 

االتصاالت يف البيائت االعالمية املشوشة بشلك كبري. فيف بعض املناطق من العامل، قد يمت حشد الخشصيات الرياضية، مثل العيب كرة 
القدم، لتسلمي رسائل قد تولد أعىل مطالبة واهمتام وحشد من تلك اليت ينفذها املتحدثني غري املعروفني. وينبيغ تويخ احلذر عند استخدام 

املشاهري لضامن الوفاء بالوعد واملصداقية وتقدمي املطالبة بالفاعلية. مكا جيب أن يكونوا مصادر ذات 
مصداقية ويكونوا مصدر إهلام الختاذ أجراء فيا يتعلق بالرسالة البيئية أو املنتج الذي يؤيدونه.

ويف جنوب أفريقيا، انضام بونسا وصندوق نيلسون مانديال للطفولة لتعزيز استخدام تكنولوجيات اإلضاءة 
املوفرة للطاقة.23وقد منحت العائدات اخلاصة ببيع مصابيح الفلريوية املتوجهة خالل مدة الربناجم إىل 

الصندوق ليك يستخدمها الصندوق ومؤسسة نيلسون مانديال. عىل الرمغ من الدمع الاكمل مجليع أنشطة 
اإلضاءة املوفرة اخلاصة هبم اليت قدمهتا اإلعالنات ذات الصلة والبيانات الصحفية لوسائل اإلعالم التجارية 

والوطنية، إال أن أحد اجلوانب األكرث هشرة للحملة اكن تويل الرئيس السابق نيلسون مانديال ملهامه يف 
االفتتاح الرمسي ملبادرة اإلضاءة املوفرة يف جنوب أفريقيا.

حتويل السوق لإلضاءة املوفرة للطاقة امحللة املتاكملة -  املغرب -  دراسة حالة: 

يف عام 2009، أطلقت وزارة الطاقة واملنامج واملياه والبيئة محلة اتصاالت، تسهتدف يف املقام األول األرس، لتحقيق توفري يف الطاقة 
املستدامة ودمع اسرتاتيجيات اخلطة الوطنية لإلجراءات ذات األولوية24. وقد استند تصممي خطة االتصاالت عىل نتاجئ دراسة أساسية 

سابقة بشأن مفاهمي ومواقف وسلوكيات امجلهور العام حنو توفري الطاقة. اكن هلذه امحللة اإلعالمية ثالثة أهداف رئيسية:

• تثقيف املسهتلكني حول قضايا الطاقة )مثل تاكليف الطاقة املزتايدة واالعمتاد عىل الطاقة األولية وترسب املوارد الطبيعية، واالحتباس 	
احلراري(

• تجشيع ودمع التغيريات يف السلوك من خالل إدخال ونرش منتجات توفري الطاقة	
• إلظهار املنافع الخشصية واالجمتاعية اليت قد ترتتب عىل التغريات يف السلوك فيا يتعلق باستخدام 	 تطوير مفهوم "املواطن املسوئل" 

 الطاقة

تألفت محلة االتصال من ثالثة عنارص مبا يف ذلك اإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية، واملواد املطبوعة وغريها من األنشطة ذات الصلة. وخالل 
املرحلة األوىل من محلة االتصال مت بث إعالن تلفزيوين وإذايع عام لتسليط الضوء عىل قضية حتديات اسهتالك الطاقة يف املغرب وتجشيع 

املشاركة يف الربناجم. وخالل املرحلة الثانية من امحللة، بثت سلسلة من اإلعالنات ذات الصلة إضافية لتعريف امجلهور بكيفية استخدام 
الطاقة بشلك أكرث كفاءة، وبالتايل، املسامهة يف حتقيق النجاح للربناجم. وأوحض أحد اإلعالنات مزايا استخدام املصابيح الفليورية املدجمة 

بدال من املصابيح املتوجهة غري املوفرة ودعا مسهتليك الكهرباء لربط قطاع الكهرباء لالستفادة من برناجم املصابيح املدجمة.

وإىل جانب اإلعالنات التلفزيونية واإلذاعية، مشلت محلة االتصال توزيع املواد املطبوعة. باإلضافة إىل ذلك، أطلعت أنشطة توعية حمددة 
مسهتليك اإلضاءة بفوائد كفاءة استخدام الطاقة وتوفري الطاقة. مكا نرش العديد من الكتيبات وعقدت حلقات دراسية بشأن طرق معلية 

وفعالة إلدارة الطلب عىل الطاقة.

مكا لعبت البلديات دورًا رئيسيًا يف مضان جناح سياسة توفري الطاقة وتلىق املوظفني تدريبًا لتحسني معرفهتم بتوفري استخدام الطاقة. 
ومشل التدريب كتيبات للحفاظ عىل الطاقة وندوات لمتكني موظيف البلديات إلدماج تدابري توفري وكفاءة الطاقة يف إدارة البلدية وخطط 

الذي مُينح لك سنة جكائزة لتجشيع املنافسة بني البلديات فيا يتعلق  التمنية اخلاصة هبا. وقدم أيضًا "كأس كفاءة استخدام الطاقة" 
بتحسني كفاءة وتوفري استخدام الطاقة.

22. The Heroes of the UAE. Retrieved October 2011. Retrieved from http://www.heroesoftheuae.ae/en
23. Efficient Lighting Initiative Online. (2002). Retrieved on February 15, 2012. Retrieved from:  http://www.efficientlighting.net/FormerELI/south_africa/hightlights.htm#2
24. Retrieved on April 12, 2012 from: http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/09-07-2011%20Council%20document.pdf

http://www.heroesoftheuae.ae/en
http://www.efficientlighting.net/FormerELI/south_africa/hightlights.htm#2
http://www.thegef.org/gef/sites/thegef.org/files/documents/document/09-07-2011%20Council%20document.pdf
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8. صياغة الرسائل
8.1 توصيل الفوائد

إن معلية احلفاظ عىل الطاقة من خالل اإلضاءة املوفرة لإلضاءة منطقية من وجهات نظر عديدة، وتؤثر فوائدها عىل مجيع اجماالت 
واملواطنني داخل البلد الواحد. حيث يساعد االنتقال البسيطة إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة عىل التقليل من حدة الضغط الذي تواجه شبكة 

الكهرباء يف البلد ومضان إمدادات الطاقة بشلك ميكن االعمتاد هيلع أكرث مجليع املستخدمني. مكا أن التحول يقلل من احلاجة إىل 
االستمثار يف مصادر توليد الكهرباء ونقلها فضلًا عن احلاجة إىل واردات الكهرباء باهظة المثن من الدول املجاورة.

وينبيغ أن تكون األساليب الالزمة إليصال فوائد برناجم التخلص التدرجيي بسيطة قدر اإلماكن وذات صلة بامجلهور. وينبيغ عىل الرسائل 
أن جتعل السلوك املرجو جذابًا وهسلًا وأن تظهر الفوائد اليت تعود عىل املستخدمني الهنائيني. واليت عادة ما تكون املدخرات النقدية يه 

احلافز القوي يف مجيع محالت االتصاالت حول الكفاءة، ولكن يف بعض البلدان النامية، الرسائل اليت تستفيد من الشعور بالفخر الوطين 
يرتدد صداها بقوة.

بعيدًا عن الرسائل األساسية بشأن توفري الطاقة واملال واملالمئة )معمرة(، ميكن أن تكون االتصاالت أكرث فعالية إذا نقلت مدى كفاءة 
اخليارات من الناحية الخشصية لملستخدمني الهنائيني. مكا ينبيغ أن ترتبط الرسائل بتحفزي امجلاهري املسهتدفة، وإذا أمكن، أن يكون هبا 
أو "املنتجات  اتصال عاطيف. وبالنسبة لملسهتلكني فقد تتضمن الرسائل عبارات مثل "املنتجات املوفرة للطاقة يه اخليار املناسب لعائلتك" 

املوفرة حتسن من رفاهية مزنلك ومحتي بيئتك"

وينبيغ أن تؤكد محالت االتصاالت دامئًا عىل اجلانب اإلجيايب وتركز عىل مجموعة الفوائد والنتاجئ اليت سوف يمتتع هبا املستخدمني 
الهنائيني كنتيجة للسيع واختيار منتجات اإلضاءة املوفرة. فإذا شعر املستخدمني الهنائيني بالرضا عن النتيجة، سيكونون أكرث محاسًا 

واهمتًا للبحث عن املعلومات وفهم السبب يف كون هذا ذو معىن بقرارمه للرشاء. وقد يكون للرسائل اجلافة الواقعية تأثريًا أقل من البيانات 
اإلجيابية املفيدة. ولقد فشلت العديد من الرباجم املبكرة حول معلومات الطاقة ألهنا ببساطة جعلت املعلومات متوفرة دون بذل جهود جادة 

الستخدام الرسائل احملفزة من الناحية النفسية.

وينبيغ عىل منفذي الربناجم جتنب وضع نص أو رسوم بيانية أو ختطيطات معقدة أو فنية إىل حد كبري. حيث جيب أن تكون الرسائل 
واقعية مبا يكيف حىت تكون مقنعة ولكن أيضًا هسلة االستخدام وبسيطة مبا يكيف حىت ختلد يف األذهان. ميكن أن تتخذ رسائل امحللة 

أشاكلًا خمتلفة اعمتادًا عىل امجلهور الذي تسهتدفه ولكن العديد من امحلالت الناحجة تركز عىل ما ييل:

• املدخرات النقدية	
• الفخر الوطين	
• كفاءة استخدام الطاقة ووفوراهتا	
• املالمئة )معمرة(	
• حتول بسيط	
• مسؤولية بيئية	
• املزايا السياسية واالقتصادية	

8.1.1 االدخار النقدي

إن املدخرات النقدي ووفورات الطاقة اليت تتحقق باستخدام املصابيح املوفرة ميكن ان تكون مبثابة أحد الدوافع القوية لملسهتلكني وميثل 
تساعد اإلضاءة املوفرة عىل خفض فواتري  الرسالة اجلوهرية محللة اإلضاءة املوفرة للطاقة. وميكن أن ُتصاغ رسائل حول املفاهمي اليت: 

الطاقة، وعىل الرمغ من أن هذه املنتجات أكرث تلكفة يف البداية، إال أهنا تدوم لفرتة أطول بكثري والوفورات نقدية من اخنفاض فواتري الطاقة 
واالستبدال بعدد أقل بكثري من املصابيح يعمل عىل تغطية أسعار الرشاء العالية األولية. وخري مثال هو أن "املصابيح تدول إىل عرش مرات 

أطول وتوفر نسبة تصل إىل 75 ٪ من املصابيح املتوجهة غري املوفرة للطاقة."

8.1.2 الفخر الوطين

يف احلاالت حيث تكون الوفورات النقدية ليست يه الدافع األسايس، فقد يكون الفخر املدين والوطين هو أحد العوامل املقنعة. وينبيغ أن 
تؤكد امحلالت عىل املنافع وأن تستفيد من الرسائل الرئيسية اليت تنقل اإلحساس باملسؤولية االجمتاعية واملدنية املتأصلة يف سلوك كفاءة 
استخدام الطاقة أو مبعىن أن املسهتلكني يقومون بدورمه للحفاظ عىل البيئة. وميكن أن تكون عينة الرسالة عىل هذا النحو "رشاء وتركيب 

املصابيح املوفرة يف بييت جيعل بلدي ماكن أنظف وأكرث أمنا لألجيال املقبلة."

8.1.3 كفاءة استخدام الطاقة وتوفريها واحلد من انبعاثات غازات الدفيئة

تمتثل الرسالة اليت يمت توصيلها يف هذه احلالة يف أنه ينبيغ اعمتاد اسرتاتيجيات جديدة تركز عىل احلد من استخدام الطاقة من خالل 
اإلضاءة املوفرة اليت حتافظ عىل الطاقة، بدلًا من زيادة اإلمداد بالكهرباء لتلبية الطلب املزتايد. وهذا ال خيفف انقطاع التيار الكهربايئ عن 

طريق احلد من الطلب حفسب، ولكن حيد أيضًا من تلوث اهلواء والضباب الدخاين ألنه يقلل من مكية الوقود األحفوري الذي يمت حرقه إلنتاج 
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الكهرباء. وخفض استخدام الطاقة حيافظ عىل املسهتلكني والرشاكت وحيفظ املال. ومن خالل التدابري املُعْدة وفعالة من حيث التلكفة وكفاءة 
الطاقة قد تمتكن احلكومات والقطاع املعين من البدء يف التخلص التدرجيي احملطات اليت تعمل مما يساعد ذلك عىل تقليل انبعاثات غازات 
الدفيئة وتوفري نظام كهرباء ميكن االعمتاد هيلع بشلك اكرث. عىل سبيل املثال، أثبتت عقود من اخلربة يف أمرياك المشالية أن االستمثار يف 

كفاءة استخدام الطاقة أقل تلكفة بشلك كبري من بناء أو حىت صيانة مصادر إمداد الكهرباء املُلِوثة.

8.1.4 املالمئة 

غالبًا ما يشعر املستخدمني الهنائيني الذين يستبدلون املصابيح املتوجهة مرارًا وتكرارًا بالدهشة من متوسط معر املصابيح املوفرة. وميكن 
أن يكون للرسائل اليت تسهتدف عدم احلاجة إىل استبدال املصابيح عىل أساس منتظم وخاصة يف املناطق اليت يصعب الوصول إلهيا 
تأثري جيد عىل امجلهور. والرسالة األخرى املؤثرة، خصوصًا لفائت كبار السن والريفية، يه حقيقة أن استخدام املصابيح املوفرة للطاقة 

اليت تدوم حلياة طويلة ليس فقط لتوفري أفضل ألمواهلم ولكن أيضًا يقلل من احلاجة إىل السفر املنتظم لرشاء مصابيح بديلة.

8.1.5 حتول بسيط 

املستخدمني الهنائيني حباجة إىل أن يدرك أن املصابيح الفلورية املدجمة والديودات الضوئية ُيعدان بدائل بسيطة ومبارشة لملصابيح 
املتوجهة غري املوفرة. مع التطورات احلديثة، فإن املصابيح املوفرة حلظية اإلضاءة وخالية من االرتعاش، ومناسبة لملقابس القياسية، وتبعث 

بنفس مكية الضوء. مكا أن العديد من املصابيح املوفرة قابلة خلفض الضوء، لذلك ميكن استخدامها يف أي ماكن تقريبًا يف السكن أو 
املكتب. ويه أيضًا متوفرة يف مجموعة واسعة من درجات احلرارة اللونية واألشاكل واألجحام وحىت من حيث القوة الكهربائية وهلذا هناك 

العديد من اخليارات أمام املستخدمني الهنائيني.

8.1.6 املسؤولية البيئية

الرسائل ذات الرتكزي بيئيًا تناشد الشعور باملسؤولية االجمتاعية وينبيغ أن تصاغ إلظهار العالقة بني اسهتالك الطاقة والضغط عىل البيئة. 
فاملصابيح املوفرة تتطلب عىل األقل ثليث الطاقة الكهربائية أقل من املصابيح املتوجهة غري املوفرة اليت يستبدلوهنا. ونظرًا ألن املصابيح 

الفلورية املدجمة تدوم إىل حنو عرشة مرات أطول من املصابيح العادية، فإهنا ميكن أن تسمتر ألكرث من مخس سنوات، وهذا حيافظ عىل 
األقل عىل 10 مصابيح متوجهة بأال تلىق يف مدافن النفايات. وميكن ان تدوم الديودات الضوئية لوقتًا أطول حيث قد تصل إىل 25 عامًا إذا 

ما استخدمت ملا يقرب من ثالث إىل أربع ساعات يف اليوم الواحد. وهذا ميثل تقليل بدرجة كبرية من النفايات الصلبة. وتولد املصابيح 
املوفرة حرارة أقل من املصابيح املتوجهة غري املوفرة وهبذا يمت تقليل امحلل عىل مكيفات اهلواء يف املناطق احلارة. تدل االسرتاتيجية 

الوطنية لإلضاءة املوفرة وخطة العمل عىل أن الدولة تأخذ مسؤولياهتا البيئية عىل محمل اجلد.

8.1.7 املزايا السياسية واالقتصادية

حتسني أمن إمدادات الطاقة، واستقرار النظام بشلك أكرب؛  جتين البلدان فوائد كثرية من التحول إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة مبا يف ذلك: 
وخفض التعرض لتقلب أسعار الكهرباء والوقود األحفوري يف األسواق عىل حد سواء؛ وخفض نصيب الفرد من اإلنفاق عىل نظام الطاقة؛ 
واحلد من انبعاثات ملوثات اهلواء وغازات الدفيئة؛ وخلق فرص معل جديدة خرضاء حملية وإقليية. وتعمل احلكومات والصناعات واألفراد 
يف مجيع أحناء العامل معًا إلطالق مشاريع جديدة يف جمال تكنولوجيا اإلضاءة وتطوير املنتجات والتصنيع والتوزيع والتسويق واملبيعات 

والرتكيب والصيانة.

ميكن لملصابيح املوفرة أن حتد من قية فواتري الكهرباء، ويه أحد الفرص القية لتوفري املال للك مسهتلك للكهرباء ومالك لعقار ومرشوع 
جتاري وصناعة ومؤسسة. ُيعُد استبدال مصباح أمرًا اقتصاديًا مجليع القطاعات ويساعد عىل جعل األمعال أكرث تنافسية. ونظرًا الرتفاع 

سعر الكهرباء مع مرور الوقت، فإن احلفاظ عىل الكهرباء باستخدام اإلضاءة املوفرة ميكن أن يساعد يف السيطرة عىل املصاريف األساسية 
للخدمة اإلنارة.

8.2 معاجلة القضايا املعقدة

وينبيغ وضع اسرتاتيجيات اتصال لألزمة ووضعها حزي التنفيذ من بداية برناجم التخلص التدرجيي وميكن استخدامها ملعاجلة حاالت مثل؛ 
افتتاح منشأة جديدة إلنتاج أو إعادة التدوير، أو احلوادث اليت جتذب انتباه امجلهور أو إثارة املخاوف الصحية. إن االتصال الفعال املتعلق 
باملخاطر هو معلية ذات اجتاهني من خالهلا ميكن لملستخدمني الهنائيني التعبري عن خماوفه ويعرف أنه سيمت التصدي هلا. يف حني أن هنج 
االتصاالت أحادي االجتاه من أعىل ألسفل قد يعمل عىل تقويض االعتقاد بأن املعلومات جديرة بالثقة. معاجلة القضايا عىل الفور يقلل من 
املخاطر احملمتلة ومتكن املسهتلكني من إدارة املخاطر بشلك فعال، مما يتيح هلم السيطرة عىل الوضع. ملزيد من املعلومات، يرىج الرجوع 

إىل القسم 5.

مفن الرضوري مضان مشاركة املستخدمني الهنائيني ومواصلة بذل اجلهود يف التثقيف ورفع مستوى الويع العام طول فرتة برناجم 
التخلص التدرجيي. وجيب عىل متخصيص االتصاالت أن يكون لدهيم القدرة عىل معاجلة القضايا احلساسة اليت يثريها استخدام 

املصابيح الفلورية املدجمة من قبل األفراد أو الصحافة، مثل تلك احملددة أدناه. ميكن نرش املعلومات بطرق متعددة مثل نرشها عن طريق 
املواد املطبوعة وعىل شبكة اإلنرتنت ومن خالل وسائل اإلعالم التقليدية األخرى. ومن األمهية مباكن إرشاك منمظات املجمتع املدين يف 

أنشطة التوعية واملعلومات كذلك. للحصول عىل معلومات فنية أكرث حول قضايا الصحة والسالمة املرتبطة باستخدام املصابيح املضاف إلهيا 
الزئبق )انظر القسم 5(.
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8.2.1 الزئبق يف املصابيح الفلورية املدجمة

التواصل حول حمتوى الزئبق يف املصابيح أمر مهم، ألن املعلومات اخلاطئة ميكن أن ختلق حاجزًا كبريًا أمام جناح مرشوع التخلص 
الالزمة حىت تعمل املصابيح الفلورية املدجمة. حيث   )UV( التدرجيي. الزئبق هو العنرص الوحيد املوجود الذي ينتج األشعة فوق البنفجسية

املطلوب فقط مكية صغرية جدًا من الزئبق لتشغيل املصباح. يف املتوسط حيتوى  املصباح اخلاص باالستخدام السكين الداخيل عىل أصغر 
مكية زئبق حتتوهيا مجيع املنتجات الخشصية واملزنلية. من منظور االتصاالت، من بني املقارنات املفيدة اليت ميكن القيام هبا حقيقة أن 

املصباح حيتوي عىل مكية زئبق تكيف لتغطية رأس قمل تقريبا؛ وهناك ما يصل إىل مخسة أضعاف مكية الزئبق يف بطارية الساعة، وبني 60 
املستخدمة حلشو األسنان، وهذا يتوقف عىل جحم امللغم؛ ويوجد بنسبة ترتاوح من 100  إىل 200 مرة من مكية الزئبق املوجود يف "الفضة" 
إىل 200 مرة يف مقاييس احلرارة من الطراز القدمي؛ وحنو 500 مرة يف الرتموستات املستخدمة لضبط احلرارة يف املنازل25. ال يوجد أي 

خطر من التعرض املبارش للزئبق إذا ظل املصباح سليًا. ومع ذلك، ينبيغ دامئًا أن يمت التعامل حبذر ملنع الكرس والتخلص مهنا بشلك 
حصيح.

يف املناطق اليت أدخلت املصابيح جكزء من أنشطة التخلص التدرجيي، ُأثريت العديد من األسئلة الشائعة وتتطلب ردود. ومت نرش األسئلة 
عىل مواقع احلكومات واملصنعني وجتار التجزئة واحتادات اخلاصة باإلضاءة وعىل العديد من املواقع األخرى اخلاصة   )FAQs( املتكررة

باملشاركني يف مبادرة التخلص التدرجيي. ومن األسئلة الشائعة واإلجابات املوىص هبا:

هل حتتوي املصابيح الفلورية املدجمة والديودات الضوئية عىل الزئبق؟

مت تصنيع مناذج وبيعها ألغراض خاصة  الديودات الضوئية ال حتتوي عىل أي زئبق عىل اإلطالق. عدد قليل جدًا من الديودات الضوئية - 
تستخدم عنارص أخرى لتنبعث مهنا األشعة فوق البنفجسية اليت يمت حتويلها فيا بعد بالفوسفورات  حيث تتطلب درجة إضاءة عالية جدًا- 

إىل إشعاع مريئ.

حتتوي املصابيح الفلورية املدجمة عىل مكية صغرية من الزئبق، ويه مادة سامة، حممكة اإلغالق داخل أنابيب زجاجية. ويعد الزئبق أحد 
أجزاء املصباح الفلوري املدجم األساسية؛ حيث تعمل عىل متكني املصباح من بعث الضوء بكفاءة. لن تكون هناك انبعاثات زئبق ما دامت 

املصابيح سلية أو قيد االستخدام ولذلك مفن املهم للتعامل مع املصابيح بعناية والتخلص مهنا بشلك حصيح.

كيف متثل املصابيح الفلورية املدجمة نسبة زئبق أقل يف البيئة مقارنة مع املصابيح املتوجهة؟

إن حرق الوقود األحفوري لتوليد الكهرباء هو املصدر الرئييس النبعاثات الزئبق. ومبا أن املصابيح الفلورية املدجمة تستخدم مكيات أقل من 
الكهرباء عن املصابيح املتوجهة فإهنا تتطلب مكيات أقل من الكهربائية. استخدام مكيات أقل من الكهرباء لنفس القدر من الضوء يقلل من 

اسهتالك الكهرباء وبالتايل يقلل من مكية الزئبق الصادرة عن مرافق التوليد حبرق الوقود األحفوري. ومع ذلك ينبيغ إعادة تدوير هذه 
املصابيح بشلك حصيح لتجنب الكرسها وانبعاث الزئبق من املصابيح املسهتلكة.

كيف ينبيغ تنظيف املصابيح الفلورية املدجمة والتخلص مهنا؟

التدبري األكرث أمهية هو منع الكرس يف املقام األول؛ حيث ينبيغ التعامل معها بعناية بالغة. فإذا كرس املصباح تنبعث منه مكية صغرية من 
خبار الزئبق )الغاز(. ولتقليل التعرض لبخار الزئبق، ينبيغ هتوية الغرف عىل الفور، وينبيغ أن يمت اتباع أفضل املامرسات واإلجراءات 

التنظيف والتخلص منه )انظر القسم 5(.

8.2.2 معاجلة املخاوف األخرى
  

من أين تأيت األشعة فوق البنفجسية؟

تنبعث األشعة فوق البنفجسية من مصادر الضوء الطبيعية واالصطناعية، مبا يف ذلك المشس، ومعدات اللحام، واملصابيح املتوجهة والفلورية 
املستخدمة يف التطبيقات املتخصصة مثل تعقمي املياه واهلواء. املصابيح تنبعث مهنا األشعة فوق البنفجسية، ولكن يمت امتصاص معمظها 

من فوسفورات داخل أنبوب املصباح مث يكون املنبعث يف صورة أشعة مرئية.

هل األشعة فوق البنفجسية املنبعثة عن املصابيح الفلورية املدجمة خطر عىل حصيت؟

مكية األشعة فوق البنفجسية املنبعثة من املصابيح الفلورية املدجمة صغرية لذلك ال تعترب خطرة عىل حصة املستخدم الهنايئ. وأظهرت نتاجئ 
الدراسات أنه عندما يمت تشغيل أي من املصابيح الفلورية املدجمة أو املصابيح املتوجهة عىل مسافة 30 مس أو أكرث من املستخدم، فإن 

انبعاثات األشعة فوق البنفجسية ال تشلك خطرًا حصيًا عىل الساكن عامة26. ولذلك، مفن املستحسن أن توضع املصابيح عىل مسافة ال تقل 
عن 30 مس من أي مستخدم.

لدي حساسية من األشعة فوق البنفجسية. كيف تؤثر املصابيح الفلورية املدجمة عىل؟

عىل الرمغ من أن مكية األشعة فوق البنفجسية املنبعثة من املصابيح الفلورية املدجمة ال تشلك أي مشلكة بالنسبة لملستخدم الهنايئ املعتدل، 
فبعض الناس لدهيم الظروف الطبية اليت قد جتعلهم حساسني للغاية من األشعة فوق البنفجسية. فهؤالء قد يتأثرون من هذه المكية املنبعثة 

من املصابيح. وميكن أولئك الذين لدهيم مرض الذئبة أو غريه من مرض املناعة الذاتية وبعض األمراض اجللدية أن يكون لدهيم حساسية من 
األشعة فوق البنفجسية املنبعثة من املصابيح، بنفس الطريقة الىت يعانوهنا من أشعة المشس وغريها من املصابيح اليت تنبعث مهنا األشعة 

فوق البنفجسية. وميكن االطالع عىل التدابري الوقائية لذوي احلساسيات اجللدية يف القسم 5.

ما يه احلقول الكهرومغناطيسية وهل يه خطرية؟

حتيط بلك األجهزة واملعدات الكهربائية بدءًا من أسالك الكهرباء إىل خطوط الكهرباء يف اهلواء الطلق.   )EMFs( احلقول الكهرومغناطيسية
واملصابيح الفلورية املدجمة مثل غريها من األجهزة الكهربائية، حيث ختلق حقلها الكهرومغناطييس أيضًا مضن نطاق األسالك املزنلية 

واألجهزة األخرى املعروفة. اكن هناك حبث مستفيض ومل يثبت حىت اآلن وجود أي آثار حصية ضارة نامجة عن التعرض للحقول 

25. Natural Resources Defense Council. (2011) Compact Fluorescent Lights Are Safe for Your Home. Retrieved on February 15, 2012. Retrieved from: http://www.nrdc.org/energy/cfl.pdf
26. Health Canada. (February 2011). The Safety of Compact Fluorescent Lamps. Retrieved on February 15, 2012. Retrieved from: http://www.hc-sc.gc.ca/hl-vs/iyh-vsv/prod/cfl-afc-eng.php
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الكهرومغناطيسية27. وخلص الرأي العيمل الدويل إىل أن احلقول الكهرومغناطيسية لملصابيح الفلورية املدجمة ال تعترب خطرًا عىل الصحة.

هل الصداع النامج عن املصابيح الفلورية املدجمة؟

وذكر بعض املستخدمني الهنائيني عند استخدام األجيال القدمية من أنمظة اإلضاءة الفلورسنت اليت تعمل عىل كواحب املغناطييس أهنم 
شعروا بالصداع أو عانوا من إجهاد العني. مكا أن الوميض أو الضوضاء الصادرة من الكواحب املغناطيسية اليت تعمل عىل ترددات 

منخفضة اكنت عىل مرئية أو ممسوعة من قبل بعض األفراد. أما اليوم مفنتجات املصابيح الفلورية املدجمة تستخدم الكواحب اليت تعمل عىل 
ترددات أعىل من ذلك بكثري )أكرث من 20،000 هرتز(، لذا فإن معظم الناس ال ميكهنم الكشف عن وجود وميض أو الضوضاء.

9. التواصل مع وسائل اإلعالم
االخطارات والنرشات االعالمية وورقات املعلومات األساسية.  توجد ثالثة أدوات مفيدة عىل وجه اخلصوص يف مشاركة وسائل اإلعالم - 

مثال الخطار اعاليم يستخدم لدعوة أجهزة اإلعالم حلدث ما وعادة ال يتجاوز الصفحة الواحدة. وقد مصم لزتويد أجهزة  يوحض املرفق )ب( 
اإلعالم باكفة املعلومات اليت حتتاجها عن احلدث ويتضمن معلومات االتصال يف حالة املزيد من االستفسارات.

ُتلخُص النرشة اإلعالمية، مكا هو موحض يف املرفق )ج(، قصة إخبارية وتوحض أمهيهتا. وعادة ما يتضمن مقتبسات من أخشاص رئيسيني 
ومعلومات أساسية هامة. وينبيغ أن تصاغ النرشة اإلعالمية مثل املقال الذي يظهر يف الصحيفة بعنوان رئييس جيذب االنتباه. ومكا هو 

احلال مع االخطار اإلعاليم الذي ينبيغ أن يتضمن معلومات االتصال فقد حيتاج حصيف معلومات إضافية أو جلدولة مقابلة مع الخشص 
املسوئل. وتعترب ورقات املعلومات األساسية أداة مرجعية رسيعة ُتلخُص املعلومات حول منمظة أو قضية ما.

9.1 خماطبة وسائل اإلعالم

تبحث وسائل اإلعالم دامئُا عن األخبار احمللية اليت هتم مجهورها سواء أاكنوا قراء أو مسمتعني أو مشاهدين. ولتجشيع الصحفيني عىل 
تغطية اخلرب، ميكن أن يمت معل مقابالت مع متحدث رمسي هام من وزارة أو منمظة، والخشص املثايل لذلك هو مسوئل بارز يستطيع 

التحدث عن اإلضاءة املوفرة للطاقة يف سياق احلالة اخلاصة للك بلد. وميكن أن تستخدم املادة اإلعالمية اليت تنتج للوصول إيل تقامس 
اخلرب اخلاص باإلضاءة املوفرة للطاقة يف منطقة معينة.

9.1.1 أساليب التوعية بوسائل اإلعالم املطبوعة والبث املبارش

• إرسال النرشة اإلعالمية عرب الربيد اإللكرتوين  أو الفاكس إيل مكتب إرساليات األنباء أو لصحفيني خمتصني بالطاقة أو القضايا 	
البيئية و/أو مكتب اخباري يف حصيفة حملية أو وطنية أو منفذ بيع املجالت.

• املتابعة باملاكملة التليفونية للتأكد من أن املعلومات قد ُسملت وقياس مدي الفائدة.	
• تنظمي مناسبة اللتقاط الصور وذلك خللق صورة مرئية جذابة تلفت انتباه وسائل اإلعالم وتقدمي تلك الصور هلم جكزء من إسرتاتيجية 	

التوعية.

9.1.2 إرشادات متعلقة بالصور

• إنشاء خلفية مثرية لالهمتام عن طريق التقاط الصور يف موقع حلدث ما أو هبا دعامئ أو عالمات بارزة.	
• التأكد من أن الصورة ُعرضت يف منطقة مضاءة بشلك جيد.	
• الرتكزي عيل كبار الخشصيات وقادة املجمتع ولكن ال جتعل الكثري مهنم يظهر يف الصورة مما جيعلها تبدو مكتظة.	
• عرض أمس ولقب لك خشص يف الصورة.	
• احلصول عيل ترصحي بنرش الصور لألفراد الذين مل يقوموا بدور اخلدمة الرمسية العامة.	

10. تنفيذ امحللة ورصدها 
يعين برناجم التطبيق تتبع خطة االتصال مع المساح بإجراء تعديالت وفقًا لنتاجئ الرصد إضافة إيل أي تغريات ظرفية. وجيب عيل مديري 

محلة االتصاالت أن يوازنوا بشلك واقيع بني األهداف واملوارد. وأن ميتلك املوظفني مزجي من املهارات املختلفة إلدارة وتسويق الربناجم 
وكذلك اخلربة للجمهور لملسهتدف.

يتكون تطبيق امحللة من تنفيذ األنشطة املصممة يف مرحلة التخطيط وفقًا جلدول زمين حمدد. ويتطلب التطبيق الفعال نوعان من املهارات 
- إدارة املرشوع وتخشيصه. حيث إن مهارات إدارة املرشوع مطلوبة لإلدارة بنجاح معلية إطالق واسمترار امحللة. وُتستخدُم مهارات التخشيص 

ملعرفة ما إذا اكنت امحللة قد حققت توقعاهتا وأهدافها أم ال. وإذا مل حتقق امحللة أهدافها فال بد أن ُتعاجُل املشالك يف الوقت املناسب.
ينبيغ التخطيط للرصد من بداية الربناجم، حيث إنه أداة مهمة لتوفري املعلومات لفريق إدارة املرشوع وذلك للمساح مبراقبة التسويق أثناء 
تطبيق امحللة، وإنه يوفر البيانات ملرحلة التقيمي. وهناك حاجة لرصد اإلجراءات اجلارية لضامن حتقيق األهداف. وإنه يساعد يف حتديد 

املشالك أو الرصاعات احملمتلة حبيث ميكن لإلجراءات التصحيحية أن تمت عيل الفور يف حالة امحلالت املسمترة أو طويلة األمد. وبالنسبة 
للحمالت قصرية األجل اليت تتكرر سنويًا فيكن تطبيق التصحيحات يف دوراهتا الحقة.

لملساعدة يف الرصد ميكن وضع مؤرشات األداء مع املستويات املسهتدفة. وتعمل مؤرشات األداء المنوذجية عىل قياس مدى تأثري وسائل 
اإلعالم يف شلك عدد املواد املوزعة وزوار املواقع اإللكرتونية واملشاركني يف احلدث ومحلة مشاهدي التلفاز وأعداد املنشآت. ورمبا تتعلق 

املؤرشات األخرى بآراء املستخدم ومدى رضاه ومشاركته. 

27. Ibid.
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11. تقيمي امحللة
معلية التقيمي يه املرحلة األكرث أمهية بالنسبة للتنفيذ الناحج محللة اتصال. وتساعد التقييات اليت جترهيا جهات مستقلة يف مضان أهنا 

تعكس وجهة نظر غري متحزية. وجيب حتديد الطريقة اليت سيمت هبا إجراء معلية التقيمي وما يه املعايري اليت سيمت استخدامها من البداية، 
أثناء مرحلة التصممي. وينبيغ وضع مزيانية للتقيمي يف مرحلة التخطيط. ويمشل إجراء التقيمي مجع مهنيج وحتليل لملعلومات لتحديد فعالية 

امحللة بالنسبة لتحقيقها أم ال وإىل أي مدى أغراض كفاءة الطاقة احملددة مسبقًا أو االعرتاف بالربناجم أو األهداف األخرى.

تتضمن خطوات معلية تقيمي أي محلة اتصال ما ييل:

• اختاذ قرار بشأن أهداف التقيمي )منذ البداية(؛	
• حتديد كيفية مجع البيانات )خالل امحللة(؛	
• إجراء التقيمي وتقدمي تقرير عن النتاجئ؛	
• استخدام نتاجئ محالت مت تقييها.	

11.1 أغراض التقيمي

من أغراض التقيمي الغرض التشكييل وسري العملية وتقيمي األثر والتقيمي االقتصادي. التقيمي التشكييل رشط مسبق عن الرشوط ألخرى. 
ويمت قياس فعالية امحللة عن طريق التقييات العملية والنتيجة واالقتصادية.

أغراض تقيمي محلة اتصال االضاءة املوفرة للطاقة28 اجلدول 2: 

مييقتلا لاجم ضرغلا غرض التقيمي
• الرسائل )حتديد ما يه الرسائل املناسبة 	

للجمهور املسهتدف(
• املواد )لقطات تلفزيونية ولوحات اإلعالنية 	

وغريها(
• العمل بروح الفريق )طريقة العمل والتنظمي(	

تقيمي نقاط القوة والضعف يف مواد امحللة 
فيا يتعلق بامجلهور املسهتدف ووسائل 

اإلعالم املختاره قبل وضع الملسات األخرية 
علهيا )قبل تنفيذ امحللة(

تكويين

• املهام املخططة اليت مت تنفيذها	
• عدد القصص اليت تظهر يف وسائل اإلعالم	
• عدد أحصاب املصلحة املشاركني	
• مكية املواد املوزعة	
• عدد ونوع امجلهور )املستخدم الهنايئ( 	

الذي توصلت إلهيم امحللة
• األخشاص الذين توصلت إلهيم امحللة 	

وادركوا مغزى الرسائل

تقيمي تنفيذ امحللة وكيفية معل األنشطة 
املشاركة )أثناء وعند هناية تنفيذ امحللة(

سري العملية

• قرار لرشاء مصباح موفر للطاقة	
• الطاقة اليت يمت توفريها من خالل استبدال 	

املصابيح غري املوفرة

قياس التأثريات والتغريات الناجتة عن امحللة 
ونتاجئها

األثر

• تقدمي حتليل فعالية التاكليف واملنافع	 قياس فعالية امحللة من حيث التلكفة اقتصادي

ويوفر التقيمي التكويين تعليقات حول مكونات امحللة وأدوات التقيمي. وغالبا ما تكون هذه اخلطوة قبل البدء يف تنفيذ امحللة، وذلك مجلع 
املعلومات اليت ميكن أن تساعد يف هيلكة هذه امحللة.

إن تقيمي سري العملية يعمل عىل تقيمي امحللة هبدف حتسني تصميها وتوصيلها وفائدة نوعية اخلدمات املقدمة لملسهتلك29. مكونات تقيمي 
استبيانات ومقابالت مع أحصاب املصلحة؛ زيارات ميدانية؛ واستعراض تقارير الربناجم؛ واستعراض نتاجئ الرصد؛ وتقيمي  العملية يه: 

نتاجئ تقيمي األثر. تساعد نتاجئ هذا التقيمي يف تفسري نتاجئ التقييات األخرى.

يعمل تقيمي األثر عىل تقمي فعالية امحللة، عىل سبيل املثال، إذا ما اكنت فعالة يف إقناع املستخدمني الهنائيني لرشاء املصابيح املوفرة 
للطاقة. مكا أنه يوثق نتاجئ امحللة، عىل سبيل املثال، إمجايل الطاقة اليت مت توفريها من خالل التخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة. 

تغريات يف االستمثار وقرارات الرشاء ووفورات الطاقة وحتول السوق. أدوات التقيمي ما  ومن أمثلة تقيمي األثر بعد محلة اإلضاءة املوفرة: 
استبيانات ومقابالت واستطالعات الرأي مجموعات من املسهتلك. وجيب أن تمشل مجيع معليات التقيمي الفائت املسهتدفة ومجاعات  ييل: 
املراقبة غري املشاركة لقياس االختالفات، إما قبل وبعد امحللة أو مع وبدون تأثري امحللة. فبدون وجود املجموعة املراقبة ال ميكن أن ُتعزى 

التغريات بشلك دقيق إىل امحللة.

28. CLASP. Adapted from Guidelines on Designing and Implementing Communications Campaigns for Labeling and Standard-setting Programs. Retrieved on December 1, 20111. Retrieved from:  
 http://www.clasponline.org/en/ResourcesTools/Resources/StandardsLabelingResourceLibrary/2005/~/media/Files/SLDocuments/2005_SLGuidebook/English/SLGuidebook_eng_11_Chapter7.pdf

29. Spinney, P., Peters, J.S. and O’Rourke, P. (1992) DSM Process Evaluation: A Guidebook to Current Practice. PR-100647. Palo Alto California: Electric Power Research Institute.

http://www.clasponline.org/en/ResourcesTools/Resources/StandardsLabelingResourceLibrary/2005/~/media/Files/SLDocuments/2005_SLGuidebook/English/SLGuidebook_eng_11_Chapter7.pdf
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التقومي االقتصادي يعمل عىل قياس فعالية امحللة من حيث التلكفة. وميكن أن يمت هذا التقيمي من خالل حتليل فعالية امحللة من حيث 
التلكفة، واليت تربط تلكفة امحللة بأداهئا عن طريق قياس النتاجئ يف شلك غري نقدي، أو من خالل حتليل فعالية التاكليف واملنافع الذي 

يقارن املنافع النقدية مع تاكليف امحللة وهو مقياس لكفاءهتا. وتمشل الطرق املستخدمة مجلع البيانات النوعية إلجراء التقييات:

• القياس املبارش )محتيل البيانات االستخدام الهنايئ(	
• حتليل الفواتري )فواتري الطاقة أو بيانات مبيعات الطاقة(	
• تقدير هنديس بسيط )بدون حفص ميداين(	
• جتار امجللة املشاركني يف الربناجم.	 بيانات املبيعات من املصنعني وجتار التجزئة / 

11.2 إجراء التقيمي وتقدمي تقرير بالنتاجئ

إجراء تقيمي فعال يتطلب امجلع الفعال للبيانات وحتليلهيا. وينبيغ مجع البيانات باستخدام ما ال يقل عن اثنني من القياسات. وينبيغ مجع 
القياس األسايس األول خالل فرتة ما قبل امحللة. وينبيغ أن يمت القياس الثاين وأي قياس إضافية خالل فرتة ما بعد محلة مجلع معلومات 

وممن مل  ممن تعرضوا للحملة )املجموعة التجريبية(  حول تأثري امحللة. وباإلضافة إىل ذلك، يمت مجع البيانات من املجموعتني عىل االقل - 
يشاركوا يف امحللة )املجموعة املراقبة(.

فإن استخدام مجموعة مراقبة سوف يساعد يف حتديد ما إذا اكن التغري يف قرارات رشاء اإلضاءة املوفرة بسبب امحللة نفهسا، أو بسبب 
عوامل أخرى ال عالقة هلا بامحللة. عىل سبيل املثال، يف حالة وجود محلة التخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة، قد يكشف تقيمي النتاجئ 

عن وجود اخنفاض يف مبيعات املصباح الوهاج. ومع ذلك، ميكن أن يكون سبب هذا االخنفاض نتيجة تنفيذ ترشيعات جديدة )مثل إدخال 
وليس بسبب امحللة. واستخدام املجموعات املراقبة تبني ما إذا اكن لكا املجموعتني أظهرا نفس  احلد األدىن من معيار أداء الطاقة( 

التغيريات. فإذا اكنت التغيريات يه نفهسا للكا املجموعتني مفن املرحج أهنا ليست بسبب امحللة نفهسا.
ميكن أن تأخذ معلية تقدمي تقارير عن أنشطة امحللة ونتاجئها أشاكلًا خمتلفة ومصممة لتالمئ مجاهري متنوعة. فعىل سبيل املثال، قد تكون 
املؤسسات مهمتة بكيفية توسيع أو حتسني النتاجئ لتلبية األهداف البيئية يف املستقبل؛ وقد تكون األوساط األاكدميية متقبلة لنتاجئ جديدة 

واآلثار املرتتبة عىل الدراسات؛ وقد يرغب السياسيون يف التأكيد عىل املنظور احمليل ملشاركة وسائل اإلعالم.

ة 11.3 استخدام نتاجئ امحلالت املُقمَيمَ

وينبيغ تصممي براجم جديدة بناء عىل نتاجئ امحلالت الناحجة وجتنب أخطاء امحلالت املاضية. ويعد التقيمي الدقيق ذو قية للحمالت احلالية 
واملستقبلية، حيث إنه يوفر الوقت واجلهد والنفقات ويساعد عىل حتسني النتاجئ يف امحلالت الالحقة. وذلك ألن تقامس نتاجئ تقييات الرباجم 

يوفر أفاكرًا ويوثق الفوائد اليت اكنت غري متوقعة من قبل مصيمم الربناجم وبالتايل ميكن أن يؤدي إىل اسرتاتيجيات جديدة للرباجم 
املستقبلية لإلضاءة املوفرة. عىل سبيل املثال، قد تعمل الكثري من مصيمم برناجم اإلضاءة من أفضل املامرسات إلجراء محالت االتصال 

ألغراض براجم حتول السوق إىل املصباح الفلوري املدجم وذلك من خالل حضور أو قراءة األوراق املقدمة يف املؤمترات مثل مؤمتر كفاءة 
استخدام الطاقة يف األجهزة املزنلية واإلضاءة  ودراسات صيفية اليت ينمظها املجلس األمرييك القتصاد الطاقة الفعالة ونظريه األورويب 

املجلس األورويب القتصاد الطاقة املوفرة.

جدوى إجراء تقيمي30 اجلدول 3: 

للحمالت املستقبلية للحملة احلالية

توفري معلومات مفيدة للحد من خماطر التنفيذ غري الئق معرفة ما إذا اكنت املواد املقرتحة مالمئة للجمهور املسهتدف

توفري املعلومات للوصول إىل فائت مسهتدفة مماثلة معرفة ما إذا اكنت امحللة ستصل إىل امجلهور املسهتدف

توفري املعلومات لتحسني تنفيذ محالت مستقبلية اإلرشاف عىل تنفيذ امحللة والتدخل يف تشغيل املرشوع إذا لزم 
األمر

توفري أطر نظرية مفيدة اختبار اإلطار النظري للحملة

إظهار املساءلة أمام مصادر المتويل وصاحبة املصلحة وصانيع 
السياسات وامجلهور

التأكد من أن امحللة حتقق أهدافها

مجع األفاكر اجليدة وجتنب األفاكر غري املجدية معرفة ما إذا اكن بامحللة أية فوائد أو مشالك غري متوقعة

تيسري مجع األموال يف املستقبل إظهار فعالية امحللة من حيث التلكفة وكفائهتا بالنسبة ملمولهيا أو 
املجمتع

قد يتفاوت مستوى التقيمي تفاوتًا كبريًا. بالنسبة لبعض امحلالت، قد تكون هناك حاجة إىل بذل مستوى من اجلهد منخفض نظرًا لملوارد 

30. Trochim, W.M. The Research Methods Knowledge Base, 2nd Edition. Internet WWW page at URL: http://www.socialresearchmethods.net/kb (version current as of October 20, 2006).  
 Retrieved July 23, 2011.

http://
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املتاحة، وجحم املرشوع ونوع النشاط. وقد يكون أيضًا حتديًا لتقدير وفورات الطاقة وخفض اإلنبعاثات اليت تعزى إىل امحلالت عىل سبيل 
املثال، ورمبا يكون ارتفاع أسعار الطاقة يه اليت سامهت إىل حد كبري يف حتقيق هذه الوفورات املرصودة. عند القيام بعمليات تقيمي 
شاملة، فقد تقدم النتاجئ جحة قوية بالنسبة للمتويل يف امحلالت املستقبلية. يف مجيع احلاالت، فإن مجع املعلومات للتقيمي أمر واحض 

ومبارش نسبيًا إذا ما مت التخطيط له منذ البداية. التقارير املختصة والوضوح يف نرش نتاجئ التقيمي من شأنه أن يعزز معلية التعمل من خالل 
تصوير نقاط القوة والضعف يف امحللة، وسوف يساعد عىل دجم الدروس املستفادة يف محالت أكرث فعالية يف املستقبل.

االستنتاجات
بإماكن محلة رفع الويع املخططة بشلك جيد ومقدمة بعناية أن تكون واحدة من أكرث الوسائل كفاءة وفعالية لنرش معلومات حول بدائل 

اإلضاءة املوفرة. حيث إن جناح أي محلة اتصال وتوعية يعمتد عىل تصميها، خاصة فيا يتعلق بالتخطيط والتنفيذ والتقيمي. وينبيغ أن 
ملاذا، ومن، ومىت، وكيف، وما  عىل حنو متاكمل -  تتبع مرحلة تصممي أي محلة من هذا القبيل هنج عقالين يف االجابة عىل هذه التساؤالت - 

يه جوانب امحللة.

ُيعُد التخطيط أمر حامس لتنفيذ محلة االتصاالت، حيث ينبيغ أن يكون لدى خمطيط ومديري امحلالت فهم جيد الحتياجات السوق احمللية، 
والقوى الدافعة وظروف السوق السائدة. واحلاجة إىل موازنة الغايات واألهداف مع املوارد املتاحة مكا ينبيغ إيالء اهمتام لتوقيت األنشطة.

من الناحية املثالية، ينبيغ أن تكون امحلالت قامئة عىل تقسمي السوق الذي يحمس برتكزي أفضل واستخدام لوسائل اإلعالم املسهتدفة وزيادة 
كفاءة استخدام املوارد. وامحلالت املوسعة مع تكرار الرسائل الرئيسية تكون أكرث فعالية من امحلالت ذات الرسائل الفردية. وميكن زيادة 

املوارد وتعزيزها من خالل التعاون مع الرشاكء واملوردين وجتار التجزئة وأحصاب املصلحة اآلخرين.

جيب عىل معلية التوعية أن تليب االحتياجات واملصاحل املتبادلة ألحصاب املصلحة واحلفاظ عىل ذلك. عملًا بأن وجود هنج متاكمل محللة 
االتصاالت يساعد عىل الوصول إىل مجيع الفائت املسهتدفة اليت مت حتديدها، وحرص العوامل االجمتاعية واالقتصادية واللغة والوصول إىل 

وسائل اإلعالم. وبالنسبة محللة اتصال اإلضاءة املوفرة فقد ال يتكون امجلهور فقط من عامة الساكن أو مجموعات ساكنية حمددة، مثل 
األرس ذات الدخل املنخفض، وإمنا يمشل أيضًا أحصاب املصلحة يف جانب العرض مثل املصنعني وامجلعيات التجارية وموزعني األدوات 

وجتار التجزئة أو امجلعيات التعاونية االسهتالكية. ولذلك جيب أن تكون متطلبات الفئة املسهتدفة مفهومة فهاًم تامًا، وأن يمت اختيار قنوات 
االتصال بعناية، وجيب أن تتكيف الرسائل بشلك مناسب.

نظرًا لتعقد وتعدد أمناط استخدام الطاقة اإلضاءة والفائت املسهتدفة اليت ينبيغ خماطبهتا، فهناك حاجة إىل اتباع هنج مركز ومممص. 
ويعمتد جناح محلة االتصاالت عىل إرشاك مجيع األطراف املعنية يف برناجم التخلص التدرجيي من املصابيح غري املوفرة. لك صاحب 
مصلحة لديه دور يلعبه يف فهم وتقدمي رسالة هامة لإلضاءة املوفرة اليت ستؤدي يف هناية املطاف إىل انتقال وطين ناحج إىل اإلضاءة 

املوفرة للطاقة.
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مذكرة امللحق أ: 

  
]امس املرسل إليه[

]منصب املرسل إليه[
]عنوان املرسل إليه[

فوائد برناجم ختلص تدرجيي من املصابيح غري ملوفرة يف فريدونيا مذكرة: 

خلفية
استنادًا إىل الواكلة الدولية للطاقة، فإن اسهتالك اإلضاءة يصل إىل 2650 تريا وات يف ساعة سنويًا أو بنسبة ٪19 من 

االسهتالك العاملي للكهرباء. وتصل انبعاثات ثاين أوكسيد الكربون الناجتة إىل 1889 ملني طن يف السنة مما تعادل 
٪70 من انبعاثات سيارات الراكب بالعامل. وتقدم معلية التخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة غري املوفرة واستبداهلا 

مبصابيح أعىل كفاءة واحدة من اآلليات األكرث مبارشة وفعالة من حيث التلكفة بالنسبة لـ:

• تقليل االعمتاد عىل واردات الطاقة واملسامهة يف حتسني أمن اإلمدادات. عىل سبيل املثال، مصباح الفلورسنت املدجمة تسهتلك 	
ربع الطاقة وتدوم إىل عرش مرات أطول من املصابيح املتوجهة غري املوفرة. فإن إدخال املصابيح وحده يؤدي إىل احلد من 

اسهتالك الطاقة لإلنارة بنسبة تصل إىل 80٪
• يؤدي إىل وجود وفورات الطاقة وزيادة الدخل لألرس ذات الدخل املنخفض	
• حتقيق اخنفاض كبري يف االنبعاثات وماكحفة تغري املناخ	
• توفري املنافع االجمتاعية، وخاصة فيا يتعلق بزيادة اإلنتاجية وفرص العمل وحتسني	

وميكن حتقيق التخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة غري املوفرة دون التقليل من جودة اإلضاءة. فعملية التخلص 
التدرجيي الرسيعة وفعالة وتتطلب نفقات رأمسالية قليلة نسبيا. مكا أن التخلص التدرجيي يجشع عىل إدخال واعمتاد 
منتجات عالية الكفاءة، مبا يف ذلك املصابيح الفلورية املدجمة والديودات الضوئية. وتفوق الفوائد املالية التاكليف حىت 

قبل النظر يف فوائد تقليل انبعاثات غازات الدفيئة وحتسني اجلو البييئ للبالد. وعىل الرمغ من أن التلكفة األولية 
لملصابيح املوفرة اجلديدة قد تكون أعىل من تلكفة املصابيح غري املوفرة، إال أن تاكليف دورة التشغيل والعمر 

االفرتايض أقل إىل حد كبري.

فرصة لفريدونيا

• يف فريدونيا، يصل إمجايل اسهتالك الكهرباء السنوي إىل 18.5 تريا وات يف الساعة سنويًا وانبعاثات ثاين 	
أكسيد الكربون الناجتة عن احرتاق الوقود تبلغ 51.4 مليون طن يف سنة. وتظهر االجتاهات احلالية إىل وجود 

تزايد يف الطلب عىل الكهرباء نظرُا لتكهرب املناطق الريفية والمنو االقتصادي العام؛
• تنتج عن اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة للطاقة املصممة جيدًا الفوائد التالية:	
• احلد السنوي من اسهتالك الكهرباء لإلضاءة إىل 2.8 تريا وات يف ساعة، وهو ما يعادل توفري توليد الكهرباء من 	

حمطة توليد للطاقة تعمل بالفحم بسعة 500 ميغا وات، وجتنب استمثارات تبلغ 500 مليون دوالر أمرييك تقريبا 
لتلبية زيادة الطلب عىل الطاقة

• احلد السنوي البالغ 1.1 مليون طن من انبعاثات غاز ثاين اكسيد الكربون، أي ما يعادل االنبعاثات الصادرة عن 	
275 ألف سيارة متوسطة احلجم

• تصل االستمثارات املطلوبة لربناجم التخلص التدرجيي ما يقرب من 600 مليون دوالر أمرييك. وينتج عنه وفورات 	
كيلو واط ساعة سنوية تبلغ 250 مليون دوالر أمرييك مبتوسط الطاقة لألرس إىل 0.09 دوالر أمرييك/ 

• فإن وقت إسهتالك الدين لربناجم التخلص التدرجيي تستغرق أقل من عامني	
• فإن التخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة غري املوفرة من شأنه أن يساعد عىل احلد من انقطاع التيار 	

الكهربايئ ومن ذروة الطلب عىل الطاقة، وزيادة اإلنتاجية التجارية، ورضا املواطن واألمن الشامل للطاقة
بدلًا من إنفاق املوارد عىل توليد طاقة جديدة وملكفة، ميكن أن تستخدم املوارد اليت يمت توفريها لزيادة التكهرب أو تلبية 

االحتياجات اإلمنائية األخرى

مبادرة إن الينت لربناجم األمم املتحدة للبيئة/مرفق البيئة العاملية لدمع فريدونيا
ُتظهُر العديد من املامرسات الناحجة يف مجيع أحناء العامل الفوائد االقتصادية والبيئية واالجمتاعية السرتاتيجيات وطنية 
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لإلضاءة املوفرة.
وتلعب مبادرة إن الينت دور احملفز لتحول األسواق إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة يف البلدان النامية والناشئة. ويديرها برناجم 

األمم املتحدة للبيئة ويتلىق الدمع يف اجلوانب التقنية والسياسات واستدامة اإلضاءة من مرفق البيئة العاملية ورشاكت القطاع 
اخلاص وشبكة من أحصاب املصلحة الدوليني وخرباء اإلضاءة املوفرة.

ولضامن أن االنتقال إىل اإلضاءة املوفرة فعال ومستدام ذاتيا، تساند مبادرة إن الينت أيضًا البلدان يف تصممي وتنفيذ 
مجموعة ممتاسكة من التدابري الوطنية واإلقليية لتيسري معلية التخلص التدرجيي املستدام وذلك من خالل:

1. احلد األدىن من معايري أداء الطاقة - وضع املعايري األساسية لضامن كفاءة وجودة املنتجات.
2. دمع السياسات واآلليات - مبساعدة تقييد املعروض من منتجات اإلضاءة غري املوفرة للطاقة وتجشيع الطلب عىل املنتجات 

املتوافقة مع احلد األدىن من معايري أداء الطاقة. وتمشل هذه اآلليات، اليت وضعت وفقًا حلالة البلد احلالية ومتطلباهتا، ما 
اللواحئ التنظيية واآلليات االقتصادية والقامئة عىل آليات السوق، واآلليات املالية واحملفزات، واملعلومات واالتصال  ييل: 

والعمل الطويع.
3. الرصد والتحقق واإلنفاذ - تثبيط توزيع املنتجات غري املتوافقة وذلك من خالل معليات التفتيش، واختبار املنتجات، واعمتاد 

أو الوسائل األخرى ذات الصلة. املختربات وفرض الغرامات و / 
4. ممارسات اإلدارة السلية بيئيًا - وضع احلدود القصوى لملحتوى اخلطر باملنتجات محلاية الصحة والبيئة؛ وتوفري مبادئ 

أو إعادة تدوير املصابيح  توجهيية بشأن استخدام منتجات اإلضاءة؛ فضال عن خطط مجلع والتخلص السلمي بيئيًا و / 
املسهتلكة.

هناك فوائد مالية واقتصادية وتمنوية ومناخية واحضة يف وضع اسرتاتيجية للتخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة غري 
املوفرة. وينبيغ عىل فريدونيا االنضامم إىل املبادرة إن الينت لتحصل عىل مشورة إرشادات اخلرباء من أجل التغلب عىل 

احلواجز القامئة وتصممي اسرتاتيجية وطنية لإلضاءة املوفرة وذلك باستخدام أفضل املامرسات الدولية.
]جهة االتصال[

]التوقيع[
]املرفقات[
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االخطار اإلعاليم امللحق ب: 

]العنوان الفريع- يف املنتصف[

]املدينة[، ]املقاطعة/الوالية[، ]الهشر[، ]اليوم[، ]السنة[ – ]وصف للحدث وبعض املعلومات األساسية[

]امس احلدث أو املناسبة[ ما هو:    
]التارخي[   ]التوقيت[
]املاكن[   ]العنوان[

]احلارضين ويمشل االمس واملنصب واملنمظة[
]املتحدثني، إن وجد، مبا يف ذلك االمس واملنصب واملنمظة[

ملزيد من املعلومات، يريج االتصال:
]امس جهة االتصال[     

]منمظة االتصال[     
]رمق هاتف جهة االتصال وعنوان الربيد اإللكرتوين[     

]املوقع االلكرتوين[     
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نرشة إعالمية امللحق ج: 

يف جنوب رشق آسيا
ناقش مسؤولون حكوميون معلية التخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة حبلول عام 2016 هبدف

توفري أكرث من 1.6 مليار دوالر من تاكليف الطاقة

مرفق البيئة العاملية املنعقدة يف  يف ورشة معل مبادرة إن الينت لربناجم األمم املتحدة للبيئة /  باريس، 9 نومفرب 2011 – 
سنغافورة يف 4 نومفرب 2011، أعرب ممثلون حكوميون من 18 دولة من دول جنوب رشق آسيا عن دمعهم لعملية 

التخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة، ومن شأن هذه اخلطوة أن توفر لملنطقة ما يقدر بنحو أكرث من  1.6مليار 
دوالر أمرييك سنويا من تاكليف الطاقة.

ممثلني عن وزارات البيئة  ومن بني مسؤويل كفاءة الطاقة ونقاط االتصال لتغري املناخ الذين شاركوا يف احلدث اإلقليمي: 
ومفاويض الطاقة وتغري املناخ، واملرافق الوطنية، والتصنيع، واملنمظات الدولية واملنمظات غري احلكومية. وقد اتفقوا 

باإلمجاع عىل أن معلية التخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة ُتعُد واحدة من أهسل الطرق للحد من انبعاثات غاز 
ثاين أكسيد الكربون وحتقيق وفورات كبرية للطاقة واملالية.

وسوف يتبع التحول العاملي إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة هنجًا متاكملًا والذي يتضمن احلد األدىن من معايري أداء 
الطاقة، وآليات مراقبة اجلودة، والسياسات واإلجراءات اليت تعاجل مجيع جوانب استبدال املنتجات واملامرسات مبا يف 

ذلك التخلص السلمي وإعادة التدوير.

خاطب برناجم األمم املتحدة للبيئة واملنمظات الرشيكة بلدان املنطقة وأحصاب املصلحة اإلقلييني الرئيسيني واستكشاف 
الفرص املتاحة للحكومات لملشاركة يف جهد منسق عامليًا بقيادة برناجم األمم املتحدة للبيئة ومرفق البيئة العاملية وذلك 
هبدف االنتقال إىل اإلضاءة املوفرة للطاقة باعتباره إجراء أسايس للكفاءة والتخفيف من اآلثار املناخية. اكن الرتكزي 

عىل التخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة غري املوفرة، وهو النوع االكرث شيوعًا بالنسبة لملسهتلكني.
وميول مبادرة إن الينت مرفق البيئة العاملية، وينفذها برناجم األمم املتحدة للبيئة وذلك بإقامة رشاكة مع رواد صناعة 

وخمترب الصني الوطين لإلضاءة، من أجل ترسيع وترية التحول السوق إىل تقنيات  اإلضاءة العاملية )فيليبس وأورسام( 
اإلضاءة املوفرة عىل نطاق عاملي.

وقد أنشأ برناجم األمم املتحدة للبيئة مركز المتزي املعين باإلضاءة املوفرة، ويتألف من خرباء دوليني كبار، لتقدمي 
اإلرشاد والدمع التقين للبلدان الرشيكة يف مبادرة إن الينت يف وضع اسرتاتيجيات وطنية وخطط كفاءة اإلضاءة.

هتدف رشاكة إن الينت العاملية إىل تقييد املعروض العاملي من املصابيح غري املوفرة وتعزيز اعمتاد السوق للبدائل األكرث 
يمشل: فعالية وذلك بأسلوب "هنج متاكمل" 

• الدمع التقين الذي وضعه خرباء اإلضاءة الدوليني للبلدان اليت عىل استعداد لتنفيذ اسرتاتيجيات وطنية لإلضاءة 	
املوفرة واالنضامم إىل رشاكة إن الينت

• اعمتاد احلد األدىن ملعايري أداء الطاقة املنسقة عامليًا مما يؤدي إىل التخلص التدرجيي من مجيع املصابيح 	
املتوجهة حبلول عام 2016

• وضع براجم رصد وحتقق وإنفاذ يف البلدان من أجل مضان االمتثال لملعايري العاملية والقضاء عىل املنتجات 	
النوعية من السوق

• التخلص من املصابيح املسهتلكة، 	 دمع البلدان يف حتديد اجلهود املبذولة يف اإلدارة شاملة للنفايات مبا يف ذلك: 
أو إعادة تدويرها ومجعها والتخلص مهنا عىل حنو مستدام و / 

• أنشطة دمع البالد مثال ذلك أفضل ممارسات االتصال، وأطر السياسات وآليات متويل مبتكرة لتجشيع ودمع معلية 	
التحول إىل اإلضاءة املوفرة

وقد مت وضع تقييات قطرية لإلضاءة ملائة دولة حول العامل لرشح إماكنيات حتقيق وفورات كبرية من االنتقال إىل 
إضاءة أكرث كفاءة.

يف الدول االحدى عرش من جنوب رشق آسيا اليت مت حتليلها، فإن اسهتالك الكهرباء يفوق 22 تريا وات يف الساعة 
مما ينتج حوايل 16 مليون طن من غاز ثاين أكسيد الكربون يف السنة. والتخلص التدرجيي من اإلضاءة غري املوفرة 
ويعمل  باملنطقة يعمل عىل توفري ما يقرب من 16.5 تريا وات يف الساعة من الكهرباء )يف املتوسط   ما يقرب من 75٪( 

عىل خفض غاز ثاين أكسيد الكربون بنحو 11.8 مليون طن، وهذا يعادل التخلص من حوايل 2.9 مليون مركبة عن 
الطريق.

بإماكن إندونيسيا توفري مليار دوالر أمرييك سنويًا خبفض فواتري الكهرباء. حوايل ٪8 من اسهتالك الكهرباء يف 
إندونيسيا يذهب إىل املصابيح املتوجهةن وهذا من شأنه أن يوفر ما يعادل2 مليون دوالر سنويا من االنبعاثات الناجتة 

من السيارات متوسطة احلجم.

وقد بدأت العديد من البلدان يف املنطقة بالفعل بإطالق مبادرات لالنتقال إىل اإلضاءة املوفرة، ولكن هناك حاجة إىل 
اتباع هنج متاكمل وممتاسك أكرث من أجل مضان توافر منتجات ذات جودة عالية وموفرة يف املنطقة.

أصبحت الفلبني واحدة من البلدان اآلسيوية األوىل لالنتقال إىل اإلضاءة املوفرة. فيف عام 2005، دجم املرشوع 
الفلبيين لتحول السوق إىل اإلضاءة املوفرة براجم خمتلف لإلضاءة املوفرة للطاقة واملامرسات يف براجم املعايري ووضع 
العالمات واألنشطة الرتوجيية. وأمكل املرشوع الفلبيين أنشطته بنجاح يف يونيو 2011 بعد أن حقق أهدافه يف وفورات 
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واحلد من انبعاثات غاز الدفيئة )3.98 مليون طن من غاز ثاين اكسيد  الطاقة )ما يعادهلا 7366 جيجا وات يف الساعة( 
الكربون(.

يف عام 2010، الزتمت احلكومة املالزيية باحلد من كثافة الكربون بنسبة ٪40 حبلول عام 2020. وُيعُد التخلص 
التدرجيي من املصابيح املتوجهة، الذي سيمت تنفيذه عىل مرحلتني، هو جحر الزاوية يف هذه السياسة. حيث تمشل 

املرحلة األوىل، من يناير إىل ديمسرب 2011، وقف مجيع معليات إنتاج واسترياد وبيع مصابيح 100وات. أما املرحلة 
الثانية، خالل الفرتة من يناير 2012 وحىت هناية عام 2013، فسوف نرى هناية السترياد وإنتاج وبيع مجليع املصابيح 

األخرى.

من أجل مضان براجم ونتاجئ مستدامتني يتعني عىل البلدان يف جنوب رشق آسيا برسعة اعمتاد اسرتاتيجيات ملعاجلة 
أوضاعهم ومواردمه. وتقدم مبادرة إن الينت خطة دمع شامل ورسيع، من خالل برناجمها للرشاكة العاملية وذلك لتمتكن 

البلدان من الوصول إىل العنارص التنظيية أو القامئة عىل الطوعية اليت قد تفتقر إلهيا دون احلاجة إىل إعادة ما سبق 
أن وضعته احلكومات األخرى.

مالحظات احملررين:

• أكرث من ٪20 من الكهرباء املسهتلكة يف الوس تذهب إىل املصابيح املتوجهة	
• الكهرباء اليت تسهتلكها املصابيح املتوجهة يف فيتنام تصل إىل 2.5 ٪ من إمجايل اسهتالك الكهرباء.	
• وباستخدام االجتاهات احلالية االقتصادية وكفاءة استخدام الطاقة، مفن املتوقع أن الطلب العاملي عىل الضوء 	

االصطنايع سزييد بنسبة ٪60 حبلول عام 2030 إن مل حيدث التحول.
• ُيعُد غياب الويع حول توفري الطاقة واملنافع املالية من املصابيح املوفرة الرادع الرئييس الخرتاق السوق يف البلدان 	

النامية
• بدأت بالفعل معلية التخلص التدرجيي من املصابيح املتوجهة أو من املقرر أن تبدأ يف معظم بلدان منمظة التعاون 	

والتمنية يف امليدان االقتصادي والربازيل واملكسيك وجنوب أفريقيا واألرجنتني والسنغال مالزييا والفلبني وغريها 
من البلدان النامية

• قدرت واكلة الطاقة الدولية يف عام 2007 أن مجموع اسهتالك الكهرباء يف اإلضاءة وصل 2650 تريا وات يف 	
الساعة. وهذا ميثل تقريبًا ٪19 من االسهتالك العاملي للكهرباء )أكرب من استخدام الطاقة النووية أو الطاقة املائية 

بنسبة 15-17٪(.
• قدرت مجموع انبعاثات غازات الدفيئة العاملية اليت تعود إىل اسهتالك الكهرباء لإلضاءة يف عام 2005 من قبل 	

واكلة الطاقة الدولية بـ 1900 مليون طن من غاز ثاين اكسيد الكربون وتسامه النظم القامئة عىل شبكة اإلضاءة 
بنحو 1528 مليون طن من غاز ثاين اكسيد الكربون. وهذا يعادل حوايل ٪8 من االنبعاثات العاملية أو ٪70 من 

انبعاثات سيارات الراكب يف العامل.
• إن 95 ٪ من الطاقة املنبعثة عن املصابيح املتوجهة يه احلرارة، وكفاءهتا منخفضة بطبيعهتا. وباملقارنة فاملصابيح 	

املتوجهة تدوم حوايل ألف ساعة ويه فرتة أقرص بكثري من دوام املصابيح املوفرة حيث ميكن أن تصل إىل 12 
ألف ساعة. مكا أن املصابيح الفلورية املدجمة العاكسة للضوء متوفرة.

• ومكا هو احلال بالنسبة للك مصابيح الفلورسنت، فاملصابيح الفلورية املدجمة حتتوي عىل الزئبق، مما يعقد معلية 	
التخلص مهنا. فالزئبق هو املادة اخلطرة املوجودة يف مصابيح الفلورسنت. وسوف تسىع املبادرة إن الينت إىل 

دمع البلدان يف وضع هنج اإلدارة السلية بيئيًا لملصابيح املسهتلكة.
• تقريبًا تعادل مكية تستخدم لتغطية 	 حمتوى الزئبق يف املتوسط   حوايل 3 ميل جرام يف لك مصباح فلوري مدجم – 

وهو ما  سن قمل جاف. وعىل سبيل املقارنة، حتتوى مقاييس احلرارة القدمية عىل 500 ميل جرام من الزئبق - 
يعادل أكرث من 100 مصابيح من املصابيح الفلورية املدجمة.

• تؤكد اخلرباء عىل أن الزئبق تنتجه أيضًا حمطات الطاقة اليت تعمل بالفحم. وتشري الدراسات إىل أن مستوى 	
االنبعاثات من حمطات الطاقة اليت تعزى إىل املصابيح غري املوفرة يه أعىل بكثري من تلك اليت ترتبط بعملية 

التخلص من املصابيح الفلورية املدجمة وغريها من مصابيح موفرة.

االتصال:
لورا فيولر، مسؤول االتصال، املبادرة إن الينت بربناجم األمم املتحدة للبيئة عىل الربيد االلكرتوين 

  laura.fuller@unep.org
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والصناعة عىل وضع وتنفيذ السياسات واملامرسات اليت تركز عىل التمنية املستدامة. مكا أن الشعبة تقود معل 

الربناجم يف جماالت تغري املناخ وكفاءة املوارد واملواد الضارة والنفايات اخلطرة.
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