جخفيف االنبعاثات
صناعة اإلسمنث

 1.3الخمفٌث
ىظرت شاهمث
صٌبؼج اإلشيٌح ُٕ أنتر يصدر الٌتؽبذبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنبرتًّ فٕ هتٌبً ،إذ توغح ٌشتج إٌتؽبذبخِب
سٖغبغراى يً ينبفئبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ ؼبى

2.156

 ،2004أٔ يب ٖؽبدل  %9.45يً إسيبهٕ اٌتؽبذبح غبزاح

اهدفٖئج هذام اهؽبى ّ %92يً إسيبهٕ االٌتؽبذبح اهصٌبؼٖج (ّفلبً ألركبى كّائى ضصر غبزاح اهدفٖئج).
فٕ هتٌبًّٖ ،سد يصٌؽبً هصٌبؼج إشيٌح تّرخالٌد فٕ شنّب ّيصٌػ إشيٌح فٕ شتوًٖ .خى إٌشبء أّل يصٌؽًٖ فٕ
شنّب (ُّهشٖى ّشرنج اإلشيٌح اهّظٌٖج) ؼبى  1995 ّ 1929ؼوٓ اهخّاهّٕ ،هى ٖخى خشغٖل يصٌػ شتوًٖ (إشيٌح
شتوًٖ) إال فٕ اهؽبى .1980
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ّتضشة كبئيج ضصر غبزاح اهدفٖئج ،فئً إسيبهٕ إٌخبر ختد اهيؽبدً يً يخخوف اهيصبٌػ ٖلدّر تـ
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ظٌبً ؼبى ّٖ 2004هّد اٌتؽبذبح خصل إهٓ  2156سٖغبغراى يً ينبفئبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ.
 1.3.1السٌىارٌو القاعدي :االىةعاداج الهحوقّعث
خى اكخراش شٌٖبرًُّٖٖ كبؼدًٖٖ هخضدٖد اإلٌخبر اهيشخلتوٕ هختد اهيؽبدً ّاٌتؽبذبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنبرتًّ يً
صٌبؼج اإلشيٌح فٕ هتٌبً ضخٓ اهؽبى ٖ .2030شٖر اهشٌٖبرّٖ (أ) إهٓ ٌيّ يٌخفض توغ ٌشتج
اإلشيٌح ،تٌٖيب ٖشٖر اهشٌٖبرّٖ (ة) إهٓ ٌشتج ٌيّ أنتر ّصوح إهٓ

 %2يً صٌبؼج

ٖ .%4يذل اهرشى  1-1اهخّكؽبح اهيرختظج

تئٌخبر اإلشيٌح ّاٌتؽبذبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنبرتًّ فٕ إظبر اهشٌٖبرًُّٖٖ (أ) ّ(ة).
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الرسن  1-1إىحاذ خةخ الهعادو وإىةعاداج داىً أوكسٌد الكرةوو الهحوقعث فً إطار السٌىارٌوهٌو (أ) و (ب)
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 1.3.2خٌار حخفٌف االىةعاداج :زٌادت هزٌر الهضافاج إلى إىحاذ اإلسهىج
ٖؽختر إٌخبر ختد اهيؽبدً اهيرضوج اهخٕ خخظوة أنتر نيٖج يً اهظبكج فٕ ؼيوٖج صٌػ اإلشيٌح ُّّ ٖخشتة تبهخبهٕ
تنى ُبئل يً اٌتبؼبذبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ .فٕ اإلشيٌح اهيرنّةٖ ،خى اشختدال سزء يً ختد اهيؽبدً تيٌخسبح
ذبٌّٖج نريبد اهفضى اهيخظبٖر (يً يخوفبح ؼيوٖج ضرق اهفضى) أّ ختد يؽبدً اهفرً اهالفص (يً يخوفبح ؼيوٖج
صٌػ اهضدٖد) أّ غٖرُب يً اهيّاد اهيصٌّؼج يً اهتّزّالً (ٌُدرٖنس ّآخرًٖ.)2004 ،
ٖخى يزر ُذٍ اهيٌخسبح يػ ختد اهيؽبدً اهيظضًّ هصٌػ يٌخز يخسبٌس أٔ اإلشيٌحٌُّ .ب ٖؤدٔ خخفٖض ٌشتج
ختد اهيؽبدً فٕ ؼيوٖج إٌخبر اإلشيٌح إهٓ خراسػ ٌشتج ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ اهيخرافق يػ خنوس ضسر اهسٖر فٕ
األفراً (االخفبكٖج اإلظبر هأليى اهيخضدث تشأً خغٖر اهيٌبط.)2005 ،
خؽخيد اهلدرث اهيشخلتوٖج ؼوٓ اشخخداى اإلشيٌح اهيرنة فٕ هتٌبً ؼوٓ يشخّْ االشخخداى اهضبهٕ ّخّفر يّاد
اهخرنٖة ّشرّظ اهيؽبٖٖر ّاهلّاًٌٖ .تٖد أً اهضصّل ؼوٓ ُذٍ اهيؽوّيبح فٕ ُذٍ اهدراشج نبً يشخضٖالً.
ؼوٓ اهصؽٖد ؼٌَٖ ،أعِرح دراشج أسرٖح فٕ اهٌِد (االخفبكٖج اإلظبر هأليى اهيخضدث تشأً خغٖر اهيٌبط )2005 ،أً
أٔ زٖبدث فٕ ضصج اهيطبفبح (اهريبد اهيخظبٖر فٕ ُذٍ اهضبهج) يً  %27.66إهٓ  ُّٕ( %35اهٌشتج اهلصّْ
هوريبد اهيخظبٖر اهيشيّضج فٕ صٌبؼج اإلشيٌح ّفلبً هينخة يؽبٖٖر اهٌِد) يً شأٌِب أً خضد يً ٌشتج االٌتؽبذبح
تيؽدل ٖصل إهٓ  33608ظٌبً يً ينبفئبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ شٌّٖبً ّتبهخبهٕ يً إٌتؽبذبح ذبٌٕ أّنشٖد
اهنبرتًّ تٌشتج .%1.32
فٕ اهّالٖبح اهيخضدث األيرٖنٖج ،خخراّش خنوفج يّاد اهخرنٖة تًٖ  30 ّ 15دّالر أيرٖنٕ هوسٖغبغراى اهّاضد يً
اهريبد اهيخظبٖر ّ 24دّالراً أيرٖنٖبً خلرٖتبً هوسٖغبغراى اهّاضد يً ختد يؽبدً اهفرً اهالفص.
 1.3.2القٌود والحوصٌاج والخالصاج
ٌعراً إهٓ صؽّتج اهٌفبذ إهٓ اهتٖبٌبح اهفٌٖج اهيضوٖجٖ ،لّى اهخٖبر اهيلخرش فٕ ُذا اهخلرٖر ؼوٓ اهخترث اهدّهٖج هّطػ
يؤشر إلينبٌٖج خظتٖلَ فٕ هتٌبً.
إً أرادح اهضنّيج اهوتٌبٌٖج تذل سِّد شبيوج هوضد يً اٌتؽبذبح ذبٌٕ أّنشٖد اهنرتًّ اهٌبسى ؼً كظبغ اإلشيٌح،
فؽوِٖب اؼخيبد اهخداتٖر اهيلخرضج اهخبهٖج:


إٌشبء يٌصج ضّار تًٖ اهضنّيج ّييذوٕ إدارث يصبٌػ اإلشيٌح؛



ّطػ أُداف شٌّٖج هوضد يً اٌتؽبذبح غبزاح اهدفٖئج فٕ يصبٌػ اإلشيٌح؛



دؼى زٖبدث إٖراداح آهٖج اهخٌيٖج اهٌعٖفج هخشسٖػ اؼخيبد خداتٖر خخفٖف االٌتؽبذبح اهينوفج فٕ كظبغ
اإلشيٌح.
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