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التقريرأهداف

منالكربونأكسيدثانياالنبعاثاتخفضهدفتحققإجراءات التخفيف ان هل تتمكن -

؟آسياغربدولفيكالمعتادالعملسيناريوهاتخالل
النموواستراتيجيات،االقتصاديالتنويعوخطط،وطنياالمحددةالمساهماتيمحددة فالإجراءات التخفيف 

.األخضر

يفالكربونأكسيدثانيتخفيففيستساعدالتيالرئيسيةالتكنولوجياتهيما-

؟قطاعكلمساهمةهيوما،والصناعةوالنقلالطاقة:الثالثةالرئيسيةالقطاعات

؟المنطقةفيالعمالةحيثمنوفرصهاالتخفيفإجراءاتتأثيراتهيما-



إطار البحث 

سيناريو العمل 
كالمعتاد

(BaU)

سيناريو السياسات 
الحالية

(CPS)

سيناريو العمل 
المناخي المعزز 

(ECAS)

تبحث هذه الدراسة في ثالثة سيناريوهات مستقبلية النبعاثات ثاني أكسيد الكربون لقطاع الطاقة في المنطقة

، من 2050إلى عام 2025من عام -التجاهات الحالية للنمو في استخدام الطاقة ايعتبر استمرارا 

. ٪1.3المتوقع أن ينمو الطلب على الطاقة بمعدل 

.ال يعتبر أي تغيير في مزيج الوقود

.مرتبطة بجميع اإلجراءات المذكورة في المساهمات المحددة وطنيا وخطط التنويع االقتصادي

.يهدف إلى تقليل االعتماد على صادرات النفط والغاز لدول المنطقة

.  استخدام تقنيات التخفيف

.يحقق قطاع طاقة خال من الكربون بحلول منتصف القرن

.احتجاز ثاني أكسيد الكربون وخزنهفي مزيج الوقود ؛ مثل تغييرات يعتبر



منهجية تحليل التخفيف

حساب تخفيضات االنبعاثات 
.للسنوات المقبلة

االنبعاثات المحددة لسنة تصور
.األساس إلى السنوات المقبلة .تحديد رصيد الطاقة لسنة األساس

من خالل تلخيص أرصدة الطاقة في 

جميع دول غرب آسيا 

ع بضرب البيانات في سنة األساس م

عوامل النمو

من خالل مقارنة االنبعاثات سيناريو

السياسات الحالية وسيناريو العمل

المناخي المعزز مع سيناريو العمل 

كالمعتاد االنبعاثات

: قد أجري تحليل سيناريوهات غازات الدفيئة وتحليل التكاليف الوارد في التقرير باستخدام ال

GHG Abatement Cost Model  (GACMO) 



هات بشكل عامالسيناريوتقييم

لقطاعونالكربأكسيدثانيانبعاثاتإجماليسيزدادسيناريو العمل المعتادإطارفي

جيغا طن من  2.02منأكثرإلىجيغا طن من ثاني أكسيد الكربون 1.17منالطاقة

2050عامفيثاني أكسيد الكربون

لهذاالكربونأكسيدثانيانبعاثاتإجماليسيكون،سيناريو السياسات الحاليةإطاروفي

معيتسقالوبالتالي،2050عامفيجيغا طن من ثاني أكسيد الكربون 1.50القطاع

 .وصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر عالمياهدف

يدأكسثانيانبعاثاتإجماليسيكون،سيناريو العمل المناخي المعزز إطاروفي

،2050عامفيجيغا طن من ثاني أكسيد الكربون0.25حواليالقطاعلهذاالكربون

 .وصول باالنبعاثات إلى مستوى الصفر عالمياهدفمعيتسقوبالتالي
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هات حسب القطاعالسيناريوتقييم 

لسياسات سيناريو افيالتخفيفإجراءاتتنفيذمع

أكسيدانيثانبعاثاتإجماليتخفيضسيتم،الحالية

بنسبة2050عامفيالطاقةقطاعفيالكربون

سيناريو العمل المعتاد من26٪

لعمل سيناريو افيالتخفيفإجراءاتتنفيذمع

عاثاتانبإجماليتخفيضسيتم،المناخي المعزز 

امعفيالطاقةقطاعفيالكربونأكسيدثاني

سيناريو العمل المعتاد من٪88بنسبة2050



تحليل تخفيف التكاليف بحسب سيناريو السياسات الحالية



تحليل تخفيف التكاليف بحسب العمل المناخي المعزز 



التنويع االقتصادي والنمو األخضر بحسب سيناريو العمل المناخي المعزز

مليون سنة عمل في مرحلة 17خلقامكانية : قطاع الكهرباء
.مليون وظيفة دائمة في مرحلة التشغيل0.7البناء و 

مليون وظيفة مباشرة ومليون 1.4امكانية خلق : قطاع النقل
.وظيفة أخرى غير مباشرة

ألف 35امكانية خلق : قطاعات الصناعة والخدمات واألسرة
.ألف وظيفة غير مباشرة24وظيفة مباشرة و

: 2050بحلول عام 
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