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 :فريؽ الدراسػػػة

 . المدير الوطني لممشروع الدكتور يوسؼ مسػمماني 

 هيئة الطاقة الذرية السورية/ عضو فريؽ تدابير التكيؼ  عمي حينوفالدكتور 
 

 
 
 

 : المجنة التوجيهية لممشروع

 : ة المحمية و البيئة، وعضوية كؿ مفبرئاسة المهندس هالؿ األطرش وزير اإلدار 

 الممثؿ المقيـ لبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي في سورية السيد إسماعيؿ ولد الشيخ أحمد 
 رئيس تخطيط الدولة الدكتور تيسير رداوي 
 نقطة االتصاؿ الوطنية لمرفؽ البيئة العالمي/ معاوف الوزير الميندس عماد حسوف
 يس فريؽ الطاقة والبيئة في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائيرئ الميندسة عبير زينو

 وزارة الدولة لشؤوف البيئة/ المنسؽ الوطني لممشروع  الميندس ىيثـ نشواتي
 المدير الوطني لممشروع الدكتور يوسؼ مسمماني

 
 
 
 

  :المجنة الفنية لممشروع
فريؽ الطاقة والبيئة في برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، والمدير الوطني تتألؼ مف المدير العاـ لمييئة العامة لشؤوف البيئة، ورئيس 
وزارة الدولة لشؤوف البيئة، و ىيئة تخطيط الدولة، و وزارة الزراعة : لممشروع، والمنسؽ الوطني لممشروع، وممثميف عف كؿ مف

حوث الطاقة، و وزارة اإلسكاف والتعمير، و وزارة مركز ب/واإلصالح الزراعي، و وزارة الري، و وزارة الصناعة، و وزارة الكيرباء
 . الجمعيات األىميةو النقؿ، و وزارة النفط والثروة المعدنية، و المديرية العامة لألرصاد الجوية، والجامعات ومراكز البحث العممي، 
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 صخػممال
بػالغ  التمكيف مف أجػؿ إعػداد نشاطات"وؿ في إطار مشروع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ح

" (UNFCCC) اتفاقيػػػة األمػػػػـ المتحػػػدة اإلطاريػػػػة لمتغيػػػرات المناخيػػػػةب الػػػوطني األوؿ الخػػػػاص سػػػورية
 . ىشاشة قطاع الطاقة في سورية تجاه التغيرات والتحوالت المناخية /سيجري تحميؿ وتقييـ ضعؼ

 تػػرثر بػػيف قطػػاع الطاقػػة وانبعاثػػات غػػاز الدفيئػػةيغطػػي ىػػذا التقريػػر مجموعػػة مػػف القضػػايا المتعمقػػة بال
(GHG).  حيػػػث يتضػػػمف توصػػػيفال لنظػػػاـ الطاقػػػة السػػػوري الحػػػالي وفػػػؽ قطاعػػػات االسػػػتيالؾ وعمػػػى

لمتطػػور المسػػتقبمي طويػػؿ المػػد  فػػي إطػػار سػػيناريو مرجعػػي ومػػف ثػػـ يعػػر  . مسػػتويي الطمػػل والتػػزود
 االقتصػػػػػػادية والتقنيػػػػػػة المتوقعػػػػػػة لغايػػػػػػة-لمطمػػػػػػل عمػػػػػػى الطاقػػػػػػة النيائيػػػػػػة وفقػػػػػػال لمتطػػػػػػورات االجتماعيػػػػػػة

الطمػل المتوقػع عمػػى الطاقػة جػرت صػياغة سػػيناريو تػزود مرجعػي أمثػؿ يحقػػؽ  لمواجيػةو . 0111عػاـ 
وألجػػؿ سػػيناريو  .مصػػادر الطاقػػة الوطنيػػة وتنػػوع خيػػارات التػػزودتػػوفر مػػع مراعػػاة تكمفػػةل أدنػػى لمنظػػاـ 

الدفيئة وعرضيا وفؽ قطاعات االستيالؾ ونمط التزود الطاقي المرجعي جر  حسال انبعاثات غازات 
 .الفعاليات

الدفيئػػة، فقػػد  انبعػػاث غػػازاتالناجمػػة عػػف زيػػادة يشاشػػة قطػػاع الطاقػػة تجػػاه التغيػػرات المناخيػػة ل ظػػرال نو 
والتػػي  األكثػػر احتمػػاالل ل وخيػػارات التخفيػػؼ ؼ التكي ػػإجػػراءات جػػر  تطػػوير سػػيناريو تػػزود بػػديؿ يعكػػس 

وتعتمػد منيجيػة الدراسػة المسػتخدمة . انبعاثات غازات الدفيئػةالحد مف إلى يمكف أف تقود بشكؿ واقعي 
لنظػاـ الطاقية التحوؿ تقانات  نمطمف خالؿ التغيير الموجو في عمى حسال وتقييد كميات االنبعاثات 

وتماشػػػيال مػػػع إرشػػػادات فػػػي ىػػػذا السػػػياؽ  .ءقطػػػاع توليػػػد الكيربػػػافػػػي السػػػيما  التػػػزود الطػػػاقي المسػػػتقبمي
فػػػي الػػػدوؿ  االنبعاثػػػاتلخفػػػ   (CDM)التطػػػور النظيػػػؼ  آليػػػةكيوتػػػو بخصػػػوص توظيػػػؼ  بروتوكػػػوؿ
 ءفػػػي نظػػػاـ توليػػػد الكيربػػػاإضػػػافةل لمخيػػػار النػػػووي دور الطاقػػػات المتجػػػددة التركيػػػز عمػػػى جػػػر  الناميػػػة، 
إجػراءات يـ فاعميػة وتػأثير و وبمقارنة نتائج السيناريو البديؿ مع السيناريو المرجعي يمكف تقػ. المستقبمي
ؼ مػع التغيػرات نظػاـ لمتكي ػىذا العمى الييكمية المستقبمية لقطاع الطاقة ومف ثـ إظيار قابمية التخفيؼ 
 .المفروضة

حيػث  مػف انف  سػتبدأ جػدواه بعػد عقػد البػديؿأف السػيناريو  فالسػيناريوىيوقد بينت نتػائج المقارنػة بػيف 
 0111عػػاـ يصػػؿ ثػػـ ينمػػو ل 0101عػػاـ  ال مميػػوف طنػػ 1إلػػى حػػوالي االنبعاثػػات سيصػػؿ مقػػدار خفػػ  

 صػػداراإلمػػف مجمػػؿ % 2.3وىػػو مػػا يقابػػؿ خفضػػال قػػدره  CO2مػػف  مكػػاف ل  أل مميػػوف طنػػ 5.3لحػػوالي 
 .0111عاـ  المتوقع

يـ و تقػػؼ قطػػاع الطاقػػة عمػػى مسػػتو  الطمػػل مػػف خػػالؿ تحميػػؿ إمكانيػػة تكي ػػأخػػر   كمػػا يمكػػف مػػف جيػػة  
فػر  أسػعار أعمػى عمػى سػيناريو يتضػمف عبػر لمتػأقمـ مػع متطمبػات التخفيػؼ قابمية مسػتيمكي الطاقػة 
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فػػي ىػػذا السػػياؽ تتطمػػل فرضػػيات السػػيناريو . الطاقػػةوحفػػظ الخػػدمات الطاقيػػة ومراعػػاة إجػػراءات ترشػػيد 
الظروؼ الوطنيػة عمػى المسػتوييف االقتصػادي والتقنػي بمػا يتماشػى مػع النمػو ضرورة مراعاة  المفتر 

التحػػػوؿ الطاقيػػػة تقانػػػات تطػػػور مػػػد  مػػػي اإلجمػػػالي و المسػػػتقبمي المتوقػػػع لحصػػػة الفػػػرد مػػػف النػػػاتج المح
 .ومعدالت تغمغميا في نظاـ الطاقة المستقبمي

 

 ؿػػػػمدخ
 اتفاقيػػة األمػػـ المتحػػدة اإلطاريػػة لمتغيػػرات المناخيػػةعمػػى سػػورية  صػػادقتتزاماتيػػا الدوليػػة فقػػد وفػػاءال بال

(UNFCCC)  سػيس كػؿ  مػف مجمػس وقامت بتأ. 0113وبروتوكوؿ كيوتو في عاـ  0774في نيساف
 :الواجبات التالية ابيم تأنيط فيالمذحماية البيئة والييئة العامة لشؤوف البيئة 

 إدخاؿ البعد البيئي في التشريعات والسياسات الوطنية، 

 الوعي لد  الجيات االعتبارية والجميور تجاه القضايا البيئية ظإيقا، 

 تجاه،سورية تزامات تطوير وبناء الخبرات والكوادر الوطنية لموفاء بال 

  الدولية المرتبطة بقضايا البيئةالمتطمبات، 

  البيئة لحمايةصياغة الخطط واالستراتيجيات الوطنية، 

 تأسيس شبكة وطنية لممراقبة البيئية. 
 

الدفيئة في إطار انبعاثات غاز تقدير ما فييا بية المناخ اتتغير البالغ الوطني األوؿ لم يجري إعداد
 لشؤوف البيئة وبرنامج األمـ المتحدة اإلنمائي لمفترة الييئة العامةمشروع تعاوف بيف 

 :وتتمثؿ خطة تنفيذ المشروع بما يمي. 0115-0117 
  غازات الدفيئة مف خالؿ تجميع وتحميؿ بيانات لحصر انبعاثات  ةالوطني القائمة إعداد

 ،4991االنبعاثات اعتبارال مف عاـ 

  غازات الدفيئةالتخفيؼ لمحد مف انبعاث تحميؿ اإلجراءات المحتممة وخيارات، 

 جرارات  المحتممة لمتغير المناخي تأثيراتال تقييـ  ،الحد منياؼ معيا و التكي  في سورية وا 

  يـ تأثير التغيرات المناخية واتخاذ إجراءات و تقبتمكيف الحكومة السورية لمقياـ بشكؿ مستقؿ
 المناحي التنموية،  السيما لد  وضع السياسات في مختمؼؼ المناسبة التكي  

  متحدة اإلطارية بشأف وتقديمو لمؤتمر األطراؼ التفاقية األمـ ال األوؿتحضير تقرير البالغ
  .تغير المناخ
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  0101-0771كميات انبعاثات غازات الدفيئة المتوقعة لمفترة  :(1) رقـ الشكؿ
  (.القيـ مقدرة بمكاف  ثاني أكسيد الكربوف)

تمثمػػػت المسػػػاىمة الوطنيػػػة األولػػػى حػػػوؿ انبعاثػػػات غػػػازات الدفيئػػػة والتغيػػػرات المناخيػػػة بدراسػػػة وطنيػػػة 
وىيئػة التعػاوف التقنيػة ( فػي حينػو)نتيجػة مشػروع تعػاوف بػيف مركػز البحػوث البيئيػة  0776أنجزت عاـ 
 الدفيئػػػػةوتمثمػػػػت أىػػػػداؼ الدراسػػػػة بحعػػػػداد قائمػػػػة حػػػػوؿ حصػػػػر انبعاثػػػػات غػػػػازات . (GTZ)األلمانيػػػػة 

، وبنػػػػاء سػػػػيناريو أساسػػػػي حػػػػوؿ االنبعاثػػػػات المسػػػػتقبمية، و تقػػػػديـ 0772و  0771والمصػػػػارؼ لعػػػػامي 
 . االقتراحات حوؿ الخيارات التقنية وغير التقنية لخف  االنبعاثات

يـ مسػػػاىمة القطاعػػػات المختمفػػػة فػػػي مجمػػػؿ االنبعاثػػػات الوطنيػػػة و بينػػػت نتػػػائج الدراسػػػة بخصػػػوص تقػػػ
تبعػػو القطػػاع الصػػناعي ثػػـ % 66أف قطػػاع الطاقػػة قػػد سػػاىـ بمفػػرده بحػػوالي  0772و 0771اميف لمعػػ

التقديرات األولية ليذه الدراسة عف كميات  0ويوضح الشكؿ . عمى التوالي% 1و % 7النفايات بنسبة 
رة فػي م 0.66و  0.1وتبيف ىذه التقديرات أف االنبعاثات ستزداد بمعدؿ . 0101االنبعاثات لغاية عاـ 

مميوف طف  03.1والبالغة  0771انطالقا  مف كمية االنبعاثات المسجمة عاـ  0101و  0113السنوات 
 CO2 [Jabbour, 2005.]مكاف  مف 

  

 لمحة عامة عف سورية
تركيػا مػف تتجػاور مػع . تقع الجميوريػة العربيػة السػورية عمػى السػاحؿ الشػرقي لمبحػر األبػي  المتوسػط

و تبمػ  . ؽ وفمسطيف واألردف مف الجنػول ولبنػاف والبحػر المتوسػط مػف الغػرلالشماؿ والعراؽ مف الشر 
زراعيػػة والبػػاقي جبػػاؿ  أرا         % 10حػػوالي منيػػا  0ألػػؼ كػػـ 063المسػػاحة العامػػة لسػػورية حػػوالي 

وتتميػػز الباديػػة السػػورية بأنيػػا صػػالحة إلنبػػات األعشػػال وتسػػتعمؿ كمػػراع عنػػد ىطػػوؿ كميػػات . وباديػػة
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المنطقة الداخميػة أو و  المنطقة الجبميةو  المنطقة الساحمية وتقسـ سورية جغرافيال إلى. كافية مف األمطار
ز لمنطقػػة البحػػر األبػػي  يسػػود فػػي سػػورية بشػػكؿ عػػاـ المنػػاخ الممي ػػو . منطقػػة الباديػػةو  منطقػػة السػػيوؿ

وتقسػـ سػورية . الذي يتصؼ بشتاء ممطر وصيؼ جاؼ يتخمميما فصالف انتقالياف قصػيرافو المتوسط 
ننفػة الػذكر، حيػث تتصػؼ المنطقػة السػاحمية اإلى أربع مناطؽ تتطابؽ مػع المنػاطؽ الجغرافيػة يال مناخ

متوسطة ورطوبة عالية صيفال، أما المنطقة الداخمية فتتصػؼ بيطػوؿ  بأمطار غزيرة شتاءل ودرجة حرارة  
لمنطقػػة الجبميػػة يوميػػة كبيػػرة فػػي درجػػات الحػػرارة، أمػػا ا و تغيػػرات   وجػػاؼ   حػػار   األمطػػار شػػتاءل وبصػػيؼ  
ميميمتػػر خػػالؿ  0111متػر فتيطػػؿ فييػػا األمطػار بغػػزارة وقػد تزيػػد عػف  0111التػي يزيػػد ارتفاعيػا عػػف 

فصؿ الشتاء، ويكوف الطقس فييا معتدالل صيفال، أما منطقة البادية فتتصؼ بأمطار قميمػة خػالؿ فصػؿ 
 [.Hainoun, 2004] جاؼو  الشتاء وبصيؼ حار  

وقد تضاعؼ ! مميوف نسمة فقط  2.343حوالي  0741ي السوري عاـ بم  عدد سكاف القطر العرب
ىذا العدد  يثـ تنمام. ةمميوف نسم 7إلى حوالي  0760ىذا العدد خالؿ العقديف الالحقيف ليصؿ عاـ 

. مميوف نسمة 01.560إلى حوالي  0772في السنوات الالحقة ليصؿ وفقال لتعداد السكاف األخير عاـ 
نسبة نمو فقد بمغت  0772و  0760كانية لممكتل المركزي لإلحصاء لعامي لمتعدادات السووفقال 

ونتيجة . وىي واحدة مف أعمى معدالت النمو في العالـ% 1.1حوالي آنذاؾ السكاف الوسطية 
مستو  الوعي وتغير نمط الحياة وتأخر سف زيادة ) لمجموعة مف المتغيرات االجتماعية واالقتصادية

فقد شيد معدؿ النمو ( مرأة مياديف العمؿ وعدـ تفرغيا لممنزؿ واإلنجالدخوؿ اللإضافة الزواج 
-0111ويقدر المكتل المركزي لإلحصاء معدؿ النمو السكاني لمفترة . مضطردال  ال السكاني تراجع

فقد وصؿ عدد السكاف في ذلؾ العاـ  0112ووفقال لإلحصاء السكاني لعاـ %. 0.11بحوالي  0114
مميوف  07.05عدد السكاف بحوالي  0115وتعطي التقديرات الرسمية لعاـ مميوف نسمة،  05.7إلى 
1 [CBS, 2007] نسمة

.. 

( 0771-0763)االقتصادي فقد سجؿ االقتصاد السوري بعد األزمة االقتصادية لمفترة  لفي الجان
دعـ وذلؾ بفعؿ زيادة إنتاج النفط وال 0774-0771لمفترة % 6حوالي إلى نموال سنويال معتبرال وصؿ 

جع االستثمارات شالذي  0770لعاـ  01الخارجي إثر حرل الخميج الثانية وقانوف االستثمار رقـ 
وقد ساعد الوضع االقتصادي . الخارجية ودور القطاع الخاص إضافةل لمجموعة مف اإلجراءات المالية

صناعات الجديد في تطور بع  الفروع الصناعية كصناعة المنسوجات واألدوية واألغذية وبع  ال
وصؿ معدؿ النمو  0114-0111وخالؿ الفترة األخيرة . كما نما إثرىا قطاع السياحة. الخفيفة

مميار  0071إلى  712حيث نما خالليا الناتج المحمي اإلجمالي مف % 2.5الوسطي إلى حوالي 
                                                           
1
 According to Human Development Report 2000 (Table 19, page 225), population growth rate in Syrian Arab Republic 

(SAR) was 3.2% per annum during the period 1975-1998. This report predicts 2.3% p.a. population growth rate during 

the period 1998-2015 for the Syria. Total population of SAR will be 22.6 million by the year 2015 of which 62.1% will 
be in urban areas and 3.5% above the age of 65 years. 
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 0 ويبيف الجدوؿ. نياية العقد الحالي% 5وتسعى الحكومة السورية لتحقيؽ معدؿ نمو بحدود . س.ؿ
لمعطيات الرسمية فقد نمت اوفؽ و . لسورية (الديموغرافية)السكانية بع  المؤشرات االقتصادية و 

 ال دوالر  0031إلى  0016حصة الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي مف  0114-0111خالؿ الفترة 
 %.0.2محققةل معدؿ نمو سنوي قدره  ال أمركي

 [.CBS,2007] 0114-0111وغرافية لسورية لمفترة المؤشرات االقتصادية والديم :(1) رقـ الجدوؿ
 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Growth 

rate % 

GDP(B.SP)
2
 903.9 950.2 1006.4 1017.6 1086 1134.9 1192.7 4.7 

GDP ($) 17.7 18.6 19.7 20.0 21.3 22.3 23.4 4.7 

Population
3
 

(Millions) 

16.3 16.7 17.13 17.5 17.9 18.27 18.7 2.3 

GDP per 

Capita (SP) 

55386.0 56830.1 58750.7 57982.9 60599.3 62121.6 63722.8 2.4  

GDP per 

Capita  ($) 

1107.8 1122.6 1142.4 1156.1 1200.2 1206.4 1250.2 2.4  

 

 ماتهاالطاقة الحالية واستخدامصادر 
ويبيف الجدوؿ . عدالت استيالؾ منخفضة لمفردوفقال لإلحصاءات الدولية يتميز نظاـ الطاقة السوري بم

ويالحظ أف . 0112بع  مؤشرات قطاع الطاقة الوطني مقارنةل مع بع  المناطؽ األخر  لعاـ  0
و  0.55مقارنة مع  ال نفطي مكاف ل  ال طن 1.77حصة الفرد مف الطاقة األولية قد بمغت في سورية حوالي 

بالمقابؿ يالحظ أف . 4عالمي ولمنطقة الشرؽ األوسط لممعدؿ الوسطي ال ال نفطي مكاف ل  ال طن 0.42
 .معدؿ إصدار غاز ثاني أكسيد الكربوف قريل مف المتوسط العالمي

 .0112بع  مؤشرات قطاع الطاقة في سورية مقارنة بالقيـ العالمية لعاـ  :(2) رقـ الجدوؿ
 Primary 

Energy 

(toe/capita) 

Final Electricity 

Consumption 

(kWh/capita) 

CO2-

Emission 

(tCO2/toe) 

CO2-Emission 

(tCO2/capita) 

Syria 0.99 1317 2.59 2.57 
Middle East 2.64 2881 2.47 6.51 
Asia 0.63 617 1.94 1.22 
Africa 0.67 547 1.39 0.93 
World Average 1.77 2516 2.37 2.57 

                                                           
2
 Using market prices of the year 2000 and assuming that 1$ equals to 51 Syrian Pound (SP) 

3
 Estimated in the mid year for all years except 2004 when the general census was performed. 

4
 IEA statistics, www.iea.org 

http://www.iea.org/
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 البنية المؤسساتية لقطاع الطاقة في سورية
نائل رئيس مجمس مكتل التي تدار مف قبؿ الطاقة جزءال مف الفعاليات االقتصادية يمثؿ قطاع 

وزارة  وتتورع فعالية ىذا القطاع عمى وزارة النفط والثروة المعدنية و. الوزراء لمشؤوف االقتصادية
 [.Hainoun, 2004]الكيرباء و وزارة الري وىيئة الطاقة الذرية السورية 

 

 

 هيئت الطبقت الذريت

مكتب معبون رئيس مجلس 

الىسراء للشؤون االقتصبديت  

 اللجنت الطبقت والمىارد

وسارة النفط والثزوة  وسارة الكهزببء وسارة الزي

 المعدنيت

فزاث:   المؤسست العبمت لحىض ال

  بعث ثىرة و محطت ال محطت ال

 ن الكهزمبئيتومحطت تتشزي

  نقل  المؤسست العبمت للتىليد وال

 المؤسست العبمت للتىسيع  

  الشزكت السىريت للنفط 

 الشزكت السىريت للغبس 

  شزكت محزوقبث

 
 في سورية قطاع الطاقةل يةكمية المؤسساتييال :(2) رقـ الشكؿ

تمثؿ وزارة النفط والثروة المعدنية الجية الحكومية المسؤولة عف تخطيط واستغالؿ الثروات الباطنية 
وتتبع ليا الشركة . الخ...كالنفط والغاز وكؿ المعادف ومصادرىا كالفوسفات والغرانيت والرخاـ و

وتوزيع النفط والغاز، التي تشرؼ في إطار مسؤؤولياتيا  السورية لمنفط المسؤولة عف إنتاج ونقؿ
الخدمية عمى معالجة النفط الموجو لالستيالؾ النيائي الداخمي مف خالؿ مصفاتي حمص وبانياس 

 . مف النفط المكاف  يوميال  ألؼ برميالل  011ف تنتجاف ما يزيد عف يالمت
،  ىاوتسعير  ىاواستثمار الطاقة الكيربائية وليد بينما تمثؿ وزارة الكيرباء الجية المسؤولة عف سياسات ت

حيث تقوـ بحدارة ىذا القطاع عبر المؤسسة العامة لمكيرباء التي تقسـ  بدورىا إلى المؤسسة العامة 
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تضطمع المؤسسة األولى . لتوليد ونقؿ الطاقة الكيربائية والمؤسسة العامة لتوزيع الطاقة الكيربائية
و بالتالي يتبع ليا المستيمكوف  kV 230و  kV 400ى مستويات التوتر بمسؤولية التوليد والنقؿ عم

عمى ىذه المستويات وىي بشكؿ أساسي الصناعات الكبيرة والري بينما تشرؼ الثانية عمى التوزيع 
 . عمى بقية المستيمكيف

دارة المصادر المائية وتتبع ليا محطات توليد ال كيرباء تقوـ وزارة الري بميمة تنمية واستغالؿ وا 
المائية، وتشرؼ بشكؿ رئيسي مف خالؿ المؤسسة العامة لحو  الفرات عمى المحطات الكيرمائية 

 .الثالث المقامة عمى نير الفرات وفروعو وىي الثورة والبعث و تشريف
الفعاليات البحثية والتطبيقية المتعمقة بجميع تمثؿ ىيئة الطاقة الذرية السورية الجية الرسمية المعنية 

ستخداـ السممي لمطاقة الذرية، وىوما يتضمف تنفيذ الفعاليات المتعمقة بتحميؿ نظاـ الطاقة الوطني باال
ودراسة آفاؽ تطوره باستخداـ منيجيات عممية متقدمة تسمح مف بيف أىدافيا بتبياف دور الطاقة 

 . ية كمصدر رديؼ لممصادر الطاقية األخر و النو 

 مالمح السياسة الطاقية في سورية
مثػػؿ اليػػدؼ الرئيسػػي لمسياسػػة الطاقيػػة فػػي سػػورية فػػي تحقيػػؽ أمػػف التػػزود مػػف خػػالؿ تػػأميف الخػػدمات يت

االقتصػػادية الظػػروؼ بمػػا يػػتالءـ مػػع واقعيػػة وأسػػعار  فعميػػةبتكمفػػة الطاقيػػة لمختمػػؼ فعاليػػات المجتمػػع 
ز مػػف تواجػػو سياسػػة الطاقػػة فػػي سػػورية تحػػديات عػػدة أىميػػا تطػػوير قطػػاع الغػػاولتحقيػػؽ ذلػػؾ  .الوطنيػػة

حيث اإلنتاج والنقؿ، والحفاظ عمى مستو  إنتاج النفط الحالي وتطوير إستطاعة التوليد الكيربائيػة مػع 
 :ويعوؿ لتحقيؽ ذلؾ عمى. تحسيف وتحديث شبكة النقؿ والتوزيع

 ،تخفي  الضياعات الفنية واالستجرار غير المشروع 

 ،تحسيف كفاءة استخداـ الطاقة 
 فؿ تخفي  الدعـ الحكومي تدريجيال،تبني سياسة تسعير متوازنة تك 
 ،تطوير استثمار مصادر الطاقات المتجددة 
 ،الحفاظ عمى النفط ألغرا  التصدير واستبدالو بالغاز حيثما أمكف 
 تشجيع االستثمارات الخارجية في مجمؿ قطاعات الطاقة. 

 االستهالؾ النهائي لمطاقة 
دور الطاقات المتجددة وانخفا  كفاءة يسيطر الوقود األحفوري عمى نمط االستيالؾ مع غيال 

توزع استيالؾ الطاقة النيائية حسل  1ويبيف الشكؿ . التحوؿ الطاقي وتقادـ الكثير منياتقانات 
 .[Hainoun, 2005] 0113لعاـ  قطاعات االستيالؾ
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 .0113تيالؾ لعاـ توزع الطاقة النيائية في سورية حسل قطاعات االس: (3) رقـ الشكؿ

% 04مػػػف الػػػنفط المكػػػاف ن توزعػػػت بنسػػػبة  ال مميػػػوف طنػػػ 02.2وقػػد بمغػػػت كميػػػة الطاقػػػة النيائيػػػة الكميػػػة 
أمػػػػا قطاعػػػػات الزراعػػػػة والبنػػػػاء والصػػػػناعة . لمصػػػػناعة% 01لمقطػػػػاع المنزلػػػػي و % 02لقطػػػاع النقػػػػؿ، 

وقػد تػػوزع . عمػى التػوالي% 3و% 5، %5، %00االسػتخراجية والقطػاع الخػدمي فقػد بمغػت حصصػيا 
% 0.4لمغػػػاز الطبيعػػػي، % 01النفطيػػػة، لممشػػػتقات % 50ىػػػذا االسػػػتيالؾ حسػػػل نمػػػط الوقػػػود بنسػػػبة 

  .لمكيرباء% 03لموقود التقميدي و

 استهالؾ الكهرباء
  MW 3551وفؽ المعطيات الرسمية لوزارة الكيرباء فقد نما الطمل عمى حمؿ الذروة مف 

مقارنةل مع % 2.00يقابؿ نسبة نمو سنوية قدرىا  وىو ما 0113عاـ  MW 4116إلى  0112عاـ 
وتبعال ألىمية الكيرباء في العممية . (2الشكؿ ) 0113 -0111لمفترة % 5.6نسبة نمو وسطية قدرىا 

تيرا  12.6إلى حوالي  0770عاـ  ال ساعي ال تيرا واط 00.0التنموية فقد نمت كمية الكيرباء المولدة مف 
وىو ما يقابؿ معدؿ نمو سنوي . (3الشكؿ ) الي ثالثة أضعاؼأي حو ، 0113عاـ  ال ساعي ال واط

وقد نمت خالؿ ذلؾ حصة الفرد الوسطية مف مجمؿ [. AER, 2006]% 5.6وسطي يقرل مف 
 .0114عاـ  ال ساعي ال كيمو واط 0111إلى  0111عاـ  ال ساعي ال كيمو واط 0323الكيرباء المولدة مف 
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 تطور كمية الكيرباء المولدة لمفترة: (5)رقـ الشكؿ 
 0770-0113. 

 تطور الطمل عمى حمؿ الذروة لمفترة: (4)رقـ الشكؿ 
 0111-0114 

الكميػة سػتطاعة االوقد وصػمت . حسل نمط التوليد 0113توزع استطاعات التوليد لعاـ  4يبيف الشكؿ 
، توزعػػػت بنسػػػبة 0113عػػػاـ  MW 4116حػػػوالي لمتشػػػغيؿ إلػػػى  المتاحػػػة و  MW 5041المركبػػػة إلػػػى 

مػػف % 54حػػوالي ويجػػدر التنويػػو إلػػى أف  .لممحطػػات الحراريػػة% 54لممحطػػات الكيرومائيػػة و % 02
حػػوالي أي )قػػد أتػػيح لالسػػتيالؾ النيػػائي  TWh 12.6والبالغػػة  0113االسػػتطاعة الكميػػة المولػػدة لعػػاـ 

04.6 (TWh  ويبيف الشكؿ . ستجرار وتصدير واستيالؾ ذاتي لممحطاتواتوزع ضياعات فنية والباقي
ثار القطػاع المنزلػػي بنسػػبة ئحيػث يالحػػظ اسػػت. تػوزع االسػػتيالؾ النيػػائي حسػل قطاعػػات االسػػتيالؾ 6

 %.25االستيالؾ األكبر البالغة 
 

Electricity Consumption by Sectors (Total 

= 26.811 TWh)
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 توزع االستطاعة المركبة حسل نمط التوليد: (6) رقـ الشكؿ ؾزع االستيالؾ النيائي حسل قطاعات االستيالتو : (7)رقـ الشكؿ 

MW 
3280
51%

1040 
MW
16%

600 MW 
9%

MW 
1585

24.4%

Total Installed Capacity Distributed by 

Generation Type in 2005

Steam Gas Fiered CC Hydro



 

 

 
 

 www.inc-sy.org مشروع إعداد انبالغ انىطني األول نهتغيراث انمناخيت
 

ف انمحتمهتقطاع انطاقت تجاه انتغيراث انمناخيت وإجراءاث انتكيُّ حساسيتتقييم   1133  
 

  الطاقة األولية ومصادرها
يضـ ىػذا المسػتو  مجمػؿ الطاقػة المسػتيمكة داخميػال والتػي تشػمؿ المشػتقات النفطيػة، والغػاز الطبيعػي، 

يمؾ النيػائي حيث تستيمؾ حوامؿ الطاقة إمػا مباشػرة مػف قبػؿ المسػت .والطاقة المتجددة والوقود التقميدي
تػػوزع الطاقػة األوليػػة حسػػل نمػػط  1ويبػيف الجػػدوؿ . أو تػذىل لقطػػاع التوليػػد الكيربػائي لتوليػػد الكيربػػاء

ويالحػػظ أف الطمػػل عمػػى الطاقػػة األوليػػة . 0113-0111لمفتػػرة  5(قبػػؿ عمميػػات توليػػد الكيربػػاء)الوقػػود 
از الطبيعػػػي مػػػع مسػػػاىمة والغػػػ( بمسػػػاىمة رئيسػػػية لمػػػديزؿ)تغطيتػػػو مػػػف قبػػػؿ المشػػػتقات النفطيػػػة  تجػػػر 

 . متواضعة لمطاقة المتجددة ممثمة بالطاقة المائية
 

 0113-0111توزع استيالؾ الطاقة األولية حسل نمط الوقود لمفترة  :(3)رقـ الشكؿ 
 2003 2004 2005 

 %33.0 %32.2 %32.3 ديزؿ

 %6.9 %6.8 %6.9 بنزيف

 %24.7 %25.3 %23.2 فيوؿ

 %4.5 %4.4 %4.4 غاز منزلي

 %21.6 %22.1 %23.1 غاز طميعي

 %3.6 %3.6 %3.7 أسفمت

 %2.2 %2.2 %2.3 مشتقات ثقيمة

 %2.4 %2.5 %3.1 طاقة مائية

 %1.0 %1.0 %1.0 وقود تقميدي

 (Mtoe)المجموع الكمي 
 

18.13 19.00 19.41 

 

والطاقػػة  الػػذي يشػػمؿ الطاقػػة الحراريػػة، تػػوزع الطاقػػة األوليػػة حسػػل نمػػط االسػػتيالؾ 5يوضػػح الشػػكؿ 
 قد ذىػل لتوليػد الكيربػاء% 13ويالحظ أف حوالي . المحركة، واالستخدامات الالطاقية وتوليد الكيرباء

  .لالستيالكات األخر % 5.3لمطاقة الحركية و % 01لالستخدامات الحرارية و % 12.3و

                                                           
5
وقد أهمم هذا انتفصيم بهدف . م اننفط وانغاز األونيين إنً مشتقاث نفطيتيعرف عادة مستىي إضافي يسمً انطاقت انثانىيت يهحظ تحىي 

 .انتبسيط
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  .0113-0111توزع الطاقة األولية حسل نمط االستيالؾ لمفترة  :(8)رقـ الشكؿ 

 قائمة مصادر غازات الدفيئة 
تتضػػمف مصػػادر غػػازات الدفيئػػة قطػػاع الطاقػػة المعتمػػد عمػػى حػػرؽ الوقػػود وقطػػاع العمميػػات الصػػناعية 

دارة النفايات وغيرىا  .غير االحتراقية والزراعة والغابات وا 
  ت الحػػد مػػف االنبعاثػػات وتأثيرىػػا المتوقػػع عمػػى القطاعػػا خيػػارات التخفيػػؼ و إجػػراءاتتقيػػيـ يتطمػػل

وتعتمػػد عمميػػة التقػػدير عمػػى  .جػػرد وتقػػدير مصػػادر انبعاثػػات غػػازات الدفيئػػة االقتصػػادية المختمفػػة
 (UNFCCC) اتفاقيػة األمػـ المتحػدة اإلطاريػة لمتغيػرات المناخيػةمػف قبػؿ  المتبنػاةمنيجيػة الحسػال 

أسػػاس الػػذي اعتمػػد كسػػنة  0113انطالقػػال مػػف عػػاـ و . (IPCC)والييئػػة الدوليػػة لمتغيػػرات المناخيػػة 
تقبمي عمػى الطاقػة وخيػارات التػزود تماشيال مػع الدراسػات الوطنيػة الجاريػة حػوؿ تحميػؿ الطمػل المسػ

[Hainoun, 2005] ،[Hainoun, 2008]-  فقػػػد جػػر  جػػرد مصػػادر غػػازات الدفيئػػة وتقػػدير كميػػػة
 إجػػراء تحميػػؿ شػػامؿ نفػػاؽ التطػػورمػػف خػػالؿ عمػػى المػػد  المتوسػػط والبعيػػد انبعاثاتيػػا المسػػتقبمية 

ف يشػػمالف قطاعػػات اسػػتيالؾ الطاقػػة يالمسػػتقبمي لقطػػاع الطاقػػة عمػػى مسػػتويي الطمػػل والتػػزود المػػذ
عممػال ..(. استخراج، مصافي، محطػات توليػد)ومصادر التزود بيا ( صناعة، نقؿ، منزلي وخدمي)

لإلصػدارات يمثؿ المصدر الرئيسي ألنو عمى قطاع توليد الكيرباء  يبشكؿ أساستركز الدراسة أف 
[IPCC, 2006.] بمػا يتػيح  بػديؿانخػر مرجعػي و أحػدىما سػناريوىي تػزود  تحميػؿالدراسػة  وتتضػمف

ؼ وخيارات التخفيؼ األكثر احتماالل والتي يمكػف أف تقػود إجراءات التكي  مد  فاعمية يـ و تقإمكانية 
 .طاقةلقطاع ال بشكؿ واقعي إلى الحد مف انبعاثات غازات الدفيئة
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 قطاع الطاقة : 
، حيػث يػتـ فػي تعتمد تكنولوجيات التحوؿ الطاقية الحالية بشكؿ رئيس عمى حرؽ الوقود األحفػوري

ىػػػذه العمميػػػة تحػػػوؿ المركبػػػات الييدروكربونيػػػة إلػػػى ثػػػاني أكسػػػيد الكربػػػوف والمػػػاء وتحويػػػؿ الطاقػػػة 
شػػػر وتسػػػتخدـ الحػػػرارة المتشػػػكمة إمػػػا بشػػػكؿ مبا. حراريػػػةطاقػػػة الكيميائيػػػة المختزنػػػة فػػػي الوقػػػود إلػػػى 

يتضػمف قطػاع الطاقػة نمطػيف وفقػال ل لػذلؾ  .أو لتوليد طاقة ميكانيكية أو كيربائية مختمفةألغرا  
 . (transportation)واألخر  متحركة  (stationary) مستقرةمف تقنيات االحتراؽ األولي 

 

  االحتراؽ المستقر
. 6قطػػاع الطاقػػة مػػف مجمػػؿ إصػػدارات غػػازات الدفيئػػة فػػي% 51يسػػاىـ االحتػػراؽ المسػػتقر بحػػوالي 

وتسػػػتحوذ . ويتضػػػمف ىػػػذا الػػػنمط جميػػػع الفعاليػػػات المسػػػتيمكة فػػػي قطػػػاع الطاقػػػة عػػػدا قطػػػاع النقػػػؿ
مػف مجمػؿ إصػدارات % 31نشاطات صناعة الطاقة ممثمةل بقطػاع التوليػد والمصػافي عمػى حػوالي 

 :ويشتمؿ مصدر االحتراؽ المستقر عمى الفعاليات التالية. ىذا النمط مف االحتراؽ
 نتاج وتحويؿ الطاقة، متضمنةل قطاع توليد الكيرباء  صناعة مصافي و الطاقة ممثمةل باستخراج وا 

 إنتاج النفط،

  قطػػاع التصػػنيع والتشػػييد متضػػمنال إنتػػاج الحديػػد والفػػوالذ والصػػناعات الكيميائيػػة وصػػناعة الػػورؽ
 ..واألغذية والمياه والتب ، إلخ

  القطاع المنزلي والخدمي.. 

  االحتراؽ المتحرؾ
 ,IPCC]مػػف مجمػػؿ إصػػدارات قطػػاع الطاقػػة % 03مثػػؿ قطػػاع النقػػؿ الػػذي ينػػتج بػػدوره حػػوالي ي

2006.] 
 

 قطاع العمميات الصناعية غير االحتراقية 

الصناعة المنتجة لثاني أكسيد الكربػوف مػف العمميػات الالاحتراقيػة يتضمف ىذا النمط مف المصادر 
  .كتكميس الجير في صناعة اإلسمنت وتخفي  الرمؿ في الحديد في صناعة الفوالذ ونحو ذلؾ

 والنشاطات الرعوية (المباقر ومنتجات األلباف)المنتجات الحيوانية وتتضمف : الزراعة.  
 

 اعة الحراجعمميتي إزالة وزر وتتضمف : الغابات.  
 

 وتتضمف التخمص مف النفايات الصمبة ومعالجة مياه الصرؼ: إدارة النفايات. 
 

                                                           
6
  2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Inventories. 
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معػػػدؿ اإلصػػػدارات السػػػنوية لغػػػازات الدفيئػػػة مصػػػنفةل حسػػػل مصػػػادر االنبعاثػػػات  2ويمخػػػص الجػػػدوؿ 
انطالقػػػال مػػػف كميػػػات  (IPCC guidelines)ومحسػػػوبةل وفػػػؽ منيجيػػػة الييئػػػة الدوليػػػة لمتغيػػػرات المناخيػػػة 

 . السوريلموقود وقود المحروقة ومعامالت اإلصدار النوعية ال
 

 .0113لعاـ قائمة اإلصدارات الوطنية لغازات الدفيئة  :(4)رقـ الجدوؿ 
كمية الطاقة  

 المستهمكة
(Mtoe) 

CO2 

emissions 

(Mt) 

CO2 

per toe 

(ton) 

CH4 

(kton) 

N2O 

(kton) 

 0.492 12.25 2.7 51.91 20.9 )عمميات الحرؽ) قطاع الطاقة 

 0.139 0.810 2.9 27.797 9.44 صناعة الطاقة .1

 0.11 0.62 3.0 21.7 7.14 الكهرباء 

 0.03 0.19 2.7 6.12 2.3 االستخراج والمصافي 

 0.015 0.067 1.7 4.12 2.37 التصنيع والتشييد .2

 0.13 1.72 2.7 12.35 4.53 النقؿ .3

 0.157 7.396 5.2 7.62 3.06 قطاعات أخرى .4

 0.012 0.196 2.8 1.24 0.44 الخدمي 

 0.145 7.2 2.4 6.38 2.62 المنزلي 

 3.25 0.43 (العمميات الالاحتراقية) العمميات الصناعية - - - 

 2.47 - المنتجات المعدنية - - - 

 0.78 0.43 الصناعات الكيميائية - - - 

 1.50 الزراعة  3.82 2.5 2.26 0.05 

 إدارة النفايات - - - - - 

 الغابات - - - - - 

 0.492 12.25 - 58.98 21.33 المجموع الكمي
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  توزع إصدارات غازات الدفيئة حسل نوع المصدر: (9)رقـ  الشكؿ

 

( المييمف عمى إصدارات غازات الدفيئة) CO2 إصدارات ثاني أكسيد الكربوفأف كمية  2يبيف الجدوؿ 
وقػػػد نجمػػػت ىػػػذه الكميػػػات بشػػػكؿ رئيسػػػي عػػػف . ال مميػػػوف طنػػػ 37إلػػػى حػػػوالي  0113عػػػاـ  تقػػػد وصػػػم

العمميػػػات سػػػاىمت الزراعػػػة و فػػػي حػػػيف % 66عمميػػػات االحتػػػراؽ فػػػي قطػػػاع الطاقػػػة بنسػػػبة تقػػػرل مػػػف 
و ويالحظ أنػ .مف مجمؿ اإلصدارات% 00حوالي ب (صناعة اإلسمنت واألسمدة) الصناعية االاحتراقية

معػػدؿ نمػػو اإلصػػدارات الوسػػطي لمفتػػرة  فػػحف( 0ؿ انظػػر الشػك) 0771مقارنػة مػػع معػػدؿ إصػػدارات عػػاـ 
 .سنويال % 3.2قد وصؿ إلى حوالي  0771-0113

مفردىػػػا بتنػػػتج  (الكيربػػػاء واالسػػػتخراج والمصػػػافي) أف صػػػناعة الطاقػػػة 7والشػػػكؿ  2الجػػػدوؿ  ويوضػػػح
% 23، ويعود ذلؾ إلػى عمميػات الحػرؽ التػي تسػتيمؾ حػوالي CO2مف مجمؿ إصدارات % 26حوالي 

مػف  ال مميػوف طنػ 00بالمقابػؿ أنػتج قطػاع النقػؿ حػوالي  .0113لعػاـ  المتاحػةطاقػة األوليػة مف مجمؿ ال
CO2  السػػػػػكني والعمميػػػػػات الصػػػػػناعية والزراعػػػػػة  القطػػػػػاعمػػػػػف مجمػػػػػؿ اإلصػػػػػدارات تػػػػػاله % 00بنسػػػػػبة

 .عمى التوالي% 0و% 5، %5، %00والخدمات بحصص بمغت 
 

 بمغػػػػػػػػت عمػػػػػػػػى التػػػػػػػػواليفقػػػػػػػػد  N2Oو  CH4بالميثػػػػػػػػاف أمػػػػػػػػا مسػػػػػػػػاىمة بقيػػػػػػػػة غػػػػػػػػازات الدفيئػػػػػػػػة ممثمػػػػػػػػةل 
وقد نتجت إصدارات الميثاف عػف القطػاع المنزلػي والخػدمي .  CO2  ل ؿمكاف ال طن كيمو 014و  065 
العمميػػػػػات بالمقابػػػػػؿ سػػػػػاىمت . عمػػػػػى التػػػػػوالي% 06و% 02، %41يػػػػػا الزراعػػػػػة ثػػػػػـ النقػػػػػؿ بنسػػػػػبة تتم
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سػتحوذ عمػى المسػاىمة األكبػر فػحف قطػاع النقػؿ ي  N2Oوفيما يتعمؽ بحصدار. %6ة بأقؿ مف يصناعال
 %.11بنسبة تفوؽ 

و  CH4بمواصفات الوقود والمحتو  الحراري بينمػا تتعمػؽ إصػدارات  CO2بشكؿ عاـ تتعمؽ إصدارات 
N2O  (ات الحرؽ الالحقة ءإجراتكنولوجية االحتراؽ، المردود، )بعمميات االحتراؽ والشروط الحدية.. .

ات تػػنجـ عػػف التطبيقػػات السػػكنية كالمػػداف  الصػػغيرة وعمميػػات لػػذلؾ فػػحف النسػػبة األكبػػر ليػػذه اإلصػػدار 
 .الحرؽ المفتوحة وقطاع النقؿ

 إصدارات قطاع الكهرباء
% 21إلى حوالي  0113المصدر األوؿ لغازات الدفيئة بنسبة وصمت عاـ توليد الكيرباء يشكؿ قطاع 

اؽ المسػػػتقر حيػػػث واعتمػػػد ىػػػذا القطػػػاع عمػػػى عمميػػػات االحتػػػر  (.01الشػػػكؿ )مػػػف مجمػػػؿ اإلصػػػدارات 
مػػف الغػػاز الطبيعػػي وىػػو مػػا يقابػػؿ  1مميػػوف ـ 1505كطػػف مػػف الفيػػوؿ وحػػوالي  2030اسػػتيمؾ حػػوالي 

ويبػيف [. FEB, 2006]مػف مجمػؿ كميػات الفيػوؿ والغػاز الطبيعػي المسػتيمؾ فػي سػورية % 46و% 56
الكيربػػاء  لقطػػاع( CO2محسػػوبة بمكػػاف  )غػػازات الدفيئػػة إصػػدارات التطػػور الزمنػػي لكميػػات  6الشػػكؿ 

ويوضح ىذا التطور أف إصدارات ىذا القطاع قد نمت بنسبة  .0113-0774الوقود لمفترة حسل نمط 
  .CO2 مكاف ل  ال مميوف طن 00.5ووصوالل إلى  01.5مف  انطالقال % 6.6نوية وسطية تقرل مف س
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 .لقطاع توليد الكيرباء حسل نمط الوقود( CO2محسوبة بمكاف  )ة التطور الزمني إلصدارات غازات الدفيئ: (10) رقـ الشكؿ
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تطػػػور معػػػدؿ اإلصػػػدار النػػػوعي لغػػػازات الدفيئػػػة حيػػػث يالحػػػظ أنػػػو نمػػػا خػػػالؿ الفتػػػرة  00ويبػػػيف الشػػػكؿ 
ثـ تراجع بعد ذلؾ ليعاود النمو مف  g/kWh 411إلى حوالي  g/kWh 333مف حوالي  0774-0111

ويعػػػز  ىػػػذا التػػػأرجح إلػػػى تغيػػػر نسػػػبة الفيػػػوؿ والغػػػاز . g/kWh 400وصػػػوالل إلػػػى  0113جديػػػد عػػػاـ 
الطبيعػػي المحػػروؽ فػػي عمميػػات التوليػػد حيػػث يقابػػؿ التراجػػع زيػػادة نسػػبة الغػػاز الطبيعػػي المسػػتيمؾ فػػي 

 .قطاع التوليد
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 .تطور معدؿ اإلصدار النوعي لغازات الدفيئة: (11)رقـ الشكؿ 

 المناخيةعية األكثر حساسية لمتغيرات القطاعات الفر 

نظػػػرال لمتػػػأثير الشػػػمولي لمتغيػػػرات المناخيػػػة عمػػػى مجمػػػؿ النشػػػاطات االجتماعيػػػة واالقتصػػػادية فحنػػػو مػػػف 
المتوقػػػع أف يػػػنعكس ىػػػذا التغيػػػر عمػػػى مجمػػػؿ قطاعػػػات اسػػػتيالؾ الطاقػػػة التػػػي تشػػػمؿ القطػػػاع السػػػكني 

إال أف القطاع السػكني سػيكوف أكثػر حساسػية  .عة والصناعةوقطاعات النقؿ والزرا( المنزلي والخدمي)
مػف جيػة  أخػر  يبػدو قطػاع توليػد الكيربػاء والتػزود بالمػاء أكثػر القطاعػات المنتجػة . لمتغيرات المتوقعة

 .وفيما ما يمي بع  التبريرات لمتقديرات المتوقعة. حساسية لمتغيرات المتوقعة
 

 الوقود األحفوري بنسبة تصؿ ألكثر مف اع في سورية عمى يعتمد ىذا القط  :قطاع توليد الكهرباء
، وسػػيواجو ىػػذا القطػػاع تحػػديات كبيػػرة فػػي تخفػػي  ىػػذا االعتمػػاد بيػػدؼ تخفيػػؼ انبعاثػػات 61%

 :ويمكف أف يعتمد ىذا القطاع عمى اإلجراءات التالية لموصوؿ إلى ىذا اليدؼ. غازات الدفيئة

 التقػػاط تقانػػات ردود إضػػافة لخيػػار تحسػػيف المسػػتو  التقنػػي لممحطػػات بيػػدؼ رفػػع المػػ
  (CO2 capture technology)الكربوف  دثاني أكسي
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  النظيفػػػة مػػػف خػػػالؿ زيػػػادة االعتمػػػاد عمػػػى الطاقػػػات المتجػػػددة التقانػػػات زيػػػادة مسػػػاىمة
 .والطاقة النووية

ولمػػا كػػاف كػػال اإلجػػراءيف يتطمبػػاف اسػػتثمارات كبيػػرة فػػحف النتيجػػة سػػتكوف زيػػادة كبيػػرة فػػي 
 . اقة الكيربائيةأسعار الط

 سػػػػيؤدي التراجػػػػع المسػػػػتمر والمالحػػػػظ حاليػػػػال فػػػػي كميػػػػات الميػػػػاه العذبػػػػة المتاحػػػػة  :قطػػػػاع الميػػػػاه
توليػد  ،زراعػة، صػناعة) اإلنتاجيػةلالستخدامات المختمفة إلى إلحاؽ الضرر بالكثير مف الفعاليات 

ر كميػات كافيػة مػف التي تعتمػد بشػكؿ أساسػي عمػى تػوف( القطاع السكني) واالستيالكية..( كيرباء
. الكيربػاء وتوليدمف جية  أخر  تظير البنية التحتية الحالية تزايد الترثر بيف قطاعي المياه . المياه

 يػػاويتجمػػى اعتمػػاد قطػػاع التوليػػد عمػػى تػػوفر الميػػاه مػػف خػػالؿ كميػػات الميػػاه الضػػخمة التػػي تحتاج
الميػاه عمػى الكيربػاء فػي عمميػات  بالمقابؿ تزايد اعتماد قطػاع. في محطات التوليد عمميات التبريد

 تحميػة الميػاهل محطػات   مػع دخػوؿتوقع تزايد ىػذا االعتمػاد مسػتقبالل إضافةل ل، الضخ والنقؿ والتوزيع
وبػػػػالنظر لمتزايػػػػد المتوقػػػػع فػػػػي أسػػػػعار الكيربػػػػاء تماشػػػػيال مػػػػع إجػػػػراءات تخفيػػػػؼ . إلػػػػى نظػػػػاـ التػػػػزود
 .المجتمع المختمفة سيصبح تحديال تنمويال صعبال توفير المياه بأسعار مقبولة لشرائح االنبعاثات فحف 

 كانػت ولمػا . تمثؿ الكيرباء والمياه إحد  أىـ المتطمبػات الحيويػة لمقطػاع السػكني :القطاع السكني
كمتا الخدمتيف ستواجياف تحديات  جمة بفعؿ حساسيتيما لمتغيرات المناخية كما اتضح أعػاله، فػحف 

وسػػتعاني . وطػػأة التغيػػرات المناخيػػة وآثارىػػا المتوقعػػة القطػػاع الخػػدمي سػػيعاني بشػػكؿ كبيػػر تحػػت
ع تكػػاليؼ النتػػائج المباشػػرة سػػتكوف ارتفػػاألف  بشػػكؿ أكثػػر حػػدة مػػف غيرىػػا ةشػػرائح المجتمػػع الفقيػػر 

 .جتمعمائح الر خدمات المياه والكيرباء التي لف يتحقؽ توفيرىا بأسعار معقولة لجميع ش

 اخيةقابمية قطاع الطاقة لمواجهة التغيرات المن

 ر والتأقمـ المستقبميةفي مجابية التغيرات المناخية المتوقعة يبدي قطاع الطاقة العديد مف خيارات التغي  
يـ وفػػؽ متطمبػػات و تقػػإلػػى إجػػراء أو الخيػػارات المرشػػحة  /ويحتػػاج التثبػػت مػػف جػػدو  الخيػػار. المحتممػػة

 .والبيئية والمؤسساتية لقطاع الطاقة في أبعادىا االجتماعية واالقتصاديةالتنمية المستدامة 
وىػػو مػػا يعنػػي أف تكفػػؿ اسػػتراتيجية التػػزود المسػػتقبمية المقترحػػة تػػأميف خػػدمات التػػزود بالطاقػػة لجميػػع 

وبطريقػػػة مالئمػػػة بيئيػػػال عنػػػد مسػػػتو  تكمفػػػة يتناسػػػل مػػػع اؿ ع ػػػفو  وموثػػػوؽ   واؼ   شػػػرائح المجتمػػػع بشػػػكؿ  
إمكانيػػات  واسػػعة لمتعامػػؿ مػػع فػػي سػػورية وفقػػال ليػػذه المتطمبػػات يبػػدي قطػػاع الطاقػػة  .الشػػروط المحميػػة

إجػػػراءات  وتتػػػراوح مقػػػدرة قطػػػاع الطاقػػػة لمواجيػػػة التغيػػػرات المناخيػػػة بػػػيف .التغيػػػرات المناخيػػػة المتوقعػػػة
الترشيد وتحسيف كفػاءة التجييػزات وصػوالل لتخفيػؼ االعتمػاد عمػى الوقػود األحفػوري الػذي تصػؿ حصػة 
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ويمكػػف تصػػنيؼ الخيػػارات . قػػة األوليػػة فػػي سػػوريةمجمػػؿ الطامػػف % 73مسػػاىمتو الحاليػػة ألكثػػر مػػف 
 :المحتممة لقطاع الطاقة في مواجية التغيرات المناخية حسل انتي

o قطاع الكيرباء: 

 ،تحسيف الكفاءة بزيادة االعتماد عمى الدارة المركبة لمحطات التوليد 

 ،استبداؿ الفيوؿ بالغاز الطبيعي 

 ورفػع مسػػاىمتيا بشػكؿ مضػػطرد فػي نظػػاـ  تبنػي خيػار الطاقػػات المتجػددة والطاقػػة النوويػة
 التوليد المستقبمي،

 تخفي  الضياعات الفنية واالستجرار غير المشروع في مجاؿ التوزيع. 

o قطاع النقؿ: 

 والمترو، تالتحوؿ نحو وسائؿ النقؿ الجماعية الحديثة كالقطارا 

 ،التحوؿ نحو نقؿ البضائع بالقطارات عوضال عف الشاحنات 

 ؿ السػػيارات القديمػػة بػػأخر  حديثػػة ذات كفػػاءة  عاليػػة مػػع عػػدـ إىمػػاؿ زيػػادة وتيػػرة اسػػتبدا
 .(hybrid cars)الدور الواعد لنمط السيارات اليجينة 

o قطاع الصناعة: 

 ،رفع مردود العمميات الصناعية السيما في التطبيقات الحرارية 

 سمنتإعادة تأىيؿ وتحديث الفروع الصناعية ذات الكثافة الطاقية العالية كصناعة اإل. 

o قطاع الزراعة: 

 ،تحسيف كفاءة عمميات ضخ المياه 

  لطمل عمى المياهاإدارة تبني سياسات حكيمة في، 

 ،تحديث آليات العمميات الزراعية 

  ،الحد مف أنماط الزراعات ذات الكثافة المائية العالية كزراعة القطف 

o القطاع السكني: 

 اع السكني،تفعيؿ إجراءات الترشيد السموكية في جميع مناحي القط 

 ،تفعيؿ إجراءات الترشيد التقنية بخصوص زيادة عزؿ األبنية 

 ،تبني تقنيات تدفئة جديدة عوضال عف المداف  التقميدية ذات الكفاءة المتدنية 

 ،رفع حصة الطاقة الشمسية في تسخيف المياه والتدفئة 

 تحسف كفاءة أجيزة التكييؼ والتبريد. 
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طاع الطاقة لمواجية التغيرات المناخية ترتبط إلػى حػد كبيػر بمقػدرة وتوضح الخيارات أعاله أف قابمية ق
فعمػػى المسػػتو  التقنػػي يبػػدو خيػػار زيػػادة  .ىػػذا القطػػاع عمػػى اجتيػػاز التغيػػرات التقنيػػة والبنيويػػة المطموبػػة

كػػػذلؾ األمػػػر بالنسػػػبة لقابميػػػة قطػػػاع الطاقػػػة الجتيػػػاز . االعتمػػػاد عمػػػى الطاقػػػات النظيفػػػة واعػػػدال وواقعيػػػال 
في معظػـ القطاعػات )الطاقية الحالية التقانات الكثير مف ألف نظرال  وات البنيوية المطموبة لتحديثالتغير 

 . في وضع متقادـ( االستيالكية
قػػد بينػػت النتػػائج ف. تبػػدو العقبػػات واألعبػػاء المتوقعػػة فػػي تحقيػػؽ مػػا تقػػدـ فػػي البعػػديف التمػػويمي واإلداري

خيػػػاري الطاقػػػات المتجػػػددة والطاقػػػة النوويػػػة يبػػػدواف واعػػػديف  أفاألخيػػػرة السػػػتراتيجية التػػػزود المسػػػتقبمية 
[Hainoun, 2008 .] يتطمػػػػل ( بشػػػػكؿ أساسػػػػيطاقػػػػة الريػػػػاح )لكػػػػف زيػػػػادة حصػػػػة الطاقػػػػات المتجػػػػددة

تصػػؿ إلػػى ضػػعؼ مػػا ىػػو  -العنفػػات الريحيػػةبسػػبل تػػدني معامػػؿ إتاحيػػة -اسػػتطاعات تركيبيػػة عاليػػة 
 .ا يعني تكاليؼ إنشاء  عاليةعميو الحاؿ في محطات الوقود األحفوري وىو م

جراءات التأقمـ سياسات و   لتخفيؼ آثار التغيرات المناخيةالمحتممة ا 
يـ العديػػػد مػػػف السياسػػػات و لمتغيػػػرات المناخيػػػة عمػػػى قطػػػاع الطاقػػػة يمكػػػف تقػػػلتخفيػػػؼ انثػػػار المتوقعػػػة 

جػػػراءات التػػػأقمـ  والكفػػػاءةكمفػػػة يـ جػػػدو  السياسػػػة أو اإلجػػػراء المعتمػػػد التركيػػػز عمػػػى التو ويتطمػػػل تقػػػ. وا 
اإلجػػػراء أكثػػر جػػػدو  فػػػي أسػػػرع كممػػا كػػػاف  الزمنػػػيفكممػػػا كانػػػت تكمفػػة اإلجػػػراء أدنػػػى والتػػأثير . الزمنيػػة

 :ويمكف مراعاة اإلجراءات والسياسات التالية في سورية. خف  االنبعاثات وتخفيؼ آثارىا
o نظػاـ التوليػد  تشجيع خيػار الطاقػات المتجػددة والطاقػة النوويػة ورفػع مسػاىمتيا بشػكؿ مضػطرد فػي

 المستقبمي،

o  (السموكية والتقنية)تبني إجراءات الترشيد، 

o ة السيما توليد الكيرباء،يت التحوؿ الطاقاتشجيع إدخاؿ التكنولوجيات النظيفة في جميع عممي 

o ،إدخاؿ تقنيات تخفيؼ االنبعاثات بما فييا التقاط وتخزيف ثاني أكسيد الكربوف 

o خفػػػ  االسػػػتيالؾ وتسػػػريع دخػػػوؿ التجييػػػزات سػػػينعكس فػػػي  إزالػػػة الػػػدعـ عػػػف قطػػػاع الطاقػػػة ممػػػا
 وانالت ذات الكفاءة العالية،

o  إمكانية فر  قيود  عمى انبعاثاتCO2 (ضرائل أو غرامات.) 
 

انبعاثػػات الغػػازات فػػي سياسػػة التػػزود الطاقيػػة المسػػتقبمية عمػػى تخفػػي  ولتقيػػيـ أثػػر اإلجػػراءات المتبنػػاة 
إضػافةل لسػيناريوالتزود المرجعػي سػيناريو تػزود بػديؿ يعتمػد  ضمنال  تزود بالطاقة يجر  تحميؿ سيناريوى

فػػي الئحػػة الخيػػارات ويمثػػؿ ذلػػؾ اإلجػػراء األوؿ المبػػيف  .عمػػى فػػر  حصػػة مرتفعػػة لمطاقػػات المتجػػددة
 .وقد يكوف أكثرىا نجاعةل في المساىمة في تخفيؼ إصدارات غازات الدفيئة أعاله
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 سيناريو التزود المرجعي
اسػػتراتيجية التػػزود المثمػػى المطػػورة فػػي المرجػػع ىػػذا السػػيناريو عمػػى فرضػػيات ونتػػائج تعتمػػد معطيػػات 

[Hainoun, 2008 .] وقد جر  حسال كميػة إصػدار ثػاني أكسػيد الكربػوف لقطػاع الطاقػة ليػذا السػيناريو
لموازنة نتائج السيناريوىات البديمة األخػر  بيػا بخصػوص  (base-line)واعتمادىا كقيـ مرجعية مقارنة 

وفي حالة قطاع ا لكيربػاء تعتمػد كميػة االنبعاثػات لمسػيناريو المرجعػي عمػى خمػيط  .تخفيؼ االنبعاثات
التطػور المسػتقبمي  3ويبػيف الجػدوؿ  .الطاقية المعتمد لتغطية الطمل المستقبمي عمػى الكيربػاءالتقانات 

المعطيات ترتكز إلى  عممال أف ىذه. المتوقع لمطمل عمى الطاقة النيائية موزعة حسل نمط االستيالؾ
نتػائج دراسػة وطنيػػة معمقػة حػوؿ تطػػور الطمػل النيػائي عمػػى الطاقػة لمحالػة المرجعيػػة باعتمػاد منيجيػػة 

 [. Hainoun, 2004]االستيالؾ النيائي 
 

 [Mtoe]تطور الطمل النيائي عمى الطاقة حسل نمط االستيالؾ  :(5) رقـ الجدوؿ
 المجموع االستخدامات الالطاقية د المحركاتوقو  االستخدامات الحرارية الكهرباء السنة

MWyr Mtoe 7أسفمت 8مواد لقيمة   
2003 2420 1.823 6.218 4.212 0.672 0.308 13.233 

2004 2567 1.933 6.512 4.372 0.692 0.316 13.825 

2005 2722 2.050 6.822 4.538 0.713 0.323 14.446 

2007 3010 2.267 7.508 4.979 0.756 0.343 15.853 

2010 3501 2.637 8.673 5.723 0.826 0.375 18.235 

2015 4524 3.408 11.114 7.337 0.958 0.421 23.237 

2020 5878 4.427 14.197 9.493 1.111 0.486 29.714 

2025 7638 5.753 18.010 12.286 1.288 0.581 37.918 

2030 9985 7.520 22.699 15.870 1.493 0.777 48.359 

 

جػػر  تطػػوير سػػيناريو تػػػزود  3ولمواجيػػة التطػػور المسػػتقبمي لمطمػػل عمػػى الطاقػػة المبػػيف فػػي الجػػدوؿ 
فػي ىػذا السػيناريو جػر  اسػتثمار . مرجعي يحقؽ أمف التزود عند تكمفة دنيػا لمنظػاـ خػالؿ فتػرة الدراسػة

مكانات االستيراد التحوؿ الطاقية المتاحة بشكؿ متوازف، كما روعيت إتقانات مصادر الطاقة الوطنية و 
التطور المسػتقبمي لمطمػل عمػى الطاقػة  00ويبيف الشكؿ  [.Hainoun, 2008]والتصدير لتغطية الطمل 

سيواصػػػؿ اعتمػػػاده عمػػػى  ةاألوليػػػة لمسػػػيناريو المرجعػػػي والػػػذي يتضػػػح منػػػو أف نظػػػاـ الطاقػػػة فػػػي سػػػوري
  .المصادر األحفورية بشكؿ رئيسي لتأميف التزود بالطاقة األولية

                                                           
7
  Asphalt data not included in MAED results. The data up to the year 2010 refer to official estimation, for the following years an 

annual growth rate of 3% has been assumed.  
8
 For fertilizer and petrochemical industry 
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  .التطور المستقبمي لمطاقة األولية حسل نمط الوقود لسيناريو التزود المرجعي: (12)رقـ شكؿ ال
 

 (سيناريو التزود البديؿ)سيناريو الطاقات المتجددة 
يعتمد ىذا السيناريو عمى تبني سياسة أكثر مراعاة لممتطمبات البيئية، وييدؼ مف خالؿ زيادة مساىمة 

تقمػيص لتزود المستقبمي إلى تحميؿ إمكانية تحسيف أمػف التػزود مػف خػالؿ الطاقة المتجددة في سياسة ا
ويػوفر  .االعتماد الوطني عمػى الوقػود األحفػوري، والحػد مػف انبعاثػات غػازات الدفيئػة فػي قطػاع الطاقػة

لتقػػدير تكػػاليؼ خفػػ  االنبعاثػػات مػػف خػػالؿ مقارنػػة التكمفػػة الكميػػة لنظػػاـ  ىػػذا السػػيناريو وسػػيمة ناجعػػة
وقد اعتمدت في ىذا السػيناريو خيػارات العنفػات . حالة ىذا السيناريو مع السيناريو المرجعي التزود في

. ات الحراريػػةقػػالريحيػػة والخاليػػا الضػػوئية فػػي عمميػػات توليػػد الكيربػػاء والمجمعػػات الشمسػػية فػػي التطبي
  :وتتمثؿ الفرضيات الرئيسية ليذا السيناريو بما يمي

 0111عاـ % 01إلى  0101عاـ % 0وليد الكيرباء مف زيادة حصة الطاقة المتجددة في ت . 

  مػػػف مجمػػػؿ فػػػي التطبيقػػػات % 01رفػػػع مسػػػاىمة الطاقػػػة الشمسػػػية بشػػػكؿ مضػػػطرد وصػػػوالل إلػػػى
 .0111الحرارية عاـ 

 

تػػػأثير زيػػػادة حصػػػة الطاقػػػة المتجػػػددة فػػػي توليػػػد الكيربػػػاء عمػػػى تطػػػور االسػػػتيالؾ  01الشػػػكؿ  فويبنػػػي
المتجػددة بالتقانػات مف الطاقة الكيربائيػة % 01الوصوؿ إلى توليد  المستقبمي لموقود، حيث يالحظ أف
 .0111عاـ مف الفيوؿ  مكاف ل  ال مميوف طن 0.3سيساعد في توفير ما يقرل مف 
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 .والسيناريو المرجعيالطاقات المتجددة تطور الفرؽ بيف الطاقة األولية لسيناريو  :(13) رقـ الشكؿ

  جعي والمتجددمقارنة نتائج السيناريو المر 
ساسػػي عمػػى قطػػاع توليػػد الكيربػػاء نظػػرال لػػدوره المحػػوري فػػي نظػػاـ التػػزود أتركػػز ىػػذه المقارنػػة بشػػكؿ 

نظاـ بنية  03والشكؿ  02ويبيف الشكؿ . دوره كمصدر رئيسي النبعاثات غازات الدفيئةكذلؾ الطاقي و 
 . ريوىيفالمسين 0111المستقبمي عاـ التوليد الكيربائي 
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 0111توزع االستطاعة الجديدة المركبة عاـ  :(15) رقـ شكؿ

 .لسيناريو الطاقات المتجددة حسل نمط المحطة

 0111توزع االستطاعة الجديدة المركبة عاـ  :(14) رقـ شكؿ
 .لمسيناريو المرجعي حسل نمط المحطة
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وقػػػد بمغػػػت . MW 07111إلػػػى حػػػوالي  0111بػػػة لمسػػػيناريو المرجعػػػي عػػػاـ وصػػػمت االسػػػتطاعة المرك
 MW 0211توزعػػػت بمعػػػدؿ  MW 04121االسػػػتطاعات الجديػػػدة المضػػػافة خػػػالؿ فتػػػرة الدراسػػػة إلػػػى 

 لمعنفات البخاريػة العاممػة عمػى الفيػوؿ MW 01211لمعنفات الغازية، و MW 0311لمدارة المركبة، و 
ولػػػـ يجػػػر اختيػػػار الخاليػػػا أو . عنفػػػات ريحيػػػة MW 21ةل لػػػػ لممحطػػػات النوويػػػة إضػػػاف MW 0411و 

 .المزارع الشمسة في نظاـ التوسع األمثؿ رغـ ترشيحيا وذلؾ نظرال لتكاليؼ إنشائيا العالية جدال 
عػاـ  MW 02111بالمقابؿ يظير سيناريو الطاقة المتجددة أف االستطاعة الكمية المركبة ستصؿ إلى 

مػف مجمػؿ الكيربػاء المولػدة عػاـ % 01اىمة الطاقات المتجػددة إلػى أف رفع مسوىو ما يعني ، 0111
وتسػاىـ طاقػة  .عػف السػيناريو المرجعػي MW 4111ر ابمقػدمركبػة السػتطاعة زيادة االيتطمل  0111

عػػاـ  MW 3631إلػػى  0101عػػاـ   MW 021الريػػاح بالحصػػة األكبػػر حيػػث سػػتزيد مسػػاىمتيا مػػف 
 0111وسػػتولد الطاقػػات المتجػػددة عػػاـ  (.لكميػػة المركبػػةمػػف االسػػتطاعة ا% 02أي مػػا يقابػػؿ )  0111

وليس ىناؾ مف شؾ في أف بناء ىذه السعات الكبيرة مف العنفات الريحية سيغير . TWh 01أكثر مف 
بنية نظاـ التوليػد حيػث سػتقوـ المحطػات الريحيػة باسػتبداؿ المحطػات األكثػر تكمفػة والمتمثمػة بالعنفػات 

 .السيناريو المرجعيالعاممة عمى الفيوؿ في حالة 
لمسػػػيناريو المرجعػػػي  MW 0311مػػػف جيػػػة  أخػػػر  سػػػتزداد االسػػػتطاعة المركبػػػة لمعنفػػػات الغازيػػػة مػػػف 

لسػػػػػيناريو الطاقػػػػػات المتجػػػػػددةن فػػػػػي حػػػػػيف سػػػػػتبقى مسػػػػػاىمة الػػػػػدارة المركبػػػػػة  MW 0211مقارنػػػػػةل مػػػػػع 
لطاقػػة الكيربائيػػة تطػػور توليػػد ا 05و  04ويػػبف الشػػكالف . والمحطػػات النوويػػة ذاتيػػا فػػي السػػيناريوىيف

يالحػػظ أف الطمػػل عمػػى الكيربػػاء نمػػا مػػف . خػػالؿ فتػػرة الدراسػػة حسػػل نمػػط الوقػػود لكػػال السػػيناريوىيف
06.3 TWh  012.6إلى حوالي  0111عاـ TWh  بما يقابؿ معدؿ وسطي سنوي يقرل ) 0111عاـ
% 70ف حػوالي وقد تنامت حصة الوقود األحفوري لمسيناريو المرجعي في المرحمة األولى مػ %(3مف 
نظػػػرال لمػػػدور المتنػػػامي % )65.3ثػػػـ تراجعػػػت بعػػػدىا لتصػػػؿ فػػػي نيايػػػة الدراسػػػة إلػػػى حػػػوالي % 74إلػػػى 

بالمقابؿ ستتراجع حصة الوقود األحفوري لسيناريو الطاقػات المتجػددة  (.0101لمخيار النووي بعد عاـ 
عمػػى الفيػػوؿ بمحطػػات محطػػات العاممػػة الويعػػود ذلػػؾ إلػػى اسػػتبداؿ . نيايػػة الدراسػػة% 56وصػػوالل إلػػى 

 . ريحية
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تطور توليد الكيرباء حسل نمط الوقود  :(17)رقـ  الشكؿ
 لسيناريو الطاقات المتجددة

تطور توليد الكيرباء حسل نمط الوقود  :(16) رقـ الشكؿ
 لمسيناريو المرجعي

 

ففػي . تطور كميات الفيوؿ والغاز المستيمكة في توليد الكيرباء لمسيناريوىيفمقارنة ل 4ويظير الجدوؿ 
فػػي كميػػات الفيػػوؿ المسػػتيمؾ لمسػػيناريو المتجػػدد  ال حػػيف بقيػػت كميػػات الغػػاز الطبيعػػي ذاتيػػا تحقػػؽ وفػػر 

 .0111عاـ   ktoe 0116وصوالل إلى  0101عاـ  ktoe 631مقارنة مع المرجعي بمغت 
 

 (ktoe)استيالؾ الفيوؿ في توليد الكيرباء لمسيناريو المرجعي والمتجدد  مقارنة: (6)رقـ الجدوؿ 
NG HF  

Ref_Sc Ren _Sc Ref_Sc Ren _Sc HF Sveing  

3255 3255 2704 2704 0 2003 
3208 3208 3229 3229 0 2004 
3194 3194 3150 3150 0 2005 
5117 5078 1501 1501 0 2007 
4656 4576 2891 2891 0 2010 
4576 4576 3771 3771 0 2015 
3296 3296 7433 6582 850 2020 
3210 3210 10688 9253 1436 2025 
3020 3020 16432 14094 2338 2030 

  مقارنة انبعاثات غازات الدفيئة لمسيناريوهيف
رجعػي، لمسػيناريو المتجػدد مقارنػةل مػع الم( CO2)تظير المقارنة تراجع كميات انبعاثات غػازات الدفيئػة 
ثػػاني أكسػػيد الكربػػوف عػػاـ  ال مػػفمميػػوف طنػػ 0.6حيػػث يالحػػظ أف كميػػة االنبعاثػػات قػػد تراجعػػت بمعػػدؿ 

وىػػو مػػا يقابػػؿ  0111ثػػاني أكسػػيد الكربػػوف عػػاـ  ال مػػفمميػػوف طنػػ 5.3ثػػـ تزايػػدت لتصػػؿ إلػػى  0101
 .مف مجمؿ االنبعاثات ليذا العاـ%  2.3خف  قدره 
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اني أكسيد الكربوف لمسيناريو المرجعي والمتجدد ومعدؿ انخفا  اإلصدارات في مقارنة انبعاثات ث: (7)رقـ الجدوؿ 
 .قطاع الكيرباء

 كمية اإلصدارات

(Mton) 

2003 2005 2007 2010 2015 2020 2025 2030 

 168.2 127.4 99 77.3 63.5 55 51.7 47.8 السيناريو المرجعي

 160.7 122.8 96.2 77.3 63.3 55 51.7 47.8 السيناريو المتجدد

 CO2 0 0 0 -0.2 0 -2.8 -4.6 -7.5تراجع إصدارات 

 

% 30نتجػت بنسػبة  CO2 ال مميوف طن 06إلى حوالي  0111وصمت كمية انبعاثات قطاع الطاقة عاـ 
تطػػور معػػدؿ اإلصػػدارات خػػالؿ  04ويوضػػح الشػػكؿ . عػػف حػػرؽ الغػػاز والفيػػوؿ عمػػى التػػوالي% 26و 

ويبيف السػيناريو . 0101الطاقات المتجددة بدأ بالظيور عاـ  فترة الدراسة حيث يالحظ أف تأثير دخوؿ
مػػػػرة  1.2مػػػػرات مقارنػػػػةل مػػػػع  1المرجعػػػػي أف كميػػػػة اإلصػػػػدارات خػػػػالؿ فتػػػػرة الدراسػػػػة ارتفعػػػػت بمعػػػػدؿ 

 و ال مميػػػػػػػػػػػوف طنػػػػػػػػػػػ 32إلػػػػػػػػػػػى  ووصػػػػػػػػػػػوالل ل  ال ميػػػػػػػػػػػوف طنػػػػػػػػػػػم 06لمسػػػػػػػػػػػيناريو المرجعػػػػػػػػػػػي انطالقػػػػػػػػػػػال مػػػػػػػػػػػف 
  (.06الشكؿ )ي مى التواللمسيناريو المتجدد والمرجعي ع ال مميوف طن 40 

 لمسػػػػػػػػيناريو المتجػػػػػػػػدد ال مميػػػػػػػػوف طنػػػػػػػػ 673وسػػػػػػػػتبم  كميػػػػػػػػة االنبعاثػػػػػػػػات الكميػػػػػػػػة خػػػػػػػػالؿ فتػػػػػػػػرة الدراسػػػػػػػػة 
 لمسػػػػيناريو المرجعػػػػي وىػػػػو مػػػػا يعنػػػػي إمكانيػػػػة خفػػػػ   لالنبعاثػػػػات تصػػػػؿ لحػػػػوالي ال مميػػػوف طنػػػػ 751و  

 .(مف مجمؿ انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف% 5.5أو ما يقابؿ ) ال مميوف طن 53
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خالؿ فترة الدراسة لمسيناريو المرجعي لقطاع الكيرباء تطور معدؿ إصدارات ثاني أكسيد الكربوف : (18) رقـ الشكؿ
 .(ال مميوف طن)والمتجدد 
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لكػػال (CH4&N2O) تطػػور إصػػدار  07أمػػا بانسػػبة لالنبعاثػػات األخػػر  لقطػػاع الكيربػػاء فيبػػيف الشػػكؿ 
ويالحػػظ أنػػػو باإلمكػػػاف إىمػػػاؿ ىػػذه االنبعاثػػػات فػػػي قطػػػاع الكيربػػػاء . يف خػػػالؿ فتػػػرة الدراسػػػةالسػػيناريوى

مػػػف مجمػػػؿ انبعاثػػػات ىػػػذا % 0مقارنػػػةل مػػػع إصػػػدارات ثػػػاني أكسػػػيد الكربػػػوف حيػػػث ال تتجػػػاوز حصػػػتيا 
أف وتيػػرة تزايػػد إصػػدار ىػػذه الغػػازات فػػي السػػيناريو المتجػػدد أدنػػى منيػػا فػػي  07ويبػػيف الشػػكؿ . القطػػاع
عمػػى  N2Oو  CH4لكػػؿل مػػف  CO2eq ال كيموطنػػ 061و  40ناريو المرجعػػي حيػػث سػػتتراجع بمعػػدؿ السػػي

 . التوالي
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في قطاع الكيرباء خالؿ فترة الدراسة لمسيناريو المرجعي  CH4 & N2Oمقارنة لتطور إصدارات  :(19)رقـ الشكؿ 
 .(CO2مكاف  لػ كيمو طف)والمتجدد 
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