تخفيف االنبعاثات
الكهرباء

الخمفٍج

1.3

خؤيً شرنج نِرتبء هتٌبً اهنِرتبء فٕ نل األراظٕ اهوتٌبٌٖج ُّٕ يشؤّهج ؽً خّهٖد اهعبكج اهنِرتبئٖج ٌّلوِب

ّخّزٖؾِب (شرنج نِرتبء هتٌبًّ .) 2009 ،اسَ ُذا اهلعبػ خحدٖبح ّضؾّتبح ؽدٖدث يٌِب ؽدى كدرخَ ؽوٓ خوتٖج

اهعوة ؽوٓ اهنِرتبء خالل اهؾلّد اهلوٖوج اهيبظٖج ّاهؾسز اهنتٖر اهذٔ ٖؾبٌٕ يٌَ ّاهذٔ ٖخعوّة خحّٖالح يشخيرّث
يً اهحنّيج.

 1.3.1السٍىبرٍو اللبعدً
ٖلدى ُذا اهسزء هيحج شرٖؾج ؽً أحدد خعج ّظؾح هلعبػ اهنِرتبء فٕ هتٌبً فظالً ؽً شٌٖبرّٖ كبؽدٔ

ّاالٌتؾبذبح اهيخرختج ؽٌَ تًٖ اهؾبيًٖ ( 2004اهشٌج اهلبؽدٖج) ّ . 2030
 1.3.1.1اهخعع ّاالشخراخٖسٖبح ذاح اهضوج

خرد فٕ يب ٖوٕ أترز ؽٌبضر اهخعج االشخراخٖسٖج هلعبػ اهنِرتبء اهخٕ ٌشرخِب ّزارث اهعبكج ّاهيٖبٍ فٕ

حزٖراًّ 2010 ٌّّٖٖ/ضبدق ؽوِٖب يسوس اهّزراء ّاهخٕ ،إً ٌفّذح يؼ خأيًٖ االشخذيبراح اإلظبفٖج اهظرّرٖج
هخّشٖؼ اهلدرث حخٓ اهؾبى  ، 2030شٖنًّ هِب أذر نتٖر فٕ خوتٖج اهعوة اهيخزاٖد (ّزارث اهعبكج ّاهيٖبٍ،

.) 2010

خٌبّهح اهخعج االشخراخٖسٖج خوم اهخداتٖر اهخبهٖج:
التىي الخحخٍج


اهخّهٖد :خشخِدف شٖبشج اهخّهٖد إسيبهٕ كدرث فؾوٖج ٖضل إهٓ

آالف يٖغبّاح تؾدُب يً خالل:

 4آالف يٖغبّاح تحوّل اهؾبى 5 ّ 2014

 إؽبدث خأُٖل اهيحعبح اهلبئيج ّضٖبٌخِب ّاشختداهِب أّ خحدٖذِب هرفؼ يشخّْ كدرخِب اهلضّْ تحّاهٓ 245يٖغبّاح.

 زٖبدث اهلدرث اهفؾوٖج يً خالل يحعبح اهعبكج اهخٕ خؾيل ؽوٓ اهّكّد أّ ؽوٓ اهخّرتٌٖبح اهغبزٖج،اهّارداح ّاهيحرنبح اهيخردّدث.

 زٖبد حضج إٌخبر اهعبكج اهيبئٖج تًٖ اهؾبيًّٖإؽبدث خأُٖوِب ّ/أّ اشختداهِب.

 2015 ّ 2010يً خالل ضٖبٌج اهيحعبح اهلبئيج

 اهخؾرٖف ؽً فنرث اهعبكج اهِّائٖج تّاشعج اهلعبػ اهخبص يً خالل تٌبء يزارػ ُّائٖج تًٖ اهؾبيًٖ. 2013ّ 2011

 خشسٖؼ اهلعبػ اهخبص ؽوٓ اؽخيبد خنٌّهّسٖبح "خحّٖل اهٌفبٖبح إهٓ عبكج " هخّهٖد اهعبكج ّاهخؾيّق فٕاهعبكج اهحرارٖج اهسّفٖج.
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اهٌلل :شخرنز شٖبشج اهٌلل ؽوٓ إزاهج االخخٌبكبح ،اهحد يً اهخشبئر اهٌبسيج ؽً اهٌلل ،إنيبل إٌشبء
يرفق هويراكتج هظيبً اهخّاضل اهيٌبشة تًٖ يحعبح خّهٖد اهنِرتبء ّيرانز اهخحيٖل ٖخيخؼ تدرسج
ؽبهٖج يً اهيضداكٖج ّاالشخلرار تأكل نوفج.



اهخّزٖؼ :شخرنز شٖبشج اهخّزٖؼ ؽوٓ االشخذيبر فٕ اهخخعٖع هٌشبعبح اهخّزٖؼّ ،ظؾِب ،خشغٖوِب

ّضٖبٌخِب تيب فٕ ذهم ّظؼ اهؾدّاداح ،إضدار اهفّاخٖر ّخحضٖوِب ؽتر أٌغيج حدٖذج ّذنٖج.
العرض والظمة


يضبدر اهّكّد :خلّى شٖبشج يضبدر اهّكّد ؽوٓ اهخٌّػ ّاأليً حٖد ٖخأهف ذوذٕ خوٖع اهّكّد يً اهغبز
اهعتٖؾٕ تبإلظبفج إهٓ يضبدر خيًّٖ ؽدٖدث أخرْ؛ أنذر يً

 12فٕ اهيئج يً خوٖع اهّكّد ٖخى خأيٌَٖ

يً يضبدر اهعبكج اهيخسددث؛ ّاهٌشتج اهيختلٖج يً يضبدر أخرْ هوّكّد يؼ اخخٖبر خنٌّهّسٖبح خخالءى
ّاهغبز اهعتٖؾٕ ّاهفّٖل أّٖل.


اهعبكج اهيخسددث :اهِدف األشبشٕ يٌِب ُّ خؾزٖز نل اهيتبدراح اهؾبيج ّاهخبضج ّاهفردٖج الؽخيبد

اشخخداى اهعبكبح اهيخسددث تحٖد ختوغ ٌشتج اإليداداح اهنِرتبئٖج ّاهحرارٖج  12فٕ اهيئج.

تبإلظبفج إهٓ ُذا ،خى خٌبّل اهؾٌبضر اهخبهٖج فٕ اهخعج االشخراخٖسٖج هلعبػ اهنِرتبء:



اإلدراث اهسبٌتٖج هوعوة ّخؾزٖز فبؽوٖج اهعبكج؛

إؽبدث ُٖنوج اهخؾرفبح اهلبئيج هولظبء ؽوٓ اهؾسز اهيبهٕ اهذٔ ٖؾبٌٕ يٌَ كعبػ اهنِرتبء ّّظؼ يّازٌج
يخّازٌج هشرنج نِرتبء هتٌبً يً سِجّ ،خخفٖف اهؾةء اهيبهٕ ؽوٓ اهيّاعًٌٖ اهٌبسى ؽً اشخخداى

اهيّهداح اهخبضج اهينوفج يً سِج أخرْ؛


خؾزٖز اإلعبر اهلبٌٌّٕ ّاهيؤششبخٕ هولعبػ.

 1.3.1.2االٌتؾبذبح اهيخّكؾج

ٌغراً إهٓ ّسّد اهؾدٖد يً اهخعع اهخٕ خى اهخضدٖق ؽوِٖب تدًّ خٌفٖذُب تشنل فبؽلٌّ ،غراً إهٓ أً خٌفٖذ اهخعج

اهخٕ ّظؾح ؽبى  2010هى ٖتدأ تؾد نيب نبً يخعع بً هَ ،كبى اهشٌٖبرّٖ اهلبؽدٔ ؽوٓ فنرث اشخيرار اهخّسَّ اهحبهٕ
ُذا حخٓ اهؾبى ّ ، 2030تخب ضّج:


اهعوة اهذٔ شٖفّق اهخّهٖد؛



االؽخيبد اهّاشؼ ؽوٓ اهخّهٖد اهذاخٕ ّاهذٔ شٖشنل دائي بً  33فٕ اهيئج يً إسيبهٕ اهعوة؛



اؽختبر اهّكّد ّاهدٖزل ٌّؽٕ اهيحرّكبح األشبشًٖٖ اهيشخخديًٖ فٕ يحعبح اهخّهٖد ّاهيّهداح اهخبضج
(خشنل يحعبح اهخّهٖد اهخٕ خؾيل ؽوٓ اهّكّد ّحدُب  50فٕ اهيئج يً إسيبهٕ ُذٍ اهلدرث).

خى إدخبل اهتٖبٌبح ّاالفخراظبح اهيؾخيدث فٕ اهشٌٖبرّٖ اهلبؽدٔ هلعبػ اهنِرتبء إهٓ ٌغبى اهخخعٖع اهعّٖل األيد

هتدائل اهعبكج ّخى اشخخداى يؾبيالح اٌتؾبذبح اهيشخّْ األّل هوِٖئج اهحنّيٖج اهدّهٖج اهيؾٌٖج تخغٖر اهيٌبخ الحخشبة
االٌتؾبذبح ذاح اهضوجّٖ .رد خفضٖل إسيبهٕ اهلدرث اهفؾوٖج هيحعبح خّهٖد اهنِرتبء فٕ هتٌبً فٕ إعبر اهشٌٖبرّٖ
اهلبؽدٔ فٕ اهرشى . 1- 1
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توغح ٌشتج اٌتؾبذبح غبزاح اهدفٖئج هوؾبى  2004حّاهٓ  7261سٖغبغراى يً ينبفئبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ ّيً
اهيخّكؼ أً خضل ٌشتج االٌتؾبذبح ؽٌِٖب إهٓ

 32569سٖغبغراى يً ينبفئبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ تحوّل اهؾبى

ّ 2030ذهم فٕ إعبر اهشٌٖبرّٖ اهلبؽدٔ ،تيب فٕ ذهم اهخّهٖد اهذاخٕ (اهرشى .) 2- 1

الرسن  1- 1خفصٍل إجهبلٌ اللدرث الفعمٍج فٌ إظبر السٍىبرٍو اللبعدً

الرسن  2- 1اىتعبذبح غبزاح الدفٍئج الىبجهج عو كظبع الكهرتبء فٌ إظبر السٍىبرٍو اللبعدً
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 1.3.2سٍىبرٍوهبح الخخفٍف هو االىتعبذبح
1.3.2.1

شٌٖبرُّٖبح اهخخفٖف يً االٌتؾبذبح اهخٕ خى اٌخلبؤُب

خى األخذ تشٌٖبرًُّٖٖ هوخخفٖف يً االٌتؾبذبح ّخحوٖوِيب هلعبػ اهنِرتبء ؽوٓ اهٌحّ اهيفضل أدٌبٍ.
السٍىبرٍو األول لمخخفٍف هو االىتعبذبح :خظتٍق أحدد الخظظ االسخراخٍجٍج الخٌ وطعخهب وزارث الظبكج والهٍبي
للظبع الكهرتبء ورفع هسخوى اللدرث لفخرث هب تعد  2015لخمتٍج الظمة الهخزاٍد.

 ، 2010شأٌِب شأً

ٌغراً إهٓ أً خعتٖق اهخعج االشخراخٖسٖج هولعبػ هى ٖتدأ تؾد نيب نبً يخعع بً هَ فٕ ضٖف

ّ 2015رفؼ يشخّْ

اهؾدٖد يً اهخعع اهشبتلج ،شٖلّى اهشٌٖبرّٖ األّل ؽوٓ اؽختبر خعتٖق ُذٍ اهخعج تحوّل اهؾبى

كدرث يحعبح اهخّهٖد (حّاهٓ  3500يٖغبّاح تًٖ اهؾبيًٖ  2030 ّ 2015اٌعالك بً يً خوٖع اهّكّد اهذٔ ٖشنل

اهغبز اهعتٖؾٕ ذوذَٖ تبإلظبفج إهٓ اهعبكج اهيخسددث) ّذهم هخوتٖج اهعوة اهيخزاٖد حخٓ اهؾبى

ّ . 2030يً شأً ٌشتج

خنٌّهّسٖبح اهعبكج اهيخسددث أً ختوغ  11.4فٕ اهيئج تحوّل اهؾبى  ُّّ ، 2030خلدٖر يؾخدل.

ٖيذل اهرشى  3- 1خفضٖل إسيبهٕ اهلدرث اهفؾوٖج هيحعبح خّهٖد اهنِرتبء فٕ إعبر اهشٌٖبرّٖ األّل هوخخفٖف يً

االٌتؾبذبح.

4

الرسن  3- 1خفصٍل إجهبلٌ اللدرث الفعمٍج فٌ إظبر السٍىبرٍو األول لمخخفٍف هو االىتعبذبح
السٍىبرٍو الذبىٌ لخخفٍف االىتعبذبح :خظتٍق الخظج االسخراخٍجٍج لوزارث الظبكج والهٍبي تبإلطبفج إلي االىخلبل

الكبهل إلي اسخخدان الغبز ،تدوو أً اسخٍراد لمكهرتبء وزٍبدث تبسخخدان خكىولوجٍبح الظبكبح الهخجددث تحمول
العبن . 2030
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ٖلّى اهشٌٖبرّٖ اهذبٌٕ ؽوٓ اؽختبر خعتٖق اهخعج االشخراخٖسٖج هّزارث اهعبكج ّاهيٖبٍ ّاهلٖبى ترفؼ يشخّْ اهلدرث
اهظرّرٖج هنً يؼ اٌخلبل خبى يً كتل يحعبح خّهٖد اهنِرتبء اهخٕ خؾيل ؽوٓ اهّكّد إهٓ اشخخداى اهغبز اهعتٖؾٕ

تحوّل اهؾبى ّ ، 2030تدًّ أٔ اشخٖراد هونِرتبء تحوّل اهؾبى ؽٌَٖ ّاشخخداى أنتر هخنٌّهّسٖبح اهعبكج اهيخسددث
( 17فٕ اهيئج يلبرٌجً تـ  11.4فٕ اهيئج).

ٖيذل اهرشى  4- 1خفضٖل إسيبهٕ اهلدرث اهفؾوٖج هيحعبح خّهٖد اهنِرتبء فٕ إعبر اهشٌٖبرّٖ اهذبٌٕ هوخخفٖف يً

االٌتؾبذبح.
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الرسن  4- 1خفصٍل إجهبلٌ اللدرث الفعمٍج فٌ إظبر السٍىبرٍو الذبىٌ لمخخفٍف هو االىتعبذبح

1.3.2.2

اهحد يً االٌتؾبذبح ّخنبهٖف شٌٖبرُّٖٕ خخفٖف االٌتؾبذبح

السٍىبرٍو األول
ٖيذل اهرشى  5- 1اهحد اهخرانيٕ يً اٌتؾبذبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ فٕ إعبر اهشٌٖبرّٖ األّل اهذٔ ٖضل حخٓ
 177912سٖغبسّل يً ينبفئبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ تًٖ اهؾبيًٖ

 2030 ّ 2011أّ اهخراسؼ تٌشتج  33فٕ

اهيئج ؽً اهؾبى ٌ ُّٕ 2004شتج نتٖرث .أيب ٌشتج اهحد يً االٌتؾبذبح فٕ اهؾبى  2030فخٌبُز اهـ  41.6فٕ اهيئج.
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الرسن  5- 1اىتعبذبح غبزاح الدفٍئج واالىتعبذبح الخٌ خن خجىتهب فٌ إظبر السٍىبرٍو األول
خى احخشبة إسيبهٕ اهخنبهٖف اهيخفّظج ّخنبهٖف اهّحداح فٕ إعبر اهشٌٖبرّٖ األّل ؽوٓ ُذا األشبس تيؾدّهٕ
اكخعبػ توغب  15ّ 10فٕ اهيئج نيب ُّ ّارد فٕ اهسدّل . 1- 1

الجدول  1- 1إجهبلٌ الكمفج الهخفّطج وكمفج الوحدث فٌ إظبر السٍىبرٍو األول لمخخفٍف هو االىتعبذبح تهعدالح
اكخظبع هخخمفج
إجهبلٌ الكمفج الهخفّطج (دوالر

كمفج الوحدث الهخفّطج (دوالر

هعدل االكخظبع

أهرٍكٌ)

أهرٍكٌ/ظو هو هكبفئبح ذبىٌ

% 10

 6.94يوٖبر

41.08

% 15

 6.53يوٖبر

38.63

أوكسٍد الكرتوو)

السٍىبرٍو الذبىٌ

ٖيذل اهرشى  6- 1اهحد اهخرانيٕ يً اٌتؾبذبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ فٕ إعبر اهشٌٖبرّٖ اهذبٌٕ ّاهذٔ ٖضل حخٓ
 204768سٖغبغراى يً ينبفئبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ تًٖ اهؾبيًٖ

 ، 2030 ّ 2011أّ اهخراسؼ تٌشتج  38فٕ

اهيئج ؽً اهؾبى ٌ ُّٕ 2004شتج أنتر يً خوم اهّاردث فٕ اهشٌٖبرّٖ األّل .أيب ٌشتج اهحد يً االٌتؾبذبح فٕ اهؾبى
 2030فخٌبُز اهـ  43.6فٕ اهيئج.
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الرسن  6- 1اىتعبذبح غبزاح الدفٍئج واالىتعبذبح الخٌ خن خجىتهب فٌ إظبر السٍىبرٍو الذبىٌ
خغِر اهيلبرٌج تًٖ اهشٌٖبرًُّٖٖ األّل ّاهذبٌٕ أً اهشٌٖبرّٖ األخٖر ٖحدّ يً ٌشتج اٌتؾبد ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ
تٌشتج  26856سٖغبغراى أنذر يً اهشٌٖبرّٖ األّل أّ أنذر تـ  7.5فٕ اهيئج تًٖ اهؾبيًٖ . 2030ّ 2004

خى احخشبة ٌخبئز إسيبهٕ اهخنبهٖف اهيخفظج ّخنبهٖف اهّحدث فٕ إعبر اهشٌٖبرّٖ اهذبٌٕ هوخخفٖف يً االٌتؾبذبح
ؽوٓ ُذا اهشبس تيؾدهٕ اكخعبػ توغب  15ّ 10فٕ اهيئج نيب ُّ ّارد فٕ اهسدّل . 2- 1

الجدول  2- 1إجهبلٌ الكمفج الهخفّطج وكمفج الوحدث فٌ إظبر السٍىبرٍو الذبىٌ لمخخفٍف هو االىتعبذبح تهعدالح
اكخظبع هخخمفج
إجهبلٌ الكمفج الهخفّطج (دوالر

كمفج الوحدث الهخفّطج (دوالر

هعدل االكخظبع

أهرٍكٌ)

أهرٍكٌ/ظو هو هكبفئبح ذبىٌ

% 10

 8.68يوٖبر

44.59

% 15

 7.92يوٖبر

40.69

أوكسٍد الكرتوو)

ال ٖراد هِذٍ األركبى أً خلبرً فلع ألغراط خخؾوق تبهشٌٖبرًُّٖٖ اهوذًٖ خى األخذ تِيب إلغِبر اهٌشتج اهلضّْ

اهيينٌج هوحد يً االٌتؾبذبح ّاهخنبهٖف اهيرختعج تِبّ .يً اهيخّكؼ أٌَ نويب زاد االٌخلبل إهٓ اهخنٌّهّسٖبح اهٌغٖفج
نويب ارخفؾح اهنوفج ،نيب ُٕ اهحبل فٕ اهشٌٖبرّٖ اهذبٌّٕ .نويب خّفرح األيّال ،نويب ارخفؾح ٌشتج االشخذيبر

هزٖبدث ٌشتج اٌّاػ اهّكّد اهٌغٖفج (اهغبز اهعتٖؾٕ ّاهعبكبح اهيخسددث) فٕ ؽيوٖج خّهٖد اهعبكج – نيب ُٕ اهحبل فٕ

اهشٌٖبرّٖ اهذبٌٕ – فخخراسؼ يؾَ نيٖج اٌتؾبذبح غبزاح اهدفٖئج.
 1.3.3اسخراخٍجٍج الخخفٍف هو االىتعبذبح
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خلّى اشخراخٖسٖج اهخخفٖف يً االٌتؾبذبح أشبش بً ؽوٓ خعتٖق اهؾٌبضر اهّاردث فٕ اهخعج االشخراخٖسٖج هلعبػ
اهنِرتبء (ّزارث اهعبكج ّاهيٖبٍ،

ّيخنبيوج.

 ) 2010اهّاردث أؽالٍّ ،اهخٕ خخٌبّل يشنوج كعبػ اهنِرتبء تعرٖلج شبيوج

تبهٌشتج إهٓ خٌّٖؼ إيداداح اهّكّد ّاهزٖبدث اهيلخرحج هلدرث يحعبح اهخّهٖد اهخٕ خؾيل ؽوٓ اهخّرتٌٖبح اهغبزٖج تغٖج
خّهٖد يؾغى اهلدرث اهظرّرٖجٖ ،ينً هوغبز اهعتٖؾٕ اهشبئل أً ٖخفف اهظغع ؽوٓ اهيدْ اهيخّشع ّاهتؾٖد ّذهم
يً خالل (تّخً ّتبرخٌرز:) 2009 ،


خخفٖف نوفج اهخّهٖد تشنل نتٖر تخبضج فٕ يحعج اهزُرإٌ اهخٕ خؾيل ؽوٓ اهخّرتٌٖبح اهغبزٖج ّذهم يً
خالل ٌلل اهّكّد اهيلعّر؛



خشسٖؼ رفؼ يشخّْ كدرث اهخّهٖد هويحعبح اهخٕ خؾيل ؽوٓ اهخّرتٌٖبح اهغبزٖج فٕ اهسٌّة.

ذيج خٖبراً يينٌبً هخأيًٖ اهغبز اهعتٖؾٕ هيحعبح خّهٖد اهعبكج:

 أٌتّة غبز ٖيخد ؽوٓ عّل اهخع اهشبحوٕ تًٖ اهتدأّ ّضّر ُّّ ّارد فٕ اهخعج االشخراخٖسٖجهّزارث اهعبكج ّاهيٖبٍ تِدف خغذٖج سيٖؼ يحعبح خّهٖد اهعبكج اهييخدث ؽوٓ اهشبحلّ .تحشة دراشج
أسراُب تّخً ّشرنبؤٍ (  ،) 2009يً شأً ُذٍ اهؾيوٖج أً خنًّ ينوفج ّنيٖبح اهغبز اهخٕ شخضل

إهٓ يٌعلج اهتدأّ هً خنًّ نبفٖج.

 إٌشبء ّحدث ؽبئيج هوخخزًٖ ّإؽبدث اهخغّٖز ذبتخج ؽوٓ اهيٖبٍ اهشبحوٖج ٖخى فِٖب ٌلل اهغبز اهشبئل يًشفٌٖج إهٓ أخرْ ّخرختع تبهترّ تّاشعج أٌتّة غبز خحح اهيٖبٍ ،فٕ حبهج يحعج اهزُرإٌ هخّهٖد
اهنِرتبء (تّخً ّشرنبؤٍ.) 2009 ،

يً شأً اؽخيبد حل اهّحدث اهؾبئيج هوخخزًٖ ّإؽبدث اهخغّٖز هخأيًٖ اهغبز اهعتٖؾٕ اهشبئل فٕ اهزُرإٌ أً ٖؤدٔ
إهٓ خّفٖر حّاهٓ  75إهٓ  80يوًّٖ دّالر شٌّٖ بًّ ،خّهٖد يؾدل ؽبئداح داخوٕ ٖخسبّز

 90فٕ اهيئج ّاشخرداد

االشخذيبر تغظًّ ؽبى أّ ؽبيًّٖٖ .ينً أً ٖنًّ حل زٖبدث كدرث اهزُرإٌ اكخراح بً يفٖداً ؽوٓ اهيدْ اهتؾٖد ٌغراً

إهٓ خنبهٖف خسدٖد دّرث حٖبث اهغبز اهشبئل اهشتِٖج تخوم اهخبضج تبهفحى تبشخذٌبء آذبر ُذا األخٖر اهشوتٖج ؽوٓ اهتٖئج.
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