
 

 الدولية س�اي كدار جمعية 

  2021يناير   28سياسة مجلس اإلدارة �شأن تطبيق مبادئ اإلضاءة املعتمدة �� 
 

 

بما �� ذلك ع�� سبيل   الليل،�عرف التلوث الضوئي بأنھ أي تأث�� أو أثر ضار ينجم عن استخدام الضوء االصطنا�� ��    IDA  حيث أن

 املثال ال ا�حصر الو�ج السماوي وال��يق و�سرب الضوء وضعف الرؤ�ة الليلية  

طبيعية و�حة اإل�سان والسالمة العامة واملراصد أن التلوث الضوئي يؤثر سلًبا ع�� النظم البيئية الاملعتقد  من املعروف أو  وحيث أنھ  

   العاملي؛ الفلكية وأمن الطاقة واملناخ 

أن العلماء قد حددوا انبعاث الضوء املرئي قص�� املوجة ("األزرق") �� البيئة الليلية باعتباره مصدر قلق فل�ي و�يولو�� كب�� ؛    وحيث

ف��اير    27إلضاءة ا�خارجية املسؤولة (�شار إل��ا فيما ي�� باسم "املبادئ") ��  ا�خمسة ل  IDA-IESوحيث أن مجلس اإلدارة تب�ى مبادئ  

 ؛   2020

 أن اإلضاءة ا�خارجية يجب أن تصمم لتقليل التأث�� ع�� البيئة ؛  IDA وحيث تؤكد 

تحث مصن�� ومهند��ي ومصم�ي اإلضاءة لتطو�ر املز�د من خيارات اإلضاءة واألمثلة اإليجابية و�عز�زها لدعم املبادئ ؛  IDA   وحيث إن

ا طو�ل    IDAوحيث أن  
ً
ا قص�� األجل ل�حفظ يتمثل �� عدم حدوث ز�ادة صافية �� نصيب الفرد من التلوث الضوئي وهدف

ً
تحدد هدف

 ا�جوهري ؛   األمد ل�حفظ يتمثل �� استعادة الظالم

املتنوعة الختيار IDA  وحيث أن القضائية وا�جتمعات واملصا�ح  السلطات  لتمك�ن  ستقدم إرشادات يمكن تطبيقها ع�� نطاق واسع 

 اآلن ،   اإلضاءة ا�خارجية املسؤولة

 ع�� ما ي��:IDAمجلس إدارة  موافقةوالتوجيھ الف�ي �شأن تنفيذ املبادئ ،  IDAتوجيھ دعوة من أجل ،  تقرر و�التا�� ،  

 

وفقط من خالل االهتمام بجميع   وتركي��ا،يجب أن ترا�� اإلضاءة ا�خارجية املسؤولة جميع املبادئ ا�خمسة �� تصميمها  )1

 سيتم تقليل التلوث الضوئي إ�� ا�حد العم��.  ا�خمسة،املبادئ 

 

بحيث أو ع�� األقل  الضوئي، يجب أن يو�ح املشروع كيف ستقلل من التلوث  ا�حالية،عند استبدال ال��كيبات  )2

 . ال يز�د

 

يجب توج��ها من خالل عملية تقييم لتحديد ما إذا  لإلضاءة، عند اق��اح مشاريع جديدة لل��كيب أو التعديل التحدي�ي  )3

 �انت هذه اإلضاءة ضرور�ة ومسؤولة. 

 

 

يجب أن تحتوي اإلضاءة الداخلية وا�خارجية  اإلضاءة،ضوء واإلفراط �� لتقليل الو�ج السماوي وال��يق و�سرب ال )4

ع�� انبعاث الضوء خارج الهدف املقصود وتقليلھ. يمكن أن ي�ون للضوء املنبعث باتجاه األفق أو فوقھ تأث��ات  

 بيئية عالية للغاية.

 

ر اإلم�ان عملًيا من ا�حد األد�ى من القيم  يجب أن ت�ون مستو�ات اإلضاءة الفعلية قر�بة قد اإلضاءة،ملنع اإلفراط ��  )5

مع الهيئات IDA) ومناسبة للمهمة واإلعداد البيئي. ستتعاون CIEو   IESاملو��ى ��ا من قبل الهيئات املهنية املعتمدة (مثل 

  املهنية لضمان تحديد قيم اإلضاءة ال�ي يو��ي العلم ��ا. 

 

يجب أن تحتوي ال��كيبات ا�جديدة ع�� عناصر تحكم �شطة لتقليل مستو�ات اإلضاءة أو إطفاء اإلضاءة تماًما بناًء ع��  )6



الوقت من اليوم أو اإلشغال. هذه الضوابط غ�� مستغلة حالًيا �� اإلضاءة ا�خارجية و�مكن أن تقلل �ش�ل كب�� من 

 ع�� الطاقة �ش�ل م��ايد إ�� ضوابط �شطة. التلوث الضوئي وتوفر الطاقة. تدعو رموز ا�حفاظ 

 

نظًرا للتأث�� غ�� املتناسب ع�� البيئة   للضوء ع�� ما هو ضروري فقط للمهمة. اللون، أو  الطيفي،يجب أن يقتصر ا�حتوى  )7

يجب إيالء اهتمام خاص لتقليل إجما�� انبعاثات الطول املو�� القص�� أو الضوء "األزرق" (ا�حدد ألغراض �� هذا القرار ل�ي  الليلية،

 1الضوء.نانوم��) من خالل إدارة طيف مصدر  520نانوم�����  380ت��اوح أطوال موجية تبلغ 

كهرما�ي متحول إ��  LED, مصباح 2200K CCT2يبات اإلضاءة مصابيح مصنفة عند بأن �ستخدم معظم ترك IDAتو��ي  -أ 

   أن هناك دليل ع�� أن هذه األلوان لها تأث�� أقل ع�� البيئة. املفل��ة، حيث LEDأو �عض من مصابيح  الفوسفور،

، يجب إبقاء إجما�� انبعاث الضوء األزرق �� البيئة عند أد�ى مستوى ممكن    2200K CCTعندما يتم تحديد أع�� من  -ب 

 3�ش�ل معقول من خالل شدة منخفضة ، واس��داف دقيق ، وتقليل أوقات التشغيل

 واملتن�هات، البيئية،وا�حميات  ا�حساسة،وموائل ا�حياة ال��ية  ا�حفظ،مثل مناطق  ا�حساسة،بالقرب من املواقع  -ت 

٪ من الضوء األزرق وطيف 0بأن �ستخدم تركيبات اإلضاءة  IDAتو��ي  النجوم،أو مواقع مراقبة  الفلكية،واملراصد 

 انبعاث أضيق. 

 

 مظلمة. �ش�ل طبي��يجب أن تبقى البيئات ا�حساسة  -ث 

 

مجموعة من السينار�وهات والتوج��ات �حاالت  IDAلذلك ستضع   املواقف؛ أنھ ال يوجد حل واحد يص�ح �جميع    IDAتدرك   )8

��    املتطلبات،اإلضاءة الشائعة. يجب اعتبار ا�حلول ال�ي ال تؤدي إ�� ز�ادة صافية �� التلوث الضوئي ع�� ا�حد األد�ى من  

 ح�ن أن أفضل ممارسات اإلدارة ستؤدي إ�� أق��ى قدر من االستعادة العملية للظالم ا�جوهري.

 

 

أن املدافع�ن واملتخصص�ن �� اإلضاءة يحتاجون إ�� املرونة لتحديد أفضل طر�قة لتطبيق  IDA تدرك    السياق،نظًرا ألهمية   )9

املبادئ �� منطق��م ا�حلية لتلبية االحتياجات ال�حيحة مع مراعاة جميع األطر التنظيمية (اإلرشادات واإلجراءات واملعاي�� 

يجب أن �س��شد هذه القرارات بتقييم بيئي مناسب ودعمها برصد مستو�ات   ممكًنا، ً�ا أو  والقوان�ن). حيثما �ان ذلك مطلو 

 الضوء �� البيئة ا�حيطة.

 

بتحديث املبادئ التوج��ية �ش�ل دوري استجابة للتكنولوجيا املتغ��ة ، والتغ��ات �� حلول السوق املتاحة   IDAستقوم   )10

 ل�ي ، والقيم االجتماعية املتطورة ، والتقدم الع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نانوم��) ألنھ غالًبا ما ي�ون لھ عواقب وخيمة  380يجب أيًضا تجنب انبعاث الضوء ا�خار�� �� ا�جزء فوق البنفس�� من الطيف (أقل من  1

 ع�� ا�حياة ال��ية مع عدم توف�� أي فائدة أو منفعة �شر�ة.

 



 

أنھ ال يوجد اتفاق واسع النطاق ع�� مقياس أك�� مالءمة من مقياس الت�لفة النقدية املشروط لتقييم الطيف وستواصل الدعوة إ�� IDA تدرك   2

٪ من انبعاثات  8ع�� الرغم من أنھ يجب التحقق من أن املصدر ال يصدر أك�� من  نائب، كعنصر  CCTيمكن استخدام   ذلك،تطو�ره. �� غضون 

 الضوء األزرق.

العديد من األمثلة ع�� كيفية عمل اإلضاءة ذات ا�حتوى األزرق العا�� بطر�قة مسؤولة. و�عت�� شهادة اإلضاءة  الضوء ع��  IDA  سلطتوقد  3

 أحد األمثلة ع�� ذلك. IDAالر�اضية املالئمة للمجتمع من 


