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 مختصرة  نبذة
ي منطقة  e-mobilityوالتنقل بالطاقة الكهربائية ) (  EEيهدف هذ التقرير إىل تقديم نظرة عامة عن الوضع الحاىلي لتنفيذ برامج كفاءة الطاقة ) 

( ف 

 البحر األبيض المتوسط. 
ي آليات إضافية بجانب تطوير مصادر الطاقة المتجددة ) 

ي RESوكذلك، يجب عىل الهيئات الناظمة النظر ف 
( من أجل تحقيق أهداف التغير المناخ 

ي هذا التقرير، يمكن تحديد قس 
. ف  ي
، األول مخصص لتطوير تدابير كفاءة الطاقة وتنفيذها من جانب أعضاء والوصول إىل االنتقال الطاف  مير  رئيسيير 

MEDREG  ( كير  عىل اإلطار التنظيمي والحوافز لتسهيل تحقيق أهداف كفاءة الطاقة
ي دولهم، مع الي 

 (. EEف 
ي تعمل بالو 

ح اآلليات القائمة الستبدال المركبات الت  ، فيوضح دراسات الحالة حول نشر التنقل بالطاقة الكهربائية لشر ي
قود األحفوري  أما القسم الثان 

ي لك 
  ل دولة. بمركبات كهربائية. إضافة إىل ذلك، يوفر البيانات الحديثة المتعلقة بالمركبات الكهربائية العاملة ومحطات الشحن الكهربان 

ي منطقة البحر األبيض المتوسط ومجموعة من التوصيات للهيئات لناظمة
ي تلخص النتائج الرئيسية ف 

ا، يقدم التقرير بعض المحصالت الت  ً  أخير
ي دولهم. 

 وصانعي السياسات لتسهيل تنفيذ كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 
   

 وتقدير  شكر
ي هذا التقرير نتيجة المها 

تود    MEDREG( التابعة لــ  RES WGم الذي نفذتها مجموعة عمل البيئة ومصادر الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ) يأن 

MEDREG   .التوجه بالشكر إىل مجموعة عمل الطاقات المتجددة عىل مساهمتها ومجهودتها 
ديلهو )هيئة تنظيم خدمات الطاقة )   واضعو الصياغة الرئيسيون:  وفيسور د. بيدرو فير ي لحفظ ERSEالير

تغال( سورينا مرتض  ) المركز اللبنان  (، الير

)هيئة تنظيم   Giovanni Taglialatela(، الجزائر( والسيد  CREG(، لبنان( والسيدة شفيقة بهلول )هيئة تنظيم الكهرباء والغاز ) LCECالطاقة ) 

 (، إيطاليا(ARERAبيئة ) الطاقة والشبكات وال 
ي وضع الصياغة:  

 
ي منطقة البحر األبيض المتوسط(المساعدون ف

ي )سكرتارية رابطة منظمي الطاقة ف 
 بردي هوشا والمير  عبد القادر زيتون 

ي  
ون   ators.orgregul-www.medregللمزيد من المعلومات، يرخر زيارة الموقع اإللكي 

  :  إذا لديك أية استفسارات تتعلق بهذا التقرير، يمكنك التواصل معنا عير
ي لسكرتارية  

ون  يد اإللكي     MEDREG  :regulators.org-info@medregالير
 

 المسؤولية  إخالء  
. تقع مسؤولية محتوى التقرير عىل   ي ورة وجهات نظر   MEDREGتم إنتاج هذا المنشور بدعم ماىلي من االتحاد األورونر وحدها وال تعكس بالض 

 . ي  االتحاد األورونر
 
 MEDREG عن نبذة
ي منطقة البحر األبيض المتوسط، وتضم   MEDREGتعد 

ي  دولة تمت 22جهة تنظيمية من   27هي رابطة لمنظمي الطاقة ف  د عير االتحاد األورونر

 ومنطقة البلقان وشمال إفريقيا. 
القدرات عن طريق عقد   MEDREGتعمل   تنمية  تعزيز نشاطات  باإلضافة إىل  المساعدة ألعضائها  المعلومات وتقديم  تبادل  لتسهيل  كمنصة 

ي منطقة البحر المتوسط مًعا لتحسير  أعمال التنسيق بير  أس
نت والدورات التدريبية وورش العمل. يعمل منظمو الطاقة ف  واق  الندوات عير اإلني 

ي منطقة الحوض األورو الطاقة اإلقليمية وتشر 
ي للسوق ف  . - يعاتها، سعًيا وراء تكامل تدريجر  متوسطي

ي منطقة البحر األبيض المتوسط ) 
(، عن طريق التعاون المستمر وتبادل المعلومات بير  األعضاء، إىل MEDREGتهدف رابطة منظمي الطاقة ف 

ي البنية التحتية ، 
والتنمية عير استخدام أنظمة طاقة آمنة ومأمونة وفّعالة من حيث التكلفة   تعزيز حقوق المستهلك وكفاءة الطاقة واالستثمار ف 

 ومستدامة بيئًيا. 
ي منطقة البحر األبيض المتوسط ) 

 ( من مدينة ميالن بإيطاليا مقًرا لها. MEDREGتتخذ سكرتارية رابطة منظمي الطاقة ف 
ي  
ون      regulators.org-www.medregللمزيد من المعلومات، يرخر زيارة الموقع اإللكي 

http://www.medreg-regulators.org/
mailto:info@medreg-regulators.org
http://www.medreg-regulators.org/
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 المقدمة
 



ي دول البحر المتوسط
 برامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 

 المقدمة
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ال المثال، كمية  الطاقة )عىل سبيل  بناّء عىل قدر إدخال معير  من  إنتاجه  يمكن  الذي  الناتج  المقدار  الطاقة إىل  طاقة بصفة عامة، تشير كفاءة 

ي 
، كانت كفاءة استخدام الطاقة مرتبطة ف  ي

ي الماض 
ي لُمدخل معير  من الطاقة الكهربائية(. ف 

ي يمكن أن ينتجها محرك كهربان 
الغالب  الميكانيكية الت 

ي عام  
(. ومع ذلك، ف  ي

ي المبان 
لية ونظام التدفئة ف  بشأن كفاءة   EU/    27/ 2012، وضع التوجيه رقم  2012بالمستخدمير  الفرديير  )األرس المي  

ي نسبة ناتج األداء أو 
ا أوسع لهذا المفهوم: "كفاءة الطاقة" تعت 

ً
ي أن كفاءة إىل مدخالت الطاقة ". ه  الطاقة أو  السلع أو  الخدمة الطاقة تعريف

ذا يعت 

ا إىل الخدمات النهائية أو السلع أو األداء الناتج عن استخدام الطاقة. عىل سب 
ً
يل المثال، يمكننا الطاقة ال تشير فقط إىل العمليات الميكانيكية بل أيض

ل، والطاقة المستخدمة لتوليد الطاقة، والطا  ي المي  
لية، اعتبار كفاءة الطاقة بعدة طرق: الطاقة المستهلكة ف  قة الالزمة لتشغيل أحد األجهزة المي  

 وما إىل ذلك. 
ي جميع القطاعات االقتصادية بشكل أو بآخر. يعد االستخدام الفّعال للطاقة، الذي يعمل ع 

ىل بمعت  آخر، تتعدد أبعاد كفاءة الطاقة وتحدث ف 

، أمًرا مهًما للمستهلكير  وكذلك لل   جهود المبذولة إلزالة الكربون من اقتصاداتنا ومجتمعنا. تحسير  كمية الطاقة الالزمة لتحقيق ناتج معير 
ي عام  

ف   . ي
النهان  والتوزيــــع واالستهالك  النقل  إىل  التوليد  بأكملها، من  القيمة  الكفاءة عير سلسلة  تعزيز  يمكن  الطاقة،  ي قطاع 

ت   2019ف  ، نشر

MEDREG   الف الفنية وغير  الخسائر  للتعامل مع  التنظيمية  الطاقة. تقريًرا عن "الممارسات  المؤثرة عىل فقدان  العوامل  لتحليل  للكهرباء"،  نية 

  ويتضمن هذا خصائص ألنظمة الطاقة، وفهم الخسارة، والنقل، والتوزيــــع، والخسارة غير الفنية، وحساب الخسارة، وتغطية الخسارة، والتدابير 

 عن الحوافز التنظيمية المطبقة ودور ا 
ً
لهيئات الناظمة. يقدم التقرير توصيات للحد من فقدان الطاقة المطبقة للتخفيف من فقدان الطاقة، فضال

ا من أجل حماية المستهلك، بهدف إرشاد أعضاء  
ً
بشأن تنفيذ تدابير ملموسة    MEDREGمن منظور ليس فقط من منظور كفاءة الطاقة ولكن أيض

 تراعي الوضع االقتصادي واالجتماعي لبالدهم. 
تحقيق اقتصاد تنافسي منخفض الكربون عىل تمكير  االستثمارات المستدامة بيئًيا، وخاصة فيما يتعلق يعتمد بشكل أساسي الهدف طويل المدى ل 

، واالنتقال إىل السيارات الكهربائية، وتطوير شبكات الكهرباء الذكية، مع تعزيز استخدام الطاقة المت  ي
ي المبان 

جددة للحد بخفض استهالك الطاقة ف 

، فإن تطوير GHGراري ) من انبعاثات غازات االحتباس الح  ي (. نظًرا ألن النقل هو أحد القطاعات الرئيسية المسؤولة عن انبعاثات االتحاد األورونر

ة.    سياسات التنقل بالطاقة الكهربائية يمكن أن يسهل خفضها بدرجة كبير
ا تطوي 

ً
ي منطقة  يتناول هذا التقرير استكشاف كفاءة الطاقة من منظور تحسير  استهالك الكهرباء. ندرس أيض

ر سياسات التنقل بالطاقة الكهربائية ف 

ي سياق تكامل نظام الطاقة، وبالت 
ي زيادة االستخدام الفّعال للموارد بقطاع النقل ف 

اىلي المساهمة البحر األبيض المتوسط، نظًرا إلمكانية مساعدتها ف 

 . ي إزالة الكربون من االقتصاد الكىلي
 ف 

( هذا التقرير الذي يشكل أول تقرير تقدمه الهيئات الناظمة للطاقة RES WGلمتجددة وكفاءة الطاقة )أعدت مجموعة عمل البيئة ومصادر الطاقة ا 

تغال ) ي الير
 (. 2022- 2020( لرئاستها لمجموعة العمل لمدة عامير  )CREG( والجزائر ) LCEC( ولبنان ) ERSEف 

ي منطقة البحر األبيض 4إىل    2يضم التقرير سبعة فصول، حيث يركز الجزء األول )الفصول من  
 
( عىل كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف

ي )الفصالن  
 لالستبيان ودراسات حالة مقدمة من 6و    5المتوسط مع بعض الرؤى حول خصوصيات الدول األعضاء. ويقدم الجزء الثان 

ً
( تحليال

ي الفصل السابع ملخًصا لالستنتاجات ويقدم بعض التوصيات لصناعي السياسات MEDREGاء  أعض 
ا إىل الفصول السابقة، يعرض التقرير ف 

ً
. استناد

بشأن كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية. 
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ي )  MEDREGتشمل منطقة    أوروبية أعضاء باالتحاد األورونر
ً
ي )خاصة القواعد التنظيمية والتوجيهات(، EUدوًل يعات االتحاد األورونر ( وتتبع تشر

ي المعتاد خططها الوطنية الخاصة. 
 ودول غير أوروبية يكون لديها ف 

ي الوصول إىل 
، يتمثل الهدف ف  ي ي االتحاد األورونر

، مع بند بشأن 2030قل من كفاءة الطاقة بحلول عام عىل األ ٪ 32.5 بالنسبة للدول األعضاء ف 

ي الهدف البالغ   . 2023مراجعة تصاعدية محتملة بحلول عام 
ي للطاقة يبلغ  2030٪ لعام 32.5يعت 

مليون طن نفط مكاف    956استهالك نهان 

ي المكون من  1,273و/أو استهالك طاقة أولية يبلغ  ي االتحاد األورونر
 . 2030ولة بحلول عام د   28مليون طن نفط مكاف   ف 
ي وضع خطة وطنية   عىل كل دولة من دول االتحاد األورونر

ة سنوات  10( مدتها  NECPمتكاملة للطاقة والمناخ )  يتعير  حدد    2030- 2021للفي 
ُ
، ت

ي أهداف 
(. GHGالمتعلقة بكفاءة الطاقة، والطاقة المتجددة، وانبعاثات غازات االحتباس الحراري )   2030خاللها كيفية مساهمتها ف 

1
  

ي 0.8، يجب عىل كل دولة تحقيق توفير سنوي ال يقل عن  2030من أجل تحقيق هدف  
ي للطاقة ف 

ة ما بير     ٪ من حيث االستهالك النهان 
الفي 

ام بكفاءة الطاقة ) 2030إىل   2021  ( أو تدابير السياسة البديلة أو كليهما. EEOS. لهذا الهدف، يمكن لكل دولة إما استخدام مخطط االلي  
ائب. إضافة إىل هذه التدا  ي بتدابير السياسة البديلة اتخاذ تدابير سياسة أخرى غير تلك المتعلقة بالض  ي التوجيه األورونر

، يجب عىل دول يعت  بير

ي وضع أنظمة قياس وتحكم وتحقق توفر عىل األقل مراقبة إحصائية لتتبع تحسير  كفاءة الطاقة لدى األطراف المشاركة أو ال  مفوضة. االتحاد األورونر
 يجب تنفيذ إجراءات القياس والتحكم والتحقق بشكل مستقل عن األطراف المشاركة أو المفوضة. 

ص  ص ومالطة تحقيق توفير    ومع ذلك، بالنسبة لقير . يتعير  عىل قير ي الدولتير 
ومالطة ، فإن المتطلبات تكون أقل بسبب حجم سوق الكهرباء ف 

ي للطاقة يعادل توفير جديد بنسبة 
ي االستخدام النهان 

ة  0.24تراكمي ف  ي للطاقة للفي 
 . 2030- 2021٪ من االستهالك النهان 

. وتشمل هذه    بجانب ذلك، وتتأهل تدابير تحسير  كفاءة الطاقة  ي
ام توفير طاقة االستخدام النهان   

ي االعتبار بهدف تحقيق الي 
ي النقل ألخذها ف 

ف 

، أو ا  ، والنقل الجماعي ي
ي إىل ركوب الدراجات، والمسر لتنقل التدابير سياسات مخصصة، ضمن أمور أخرى، لتعزيز كفاءة المركبات، والتحول النموذخر

ي الذي يقلل من الطلب عىل   النقل.   والتخطيط الحض 
ي التوجيه رقم  

ي والمجلس، بتاريــــخ    EU/    2002/ 2018تم توضيح المتطلبات التفصيلية ف  لمان األورونر ، والذي  2018ديسمير    11الصادر عن الير

 بشأن كفاءة الطاقة.   EU/   27/ 2012يعدل التوجيه 
ي منطقة البحر المتو 

 سط. يوضح الشكل التاىلي نظرة عامة عىل تنفيذ سياسات كفاءة الطاقة ف 
 

 
1
lex.europa.eu/legal-https://eur-بشأن حوكمة اتحاد الطاقة والعمل المناخي،   2018ديسمبر    11للبرلمان األوروبي والمجلس المؤرخ    1999/ 2018الئحة )االتحاد األوروبي(    

content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.328.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2018:328:TOC 

https://ec.europa.eu/info/energy-climate-change-environment/overall-targets/national-energy-and-climate-plans-necps_en
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ي ، فإن كل دولة لديه  ا  عىل الجانب اآلخر من منطقة البحر األبيض المتوسط، نظًرا لغياب اتحاد اقتصادي وسياسي موحد مثل االتحاد األورونر

ي تضعها حكومتها. تراعي عادة أهداف كفاءة الطاقة خصائص 
خططها / سياستها الوطنية أو تدابير تسع من خاللها إىل تحقيق األهداف الت 

 الطاقة والقدرات التمويلية المتاحة. أنظمة  

ي الدول غير األوروبية بمنطقة البحر المتوسط. وُيوضح لكل دولة نو 
ع  يوضح الجدول التاىلي بعض المعلومات العامة عن برامج كفاءة الطاقة ف 

، ومراجع البيانات.   التدابير ومدتها، والقطاعات المستهدفة، واألهداف/التدابير

 المتوسط البحر منطقة في  الطاقة كفاءة  تنفيذ . 1 شكل 
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https://www.mcinet.gov.ma/en/content/renewable-energy#:~:text=Energy%20efficiency%20along%20with%20the,2020%20and%2015%25%20by%202030
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 الطاقة  نظام تكامل  سياق  في  الطاقة  كفاءة

 



ي دول البحر المتوسط
 برامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 
ي  
 سياق تكامل نظام الطاقةكفاءة الطاقة ف 

 14( | RES WG) المتجددة الطاقات عمل مجموعة 

ها، وتقييم يتناول هذا الفصل معالجة تعزيز كفاءة أنظمة الطاقة، ومناقشة القدرة الفعلية لمنطقة البحر األبيض المتوسط عندما يتعلق األمر بتنفيذ

 . ي
 إمكاناتها من حيث دعم االنتقال الطاف 

 
وتركيبها، واستخدام هذه المعدات والتقنيات بجانب يحدث تعزيز كفاءة الطاقة ألنظمة الكهرباء عندما يتم تحفير  تصميم المعدات والتقنيات  

. يمكن أن يتم تعزيز  ي
 من االستخدام الممكن الستهالك الطاقة األوىلي و/ أو االستخدام النهان 

كفاءة الطاقة   توليد الطاقة وتشغيل الشبكة بالحد األدن 

ي األنظمة الكهربائية بدرجات مختلفة من التعقيد والتفاعل مع األنظمة الك
 هربائية. ف 

 
ي تهدف أساًسا إىل خفض استهالك االستخدام 

ي   تتعلق "المرحلة األوىل" من تكامل كفاءة الطاقة مع أنظمة الكهرباء بالتقنيات والسياسات الت 
النهان 

ي بشكل أفضل، واستبدال المصابيح واألجهزة بأخرى أكير ك 
فاءة، واستبدال اآلالت للكهرباء. ومن األمثلة عىل هذه السياسات والتقنيات عزل المبان 

ا للكهرباء. تتعلق المرحلة األوىل بـ "أساسيات" أي سياسة تسع إىل تكامل كفاءة الطاقة وتحق 
ً
ي الصناعة بأجهزة أقل استهالك

يق الهدف  القديمة ف 

ي تنفذ سياسة كفاءة الطاقة عن طريق الدعم المبارسر 
ي جميع الدول الت 

 )اإلعانات المالية( وغير المبارسر  منها ويمكن مالحظتها، بدرجات مختلفة ، ف 

ي أنظمة الكهرباء نفسها )الحد من فقد 
ان )الحوافز(. تشتمل هذه الفئة التدابير المصممة لخفض استهالك الكهرباء عن طريق التدخل المبارسر ف 

ي التوليد 
ي لمحطة الطاقة، واالستخدام األكير كفاءة للوقود المستخدم ف 

ي يغطيها  الشبكة، وخفض االستهالك الذان 
(، رغم أن معظم التدخالت الت 

 .  برامج السياسة العامة تركز عىل القطاع العام والقطاع الصناعي
   

ي أنظمة الكهرباء عن طريق 
ي تتطلب تدخالت هيكلية ف 

ي التقنيات والسياسات الت 
ي التسلسل الهرمي لتعقيد التكامل ف 

تتمثل إحدى الخطوات ف 

ي للمن 
ي تهدف إىل تقليل إجماىلي تعديل مزيــــج االستهالك النهان 

الت  ازل واألعمال التجارية. عىل سبيل المثال، يتطلب انتشار المضخات الحرارية 

ي التدفئة. 
ي إنتاج الكهرباء كي تحل محل الوقود التقليدي المستخدم ف 

ي للطاقة، زيادة ف 
 االستهالك النهان 

ي تفضل اإلمداد بالكهرباء" هو انتشار 
ي من المتوقع أن تقلل إجماىلي االنبعاثات إىل جانب EVالمركبات الكهربائية )   مثال آخر عىل "السياسة الت 

(، والت 

ورة، بزي  ة  مزيــــج الطاقة األولية منخفض االنبعاثات. وبالتاىلي ترتبط السياسات الداعمة للمركبات الكهربائية بصفة عامة، وإن لم يكن بالض  ادة كبير

ي مساهمة مصادر الطاقة المتجددة. ورغم 
ي طلب المزيد من قدرة توليد الكهرباء، وتحسير  النظام، واستثمارات ف 

ك هذه السياسات ف  ذلك، تشي 

تقلل  ي 
الت  التقنيات  تفضيل  خيار  يتطلب  الكهربائية.  المركبات  محطات شحن  تشغيل  لدعم  المساعدة  والخدمات  إضافية،  شبكات  قدرة  ي 

ف 

 
ً
ي لنظام  االنبعاثات مع زيادة استهالك الكهرباء إصالًحا عميق ي تدريجر

ي إمداد كهربان  ح االتحاد األورونر
ا ألنظمة الطاقة. ليس من المستغرب أن يقي 

ي حزمة " 
ي من خاللها تحقيق أهداف إزالة الكربون المتوسطة لعام  Fit for  55الطاقة ف  م االتحاد األورونر

بهدف    2030": وهي مجموعة تدابير يعي  

٪ من مصادر الطاقة المتجددة ، 29٪ و  36. يتضمن هذا المسار الوصول إىل حصة بنسبة  2050الوصول إىل الحيادية المناخية بحلول عام  

ي توليد  
ي للطاقة والطلب عىل الطاقة األولية. يجب أن تزيد مساهمة مصادر الطاقة المتجددة ف 

ي إجماىلي االستهالك النهان 
، ف  الكهرباء عىل التواىلي

ي هنا إىل أن ما ينشده من اإلمداد ٪، مما يجعل برامج اإلنفاق  80بنسبة تصل إىل   العام والخاص طموحة للغاية. وبذلك يشير االتحاد األورونر

ض أن يؤدي إىل خفض ثابت النبعاثات غازات االحتباس الحراري بمرور الوقت، ال يمكن أن ي  ي بالكهرباء ألنظمة الطاقة، الذي ُيفي  حدث التدريجر

انه بتوليد الكهرباء المستدام. وم  ي جميع أنحاء منطقة البحر األبيض إال باقي 
ي هذا المسار السياسي بشكل عام ف 

ي إمكانية تبت 
ع ذلك، ال تتضح بما يكف 

ي مساهمة السياسات  
ا لصاف 

ً
ي منطقة البحر المتوسط تقييًما دقيق

ي ألنظمة الطاقة ف 
ي المتوسط. ورغم ذلك، سيتطلب اعتبار اإلمداد الكهربان 

ف 

ي ضوء ذلك،
ز أهمية تعزيز كفاءة الطاقة عير سلسلة إمداد الكهرباء بأكملها؛ فكلما انخفض االستهالك لكل وحدة من إجماىلي   إجماىلي االنبعاثات. ف  تير

 (، زادت سهولة اتخاذ القرارات لصالح الكهربة التدريجية ألنماط استهالك الطاقة. GDPالناتج المحىلي ) 
 

ي أنظمة ال
ايدة من مصادر ترتبط المرحلة الثالثة من تعزيز كفاءة الطاقة ف  " قادر عىل استيعاب حصص التوليد المي   كهرباء بتوافر نظام شبكة "ذكي

ة، واالستجابة الشيعة إزاء إشارات السوق وديناميكية األسع  ار. عىل الطاقة المتقطعة، وتكييف أنظمة الكهرباء مع العادات االستهالكية المتغير

 بنمو مصادر الطاقة ال 
ً
ورة عىل ثورة مصادر الطاقة المتجددة. يجب أن الرغم من أنه يرتبط عادة متجددة، إال أن "التحول إىل الذكاء" ال يعتمد بالض 

ي مزيــــج التوليد. تعمل العدادات الذكي 
ا قيًما بغض النظر عن التطورات ف 

ً
" هدف ة عىل يكون جعل شبكات الكهرباء والمستهلكير  "أذكياء وتفاعليير 

باختياراته وتح  المستهلك  ي األحمال زيادة وعي 
اللحظية ف  ات  التغيير الجاهزة اللتقاط  التفاعلية،  الشبكات  عد 

ُ
ت ؛  للطاقة  الموفرة  السلوكيات  فير  

 أصول الشبكة )وبالتاىلي تق
، عن طريق تحسير  ي للطاقة لكل استخدام معير 

ي تقليل االستهالك النهان 
، مساهمة أساسية ف  ليل واإلنتاج غير المحىلي
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شيد من س  ي جميع السياقات التنظيمية خسائر الشبكة( والي 
ي المعالجة الرقمية لنظام الكهرباء "عىل رأس جدول األعمال" ف 

لوك االستهالك. تأن 

لمنطقة البحر األبيض المتوسط، وهناك اتفاق عىل أهمية تطوير الشبكات الذكية ونظام تفاعىلي الغتنام فرص التحول الرقمي من حيث توفير  

ي حقيقة األمر، يعد نشر 
ي منطقة شمال   - إحدى اللبنات األساسية للمعالجة الرقمية لنظام الكهرباء   -  العدادات الذكية  الطاقة. ف 

مرضًيا إىل حد ما ف 

ي منطقة البحر 
ي ف 
ي أن االنتقال الطاف 

ي للمنطقة. عىل الرغم من عدم وجود شك ف  ي الشاط  الجنونر
البحر األبيض المتوسط وذو مستوى أبطأ ف 

ا األبيض المتوسط بأكملها يُ 
ً
، إال أنه مازال جعل األنظمة الكهربائية ذكية أمًرا معقد ي

عتير تشيًعا للتوجيه الرقمي والذكي للشبكات واالستهالك النهان 

ا بشكل واضح. 
ً
 ومكلف

 
 تتناول الفصول التالية من هذا التقرير األدوات المتاحة والسياسات المتبناة لتنفيذ عملية تكامل كفاءة الطاقة. 

ويــــج قبل الخوض   ي وأبعاده المتعددة يؤكد عىل حقيقة أن مزيــــج السياسات وراء الي 
ي هذه التفاصيل، تجدر اإلشارة إىل أن تعقيد االنتقال الطاف 

ف 

عقيد والتنظيم والتخطيط والدعم الفعال لالنتقال نحو المزيد من استدامة الطاقة وتقليل االنبعاثات يمكن أن يعتمد عىل درجات مختلفة من الت

ي ذلك المنظور االقتصادي، وتطوير سوق الطاقة ، وتوافر الموارد لالستثمار. وعىل  
 العوامل المحلية، بما ف 

 
ة لدعم إجراءات توفير الطاقة وإصالحاته ليس فقط كمكمل لنمو مساهمة مصادر الطاقة المتجددة ولكن   ي هذا السياق، تتضح األهمية الكبير

ا  ف 
ً
أيض

ين  الكربون.  إلزالة  رئيسي  الناحية  كمحرك  من  محايد  سياسي  خيار  أنه  عىل  الكهربائية  األنظمة  ي 
ف  الطاقة  تعزيز كفاءة  إىل  النظر  بالفعل،   ، ي

بع 

ي ا 
ي الخيارات المتاحة للحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية. ف 

لواقع، من التكنولوجية، وفّعال من حيث التكلفة، ومرن عند النظر ف 

ي إطار االنتقال المرجح أن تمر منطقة ا 
ي تعزز كفاءة الطاقة ف 

ي مناسب كي تدفع عالمًيا السياسات الت 
لبحر األبيض المتوسط بأفضل وقت تاريج 

ي منطقة البحر األبيض المتوسط. 
ي الشامل ف 

 الطاف 
ي منطقة البحر األبيض المتوسط، إمكانات هائلة لتوفير الطاقة يمكن أن  

، توجد، ف 
ً
ي تحديث نظام  ويوجد سببير  لذلك. أوال

تقدم مساهمة حاسمة ف 

ق األوسط  ي دول الشر
امج، فإن انتشار مصادر الطاقة المتجددة، عىل األقل ف  وشمال   الطاقة واالقتصاد بالمنطقة. ثانًيا، عىل الرغم من طموح الير

ي الجديد للمصادر المت MENAإفريقيا )  ي التباطؤ، ومن المحتمل أن يؤثر دفع االتحاد األورونر
اء عىل الشاط   (، آخذ ف  ي إطار االتفاقية الخض 

جددة ف 

ي جمعتها  
ا للبيانات الت 

ً
ي الواقع، وفق

، عىل الرغم من أن الديناميكيات كانت إيجابية بمرور الوقت )ارتفعت RES4Africaالشماىلي للمنطقة فقط. ف 

ي عام    19القدرة المركبة من  
ي عام    33إىل    2000جيجاواط ف 

ي طاقة الرياح والطاقة الشمسية ، وكانت هناك ز 2019جيجاواط ف 
يادة ستة أضعاف ف 

ق األوسط وشمال إفريقيا ، تم تركيب   ي منطقة الشر
، ف  ي

ي العقد الماض 
٪ فقط من القدرة    1المثبتة(، إال أنه ال تزال إمكانات المنطقة غير مستغلة: ف 

ي عام  
بلغت حصة الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة  ،    2019اإلضافية العالمية للتوليد من مصادر طاقة متجددة. نتيجة لذلك، ف 

 . 4٪4نسبة  
خيص والتصاريــــح، ومشاكل التمويل، والشك المتعلق بالتنمية  ي نأمل أن تكون مؤقتة، ترجع أساًسا إىل قضايا الي 

االقتصادية    يبدو أن هذه الظاهرة، الت 

ي هذا التقرير، إىل أن زيادة كفاء 
ي ال يمكن فيها ضمان معدالت النمو الطموحة العامة. وتجدر اإلشارة، ف 

ات الت  ي الفي 
ي دعم االنتقال حت  ف 

ة الطاقة تعت 

ي البحر األبيض المتوسط. نظًرا ألن طموحات الطاقة المتجددة تواجه معدالت نمو منخفضة 
لمساهمة مصادر الطاقة المتجددة لنظام الطاقة ف 

 وأ الخيارات. فعلية، فإن خيار "االنتظار والمشاهدة" سيكون أس 
 

ي إزالة الكربون بمنطقة البحر األبيض المتوسط عىل المدى القصير إىل المتوسط
، نظًرا لعدم وضوح حت  اآلن مدى مساهمة الطاقة المتجددة ف 

 
ً
ي قوًيا وموثوق

ي أنظمة الطاقة يجعل من توجه منطقة البحر األبيض المتوسط نحو االنتقال الطاف 
ا؛ مما يتطلب بدوره  فإن تعزيز الكفاءة ودمجها ف 

، باختصار،  ي
الطاقة كمكمل دائم للسياسات الموجهة نحو مصادر الطاقة المتجددة. وهو ما يعت  اتخاذ قرارات وتنفيذ سياسات تعزز من كفاءة 

قل تكلفة ألي مستوى معير   التضف بعقالنية واتخاذ الخيار األكير فعالية من حيث التكلفة، بينما يمثل تعزيز تكامل كفاءة الطاقة غالًبا الخيار األ 

 من أهداف خفض االنبعاثات. 
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تلفة يوضح الشكل أدناه منحت  تكلفة محتمل لخفض غازات االحتباس الحراري يتجاوز سيناريو العمل المعتاد، بناًء عىل المقارنة بير  مخرجات مخ 

ي معظم من حيث التكاليف لكل طن من غازات االحتباس الحراري تم تجنبه من التقنيات المخت 
لفة ومصادر التوليد. توضح هذه المحاكاة أنه ف 

ي أكسيد ال 
ي الحد من انبعاثات ثان 

 كربون. الحاالت، توفر تدابير كفاءة الطاقة من جانب الطلب أكير الوسائل فعالية من حيث التكلفة للمساهمة ف 
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ي األجهزة الموفرة ل
جاع االستثمارات ف  لية والصناعة. حت  إذا كان من الممكن اسي  ورة خيارات األرس المي   ة  ال تحرك كفاءة التكلفة بالض  ي في 

لطاقة ف 

معقولة نتيجة االنخفاض المستمر لفواتير الطاقة، فقد تعوق هذه االستثمارات قيود السيولة ومحدودية الوصول إىل اإلقراض واألسواق  زمنية  

ي تحركها الكفاءة، فإن توفير ضمانات ائتمانية، وإعانات مبارسر 
ي دور القطاع العام، نظًرا لفعالية تكلفة السياسات الت 

رأس  ة لنفقات  المالية. هنا يأن 

ي سياق انعدام  
 
اليقير   المال المخصصة لتعزيز كفاءة الطاقة من شأنه أن يؤدي إىل نتيجة مواتية للتكلفة والفائدة من حيث اإلنفاق العام خاصة ف

ي مصادر الطاقة المتجددة. 
 التنظيمي والسماح بالتعقيد عندما يتعلق األمر بدعم االستثمارات ف 

إمكانية لتوفير الطاقة تتسم بالفعالية وتستحق االستغالل. فيما يتعلق بمنطقة البحر األبيض المتوسط ، ويتطلب بالطبع مثل هذا النهج وجود  

ي 
ي الذي به يبدو أن تبت 

ي السبب الثان 
اث العلمي والدراسات المتاحة عىل وجود مجال كبير للعمل لتحسير  كفاءة الطاقة. وهنا يأن   تكامل  يتفق الي 

ي الوقت المناسب. كفاءة الطاقة كسياسة أفقية،  
 وتعزيز عملية تحديث صناعة الكهرباء جاء ف 

ي التاىلي عىل أرقام شاركتها وكالة الطاقة الدولية ) 
ي عام IEAيحتوي الرسم البيان 

حول كثافة الطاقة الُمقاسة لمجموعة من دول البحر   2017( ف 

ق األوسط وشم  ال إفريقيا(. يمكن الحصول عىل المزيد من التفاصيل األبيض المتوسط وكذلك لمناطق بارزة )أوروبا ككل ومنطقة الشر

. وما يثير االهتمام لمقاصد هذا الفصل هو الدرجة المختلفة لتكا  ي الفصل التاىلي
مل كفاءة والمواصفات بشأن مقاييس كثافة الطاقة وديناميكياتها ف 

  الطاقة بصورة فعلية ومحتملة فيما يتعلق باقتصادات البحر األبيض المتوسط.  

  2030 لعام  المعتاد  العمل  يتجاوز  بما الحراري  االحتباس  غازات  انبعاثات  لخفض العالمية التكلفة  منحنى . 2 شكل 

 McKinsey & Company: المصدر 
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تيب من حيث الحجم كما هو متوقع، تختلف األرقام المتعلقة بكثافة الطاقة عير منطقة البحر األبيض المتوسط، رغم أن اوح بنفس الي  ها تي 

ي وتعرض قيمة  
ي الرسم البيان 

ي لم يتم اإلبالغ عنها ف 
ي سوريا، الت 

ء الالفت للنظر هو القيمة الغريبة ف  ي
(. ومع ذلك، من الواضح أن 0.305)السر

 للتحسير  من حيث تقريب األطراف العاملة المختلفة باإلضافة إىل تحقيق نتائج أفضل ب
ً
شكل عام للمنطقة بأكملها. بالنسبة لوكالة  هناك مجاًل

ا بجميع المجاالت ومن جميع الدول المعنية:  IEAالطاقة الدولية )  ً ا كبير
ً
اب من اتفاق باريس بشأن األهداف المناخية يتطلب جهد (، فإن االقي 

ي  ، وهي نفس الن2030٪ عىل األقل بحلول عام    30يجب خفض كثافة الطاقة عىل مستوى العالم بنسبة  
ي ف  ي حققها االتحاد األورونر

تيجة الت 

ة ما بير   
 . 2020و   2000الفي 

ي تحليلها لسيناريوهات عام  
ي OME، تتوقع منظمة الطاقة المتوسطية ) 2050ما مدى واقعية هذا الهدف؟ ف 

ي الطلب عىل الطاقة ف 
( زيادة ف 

ي المنطقة الفرعية الشمالية، وه 
ي المعلنة للحد منطقة جنوب البحر األبيض المتوسط وانخفاض ف  ا مع أهداف االتحاد األورونر

ً
و ما يبدو متسق

ي منطقة جنوب البحر األبيض 
ي من الطلب العالمي عىل الطاقة حت  من حيث القيمة المطلقة. سيؤدي نمو االقتصاد والسكان ف  التدريجر

ي الواقع، إىل عكس النسب الحالية للطلب عىل الطاقة: سيصل إجماىلي الطلب عىل  
ي المنطقة الجنوبية إىل  المتوسط، ف 

٪ من   60الطاقة ف 

ي منطقة البحر األبيض المتوسط بحلول عام  
٪. تقدر منظمة الطاقة المتوسطية توفير محتمل للطاقة 40، بينما تبلغ حالًيا 2050اإلجماىلي ف 

( بحلول عام    1400٪ من اإلجماىلي )حواىلي   25األولية المحتمل بنسبة   ي يمكن أن يذهب إىل أبعد من ذلك  ، والذ  2050مليون طن نفط مكاف  

 ." ي
ي سيناريو تصفه المنظمة بأنه "استباف 

 ف 

  ، ي بمنطقة البحر األبيض المتوسط. يقدر معظم المراقبير 
ي االنتقال الطاف 

ة لالهتمام هنا بدور أنظمة الكهرباء ف  بما يتضمن وتتعلق الخاصية المثير

ي منطقة البحر األبيض المتوسط سيكون أكير من معدل نمو إجماىلي الطلب عىل منظمة الطاقة المتوسطية، أن معدل نمو الطلب عىل الك 
هرباء ف 

 الطاقة لالستخدامات النهائية. 
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، أن تصل قيمة توليد الكهرباء بمنطقة البحر األبيض المتوسط 2040تقدر منظمة الطاقة المتوسطية، بما يتماسر مع توقعات الطلب بحلول  

اواط /ساعة، مما   3200إىل   . مرة أخرى، يتوقع انعكاس النسب بير  المناطق الجنوبية 2015٪ مقارنة بعام    60يشير إىل زيادة بنسبة   تير

ي البحر األبيض المتوسط )   50والشمالية: ستنتج الضفة الجنوبية أكير من 
اواط/ساعة(،    3200من   1700٪ من إجماىلي الكهرباء المولدة ف  تير

ي أكير من ضعف حصة توليد الكهر 
 باء لجنوب البحر األبيض المتوسط. مما يعت 

ي مثل هذا السياق. يجب أن يؤدي الجمع بير  الجهود المبذولة لتوفير الط
اقة وبذلك، تتضح اآلن أهمية تعزيز كفاءة الطاقة ألنظمة الكهرباء ف 

ي نسع إليها و 
ي قطاعي البناء والنقل وعملية اإلمداد بالكهرباء إىل النتيجة الرئيسية الت 

ي لكثافة الطاقة. األولية ف   هي الخفض التدريجر

 وفقًا  لتقديرات منظمة  الطاقة  المتوسطية،  ستساهم  المنطقة  الشمالية  في خفض  كثافة  الطاقة  إلى حد كبير، ويرجع ذلك  أساسًا إلى  سياسات  االتحاد  األوروبي  التي
   .ستحدد إجراءات  إلزامية  لكفاءة  الطاقة، كما يوضح  الرسم البياني  أدناه 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ة أساسية لسياسة  يعتير الدور األقوى لمنطقة شم  ال البحر األبيض المتوسط أمًرا متوقًعا ومنطقًيا بالفعل. لطالما كانت كفاءة الطاقة تمثل ركير 

ي الشاملة لتنويــــع المصادر وتأمير  اإلمداد والحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري. منذ حزمة سياسة الطاقة األوىل  ي  االتحاد األورونر
الت 

حتها المفوضية األ  ي عام  اقي 
ي مرحلة سياسة الطاقة. ثم بعد ذلك  2007وروبية ف 

ي التنمية المستدامة دوًرا مركزًيا ف  ، أولت مؤسسة االتحاد األورونر

ي للطاقة لعام  اتيجية االتحاد األورونر
  تم وضع أهداف صارمة بشأن كفاءة الطاقة من خالل حزمة الطاقة النظيفة، وهي الذراع الُمنفذ السي 

2014 . 

اتيجية تكامل  ي "اسي 
ي من ضمن العنارص الرئيسية ف 

ة، تمت اإلشارة إىل مصطلح "تدوير الطاقة" وكفاءة االستخدام النهان  ي اآلونة األخير
نظام    ف 

اء   ي تىلي إعالن االتفاقية الخض 
ي نحو الحيادية المناخية بحلول    - الطاقة" الت  ي تهدف إىل توجيه اقتصاد االتحاد األورونر

عام وهي الخطة الت 

ي مساهمة مصادر الطاقة المتجددة، وكهربة نظام التدفئة ووسائل النقل، واستخدام  2050
، والزيادة المستمرة ف  ي

. ويعتير كل من تجديد المبان 

اتيجية ا  ي يصعب تخفيفها"، بمثابة أدوات لهذه االسي 
ي المنخفض مثل الهيدروجير  بقطاعات الصناعة "الت 

ي أنواع الوقود ذات التأثير البيت 
لت 

ي النهاية إىل خفض إجماىلي الطلب عىل الطاقة األولية )من 
(. ليس من 2050مليون طن نفط مكاف   بحلول عام   1200إىل  1600تهدف ف 
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 المرجعي  السيناريو  ؛( الشرائية القوة  تعادل 2000 عند ) أمريكي  دوالر  1000 لكل مكافئ نفط  طن  المحلي،  الناتج وإجمالي األولية  الطاقة على  الطلب  حيث  من الطاقة كثافة  4 شكل 

 (OME) المتوسطية  الطاقة  لمنظمة وفًقا  ،2040 في االستباقي  والسيناريو
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، تتبنها جميع دول البحر األبيض المتو  ي اعتبارها التمويل العام األساسي
ي يجب أن تأخذ ف 

امج الطموحة، الت  سط. ال  السهل تخيل أن مثل هذه الير

ا إىل تلي   
ً
كة. وتجدر اإلشارة أيض يعات مشي  ي بتشر ي دول البحر المتوسط غير األعضاء باالتحاد األورونر

امج الوطنية إلزالة الكربون ف  ي   م الير
أنه ف 

ي إجماىلي الطلب عىل الطاقة. 
 الضفة الجنوبية لمنطقة البحر األبيض المتوسط، ستواجه إجراءات دعم كفاءة الطاقة جزئًيا النمو المطلق ف 

كة بمنطقة البحر المتوسط سيلعب دوًرا إيجابيً  ي إلجراءات كفاءة الطاقة المشي 
ي أي  ومع ذلك، تشير التوقعات والمحاكاة إىل أن التأثير الصاف 

ا ف 

"، إىل إمكانية تحقيق خفض متوسط لكثافة الطاقة بنسبة  ي "السيناريو المرجعي
ي 20سيناريو. وتشير منظمة الطاقة المتوسطية، حت  ف 

 ٪ ف 

؛ وقد يؤدي بذل مزيد من الجهود واتخاذ إجراءات سياسية أقوى إىل تقليل كثافة الطاقة 2040منطقة البحر األبيض المتوسط بحلول عام  

 ٪ عىل المدى الطويل. 40بنسبة 

يعات االتحاد  ي حافًزا لدول   ويجب السعي بقوة نحو كفاءة الطاقة لتحقيق ذلك. يمكن أن يمثل غياب القيود القطاعية الناتجة من تشر األورونر

ي لديها واختيار الدفع بقوة لتوفير الطاقة الستك
اتيجية االنتقال الطاف  ي ستكون قادرة عىل تكييف إسي 

مال نمو جنوب البحر األبيض المتوسط، الت 

 تدامة تدريجًيا. مصادر الطاقة المتجددة. وبذلك ستكون الدول قادرة عىل إدارة جهودها بمرونة لجعل نظام الطاقة لديها أكير اس

ي أهداف باريس عن طريق تحسير  مزيــــج 
بغض النظر عن نموذج االنتقال المعتمد، يمكن لكل دولة بمنطقة البحر األبيض المتوسط المساهمة ف 

ا واضحة وذات مصداقية نحو دمج كفاءة الطاقة. 
ً
 سياسات الطاقة لديها إذا كانت تشجع أهداف

ي يجب التعام 
ة الت   ل معها هو أهمية مواءمة تعزيز تدابير كفاءة الطاقة مع مفاهيم فقر الطاقة والمستهلكير  المعرضير  للخطر. أحد الجوانب األخير

ي القطاع  
يمكن أن ينجم فقر الطاقة عن عدة عوامل، مثل صعوبة الوصول إىل خدمات الطاقة ذات الجودة وانخفاض كفاءة استخدام الطاقة ف 

ي مما يؤثر سلًبا عىل األرس المي   
ه عىل أبعاد أخرى، مثل الصحة السكت   عن تأثير

ً
لية، خاصة بالنسبة للرفاهية االجتماعية وجودة المعيشة، فضًل

 وإنتاجية العمل. 

ي الن
ض بشكل قاطع أن هذا االنتقال ف  ، عىل الصعيدين االجتماعي واالقتصادي، ُيفي  ي

موذج ال  من أجل تحقيق أهداف إزالة الكربون واالنتقال الطاف 

د من حدة فقر الطاقة وأنه يجب تحديد هذه المواقف وتجنبها من خالل اتخاذ تدابير ملموسة تستهدف المستهلكير  المعرضير   يمكن أن يزي

كير  بشكل أساسي عىل تدابير العزل، وتقليل االعتماد ع
ي لتعزيز كفاءة الطاقة فيها، والي 

ىل الوقود للخطر، خاصة فيما يتعلق بإعادة تأهيل المبان 

ي الالمركزي، القائم عىل مجتمعات الطاقة المتجددة وتعزيز األنظمة الجماعية، دوًرا األحفوري، ح 
كير  عىل اإلنتاج الكهربان 

يث يمكن أن يلعب الي 

ي التخفيف من عبء تكاليف الطاقة. 
 مهًما للغاية ف 

ي تسهل تمتعهم بخدمة أسا 
يره من خالل الجوانب المجتمعية الت  سية  إن تعزيز كفاءة الطاقة بير  المستهلكير  المعرضير  للخطر، باإلضافة إىل تير

ا من أسباب اقتصادية، حيث تسجل هذه المجموعة من الم 
ً
ره أيض ستهلكير  القدر األكير من إخفاقات السوق وعوائق لحياة اإلنسان، له ما يير

ا أكير لتن 
ً
ر من وجهة نظر اقتصادية، مردود ي واستبعاد المعلومات، وهو ما يير

ة مثل صعوبات التمويل أو اإلخفاق المعلومان  فيذ تدابير  السوق الكبير

أقل.   كفاءة الطاقة مقارنة بمجموعات المستهلكير  األخرى حيث تلف  إخفاقات السوق أهمية 
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عّرف عىل أنها نسبة إمدادات الطاقة األولية إىل إجماىلي 
ُ
ي االقتصاد. وت

ا رئيسًيا الستخدام الطاقة ف  ً . تعتير كثافة الطاقة األولية مؤرسر  الناتج المحىلي

ي كفاءة الطاقة العالمية، وعىل 
ة انخفض هذا المؤرسر للعام الثالث عىل التواىلي ) ويستخدم هذا المؤرسر لتتبع التقدم ف  : 2016مدار السنوات األخير

2.15%  ;2017 :1.70% ;2018  :1.20٪ . ي التاىلي
ي الرسم البيان 

 ( كما هو موضح ف 

للتنمية المستدامة 7.3لم يتم بلوغ الهدف األوىلي 
5

ي كثافة الطاقة بنسبة  
إىل ضعف  ٪. وقد يرجع ذلك 2.6لتحقيق متوسط تحسينات سنوية ف 

ي استخدام الطاقة. 
ي االقتصادات األكير كثافة ف 

ي العديد من الدول وهو ما يرتبط بنمو الطلب ف 
 تنفيذ سياسة كفاءة الطاقة ف 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ي عام 
ا لتحليل وكالة الطاقة الدولية، فإن التباطؤ ف 

ً
ي كثافة الطاقة بنسبة  2018وفق

ي أنه منذ عام  1.2، مع تحسن ف 
إىل عام  2019٪ فقط، يعت 

بنسبة  يج   2030 العالمية  الطاقة  تتحسن كثافة  أن  المستدامة( 2.9ب  التنمية  لتحقيق )هدف  توسيع SDG  7.3٪ سنوًيا  الواقع، يجب  ي 
. ف 

 سياسات كفاءة الطاقة وإنفاذها بأهداف أعىل محلًيا وإقليمًيا وعالمًيا لتحقيق هذا الهدف. 

ي عام    19- أثر وباء كوفيد 
ا عىل   2020ف 

 
َ ً ا كبير ً ي انخفضت بنسبة  تأثير

ي  - مليار دوالر   400أو ما يقرب من   - ٪ 20استثمارات كفاءة الطاقة الت 
ف 

ي السنوات 20196اإلنفاق الرأسماىلي مقارنة بعام  
ة بير  األهداف واإلنجازات. ويمكن أن تتسع هذه الفجوة ف  ي خلق فجوة كبير

. وتسبب الوباء ف 

. القادمة أو يتم استغاللها لتشيــــع المسار نحو تح  ي
 قيق األهداف. ويجب تنفيذ سياسات التعاف 

 
5
 ( un.org(: منصة معرفة التنمية المستدامة ) SDGsأهداف التنمية المستدامة )   
6
  26235UNFINALFINAL.pdf   34صفحة . 

  2018-2000 األولية، الطاقة كثافة  في  العالمية  التحسينات 5شكل  

 وكالة الطاقة الدولية  - تحليل   -  2019كفاءة الطاقة : المصدر 

 

 

https://www.seforall.org/goal-7-targets/energy-efficiency#:~:text=Sustainable%20Development%20Goal%207.3%20target,energy%20efficiency%20globally%20by%202030.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/26235UNFINALFINAL.pdf
https://www.iea.org/reports/energy-efficiency-2019
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 من معايير أداء  
ي ذلك الحد األدن 

، بما ف  ي استهالك الوقود، وقوانير   تعتير السياسات اإللزامية، مثل القوانير  والمعايير
الطاقة، ومعايير االقتصاد ف 

ة األساسية لسياسات كفاءة الطاقة. ومع ذلك، يتم استكمال هذه التدابير   بحوافز الطاقة الخاصة بالبناء، وأهداف الصناعة، ال تزال تشكل الركير 

ي وع
يبية عىل تجديدات المبان  التخفيضات الض  يبية ومالية، مثل اإلعفاءات /  العام، واستخدام  رص  السيارات الكهربائية، والتمويل  اء  مليات رسر

ي الكفاء 
ي إدارة الطاقة بقطاعي الصناعة والبناء إىل تحسينات ف 

ي والتقدم ف  ا التغيير التكنولوخر
ً
 ة. األدوات القائمة عىل السوق. يؤدي أيض

 

 

ين القادمة، ت  ا إىل سيناريو وكالة الطاقة الدولية للسنوات العشر
ً
ي الحد من انبعاثات غازات االحتباس  40ساهم كفاءة الطاقة بأكير من استناد

٪ ف 

ي جميع القطاعات. 
وري تطوير السياسات المطلوبة وتطبيقها وإدراج كفاءة الطاقة ف   الحراري المرتبطة بالطاقة. ولتحقيق ذلك من الض 

  

 2030-2000 المحلي،  الناتج  وإجمالي  األولية الطاقة حيث  من  الطاقة كثافة  قياس   6شكل  

 وكالة الطاقة الدولية  -التحليل    - : البيانات والتوقعات  SDG7  – كثافة الطاقة  : المصدر 

 

 

 كفاءة  ظل  في  العالم وسيناريو( NPS) الجديدة السياسات وسيناريو ، (اليسار  على) 2017-2000 الكفاءة،  وبدون  الطاقة بكفاءة  بالطاقة،  المتعلقة  الحراري  االحتباس غازات انبعاثات 7شكل 
 (اليمين  على ) 2000-2040( EWS) الطاقة 

 (IEA) الدولية الطاقة  وكالة: المصدر 

 

 

https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/energy-intensity


ي دول البحر المتوسط
 برامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 

ي استهالك الكهرباء بمنطقة البحر األبيض المتوسطسياسات 
 الكفاءة ف 

 

 24( | RES WG) المتجددة الطاقات عمل مجموعة 

 الطاقة كفاءة  فوائد  4.1
ي نهج الفوائد المتعددة  EEالطاقة ) تتضمن كفاءة  

. إن النظر ف  ي
ي واالقتصادي والبيت 

ات متعددة عىل أنظمة الطاقة من حيث المنظور الفت  ( تأثير

ا لجوانب أخرى تمس 
ً
ه وليس فقط لمعالجة الطاقة والحد من غازات االحتباس الحراري ولكن أيض لسياسات كفاءة الطاقة يسمح بتوسيع تأثير

ا ويعتير تقدير هذه الفوائد أكير العديد من المجا  ً لية(. رغم أن هذا التأثير قد ال يكون مبارسر  
انيات العامة، األرس المي  الت المختلفة )الصحة، المير 

ا من تكامل الطاقة المتجددة أو التقنيات األخرى. وبالفعل، عند استخدام التكنولوجيا من جانب العرض، يمكن بسهولة قياس الطاقة  
ً
ة المضاف تعقيد

وري عادة   االعتماد إىل النظام باستخدام عداد الطاقة. ومع ذلك، لقياس توفير الطاقة المكتسبة بتنفيذ برامج جانب الطلب لكفاءة الطاقة، من الض 

امج وسيناريو الطلب باستخدام التقنية ال سابقة أو  عىل نماذج هندسية لحساب الفرق بير  سيناريو الطلب األكير كفاءة المكتسب بعد تنفيذ الير

ا أمام تنفيذ برامج كفاءة الطاقة. 
ً
 القياسية. تمثل هذه الصعوبة اإلضافية لقياس توفير الطاقة عائق

الرئيسي  المدى الطويل. ألغراض هذا التقرير، نوضح الفوائد  ا عىل 
ً
اقتصاد أكير  ة يعمل استخدام كفاءة الطاقة عىل تحسير  ناتج كل قطاع وهو 

ي نظ 
 ام الطاقة: الستخدام كفاءة الطاقة ف 

ي أنظمة الطاقة -
 زيادة توفير التكاليف ف 

 مستهلكي الطاقة  -
 تمكير 

 الحد من انبعاثات غازات االحتباس الحراري -
- ) ي

 تحسير  أمن نظام الطاقة )واالكتفاء الذان 
 تحسير  إدارة الموارد األولية -

ة عىل العديد من المستويات. الو  ة وغير مبارسر ي واقع تؤثر فوائد كفاءة الطاقة بصورة مبارسر
صول إىل الطاقة وأمنها يمثل أحد هذه المستويات. ف 

ا لوكالة الطاقة  
ً
ية والرفاهية واالستدامة البيئية. وفق ورة لتعزيز النمو االقتصادي والتنمية البشر الدولية، ال يزال األمر، يعد الوصول إىل الطاقة رص 

مليون شخص ليس لديهم طاقة كهربائية 674
7

ي العرض  . تؤثر سياسات كفاءة ا   إىل الطاقة. وبالتاىلي فإنها تبحث جانتر
لطاقة عىل الوصول المبارسر

 والطلب. تقدم كفاءة الطاقة جنًبا إىل جنب مع حلول الطاقة المتجددة الالمركزية الحل األمثل لزيادة مستويات الوصول إىل الطاقة. 
ي من نقص البنية التحتية وال يمكنها 

ي تعان 
ي يمكن للمناطق النائية الت 

الوصول إىل الشبكة أن تستفيد أكير من حلول كفاءة الطاقة. هذه الحلول الت 

ها من األجهزة. توفر هذه الحلول، جنًبا إىل جنب مع   كفاءة وغير
أصبحت أرخص بمرور الوقت تبحث بشكل أساسي تقديم أجهزة إضاءة أكير

ا للمناطق النائية. 
ً
 جيد

ً
 األنظمة خارج الشبكة، حال

يد  تؤثر تدابير كفا  ، حيث يتم تقليل تكاليف التشغيل الالزمة لتقديم الخدمات الحيوية، مثل التير ا عىل نطاق االقتصاد الكىلي
ً ا كبير ً ءة الطاقة تأثير

ي ا 
ا أسعار الطاقة بسياسات كفاءة الطاقة. ف 

ً
لواقع، والتدفئة والتنقل. وكذلك تتيح خلق فرص عمل للقوى العاملة الجديدة والقائمة. وتتأثر أيض

ي خفض أسعار الطاقة عن طريق تقليل الحاجة إىل إضافة محطات طاقة جديدة وتحديث ي 
ا ف 
ً
مكن أن تساهم سياسات كفاءة الطاقة المصممة جيد

 الشبكة. ويمكن تحقيق ذلك إذا تم تطبيق سياسات كفاءة الطاقة وتنفيذها عىل نطاق واسع. 
، تزيد تدابير كفاءة الطاقة   ي

يد والتدفئة  عىل مستوى المستخدم النهان  سهل إجراء عمليات اإلضاءة الفّعالة والتير
ُ
من الراحة وتقلل من فواتير الطاقة. وت

ي تحقيق الرفاهية والراحة. 
 والتهوية وتساهم ف 

ة لكفاءة الطاقة، فإن إزالة الكربون الكاملة من جميع القطاعات، وخاصة قطاع الطاق  ة وغير المبارسر ة، ال يمكن باإلضافة إىل جميع الفوائد المبارسر

ز الدور الحاسم لعمل الحكومات وجميع المؤسسات المعنية عىل تحسير  كفاءة الطاقة وتعزيزها.   تحقيقها بدون كفاءة الطاقة. ومن ثم، يير
مفاهيم من أجل فهم تأثير كفاءة الطاقة بصورة أفضل عىل انبعاثات غازات االحتباس الحراري وخاصة عىل أنظمة الكهرباء، يجدر بنا فهم بعض ال

ي قطاع الكهرباء. 
 األساسية لكفاءة الطاقة ف 

 المحتملة التحسين  مستويات  4.2
امج كفاءة الطاقة وسياساتها. سيتم تناول كفاءة الطا  ة لير ة وغير المبارسر ي القسم السابق، هناك العديد من الفوائد المبارسر

قة عىل ثالثة  كما ذكرنا ف 

 مستويات. 

 
7
 وكالة الطاقة الدولية  - التحليل    - الفوائد المتعددة لكفاءة الطاقة   - الوصول إىل الطاقة   

https://www.iea.org/reports/multiple-benefits-of-energy-efficiency/energy-access


ي دول البحر المتوسط
 برامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 

ي استهالك الكهرباء بمنطقة البحر األبيض المتوسطسياسات 
 الكفاءة ف 

 

 25( | RES WG) المتجددة الطاقات عمل مجموعة 

المستخد  ناحية  الطاقة من  أكير تتضمن كفاءة  السلوك نحو سكان  الكفاءة، وتغيير  الكفاءة، واألجهزة ذات  ي ذات 
المبان  تنفيذ  ي تشجيع 

النهان  م 

ستثمار مسؤولية. وتمثل الحوافز المالية الخطوة األوىل نحو التنفيذ الناجح، وتحديدا تلك الموجهة للمناطق األقل حظا. يمكن اعتبار تكاليف اال 

ي حالة  مرتفعة بالنسبة لبعض تدابير الك 
وري لتوليد الزخم الالزم ف  داد منخفضة. هذا رص  ات اسي  امج تتناول تدابير كفاءة الطاقة بفي  فاءة؛ رغم أن الير

ي القطاع الصناعي ح
اح تصاميم مبتكرة، خاصة ف  يث غياب مخططات إلزامية. يعتير كل من توىلي تشغيل المعدات الكهربائية وصيانتها، وكذلك اقي 

ي الطاقة وتقليل من غازات االحتباس سيتم استخدام استعاد 
ة الحرارة المهدرة، موضوعير  يجب التعامل معهما ويمكن أن يؤديا إىل توفير كبير ف 

ي خطوط النقل والتوزيــــع. وبالت
ة ف  ا، مما يؤدي إىل خسائر كبير

ً
، فإن بعض الدول لديها شبكات قديمة جد ي

، الحراري. بالنسبة للمستوى الثان  اىلي

بير كفاءة الطاقة. يمكن استخدام أنظمة التحكم المبتكرة، والتوازن، وتصحيح عامل الطاقة، والمحوالت ذات الكفاءة، والعدادات تستلزم تنفيذ تدا 

ي تتحقق من خالل صيانة محطات توليد ال
ها من التقنيات لتحقيق ذلك. أما المستوى الثالث فهو كفاءة الطاقة اإلنتاجية، الت  طاقة الذكية، وغير

ا، حي 
ً
 ث ُيفضل استخدام الطاقة المتجددة عىل نطاق واسع. جيد

ي ا 
ا. ف 
ً
ي من شأنها تحسير  الربط بير  كفاءة الطاقة عىل المستويات الثالثة المذكورة سابق

لواقع، بعد ويوجد العديد من برامج إدارة جانب الطلب الت 

ي االعتبار خسائر النقل والتوزيــــع عىل طول الخطوط، فإن وحدة 
٪ أكير من وحدة  10واحدة من الكهرباء الموفرة عند المستهلك تساوي  األخذ ف 

ها من جانب المولد.   واحدة يتم توفير

ي تجدر اإلشارة إىل أن تطور تنظيم سوق الكهرباء وتحريره قد أدى إىل زيادة كفاءة إمدادات الطاقة. ورغم ذلك، ال تزال هناك العديد من ا 
لعوائق الت 

ي أنشطة كفاءة الطاقة. تحول دون زيادة الكفاءة  
كات الطاقة ف  ي جانب الطلب، ال سيما فيما يتعلق بمشاركة رسر

 ف 

ي وضع تعريفات فّعالة تشجع عىل االستخدام الرشيد للكهرباء والموارد ذات الص 
ي تحسير  كفاءة استهالك الكهرباء ف 

لة. تتمثل الخطوة األوىل ف 

. يمكن اعتبار منظورين خالل سلسلة القيمة لقطاع الكهر   باء: أنشطة السوق وأنشطة االحتكار الطبيعي

ثا المنظم لطرف  الوصول  تنفيذ  يتم   . الطبيعي أنشطة االحتكار  باسم  للتنظيم االقتصادي  الخاضعة  والتوزيــــع  للنقل  التحتية  البنية  لث يشار إىل 

والتوازن بير  أشياء أخرى توافق الهيئات الناظمة   باستخدام األدوات القياسية وشفرات الشبكة لتعريفات الوصول وتخصيص القدرة، وإدارة االختناق 

ي وضع منهجيات مالئمة لموضوعات وصول األطراف الثالثة الُمشار إ 
ليها، الوطنية عليها جميًعا. تلعب الهيئات الناظمة الوطنية دوًرا حاسًما ف 

ي تحديد تعريفات فّعالة للوصول إىل الشبكة تضمن انعكاًسا مناسًبا للتكاليف 
ي يمكن أن تعود   وكذلك ف 

ف بالمزايا الت  بالنسبة للمستخدمير  وتعي 

 عليها من خالل االستخدام المناسب للبنية التحتية. 

 عىل مستوى البيع بالجملة والتجزئة، يتم تعزيز الكفاءة من خالل أداء السوق المالئم والفّعال، بح 
ً
يث يكون فيما يتعلق بأنشطة السوق، وتحديدا

ي ذلك الجزء المنظم المتعلق   للمستهلكير  القدرة عىل 
اختيار مورديهم ودفع تعريفة متكاملة تعكس التكلفة اإلجمالية لسلسلة القيمة بالقطاع، بما ف 

 باستخدام البت  التحتية. 

لسلسلة قيمة علًما بأن الموجه األساسي لتعزيز كفاءة الطاقة من جانب الطلب هو تطبيق التسعير الفعال من جانب السوق والمكون المنظم  

ي تعرقل أو تمنع اتخاذ القرار الفّعال عىل يد الوكالء االقتصادي 
اف بوجود عدد من العوائق أو إخفاقات السوق الت  ر تنفيذ الكهرباء، فإن االعي  ير  قد يير

 تدابير لتعزيز كفاءة االستهالك. 

ات عائد االستثمار الممتدة، ومعدالت الخصم الفردية    من بير  عوائق السوق المختلفة أمام كفاءة االستهالك ، نشير إىل بعض األمثلة  القليلة وهي في 

ي األسعار؛ نقص 
ة األجل؛ العوامل البيئية الخارجية غير المنعكسة ف  ا؛ الفرق بير  أسعار اإلمداد والتكاليف الهامشية قصير

ً
المعلومات المرتفعة جد

ي تعزز وما يرتبط به من ارتفاع تكاليف المعامالت؛ اختالل المصالح  
امج أو األدوات الت  . يمكن استخدام الير بير  الوكالء؛ أو القيود المالية للمستهلكير 

 كفاءة الطاقة لتجاوز عوائق السوق هذه. 

ر الحاجة إىل إزالة عوائق السوق دور الهيئات الناظمة الوطنية بجانب تقنير  االحتكارات الطبيعية. يجب أن تلعب الهيئات الناظمة ال   تير
ً
ا وطنية أيض

ي تقلل من الرفاهية االجتماعية. 
ي تحديد برامج كفاءة الطاقة وإدارتها للتغلب عىل عوائق السوق الت 

 دوًرا ف 

 (DSM) الطاقة  على  الطلب  جانب  إدارة  4.3
تخدم  يهدف مفهوم إدارة جانب الطلب عىل الطاقة إىل خفض استهالك الكهرباء عن طريق تحقيق الحد األقض لكفاءة الطاقة )عىل مستوى المس 

لية أو  ، واألداء المعزز، وكفاءة األجهزة المي   ي
ي المبان 

(. تعد تقنية إضاءة الشوارع وحركة مرور أكير كفاءة، وكفاءة الطاقة ف  ي
الخدمية أو الصناعية   النهان 
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يبية، واإلجراءات الطوعية  كلها أمثلة عىل ذلك. توجد العديد من اآلليات لتنفيذ إدارة جانب الطلب عىل الطاقة، بداية من التدابير المالية   إىل الض 

 أو اإللزامية. 
ي تتضمن أنشطة وإجراءات توفر المرونة الالزمة فيما يتعلق بإدارة األحمال، مثل خفض 

ا استخدام برامج االستجابة للطلب، الت 
ً
ِحمل  قد يتم أيض

ي إدارة جانب الطلب عىل الطاقة. تعتير األدوات القائمة  
امج األكير شهرة. الذروة أو تحويل الِحمل، ف   عىل السوق والقائمة عىل الموثوقية هي الير

ي 
الت  ا باإلدارة الفّعالة للسوق. المزادات )عطاءات الطلب( هي النهج األكير شيوًعا، 

ً
امج القائمة عىل السوق ارتباًطا وثيق  تسمح لكبار وترتبط الير

ي إدارة األحمال بإتاحة مقدار معير  من ال 
ي الوقت الفعىلي المستهلكير  بالمشاركة ف 

ِحمل للخفض عند الحاجة. إضافة إىل ذلك، يسمح التسعير ف 

ي أي وقت من اليوم. توجد العديد من الخيارات المتا 
، باختيار أسعارهم بناًء عىل سعر الكهرباء ف  ، وخاصة العمالء الصناعيير  حة، بدًءا للمستهلكير 

 
ً
 ا، حيث يدفع المستهلكون بناًء عىل أسعار السوق الفعلية. من األبسط، حيث يوجد سعر ليال ونهاًرا، إىل األكير تعقيد

ا بير  مشغل النظام وكبار المستهلكير  تسمح للطرف األخير بخفض ِحملهم عندما 
ً
ي من برنامج االستجابة للطلب عىل عقود

  ويشتمل النوع الثان 

، مثل المستهلكير  الصناعيير  الذين لديهم تأثير  يتعرض األمن التشغيىلي ألنظمة الكهرباء للتهديد. يمكن أن تكون هذه اآللية إلزام  ية لمستهلك معير 

كبير عىل نظام الكهرباء )مثل مصانع األسمنت أو مصانع الصلب( بسبب ارتفاع استهالكهم للكهرباء، والذين يمكنهم تخصيص قدر معير  من 

ها من المرافق غير  ي يستخدمها مشغلو   الحمل لخفضه دون التأثير عىل سير العمل، مثل اإلضاءة أو غير
األساسية. تظهر برامج االستجابة للطلب الت 

ي الشكل رقم 
 . 8النظام إلدارة جانب الطلب عىل الطاقة ف 

 
 

 

 

 

 

 

الكهرباء وتشغيل النظام ومستوى المستخدم  يمكن قياس تأثير إدارة جانب الطلب عىل أنظمة الطاقة من عدة مستويات، من بينها التأثير عىل سوق  

ي ومستوى المرفق. 
 النهان 

، عىل مستوى المستهلكير  المتأثرين بشكل مبارسر والذي 
ً
. أوال ات برامج إدارة جانب الطلب عىل سوق الكهرباء عىل مستويير  ن قد يمكن قياس تأثير

ي برنامج إدارة جانب الط 
لب عىل الطاقة. ثانًيا، عىل مستوى إدارة الطلب، الذي يسمح للمرافق يتأهلون للحصول عىل حوافز نتيجة مشاركتهم ف 

 بتقليل خسائر الِحمل وتكاليف التشغيل. 

نامج االستجابة للطلب )  ي توليد الكهرباء لتلبية الطلب أو عند رصد اختناق DRيمكن لير
(، عىل سبيل المثال، تخفيف ِحمل الشبكة عندما ال يكف 

ي نظام النقل. كذل 
 عن انعدام التأكد من األسعار وتقلباتها. الشبكة ف 

ً
ي يتعرض لها المستهلكير  والموردين، فضال

 ك، يقلل من مخاطر السوق الت 

ي اال 
أخذ إدارة مصدر الطاقة ف 

ُ
ي تشغيل نظام الطاقة. ت

عتبار بضبط يعد أمن الطاقة وإمكانية الوصول والموثوقية والمرونة من االهتمامات الرئيسية ف 

رباء عير برامج إدارة جانب الطلب عىل الطاقة. نتيجة لذلك، يصبح النظام أكير مرونة مما يسمح بتقديم أفضل للخدمات المطلوبة. الطلب عىل الكه

ي أدن  مستوياته، فإن إدماج إدارة جانب الطلب معها يفيد بشكل خاص. 
 عندما يكون توليد الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة ف 

امج  إدارة جانب الطلب القائمة عىل الموثوقية، من المهم تذكر أن موثوقية نظام الطاقة تمثل أولوية قصوى أثناء مراحل    عندما يتعلق األمر بير

ب التصميم والتخطيط والتشغيل. من المهم ضمان قدرة النظام عىل االستجابة لالضطرابات بجانب وجود معدات ومرافق كافية بالنظام لتلبية طل 

 المستهلك. 

ي الشكل رقم يشتمل بشكل أ 
امج التالية، كما هو موضح ف   . 8ساسي هذا النوع من برنامج إدارة جانب الطلب عىل الطاقة عىل الير

 للطلب  االستجابة برامج   8شكل  

 

 حمل ُمعّرض لالنقطاع  - 
ي الِحمل  - 

 التحكم المبارسر ف 
 برنامج الطوارئ

 
 عىل الموثوقية برنامج قائم  

 
 برنامج قائم عىل الموثوقية 

 
 برنامج قائم عىل الموثوقية 

 
 برنامج قائم عىل الموثوقية 

 
 برنامج قائم عىل الموثوقية 

 
 برنامج قائم عىل الموثوقية 

 
 برنامج قائم عىل الموثوقية 

 
 برنامج قائم عىل الموثوقية 

 
 برنامج قائم عىل الموثوقية 

 
 الموثوقية برنامج قائم عىل  

 
 برنامج قائم عىل الموثوقية 

 

 عطاءات الطلب  - 
ي الوقت الفعىلي   - 

 التسعير ف 
 

 برنامج قائم عىل السوق
 

 برنامج قائم عىل السوق
 

 برنامج قائم عىل السوق
 

 برنامج قائم عىل السوق
 

 برنامج قائم عىل السوق
 

 برنامج قائم عىل السوق
 

 برنامج قائم عىل السوق
 

 برنامج قائم عىل السوق
 

 برنامج قائم عىل السوق
 

 برنامج قائم عىل السوق
 

 برنامج قائم عىل السوق
 

 برنامج قائم عىل السوق

 برنامج قائم عىل السوق
 

 برنامج قائم عىل الموثوقية 



ي دول البحر المتوسط
 برامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 

ي استهالك الكهرباء بمنطقة البحر األبيض المتوسطسياسات 
 الكفاءة ف 

 

 27( | RES WG) المتجددة الطاقات عمل مجموعة 

امج، برامج الحمل الُمعّرض لالنقطاع.   ي مثل هذه الير
ي الغالب، كبار العمالء، الذين لديهم أعىل األحمال وقدرات للمشاركة ف 

يوافق هؤالء  يستخدم، ف 

ي يستخدمها العمالء لضمان أمن العمالء عىل فصل ب 
اتيجية األكير شيوًعا الت  ات زمنية محددة. تتمثل اإلسي  ي منشآتهم لفي 

عض أو كل األحمال ف 

ا استخدام هذه المصادر االحتياطية لتوفير الطاقة لل 
ً
ي توفير مصادر كهرباء احتياطية، مثل مولدات الديزل. يمكن أيض

حمال الطاقة لمنشآتهم ف 

ي حا 
ي هذه الحالة، تستبق بعض المرافق انقطاعات الشبكة عن طريق استخدام مولدات احتياطية الحرجة ف 

ي للشبكة. ف 
لة انقطاع التيار الكهربان 

للم  للسماح  إعفاءات  الحصول عىل  أو  الهواء  انبعاثات  للوائح  االمتثال  من  نهم 
ّ
تمك أنها  لالنقطاع. كما  الُمعّرض  للِحمل  استجابة  ولدات لتوفير 

ات أطول من الوقت عىل مدار العام. االحتياطي   ة بالعمل لفي 

ام بانقطاع الِحمل. يمكن تنفيذ حواف ي بعض الحاالت، يكون لدى العمالء فواتير كهرباء أقل سعًرا أثناء التشغيل العادي لتشجيع االلي  
ز إضافية ف 

نامج يتم تنفيذه باتفاقيات  ا عىل الدولة، مع فهم أن الير
ً
ثنائية بير  المرفق والعميل. قد يتم فرض عقوبات لعدم األداء   لكل حادث انقطاع اعتماد

 بموجب هذه االتفاقيات. 

ي الحد من الطلب ) 
ي DLCتعتير برامج نظام التحكم ف 

. ف   برامج موجهة للسوق واسع النطاق وتستهدف صغار العمالء التجاريير  والسكنيير 
ً
( عادة

نامج حت    ي الير
ِحمل هذه الحالة، يقومون بالتسجيل ف  ي موقع العميل. يعتير 

ي استخدامات نهائية محددة ف 
يتمكن مرفق الكهرباء من التحكم ف 

امج التجارية لنظام  ACتكييفات الهواء )   للير
ً
 شيوًعا الذي يتم التحكم فيه. ومع ذلك، تعتير اإلضاءة مرشًحا محتمًل

ي األكير
( هو االستخدام النهان 

ي الحد من الطلب، بينما تستهد 
ي الحد من الطلب عمليات تسخير  المياه ومضخات المسابح. يتم التحكم ف 

امج السكنية لنظام التحكم ف  ف الير

ا  قدم لمرة واحدة، كحوافز لير
ُ
ي فاتورة المرافق الخاصة بالعميل، إضافة إىل دفعة مشاركة ت

مج نظام  استخدام الدفعات الشهرية الثابتة المدرجة ف 

ي الحد من الطلب ) 
 بعض المرافق مستويات للدفع بناًء عىل حجم قدرة مكيف الهواء أو طريقة دورته.   (. تقدم DLCالتحكم ف 

ي السنة 
م المرفق اتفاقيات مع العمالء تحدد الحد األقض لعدد حاالت االنقطاع ف  ، يير

ً
ة ي أحمال العميل مبارسر

والمدة    نظًرا ألن المرفق يتحكم ف 

ا لبضع دقائق قبل بدء الحادث. إذا شعر العميل بعدم االرتياح، فإن معظم برامج القصوى لكل حالة معينة. عادة ما يتم إعطاء العمالء   ً إشعاًرا قصير

ي الحد من الطلب تسمح له بتجاوز الحادث. من ناحية أخرى، يمكن أن تؤدي التجاوزات إىل عقوبات. يمكن تقليص األحمال أو 
نظام التحكم ف 

ي 
ي   استدعاؤها عند الحاجة باستخدام برامج التحكم ف 

امج مفاتيح تحكم ف  الحد من الطلب، وهو أمر مهم للمرافق. بشكل عام، تستخدم هذه الير

ا  الِحمل متصلة بالمرافق أو منظمات حرارة "ذكية"، وتفضل بعض المرافق دفع ثمن هذه التقنيات منخفضة التكلفة مقدًما ومنحها للعمالء مجا 
ً
ن

 ٪ تخفيض للِحمل لكل موقع لصغار العمالء. 60ألنها موثوقة وقادرة عىل تحقيق ما يصل إىل نسبة 

ا ليتم 
ً
ا مسبق

ً
ي الحد من الطلب القائم عىل الموثوقية. وهي خطة تحدد إجراًء محدد

اتباعه   برنامج الطوارئ هو النوع الثالث من برنامج التحكم ف 

ات زيادة الطلب أو عندما تتأثر الشبكة بأحداث غير مخطط لها.  ات محددة، مثل في  اتيجية إىل تحقيق أقض استفادة من  خالل في  تهدف اإلسي 

ي مع ضمان أقض استمرارية للخدمة والحفاظ عىل سالمة المرفق عند 
الطلب أثناء انقطاعات النظام الكهربان   الموارد المتاحة. تسمح بتقليل 

ورة. عادة ما يكون تقليص الطلب مصحوًبا بحوافز للعمالء لتقليل األحمال أثناء أحداث ا  ، وال يتم تقييم أي الض  لموثوقية، رغم أن التقليص طوعي

ي مدفوعات للقدرة. 
ا، ال يتم تلف 

ً
 عقوبة إذا لم يستجيب العمالء بصورة إيجابية، وتحدد األسعار مسبق

ي ويعتير تغيير عادات استهالك الطاقة لتقليل الفاقد ملمًحا أخًرا لكفاءة الطاقة. ويمكن إيجاز هذه العادات باإلشارة إىل أن 
ها إجراءات يومية تساهم ف 

ي الغرف الفارغة، أو استخدام بطاريات يمكن إعادة شحنها، أو تج 
نب استخدام  تقليل استهالك الطاقة، مثل زيادة ضوء النهار وإطفاء األنوار دائًما ف 

 تكييف الهواء أو التدفئة عندما تكون النوافذ مفتوحة. 

ي حقيقة األمر، تعتير البنية التحتية للطاقة 
. ويمكن أن تظهر هنا عدة عوامل،  ف  ي

ي تحديد سلوك استهالك الطاقة للمستخدم النهان 
 حاسًما ف 

ً
عامال

العوام  يتم تحديد هذا األخير من خالل  الجديدة.  التكنولوجيا  التعامل مع  المستهلك عىل  المتوقعة وقدرة  غير  المال  رأس  تكاليف  بينها  ل من 

العا بأن  التعليم والوعي  االجتماعية واالقتصادية، علًما  ي بمستوى 
النهان  المستخدم  يتأثر سلوك  الحاالت.  ي بعض 

ف  المسيطر  مل االجتماعي هو 

ي 
ي تهدف إىل تغيير سلوك المستهلك وممارساته عىل إقناع المستهلك بفوائد سلوكه الواعي الت 

اوح  والسمات الثقافية. يتوقف نجاح التدابير الت  تي 

العالمية.   الشخصية إىل  الفوائد  تمثل قارئات االستهالك من  المفرط.  استهالكه  بتقدير  للمستهلك  المراجع وخطوط األساس  تركيب  ويسمح 

ي زيادة وعي المستهلك. والخطوة الثانية هي االتصال حيث يتم نشر تدابير كفاءة الطا 
ي يسهل الوصول إليها الخطوة األوىل ف 

قة بدون )عدادات( الت 

ات السلوكية الطفيفة عىل استهالكه. يمكن بعد ذلك نشر تدابير أخرى وتنفيذها عىل نطاق أوسع، مثل تكلفة عىل المستهلك إلثبات تأثير الت غيير

كة يتطلب قراًرا مالًيا، إال أن إظ ي المناطق المشي 
هار الفوائد البناية. عىل الرغم من أن تركيب أنظمة التشغيل اآلىلي مثل أجهزة استشعار الضوء ف 
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ي سلوك المستهلك، يجب  للمستخدمير  النهائيير  وفي  
داد ذلك عىل فاتورتهم يمكن أن يكون له تأثير كبير عىل هذا القرار. لتشجيع التغيير ف 

ة اسي 

 أن تتضمن خطط جميع الدول حمالت توعية وبرامج لبناء القدرات وحوافز. 
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5 
 األبيض  البحر  بمنطقة  الكهرباء  استهالك  في الكفاءة  سياسات 

 المتوسط 
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صياغة التقرير باإلضافة إىل  ( بإعداد استبيان وتوزيعه لجمع البيانات من أجل  RES WGقام رؤساء مجموعة عمل مصادر الطاقة المتجددة ) 

 نموذجير  لدراسة الحالة لمشاركة معرفة األعضاء. 
أعضاء فقط بتنظيم سوق الغاز أو ليس لديهم  7عىل االستبيان و/أو قدموا دراسات حالة؛ يقوم  27فقط من األعضاء البالغ عددهم   11أجاب  

ا إيجابًيا.  11سوف يستند تحليل هذا التقرير إىل  هيئة ناظمة حت  اآلن، لذلك ال ينطبق عليهم هذا التحليل. لذلك،  
ً
 رد

لدي  ليس  الناظمة  الهيئات  من  العديد  المتجددة.  الطاقة  للردود عىل وثائق مجموعة عمل مصادر  الحالية  الحالة  التاىلي  ي 
البيان  الرسم  ها  يوضح 

ي مجال كفاءة الطاقة، لكنهم اتصلوا بالسلطات المختصة وقدموا نظرة عام 
اتيجياتهم. مسؤوليات ف   ة لسياساتهم/اسي 

 

ي منطقة البحر األبيض المتوسط، من EM( والتنقل بالطاقة الكهربائية ) EEتسمح ردود األعضاء بنشر النتائج الرئيسية حول كفاءة الطاقة )
( ف 

ق البحر األبيض المتوسط(.  ي )شمال إفريقيا إىل رسر  الدول األوروبية إىل الدول الواقعة عىل الساحل الجنونر

ا وفهًما آلليات كل دولة وقواعدها التنظيمية. 
ً
 أكير تعمق

ً
 تقدم دراسات حالة كفاءة الطاقة تحليال

اتيجية أو خطة وطنية لتعزيز تنفيذ إجراءات كفاءة الطاقة وتشجيعها. غالبية الدول لديها إما برنام   ج لكفاءة الطاقة أو اسي 

ي الجدول أدناه. 
، كما هو موضح ف  ي ا لنتائج التحليل، فإن جميع الدول إما لديها هدف لكفاءة الطاقة أو تحقق أهداف االتحاد األورونر

ً
 وفق

 .الحالة  ودراسات  المتجددة الطاقة مصادر  عمل مجموعة استبيان على اإلجابات على  عامة نظرة   9شكل 
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 الوصف اسم الخطة الدولة

 (NDCمساهمة الهدف الوطني ) ألبانيا

 ، ومعاهدة مجتمع الطاقة، وعملية التكامل مع االتحاد األوروبي 20-20- 20تماشًيا مع هدف االتحاد األوروبي   •

 األهداف مقارنة بالسيناريو األساسي •

 2030٪ بحلول عام  28إمكانية خفض استهالك الطاقة النهائي بنسبة   •

 2030% بحلول 27إمكانية خفض انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة  •

 برنامج كفاءة الطاقة الجزائر 

 2030٪ من الطاقة بحلول عام 10يهدف البرنامج العالمي إلى توفير   •

 تراعي التدابير المخططة عدة قطاعات:  •
 2030( بحلول عام  TEPألف طن من النفط المكافئ )   30العزل الحراري للمباني:   -
 (TEPألف طن من النفط المكافئ )   7سخان المياه الشمسي:   -
 ألف طن نفط مكافئ  800انتشار استخدام المصابيح الموفرة لالستهالك:   -
 ألف طن نفط مكافئ    100إدخال أداء الطاقة في اإلنارة العامة:   -
 مليون طن نفط مكافئ من المكاسب   1,2استخدام معدات عالية األداء لتحقيق حوالي   -
 ألف طن نفط مكافئ   210تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي:   -
 مليون طن نفط مكافئ.    1,9(، لتحقيق مكاسب قدرها  CNG( ووقود الغاز الطبيعي ) LPG / cتعزيز وقود الغاز البترولي المسال ) -

 قبرص
الخطة الوطنية للطاقة والمناخ لعام  

2030 

 االمتثال للتوجيه األوروبي لكفاءة الطاقة •

 2007األهداف مقارنة بسيناريو عام   •

 (13.0)%  2030مليون طن نفط مكافئ بحلول عام    2خفض استهالك الطاقة النهائي بمقدار   •

 (17.0)%  2030مليون طن نفط مكافئ بحلول عام   2,4استهالك الطاقة األولية بمقدار  خفض   •

 .2030- 2021ألف طن نفط مكافئ للفترة    243,04توفير تراكمي للطاقة في االستخدام النهائي بمقدار   •

 2030جيجاوات في الساعة حتى عام    1,31في المباني، ستحقق التدابير توفيًرا سنوًيا قدره  •

 فرنسا
برنامج الطاقة متعدد السنوات  

 (PPE) 

 2012األهداف مقارنة بسيناريو عام   •

 .2028% بحلول عام  16,5و بنسبة    2023% بحلول عام  7,6خفض استهالك الطاقة النهائي بنسبة   •

 . 2028% بحلول عام 35,0و بنسبة    2023% بحلول عام  20,0خفض استهالك الطاقة األولية: بنسبة   •

 اليونان
الخطة الوطنية للطاقة والمناخ 

 (NECP)
8

 

لمناخ أولويات سياسية لتعزيز كفاءة  مع األخذ في االعتبار توصيات المفوضية األوروبية وأهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة، حددت الخطة الوطنية اليونانية للطاقة وا 

 : 2030-2021الطاقة خالل الفترة  

 المباني العامة كفاءة الطاقة في   •

 تجديد مخزون المباني في القطاع السكني والخدمي •

 تحسين كفاءة الطاقة للبني التحتية للطرق والسكة الحديدية والكهرباء والغاز  •

 الترويج لعقود كفاءة الطاقة من جانب شركات خدمات الطاقة •

 2030- 2021  مليون طن نفط مكافئ في الفترة   7,3الوصول إلى توفير تراكمي للطاقة بمقدار   •

 2030٪ على األقل فيما يتعلق بالتطور المتوقع الستهالك الطاقة النهائي بحلول عام  38تحسين كفاءة الطاقة في االستهالك النهائي للطاقة بنسبة   •

 
8
   (Energy Ministry of the Environment and -Helenic Republic   ,2019) 

 MEDREG ألعضاء  الطاقة  كفاءة برامج . 2جدول 
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 الوصف اسم الخطة الدولة

 (GSEإدارة نظام الطاقة )  إيطاليا

 تهتم إستراتيجية كفاءة الطاقة غالًبا بكفاءة الطاقة في المباني •

 ، إنشاء آلية شهادات كفاءة الطاقة.2005طاقة قائم منذ عام برنامج كفاءة   •

 مليون طن نفط مكافئ حتى اآلن في المباني  20تم توفير  •

 ( الدعم الذي يتلقاه الموزعون لتغطية تكاليف أنشطة كفاءة الطاقة الخاصة بهم.ARERAتحدد الهيئة اإليطالية لتنظيم الطاقة والشبكات والبيئة )  •

 رباء والغاز بالوصول إلى الحد األدنى من التوفير في استهالك الطاقة النهائييلتزم موزعو الكه  •

 لبنان
خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة 

 (NEEAP) 

 يدعم اإلصدار األول للخطة الجهات المعنية الوطنية لوضع خارطة الطريق. •

 والبناء والصناعة والزراعة والقطاعات العامة يهدف اإلصدار الثاني للخطة توفير الطاقة في قطاعات الطاقة   •

 وال يزال اإلصدار الثالث للخطة قيد التطوير.   •

 ٪ كحد أدنى من إجمالي الطلب4,83االلتزام بتوفير   •

 مالطة 
خطة تعافي المرفق ومرونته 

 (RRF) 

تهدف إلى تعزيز كفاءة الطاقة في مبانيها بهدف زيادة أداء الطاقة بها وتحقيق إزالة الكربون من مخزون    2023تضع الدولة استراتيجية تجديد شاملة طويلة المدى بحلول عام  

 . 2050المبنى بحلول عام 

متًرا    40,605متًرا مربًعا من المباني العامة وما ال يقل عن    9,232العميق لما ال يقل عن    في هذا النطاق، تخطط مالطة لالستثمار في التجديد، بما في ذلك التعديل التحديثي 

 مربًعا من مباني القطاع الخاص، بما في ذلك المباني التجارية وغير السكنية.  

 .2025ول عام ٪ على األقل بحل 30يهدف هذا االستثمار إلى تحقيق خفض في الطلب على الطاقة األولية لتلك المباني بنسبة 

 الجبل األسود
خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة 

 (EEAP  للفترة )2021-  2019 

 ٪ سنوًيا(1)توفير الطاقة بمستوى   EU/    2012/27بناًء على توجيه االتحاد األوروبي  •

 ألف طن نفط مكافئ من الطاقة النهائية  4,16 •

 ألف طن نفط مكافئ من الطاقة األولية  6,54 •

 تهتم كفاءة الطاقة في فلسطين فقط بكفاءة الطاقة في المباني وتهدف إلى تطوير مشاريع ابتكارية للمباني الخضراء وتنفيذها. المجلس الفلسطيني لألبنية الخضراء الفلسطينيةالهيئة  

 البرتغال 

الخطة الوطنية للطاقة والمناخ 

2021-2030   (PNEC 2030) 

 

إستراتيجية طويلة المدى لتجديد 

 (ELPREالمباني ) 

 

خطة تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء  

 (PPEC) 

بشأن حوكمة اتحاد العمل    2018ديسمبر    11للبرلمان األوروبي ومجلس    1999/ 2018في إطار الئحة االتحاد األوروبي   2030تأتي الخطة الوطنية للطاقة والمناخ   •
 المناخي للطاقة

 خمسة أبعاد:إزالة الكربون، وكفاءة الطاقة، واألمن الطاقي، وسوق الطاقة الداخلي والبحوث، واالبتكار والقدرة التنافسية.  2030تغطي الخطة الوطنية للطاقة والمناخ   •

 (2007)السيناريو المرجعي عام    2030% بحلول  35هدف خفض استهالك الطاقة بنسبة   2030تحدد الخطة الوطنية للطاقة والمناخ   •

 (NZEBلتجديد المباني إلى تحويل المباني الحالية إلى مباني خالية من الطاقة تقريًبا ) تهدف اإلستراتيجية طويلة المدى   •

 ( مسؤوليات في تعزيز كفاءة الطاقةERSEتتولى هيئة تنظيم خدمات الطاقة البرتغالية ) •

يذ ستة إصدارات حتى اآلن ؛ وترجع عمليات توفير الطاقة ؛ ويجرى تنف 2006طورت هيئة تنظيم خدمات الطاقة البرتغالية خطة تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء في عام   •
 المحققة إلى أهداف الخطة الوطنية للطاقة والمناخ
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، وشبكات الطاقة، وتوليد الكهرباء، واستهالك الكهرباء، وبر  ي
ي المبان 

امج عىل أي حال، يشمل تنفيذ األهداف عدة قطاعات مثل كفاءة الطاقة ف 

 االستجابة للطلب. 

 اعات المستهدفة حسب الدولة. يوضح الشكل التاىلي القط 
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• والهرسكالبوسنة

• قبرص

• مصر

• فرنسا

• اليونان

• إيطاليا

• لبنان

• مالطة

• األسودالجبل

• فلسطين

• البرتغال

الطاقةشبكاتفي

• ألبانيا

• والهرسكالبوسنة

• قبرص

• فرنسا

• اليونان

• إيطاليا

• لبنان

• األسودالجبل

• البرتغال

الكهرباءتوليدفي

• الجزائر

• والهرسكالبوسنة

• اليونان

• لبنان

• األسودالجبل

الكهرباءاستهالكفي

• ألبانيا

• الجزائر

• والهرسكالبوسنة

• قبرص

• مصر

• فرنسا

• اليونان

• إيطاليا

• لبنان

• األسودالجبل

• البرتغال

للطلباالستجابةبرامج

• ألبانيا

• قبرص

• فرنسا

• اليونان

• لبنان

• البرتغال

أخرى

• لبنان

• األسودالجبل

 الدولة حسب الطاقة كفاءة برامج  في  المستهدفة القطاعات   10شكل 



ي دول البحر المتوسط
 برامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 

ي استهالك الكهرباء بمنطقة البحر األبيض المتوسطسياسات 
 الكفاءة ف 
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ي كل دولة تدابير محددة بناًء عىل القطاعات المستهلكة للطاقة وعمليات التوفير المحتملة. 
 تتضمن برامج كفاءة الطاقة ف 

ي الجدول 
ي تجديد ما ال يقل عن 1باإلضافة إىل األهداف المدرجة ف 

ي العامة كل عام ٪ من إجماىلي    3، يجب عىل القطاع العام األلبان 
مخزون المبان 

. عالوة عىل ذلك، بعد إجراء مراجعة حسابات الطاقة، يجب عىل كبار مستهلكي الطاقة وضع خطة عمل لتوفير ما ال  2021سبتمير   1بدًءا من  

ي ألبانيا، يجب عىل البلديات وضع خطط عمل لكفاءة الطاقة بناًء 4يقل عن  
 عىل استهالكها. ٪ من الكهرباء المستهلكة. وألول مرة ف 

، ال  ي القطاع الصناعي
كير  عىل ثالثة محاور رئيسية، النقل، استخدام معدات عالية األداء، وتعزيز كفاءة الطاقة ف 

ي الجزائر، ينصب الي 
ي تمثل ف 

ت 

. 6، و   36٪،  57٪  ٪ من الهدف العالمي عىل التواىلي

ي عام ( خطة تعزيز كفاءة استهالك  ERSEأنشأت هيئة تنظيم خدمات الطاقة ) 
تغال ف  ي الير

لتعزيز كفاءة استهالك الكهرباء   2006الكهرباء ف 

تغال آلية مناقصة يق  دم فيها  بدرجة أكير واعتماد معدات أكير كفاءة من جانب مستهلكي الكهرباء. تعتير خطة تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء بالير

ا بناًء عىل معايير فنية واقتصادية ُيجرى مناقشتها المروجون المؤهلون تدابير لتحسير  كفاءة استهالك الكهرباء. يتم  
ً
اختيار هذه التدابير مسبق

ي تدعمها خطة تعزيز كفاءة استهالك الطاقة: ملموسة وغير ملموسة. النوع األول هو تركيب  
ا. هناك نوعان من التدابير الت 

ً
معدات واعتمادها علن

ي  ذات مستوى أعىل من كفاءة الطاقة مقارنة بالمعدات القي 
اسية بالسوق، وتستهدف القطاعات الصناعية أو الخدمية أو السكنية. أما النوع الثان 

، من ناحية أخرى، فيهتم بتشجيع الناس عىل تغيير عاداتهم من خالل نشر معلومات عن ممارسات كفاءة الطاقة مثل عمليات مراجع  ة  من التدابير

 حسابات الطاقة والحمالت اإلعالمية. 

، ومعلومات عن فوائد كفاءة الطاقة، واستخدام مخططات الدعم. يتعير   يعتمد تنفيذ كفاء  ص عىل ثالثة محاور: التنظيم اإللزامي ي قير
ة الطاقة ف 

كات. بجانب هذين النوعير    ام بكفاءة الطاقة، ويتم تعزيز كفاءة الطاقة من خالل مخططات الدعم للشر من عىل موزعي الطاقة اتباع مخطط االلي  

، هناك  كات والحكومة. التدابير ي المنازل والشر
 الكثير من نشر المعلومات والحوافز لتعزيز كفاءة الطاقة ف 

ي فرنسا، يوفر برنامج الطاقة متعدد السنوات ) 
ي مجموعة متنوعة من اإلعدادات،  PPEف 

( حوافز وأساليب لتشجيع تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة ف 

، وشبكات الطاقة، واستهالك الكه  ي
 رباء واالستجابة لجانب الطلب. من بينها المبان 

، من اإلنشاءات الجديدة إىل الهياكل القائمة، بهدف تقليل انبعاثات  ي
ي قطاع البناء عىل جميع أنواع المبان 

الكربون للبنية تنطبق التدابير الرئيسية ف 

ل سنوًيا.   500الجديدة وتجديد الهياكل القائمة للوصول إىل   ألف مي  

ي فرنسا، هناك  
ي إطار عقد DSRنوعان من االستجابة لجانب الطلب:) ف 

" )حيث يتم تقليل استهالك الكهرباء للمستهلك أو تأجيله ف  ي
( "ضمت 

مزود الكهرباء( و"رصيــــح" )حيث يتم تقليل أو تأجيل استهالك المستهلك للكهرباء خارج إطار عقد مزود الكهرباء( )حيث يتداول المستهلك 

ي نمط استهالكه بش 
 
 كل منفصل عن مزود الكهرباء، عىل سبيل المثال مع الُمجّمع(. التغيير ف

ي المستدامة والصديقة للبيئة ودعمها. يمك
ي فلسطير  إىل بناء القدرات، وتعزيز إجراءات تصميم وبناء وتشغيل المبان 

ن تهدف كفاءة الطاقة ف 

ي للبنية الخ 
ي "قانون البناء" للمجلس الفلسطيت 

اء. العثور عىل تفاصيل التدبير ف   ض 

ي الجبل األسود، تتضمن خطة عمل كفاءة الطاقة ) 
ي  EEAPف 

ي تهدف إىل تحسير  اإلطار القانون 
( مجموعة متنوعة من المبادرات السياسية الت 

 عن برامج استثمارية محددة وإعانات لكفاءة الطاقة إضافة إىل مبادرات التوعية العامة. 
ً
، فضال  والمؤسسي

ي العارسر من نوفمير  
ي عىل أول خطة عمل وطنية لكفاءة الطاقة    ، وافق 2011ف 

( وتتضمن أربــع 2011-2015)   NEEAPمجلس الوزراء اللبنان 

ة مبادرة تهدف إىل تحسير  كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة.   عشر

ي من الخطة )
: توفير الطاقة األولية وتدابير االستخ 2020-2016ويتناول تنظيم مبادرات اإلصدار الثان  . وتشمل  ( محورين رئيسيير  ي

دام النهان 

ي شبكة الكهرباء اللبنانية قطاعات التوليد والنقل والتوزيــــع )عىل سبيل المثال، تحويل التوربينات الغا
زية ذات الدورة  تدابير توفير الطاقة األولية ف 

ي مبادر 
ي القطاعات الرئيسية المفتوحة إىل توربينات غازية ذات دورة مغلقة(. ويتناول المحور الخاص بتدابير االستخدام النهان 

ات توفير الطاقة ف 

ة والمتوسطة والزراعة )عىل سبيل المثال، تركيب  كات الصغير ي )عىل سبيل المثال، نظام الجدار المزدوج(؛ الصناعة والشر
 100التالية: المبان 

ة الشعة )  ي قطاع النقل والمواصالت والخدمات والم   VSDوحدة من المحركات متغير
رافق العامة )عىل سبيل المثال، إدارة  ( لمضخات الري(؛ ف 

ي لها تأثير اقتصادي شامل 
ي عىل قسم مهم عن التدابير األفقية الت 

متعدد    إنارة الشوارع العامة(. وكذلك، يحتوي محور تدابير االستخدام النهان 

ي قانون الحفاظ عىل الطاقة(. 
 القطاعات )عىل سبيل المثال، تبت 



ي دول البحر المتوسط
 برامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 

ي استهالك الكهرباء بمنطقة البحر األبيض المتوسطسياسات 
 الكفاءة ف 
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ي إيطاليا. النوع األول موجه لموزعي الكهرباء والغاز، الذين يجب عليهم إنجاز أهداف محددة  يوجد نوعير  من تدابير كفاءة الط 
اقة معمول بهما ف 

ا باسم الشهادات البيضاء( لكل طن م 
ً
ي والحصول عىل شهادات كفاءة الطاقة القابلة للتداول )المعروفة أيض

ن النفط لتقليل استهالك الطاقة النهان 

. إذا لم يحقق  اء الشهادة المفقودة من سوق مخصص  المكاف   )وهي جهة    GMEالموزعون الهدف المحدد بحلول نهاية العام، فيجب عليهم رسر

كات بالحصول عىل "ائ  ي الذي يسمح للفراد والشر يتر
ي هو التدبير الض 

ف عىل التنظيم ونتائج أسواق الطاقة بالجملة(. أما النوع الثان  تمان تشر

يبية( عند " )تخفيضات رص  ي يتر
ي معدات كفاءة الطاقة. رص 

 ما يستثمرون ف 

ي الخطة الوطنية للطاقة والمناخ  
  9محاور رئيسية:   7( إىل NECP)   باليونان وتنقسم التدابير المدرجة ف 

، واالنبعاثات، والتخلص من انبعاثات غازات االحتباس الحراري فيما يتعلق بخفض االنبعاثات  - ي
 التغير المناخ 

 المتجددة مصادر الطاقة   -

 كفاءة الطاقة -

ي  -
 األمن الطاف 

 سوق الطاقة -

 الزراعة والشحن والسياحة -

 البحوث واإلبداع والقدرة التنافسية -

ي السكنية والمؤسسات الثالثية.  
ي العامة والمبان 

ا  يوج فيما يتعلق بموضوع كفاءة الطاقة، تنطبق التدابير عىل قطاع البناء الذي يشمل المبان 
ً
د أيض

ي قطاعي الصناعة والنقل. باإلضافة إىل ذلك، سيتم تطوير إطار تنظيمي جدي
د آللية  إطار تنافسي مع أدوات مالية لتعزيز كفاءة الطاقة وتحسينها ف 

، مبدئًيا من جانب مستهلكي  ي االستخدام الفّعال للطاقة من جانب المستهلكير  النهائيير 
 الجهد العاىلي  االستجابة للطلب، وسيساهم بشكل كبير ف 

 (HV ( ومستهلكي الجهد المتوسط )MV   ( مع انضمام مستهلكي الجهد المنخفض ،)LV ا، سيتم ً ( بعد االنتهاء من طرح العدادات الذكية. أخير

ي للحفاظ عىل الطاقة. 
تطوير آليات أخرى لرفع مستوى وعي المستهلك والوعي المهت 

 
9
نية اليونانية للطاقة والمناخ المتاحة ألغراض التقرير، سيتم شرح إجراءات كفاءة الطاقة فقط بينما يمكن العثور على تحليل أكثر شمواًل عن سياسة كفاءة الطاقة في الخطة الوط  

 . https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/el_final_necp_main_en.pdf  ,pp .152  –  174على 

 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/el_final_necp_main_en.pdf
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 ء الكهربا استهالك  في  الطاقة  كفاءة  تدابير / برامج  5.1
ي العديد من القطاعات. سيوضح هذ 

ي الفصل السابق، مجموعة متنوعة من التدابير ف 
ي منطقة يمكن أن تتضمن برامج كفاءة الطاقة، مثلما تم مناقشته ف 

ا الفصل الفرعي التدابير التفصيلية المستخدمة ف 

كات والصناعات، حيث يتمثل هدف ال البحر  ة والمتوسطة والمستهلكير  من الشر كات الصغير لية والشر ي األبيض المتوسط حسب نوع المستهلك؛ األرس المي  
ي تقديم نظرة عامة عىل كفاءة الطاقة، ف 

تقرير ف 

 قطاع الكهرباء بصفة رئيسية. 
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 يشير العمل إىل الخدمة والنقل والزراعة و/أو إمدادات الطاقة  

 المنزليةالشركات الصغيرة والمتوسطة واألسر  الدولة

 غير متاح  ألبانيا

 الجزائر
 ألف طن نفط مكافئ   800انتشار استخدام المصابيح الموفرة لالستهالك:  -
 ألف طن نفط مكافئ  100إدخال أداء الطاقة في اإلنارة العامة:   -
 مليون طن نفط مكافئ من المكاسب  1,2استخدام معدات عالية األداء لتحقيق حوالي   -

قبرص
10

 

 الضريبي األخضر المحايد مالياً عن طريق زيادة الضرائب البيئية مع تقليل ضرائب العملاإلصالح   -
 2027-2021مخطط دعم االستثمار في كفاءة الطاقة باستخدام الصناديق الهيكلية واالستثمارية األوروبية   -
 يوفر صندوق صناديق الطاقة قروض ميسرة لكفاءة الطاقة -
 مخطط كفاءة الطاقة اإللزامي -
( لتعزيز استثمارات كفاءة الطاقة في القطاعين السكني والعام ومراجعة حسابات الطاقة في الشركات EC( والحفاظ على الطاقة ) REالمخططات من خالل الصندوق الوطني للطاقة المتجددة )   دعم  -

 الصغيرة والمتوسطة
 "بدل" مساحة أرضية إضافية للمباني الجديدة والمباني الُمجددة -
 ق التي تحول دون استيعاب مقاوالت أداء الطاقة وتنفيذ استثمارات كفاءة الطاقة بشكل عامإزالة العوائ  -
 ت التفتيش ألنظمة التدفئة وأنظمة التكييف( الحد األدنى من متطلبات أداء الطاقة للمباني الجديدة والحالية، ومتطلبات أنظمة المباني الفنية المركبة في المباني الحالية، وعمليا -
 ُمراجع - الحد األدنى من متطلبات أداء الطاقة للمباني الجديدة   -
 تنفيذ التدابير النوعية )الحمالت اإلعالمية، والتدريب، وورش العمل، وما إلى ذلك(  -
 رسوم مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على الطاقة )ضريبة( المطبقة على الكهرباء -
 صغيرة الحجم داخل المباني أو عليهاتعزيز تدابير تركيب تقنيات الطاقة المتجددة  -
 خطة البنية التحتية للقياس المتقدم  -

 2.1آلية االستجابة لجانب الطلب كما هو موضح في   فرنسا

 واألجهزة المنزلية الذكية آلية جديدة لالستجابة للطلب، وخطة عمل فقر الطاقة ، وتحسين عزل المباني، وتركيبات التبريد والتدفئة ، وإطارات النوافذ،   اليونان

 ملف للحصول على مزايا ضريبية عند التخطيط لتجديدات المباني التي تهدف إلى تقليل استهالك الطاقة إيطاليا

 لبنان
 مبنى، مما يحسن من أداء غالف المبنى 100نظام الجدار المزدوج: تركيب هذا النظام وتنفيذه في   -
 بتعبير أدق، الخصائص الحرارية لمكونات المبنى مرفق اختبار لمكونات المبنى؛   -

 الكهرباء استهالك في  الطاقة كفاء . 3جدول 
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 قانون البناء -
 متر مربع   100بناية تبلغ مساحة كل منها   200استخدام معدات ذات كفاءة، باستخدام معدات موفرة للطاقة في   -
 شهادة أداء الطاقة للمباني -
 مبنى عام تشمل جميع أنواع االستخدامات 200حسابات للطاقة لـ عمليات مراجعة حسابات الطاقة للمباني العامة؛ وإجراء عمليات مراجعة   -
ة، والتهوية عالية األداء مزدوجة التدفق مع استعادة الحرارة، وتحسين تنفيذ التدابير في مباني عامة مختارة؛ بما في ذلك الطاقة المتجددة لتوليد الماء الساخن والكهرباء، واستخدام المعدات الموفرة للطاق  -

 الحرارة لغالف المبنى، واستخدام اإلضاءة الصديقة للبيئة ومعدات التحكم في اإلضاءة، وزيادة الوعي لتغيير السلوك  استعادة
 ( كنموذج للمباني الصديقة للبيئةLCECمشروع تجريبي: بناء المقر الجديد للمركز اللبناني لحفظ الطاقة )  -
 أفضل أساليب تجديد المباني لتكون مباني صديقة للبيئة بناء قدرات التجديد: تدريب العمال وتثقيفهم بشأن   -
أنواع من المعدات )مكيفات الهواء والمصابيح والثالجات وأجهزة التلفزيون   5(؛ تنفيذ هذه المعايير وبرنامج تصنيف األداء بملصقات الطاقة لما ال يقل عن MEPSمعايير الحد األدنى ألداء الطاقة )  -

 والغساالت(
 ( واستدامتها عن طريق تعزيز تدابير كفاءة الطاقة وتنفيذها في مختلف القطاعاتNEEREAتشجيع تشغيل آلية تمويل العمل الوطني لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ) آلية التمويل:   -
 ين في القطاعحمالت التوعية وبناء القدرات؛ رفع مستوى الوعي حول كفاءة الطاقة بين المواطنين وكذلك بناء قدرات المهنيين العامل  -
 (ESCOsتطوير أعمال شركات الطاقة؛ وضع اإلطار التشريعي لشركات خدمات الطاقة )  -
ن ( ونحو اعتماد سلس من جانب البرلما LASلعربية ) اعتماد قانون الحفاظ على الطاقة؛ خلق زخم سياسي نحو تطوير هذا القانون ليكون قانون إطاري أكثر شمواًل وفقًا لتوصيات جامعة الدول ا  -

 اللبناني.

 الجبل األسود
 للمنتجات المتعلقة بالطاقةصديق للبيئة - تصميم  -

 لألجهزة المنزليةبملصقات الطاقة تصنيف األداء   -

 للمواطنين ألجل االستثمارات في كفاءة الطاقة  مالي دعم   -

 غير متاح  الهيئة الفلسطينية

 البرتغال

 التبريد وتسخين المياه الصحية وإدارة جانب الطلباإلضاءة (:  PPECالكهرباء ) تدابير ملموسة لخطة تعزيز كفاءة استهالك   -

 تطبيقات الكمبيوتر(، ومراجعة الحسابات، والتدريب، والكشف عن المعلوماتوتحديًداتدابير غير ملموسة لخطة تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء: أدوات ) -
ألف قسيمة لتمويل األعمال التي تعزز الكفاءة في منازل العائالت    20دف إلى مواجهة فقر الطاقة وتعزيز تجديد المباني وكفاءتها. لهذا الغرض، سيتم تسليم برنامج قسيمة الكفاءة هو مبادرة من وزارة البيئة ته  -

 2021ديسمبر    31أغسطس حتى    31في حاالت نقص الطاقة من  

 المستهلكين من الشركات الدولة

 غير متاح  ألبانيا

 ال يركز برنامج كفاءة الطاقة على فئة محددة من المستهلكين. الجزائر
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 اإلصالح الضريبي األخضر المحايد مالياً عن طريق زيادة الضرائب البيئية مع تقليل ضرائب العمل -
 2027-2021مخطط دعم االستثمار في كفاءة الطاقة باستخدام الصناديق الهيكلية واالستثمارية األوروبية   -
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 برامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 

ي استهالك الكهرباء بمنطقة البحر األبيض المتوسطسياسات 
 الكفاءة ف 
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 الخدمة والنقل والزراعة و/أو إمدادات الطاقةيشير العمل إىل    

 يوفر صندوق صناديق الطاقة قروض ميسرة لكفاءة الطاقة -
 مخطط كفاءة الطاقة اإللزامي -
 تعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات، من خالل اتفاقيات طوعية في إطار مبادرة "األعمال من أجل المناخ" -
 "بدل" مساحة أرضية إضافية للمباني الجديدة والمباني الُمجددة -
 لتي تحول دون استيعاب مقاوالت أداء الطاقة وتنفيذ استثمارات كفاءة الطاقة بشكل عامإزالة العوائق ا  -
 ( HECHPمخطط الفوترة الصافية للتوليد المشترك عالي الكفاءة )  -
 تنفيذ التدابير النوعية )الحمالت اإلعالمية، والتدريب، وورش العمل، وما إلى ذلك( -
 لطاقة )ضريبة( المطبقة على الكهرباءرسوم مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على ا  -
 تعزيز تدابير تركيب تقنيات الطاقة المتجددة صغيرة الحجم داخل المباني أو عليها -
 خطة البنية التحتية للقياس المتقدم  -
 لحالية، وعمليات التفتيش ألنظمة التدفئة وأنظمة التكييف( الحد األدنى من متطلبات أداء الطاقة للمباني الجديدة والحالية، ومتطلبات أنظمة المباني الفنية المركبة في المباني ا  -

 2.1آلية االستجابة لجانب الطلب كما هو موضح في   - فرنسا

 ( واإلضاءةCHPالكهرباء والطاقة الحرارية المشتركة ) إنتاج  آلية جديدة لالستجابة للطلب، وعزل المباني، وتركيبات التبريد والتدفئة، وإطارات النوافذ، والتهوية، ومصادر الطاقة المتجددة ووحدة   - اليونان

 ملف للحصول على مزايا ضريبية عند التخطيط لتجديدات المباني التي تهدف إلى تقليل استهالك الطاقة - إيطاليا

 بالتفصيل في القسم السابق، كتدابير أفقية لالستخدام النهائييستفيد المستهلكون من الشركات من التأثير الشامل متعدد القطاعات لتدابير كفاءة الطاقة الموضحة   - لبنان

 الجبل األسود

 تحسين أداء الطاقة في مباني القطاع العام -
 تنفيذ إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في شركات المرافق العامة للحكومات الذاتية المحلية وغيرها من الشركات العامة -
 القطاع العامإنشاء إدارة الطاقة وتطويرها في   -
 إنشاء أليات دعم مالي لالستثمارات في مجال كفاءة الطاقة بالقطاع التجاري -

 غير متاح  الهيئة الفلسطينية

 البرتغال

 المضغوط، وإشارات المرور وإدارة جانب الطلب(: اإلضاءة، والقوة الدافعة، والتبريد، وبطاريات الُمكثف، وأنظمة الهواء  PPECتدابير ملموسة لخطة تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء )  -
 ن المعلوماتتدابير غير ملموسة لخطة تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء: أدوات )وتحديًدا تطبيقات الكمبيوتر(، ومراجعة الحسابات، والتدريب، والكشف ع  -
( تدابير لتقليل استهالك الطاقة والمياه والمواد وانبعاثات غازات االحتباس الحراري، التي تم 2030حتى عام  )برنامج كفاءة الموارد في اإلدارة العامة للفترة   2030صديق للبيئة. تقدم خطة عمل  -

زين الطاقة، تحت إدارة أو استخدام درة اإلنتاجية للطاقة وحلول تخ التحقق منها في المنشآت التي تؤثر على المباني والمعدات واألساطيل والبنية التحتية، بما في ذلك البنية التحتية لنقل الكهرباء والق 
 الجهات

 المستهلكون الصناعيون الدولة

 غير متاح  ألبانيا

 ألف طن نفط مكافئ   210تعزيز كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي:    -  الجزائر
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 العملاإلصالح الضريبي األخضر المحايد مالياً عن طريق زيادة الضرائب البيئية مع تقليل ضرائب   -
 2027-2021مخطط دعم االستثمار في كفاءة الطاقة باستخدام الصناديق الهيكلية واالستثمارية األوروبية   -
 يوفر صندوق صناديق الطاقة قروض ميسرة لكفاءة الطاقة -
 مخطط كفاءة الطاقة اإللزامي -
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 برامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 
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 الكفاءة ف 
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 تعزيز كفاءة الطاقة في المؤسسات، من خالل اتفاقيات طوعية في إطار مبادرة "األعمال من أجل المناخ"   -
 "بدل" مساحة أرضية إضافية للمباني الجديدة والمباني الُمجددة -
 إزالة العوائق التي تحول دون استيعاب مقاوالت أداء الطاقة وتنفيذ استثمارات كفاءة الطاقة بشكل عام -
 ( HECHPمخطط الفوترة الصافية للتوليد المشترك عالي الكفاءة )  -
 تنفيذ التدابير النوعية )الحمالت اإلعالمية، والتدريب، وورش العمل، وما إلى ذلك( -
 رسوم مصادر الطاقة المتجددة والحفاظ على الطاقة )ضريبة( المطبقة على الكهرباء. -
 يرة الحجم داخل المباني أو عليهاتعزيز تدابير تركيب تقنيات الطاقة المتجددة صغ  -
 خطة البنية التحتية للقياس المتقدم  -

 2.1آلية االستجابة لجانب الطلب كما هو موضح في   - فرنسا

 اليونان
 آلية جديدة لالستجابة للطلب  -
التحتية إلنشاء تجمعات الجيل الجديد مع تحديد معايير كفاءة الطاقة لتشييد المباني الجديدة وكفاءة لتطوير تجمعات صناعية لالستثمارات، من بين فئات أخرى، في البنية    2022ستعقد مناقصة عامة في عام   -

 الطاقة والمشاريع اإليضاحية في الشركات الكبيرة والتدابير الداعمة

 إيطاليا

( التي ال تقتصر على كفاءة الطاقة في المباني EECsللمستهلكين الصناعيين االستفادة من شهادات كفاءة الطاقة ) بصرف النظر عن طلب تخفيضات ضريبية المنصوص عليها في القوانين الضريبية، يمكن   -
 حيث يمكن إصدارها لمجموعة واسعة من التركيبات والبرامج الموفرة للكهرباء 

ت توفير الطاقة، وبشكل غير مباشر، على سبيل المثال من خالل المشاركة مع شركات خدمات الطاقة في  يمكن للصناعة أن الوصول إلى كل من سوق شهادات كفاءة الطاقة مباشرة، من خالل إنشاء شركا  -
 العائد االقتصادي للتدخالت التي تقوم بها هذه الشركات في المصانع والعمليات الصناعية.

 

 لبنان

 كيلو فولت أمبير(   2,500مكافئ ) طن نفط   400حسابية إلزامية للطاقة للمؤسسات التي تستهلك أكثر من  مراجعات -

 ٪ من الصناعات اللبنانية: 20تدابير كفاءة الطاقة التالية في تنفيذ  -

 محركات عالية الكفاءة   - 

 تحسين معامل قدرة المحركات   - 

 تحسين كفاءة المرجل  - 

 أنظمة استعادة الحرارة   - 

 غاز عادم التوليد المشترك للطاقة  - 

 أنظمة التسخين األولية  - 

 تحسين أنظمة التبريد  - 

 سطة واألسر المنزلية أعالهيتأثر المستهلكون الصناعيون بالتأثير الشامل متعدد القطاعات لتدابير كفاءة الطاقة الموضحة بالتفصيل في قسم الشركات الصغيرة والمتو وكذلك،  -

 الجبل األسود
 آليات دعم مالي الستثمارات كفاءة الطاقة في الصناعةإنشاء  -

 إلطار العمل التنظيمي للتصميم صديق البيئة للمنتجات المتعلقة بالطاقةمقدمة  -

 غير متاح  الهيئة الفلسطينية

 البرتغال
 الطلب ، والتبريد، وبطاريات الُمكثف، وأنظمة الهواء المضغوط، وإدارة جانب  الدافعة (: اإلضاءة، والقوة PPECتدابير ملموسة لخطة تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء )  -

 . التدريب تدابير غير ملموسة لخطة تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء: المراجعات الحسابية و -



ي دول البحر المتوسط
 برامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 

ي استهالك الكهرباء بمنطقة البحر األبيض المتوسط
 سياسات الكفاءة ف 

 40( | RES WG) المتجددة الطاقات عمل مجموعة 

 الطاقة كفاءة  تنظيم  وقواعد  الوطنية  الناظمة  الهيئات  أدوار  5.2
ي تنفيذ برامج كفاءة  

تغال ) ال تشارك أغلب الهيئات الناظمة الوطنية بشكل مبارسر ف  ي الير
(، ERSEالطاقة باستثناء هيئة تنظيم خدمات الطاقة ف 

ي لحفظ الطاقة ) 
 (. ARERA( وهيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة بإيطاليا ) LCECوالمركز اللبنان 

اف عىل تنفيذ خطة تعزيز كفاءة استهالك الكهرب  تغال مؤسسة غير ربحية تقوم باإلرسر ي الير
اء وإدارتها. قامت هيئة تنظيم تعتير هيئة تنظيم الطاقة ف 

ي اقتصادي، بتطوير خطة تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء لعام  
تغالية، من منظور تقنيت  وهي المسؤولة عن الموافقة عىل تدابير    2006الطاقة الير

ي كل إصدار من الخطة. 
 تنفيذها ف 

تغالية هي المسؤولة الوحيدة عن مراقبة ت  نفيذ خطة تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء رغم أن القليل من الهيئات الناظمة وتعتير هيئة تنظيم الطاقة الير

ي تنفيذ اإلجراءات. 
ي العملية. يتعير  عىل المروجير  تقديم تقارير نصف سنوية توضح مدى تقدمهم ف 

ة أو غير مبارسر ف  بمجرد   يلعب دوًرا بشكل مبارسر

وع، يجب عىل المروجير  تقديم خطة قياس وت  تغالية، الستخدامها للتحقق من عمليات توفير  بدء تشغيل المشر حقق إىل هيئة تنظيم الطاقة الير

ي تلك التقارير. 
ات المعتمدة والمتوقعة ف  وع. يتعرض دفع الحوافز للخطر إذا لم يتم الوفاء بالتوفير  المشر

ي قيادة جهود لبنان لتطوير كفاءة الطاقة والطاقة 
ي لحفظ الطاقة ف 

المتجددة من أجل تحسير  أمن الطاقة ومستويات إزالة يتمثل دور المركز اللبنان 

اتيجيات وطنية لتطوير قطاع ال ي وضع خطط عمل واسي 
نامج كفاءة الطاقة ف  ي لحفظ الطاقة بير

طاقة الكربون. يكمن الدور الرئيسي للمركز اللبنان 

 عن تصميم خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة ) 
ً
ي لبنان، فضال

اقبة تنفيذها وتقييمها كل خمس سنوات وتحديثها ( ومر NEEAPالمستدامة ف 

 حسب الحاجة. 
امات  الموزع    بالنسبة إليطاليا، فإن هيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة مسؤولة عن تحديد جزء من تعريفة التوزيــــع المخصصة لتغطية تكاليف الي  

 المتعلقة بتدابير كفاءة الطاقة وتنفيذها. 
ي برنامج ERE( وهيئة تنظيم الكهرباء األلبانية ) CREالهيئات الناظمة، تلعب هيئة تنظيم الطاقة الفرنسية ) وبغض النظر عن هذه  

( دوًرا غير مبارسر ف 

قّيم هيئة تنظيم الطاقة الفرنسية تدابير كفاءة الطاقة عند تحديد التعريفات أو اتخاذ قرار بشأن ت 
ُ
 عويض المشغلير  كفاءة الطاقة؛ عىل سبيل المثال، ت

ي يحصل المشغلون النظاميون من خاللها عىل قدرة االستجابة لجانب الطلب. 
وط العطاءات الت  ا عىل العقود ورسر

ً
. وتوافق أيض  النظاميير 

اتيجية الطاقة الوطنية، لكنها ليست لديها أي سلطة عىل برامج كفاءة ا  ي تطوير اسي 
ها، لطاقة وتد تلعب هيئة تنظيم الكهرباء األلبانية دوًرا مهًما ف  ابير

ا لما أفادته الهيئة بنفسها. 
ً
 وفق

ي مراقبة  RAE( وهيئة تنظيم الطاقة اليونانية ) CREGوتشارك كل من هيئة تنظيم الكهرباء والغاز الجزائرية ) 
(، عىل سبيل المثال، بشكل مبارسر ف 

ات أداء مشغىلي نظام التوزيــــع من حيث الخسائر )الفنية وغير الفنية(. وبالمثل، تصدر هيئ 
ة تنظيم الكهرباء والغاز الجزائرية تراخيص تشغيل مؤرسر

 محطة الطاقة بناًء عىل معايير الكفاءة لتشجيع المنتجير  عىل تحسير  أداء المعدات. 

 الطاقة كفاءة  تجاه  التوزيع  نظام  مشغلي /النقل  نظام  مشغلي  التزامات  5.3
ي قلب نظام الطاقة، فهم أ

 ول من يتعير  عليه االمتثال لمتطلبات القانون. نظًرا ألن مشغلو نظامي النقل والتوزيــــع يعملون ف 
ام يختلف حسب الدولة. تعتير كل من لبنان وفلسط  ي جميع الردود الواردة؛ ومع ذلك، فإن االلي  

ير   ولدى مشغىلي نظامي النقل والتوزيــــع إلزام ف 

 ال يرتبط مشغىلي الشبكات لديهما بإلزام. 
 الدولتير  الوحيدتير  اللتير 
ي ألبانيا، ويجب عىل مشغىلي نظامي النقل والتوزيــــع تحقيق هذه األهداف. يتم وضع أهداف تقليل 

 الخسائر الفنية أثناء عملية تحديد التعريفة ف 
ي الجزائر، تضع أنشطة مشغىلي الشبكات ) 

ا هيئة تنظيم GRDف 
ً
ي ذلك تقليل الفاقد، وتقوم بتحليلها الحق

ا لتحسير  أداء شبكة التوزيــــع، بما ف 
ً
( أهداف

 از الجزائرية وتوافق عليها الوزارة. الكهرباء والغ
ي الجهد المتوسط/ 

تغال حافز تنظيمي للحد من الخسائر الفنية ف  ي الير
ي إطار عملية تحديد التعريفة، لدى مشغل نظام التوزيــــع ف 

الجهد  وبالمثل، ف 

ي خطة تعزي
. إضافة إىل ذلك، يمكن لكل من مشغىلي نظامي النقل والتوزيــــع المشاركة طواعية ف  . العاىلي  ز كفاءة استهالك الكهرباء كمروجير 

ات األداء الرئيسية )  ( لمراقبة KPIsعىل الجانب اآلخر من البحر األبيض المتوسط، أجرت هيئة تنظيم الطاقة اليونانية مشاورة عامة حول مؤرسر

غل نظام التوزيــــع بالفعل مخطط حوافز عمليات مشغل نظام النقل المرتبطة باإليرادات المسموح بها للمشغل )مخطط الجزاء/المكافأة(. ولدى مش

 شبيه معمول به لتقليل خسائر الشبكة الفنية. 
ص. TYNDPوتحدد خطة تطوير الشبكة لعشر سنوات )  ي قير

امات مشغىلي نظامي النقل والتوزيــــع فيما يتعلق بكفاءة الطاقة ف   ( الي  
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ا لتوجيه كفاءة الطاقة )
ً
ي الجبل األسود توفير التعداد والفواتير الفردية، وفق

 (. EU/   27/ 2012يجب عىل موردي وموزعي الطاقة ف 
باإلضافة إىل ذلك، يتم تطوير مطلب جديد يتطلب من موردي وموزعي الطاقة تطوير برامج تحسير  كفاءة الطاقة للمستخدمير  النهائيير  ووضع  

نا  ي محل التنفيذ. تدابير الير
 مج ف 

ي للطاقة والحصول عىل شهادة كفاءة الطاقة القابل 
ي خفض االستهالك النهان 

ا يتمثل ف 
ً
ا محدد

ً
ي إيطاليا هدف

ة للتداول يضع موزعو الكهرباء والغاز ف 

ي الفقرة 
ي ت 2.1)كما هو موضح ف 

تلقاها هذه اآللية مقابل كل طن نفط (. تحدد الهيئة اإليطالية لتنظيم الطاقة والشبكات والبيئة مقدار األموال الت 

ي الذي يتم تحميله عىل الع
ي السعر النهان 

ه نتيجة جهود مشغىلي نظام التوزيــــع لتحقيق كفاءة الطاقة. ُيحتسب هذا الدعم ف    يتم توفير
مالء من مكاف 

امات كفاءة الطاقة منذ عام     ليصل إجماىلي   42وأدى إىل توفير    2005خالل تعريفات التوزيــــع. ُيجرى تطبيق مخطط الي  
مليون طن نفط مكاف 

 مليار يورو.  6الدعم إىل مبلغ قدره  
من قانون الطاقة الفرنسي عىل أحكام خاصة لمشغىلي البنية التحتية للكهرباء والغاز. عىل وجه    D233-16إىل    D233-10تحتوي المواد من رقم  

كير  عىل عمليات النقل والتوزيــــع وإدارة التحديد، يجب عىل مشغىلي الشبكات تقييم إمكانات كفاءة الطاقة للبن 
ي يتولون تشغيلها، مع الي 

ية التحتية الت 

ر للطاقة. ويتعير  
ّ
ي ذلك فرص الوصول إىل التوليد الُمصغ

 عن اتصال مرافق توليد الطاقة، بما ف 
ً
، فضال ي

 عىل مشغل األحمال والتوافق التشغيىلي البيت 

ي للطاقة. البنية التحتية تحديد التدابير واالستثمارات ل  ي الطاقة فّعالة من حيث التكلفة بناًء عىل هذا التقييم أو تدقيق خارخر
 تحقيق وفورات ف 

 وتحفيزه المستهلك  توعية  5.4
ة لتوفير الط  ا إمكانية كبير

ً
اقة من بغض النظر عن إمكانية توفير الطاقة من جانب مشغىلي نظام النقل/مشغىلي نظام التوزيــــع، يمثل المستهلكون أيض

. خالل زيادة   ي
 الوعي لديهم بتأثير تغيير سلوك استهالك الطاقة النهان 

يبية إىل القر  اوح من اإلعفاءات الض  ، تقدم بعض الدول حوافز مالية أو برامج لتشجيع تنفيذ كفاءة الطاقة تي   وض. باإلضافة إىل زيادة الوعي
ي ألبانيا؛ ورغم ذلك، يسع تعديل قانون  

كات خدمات الطاقة ) ال يوجد إطار تمويىلي لكفاءة الطاقة ف  (.  ESCOكفاءة الطاقة إىل دعم نمو سوق رسر

ي إلعادة اإلعمار والتنمية  ، والبنك األورونر ي ي واالستثمار الدولية )االتحاد األورونر
/ مرفق تمويل    عالوة عىل ذلك، تدعم العديد من برامج الدعم الفت 

، وصندوق التنمية   ي إل GGFاالقتصاد األخض 
ي قطاع  ، وبنك االئتمان األلمان 

عادة اإلعمار( تحسينات كفاءة الطاقة وتوعية المستهلك خاصة ف 

 البناء. 
ي إلعادة اإلعمار والتنمية )GEFFماليير  يورو من مرفق تمويل االقتصاد األخض  )   5بعد قروض بقيمة   ي ألبانيا،  EBRD( التابع للبنك األورونر

( ف 

ي تدابير كفاءة الطاق 
ي سيتم استثمار المزيد من األموال ف 

ي السكنية الخاصة عىل االستثمار ف 
نامج مالكي المبان  ي السكنية. يشجع الير

ة بقطاع المبان 

ها من الحلول األخرى.   تقنيات كفاءة الطاقة عالية األداء ومواد وغير
ي الجزائر، مع 

ة الوحيدة المتاحة للمستهلكير  ف  ية المبارسر % من   45دعم ماىلي يصل إىل  تعتير سخانات المياه بالطاقة الشمسية هي اآللية التحفير 

كيب. بالرغم من ذلك، فإن وكالة تعزيز استخدام الطاقة وترشيدها )  ( تقود حملة إعالمية لرفع مستوى الوعي العام   APRUEتكلفة التوريد والي 

 بشأن: 
 تقليل استهالك الطاقة؛ -
ي االستهالك.   -

 تشجيع استخدام المعدات الموفرة للطاقة مثل المصابيح الموفرة ف 
اء األجهزة ال  ي اتخاذ قرارات رسر

لية لمساعدة المستهلكير  ف   
موفرة  وكذلك، أنشأت الوكالة نظاًما واضًحا لوضع ملصقات الطاقة عىل األجهزة المي 

 للطاقة. 
ا، الوكالة برنامًجا إلدراج تدابير 

ً
ي قطاع البناء.   ونفذت أيض

 كفاءة الطاقة تدريجًيا ف 
إدراج كفاءة ال  ي 

يد. ويتمثل الهدف ف  التدفئة والتير ي 
ي وماىلي لتقليل استهالك الطاقة ف 

نامج، بالفعل، إىل تقديم دعم فت  ي ويــهدف هذا الير
طاقة ف 

ي استخدام الطاقة. 
ي الحالية أكير كفاءة ف 

 اإلنشاءات الجديدة وجعل المبان 
تغال، تش  ي الير

جع خطة تعزيز كفاءة استهالك الكهرباء عىل تنفيذ تدابير غير ملموسة مثل تطبيقات الكمبيوتر، والمراجعات الحسابية للطاقة، ف 

ي االستخدام الفّعال للكهرباء للحث عىل تغيير السلوك. 
 والتدريب، والكشف عن المعلومات المتعلقة بالممارسات الجيدة ف 

ا  يبة الكهرباء اعتباًرا لرسوم صندوق الحفاظ عىل الطاقة المتجددة ومصادر تعتمد الحوافز المالية مثل الض  ئب عىل وقود السيارات، وتحديد رص 

 عن تقديم حوافز مالية لتدابير تحديث نظام الطاقة بالم 
ً
نازل الطاقة المتجددة ورسوم تسجيل المركبات الجديدة، عىل مستوى االنبعاثات، فضال

ي تداب 
كات، وهي مدرجة ف  ص. والشر ي قير

 ير كفاءة الطاقة الوطنية ف 
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ي لخدمة الطاقة واإلعالنات اإلذاعية لتنفيذ حمالت إعالمية عامة. باإلضافة إىل ذلك، طورت خدمة الطاقة أدا 
ون  ة عىل وُيستخدم الموقع اإللكي 

ي تحديد تكاليف التدابير المتنوعة لتوفير الطاقة ومصادر الطاقة الم 
نت لمساعدة المواطنير  ف   تجددة وفوائدها. اإلني 

العزل الحراري، والمراجعات  ة والمتوسطة الحجم، مثل  كات الصغير ي المنازل والشر
ا مخططات دعم لتشجيع تدابير توفير الطاقة ف 

ً
وتوجد أيض

ة والمتوسطة، وتجديد نظام الطاقة بالمنازل. باإلضافة إىل ذلك، أعلنت وزارة الطاقة أنها ت  كات الصغير م إعادة اإلعالن عن الحسابية للطاقة للشر عي  

ىلي لعام  
ي القطاع المي  

ا مخطط دعم الستبدال أجهزة 2022مخطط دعم استخدام مصادر الطاقة المتجددة وتوفير الطاقة ف 
ً
، وأنها تدرس أيض

ي منازل مستهلكي الكهرباء المعرضير  للخطر. 
 الطاقة الكهربائية عالية االستهالك للطاقة ف 

ا، تعد وزارة الطاقة وا  ً ي البلديات والمجتمعات MECIلتجارة والصناعة ) وأخير
وعير  يهدفان إىل تعزيز الحفاظ عىل الطاقة ف  ي مشر

ا رئيسًيا ف 
ً
يك ( رسر

وعات إيضاحية لطرق توفير الطاقة. تعتير تدابير  ي تستخدمها هذه الجهات وتنفيذ مشر
العزل   ومنظمات القطاع العام، بما يتضمن تطوير األدوات الت 

، والعزل الحراري للسطح، واستبدال النوافذ، واستبدال أنظمة تكييف الهواء، وتركيب مصابيح ليد، وتركيب أنظمة الطاقة الحراري للبناء ال  ي خارخر

ي 
وعير  ف  ي كال المشر

ي ف 
ي سيتم تطبيقها عىل أساس كل حالة عىل حدة لتحديث نظام الطاقة للمبان 

  الشمسية الكهروضوئية من أهم اإلجراءات الت 

ص. يتم تمو  ي نسبة قير ك حيث يمول صندوق التنمية اإلقليمي األورونر وعات عىل نحو مشي  ٪ منها وتمول الموارد الوطنية اليونانية 85يل المشر

صية النسبة المتبقية وهي    ٪ . 15والقير
ي القطاع العام ويتم تمويلها بشكل أساسي من خ 

ي الجبل األسود لمبان 
الل قروض/منح مقدمة من تتوفر برامج االستثمار لتحسير  كفاءة الطاقة ف 

ي السنوات  50مليون يورو حت  اآلن، مع تخصيص   50"( )تم استثمار أكير من  IFIsالمؤسسات المالية الدولية )"
مليون يورو أخرى لالستثمار ف 

 الست المقبلة(. 
ي كفاءة الطاقة ومصادر الطاقة المتجددة 

 . وكذلك، تتوفر قروض بدون فوائد للمواطنير  الذين يستثمرون ف 
يبية( عندما ي  " )عىل سبيل المثال، تخفيضات رص  ي يتر

كات "ائتمان رص  لية والشر منح األرس المي  
ُ
ي إيطاليا، حيث ت

ستثمرون توجد أليات مالية شبيهة ف 

ي معدات كفاءة الطاقة. 
 ف 

ها شيوًعا ما ي ي تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة، ومن أكير
ي فرنسا للمساعدة ف 

: وتوجد العديد من آليات الدعم ف   ىلي
ي الخدمية )قطاع الخدمات( CEEسيتم تمديد حافز التدفئة المقدم من اتحاد كفاءة الطاقة )  •

لية ومالكي المبان 
(، الذي يسمح للرس المي  

بالحصول عىل أقساط مدعومة من اتحاد كفاءة الطاقة الستبدال نظام التدفئة غير الفّعال لديهم الذي يعمل بالنفط أو الفحم أو الغاز، 

ة الخامسة من مخطط اتحاد كفاءة الطاقة.  2025اية عام  حت  نه  ي إطار الفي 
 ف 

ي برنامج )قسط التجديد()  •
اك ف  لية عىل استبدال أنظمة MyRenovationPremiumتم فتح باب االشي  (، الذي يساعد األرس المي  

بالطاقة المتجددة أو أنظمة تدفئة عالية الكفاءة منذ بداية عام  التدفئة غير الفّعالة لديهم ذات االنبعاثات المنخفضة بأنظمة تدفئة تعمل  

ي يوليو  2021
كة وسيتم افتتاحه ف  ي المساكن المشي 

لمالكي العقارات.   2021، لجميع المالكير  المقيمير  بمنازلهم وقاطت 
13
   

يبة قيمة مضافة مخفضة بنسبة   •  ٪ عىل أعمال التجديد. 5.5هناك رص 
ي بدون سعر فائدة ) ويعتير تغيير نظام التدفئة م •

لية بتمويل eco-PTZن بير  اإلجراءات المؤهلة للحصول عىل قرض بيت  ( يسمح للرس المي  

نفقاتها المتبقية من خالل قرض بسعر فائدة صفري. 
14

 
ي المنازل. يمكن أن تتعلق المساعدة الما Anahتقدم الوكالة الوطنية لإلسكان ) 

لية بأعمال تجديد نظام  ( عدة أنواع من المساعدة ألعمال التجديد ف 

 :  من المساعدة وهما كما يىلي
 الطاقة. يوجد نوعير 

• Habiter Mieux Sérénité    وع تجديد يسمح بتحقيق أداء للطاقة بنسبة ال تقل عن  ٪( ؛35)مشر

• Ma Prime Rénov  )وع تجديد، لمرة واحدة أم ال، مثل أعمال العزل أو تغيير نظام التدفئة ')مشر
15
 . 

( لتقديم إرشادات مجانية عن تجديد الطاقة. FAIREبجانب ذلك، توجد خدمة عامة ) 
16

 

 
13
  public.fr/particuliers/vosdroits/F-https://www.service35083 
14
  public.fr/particuliers/vosdroits/F-https://www.service19905 
15  public.fr/particuliers/vosdroits/F-https://www.service1328 
16  https://www.faire.gouv.fr/ 
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، من بينها منشآت الكهرباء أو الغاز الطبيعي وأجهزة الت   اليونان نفذت   ي
ا برامج مالية متعلقة بتجديد المبان 

ً
يد أو التدفئة. أيض  ير

ي لبنان لرفع مستوى الوعي بشأن الحفاظ عىل الطاقة والتشجيع عىل ا 
ا من حمالت التوعية العامة ف 

ً
ي لحفظ الطاقة عدد

ستخدام  نظم المركز اللبنان 

ات اإلخبار  لت مقاالت المجالت والكتيبات اإلعالمية والنشر
ّ
وعات الفردية. وشك ية واإلعالنات التلفزيونية  الطاقة المتجددة، وتسهيل تمويل المشر

( 2020- 2016والحوافز بجانب تنظيم الفعاليات جزًءا من هذه الحمالت. إضافة إىل ذلك، ُيعرف أحد تدابير خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة ) 

لمهنيير  العاملير  بهذا القطاع، مع باسم عالمات زيادة الوعي وبناء القدرات، ويــهدف إىل زيادة الوعي العام عن كفاءة الطاقة وكذلك بناء قدرات ا 

كيب. تعتمد حمالت التوعية عىل التعاون مع مجموعة متنو  كير  عىل المدارس/الكشافة، والجمهور العام والفنيير  المتخصصير  بأعمال الي 
عة  الي 

الوعي وتعز  ي زيادة 
الذي استثمر بشكل كبير ف   ، ي أبرزها االتحاد األورونر الوطنية واإلقليمية  الجهات  اللبنانيير  عن طريق من  المهنيير   قدرات  يز 

وعات واألدوات التالية: أداة المساعدة الفنية وتبادل المعلومات )  ي قطاع البناء ) TAIEXالمشر
وع كفاءة الطاقة ف  وع MED-ENEC(، ومشر (، ومشر

اتيجيات قطاع البنية التحتية وتمويله CES-MED"مدن متوسطية أنظف وموفرة للطاقة" )  وع اسي  وع الطاقة الشمسية SISSAF)   (، ومشر (، ومشر

ي منطقة البحر المتوسط ) 
وع تطوير البحر األبيض المتوسط لمخططات الدعم لمبادرات الطاقة الشمسية والطاقات MED-SOLARف  (، ومشر

وع "شمس" ) MED-DESIREالمتجددة )  وع تعزيز اعتماد تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية المبتكSHAAMS(، ومشر ي منطقة  (، ومشر
رة ف 

 ( المتوسط  األبيض  ) FOSTER-in-MEDالبحر  اء  الخض  الطاقة  وع  ومشر  ،)GR.ENE االتحاد من  الممولة  وعات  المشر من  العديد  ها  وغير  ،)

 . ي   األورونر
ي لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة ) 

اء للقطاع الخ NEEREAوعىل الجانب األخر، يعتير العمل الوطت  ا خض 
ً
اص من أجل  ( آلية تمويل تقدم قروض

وع   1000تعزيز تنفيذ أنواع مختلفة من تدابير كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة. وهي عبارة عن آلية تطوعية تم عن طريقها تنفيذ أكير من   مشر

 . 2020جيجاوات ساعة سنوًيا من الطاقة حت  يونيو   260مليون دوالر وتوفير    600بقيمة إجمالية تصل إىل  
نا  ، يهدف الير ي فلسطير 

ك بير  هيئة الطاقة ووكالة التنمية الفرنسية ) ف 
ي القطاع AFDمج المشي 

اء الصديقة للبيئة ف  ( إىل تشجيع االستثمارات الخض 

ح وكالة التنمية الفرنسية برنامج   . ُيجرى تنفيذ   SUNREFالخاص. وتقي  ي تحسير  السياق االقتصادي لتنمية االستثمار األخض 
الذي سيساعد ف 

ي وقت تسو 
وع ف  ي االرتفاع. المشر

 ده حالة من الشكوك االقتصادية وندرة الطاقة، حيث يستمر الطلب عىل الطاقة ف 
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 أخر عىل استخدام نهج النظام بأكمله لتحسير  كفاءة نظام الكهرباء. يمكن أن ينتج توفير كبير  
ً
ي التكلفة جراء يعتير التنقل بالطاقة الكهربائية مثاًل

ف 

ي أنه يقلل من كمية الطاقة األولية الالزمة للنقل، مما يؤدي إىل كفاءة تحويل أسطول المركبات من استخدام الوقود األحفوري إىل  
الكهرباء. وهذا يعت 

ي أكسيد الكربون. 
ي تقليل انبعاثات ثان 

ا ف 
ً
 النظام والكفاءة االجتماعية ويساعد أيض

ة بالمقارنة مع الوقود األحفوري . يساهم التنقل بالط  ي مزيــــج ويقدم التنقل بالطاقة الكهربائية فوائد كبير
ي زيادة الطاقات المتجددة ف 

اقة الكهربائية ف 

ا 
ً
النتائج مصادر الطاقة بقطاع النقل ، باإلضافة إىل فوائده البيئية المحلية مثل عدم وجود تلوث الهواء المحىلي والحد من الضوضاء. وتتضح جيد

 . ي
ي ذلك تلك المتعلقة بالتغير المناخ 

 البيئية لهذا الوضع، بما ف 
الكهربائية عالوة عىل ذلك بالمساعدة  الحركة  المثال، سهولة  الكهربائية: عىل سبيل  بالطاقة  التنقل  ان مع  باالقي  للنقل  أنماط جديدة  ، ظهرت 

السيارة(. ك  ( ومشاركة  ي
الكهربان  )السكوتر  الكهربائية  لج  الي   الكهربائية ودراجات  )بالدراجات  ك  المشي  والتنقل  الكهربائية(  الميل )الدراجات  خيار 

ي المناألخ 
وري لتحسير  التنقل، ال سيما ف  اك مع وسائل النقل العام. ويعد هذا المزيــــج رص  ، تلعب هذه األنماط الجديدة دوًرا مهًما باالشي  اطق ير

ي المدن تتمتع بفوائد بيئية معروفة. 
ي الواقع، طريقة جديدة للحياة ف 

ية. إنها، ف   الحض 
ي 
ي مزيــــج الطاقة. يؤدي    ويحط  التنقل بالطاقة الكهربائية بأهمية خاصة ف 

ي الذي لديه نسبة عالية من مصادر الطاقة المتجددة ف 
النظام الكهربان 

ة االنتقال إىل مجتمع منخف ض الكربون استخدام الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء والتنقل بالطاقة الكهربائية، عند الجمع بينهما، إىل تشيــــع وتير

 وهو مكمل مهم لكفاءة الطاقة. 
بالطاقة   MEDREGتلقت   التنقل  الحالة عن سياسات  ة من دراسات   عن قيمة مضافة كبير

ً
االستبيان، فضال الردود عىل  ة من  مساهمات كبير

تغال وت  ي قدمتها الهيئات الناظمة التالية: ألبانيا والبوسنة والهرسك وفرنسا واليونان وإيطاليا ولبنان وفلسطير  والير
ركيا من بير  الدول الكهربائية الت 

ي بالده ال 
م، ممثلة )تسعة أعضاء(. طلب االستبيان من الهيئات الناظمة تقديم نظرة موجزة عن برنامج التنقل بالطاقة الكهربائية المعمول به ف 

ي هذه األنشطة، بجانب التكلفة والتعريفات وترتي 
 بات باإلضافة إىل بعض المعلومات اإلضافية المتعلقة بمعلومات الفنية ومتطلبات المشاركة ف 

ي نموذج دراسات الحالة. 
 الفوترة ف 

ي تم جمعتها مجموعة عمل مصادر الطاقة المتجددة، تشير دول  
ا للبيانات الت 

ً
إىل أهمية تكييف السياسات لتعزيز تطوير التنقل   MEDREGوفق

الذ  والتعداد  الكهربائية،  السيارات  وتعريفات  الشحن،  محطات  عىل  السياسات  هذه  تنطبق  الكهربائية.  الطاقة بالطاقة  وتوليد  ك،  المشي  كي 

 الكهروضوئية، وتدابير نقطة الشحن، وتعزيز الكفاءة واستخدام مصادر الطاقة المتجددة. 

 واالستراتيجيات السياسات  6.1
اتيجية بشأن التنقل بالطاقة الكهربائية، تنقسم منطقة البحر األبيض المتوسط إىل ثالث فئات من الدول.  تضم  فيما يتعلق بوجود سياسة أو اسي 

اتيجية رسم  ي ليس لديها سياسة أو اسي 
ي هذا الشأن، تليها الفئة الثانية وتضم الدول الت 

 
ي لديها سياسة قائمة ف

ية ولكن توجد الفئة األوىل الدول الت 

اتيجية ذات صلة. ويوضح  ي ليس لديها سياسة أو اسي 
 تضم الفئة الثالثة الدول الت 

ً
ا ي التاىلي  بعض التحليالت والدراسات الحالية، وأخير

الرسم البيان 

 تمثيل الفئات المذكورة أعاله. 
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اتيجية محددة للتنقل بالطاقة الكهربائية. عالجت   ي الجزائر، لم يتم حت  اآلن اعتماد اسي 
الكهربائية واختارت ف  الحكومة قضية التنقل بالطاقة 

ي برامجها بداية من عام  
 . 2030سيارة كهربائية حت  عام   1000، بإنتاج سنوي يقارب  2023إدراجها ف 

ي مض، يجري وضع إطار تنظيمي يركز عىل التعريفات واللوائح التنظيمية الخاصة بالمركبات الكهربائية. 
 ف 

اتيجية ا  ي عام  بدأ تنفيذ اسي 
تغال ف  ي الير

ي إي" )   2010لتنقل بالطاقة الكهربائية ف  ي يهدف إىل تشجيع  MOBI.Eبإطالق "مونر وع تجريتر
(، وهو مشر

اء السيارات الكهربائية واستخدامها، وضمان شحن بطاريات السيارات الكهربائية من خالل شبكة متكاملة، وتوفير الوصول الشامل والعادل  إىل   رسر

ي يوليو خدمات التنقل بالطا 
وع ف  ، مع تشغيل المرحلة التجارية لجميع أنواع الشحنات )بطيئة 2020قة الكهربائية. تم االنتهاء من المشر

 ورسيعة(. 

ي EVsينطبق القانون عىل كل من محطات الشحن الخاصة والعامة للسيارات الكهربائية )
ل أو ف  ي المي  

(. واألشخاص الذين لديهم محطة شحن ف 

ك مؤهلون  ي النظام العام، والذي   مرآب مشي 
للشحن الخاص )عىل سبيل المثال(. ومن ناحية أخرى، يمكن إدماج محطات الشحن الخاصة ف 

ي إي" )  ي بالكامل يديرها "مونر
 .( )مشغل الشبكة العامة للتنقل بالطاقة الكهربائية(. MOBI.Eيعتمد عىل منصة توافق تشغيىلي بيت 

( لشحن CEMEأو التطبيق( والتعاقد مع مورد للتنقل بالطاقة الكهربائية )  RFIDعير بطاقة  يحتاج المستهلكون فقط إىل تحديد هويتهم ) 

ي أي محطة شحن بغض النظر عن المورد. 
 سيارتهم الكهربائية ف 

اتيجية تنقل بالطاقة الكهربائية تهدف إىل الوصول إىل  ي إيطاليا اسي 
سيارة كهربائية    ماليير    4تتضمن الخطة الوطنية المتكاملة للطاقة والمناخ ف 

 . 2030بحلول عام  

ي فرنسا، عىل الجانب األخر، يحدد برنامج الطاقة متعدد السنوات ) 
ا للتنقل بالطاقة الكهربائية، يتضمن االستخدام الفردي الخاص  PPEف 

ً
( أهداف

ة الهجينة منها أم ال، والمركبات التجارية )المركبات الكهربائية للفراد، والمركبات الهجينة( واالستخدام التجاري )المركبات التجارية الخفيف 

ا لمحطات 
ً
(. وكذلك، يحدد برنامج الطاقة متعدد السنوات أهداف ي تعمل بالغاز الطبيعي

شحن   الكهربائية الثقيلة منخفضة الكربون والمركبات الت 

ي التاىلي أهداف فرنسا ل 
. يوضح الرسم البيان   . 2028و   2023لتنقل بالطاقة الكهربائية لعامي المركبات الكهربائية ومحطات الشحن بالهيدروجير 

 . 2028بحلول عام   1000إىل    400ومن   2023نقطة بحلول عام    100تخطط أهداف نقاط شحن الهيدروجير  للوصول إىل 

 

 المتوسط األبيض البحر منطقة في  الكهربائية بالطاقة التنقل إستراتيجيات   11شكل  
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 برامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 
ي 
 منطقة البحر المتوسطسياسات التنقل بالطاقة الكهربائية ف 

 47( | RES WG) المتجددة الطاقات عمل مجموعة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بحلول عام تجدر  
ً
ين والديزل تدريجيا اتيجية التنقل بالطاقة الكهربائية تدعو إىل إنهاء بيع مركبات البي    . 2040اإلشارة إىل أن اسي 

اتيجية جديدة ترويجية للمركبات الكهربائية. أعلنت وزارة الطاقة والتجارة والصناعة )  ص أحدث دولة تنفذ اسي  ( عن مخطط MECIوتعتير قير

ي عام  
كيب / تمديد نظام الطاقة الكهروضوئية )   2020دعم ف  ( و/أو نقطة الشحن، باإلضافة إىل عداد كهرباء ذكي لشحن PVيقدم حوافز مالية لي 

اتيجية االستثمار إىل ث  ل، تقسم اإلسي  ي المي  
ا عىل نظام الشحن المركب ف 

ً
ي المساكن الحالية. اعتماد

 الث فئات. سيارة كهربائية أو سيارة هجينة ف 

امات المستهلك باإلضافة إىل اإلعانات المتاحة لكل فئة. توضح    الرسوم البيانية التالية الي  

  

 فرنسا في  الكهربائية بالطاقة  التنقل استراتيجية  هدف   12شكل  

0 1,000,000 2,000,000 3,000,000 4,000,000

Electric vehicles for private individuals

Plug-in hybrid vehicles for private individuals

light business vehicles

heavy low-carbon business vehicles

public electric vehicles charging points

2023 2028

For 2028 no quantitative targets are set
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€2,250 

لشحنكهرباءعداد
المركبة

الطاقةلنظامصافيتعداد
الكهروضوئية

شحننقطة (اختياري)

€1,250 

لشحنكهرباءعداد
المركبة

الطاقةلنظامصافيتعداد
الكهروضوئية

شحننقطة

€750 

لشحنكهرباءعداد
المركبة

الطاقةلنظامصافيتعداد
الكهروضوئية

شحننقطة

 قبرص في  الكهربائية بالطاقة  التنقل استراتيجية   13شكل  
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 في  الدولة  المجاورة  لليونان ، تستند  السياسة  الوطنية  لتشجيع  التنقل بالطاقة  الكهربائية  إلى 4 ركائز تهدف إلى زيادة  التسجيالت الجديدة بنسبة 8.70٪ من 2020
 .إلى  2024 )بدًءا من  حصة بنسبة  0.33٪  .(تعيد  األرقام  التالية تجميع  الركائز األربع  لالستراتيجية 

 

  .وقد  تم أيًضا،  في عام  2020، تنفيذ  مخطط  كامل لدعم التنقل  بالطاقة  الكهربائية  يتضمن أنماط  دعم  مباشرة وغير مباشرة لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية 

• "توسيع الشراءقاعدة هويةتعديلطريقعناليونانيللسوق "
)المستهلك الشخصيالملف )

اليونانيالسوق

• كهربائيةبمركباتالقديمةالمركباتاستبدال بالبطارياتتعمل "نظيفة"
(BEV’s) هجينةكهربائيةومركبات (PHEVs)

القديمةالسياراتمواقف

• والفوائدالتحتيةالبنيةحيثمنللمستخدمجديدةبيئةتطوير التحتيةالبنيةتنمية.(الحوافز)

• التواصلبرامجتنظيمخاللمنبالمعلوماتالجمهورتزويد المستهلكتوعية.

المباشرةغيراألنماط لأقمنهاتنبعثأوانبعاثاتأيتصدرالالتيالكهربائيةالمركباتإليقافمجانيةعامةساحاتتطوير
50من الكربونأكسيدثانيمنجراًما / .كم

لعةسأيوكذلكالكهربائيةالمركباتتصنعالتيالجهاتلصالحعليهاوموافقةللتراخيصأسرعتقييم
الكهربائيةبالمركبةمتعلقعنصرأو

منأقلمنهاتنبعثالتيالكهربائيةالمركباتتستخدمالتيللشركاتضريبيةإعفاءات 50 منجراًما
الكربونأكسيدثاني / ،كم

الكهربائيةالمركباتلشحنللجمهورمتاحةمحطاتوتشغيلوتقسيطلشراءضريبيةخصومات .
المتجددةالطاقةمصادراستخدامتمإذاالضريبيةالخصوماتتزيدوكذلك .

بدونةكهربائيمركباتيشترونالذينالطبيعيينلألشخاصضريبيةإعفاءاتتطبيقالتشريعويدرس
.انبعاثات

المباشرةاألنماط
( بميزانيةماليةإعانة

قدرهاإجمالية 45,8
يورومليون )

"تقديم بيئيةمكافأة " إلىفئةمنتختلفبقيمالقانونيةوالجهاتاألجرةسياراتوسائقيللمواطنين
العمرمنتهيةالقديمةمركباتهممنالمعنيونتخلصإذامكافأةمعأخرى .

القديمةمركباتهممنبالتخلصاألجرةسياراتسائقيويُلزم .

منزليةشحننقطةشراءعمليةأيًضاوتتلقى "ذكية" بمبلغدعًماالكهربائيةللمركبة 500 .يورو

 اليونان في  الكهربائية بالطاقة  التنقل استراتيجية   14شكل  

 اليونان في  الكهربائية بالطاقة  للتنقل مالية  إعانات  15شكل  
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ي الملحق رقم يتم  
 . 2تفصيل قيم كل فئة، وكذلك كيفية حسابها، ف 

ي التاىلي 
ي نشر المركبات الكهربائية؛ ويوضح الرسم البيان 

ي منطقة البحر األبيض المتوسط ف 
اتيجيات المطبقة ف   عدد تساعد هذه السياسات واالسي 

ي الدول المذكورة أعاله بحلو 
 . 2020ل نهاية عام  المركبات الكهربائية ومحطات الشحن المتوقعة ف 

ي بعض الدول بينما تبدأ برامجه 
للتو   من المهم مالحظة أنه ال يمكن إجراء مقارنة ألن مستوى النضج بخصوص التنقل بالطاقة الكهربائية مرتفع ف 

ا  
ً
ي أيض

ي دول أخرى. وينبع 
 اعتبار عوامل أخرى مثل السكان ومساحة األرض. ف 

ي  
ي عام   2750إىل    تركيا يصل عدد المركبات الكهربائية ف 

ي حركة المرور، وبلغ   1020، تم تسجيل 2020مركبة تقريًبا. ف 
مركبة كهربائية جديدة ف 

ا لدراسة بحث وتطوير، تم إجراء بعض التقديرات بشأن عدد المركبات الكهربائية 0.3شخص  1000عدد المركبات الكهربائية لكل  
ً
. وفق

ي تركيا للعوام 
 ، بناًء عىل السيناريو المتوسط. 2030  و  2025و   2023ومحطات الشحن ف 

  

 دولة لكل  الكهربائية بالطاقة  التنقل تطوير   16شكل  

 تركيا

 محطة  2746 •

 مركبة كهربائية  2500 •

•  

 قبرص 

 محطة  20 •

 مركبة كهربائية   250 •

•  

 اليونان

 محطة  334 •

 مركبة كهربائية  3135 •

•  

 إيطاليا

 محطة  9700 •

مركبة    99250 •
 كهربائية 

•  

 فرنسا

 محطة  33600 •

مركبة   471000 •
 كهربائية 

•  

 البرتغال

 محطة  2470 •

مركبة   122131 •
 كهربائية 

•  
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 والحوافز الناظمة  الهيئة  دور  6.2
، وكذلك جميع الجوانب المتعلق  ي اختصاصاتها واألحكام المتعلقة باإلطار التنظيمي

ا ف 
ً
ة بسوق بالنسبة لبعض الهيئات الناظمة، يكون دورها محدود

تغال(.  ي الير
 الطاقة أو تحديد التعريفة )عىل سبيل المثال هيئة تنظيم خدمات الطاقة ف 

ص ) تتعاون هيئة تنظيم الطاقة اليونانية مع وزارة   ي قير
( مقيد CERAالطاقة لحل مشاكل سوق الطاقة. وبالمثل، فإن دور هيئة تنظيم الطاقة ف 

. يلخص الشكل    EU/    944/ 2019بأحكام التوجيه   كة لسوق الكهرباء الداخىلي
ي الفقرة    13المتعلق بالقواعد المشي 

اإلعانات المالية المقدمة    6.1ف 

كيب مصدر كهرباء بقدرة  لكل نوع من أنواع الوحدات السكنية من حيث ا  يــــع تلزم بي  ي التشر
لحوافز. وكذلك، تدرس وزارة الداخلية إدراج أحكام ف 

ا أو يشهد إجراء تجديدات واسعة النطاق، مع وحدتير  سكنيتير  عىل األقل   3.7تصل إىل 
ً
ي كل موقف للسيارات سواء تم تشييده حديث

كيلو واط ف 

ي المستقبل. وُس 
 يستخدم مخطط دعم محدد لتمويل محطات الشحن هذه. لشحن المركبات الكهربائية ف 

اف  CREوتعتير مشاركة هيئة تنظيم الطاقة الفرنسية )  ي موضوع التنقل بالطاقة الكهربائية باستثناء النواخي المتعلقة باإلرسر
 
( محدودة إىل حد ما ف

وط التوصيل للبنية التحتية الخاصة بشحن المركبات عىل المشغلير  النظاميير  ومراقبتهم. تتوىل هيئة تنظيم الطاقة الفرنسية مسؤولية تح  ديد رسر

ي إىل الشبكات والمرافق. ويتم استشارة هيئة تنظيم الطاقة الفرنسية أ   عن ضمان الوصول غير التميير 
ً
ا الكهربائية والموافقة عليها، فضال

ً
ا مسبق

ً
يض

 لعامة. بشأن مسودة األحكام التنظيمية المتعلقة بشبكات نقل وتوزيــــع الكهرباء ا 
ي تركيب  

كات واألفراد الراغبير  ف  يبية لصالح الشر ي تتضمن إعفاءات أو تخفيضات رص 
محطات وتوجد مجموعة متنوعة من الحوافز المالية المتاحة الت 

 شحن. 
تغالية )  ي إي" ) ERSEمن ناحية أخرى، تحدد هيئة تنظيم الطاقة الير نه نشاط احتكاري ( ونشاطها، نظًرا أل MOBI.E( مكافآت الجهة اإلدارية "مونر

ي إي" من الموردين )  ، باإلضافة إىل التعريفات المدفوعة إىل "مونر ي
 (. OPC( ومشغىلي نقاط الشحن ) CEMEقانون 

انية قدرها  2021بالنسبة لعام   اء سيارات الركاب الخفيفة، ومركبات البضائع الخفيفة للفراد أو   4، تم تخصيص مير  ماليير  يورو لدعم عمليات رسر

ي بنسبة    المجموعات/  كات، والدراجات الكهربائية ذات التوصيل الكهرنر  ٪. 100الشر
ائب عىل سيارات الركاب الخفيفة المزودة ببطاريات هجينة يمكن شحنها باالتصال بشب  انية الوالية الض  ض قانون مير 

ّ
كة باإلضافة إىل ذلك، خف

ي وم   50كهربائية وتقطع مسافة ال تقل عن  
ي الوضع الكهربان 

ا ف  ً ي أكسيد الكربون /  50ستوى رسمي من االنبعاثات يقل عن كيلومي 
جراًما من ثان 

ي الملحق رقم 
 . 3كم. الوصف التفصيىلي للحوافز يوجد ف 

ي عملية صنع السياسات. من ناحية أخرى ، تساهم الهيئة الن 
ة هيئة تنظيم الطاقة والشبكات والبيئة المنظم ف  ي إيطاليا، ال تشارك مبارسر

اظمة ف 

ي ا 
ي تساعد عىل انتشار التنقل بالطاقة الكهربائية. يحق  الوطنية ف 

ف عىل تعريفات الشبكة والحوافز لالستثمارات الت  إلطار التنظيمي العام الذي يشر

 2030 2025 2023 سيناريو متوسط

السوق من   ٪5  - مركبة كهربائية من حصة 

مبيعات المركبات الكهربائية، 

 وخاصة المركبات التجارية،

السيارات   - وصول مخزون 

إلى   ألف   75الكهربائية 

 مركبة تقريًبا،

من حصة السوق من   10٪  -

 السيارات الكهربائية،مبيعات  

السيارات   - وصول مخزون 

إلى   ألف   273الكهربائية 

 مركبة تقريًبا، 

السوقية   - الحصة  بلوغ 

لمبيعات السيارات الكهربائية 

 ٪،25نسبة  

السيارات   - وصول مخزون 

إلى   مليون   1.6الكهربائية 

 مركبة تقريًبا،

إجمالي   محطة شحن ألف   12,5تركيب 

ر ٪ تيا 30مقبس شحن عام ) 

 مستمر(

إجمالي   ألف   36,5تركيب 

٪ تيار 30مقبس شحن عام ) 

 مستمر(

إجمالي    166,000تركيب 

٪ 35ألف مقبس شحن عام ) 

 تيار مستمر(

 تركيا في  الكهربائية  بالطاقة التنقل  لتطورات  متوسط سيناريو. 4جدول 
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ة والمتوسطة( أن يطلبوا من الموزع زيادة قدرة العداد حت    كات الصغير لية والشر كيلو واط دون تحمل أي تكاليف إضافية،   6للعمالء )األرس المي  

ال  كات  للفراد والشر والليل(. ويمثل هذا حافًزا قوًيا  نهاية األسبوع  )عطلة  الذروة  القدرة اإلضافية خالل ساعات  يتم استخدام  أن  ط  ة  بشر صغير

ي المناطق الخاصة. 
ل وف  ي المي  

 لالستعداد لزيادة رسوم المركبات الكهربائية ف 
ي تطوير الخطط 

ا للفراد   تتوفر الموارد المالية لمساعدة البلديات ف 
ً
المحلية للحفاظ عىل نشر محطات الشحن والخدمات؛ ويتاح التمويل العام أيض

ل التحتية  للبنية  األموال  من  المزيد  توفير  وسيتم  جديدة.  بمركبات كهربائية  ين   
بالبي  تعمل  ي 

الت  التقليدية  للمركبات  استبدالهم  لمركبات لتحفير  

"، الذ  ي
ي  الكهربائية من "صندوق المرونة والتعاف  ي للحصول عىل موارد المالية من برنامج االتحاد األورونر ي تم إنشاؤه لتلبية متطلبات االتحاد األورونر

 "NEXT Generation EU ." 
يــــع حوافز مصادر الطاقة المتجدد  ي إيطاليا من تشر

" الذي تحصل عليه المركبات الكهربائية ف  ا الدعم "غير المبارسر
ً
ة، الذي  ومن الجدير بالذكر أيض

ي تشمل شواحن المركبات الكهربائية. وكذلك، حت  عام  يتضمن 
كيبات الطاقة المتجددة )ذاتية االستهالك( الت  ية لي  ، تسمح   2022آليات تحفير 

ي بنسبة   يتر
يبية للعمالء من القطاع الخاص بطلب خصم رص  اء شاحن للمركبات الكهربائية.  110األحكام الض  ي المائة )"مكافأة فائقة"( عند رسر

 ف 

 الكهربائية  بالطاقة  تنقل ال  سوق  6.3
ص، حيث اندمج السوق مؤخًرا، نجد أن أسعار السوق غير مقننة، والبنية التح  ي قير

ا مع نضوجه؛ عىل سبيل المثال، ف 
ً
تية  يصبح السوق أكير تجزؤ

ص )  ي قير
 (. EACالحالية لنظام الشحن تملكها وتديرها هيئة الكهرباء لوحدة األنشطة غير المقننة ف 

ي الفاتورة ا 
يورو من كل مستخدم للنظام، وسيتم إرسال الفواتير إىل مالكي السيارات الكهربائية كل شهرين. ومن المتوقع    25ألوىل، سيتم تحصيل ف 

ي المستقبل. 
 أن ينضم مشغلون مستقلون آخرون إىل سوق التنقل بالطاقة الكهربائية ف 

جان من  وتشغيلها  للشحن  التحتية  البنية  امتالك  يمكن  اليونان،  ي 
وتعالج ف  الكهربائية  بالطاقة  التنقل  خدمات  ا 

ً
أيض تقدم  ي 

الت  كة  الشر نفس  ب 

يمكن المعامالت المالية ذات الصلة. يمكن لمشغل نقطة الشحن االنضمام إىل اتفاقيات إمداد بالكهرباء مع واحد أو أكير من موردي الكهرباء، و 

ي للتنقل بالطاق 
ا العمل كُمجمع للِحمل الكهربان 

ً
ة الكهربائية. ال يمكن لمشغىلي نظام التوزيــــع امتالك محطات إعادة شحن المركبات للموردين أيض

ي يدفعها أصحاب السيارات تعتمد  
عىل الكهربائية أو تطويرها أو تشغيلها إال إذا كانت الستخدامهم الشخضي فقط. بجانب ذلك، فإن األسعار الت 

 السوق. 
ي ذلك أنظمة التوزيــــع المغلقة، امتالك أو تطوير أو إدارة أو تشغيل محطات شحن وبالمثل، يحظر القانون الفرنسي عىل مشغىلي أنظمة  

التوزيــــع، بما ف 

ي السوق، يمكن التنازل عن هذا المبد 
ي حالة غياب مبادرة مشارك ف 

ي حالة االستخدام الحضي لمشغل الشبكة وف 
أ للمركبات الكهربائية. فقط ف 

وط  )بعد موافقة هيئة تنظيم الطاقة الفرنسية(. ت إعفاءات مؤقتة لشر الطاقة الفرنسية بمنح  العمليات التجريبية التنظيمية لهيئة تنظيم  سمح 

 الوصول إىل الشبكة والمرافق واستخدامها، بما يتضمن البت  التحتية لشحن المركبات الكهربائية. 
ل الع ي مي  

ي عقد ال توجد تعريفة مقننة لخدمات الشحن من حيث األسعار. إذا تمت إعادة الشحن ف 
ميل، فسيكون السعر هو السعر المتفق عليه ف 

ي السوق. 
 التوريد. حدد مقدم خدمة التنقل بالطاقة الكهربائية سعًرا حًرا ف 

ي لمزود خدمة التنقل بالطاقة الكهربائية أثناء التجوال. يضمن 
ال يمكن لمشغل نقطة الشحن فرض هيكل أسعار أو سعر عىل المستخدم النهان 

ي مطورو  
ي تحدد ف 

وط الت  ا للشر
ً
ي للبنية التحتية إلعادة الشحن أثناء التجوال وفق

 مرسوم  البنية التحتية العامة إلعادة الشحن التوافق التشغيىلي البيت 

 . امات إىل فرض غرامة إدارية سيتم تحديدها بموجب أحكام مرسوم مستقبىلي . سيؤدي عدم االمتثال لهذه االلي    مستقبىلي
ي فرنسا واليونان، واألسعار هي أسعار السوق الحرة مع مجموعة متنوعة  تنطبق نفس القواعد 

ي إيطاليا كما هو الحال ف 
عىل مشغىلي نظام التوزيــــع ف 

 من خطط الدفع بناًء عىل المورد. 
تغال. ويدفع مالك السيارة للمورد  ي إي بالير ي شبكة مونر

ا، قد يكون مشغل محطة الشحن، والمورد، ومالك نقطة الشحن جهات مختلفة ف  ً أخير

واألسعار مدفوعة بالسوق ومتفق عليها بير  المورد والمستخدم. 
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ي قطاع الطاقة، سواء كانت عامة أو خاصة، حول نفس المشكلة: كيفية استكمال عملية انتقال تدور ا 
لمداوالت والمناقشات بير  الجهات الفاعلة ف 

 . ي
 الطاقة بنجاح مع تحقيق أهداف التغير المناخ 

جهودها من خالل إجراء البحوث والتحليالت لللوصول إىل فهم أفضل لآلليات واألدوات األكير فعالية لتعزيز   MEDREG، عززت  2014منذ عام  

البحر األبيض المتوسط، وأنظمة إصدار   ي دول 
ي ف 
الصاف  المتوسط. بداية من تحليل أنظمة التعداد  ي منطقة البحر األبيض 

الطاقة المتجددة ف 

ي دول البحر شهادات المنشأ للكهرباء المولدة ع 
كة، والشبكات الذكية ف  ير مصادر الطاقة المتجددة ووحدة إنتاج الكهرباء والطاقة الحرارية المشي 

 ، وآليات المزاد لتعزيز الطاقة المتجددة، وخيارات تنظيمية جديدة لتكامل مصادر الطاقة المتجددة. األبيض المتوسط
 

ي مرة أخرى اليوم. لطالما تم التقليل من قيمة كفاءة تركز مجموعة عمل مصادر الطاقة المتجددة عىل موض 
وع بالغ األهمية لتحقيق االنتقال الطاف 

ء من حيث تكلفة التنفيذ.  ي أكسيد الكربون وكذلك تم تقييمها عىل نحو سي
ي الحد من انبعاثات ثان 

 الطاقة من حيث مساهمتها ف 
 

اء بالدور الحاسم الذي يمكن أن تلعبه كفاءة الطا ي ) أقر الخير
ي مؤتمر األمم المتحدة للتغير المناخ 

ي إزالة الكربون من الصناعة ف 
( الذي  COP  26قة ف 

 تزامن مع نشر هذا البحث. 
 

ي منطقة البحر األبيض المتوسط  
اتيجيات الحالية ف  المتعلقة بكفاءة الطاقة. وكذلك يبير   ويوضح لنا هذا البحث نظرة عامة عىل السياسات واالسي 

ي الدور الحاسم لل
ي تحسير  كفاءة الطاقة الذي يختلف من دولة إىل أخرى. ومع ذلك، تستمر الهيئات الناظمة الوطنية ف 

هيئات الناظمة الوطنية ف 

اح إطار تنظيمي لكفاءة الطاقة أو من خالل تقديم المشورة للسلطة ذات الصلة )سواء كانت هي  ئة ناظمة لعب دورها البالغ األهمية إما من خالل اقي 

 وزارة(.   أخرى أو 
 

ي منطقة البحر 
ي و/أو اإلقليمي ف 

اتيجيات وسياسات وخطط عمل بشأن كفاءة الطاقة عىل المستوى المحىلي والوطت   وأشار التقرير إىل وجود اسي 

ي كيفية تنفيذها عير دول البحر األبيض المتوسط. وتختلف القطاعات المستهدفة باختالف الدولة، اعتم 
ا عىل األبيض المتوسط مع اختالفات ف 

ً
اد

ي الدولة وأولوياته. 
 ملف استهالك الطاقة ف 

 
، بدأ  ي منطقة البحر األبيض المتوسط. قبل ذلك بعامير 

ت الضفة باإلضافة إىل ذلك، يقدم التقرير نظرة عامة عن حالة التنقل بالطاقة الكهربائية ف 

الكهربائية.  بالطاقة  التنقل  وري ونشر  التنظيمي الض  اإلطار  تنفيذ  ي 
بالطاقة   الشمالية ف  التنقل  لمواصلة توسيع تطوير  ومع ذلك، هناك حاجة 

لطاقة الكهربائية من خالل تطوير آليات جديدة لدعمها وتشجيعها. من ناحية أخرى، يوض بأن تبدأ الضفة الجنوبية مناقشة بشأن تنفيذ التنقل با 

ي هذا الصدد، تعتب مشاركة  
من العوامل الحاسمة   MEDREGالمعرفة والتعاون الوثيق بير  أعضاء  الكهربائية والتعلم من تجربة الضفة الشمالية. ف 

ات ال ا لدول الضفة الجنوبية باالستفادة من خير
ً
ي الضفة الشمالية مع السماح أيض

ي تحسير  كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 
ضفة الشمالية ف 

 ومعرفتها الفنية. 
 

ي هذا  
ي تم جمعها ف 

ظِهر األدلة الت 
ُ
ي منطقة البحر األبيض المتوسط لتحسير  كفاءة وت

ك ف  التقرير تنوع المقاربات المناهج المعتمدة والتوجه المشي 

 نظام الطاقة. 
 

، أداة فّعالة من حيث التكلفة لتحقيق أهدا  ف  هناك مجال كبير للتحسير  يجب االستفادة منه: أصبحت كفاءة الطاقة اآلن، أكير من أي وقت مض 

، ولكنها ال يمكن أن تكون األداة الوحيدة. ومع  إزالة الكربون. و  ي
يتضح أن كفاءة الطاقة هي "إحدى" أدوات صانعي السياسات لتعزيز االنتقال الطاف 

ي المرحلة التاريخية الحالية، عندما يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة األحفورية إىل تسهيل خفض االستهالك النها
ي ألي  ذلك، تبدو أهميتها الخاصة ف 

ن 

ي جزء    نتيجة 
ة التنمية المتوقعة، عىل األقل ف  ، ومن غير المرجح أن يواكب انتشار مصادر الطاقة المتجددة وتير من معينة من إجماىلي الناتج المحىلي

 منطقة البحر األبيض المتوسط. 
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ي القطاعير  العام والخاص، واعتماد الصناعة لتقنيات ومعدات أقل طلًبا للطا 
ي ف 
ي  تشكل كل من تجديدات المبان 

قة، وشبكات التوزيــــع الذكية الت 

ي تتسم بالمرونة
ايد، وانتشار التنقل بالطاقة الكهربائية، جزًءا من حزمة اإلجراءات والسياسات الت  الكافية    تخدم المستهلكير  المطلعير  بشكل مي  

ا لخصائصها الخاصة، مما ينتج عنها مجموعة أ   MEDREGالسماح لكل دولة من دول  
ً
 دوات متوازنة بشكل جيد. بتكييف خياراتها وفق

لديها إمكانات يقودنا البحث المكثف والتبادل المثمر للمعلومات الذي قدمه هذا التقرير إىل استنتاج ليس فقط أن منطقة البحر األبيض المتوسط  

 للمؤسسات والهيئ
ً
ا أن هناك مجاًل

ً
ي نتيجة لتعزيز كفاءة الطاقة، بل أيض

ة للتوجه نحو االنتقال الطاف  ات الناظمة والجهات المعنية عىل نحو  كبير

 منتج. 
 

أعضاء   المصممة   MEDREGويستطيع  التدريب  تنظيم دورات  المنطقة عن طريق  ي 
ف  الكهربائية  بالطاقة  والتنقل  الطاقة  تشيــــع تطوير كفاءة 

ي تتبت  المداوالت والمناقشات بير  الهيئات الناظمة ال 
نت وورش العمل الت   وطنية. خصيًصا والندوات عير اإلني 

 
، مهمة للغاية. ومع ذلك، ستوا  ي توفير إطار تنظيمي مستقر وشفاف وتنافسي

جه  وستظل الوظيفة األساسية للهيئات الناظمة الوطنية، المتمثلة ف 

، نظًرا ألن االنتقا ي
ي االنتقال الطاف 

ل إىل نظام طاقة الهيئات الناظمة الوطنية عدة تحديات تتضمن ارتفاع أسعار الطاقة وتطوير آليات للمساعدة ف 

وع الكربون قد بدأ بالفعل ويمثل نتيجة حتمية. بضف النظر عن التحديات، ستواجه الهيئات الناظمة الوطنية تقنيات جديدة تستلزم اكت ساب مي  

 مهارات ومعارف جديدة، مثل أدوات المعالجة الرقمية وأمن أنظمة الكمبيوتر والشبكات. 
 

وتبادل المعلومات حول هذه الموضوعات الحاسمة، وكذلك بدء مناقشات حول السياسات واإلجراءات   العمل مًعا   MEDREGيجب عىل أعضاء  

ي الناجح مع تقليل التأثير عىل تكاليف الطاقة وتكاليف المستهلك. 
ي ستؤدي إىل االنتقال الطاف 

 المستقبلية الت 
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 فرنسا  في  الكهربائية  بالطاقة  التنقل : 1 رقم  الملحق 
اتيجية التطوير •  استر
ي عام  

يــــع الفرنسي ،  2015ف  ا إنمائًيا يبلغ    حدد التشر
ً
ماليير  نقطة شحن للمركبات الكهربائية العامة والخاصة )تركيب إعادة شحن المركبات  7هدف

عام  IRVEالكهربائية،   بحلول  الفرن 2030(  الطاقة  اتيجية  اسي  وحددت  السنوات سية،  .  متعدد  الطاقة   Programmation)   برنامج 

pluriannuelle de l’énergie  ,PPE )  سيارة كهربائية ) مليون   2.4هدف تطويرEV ( ي ( بحلول HV( والمركبات الهجينة ذات التوصيل الكهرنر

ال يوجد مخطط واحد محدد للتنقل (، وحت  اآلن،  ZNI. هناك أهداف محددة للجزر الفرنسية )مناطق غير متصلة فيما بينها،  2023عام  

يبية  بل هو  بالطاقة الكهربائية   ان للعديد من االستثناءات القانونية والحوافز الض  ي اقتر
لتوقع مسار التنقل بالطاقة الكهربائية وتسهيله وتطويره ف 

 فرنسا. 
 المعايتر الفنية •
ي عام  

ي محطات الشحن، سواء ما تسم بمحطات الشحن "العادي" أو ما تسم بمحطات فرض مرسوم فرنسي،  2017ف 
معايير للمقابس المركبة ف 

 متجانس لنقاط الشحن.   الشحن "الشيــــع". وتسمح هذه المعايير بتطوير 
ي  •

 اإلطار القانون 
ي عام  

يــــع الفرنسي ،  2019ف  ،  وضع التشر
ً
ي تطوير نقاط الشحن واستغاللها. أوال

ل قانون    نقطة تحول ف 
ّ
نشاط مشغل نقطة الشحن   2019أه

 (CPO ليمثل تقديم خدمة )    يبسط هذا التأهيل عملية إعادة الشحن من خالل عدم . اء الكهرباء بغرض إعادة بيعها للمستهلكير  النهائيير  وليس رسر

امات ناتجة من حالة المورد، عىل النحو الموض به في   Commission de régulation de)   هيئة تنظيم الطاقة الفرنسية فرض حقوق والي  
l’énergie  ,CRE (. 69-68)§§   مجلس الدولة الفرنسي ( وفي 

ي  1ينص عىل )   ت الكهربائية. عدة إجراءات لتسهيل توصيل مرافق شحن المركبا  2019ثانًيا، اتخذ قانون  
ي التوصيل الكهربان 

( تمديد الحق ف 

ي الجماعية، ) 
ي المبان 

ا وكذلك ) 2وتبسيطه ف 
ً
ام بتجهير  أماكن وقوف السيارات وإعدادها مسبق  

( إمكانية وضع خطط لتطوير بت  تحتية  3( تعزيز االلي 

 للشحن مفتوحة للجمهور. 
ا، بالنسبة لنقاط الشحن المفتوحة للج

ً
ي العام للركاب،  وثالث ي تقدم خدمات النقل الير

ي مقار المؤسسات الت 
يتم تغطية ما يصل مهور أو الموجودة ف 

(.  tarif d’utilisation du réseau public d’électricité  ,TURPE) ٪ من تكاليف توصيل شبكاتها من خالل تعريفة شبكة الكهرباء  75إىل  

 ٪ أو أقل(. 75الناظمة الوطنية، مستوى تغطية التكلفة )أي  تحدد الحكومة، بعد استشارة الهيئة  
 الجهات الضالعة  •

ي إجراءات التنقل بالطاقة الكهربائية: 
ي التاىلي السلسلة المعقدة للجهات الفاعلة المشاركة ف 

 يوضح الرسم البيان 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031044385
https://www.ecologie.gouv.fr/programmations-pluriannuelles-lenergie-ppe
https://www.ecologie.gouv.fr/sites/default/files/2019-07-Synth%C3%A8se-IRVE.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033860620?init=true&page=1&query=2017-26+du+12+janvier+2017&searchField=ALL&tab_selection=all
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000039666574/
https://www.cre.fr/Actualites/Les-reseaux-electriques-au-service-des-vehicules-electriques
https://www.senat.fr/leg/pjl18-157-avis-ce.pdf
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 كيفية الوصول إىل النشاط
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 النشاطحرية الوصول إىل 

ي أعاله، فإن أنشطة المورد ) 
ي الرسم البيان 

( متجزئة عن أنشطة opérateur d’IRVE( ومشغىلي الشحن ) fournisseurكما هو موضح ف 

ا وموجهة نحو السوق. GRDمشغىلي الشبكات ) 
ً
 (. هذه األنشطة مفتوحة أيض

 الوصول المقي   إىل النشاط

ي تفوق قوتها  يخضع تركيب وصيانة محطات شحن المركبات الكهربائ 
امات معينة، وخاصة   3,7ية الت  ام بالتدريب كيلو واط إىل الي   االلتر 

. والتأهيل  ي القطاع الخدمي
 ، سواء بالنسبة لإلسكان الفردي أو الجماعي أو لمبت  ف 

ي ذلك أنظمة التوزيــــع المغلقة ، امتالك أو تطوير أو إدارة أو تشغيل نقاط شحن DSOs، ال يجوز لمشغىلي أنظمة التوزيــــع ) بموجب القانون 
(، بما ف 

ي هذه الحالة يلزم المركبات الكهربائية، إال لسد احتياجاتهم الخاصة فقط، أو إذ
ي السوق )وف 

ا لم يتم تقديم الخدمة من قبل الجهات الفاعلة ف 

ا على
ً
ي أيض

ي المتعلق بعرض سوق غير موجود أو غير كاف 
 . البلديات تضيــــح محدود الوقت من الهيئة الناظمة(. وينطبق االستثناء الثان 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033860620?r=SnCTfbUR0y
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033860620?r=SnCTfbUR0y
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043212090
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043215028


ي دول  
 البحر المتوسطبرامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 

 الملحق

 59( | RES WG) المتجددة الطاقات عمل مجموعة 

 التكاليف والتعريفات المتضمنة وترتيبات إعداد الفواتتر  •

كة إىل المستهلك   سيتحدد عىل سواء كانت نقطة الشحن متاحة للجمهور أو متاحة فقط للمستخدمير  عىل موقع خاص، فإن السعر من الشر

 . أساس السوق 

سيارة كهربائية باستخدام الشبكات أو محطات الشحن لمطورين مختلفير  للبنية التحتية للشحن؛ )أي قدرة المستخدم عىل شحن   التجوال أثناء 

itinérance   ي أعاله. وُينص عىل ترتيبات إعداد الفواتير بير
ي الرسم البيان 

(، وقد يشارك العديد من المشغلير  بالقطاع الخاص كما هو موضح ف 

( opérateur de mobilité؛   EMSPمقدم خدمة التنقل بالطاقة الكهربائية ) ( و opérateur d'IRVE؛   CPOمشغل نقطة الشحن ) 

ي ) 
كات. plateforme d'interopérabilitéومنصة التوافق التشغيىلي البيت  ي تحدد األسعار القائمة عىل السوق بير  الشر

ي االتفاقيات الت 
 (، ف 

ي  ي محطات الشحن المتاحة للجمهور   ال يوجد هيكل أسعار نموذج 
يعي لعام  ، كما أوضح للرسوم ف  ي تقريره التشر

 2019مجلس الشيوخ الفرنسي ف 

  : 

(i)   تفرض السلطات المحلية عموًما رسوًما عىل دخول محطات الشحن لتغطية تكاليف التشغيل، ولكن مع جداول رسوم

 اسع. متفاوتة عىل نطاق و 

(ii)  ،ي سعر السيارة
ي تنسر  شبكات شحن رسيعة أو فائقة الشعة، جزًءا من التكلفة ف 

كات المصنعة للسيارات، الت  درج بعض الشر
ُ
ت

ا رسوًما عىل الشحن بالكامل أو جزء منه. 
ً
 وقد تفرض أيض

(iii)   ة للبيع بالتجزئة، مثل متاجر السوبر ماركت، رسوًما مجانية  للشحن مقابل زيارة العميل إىل المتجر. قد توفر المتاجر الكبير

(iv)  .ا بتحدد سعر موحد لتغطية تكاليف التشغيل
ً
 يقوم بعض مشغىلي نقاط الشحن أيض

ة، خاصة لمحطات  بوجه عام، يختلف متوسط تكاليف محطات الشحن المفتوحة للجمهور، لكن تكاليف التوصيل بالشبكة يمكن أن تكون كبير

 للشبكة. الشحن الشيــــع عندما تتطلب تقوية  

يبية •  الحوافز المالية والض 

ائب العام   septies B  273تنص المادة   يبة القيمة المضافة عىل Code général des impôts  ،CGI) من قانون الض  ( عىل قابلية خصم رص 

يبة القيمة المضافة العادية بنسبة إعادة شحن   . وتظل رص  ي
 الكهرباء للمركبات الكهربائية حضًيا، باستثناء المركبات الهجينة ذات التوصيل الكهربان 

اء أو استئجار مركبة كهربائية أو مركبة هجينة.  20٪  سارية عند رسر

ي تم تمديد  
ر
ي لالنتقال الطاف يب 

ي عام االئتمان الض 
ي البت  التحتية لشحن المركبات   2014، الذي تم إنشاؤه ف 

لتشجيع المالكير  عىل االستثمار ف 

ي يناير IRVEالكهربائية ) 
ي نسبة   2021(، ف  يتر

ن مبلغ النفقات المؤهلة بحد أقض ٪ م 75للمستأجرين والشاغلير  األحرار. يعادل اإلعفاء الض 

 يورو لكل نظام تحصيل.   300

،  عدة مكافآت بجانب ذلك، يوجد 
ً
يورو، سواء عىل المستوى الخاص أو   5000توجد مكافأة تصل قيمتها إىل  لدعم التنقل بالطاقة الكهربائية. أوال

، لمن يحولون سياراتهم الحرارية القديمة إىل مركبة كهربائية أو مركبة هجينة سواء جديدة أو مستعملة. يعتمد مبلغ مكافأة التحو  ي
يل عىل  المهت 

يورو للمركبات الهجينة.    2000يورو للمركبات الكهربائية وتصل إىل    7000ىل  تصل إ  مكافأة بيئية المستفيد. تعتير مكافأة التحويل تراكمية مع  

لية المتواضعة.   ائتمان صغتر يعتمد مقدار المكافأة البيئية عىل نوع المستفيد ) شخضي أو اعتباري(. تعد مكافأة التحويل تراكمية مع    للرس المي  

ا، العديد من العمليات المتعلقة بالتنقل مؤهلة لل  ً ( certificats d’écononomie d’énergie  ،CEEحصول عىل شهادات توفير الطاقة ) أخير

 17من خالل نماذج النقل الموحدة. 

 اليونان  في  الكهربائية  بالطاقة  التنقل : 2 رقم  الملحق 

 
17
ي استهالك الكهرباء.   MEDREGلمزيد من التفاصيل عن آلية شهادات توفير الطاقة، راجع دراسة حالة   

 لهيئة تنظيم الطاقة الفرنسية بشأن كفاءة الطاقة ف 

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000033860620/2021-05-17/
http://www.senat.fr/rap/l18-368-1/l18-368-19.html#toc187
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006304317/
https://www.economie.gouv.fr/particuliers/credit-impot-transition-energetique-cite
https://www.ecologie.gouv.fr/prime-conversion-bonus-ecologique-toutes-aides-en-faveur-lacquisition-vehicules-propres
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يــــع األساسي القضايا المتعلقة بالتنقل بالطاقة الكهربائية. تم تضمير  تعريف مشغل نقطة الشحن   ي القانون    CPO  - يحدد التشر
، 2014/ 4277ف 

ل القانون 
ّ
ك لتوضيح دور  RAE. بناًء عىل تقدير هيئة تنظيم الطاقة اليونانية ) 2011/ 4001الذي عد (، دعا القانون إىل اعتماد قرار وزاري مشي 

اماتهم.   مشغىلي نقاط إعادة الشحن والي  
اير   ي فير

اليونانية تقديرها رقم  2019ف  الطاقة  ا للتوجيه  2019/ 7، أصدرت هيئة تنظيم 
ً
وط جميع EU/    94/ 2014. وفق ، حدد التقدير رسر

 ( الشحن  نقاط  ومشغىلي  الكهربائية،  المركبات  شحن  محطات  )مالكي  المعنية  الكهربائية CPOsاألطراف  بالطاقة  التنقل  خدمات  ومقدمي   ،)

 (EMSPs ح ل لبنية التحتية إلعادة شحن المركبات الكهربائية  (، وُمجمعي أحمال المركبات الكهربائية، وما إىل ذلك(، ووصف نموذج السوق المقي 

ي للبنية التحتية العامة إلعادة 
، وتوقع إنشاء سجل وطت  ي

ي يمكن للجمهور الوصول إليها، وتناول قضايا محددة للتوافق التشغيىلي البيت 
الشحن   الت 

 .) ة امتثال لمدة عامير 
 )في 

ي القانون  2019/ 7تم إدراج تقدير هيئة تنظيم الطاقة اليونانية رقم 
ي 2020/ 4710ف 

، وتضمن أحكاًما إضافية لتعزيز التنقل بالطاقة الكهربائية ف 

ي  
سوق المركبات اليونان، باإلضافة إىل أحكام لتطوير البنية التحتية الالزمة إلعادة شحن المركبات الكهربائية وتشغيلها. تم إنشاء سجل للمشاركير  ف 

ي وزارة الطاقة لتطوير خطة وطنية وتتبع  2020/ 4710أحكام القانون   الكهربائية تحت مظلة نفس القانون. بموجب
، تم إنشاء وحدة جديدة ف 

 جميع عمليات تطوير التنقل بالطاقة الكهربائية. 
 الجهات الضالعة )الموردين، مشغل الشحن، الكيان اإلداري، الهيئة الناظمة، السلطات الوطنية، البلديات(  •

ي يتم توفير الكهرباء لها من أجل تقديم خدمات 
ي تشغيل البنية التحتية للشحن الت 

مشغل نقطة الشحن: وهو شخص طبيعي أو اعتباري يشارك ف 

 شحن المركبات الكهربائية. 
ي يقدم خدمات التنقل بالطاقة الكهربائية للطراف المتعاقدة  مقدم خدم 

ة التنقل بالطاقة الكهربائية: وهو عبارة عن مؤسسة فردية أو كيان قانون 

ي السجل التجاري العام. 
 ومسجل ف 

 المركبات الكهربائية.  ُيعرف الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يمتلك نقطة شحن للمركبات الكهربائية بأنه مالك البنية التحتية لشحن 
ي السجل التجاري العام بهدف تطوير أنظمة 

ي مسجل ف 
 معالج معامالت التنقل بالطاقة الكهربائية: وهو عبارة عن مؤسسة فردية أو كيان قانون 

 مشغىلي نقاط الشحن ومقدمي خدمات التنقل با 
لطاقة الكهربائية من معلومات وتشغيلها لتسهيل تبادل البيانات ومعالجة المعامالت المالية بير 

ي للبنية التحتية. 
 أجل تحقيق التوافق التشغيىلي البيت 

ي يجمع أحمال المركبات الكهربائية المتصلة بشبكة الكهرباء، مما يسمح لها بالمش
ع ِحمل التنقل بالطاقة الكهربائية: كيان قانون  ي سوق ُمجمِّ

اركة ف 

 الكهرباء وتقديم الخدمات إىل مشغىلي نظام التوزيــــع. 
ي مجال توريد الكهرباء )ويتضمن ذلك إمداد الكهرباء لنقاط شحن المركبات الكهربائية(. مُ 

 وّرد الكهرباء: شخص طبيعي أو اعتباري يعمل ف 
لكهربائية.  لطاقة ا هيئة تنظيم الطاقة اليونانية )الهيئة الناظمة للطاقة(: هي الهيئة الناظمة للطاقة المسؤولة عن تطوير إطار العمل التنظيمي للتنقل با 

ا لهذا التعاون،
ً
ي تقع ضمن نطاق اختصاصاتها وتتعلق بسوق الطاقة. وتحقيق

تقدم هيئة   تعمل الوزارة والهيئة الناظمة الوطنية مًعا عىل القضايا الت 

 تنظيم الطاقة اليونانية تقديراتها وآرائها إىل وزارة الطاقة بشأن مختلف قضايا التنقل بالطاقة الكهربائية. 
ا وزارة الطاقة بوضع خطة عمل   2020/ 4710زارة الطاقة مسؤولية تطوير سياسات التنقل بالطاقة الكهربائية. ويكلف القانون رقم  تتوىل و 

ً
أيض

ي الخطة الوطنية للطاقة والمناخ ) 
اتيجية الوطنية طويلة المدى لعام NECPوطنية بناًء عىل األهداف المنصوص عليها ف   . 2050( واالسي 



ي دول  
 البحر المتوسطبرامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 

 الملحق

 61( | RES WG) المتجددة الطاقات عمل مجموعة 

ي تشمل المواقع المحتملة لتطوير البلديات )ا 
لحكومات المحلية(: يجب عىل الحكومات المحلية تطوير خطط شحن المركبات الكهربائية الت 

ا عن إجرا 
ً
ء عدد كاٍف من نقاط شحن المركبات الكهربائية المتاحة للجمهور والساحات العامة إليقاف المركبات الكهربائية. وهي مسؤولة أيض

ي السوق  مناقصة مفتوحة لتطو 
ير البنية التحتية لشحن المركبات الكهربائية. باستثناء مشغىلي نظام التوزيــــع، يمكن ألي طرف مهتم بالمشاركة ف 

ي هذه المناقصات.  
  المشاركة ف 



ي دول  
 البحر المتوسطبرامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 

 الملحق

 62( | RES WG) المتجددة الطاقات عمل مجموعة 

ي هذا الشكل ال
 ألنه يمثل نموذج تشغيل سوق المركبات الكهربائية لمستخدمي المركبات الكهربائية )ف 

ً
ي قليال

محدد، مستخدم  يختلف الشكل الثان 

هربائية المركبات الكهربائية ب( الذين لديهم عقد مع مقدم خدمة التنقل بالطاقة الكهربائية الذي يستخدم معالًجا لمعامالت التنقل بالطاقة الك

 لتسوية معامالته المالية مع مشغل نقطة الشحن. 
 لمن يدفع المستخدم )صاحب السيارة( مقابل خدمة الشحن؟ -
 المستخدم لمشغل نقطة الشحن أو لمقدم خدمة التنقل بالطاقة الكهربائية مقابل خدمة الشحن. يدفع  
ل محطة الشحن؟ هل هو نفس الكيان؟ هل هناك أي نوع من التجزئة؟  -

ّ
شغ

ُ
 من يبيع الطاقة هو الذي ي

 
ّ
 عن تقديمه الخدمة  يمكن أن يكون هو نفس الكيان. إضافة إىل ذلك، يمكن أن يكون نفس الكيان هو المالك والُمشغ

ً
ل للبنية التحتية للشحن، فضال

مع واحد أو   المتعلقة بالتنقل بالطاقة الكهربائية ومعالجة المعامالت المالية ذات الصلة. يمكن لمشغل نقطة الشحن إبرام اتفاقيات إمداد بالكهرباء

ع أحمال   ا دور ُمجمِّ
ً
التنقل بالطاقة الكهربائية. ال يمكن لمشغىلي نظام التوزيــــع للكهرباء امتالك  أكير من موردي الكهرباء بينما قد يتوىل الموردون أيض

 أو تطوير أو تشغيل محطات إعادة شحن المركبات الكهربائية إال إذا كانت الستخدامهم الخاص فقط. 
 كيفية الوصول إىل النشاط •

اك ومتطلبات التسجيل.  يعي لرسوم االشي 
 لم يكتمل بعد اإلطار التشر

 التعريفات المتضمنة وترتيبات إعداد الفواتتر التكاليف و  •
 .  
 السعر غير مقي ّ

ي محطة الشحن/العامة، بقدرة 
ائب: حواىلي    12,5التكاليف المقدرة للشحن ف  وط   5كيلوواط ساعة( شاملة الض  يورو ولكن ذلك يعتمد عىل رسر

 االستخدام وأحكامه. 
))يورو/كيلواواط، يورو/دقيقة، تكلفة التفعيل ...(: يتقاض  بعض مشغىلي نقاط الشحن رسوًما ثابتة فقط لكل جلسة األسعار النموذجية للهيكل 

يورو/دقيقة( أو لكل ساعة.   0.025يورو/جلسة الشحنة(. قد يتقاض  آخرون رسوًما لكل دقيقة )عىل سبيل المثال،   7شحنة )عىل سبيل المثال، 

ا مزيًج 
ً
 0.27يورو/جلسة الشحن +  1يورو/دقيقة أو  0.025يورو/جلسة الشحنة +   0.5ا مما سبق )عىل سبيل المثال،  قد تكون التكاليف أيض

 . ي  يورو/كيلوواط ساعة(. ال يوجد هيكل أسعار نموذخر

 البرتغال في  الكهربائية  بالطاقة  التنقل : 3 رقم  الملحق 
 الوصف العام •
ي عام  

تغاىلي نموذج شبكة ال 2010ف  يــــع الير
ي عام  ، حدد التشر

2014تنقل بالطاقة الكهربائية، الذي تم تحديثه ف 
18

تغاىلي   . يتوقع اإلطار التنظيمي الير

ي 
ي نقطة شحن ف 

ل أو ف  ي المي  
ي إمكانية شحن المركبة الكهربائية ف 

 مرآب احتمالير  رئيسيير  لشحن المركبات الكهربائية: الخاص والعام. الخاص يعت 

ك )عىل سبيل المثال(. ويعتمد االحت ي بالكامل، تديرها مشي 
ي إي مال العام عىل منصة توافق تشغيىلي بيت  )مشغل الشبكة العامة للتنقل بالطاقة   مونر

الشحن ) الوصول إىل جميع OPCالكهربائية(، حيث يعمل جميع مشغىلي محطات  الشحن  أي ُيمنح مشغىلي محطات  ( عىل أساس التجوال، 

ي جزر ماديرا وجزر األزور. CEMEهربائية بغض النظر عن المورد ) المركبات الك
ا ف 
ً
 ( الذي تعاقد معه المستهلك. هذا هو واقع األمر أيض

أو من   RFID( ويمكنه الذهاب إىل أي محطة شحن وتقديم هويته )باستخدام بطاقة  CEMEيحتاج مالك السيارة فقط إىل إبرام عقد مع مورد ) 

ا،  خالل تطبيق( وشحن سيارت 
ً
ه. بعد ذلك، يدفع مالك السيارة السعر المتعاقد عليه مع المورد باإلضافة إىل تكلفة استخدام محطة الشحن. والحق

ة من البيانات لتقديم هذا المخطط  ي يستخدمها مالك السيارة. ويتطلب األمر كمية كبير
. توجد تسوية بير  المورد ومحطات الشحن المختلفة الت 

ي إي جميع المعلومات مركزًيا. تدير الشبكة العامة مو   نر
 

ي التاىلي المخطط: 
 يصف الرسم البيان 

 

 
18
 . . 2014/ 90ون رقم.  المرسوم بقان   

http://www.mobie.pt/
https://dre.pt/pesquisa/-/search/25676885/details/maximized
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 .  تعتير أنشطة المورد ومشغىلي الشحن متجزئير 

ي التاىلي تطور عدد نقاط الشحن 
 عامي  19يمثل الرسم البيان 

ي إي( بير  ي الشبكة العامة )مونر
تغال ف  ي الير

، مما ُيوضح النمو المتوقع  2020و   2016ف 

ي لنقاط الشحن عىل  
ي نقاط الشحن. وُيتاح الموقع الجغراف 

ي إيف  ي للشبكة العامة مونر
ون   . الموقع اإللكي 

 

  

 
19
 عادة تحتوي محطة الشحن عىل عدة نقاط شحن.   
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ي عام  بدأت شبكة  
ي إي العمل ف  ة، كان استخدام محطات الشحن )والطاقة المستهلكة( مجانًيا   2010مونر . أثناء هذه الفي  ي وع تجريتر

كمشر

ي نوفمير 
(. بدأت المرحلة التجارية ف  داده بصندوق حكومي

ي الدفع    2018للمستخدمير  )تم اسي 
لنقاط الشحن الشيــــع، حيث بدأ المستخدمون ف 

ا للنموذج الموضح  
ً
ي يوليو وفق

 . 2020أعاله. بدأ التنفيذ الكامل للنموذج )المرحلة التجارية لجميع أنواع الرسوم( ف 

 كيفية الوصول إىل النشاط •

خيص والتسجيل.   الوصول إىل نشاط المورد ومشغل نقطة الشحن مفتوح ويعتمد عىل السوق، بعد استيفاء المتطلبات الفنية ودفع رسوم الي 

 طرق العامة تضيًحا من البلدية. تتطلب محطات الشحن عىل ال 

ي إي )المملوكة للدولة بنسبة   ي تتوىل مسؤوليته شبكة مونر
ي ظل نظام احتكار قانون 

 ٪(. 100تتم اإلدارة المركزية للشبكة ف 

 التكلفة والتعريفات وترتيبات إعداد الفواتتر  •

 ورد والمستخدم. السعر الذي يدفعه مالك السيارة للمورد موجه نحو السوق ويتم تحديده بير  الم 

ي يفضلها مع مراعاة السعر 
ي يحدده مشغل نقطة الشحن. يمكن للمستخدم اختيار نقطة الشحن الت 

ا سعر مجان 
ً
استخدام نقاط الشحن له أيض

ات األخرى مثل الموقع.   المعلن والمتغير

ي إي )  تغال مكافأة الكيان اإلداري مونر ي الير
ا  ( ألن MOBI.Eتحدد هيئة تنظيم خدمات الطاقة ف 

ً
. وفق ي

للقواعد التنظيمية لهيئة ه نشاط احتكار قانون 

تغال  ي الير
ي إي. تنظيم خدمات الطاقة ف  ي يدفعها الموردون ومشغلو نقاط الشحن إىل مونر

ي إي والتعريفات الت  تحدد الهيئة مكافأة نشاط مونر

ي المستقبل القريب. ستح 
تغالية هذه التعريفات ألول مرة ف   دد هيئة تنظيم خدمات الطاقة الير

ائب والرسوم ورسوم المورد ورسوم محطة الشحن. يتم  ي الختام، يشمل السعر اإلجماىلي الذي يدفعه المستخدمون ثالثة مكونات للسعر: الض 
ف 

ي إي ضمن  داد التكاليف المنظمة للكيان اإلداري مونر  رسوم المورد ومحطة الشحن.   اسي 

ة مختلفة لتحديد أسعارهم، عىل سبيل المثال يورو/كيلوواط، يورو/ دقيقة ورسوم   يمكن للموردين ومحطات الشحن استخدام تكاليف متغير

ي نقاط الشحن الشيــــع، يكون أكير شيوًعا استخدام نمط الدفع يورو/دقيقة. 
 التفعيل. ف 

https://www.erse.pt/media/phqd2bpi/rme_consolidado_2021.pdf
https://www.erse.pt/media/phqd2bpi/rme_consolidado_2021.pdf
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 المؤقتةمالحظة: قيم 

ي االعتبار أسعار السوق الفعلية )المورد  
مشغل محطة الشحن(، يبلغ متوسط تكلفة ِحمل   - المورد باإلضافة إىل مشغل الشحن    - مع األخذ ف 

(   100كيلوواط ساعة )   12,5  يورو. يوضح الشكل السابق تفاصيل التكاليف.   5,80كيلومي 



ي دول  
 البحر المتوسطبرامج كفاءة الطاقة والتنقل بالطاقة الكهربائية ف 

 الملحق

 66( | RES WG) المتجددة الطاقات عمل مجموعة 

ي إي( مع مركبة ذات محرك يقارن الشكل التاىلي تكاليف التشغيل )أي  ة( الستخدام سيارة كهربائية )مشحونة عير شبكة مونر التكاليف المتغير

اوح بير   
. يوضح الشكل أنه من الممكن تحقيق وفورات تي  اق داخىلي

 ٪ عند استخدام مركبة كهربائية. 50٪ و  25احي 
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