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تنويه
تم إعداد هذا الموجز بدعٍم مالي من االتحاد األوروبي ومركز التكامل المتوسطي. يقع محتوى 

الموجز تحت المسؤولية الكاملة لمعهد فراونهوفر ألبحاث األنظمة واالبتكار، وال يعكس بالضرورة 
آراء االتحاد األوروبي أو مركز التكامل المتوسطي أو أي من أعضائه او شركائه.  

جهات االتصال
مركز التكامل المتوسطي 

bmorenododson@worldbank.org بالنكا مورينو- دودسون، مديرة -
 gmarchesini@worldbank.org جوليا ماركيسيني، مسؤولة الشراكات -

المفوضية األوروبية
- سيريل ديوالين، مدير برنامج الطاقة والتغيير المناخي، المديرية العامة لسياسة الجوار 

  Cyril.DEWALEYNE@ec.europa.eu ومفاوضات التوسيع
- ماركو بيرتي- باالتزي، موظف شؤؤون السياسيا، وحدة العالقة الدولية والتوّسع، المديرية 

 Marco.BERTI-PALAZZI@ec.europa.eu العامة للطاقة



الشكر والتقدير 

تم إعداد هذا الموجز كجزء من المنتدى المتوسطي حول الكهرباء والتغير المناخي التابع لمركز 
التكامل المتوسطي؛ وهو مبادرة مشتركة بين مركز التكامل المتوسطي والمفوضية األوروبية 

 بإدارتيها العامتين المختصتين بالطاقة )EC DG Energy( وبتوسعة االتحاد والجوار األوروبي
.)EC DG NEAR( 

قام بصياغة وكتابة هذا الموجز آن هيلد وماريو راغويتز وجيني وينكلر من معهد فراونهوفر 
ألبحاث األنظمة واالبتكار )Fraunhofer ISI(. وقد تم إنجاز العمل بتوجيه من بالنكا مورينو 
دودسون، مديرة مركز التكامل المتوسطي وبإدارة مسؤولة الشراكات في المركز، جوليا 

ماركيسيني، وبدعٍم من مستشارة الطاقة األولى لدى المركز، سيلفيا باريينته دايفيد، 
وبمساهمة ليز باربوت مستشارة في المركز. أما النسخة العربية فقد عني بتحريرها تاليا رحمة، 

مستشارة لدى مركز التكامل المتوسطي.

استفاد العمل بشكل كبير من المالحظات التي قدمها أعضاء المنتدى المتوسطي حول 
الكهرباء والتغير المناخي التابع لمركز التكامل المتوسطي أثناء ورشة العمل التي نظمها 

مركز التكامل المتوسطي بالشراكة مع المفوضية األوروبية في 10 نيسان/ أبريل 2019 في 
بروكسل، بلجيكا.  شارك في ورشة العمل ممثلون من مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية 

وأوروبا )CEDARE(، وجامعة الزقازيق، ومؤسسة كهرباء لبنان، والمركز اللبناني لحفظ الطاقة، 
 ،)STEG( والشركة التونسية للكهرباء والغاز ،)MASEN( والوكالة المغربية للطاقة المستدامة

ووزارة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة التونسية ووزارة الصناعة والمؤسسات الصغرى 
والمتوسطة التونسية، ووزارة التنمية واالستثمار والتعاون الدولي التونسية، والوكالة 

الفرنسية للتنمية، والبنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية )EBRD(، وجمعية منظمي الطاقة 
لدول حوض البحر األبيض المتوسط )MEDREG(، واالتحاد المتوسطي للوكاالت الوطنية إلدارة 

الطاقة )MEDENER(. كما قام بتقديم المالحظات إدارات البنك الدولي حول الممارسات العالمية 
المتعلقة بالطاقة والصناعات االستخراجية في الشرق األوسط وشمال إفريقيا، وفي أوروبا 

وآسيا الوسطى، وفي إفريقيا.  
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01
الملخص التنفيذي

 ”)CE4ALL( نستعرض في هذا الموجز المعني بحزمة “الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين
التشريعية مختلف الخيارات المتاحة لدول جنوب وشرق المتوسط للتعاون مع الدول األعضاء في 

االتحاد األوروبي. ينصبُّ تركيز خيارات التعاون على مجال نشر مصادر الطاقة الُمتجّددة والربط 
البيني وعلى تكامل سوق الكهرباء.

سياق السياسة
أطلق االتحاد األوروبي استراتيجية “اتحاد الطاقة” في فبراير 2015 للمواءمة بين سياسته حول 

الطاقة وتلك المعنية بالمناخ. تهدف االستراتيجية إلى جعل استخدام الطاقة أكثر أماًنا واستدامة وأقل 
تكلفة. تستند االستراتيجية على التشريعات السابقة، بما فيها إطار 2020، بهدف تخفيض انبعاثات 
الغازات الدفيئة بنسبة %20 على األقل بحلول عام 2020 )مقارنًة بعام 1990(، وزيادة حصة مصادر 

الطاقة الُمتجّددة في االستهالك النهائي للطاقة إلى %20 بحلول عام 2020، وخفض الطلب بنسبة 
%20 )مقارنًة بخط األساس(. هذا وقد أطلق  تحرير سوق الطاقة األوروبي بالفعل في عام 2009 من 

خالل “الحزمة الثالثة بشأن تحرير السوق وسوق الطاقة الداخلية” في االتحاد األوروبي”.

اقترحت المفوضية األوروبية حزمة االتحاد األوروبي التشريعية الجديدة “الطاقة النظيفة لجميع 
األوروبيين”، واعُتمدت الحزمة جزئًيا من أجل تنفيذ سياسة االتحاد األوروبي للمناخ والطاقة 

2030-2021 التي تتناول أداء الطاقة في المباني وكفاءة الطاقة والطاقة الُمتجّددة وتصميم 
سوق الكهرباء وهيكل حوكمة اتحاد الطاقة.

الطاقة الُمتجّددة
ما هي خيارات التعاون الموجودة في مجال الطاقة الُمتجّددة

د توجيه الطاقة الُمتجّددة الثاني  الهدف الملِزم لعام 2030 على مستوى االتحاد األوروبي: يحدِّ
هدًفا لنسبة مصادر الطاقة الُمتجّددة في االستهالك النهائي للطاقة ال يقل عن %32 بالنسبة 

لالتحاد األوروبي ككل، بما في ذلك إمكانية المراجعة التصاعدية لألهداف عام 2023. على 
عكس أهداف عام 2020، ال يوجد هدف ملِزم على المستوى الوطني لخفض تكلفة تحقيق 



1 اإلنتاج على أساس مصادر الطاقة الُمتجّددة يمكن أن يحدث كلما كانت التكلفة منخفضة.
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هدف االتحاد األوروبي العام1. باإلضافة إلى ذلك، تظل أهداف عام 2020 سارية وُتمّثل الركيزة 
األساسية للدول األعضاء في جهودها نحو عام 2030.

الخيارات الرئيسية للتعاون: توفر آليات التعاون، المصممة أساسًا في توجيه الطاقة الُمتجّددة 
من عام 2009 والمستمرة في إطار 2030، خياًرا لدول جنوب وشرق المتوسط للتعاون مع الدول 

األعضاء في االتحاد األوروبي على وجه الخصوص في شكل مشاريع مشتركة. من الناحية 
النظرية، قد تتوافر فرص تمويل جديدة يوفرها االتحاد األوروبي، بما في ذلك آلية تمويل االتحاد 

األوروبي أو مرفق ربط أوروبا. غير أن الحصة الممكن تخصيصها من هذه األموال لدول ثالثة من 
الناحية العملية لم تتضح بعد.

آلية تمويل اتحاد الطاقة: يمكن استخدام الدعم المالي الذي توفره آلية تمويل االتحاد األوروبي 
في مشاريع مشتركة مع دول ثالثة في سياق »إطار التمكين«. قد يتجّلى هذا الدعم المالي في 

شكل قروض منخفضة الفائدة أو منح أو قد يكون مزيج من االثنين مًعا.

مرفق ربط أوروبا: باإلضافة إلى مشاريع الشبكة المضمنة تقليدًيا في إطار مرفق ربط أوروبا، يتضمن 
اقتراح مرفق ربط أوروبا الجديد، مشاريع طاقة متجددة عبر الحدود ودواًل ثالثة. بالتالي، وبموجب هذا 

اإلطار، قد يتوفر تمويل إضافي لمشاريع مشتركة مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

متطلبات التأهل للحصول على دعم االتحاد األوروبي: للتأهل للمشاركة في مشاريع مشتركة على 
سبيل المثال، يجب احترام قواعد االتحاد األوروبي المؤِهلة للحصول على الدعم من االتحاد بما في 
ذلك تحديد مستويات الدعم بناًء على مزاد علني ودفع األموال عالوة على السعر المستلم للكهرباء 
المباعة في سوق. باإلضافة إلى ذلك، يجب أن تثبت مشاريع الدول الثالثة التصدير الفعلي للكهرباء 

من االتحاد األوروبي، عن طريق عرض حجز قدرات خطوط الربط في األوقات التي تعمل فيها المحطة 
على سبيل المثال. وعليه فإنه من أجل الحصول على الدعم، يجب أن تكون المحطات قادرة على 

االحتفاظ بقدرات الروابط البينية وبيع الكهرباء التي تنتجها في السوق.



?
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الدول األعضاء المحتملة التي تعاني من نقص الطاقة الُمتجّددة: نظًرا ألنه يتعين على الدول األعضاء 
أال تفشل في تحقيق أهداف عام 2020، فإن أهداف عام 2020 تعمل كنوع من خط األساس الملِزم 

وطنًيا. أما الدول األعضاء التي من المحتمل أن تخفق في تحقيق أهدافها لعام 2020 فهي بلجيكا 
وفرنسا وهولندا وبولندا والمملكة المتحدة؛ بالتالي قد يهّم هذه الدول  التعاون مع دول جنوب وشرق 

المتوسط. باإلضافة إلى ذلك، قد تقدم المسودات المتاحة لخطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة 
)NECPs( مؤشر أولي لمستوى ُطموح الدول األعضاء في االتحاد األوروبي لألفق الزمني بعد عام 

2020. من الممكن في وقت الحق أن تشير تقارير التقدم الواجب نشهرها كل عامين، إلى تعاون 
محتمل ما بين دول شريكة في االتحاد األوروبي. من الممكن أن تتواصل دول جنوب وشرق المتوسط 

مع هؤالء الشركاء المحتملين إلدراج المشاريع المشتركة في خطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة.

 ما هو اإلجراء الموصى به لدول جنوب وشرق المتوسط المهتمة 
بالتعاون مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

المناصرة: ال يزال كٌل من القواعد التفصيلية آللية تمويل االتحاد األوروبي ومرفق ربط أوروبا قيد 
التفاوض أو سيتم تحديدهما في التشريعات الثانوية. قد يكون من المفيد لدول جنوب وشرق 
المتوسط التواصل مع الدول األعضاء الشريكة المحتملة لتنفيذ مشاريع مشتركة لضمان دعمها 

لشروط مؤاتية ومنصفة للدول الثالثة )مثل توصية لمشاريع مشتركة مع دول ثالثة وشروط خاصة 
لربط الدول الثالثة بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي التي ال تحقق أهداف الربط البيني( في 

الوثائق المعنية.

دة من  استحداث نظام ضمانات المنشأ: من الممكن أن يكون نظام ضمانات المنشأ للكهرباء المولَّ
مصادر متجددة مثل نظام ضمانات المنشأ الخاص باالتحاد األوروبي مفيًدا بعدة طرق: أواًل، يمكن 

استخدامه إلثبات أن الكهرباء التي يبيعها المرفق العام في سوق االتحاد األوروبي يتم توليدها 
من مصادر متجددة. ثانًيا، يمكن أن يشّكل أساًسا لمولدي الطاقة الُمتجّددة الموجودين في 

دول جنوب وشرق المتوسط لتصدير وبيع الكهرباء مباشرًة إلى العمالء الموجودين في االتحاد 
األوروبي. ثالًثا، يمكن أن يساعد أيًضا على تجنب االحتيال فيما يتعلق بمنشأ الكهرباء الُمتجّددة 

على المستوى الوطني، وربما تمكين قنوات تجارية جديدة.



?
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التحضير الملموس للمشاريع المشتركة: يمكن لدول جنوب وشرق المتوسط التواصل مع الدول 
الشريكة المحتملة لتنفيذ المشاريع المشتركة المحددة في خطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة 
أو تقارير التقدم، والتي تشير إلى الدول األعضاء التي لم تحرز تقدًما كافًيا إنما لها اهتمام محتمل 

باستخدام آليات التعاون. يمكن لدول جنوب وشرق المتوسط التواصل مع الدول األعضاء في االتحاد 
األوروبي التي ال تصل إلى أهدافها اإلرشادية لتنفيذ المشاريع المشتركة. تحتاج المشاريع المشتركة 

الموجودة في دول ثالثة إلى إثبات استيراد االتحاد األوروبي الفعلي للكهرباء. بالتالي ينبغي لدول 
جنوب وشرق المتوسط المهتمة، ضمان أن يكون هذا االستيراد الفعلي ممكًنا عن طريق تمكين 

تخصيص قدرات الروابط البينية الالزمة أو التخطيط إلنشاء روابط بينية جديدة مع االتحاد األوروبي. 
يجب أن تتبع عملية تخصيص مدفوعات الدعم إلى مصادر الطاقة الُمتجّددة في المشاريع المشتركة 

قواعد االتحاد األوروبي المعنية بمدفوعات الدعم. هذا يعني أن مدفوعات الدعم سيتم طرحها 
في مزاد ودفعها كعالوة على سعر السوق. نتيجة لذلك، تحتاج دول جنوب وشرق المتوسط 

المهتمة بالمشاركة في المشاريع المشتركة، أن تضمن قدرة مشغلي محطات الطاقة الُمتجّددة 
على الوصول إلى سوق كهرباء حيث يمكنهم بيع الكهرباء. والمشغل إما أن يكون مشغل السوق 

في دول جنوب وشرق المتوسط الذي يبيع الكهرباء في سوق الكهرباء في الدولة العضو في 
االتحاد األوروبي، إما أن يكون مشغل المحطة القادر على الوصول مباشرًة إلى سوق الكهرباء 

في االتحاد األوروبي.

تكامل السوق والروابط البينية
 ما هي أكثر القضايا أهمية وصلة بدول جنوب وشرق المتوسط 

في مجال تكامل السوق
أهداف الربط البيني: حدد االتحاد األوروبي أهداف ربط بيني لقدرة الربط البيني بين الدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي. ال ُينَظر حالًيا بعين االعتبار إلى الروابط البينية مع دول ثالثة 

للوصول إلى هدف الربط البيني )باستثناء النرويج وسويسرا(. ولكّن فريق خبراء االتحاد األوروبي 
المعني بالربط البيني يقّر بالحاجة لمناقشة دور عمليات الربط البيني هذه. بالتالي، قد يعتمد 

خيار إدراج دول ثالثة في عملية تحقيق هدف الرابط البيني على مستوى تكامل هذه األخيرة في 



?
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أسواق الكهرباء في االتحاد األوروبي، ال سيما التوافر الموثوق به لقدرة الرابط البيني وقدرة 
التوليد وخيارات المرونة.

المشاريع ذات االهتمام المشترك: قد تعطى الروابط البينية لدول ثالثة على صفة أو تصّنف 
كـ »مشروع ذو اهتمام مشترك« وتكون مؤهلة للحصول على تمويل من االتحاد األوروبي 

وإجراءات تخطيط مبسطة إذا ساهم الرابط البيني المخطط له أيًضا في تخفيف قيود القدرة 
الداخلية لالتحاد األوروبي. في الوقت الحالي حصل مشروع الربط البيني المخطط له بين تونس 

وإيطاليا )»ELMED«( على صفة »مشروع ذو اهتمام مشترك«.

دمج األسواق: يمكن ألسمى فوائد التعاون مع االتحاد األوروبي أن تتحقق إذا ما شاركت دولة 
من دول جنوب وشرق المتوسط مشاركة تامة في عملية دمج أسواق االتحاد األوروبي. لكن 

ستتطلب هذه المشاركة، بالنسبة لمعظم دول جنوب وشرق المتوسط، زيادة قدرات الربط البيني 
وإعادة هيكلة عميقة ألسواق الكهرباء الوطنية، وبالتالي يجب أن ُينظر إليها على أنها عملية 

طويلة األجل. مع ذلك، وفيما يخص المشاركة في مشاريع مشتركة للطاقة الُمتجّددة، ينبغي 
لدول جنوب وشرق المتوسط التأكد من إمكانية حفظ وتوافر قدرات الروابط البينية، وإمكانية قيام 

محطات الطاقة الُمتجّددة ببيع الكهرباء الخاصة بها إلى سوق في االتحاد األوروبي.

 ما هو اإلجراء الموصى به لدول جنوب وشرق المتوسط المهتمة 
بالتعاون مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي

التقدم بطلب للحصول على دعم في سياق »مشروع ذو اهتمام مشترك«: كي تحقق دول 
جنوب وشرق المتوسط هذا الهدف، يتعين عليها زيادة قدرات الروابط البينية إلى االتحاد 

األوروبي, وأقله, تحرير أسواقها جزئًيا لتمكين تجارة الكهرباء. يمكن دعم الروابط البينية بتمويل من 
االتحاد األوروبي إذا ُاخِتيرت كمشاريع ذات اهتمام مشترك. وفي هذا الصدد، يمكن لدول جنوب 

وشرق المتوسط، والدول األعضاء في االتحاد األوروبي ذات الصلة، التقدم بطلب للحصول 
على صفة »مشروع ذو اهتمام مشترك« والدعوة إلدراج روابط بينية لدول ثالثة في أهداف الربط 

البيني لالتحاد األوروبي.

إعداد عملية دمج األسواق: يمكن للدول األعضاء في االتحاد األوروبي ودول جنوب وشرق 
المتوسط االستفادة على المدى الطويل من التكامل التام للسوق بين كال المنطقتين. بغض 

النظر عن زيادة قدرات الروابط البينية، يتطلب ذلك تحرير أسواق كهرباء دول جنوب وشرق 
المتوسط وإعادة هيكلتها. كما يمكن دمج األسواق واحًدا تلو اآلخر، كما هو الحال في االتحاد 

ل إتاحة التجارة عبر الحدود من قبل منتجي طاقة مستقلين، خطوة أولى  األوروبي. قد تمثِّ
نحو تكامل السوق. ومن الممكن أن يأتي تكامل األسواق اليومية مع تكامل األسواق اللحظية 

والعقود اآلجلة وأسواق الموازنة كخطوات الحقة. باإلضافة إلى ذلك، يمكن لدول جنوب وشرق 
المتوسط تبادل الكهرباء في أسواق طاقة الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، احتذاًء بما 

فعله المغرب في السوق اإليبيرية اليومية واللحظية )MIBEL(. مع ذلك، ستحتاج هذه الدول إلى 
تخصيص قدرات الروابط البينية الالزمة الستيراد الكهرباء أو تصديرها.



المقدمــة 11

02
المقدمة

وَضع االتحاد األوروبي  خالل السنوات األخيرة حزمة تشريعية جديدة )الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين 
- CE4ALL( تضع قيد التنفيذ سياسة االتحاد األوروبي للمناخ والطاقة في الفترة ما بين 2021 و2030. 

يرمي االتحاد األوروبي إلى استخدام هذه الحزمة لتسهيل انتقال الطاقة النظيفة وجعل نظام الطاقة 
مناسًبا للتحديات المستقبلية بناًء على حصة متنامية لمصادر الطاقة الُمتجّددة في النظام. تشمل 

الحزمة لوائح تخص تصميم سوق الكهرباء وأخرى تخص الطاقة الُمتجّددة وكفاءة الطاقة.

طرحت المفوضية األوروبية النسخة األولى من الحزمة في نوفمبر 2016. جرى بشكل خاص وضع 
قواعد إلعداد سوق الكهرباء األوروبية الداخلية للحصول على حصص متنامية من مصادر الطاقة 

الُمتجّددة ولضمان توفير إمدادات كهربائية آمنة وبأسعار معقولة ومنخفضة الكربون. يؤدي التعاون 
والتنسيق اإلقليمي دوًرا رئيسًيا في تحقيق أهداف حزمة »الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين«.

مع أن الحزمة تستهدف في المقام األول سوق الطاقة الداخلية األوروبية، إال أن لها تأثيرات على 
دول جنوب وشرق المتوسط، أهمها متعّلق بنشر مصادر الطاقة الُمتجّددة والتكامل وسوق الكهرباء 

في االتحاد األوروبي - دول جنوب وشرق المتوسط.

يهدف هذه الموجز إلى استكشاف خيارات تعاون شمالي وجنوبي أكبر بين دول جنوب وشرق المتوسط 
والدول األعضاء في االتحاد األوروبي في هذين المجالين. عدا عن شرح محتويات حزمة »الطاقة 

النظيفة لجميع األوروبيين« ذات الصلة، يحدد الموجز أيًضا اإلجراءات المحتملة لدول جنوب وشرق 
المتوسط المهتمة بالتعاون مع االتحاد األوروبي في قطاع الكهرباء. وقد ُأنِجز هذا الموجز بتكليف من 

المفوضية األوروبية ومركز تكامل البحر المتوسط، وأعّده معهد فراونهوفر لبحوث النظم واالبتكار.

2.1 معلومات عامة حول سياق السياسة وحزمة االتحاد 
األوروبي للطاقة النظيفة لجميع األوروبيين

لفهم محتويات حزمة »الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين« ذات الصلة، يلقي هذا القسم نظرة عامة 
موجزة على استراتيجية االتحاد األوروبي في مجال سياسة الطاقة والمناخ. تستند حزمة »الطاقة 
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النظيفة لجميع األوروبيين« على برنامج عمل استراتيجية الطاقة لعام 2020 بهدف تخفيض انبعاثات 
الغازات الدفيئة بنسبة %20 على األقل، وزيادة حصة الطاقة الُمتجّددة إلى %20 على األقل من 

إجمالي االستهالك النهائي، وتحقيق وفورات في الطاقة بنسبة %20 أو أكثر مقارنة بخط األساس. 
كما تعتمد حزمة »الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين« على مجموعة من »حزم الطاقة« التي تحكم 

تشريعات سوق الطاقة في االتحاد األوروبي، والتي تم سنها منذ منتصف تسعينيات القرن 
العشرين لتحسين أداء سوق الطاقة الداخلية. من اإلنجازات الرئيسية لهذه السياسة فصل موردي 

الطاقة عن مشغلي الشبكات، وتعزيز استقاللية الجهات التنظيمية، والتعاون عبر الحدود بين 
مشغلي أنظمة النقل، وإنشاء شبكات أوروبية لمشغلي أنظمة النقل، والتي تشكل أساًسا مهًما 

للتعاون بين دول جنوب وشرق المتوسط والدول األعضاء في االتحاد األوروبي.

استراتيجية اتحاد الطاقة
في فبراير 2015، أطلق االتحاد األوروبي استراتيجية »اتحاد الطاقة«. وألول مرة، تعمل هذه 
»االستراتيجية« على مواءمة سياسة الطاقة والمناخ بهدف توجيه عملية تحويل نظام الطاقة 

األوروبي إلى نظام منزوع الكربونات بطريقة منسقة. تهدف االستراتيجية إلى جعل استخدام 
الطاقة أكثر أماًنا واستدامة وأقل تكلفة. وتشمل االستراتيجية األبعاد الخمسة التالية:

األمن والتضامن والثقة: تنويع مصادر الطاقة األوروبية وضمان أمن الطاقة من خالل التضامن  ¡
والتعاون بين دول االتحاد األوروبي.

سوق الطاقة الداخلية المتكاملة تماًما: تمكين التدفق الحر للطاقة عبر االتحاد األوروبي بفضل  ¡
البنية التحتية المناسبة وبدون عوائق فنية أو تنظيمية.

كفاءة الطاقة: تحسين كفاءة الطاقة لتقليل االعتماد على الواردات، وخفض االنبعاثات، وزيادة  ¡
فرص العمل والنمو.

نزع الكربون من االقتصاد: االمتثال اللتزام االتحاد األوروبي بالتصديق السريع على اتفاق باريس  ¡
والحفاظ على ريادته في مجال الطاقة الُمتجّددة.

البحث واالبتكار والقدرة التنافسية: دعم تطورات مجال تكنولوجيات الطاقة المنخفضة الكربون  ¡
والنظيفة من خالل إيالء األولوية للبحث واالبتكار لتحفيز االنتقال الطاقي وتحسين القدرة التنافسية.

حزمة الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين
ث االتحاد األوروبي ويستكمل جميع اللوائح  من خالل حزمة الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين، ُيحدِّ
التي تسهل عملية االنتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون. وبتعبير أدق، يهدف االتحاد األوروبي 
إلى إحراز تقدم فيما يتعلق بأهداف اتحاد الطاقة واالمتثال اللتزاماته بشأن اتفاق باريس. وتمثل 

حزمة الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين حزمة من التدابير واللوائح التشريعية التي تركز على األفق 
الزمني حتى عام 2030، على الرغم من مراعاة المنظورات الطويلة األجل أيًضا. وتتطلع الحزمة إلى 

تحقيق األهداف الرئيسية التالية:

وضع كفاءة الطاقة في المقام األول. ¡

تحقيق الريادة العالمية في الطاقات الُمتجّددة. ¡

توفير صفقة عادلة للمستهلكين. ¡

تتضمن حزمة الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين أنواًعا مختلفة من الوثائق )واألهم من ذلك، اللوائح 
والتوجيهات(. مع أن الالئحة تكون ملِزمة ونافذة المفعول بشكل مباشر لجميع الدول األعضاء، يجب 

تحويل التوجيه إلى قانون وطني من قبل الدول األعضاء )راجع المربع 1 في الصفحة 13(.



 شرح إجراءات اتخاذ القرار وأنواع التشريعات المربع 1
في االتحاد األوروبي

ُتعتمد القوانين التشريعية في مجال سياسة الطاقة على نحو مشترك من ِقبل البرلمان 
األوروبي والمجلس األوروبي بناًء على اقتراح من المفوضية )إجراء تشريعي عادي(. 
وتعتبر االجتماعات الثالثية اجتماعات غير رسمية يناقش فيها أعضاء من المؤسسات 

الثالث مشروع القانون التشريعي بهدف التوصل إلى اتفاق على نص نهائي. وَفور 
التوصل إلى اتفاق ثالثي، يعتمد البرلمان األوروبي والمجلس القانون التشريعي رسمًيا، 

وُينشر الحًقا في الجريدة الرسمية لالتحاد األوروبي.
 

يعتمد االتحاد األوروبي ثالثة أنواع من التشريعات: تعتبر المعاهدات المبرمة بين الدول 
األعضاء )مثل معاهدة روما التأسيسية أو معاهدة لشبونة( التشريعات األساسية وتشكل 

األساس القانوني لجميع إجراءات االتحاد األوروبي. أما التشريعات الثانوية فتتضمن 
اللوائح والتوجيهات والقرارات والتوصيات واآلراء. وفي حين تعتبر الالئحة إجراًء ذاتي 
التنفيذ وقاباًل للتطبيق مباشرًة في جميع الدول األعضاء، فإن التوجيه يحدد األهداف 

والمتطلبات التي يجب تنفيذها في القوانين الوطنية. تحت اللوائح والتوجيهات والقرارات، 
يجوز لالتحاد األوروبي أن يعتمد تدابير تكميلية مثل القوانين التنفيذية والقوانين 

المفوضة، التي يشار إليها أحياًنا باسم التشريع الثالثي )على الرغم من أن مصطلح 
»التشريع الثالثي« ال ُيستخدم عادًة بشكل عملي(.

ُنشر توجيه الطاقة الُمتجّددة والئحة الحوكمة وتوجيه كفاءة الطاقة رسمًيا في ديسمبر 2018، 
 وُوضعت الصيغة النهائية لتوجيه أداء الطاقة في المباني بالفعل في يونيو 2018. 

أما باقي اللوائح والتوجيهات، فقد نشرت رسميًا في يونيو 2019 )راجع الجدول 1(.
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تتكون حزمة الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين من الوثائق التشريعية الثماني التالية التي اعتمدت 
جميعها في شهر مايو من العام 2019:

توجيه أداء الطاقة في المباني  ¡

توجيه الطاقة الُمتجّددة  ¡

توجيه كفاءة الطاقة  ¡

الئحة الحوكمة  ¡

تصميم سوق الكهرباء  ¡
ل للتوجيه رقم  - توجيه القواعد المشتركة للسوق الداخلية في الكهرباء )المعيد لصياغة( المعدِّ

72/2009
لة لالئحة رقم 2009/714 - الئحة السوق الداخلية للكهرباء )المعيدة لصياغة( المعدِّ
الئحة التأهب للمخاطر -
الئحة وكالة تعاون هيئات تنظيم الطاقة -

أطلقت المفوضية األوروبية »حزمة الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين« في نوفمبر 2016 مع اقتراح 
أول بشأن الحزمة التشريعية. وقد أعقب هذا اإلطالق مفاوضات ثالثية بين المفوضية األوروبية 

والمجلس األوروبي والبرلمان األوروبي )راجع مربع الشرح 1(.



َعين للوائح، تدخل اللوائح حيز التنفيذ فوًرا، ويجب تحويل التوجيهات إلى  بمجرد إقرار كال المشرِّ
قانون وطني في غضون 18 شهًرا. نتيجة لذلك، لن يتم تنفيذ جزء من التشريع الوطني الالزم 

إال بعد عام 2020 2.

3 يجب أن تكون آلية تمويل االتحاد األوروبي سارية بحلول 1 يناير 2021. يمكن االطالع على مزيد من المعلومات حول 

http://www.europarl. :وحول توقيتها للفترة ما بين 2021 و2027 هنا )CEF( التقدم المحرز في الئحة مرفق توصيل أوروبا
europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-cef-2021-2027

2 لكن الجوانب األكثر أهمية المذكورة في هذه الوثيقة ال تعتمد على النقل الوطني: تشكل أهداف الطاقة الُمتجّددة 

وآلية التمويل جزًءا من الئحة الحوكمة، ولم يتم تغيير آليات التعاون مقارنًة بالتوجيه األخير للطاقة الُمتجّددة 
)وبالتالي تشكل بالفعل جزًءا من التشريعات الوطنية ذات الصلة(، وتشكل القواعد األكثر أهمية لسوق الكهرباء جزًءا 

من قوانين الشبكات والمبادئ التوجيهية الملِزمة لجميع الدول األعضاء.
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اعتماد ونشر حزمة الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين )1 يوليو 2019(الجدول 1

المصدر: المفوضية األوروبية 2019:
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans 

 أداء الطاقة 
في المباني

الطاقة الُمتجّددة

كفاءة الطاقة

الحوكمة

الئحة الكهرباء

توجيه الكهرباء

التأهب للمخاطر

وكالة تعاون 
هيئات تنظيم 

)ACER( الطاقة
 

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

30/11/2016

اقتراح 
المفوضية 
األوروبية 

اعتماد 
البرلمان 
األوروبي

اعتماد 
المجلس 
األوروبي

النشر في 
الجريدة الرسمية

الرابط

17/04/2018

13/11/2018

13/11/2018

13/11/2018

26/03/2019

26/03/2019

26/03/2019

26/03/2019

14/05/2018

04/12/2008

04/12/2018

04/12/2018

22/05/2019

22/05/2019

22/05/2019

22/05/2019

19/06/2018 - توجيه )االتحاد 
األوروبي( 2018/844

21/12/2018 - توجيه )االتحاد 
األوروبي( 2018/2001

21/12/2018 - توجيه )االتحاد 
األوروبي( 2018/2002

21/12/2018 - الئحة )االتحاد 
األوروبي( 2018/1999

14/06/2019 - الئحة )االتحاد 
األوروبي( 2019/943   

14/06/2019 - توجيه )االتحاد 
األوروبي( 2019/944

14/06/2019 - الئحة )االتحاد 
األوروبي( 2019/941

14/06/2019 - الئحة )االتحاد 
األوروبي( 2019/942

https://bit.ly/2TVFS2T

https://bit.ly/2CuqQuz

https://bit.ly/2QI5HpD

https://bit.ly/2EJDuZb

https://bit.ly/2LHgs83

https://bit.ly/2LHgs83

https://bit.ly/2Xof15o

https://bit.ly/2RN2WjW

يمكن االطالع على نظرة عامة موجزة على الوثائق التشريعية المختلفة لحزمة الطاقة النظيفة 
لجميع األوروبيين في الملحق 2.

تحتاج بعض القوانين التشريعية لحزمة الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين إلى أحكام تنفيذية في 
التشريعات الثانوية. وفيما يخص دول جنوب وشرق المتوسط، يتعلق التشريع الثانوي األكثر صلة 

بالتنفيذ التفصيلي آللية تمويل االتحاد األوروبي )انظر القسم  3.1.4( ومرفق ربط أوروبا الجديد 
)انظر القسم  3.1.5( الذي سيتم التفاوض بشأنه خالل عام 2019 3.
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ومع أن الدول الثالثة )الدول التي ليست أعضاء في االتحاد األوروبي مثل دول جنوب وشرق 
المتوسط( ال يمكنها التأثير رسمًيا على تشريعات االتحاد األوروبي، إال أنه من الممكن أن 

تتعاون مع دول االتحاد األوروبي، ومن خالل هذا التعاون، تؤثر بشكل غير مباشر على نتائج 
المفاوضات.

2٠2 محتوى الموجز
سوف نشرح في األقسام التالية وبمزيد من التفصيل، محتويات حزمة الطاقة النظيفة لجميع 
األوروبيين ذات الصلة بدول جنوب وشرق المتوسط. تركز الوثيقة الموجزة على دعم الطاقات 
الُمتجّددة )القسم  3( وعلى الربط البيني وأسواق الكهرباء )القسم  4(. وقد وقع االختيار على 

هذا التركيز ألنه من المتوقع أن يتم التعاون في قطاع الكهرباء بين الدول األعضاء في االتحاد 
األوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط  في الغالب فيما يتعلق باالستثمار في محطات 

الطاقة الُمتجّددة وتشغيلها وتكامل سوق الكهرباء. كما يحدد كال القسمين آثار واحتماالت العمل 
بالنسبة لدول جنوب وشرق المتوسط. يعرض القسم  5 ملخًصا موجًزا لآلثار العملية المترتبة 

على دول جنوب وشرق المتوسط إضافة إلى خالصة للوثيقة .

تستعرض الشروحات الواردة في األقسام التالية محتويات حزمة الطاقة النظيفة لجميع 
األوروبيين. عالوة على ذلك، يتم عند االقتضاء تضمين اللوائح الحالية والوثائق اإلضافية، مثل 

المبادئ التوجيهية وقوانين الشبكات، ذات الصلة بالمجال المحدد. في حال لم تتغير القواعد 
المهمة، مقارنًة بالتشريعات السابقة وبقيت وجيهة )مثل آليات التعاون في مجال الطاقة 

الُمتجّددة(، فإنها تشكل أيًضا جزًءا من األقسام المعنية. كما يتم تحديد وتوضيح القضايا التي 
ال تزال بحاجة إلى أحكام تنفيذية في التشريع الثانوي. تهدف الوثيقة الموجزة إلى تقديم نظرة 
عامة لدول جنوب وشرق المتوسط  بشأن تشريع االتحاد األوروبي ذي الصلة وإعطاء مؤشرات 
حول كيفية استخدام هذه الالئحة في المشاريع المشتركة أو تكامل السوق مع الدول األعضاء 

في االتحاد األوروبي.





03
الطاقة الُمتجّددة
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03
الطاقة الُمتجّددة

يضم هذا القسم جميع موضوعات حزمة الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين ذات الصلة بدول جنوب وشرق 
المتوسط في مجال الطاقات الُمتجّددة. بصرف النظر عن أهداف االتحاد األوروبي للطاقة الُمتجّددة لعام 

2030، فإن ذلك يشمل فرًصا للتعاون مع دول ثالثة بموجب آليات التعاون، وتصميم أنظمة لدعم 
الطاقة الُمتجّددة في قطاع الكهرباء، وآلية تمويل االتحاد األوروبي ومشاريع الطاقة الُمتجّددة عبر 

الحدود في إطار مرفق ربط أوروبا. بعد إلقاء نظرة عامة على التشريع ذي الصلة )القسم  3.1(، يتم شرح 
ومناقشة اآلثار الواقعة على دول جنوب وشرق المتوسط والفرص المتاحة لها )القسم  3.2(.

3.1 محتوى التشريع ذي الصلة
3.1.1 هدف الطاقات الُمتجّددة لعام 2030

هدف الطاقات الُمتجّددة البالغ %32 وااللتزام بالهدف
د توجيه الطاقة الُمتجّددة الثاني هدًفا لنسبة مصادر الطاقة الُمتجّددة في االستهالك النهائي  يحدِّ
للطاقة ال يقل عن %32 بالنسبة لالتحاد األوروبي ككل، بما في ذلك إمكانية المراجعة التصاعدية 

لألهداف في عام 2023. في حين يلزم تحقيق هذا الهدف على مستوى االتحاد األوروبي، ال 
توجد أهداف ملزمة للطاقة الُمتجّددة على المستوى الوطني لعام 2030. وهذا هو أحد االختالفات 

الرئيسية مقارنًة بالتشريع السابق الذي يغطي األفق الزمني حتى عام 2020، والذي كانت فيه 
أهداف الطاقة الُمتجّددة ملزمة على مستوى الدول األعضاء. على الرغم من عدم تحديد أهداف 

ملزمة »جديدة« على المستوى الوطني، فإنه يجب على الدول األعضاء تحديد مساهمتها الوطنية 
في الهدف العام لالتحاد األوروبي قبل نهاية عام 2019. عالوة على ذلك، يجب أال تقل حصة 
الطاقات الُمتجّددة على مستوى الدول األعضاء خالل الفترة من 2021 إلى 2030 عن األهداف 

الوطنية لعام 2020. بالتالي فإن أهداف عام 2020 تمثل خط األساس للدول األعضاء في جهودها 
نحو عام 2030 )الئحة الحوكمة، المادة 32، الفقرة 4(.

الهدف الفرعي في قطاع النقل
باإلضافة إلى الهدف العام، يتطلب توجيه الطاقة الُمتجّددة الثاني حًدا أدنى لحصة الطاقات الُمتجّددة 

في االستهالك النهائي للطاقة في قطاع النقل بنسبة %14 بحلول عام 2030 )توجيه الطاقة 
الُمتجّددة الثاني، المادة 25(، مع احتمال وجود مراجعة تصاعدية في عام 2023. هناك حد أدنى لحصص 

الوقود الحيوي المتقدم )الجيل الثاني( يبلغ، على سبيل المثال، %3.5 عام 2030. فيما يخص 
حساب حصة الطاقات الُمتجّددة في النقل، توجد قواعد خاصة وعوامل مضاِعفة للمواد األولية 



الطاقــة الُمتجّددة19

الخاصة )2( والكهرباء الُمتجّددة المستخدمة في النقل )1.5( من أجل زيادة ِنسب هذه التقنيات 
في حساب الهدف الِقطاعي.

الطاقات الُمتجّددة في خطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة
 تتطلب الئحة الحوكمة من الدول األعضاء إعداد »خطط طاقة ومناخ وطنية متكاملة« إلظهار غايات 

تلك الدول وأهدافها ومساهمتها في األبعاد الخمسة التحاد الطاقة. وتعتبر هذه الخطط بدياًل 
ومكماًل للخطط الِقطاعية )مثل خطط العمل الوطنية للطاقة الُمتجّددة )NREAP( أو خطط العمل 

الوطنية لكفاءة الطاقة )NEAPs(( التي كانت مطلوبة بموجب تشريعات كفاءة الطاقة الُمتجّددة وغير 
الُمتجّددة حتى عام 2020. وفيما يتعلق بمصادر الطاقة الُمتجّددة، يجب أن تتضمن خطط الطاقة 
والمناخ الوطنية المتكاملة مساهمة الدول األعضاء المقترحة في هدف االتحاد األوروبي التي 

ال تقل عن %32 )الئحة الحوكمة، المادة 3( باإلضافة إلى مسار إرشادي لعدة نقاط مرجعية، هي 
2022 و2025 و2027. وال يجوز أن تقل الدول األعضاء عن نسبة مئوية محددة للزيادة اإلجمالية 
في حصة الطاقة الُمتجّددة بين الهدف الوطني الملِزم لعام 2020 للدولة العضو، ومساهمتها 

في تحقيق هدف 2030 )الئحة الحوكمة، المادة 4(. ويعتبر المسار اإلرشادي أقل بقليل من التطور 
م المفوضية األوروبية  الخطي بين عامي 2020 و2030، كما هو موضح في الشكل  3.1. وستقيِّ
وستراقب الطموح الجماعي والتقدم المحرز بالنظر إلى هدف االتحاد األوروبي، وستقترح تدابير 

إذا كان ذلك مناسًبا.

التطور الخطي المسار اإلرشادي
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المسار اإلرشادي المحدد في الئحة الحوكمة، المادة 4الشكل  1 

األبعاد األخرى لخطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة )أمن الطاقة 
وهدف الربط البيني(

تتطلب خطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة من الدول األعضاء وصف أهدافها الوطنية فيما 
يتعلق بإمدادات الطاقة من دول ثالثة )الئحة الحوكمة، المادة 4( كجزء واحد من ُبعد "أمن الطاقة". 

وعالوة على ذلك، تتطلب خطة الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة معلومات حول مستوى التوصيل 
البيني للكهرباء المرتقب في عام 2030 في سياق هدف مستوى الربط البيني البالغ %15 على 

األقل بحلول عام 2030 فيما يتعلق بُبعد "سوق الطاقة الداخلية". كما سيتم تقديم معلومات حول 
مشاريع البنية التحتية للكهرباء والغاز في خطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة.
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توقيت خطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة وتقارير التقدم
لقد كان من المقرر وضع مسودة خطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة في ديسمبر 2018 

)الئحة الحوكمة، المادة 9(، ومن المتوقع وضع اإلصدار النهائي لهذه الخطط في ديسمبر 2019 
بعد عملية تقييم وعملية تشاور بين المفوضية األوروبية والدول األعضاء. ويجب تحديث هذه 

الخطط بحلول عام 2023 )المسودة( و2024 )اإلصدار النهائي( أو يجب على الدول األعضاء توضيح 
سبب عدم الحاجة إلى تحديث. وتجري مراقبة التقدم الوطني من خالل تقارير التقدم المحرز التي 

دم كل سنتين، وتبدأ في عام 2021 )الئحة الحوكمة، المادة 29(. ُتقَّ

ضمان تحقيق الهدف في ظل غياب األهداف الوطنية
في حالة عدم وجود أهداف ملِزمة وطنًيا لتوجيه الطاقة الُمتجّددة، يكون هناك خطر متمثل في 

إمكانية عدم تحقيق الهدف البالغ %32. وقد يطرأ نوعان محتمالن من الفجوات: األول، إذا بقي 
مجموع طموحات الدول األعضاء دون المستوى المستهدف لالتحاد األوروبي )فجوة الطموح( 

واآلخر، إذا أدت الجهود الجماعية أو التقدم الحقيقي الذي أحرزته الدول األعضاء إلى حدوث فجوة 
)فجوة التسليم( فيما يتعلق بالوصول إلى هدف االتحاد األوروبي.

تحديد فجوة
إذا خلص تقييم المفوضية األوروبية إلى أن المساهمات الوطنية المشار إليها في مسودة 

خطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة ال تضيف زيادة إلى هدف االتحاد األوروبي، تحدث فجوة 
طموح. وفي هذه الحالة، تصدر المفوضية األوروبية توصيات إلى الدول األعضاء ذات مستوى 

الطموح غير الكافي )الئحة الحوكمة، المادة 31(.

تعتبر عملية تقييم ما إذا كانت مساهمات الدول األعضاء الفردية كافية أم ال عملية صعبة، نظًرا 
لعدم تحديد أهداف وطنية. بالتالي فإن المفوضية األوروبية ستستند في تقييمها إلى معادلة 
مشار إليها في الملحق الثاني من الئحة الحوكمة. وتتضمن هذه المعادلة خمسة عناصر رئيسية 
)الجدول 2(. أواًل، يمثل الهدف الوطني الملِزم لكل دولة عضو لعام 2020 خط األساس. اعتباًرا 
من عام 2021، ال يمكن أن تقل الدول األعضاء عن أهدافها الوطنية لعام 2020. ويتعين على 

الدول األعضاء سد أي فجوة بالنظر إلى خط األساس لعام 2020 في غضون عامين. وفيما يخص 
العناصر األربعة األخرى، فقد تم تحديد النسب التالية: تتم المساهمة بنسبة %30 من معيار 

2030 من خالل مساهمة ذات معدل ثابت ومتماثلة في جميع الدول األعضاء. وتتم المساهمة 



4 سيناريو PRIMES هو السيناريو المرجعي الرئيسي لنظام الطاقة في االتحاد األوروبي. وتتم مراجعة السيناريو 

 وتحديثه بانتظام. ويمكنك االطالع على مزيد من المعلومات حول سيناريو PRIMES هنا:
https://ec.europa.eu/energy/en/data-analysis/energy-modelling
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بنسبة %30 أخرى من المعيار بناًء على نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي للدولة العضو. ويتم 
احتساب الـ %30 األخرى بناًء على إمكانات الطاقة الُمتجّددة الحالية في الدولة المعنية. ويساهم المكون 
األخير بنسبة %10 على أساس مستوى الربط البيني لكل دولة عضو. ويتم حساب المساهمات الوطنية 

لعام 2030 وفًقا للمعادلة التالية )الئحة الحوكمة، الملحق الثاني(:

 x 0.1 + محتمل x 0.3 + الناتج المحلي اإلجمالي_للفرد x 0.3 + سعر ثابت x 0.3 + 2020حصة2030 = حصة
حصة متصلة 

أو معادلة2030 = حصةx 0.3 + 3.6% + 2020 الناتج المحلي اإلجمالي_للفرد + x 0.3 محتمل + x 0.1 ترابط

ُيوصف كل مصطلح في المعادلة بمزيد من التفصيل في الجدول 2.

المعايير الموضوعية لتحديد المساهمات الوطنية المستخدمة الجدول 2
كمرجع لتحديد ما إذا كانت هناك فجوة طموح أم ال

1. الهدف الوطني الملزم للدولة العضو لعام 2020: تمثل أهداف 
عام 2020 خط األساس، الذي يجب أال تقل عنه حصة الدولة 

العضو من الطاقة الُمتجّددة. فإذا قّلت حصة الدولة العضو عن 
هدفها لعام 2020، يمكن اعتبارها غير كافية.

2. المساهمة ذات المعدل الثابت: يجب على كل دولة عضو زيادة 
حصتها من الطاقات الُمتجّددة بالنظر إلى نفس الزيادة في 

النقاط المئوية. وهذا يعني أنه يتعين على كل دولة عضو تحقيق 
زيادة في النقاط قدرها %3.6 )حيث إن النسبة المحددة لهذا 

المعيار هي %30 وال بد من وجود زيادة كلية تتراوح من 20% 
إلى %32 من مصادر الطاقة الُمتجّددة بين عامي 2020 و2030(.

3. المساهمة على أساس نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي: ُينظر إلى الوضع االقتصادي لكل دولة عضو بعين 

االعتبار، باستخدام مؤشر نصيب الفرد من الناتج المحلي 
اإلجمالي )في معايير القوة الشرائية، باإلشارة إلى متوسط 

الناتج المحلي اإلجمالي بين عامي 2013 و2017(.

4. المساهمة المحتملة: ُينظر بعين االعتبار إلى الوضع الوطني 
من حيث مصادر الطاقة الُمتجّددة. ومن ثّم فإنه يجب اعتبار حصة 

الطاقة الُمتجّددة لكل دولة عضو في سيناريو 4PRIMES كمفتاح 
تخصيص لـ %30 من هدف 2030.

5. مساهمة تعكس مستوى الربط البيني للدول األعضاء: للنظر 
في االختناقات المحتملة بسبب قدرات الروابط البينية المقيدة، 

سُيستخدم مؤشر حصة ربط بيني مقارنة بمتوسط االتحاد 
األوروبي في عام 2017 لتقدير المساهمات الوطنية. وبالنسبة 

د سقف مؤشر حصة الربط البيني بنسبة  لكل دولة عضو، ُيحدَّ
%150 من متوسط االتحاد األوروبي.

حصة الزيادة في الطاقة المعايير الموضوعية
الُمتجّددة بين عامي

 2020 و2030

30%

30%
30%

10%

-
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ال تزال هناك أسئلة مفتوحة بخصوص الحساب التفصيلي "للمساهمات الوطنية". ويشمل ذلك مزيًدا 
من التفاصيل حول طريقة الحساب، مثل األرقام المميزة أو أرقام السيناريو التي ُتؤخذ لحساب المكون 
)د(. وليس من الواضح ما إذا كان حجم الدولة يؤثر على حساب المكون )ه(، أو ما إذا كانت المتوسطات 

الحسابية، على سبيل المثال، ُتؤخذ لحساب هذا المؤشر. ومع ذلك، فإن وضع المعايير يسمح 
للمفوضية األوروبية بتحديد الدول األعضاء ذات مستوى الطموح المنخفض في ظل غياب األهداف 

الوطنية.

يمكن تحديد فجوة التسليم استناًدا إلى المسارات اإلرشادية، وذلك على سبيل المثال إذا سجّلت  
الدول األعضاء أقل من نقاطها المرجعية الوطنية للمسار في 2022 و2025 و2027.

تدابير لتجنب الفجوة
فيما يتعلق بفجوة الطموح، ففي حال كانت المساهمات المقدمة من الدول األعضاء في مسودات 

خططها ال تضيف زيادة إلى الهدف الملِزم على مستوى االتحاد األوروبي، تصدر المفوضية توصيات 
إلى الدول األعضاء األقل طموًحا لزيادة مساهماتها. وباإلضافة إلى ذلك، تعتزم المفوضية األوروبية 
دعم الطموح العالي للدول األعضاء من خالل إطار تمكين )توجيه الطاقة الُمتجّددة، المادة 3، الفقرة 5(. 

ويتم شرح إطار التمكين وآلية التمويل بمزيد من التفصيل في القسم  3.1.4.

في حالة حدوث فجوة تسليم، تستدعي الئحة الحوكمة استخدام الدول األعضاء لتدابير إضافية. 
وتشمل هذه التدابير ما يلي:

استخدام التدابير الوطنية، مثل برامج الدعم المالي اإلضافية أو االستخدام اإللزامي للطاقة  ¡
الُمتجّددة في بعض القطاعات، لزيادة حصة الطاقة الُمتجّددة;

تعديل حصة الطاقات الُمتجّددة في التدفئة والتبريد; ¡

تعديل حصة الطاقات الُمتجّددة في النقل; ¡

تقديم مساهمة مالية طوعية آللية تمويل الطاقة الُمتجّددة لالتحاد أو ¡

استخدام آليات التعاون )بما في ذلك مع بلدان ثالثة(. ¡



5 كوبر إم. وآخرون. )2019(: المساعدة التقنية في إنجاز التقرير الرابع حول تقدم الطاقة الُمتجّددة في االتحاد األوروبي 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/technical_assistance_in_ :التقرير النهائي. متاح على -
realisation_of_the_4th_report_on_progress_of_renewable_energy_in_the_eu-final_report.pdf
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ما هي الدول التي من المتوقع أن يحدث بها فجوة بحلول عام 2020؟
وفًقا آلخر عملية رصد فيما يتعلق بحالة تحقيق الهدف، التي حصلت على مساعدة تقنية من 

ر أنه يمكن الوصول إلى حصة طاقة متجددة تتراوح ما بين 18.1%  خالل مشروع بحثي، من المقدَّ
و%20.7 بحلول عام 2020 على افتراض استمرار تدابير السياسة المطبقة حالًيا والمخطط لها5.  

من المحتمل أن تحقق 16 دولة من أصل 28 دولة عضو أهدافها لعام 2020:
من شبه المؤكد أن بلغاريا والجمهورية التشيكية وكرواتيا والدنمارك وإيطاليا وإستونيا وفنلندا  ¡

وليتوانيا والسويد ستحقق أهدافها.
من المرجح أن تحقق النمسا وألمانيا وإسبانيا والتفيا ورومانيا وسلوفينيا وسلوفاكيا أهدافها. ¡
لن تتمكن لوكسمبورج من تحقيق هدفها محلًيا، لكنها دخلت بالفعل في اتفاقيات تعاون مع  ¡

الدول األعضاء األخرى في االتحاد األوروبي لضمان تحقيق الهدف.
من المرجح أن تصل أيرلندا واليونان وقبرص ومالطا والبرتغال إلى حصص طاقة متجددة تقل  ¡

قلياًل عن أهدافها.
 ومن المتوقع حدوث أعلى عجز مقارنًة بأهداف 2020 في بلجيكا وفرنسا وهولندا وبولندا  ¡

والمملكة المتحدة.

قد تهّتم الدول المذكورة في األخير )باستثناء ربما المملكة المتحدة بسبب خروجها من االتحاد 
األوروبي( بتنفيذ مشاريع مشتركة مع دول جنوب وشرق المتوسط، ال سيما وأن أهداف 2020 

تمثل أيًضا الحد األدنى من حصة الطاقة الُمتجّددة لكل دولة من الدول األعضاء في االتحاد 
األوروبي في الفترة ما بين 2021 و2030. ومن الممكن للتعاون مع دول ثالثة أن يسمح للدول 
ر أن البلدان  التي بها عجز أني تحقق أهدافها بتكاليف أقل من زيادة الجهود المحلية. ينبغي تَذكُّ

التي تعاني من عجز لديها أيًضا إمكانية التعاون مع الدول األخرى األعضاء في االتحاد األوروبي 
وعدم الذهاب لمشاريع مشتركة. ومن الممكن أن تكون الدول التي لديها قدرات ربط بيني 

مباشر مع دول جنوب وشرق المتوسط أكثر انفتاًحا للتعاون مع بلدان ثالثة من  البلدان التي 
تبعد أكثر جغرافيًا.
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الحد األدنى لمؤشر أسعار المستهلك
الحد األقصى لمؤشر أسعار المستهلك

التنمية المستقبلية المتوقعة لحصة الطاقة المتجددة
)X األقسام الخضراء(

الحد األدنى لمؤشر أسعار المستهلك + مؤشر أسعار المنتجين
الحد األقصى لمؤشر أسعار المستهلك + مؤشر أسعار المنتجين

المسار المخطط له لخطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة لعام 2020
مسار الحد األدنى لمسار توجيه الطاقة المتجددة 2020

 حصة الطاقة المتجددة
 مقابل مسارات توجيه

الطاقة المتجددة الثاني/
 خطط العمل الوطنية
 لكفاءة الطاقة لعام
 2020، بما في ذلك

(%) التعاون

فائض ونقص الطاقة النهائية بناًء على مصادر الطاقة الُمتجّددة حسب الشكل  2
تقدير كوبر وآخرين. )2019(



60%
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3.1.2 آليات التعاون وفتح برامج الدعم
 ما هو سبب استخدام آليات التعاون؟

بغية تحقيق هدف االتحاد البالغ %32 من مصادر الطاقة الُمتجّددة بطريقة فعالة من حيث التكلفة، 
يعزز توجيه الطاقة الُمتجّددة التعاون بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي والدول الثالثة. توفر 
"آليات التعاون" إطاًرا رسمًيا لتعاون الدول األعضاء. وقد ُأدِخلت آليات التعاون في توجيه الطاقة 
الُمتجّددة السابق عندما كانت هناك أهداف وطنية. يتيح التعاون في إطار عام 2020 لدول االتحاد 
األوروبي استخداًما قوًيا للطاقة الُمتجّددة أكبر مما كان متوقًعا في هدفها لبيع "الطاقة النهائية 

الُمتجّددة الزائدة" إلى الدول األعضاء األقل طموًحا التي تفشل في تحقيق هدفها. وبهذا، 
يمكن تخفيض تكاليف تحقيق الهدف، إذا ما ُأنشئت مشاريع طاقة متجددة تكون فيها التكاليف 

منخفضة. وفي الفترة التي تلي عام 2020، يمكن استخدام آليات التعاون للوصول إلى المعايير 
الوطنية. وهذه اآلليات مدرجة في الئحة الحوكمة باعتبارها أحد التدابير اإلضافية المحتملة التي 

يتعين اتخاذها من قبل الدولة العضو التي ال تصل إلى مسارها.

ما هو نوع آليات التعاون الموجودة بين الدول األعضاء؟
لم يتم تغيير أدوات تعزيز التعاون الحالية أو تعديلها بموجب توجيه الطاقة الُمتجّددة. ولتحقيق 

التعاون بين دولتين أو أكثر من الدول األعضاء، توجد الخيارات التالية:

تشير التحويالت اإلحصائية إلى أن الطاقة الُمتجّددة المنَتجة في إحدى الدول األعضاء يتم  ¡
تحويلها إلى إحصائيات الطاقة الُمتجّددة لدولة عضو أخرى، مع مراعاة هدف الطاقة الُمتجّددة 

الوطني لتلك الدولة العضو )توجيه الطاقة الُمتجّددة الثاني، المادة 8(.

في المشاريع المشتركة، يمكن لدولتين أو أكثر من دول االتحاد األوروبي التشارك في تمويل  ¡
مشروع للطاقة الُمتجّددة في الكهرباء أو التدفئة والتبريد، ومشاركة الطاقة الُمتجّددة الناتجة 

لغرض تحقيق أهدافها. ومن الممكن )ولكن ليس من الضروري( أن تتضمن هذه المشاريع النقل 
المادي للطاقة من بلد إلى آخر )توجيه الطاقة الُمتجّددة الثاني، المادة 9(.

تشير برامج الدعم المشترك إلى دمج برامج دعم الطاقة الُمتجّددة وتحديد تخصيص للكهرباء  ¡
المولدة من مصادر الطاقة الُمتجّددة إلى الدول األعضاء المشاركة )توجيه الطاقة الُمتجّددة، 

المادة 13(.



شرح االستخدام المحدود آلليات التعاونالمربع 2

تحاول عدة تحليالت مختلفة شرح االستخدام المحدود ألليات التعاون. قد تتمثل األسباب 
العامة في برامج الدعم المختلفة، أو عدم وجود تخصيص واضح للتكاليف والفوائد، أو 

شدة تعقيد تصميم التعاون الخاص، أو عدم وجود فوائد واضحة، أو مزيج الطاقة المحلي 
)على سبيل المثال، قد تكون الدول األعضاء ذات الحصة العالية من الطاقة النووية أقل 

اهتماًما باستيراد طاقة متجددة زائدة من بلد آخر(. وقد يكون من الصعب أيًضا إقناع 
مستهلك كهرباء عليه رسوم طاقة متجددة عالية بالدفع مقابل محطات طاقة متجددة تم 
إنشاؤها في الخارج. تحدد دراسة ُأجريت في سياق مشروع MUSTEC وشملت استبياًنا، 

العوائق التالية األكثر أهمية لعدم استخدام آليات التعاون داخل أوروبا6:

رد فعل الجمهور في الدول التي تشتري الطاقة )إنفاق األموال العامة في الخارج(. ¡

أسعار الطاقة المنظمة غير المتجانسة وبرامج الدعم. ¡

صعوبات توضيح فوائد التعاون. ¡

فقدان السيطرة على سوق الطاقة الوطنية. ¡

عدم اليقين بشأن خيارات التصميم لتنفيذ آليات التعاون. ¡

يمكن إيجاد المزيد من الشروحات حول االستخدام المحدود آلليات التعاون في التقرير عن 
التعاون في الطاقة الُمتجّددة7. لمزيد من المعلومات حول فرص وعوائق التعاون في 
مجال الطاقة الُمتجّددة مع الدول غير األعضاء في االتحاد األوروبي، نشير إلى التحليل 

.8BETTER الذي ُأجري في مشروع

6 كالديس إن، رودريجيز آي، ليتشون واي، ديل ريو بي )2018(. تحليل عوائق استخدام آليات التعاون 

للطاقة الُمتجّددة في االتحاد األوروبي. المادة المقدمة 4.1، مشروع CIEMAT ،MUSTEC، مدريد. 
http://mustec.eu/sites/default/files/reports/MUSTEC%20D4.1_Barriers%20for%20 :متاح على

cooperation%20mechanisms.pdf
7 كلسمان إس. وآخرون. )2014(: التعاون بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بموجب تقرير المهمة 1 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_  :لتوجيه الطاقة الُمتجّددة. متاح على
  design_features_of_support_schemes_task1.pdf

http://www.better-project.net/content/results 8 

فيما يلي أمثلة عن ا استخدام آليات التعاون:

برنامج الدعم المشترك بين النرويج والسويد، حيث يوجد سوق مشترك للشهادات الخضراء منذ  ¡
يناير 2012;

نقل إحصائي بين لوكسمبورج وإستونيا؛ ولوكسمبورج وليتوانيا; ¡

مزادان ثنائيان بين الدنمارك وألمانيا في مجال ألواح الطاقة الشمسية الكهروضوئية )PV( )حيث  ¡
يعتمد إسناد الكهرباء الُمتجّددة إلى األهداف على نقل إحصائي(.
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ما هو االستخدام الحالي آلليات التعاون في أوروبا؟
حتى اآلن، لقد كان استخدام آليات التعاون بموجب توجيه الطاقة الُمتجّددة محدوًدا لعام 2009. 

رغم ثبوت فوائد التعاون في تقليل إجمالي تكاليف النظام، فقد كان استيعاب آليات التعاون 
بطيًئا للغاية في الماضي. ويرد شرح أسباب االستخدام المحدود آلليات التعاون في المربع 2.



خططت بعض الدول األعضاء األخرى أيًضا الستخدام آليات التعاون، لكنها لم تنفذ هذه الخطط 
حتى اآلن. على سبيل المثال، خططت المملكة المتحدة وأيرلندا لمشروع مشترك قائم على توليد 

الكهرباء من محطات طاقة الرياح في أيرلندا لتصديرها إلى المملكة المتحدة، لكن ذلك لم يتحقق.

ويعتبر مشروع Krieger’s Flak/Combined Grid Solution الموجود في بحر البلطيق مثااًل آخر 
للتعاون عبر الحدود في مجال الطاقة الُمتجّددة. وستصبح مجموعة مزارع طاقة الرياح البحرية هذه 

جزًءا من رابط بيني جديد قدرته 400 ميجاوات بين الدنمارك وألمانيا. ومع ذلك، يتم دعم مزارع 
طاقة الرياح البحرية المتصلة )Krieger's Flak في الدنمارك وBaltic 2 في ألمانيا( من خالل برامج 

الدعم الوطنية الخاصة بالبلدان المعنية. ولذلك، ال ُيعد مشروع Warrior's Flak تطبيًقا مباشًرا 
آلليات التعاون وفًقا لتوجيه الطاقة الُمتجّددة.

أي من آليات التعاون ُتعد خياًرا لدول جنوب وشرق المتوسط؟
في حين تقتصر التحويالت اإلحصائية وبرامج الدعم المشترك على الدول األعضاء في االتحاد 

األوروبي، تتضمن المشروعات المشتركة التعاون مع دولة ثالثة )كإحدى دول جنوب وشرق 
المتوسط(. وكما ذكرنا في القسم  3.1.1، ُتعد المشروعات المشتركة وسيلة يمكن للدولة العضو 

استخدامها لزيادة حصتها من الطاقة الُمتجّددة إذا بقيت دون مسارها اإلرشادي.

ما هو المشروع المشترك؟
ال يوجد تعريف واضح تماًما للمشروع المشترك. عندما ُوضعت فيه آليات التعاون، كانت الدول 
األعضاء في االتحاد األوروبي تستخدم التغذية أو برامج الشهادات الخضراء لدعم الكهرباء من 
المصادر الُمتجّددة. بالتالي فإن التعاون مع دولة أخرى يمكن تحقيقه إما عن طريق التعاون في 

مشروع واحد مشترك )مثل مزرعة طاقة رياح بحرية واحدة( تدعمه عادًة البلدان المعنية أو عن طريق 
التعاون في برنامج الدعم بالكامل )مثل تعريفة حسب تغذية مشتركة أللواح ضوئية شمسية(. 

ولكن في هذه األثناء، أدخلت العديد من دول االتحاد األوروبي أنظمة مزادات )انظر القسم 
 3.1.3(. تمكِّن المزادات الدول من دقة تحديد جزء برنامج الدعم الخاص بها الذي تريد دمجه مع أجزاء 

أخرى أو االنفتاح على محطات من دول أخرى )على سبيل المثال، أجرت ألمانيا والدنمارك مزادين 
مفتوحين أللواح ضوئية بحجم 50 ميجاوات و5 ميجاوات على التوالي(. على أساس هذا االحتمال 

الجديد، يمكن أن تتضمن المشروعات المشتركة أيًضا مزادات لعدة مشاريع في نفس الوقت. 
وبالنسبة للدول الثالثة، قد يتيح ذلك مشاركة أوسع في برامج دعم دول االتحاد األوروبي للطاقة 

الُمتجّددة مقارنًة بالتعاون القائم على مشاريع فردية.
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المتطلبات اإلضافية لمشاريع من دول ثالثة
للتعاون مع دول ثالثة في أي حال من األحول، يكون االستيراد الفعلي للكهرباء أو استهالك 

الكهرباء المولدة في االتحاد األوروبي أمًرا مطلوًبا )توجيه الطاقة المتجدد الثاني، المادة 11(. ومع 
ذلك، يكون االستيراد الفعلي مطلوًبا فقط لحدود االتحاد األوروبي وليس داخل االتحاد األوروبي. 

ومثال ذلك أنه إذا تم تنفيذ مشروع مشترك بين الجزائر وفرنسا، فيجب االحتفاظ بقدرات الروابط 
البينية بين الجزائر والمغرب وبين المغرب وإسبانيا، وليس بين إسبانيا وفرنسا.

ويجب إثبات االستيراد الفعلي بالطريقة التالية:

حت الكهرباء المحددة للتعاون بقوة لقدرة الربط البيني المخصصة )بين الدولة الثالثة واالتحاد  ¡ ُرشِّ
األوروبي(

¡  )TSO( ُسجلت الكهرباء المحددة للتعاون تسجياًل نهائًيا في التوازن من قبل مشغل نظام النقل
في جانب االتحاد األوروبي من الرابط البيني.

تشير القدرة المرشحة وتوليد الكهرباء إلى نفس الفترة الزمنية. ¡

باإلضافة إلى ذلك، يجب أن يكون بدء تشغيل أو تجديد المحطة في الدولة الثالثة قد حدث بعد 25 
يونيو 2009. وال ُيسمح بدعم إضافي )باستثناء المساعدات االستثمارية( في الدولة الثالثة، إذا 

كانت المشاركة في المشروع المشترك مظنونة. وفي حالة توقع إنشاء رابط بيني، وكانت المهلة 
الزمنية طويلة للغاية، تكون هناك استثناءات من قاعدة االستيراد الفعلي. وقد تتجاوز فترات 

المشاريع المشتركة األفق الزمني حتى عام 2030. وتطلب المفوضية األوروبية إخطاًرا بخطط 
المشاريع المشتركة مع دول ثالثة.

ال يمكن استالم مدفوعات الدعم في سياق مشروع مشترك إال للكهرباء المولدة من مصادر 
متجددة. وإلثبات المنشأ المتجدد للكهرباء، ُيستخدم نظام ضمانات المنشأ في االتحاد األوروبي. 

ويتم إصدار ضمانات المنشأ لكل ميجاوات/ساعة من الكهرباء المنتجة على أساس الطاقات 
الُمتجّددة بناًء على طلب مولد الكهرباء. ويمكن للبلدان أن تختار عدم إصدار ضمانات المنشأ 

للمحطات التي تتلقى الدعم المالي من خالل نظام دعم الطاقة الُمتجّددة. كما يمكن بيع ضمانات 
المنشأ بشكل منفصل عن الكهرباء. وفي االتحاد األوروبي، ال ُتستخدم ضمانات المنشأ إلثبات 

تحقيق الهدف. )المادة 19، توجيه الطاقة الُمتجّددة(. ولكن في سياق المشاريع المشتركة مع دول 
جنوب وشرق المتوسط، التي قد يقوم فيها المرفق العام وليس منِتج الطاقة الُمتجّددة بتصدير 

الكهرباء وبيعها في أحد أسواق االتحاد األوروبي، قد تكون ضمانات المنشأ خياًرا إلثبات أن 
الكهرباء المصدرة يتم إنتاجها من مصادر طاقة متجددة.  

3.1.3 تصميم برنامج الدعم وفًقا لتوجيه الطاقة الُمتجّددة
يتضمن توجيه الطاقة الُمتجّددة متطلبات لتصميم برنامج دعم الطاقة الُمتجّددة في قطاع 

الكهرباء. وقد تم تحديد نفس المتطلبات في السابق من خالل المبادئ التوجيهية بشأن 
مساعدات الدول لحماية البيئة والطاقة 2020-2014 9. وتنطبق هذه القواعد أيًضا على آليات 
التعاون والمشاريع المشتركة. وقد تنطبق أيًضا على المزادات التي تتم بموجب آلية تمويل 

االتحاد األوروبي )انظر القسم  3.1.4(.

وفًقا لتوجيه الطاقة الُمتجّددة، تحتاج برامج دعم الطاقة الُمتجّددة إلى:

تحديد مستويات الدعم بطريقة تنافسية )مثل المزادات(; ¡
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أن تكون محايدة من الناحية التكنولوجية; ¡

أن ُتدفع أمولها في شكل عالوة على سعر السوق. ¡

هناك استثناءات لجميع المتطلبات، كالمحطات التي تقل عن حد معين للحجم على سبيل المثال، 
أو إذا كان يمكن للدول األعضاء إظهار أن، على سبيل المثال، برامج الدعم الخاصة بالتكنولوجيا أو 
مستويات الدعم المحددة إدارًيا تعمل بشكل أفضل )على سبيل المثال من حيث فعالية التكلفة(. 

وعلى وجه الخصوص، يمكن أن تقتصر عملية تقديم العطاءات على تقنيات محددة تؤدي فيها 
العملية المفتوحة لجميع مولدي الطاقة إلى نتيجة دون المستوى األمثل ال يمكن معالجتها في 

تصميم العملية بالنظر إلى ما يلي، على وجه الخصوص:

اإلمكانات طويلة المدى لتكنولوجيا جديدة ومبتكرة; أو ¡

الحاجة إلى تحقيق التنويع; أو ¡

قيود الشبكة واستقرار الشبكة; أو ¡

تكاليف )تكامل( النظام; أو ¡

الحاجة إلى تجنب تشوهات أسواق المواد الخام الناتجة عن دعم الكتلة الحيوية. ¡

قد ُتمنح المساعدات دون عملية تقديم عطاءات تنافسية للمنشآت التي تقل قدرتها المرّكبة على 
توليد الكهرباء عن 1 ميجاوات، أو المشاريع التجريبية، باستثناء الكهرباء المولدة من طاقة الرياح، 

للمنشآت التي تصل قدرتها المرّكبة إلى 6 ميجاوات أو 6 وحدات توليد.

الدعم القائم على المزاد
ُتباع مستويات الدعم لمحطات الطاقة الُمتجّددة بالمزادات في معظم الدول األعضاء في االتحاد 

األوروبي. ويمكن تخطيط هذه المزادات بعدة طرق. ومن ضمن الخصائص المهمة لمزادات الطاقة 
الُمتجّددة، سواء كانت خاصة بالتكنولوجيا أو محايدة من الناحية التكنولوجية، وسواء تم منح مشروع 

واحد أو أكثر في المزاد، تصميم العقوبات ومتطلبات التأهيل، وفترات اإلنجاز )أي الفترة الزمنية بين 
المزاد وبدء تشغيل المصنع(، وقواعد التسعير، وغيرها. وعادًة ما ُتستخدم مزادات الطاقة الُمتجّددة 

في دول االتحاد األوروبي لتحديد عالوة ُتدفع بعد ذلك إلى جانب اإليرادات المتولدة من أسواق 
الكهرباء العادية بمجرد توليد الكهرباء من محطة الطاقة الُمتجّددة.  
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المصدر: معهد فراونهوفر لبحوث النظم واالبتكار

افتراض: عالوة سوق متقلبة
د اإليرادات بالفرق بين تكاليف توليد  - ُتحدَّ

الطاقة )المزاد( وسعر سوق الكهرباء
- سعر كهرباء مرتفع  ï مدفوعات دعم 

كبيرة
- سعر كهرباء منخفض ï مدفوعات دعم 

صغيرة
- يختلف مستوى مدفوعات الدعم بمرور 

الوقت، لكن يبقى إجمالي اإليرادات 
ثابًتا نسبًيا

المشاركة في مزاد الطاقة المتجددة 
)قبل االستثمار(

المشاركة في سوق الطاقة العادية 
)أثناء التشغيل(

الدخل من برنامج الدعم “إيرادات من 
القيمة الخضراء”

نتيجة تدفق اإليرادات

الدخل من سوق الكهرباء “إيرادات 
للكهرباء المنتجة”

 - األموال التي يتلقاها مشغل نظام 
النقل )المشتري(

- أموال لسد الفجوة بين التكلفة المستوية 
للطاقة المتجددة وسعر الكهرباء

- اإليرادات التي يحددها سعر سوق الكهرباء

- ينطبق نفس السعر على جميع محطات 
الطاقة التقليدية والمتجددة

 - األموال التي يتلقاها المشترون 
في سوق الكهرباء

يورو/كيلووات ساعة

تدفقات إيرادات محطات الطاقة الُمتجّددة المشاركة في مزادات الطاقة الشكل  3
الُمتجّددة في االتحاد األوروبي

الدعم القائم على العالوة
يحدد المزاد مستوى العالوة التي يتعين دفعها على سعر سوق الكهرباء. وتوجد أنواع مختلفة 
من الدعم القائم على العالوة. من الناحية األولى، ُتدفع عالوة ثابتة في شكل مبلغ ثابت لكل 
كيلوواط ساعي يتم توليده وبيعه في سوق الكهرباء. من الناحية األخرى، ُتصمم عالوة متقلبة 

دة. للحفاظ على االستقرار النسبي للدخل اإلجمالي للمحطة لكل وحدة كهرباء مولَّ

وبغض النظر عن نوع العالوة المستخدمة، ينبغي لمشغل المحطة بيع الكهرباء المولدة في سوق 
الكهرباء العادية، إما بشكل ثنائي للمستهلك أو من خالل تبادل الكهرباء )راجع الشكل  3 لالطالع 

على تدفقات اإليرادات(.

بموجب العالوة المتقلبة، التي تمثل حالًيا نوع الدفع السائد في االتحاد األوروبي، يشارك 
مشغلو المحطات في سوق الكهرباء العادية. وزيادًة على سعر السوق، يحصل هؤالء 

المشغلون على عالوة لتظل مستويات إيراداتهم مستقرة على األقل بمرور الوقت. وإذا 
تجاوزت إيرادات السوق العادية هذا المستوى األدنى المستقر، يحقق مشغلو المحطات أرباًحا 

)ما لم يكن التصميم يتضمن آلية استرداد كما هو الحال في المملكة المتحدة على سبيل 
المثال(. وفي حين كانت أسعار سوق الكهرباء في الماضي أقل في الغالب من تكاليف توليد 

الطاقة الُمتجّددة، فإنه في كثير من األحوال اآلن وبشكل متزايد في المستقبل، تتم تغطية 
تكاليف توليد بعض أنواع الطاقة الُمتجّددة، ال سيما الرياح واأللواح الضوئية، بأسعار السوق. 
ونتيجة لذلك، فإن برنامج الدعم يعمل بشكل أساسي كأداة لتأمين تمويل رخيص، بالنظر إلى 

استقرار نسبة كبيرة من اإليرادات.
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3.1.4 إطار التمكين وآلية تمويل االتحاد األوروبي
 يهدف كٌل من إطار التمكين وآلية تمويل االتحاد األوروبي إلى الوصول إلى هدف الطاقة 

الُمتجّددة لالتحاد األوروبي في ظل غياب األهداف الوطنية الملزمة )قارن القسم  3.1.1(. فيما 
يلي شرح لكل من "إطار التمكين" وآليات التمويل.

فيما يمكن أن ُتستخدم آلية تمويل االتحاد األوروبي؟
تهدف آلية تمويل االتحاد األوروبي إلى دعم مصادر الطاقة الُمتجّددة على مستوى االتحاد بغية 
سد فجوة محتملة )الئحة الحوكمة، المادة 33(. ويجب عرض الدعم وتقديمه كعالوة على أسعار 

السوق )كما هو الحال بالنسبة لبرامج دعم مصادر الطاقة الُمتجّددة بشكل عام كما هو موضح 
في القسم  3.1.3(. وسُتحدد تفاصيل آلية التمويل في التشريع الثانوي )قانون تنفيذي( من 

قبل المفوضية األوروبية بمساعدة لجنة اتحاد طاقة تضم ممثاًل واحًدا معيًنا من كل دولة عضو. 
وسُتستخدم القوانين التنفيذية لتحديد:

منهجية تحديد الحد األقصى لمستوى العالوات; ¡

تصميم المناقصة التفصيلي المقرر استخدامه; ¡

منهجية تقاسم المنافع والجهود بين الدول األعضاء. ¡

بيد أن الئحة الحوكمة تنّص بوضوح على أن الدعم المعروض في مناقصة من قبل آلية التمويل 
ال يشمل سوى مشاريع "في االتحاد". ولذلك، ال يمكن للدول الثالثة مثل دول جنوب وشرق 

المتوسط الوصول إلى هذه المزادات.

باإلضافة إلى المناقصات، ستساهم آلية التمويل في "إطار التمكين" بغض النظر عما إذا كانت 
هناك فجوة أم ال )توجيه الطاقة الُمتجّددة الثاني، المادة 3، الفقرة 5(. ويرد شرح تفاصيل حول 

كيفية تحديد فجوات الطموح المحتملة أو فجوات التسليم في القسم  3.1.1.

فيما يمكن أن ُيستخدم إطار التمكين؟
وفًقا لتوجيه الطاقة الُمتجّددة )المادة 3، الفقرة 5(، تدعم المفوضية األوروبية الطموح العالي 

للدول األعضاء من خالل إطار التمكين.

ل إطار التمكين، على سبيل المثال، تخفيض تكلفة رأس المال، واستخدام المرونة من أجل  ويسهِّ
دة من مصادر طاقة متجددة في نظام الطاقة، وتطوير البنية التحتية، والتعاون  دمج الكهرباء المولَّ

اإلقليمي بين الدول. كما يشمل التعاون اإلقليمي التعاون مع دول ثالثة، مما يعني أنه يمكن 
لدول جنوب وشرق المتوسط المشاركة في هذا النوع من التعاون. وُيتوقع استخدام أموال 

االتحاد وأموال إضافية إلنشاء إطار التمكين هذا.

ومن الممكن أن توفر آلية التمويل في "إطار التمكين" الدعم بطريقة مختلفة، في شكل قروض 
منخفضة الفائدة أو منح أو مزيج من االثنين مًعا، على سبيل المثال. وقد ُنّص بشكل واضح على 

أن هذه اآللية يمكن أن تشمل دعم المشروعات المشتركة مع دول ثالثة.

3.1.5 مشروعات الطاقة الُمتجّددة العابرة للحدود لمرفق ربط أوروبا
 على مستوى االتحاد األوروبي، ُتخصص بعض األموال لتمويل مشاريع الطاقة الُمتجّددة. وترد 
لمحة عامة عن هذه األموال في الجدول 3. معظم هذه األموال متاحة فقط للمشاريع المقامة 

داخل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. ويعتبر مرفق ربط أوروبا استثناًء تكون فيه الدول 
الثالثة مؤهلة أيًضا.
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آليات تمويل االتحاد األوروبي المحتملة ذات الصلة بالطاقات الُمتجّددة الجدول 3
للفترة من 2021 إلى 2030

الغرض من التمويلحجم التمويلاسم التمويل

آلية التمويل 
)الحوكمة(

مرفق ريط أوروبا 
الحالي )2014-2020( 

 والمستقبلي
)2021-2027(

الصندوق األوروبي 
للتنمية اإلقليمية 

وصندوق التماسك

InvestEU

صندوق االبتكار

Horizon Europe

برنامج االنتقال 
LIFE للطاقة النظيفة

أداة المساعدة 
في مرحلة ما قبل 

االنضمام

غير معروف حتى اآلن، ويعتمد، 
من بين أمور أخرى، على مساهمات 

خاصة من الدول األعضاء

8.7 مليار يورو مقترحة للطاقة، 
يمكن استخدام ما يصل إلى 10% 
منها في مشاريع الطاقة الُمتجّددة 

عبر الحدود. 30.6 مليار يورو 
مقترحة للنقل من قبل المفوضية 

األوروبية )2027-2021(؛ 
المفاوضات بين المؤسسات ال 

تزال مستمرة

226.3 مليار يورو مقترحة لصندوق 
التنمية اإلقليمية، و46.7 مليار 

يورو مقترحة لصندوق التماسك، 
منها 11.3 مليار يورو لدعم نقل 

مرفق ريط أوروبا

إجمالي ميزانية مقترحة للضمانات 
38 مليار يورو، منها نافذة استثمار 

بقيمة 11.5 مليار يورو للبنى 
التحتية المستدامة

حسب العائدات الناتجة عن نظام 
االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات 

)EU-ETS(

إجمالي ميزانية مقترحة 97.6 مليار 
يورو10 

2.0 مليار يورو مقترحة للعمل 
المناخي

 14.5 مليار يورو مقترحة

تجنب وسد أي فجوة تنشأ بين نشر الطاقة الُمتجّددة 
للدول األعضاء والهدف المحدد على مستوى االتحاد 

األوروبي

ال يشمل مرفق ربط أوروبا الحالي الذي يغطي األفق 
الزمني حتى عام 2020 دعًما لمشاريع الطاقة الُمتجّددة. 

يشمل مرفق ربط أوروبا الجديد )2017-2021( مشاريع 
طاقة متجددة عبر الحدود )الدراسات وتنفيذ المشروع( 

كجزء من أساس للطاقة. وبشكل عام، ينقسم م مرفق 
ربط أوروبا إلى ثالثة قطاعات - الطاقة والنقل والرقمنة. 

يهدف قطاع الطاقة إلى تطوير البنى التحتية الحالية 
لنقل الطاقة ذات األهمية األوروبية وتطوير بنى تحتية 

جديدة )بما في ذلك الروابط البينية(.

سياسة االستثمار الرئيسية لالتحاد األوروبي التي 
تهدف إلى الحد من االختالالت بين المناطق األوروبية؛ 

تتضمن األهداف "أوروبا أكثر اخضراًرا وخلًوا من 
الكربون" و"أوروبا أكثر ارتباًطا"؛ غير أن الجزء الرئيسي 

من الميزانية ال يستخدم في استثمارات الطاقة.

ضمان االتحاد األوروبي لجمع التمويل الخاص، 
والطاقات الُمتجّددة أحد الموضوعات العديدة، والتآزر 

القوي مع البرامج األخرى، ويمكن تمويل تطوير المشروع

دعم االبتكار المنخفض الكربون في الصناعة الكثيفة 
االستهالك للطاقة، وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه 

)CCU(، والطاقة الُمتجّددة المبتكرة، وتقنيات تخزين 
الطاقة، ومشاريع إيضاحية حول تقنية احتجاز الكربون 

وتخزينه )CCS( اآلمنة بيئًيا

دعم البحوث واالبتكار، بما في ذلك في مجال الطاقة؛ 
البرنامج الدقيق ال يزال معلًقا

تشمل األهداف المساهمة في االنتقال للطاقة 
النظيفة كجزء من العمل المناخي

إعداد الدول المرشحة لالنضمام إلى االتحاد 
 Acquis األوروبي؛ ربما يكون له صلة بتنفيذ قوانين
communautaire في قطاع الطاقة في الدول غير 

 CESEC األعضاء في االتحاد األوروبي في مجموعة
High Level Group

10 يشمل ذلك 3.5 مليار يورو تم تخصيصها في إطار صندوق InvestEU و10 مليارات يورو لدعم البحث واالبتكار في مجاالت 

األغذية والزراعة والتنمية الريفية واالقتصاد الحيوي. ولكن الميزانية المحددة للطاقة ليست واضحة بعد.



وقد يكون الدعم المقدم من مرفق ربط أوروبا موجًها للدراسات وتنفيذ مشاريع عبر الحدود. ومن 
المزمع زيادة ميزانية الطاقة في مرفق توصيل أوروبا من 4.2 إلى 8.65 مليار يورو. وفي حين 

أنه ال يمكن توجيه أي دعم لمشاريع الطاقة الُمتجّددة في ظل مرفق توصيل أوروبا الحالي، فإن 
االقتراح الجديد يتوقع ميزانية تصل إلى 865 مليون يورو لمشاريع الطاقة الُمتجّددة عبر الحدود11.

سيعتمد التنفيذ المفصل على نتيجة المفاوضات الجارية حالًيا بين المفوضية األوروبية والبرلمان 
األوروبي والمجلس األوروبي.
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كيف ُتدعم مشاريع الطاقة الُمتجّددة عن طريق مرفق ربط أوروبا؟
ثمة إضافة جديدة إلى قائمة آليات التعاون عبر الحدود تتمثل في إمكانية تمويل مشاريع الطاقات 

الُمتجّددة من خالل مرفق ربط أوروبا. فقد اقترحت المفوضية األوروبية إدراج فئة جديدة من 
المشاريع - هي المشاريع العابرة للحدود في الطاقات الُمتجّددة - للحصول على دعم من مرفق 

ربط أوروبا للفترة بين 2021 و2027. ويهدف إدراج هذه المشاريع في مرفق ربط أوروبا إلى تعزيز 
استخدام آليات التعاون بين الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، وبين الدول األعضاء في االتحاد 
األوروبي والدول الثالثة. وعلى وجه الخصوص، ُتعرف هذه المشاريع بأنها مشاريع تشكل جزًءا من 

آلية التعاون، باإلضافة إلى أنها:

تؤدي إلى تحقيق وفورات في تكاليف نشر الطاقة الُمتجّددة أو مزايا إضافية لتكامل النظام أو  ¡
أمان التوريد أو االبتكار مقارنًة بمشروع مشابه تنفذه دولة عضو واحدة فقط; و

ذات نسبة تكلفة إلى فائدة إيجابية. ¡

وعلى الرغم من أن مشاريع الطاقة الُمتجّددة عبر الحدود التي تم تنفيذها أو التخطيط لها في 
الماضي قد تمت بشكل رئيسي في مجال توليد الكهرباء، إال أن تمويل مرفق ربط أوروبا سيكون، 

من حيث المبدأ، متاًحا لجميع أنواع الطاقات الُمتجّددة التي يغطيها توجيه الطاقة الُمتجّددة.

11 ُيخصص %90 من ميزانية الطاقة للشبكات وتكامل السوق، بينما يمكن تخصيص %10 كحد أقصى لمشاريع 

 الطاقة الُمتجّددة عبر الحدود.
المصدر:

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/628247/EPRS_BRI)2018(628247_EN.pdf
و

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-cef-regulation_en.pdf
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3.2 اآلثار المترتبة على دول جنوب وشرق المتوسط
يلخص هذا القسم القضايا الرئيسية المتعلقة بالطاقات الُمتجّددة والوثيقة الصلة بدول جنوب 

وشرق المتوسط ويقدم توصيات محددة التخاذ إجراءات.

الملخص
تتمثل الخيارات الرئيسية إلدراج دول جنوب وشرق المتوسط في أنظمة دعم االتحاد األوروبي 

للطاقات الُمتجّددة، في المشاريع المشتركة مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. فهذه 
المشاريع قد تكون متاحة لتلقي األموال من آلية تمويل االتحاد األوروبي ومرفق ربط أوروبا 

الجديد، الذي سيتضمن مشاريع طاقة متجددة عبر الحدود مع دول ثالثة.

وقد تشكل المشاريع المشتركة جزًءا من التخطيط المنتظم للدول األعضاء في االتحاد األوروبي، 
وبالتالي ُتدَرج في خطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة أو قد تكون مطلوبة كتدبير ممكن 
أن تقترحه المفوضية األوروبية إذا لم تصل دولة عضو إلى مسارها اإلرشادي لنشر الطاقات 

الُمتجّددة.

ويعطي تعريف المشروع المشترك درجة من المرونة فيما يتعلق بنوع المشروع. ومن ثّم فإنه 
من الممكن أيًضا تفسير مزاد لدعم قدرة مركبة محددة بناًء على عدة مشاريع فردية على أنه 

مشروع مشترك.

ويمكن توفير التمويل للمشاريع المشتركة من خالل آليات تمويل االتحاد األوروبي في سياق 
مساهمته في "إطار التمكين" للطاقة الُمتجّددة. وقد يتخذ الدعم المالي شكل قروض منخفضة 

د التصميم الدقيق آللية التمويل، بما في ذلك  الفائدة أو منح أو مزيج من االثنين مًعا. وسُيحدَّ
مصادر التمويل وقواعد التخصيص، في التشريع الثانوي من قبل المفوضية األوروبية بدعم من 

لجنة اتحاد طاقة )مع ممثل واحد من كل دولة من دول االتحاد األوروبي( خالل عام 2019.

باإلضافة إلى مشاريع الشبكة المضمنة تقليدًيا في إطار مرفق توصيل أوروبا، يتضمن اقتراح 
مرفق توصيل أوروبا الجديد مشاريع طاقة متجددة عبر الحدود ودواًل ثالثة. ومن ثّم فإنه قد يتوفر 

تمويل إضافي لمشاريع مشتركة مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي بموجب هذا اإلطار.

تشير المشاريع المشتركة مع دول ثالثة إلى أن الكهرباء المولدة في دول ثالثة يجب تصديرها فعلًيا 
)أي استهالك الكهرباء في االتحاد األوروبي( ويجب إنتاجها من محطات جديدة. وعالوة على ذلك، 
رة على دعم من برنامج دعم دول جنوب وشرق المتوسط  يجب أال تحصل الكهرباء المنَتجة والمصدَّ

غير تلك المساعدات االستثمارية الممنوحة للتركيب.

التوصيات
للمشاركة في مشاريع مشتركة واحتمال تلقي أموال إضافية، قد تكون األنشطة التالية مفيدة 

لدول جنوب وشرق المتوسط:

 المناصرة: ¡
ال تزال القواعد التفصيلية لكل من آلية تمويل االتحاد األوروبي ومرفق توصيل أوروبا قيد 

التفاوض أو سيتم تحديدهما في التشريعات الثانوية. وفي حين ال يمكن للدول الثالثة التأثير 
رسمًيا على المفاوضات الداخلية لالتحاد األوروبي، قد يكون من المفيد لدول جنوب وشرق 
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المتوسط التواصل مع الدول األعضاء الشريكة المحتملة لتنفيذ مشاريع مشتركة لضمان دعمها 
لشروط الدول الثالثة المالئمة )مثل توصية لمشاريع مشتركة مع دول ثالثة وشروط خاصة لربط 

الدول الثالثة بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي التي ال تحقق أهداف الربط البيني( في 
الوثائق المعنية.

 مقدمة لنظام شهادات المنشأ: ¡
دة من مصادر متجددة مثل نظام  من الممكن أن يكون نظام ضمانات المنشأ للكهرباء المولَّ

GO الخاص باالتحاد األوروبي مفيًدا بعدة طرق: أواًل، يمكن استخدامه إلثبات أن الكهرباء التي 
يبيعها المرفق العام في سوق االتحاد األوروبي يتم توليدها من مصادر متجددة. ثانًيا، يمكن 

أن يكون أساًسا لمولدي الطاقة الُمتجّددة الموجودين في دول جنوب وشرق المتوسط لتصدير 
وبيع الكهرباء مباشرًة إلى العمالء الموجودين في االتحاد األوروبي. ثالًثا، يمكن أن يساعد أيًضا 
على تجنب االحتيال فيما يتعلق بمنشأ الكهرباء الُمتجّددة على المستوى الوطني، وربما تمكين 

قنوات تجارية جديدة على المستوى الوطني كذلك.

التحضير الملموس للمشاريع المشتركة: ¡

مت اآلن مسودة "خطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة" وسيتم االنتهاء منها في  - ُقدِّ
ديسمبر 2019. وهذا من شأنه أن يمنح دول جنوب وشرق المتوسط إمكانية تحليل الخطط 
وتحديد الدول الشريكة المحتملة للمشروعات المشتركة )مثل الدول التي تعاني من فجوة 

طموح محتملة(. ومن الممكن أن تتواصل دول جنوب وشرق المتوسط مع هذه الدول 
الشريكة المحتملة إلدراج المشاريع المشتركة في خطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة.

ُيعد استخدام آلية التعاون أحد اإلجراءات التصحيحية الممكنة للدول األعضاء، في حالة عدم  -
م كل سنتين إلى الدول  وصولها للنقاط المرجعية الوطنية. تشير تقارير التقدم التي ُتقدَّ

األعضاء التي لم تحقق تقدًما كافًيا ولديها اهتمام محتمل باستخدام آليات التعاون. كما يمكن 
لدول جنوب وشرق المتوسط التواصل مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي التي ال تصل 

إلى أهدافها اإلرشادية لتنفيذ المشاريع المشتركة بمجرد تحديدها من خالل تقارير التقدم.

تحتاج المشاريع المشتركة الموجودة في دول ثالثة إلى إثبات استيراد االتحاد األوروبي  -
الفعلي للكهرباء. ومن ثّم فإنه ينبغي لدول جنوب وشرق المتوسط المهتمة ضمان أن يكون 

هذا االستيراد الفعلي ممكًنا عن طريق تمكين تخصيص قدرات الروابط البينية الالزمة أو 
التخطيط إلنشاء روابط بينية جديدة لالتحاد األوروبي. وفي حالة التخطيط للرابط البيني، مع 
بدء تشغيله بعد تنفيذ المشروع المشترك، يمكن تأجيل الحاجة إلى إثبات االستيراد الفعلي.

يجب أن تتبع عملية تخصيص مدفوعات الدعم إلى مصادر الطاقة الُمتجّددة في المشاريع  -
المشتركة قواعد االتحاد األوروبي المعنية بمدفوعات الدعم. وهذا يعني أن مدفوعات الدعم 

سيتم طرحها في مزاد ودفعها كعالوة على سعر السوق. ونتيجة لذلك، تحتاج دول جنوب 
وشرق المتوسط المهتمة بالمشاركة في المشاريع المشتركة إلى ضمان قدرة مشغلي 

محطات الطاقة الُمتجّددة على الوصول إلى سوق الكهرباء الذي يبيعون فيه الكهرباء. 
والمشغل إما أن يكون مشغل السوق في دول جنوب وشرق المتوسط الذي يبيع الكهرباء 
في سوق الكهرباء في الدولة العضو في االتحاد األوروبي، وإما أن يكون مشغل المحطة 

الذي يمكنه الوصول مباشرًة إلى سوق الكهرباء في االتحاد األوروبي.

يقدم القسم التالي مزيًدا من التفاصيل حول أسواق الربط البيني والكهرباء.





04 
تكامـــــــــل السوق 
والروابط البينيـــــة



https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512401992772&uri=CELEX%3A52017DC0718 12 قارن

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/report_of_the_commission_expert_group_on_ 13

electricity_interconnection_targets.pdf
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04
تكامل السوق والروابط البينية

يلقي هذا القسم نظرة عامة على القضايا المتعلقة بتكامل السوق والروابط البينية والوثيقة 
الصلة بدول جنوب وشرق المتوسط. ويشمل ذلك االستثمار في الروابط البينية وإدارتها وإدارة 

األسواق. وُتدَرج التشريعات والقواعد األخرى المشار إليها في حزمة الطاقة النظيفة لجميع 
األوروبيين، والتي ال تشكل جزًءا منها مباشرًة، في الوصف لتوضيح السياق ذي الصلة. وبعد 

إلقاء نظرة عامة على التشريع ذي الصلة )القسم  4.1(، يتم شرح اآلثار الواقعة على دول جنوب 
وشرق المتوسط والفرص المتاحة لها )القسم  4.2(.

4.1 محتويات التشريع ذي الصلة
4.1.1 هدف الربط البيني واالستثمار في الروابط البينية

ُتعد قدرات الروابط البينية الكافية شرًطا ضرورًيا إلتاحة التجارة الحرة في الكهرباء بين الدول المختلفة. 
وتعمل زيادة قدرات الروابط البينية على تعزيز أمان اإلمدادات بسبب توافر قدرة توليد إضافية 

في أوقات انقطاع التيار الكهربائي عن محطة توليد الكهرباء. كما تتيح قدرة الرابط البيني اإلضافية 
الوصول إلى مزيد من المرونة )محطات الطاقة المرنة، أو مرونة جانب الطلب، أو التخزين(، وتزيد من 
درجة تكامل السوق، وتساهم في دمج مصادر الطاقة الُمتجّددة المتغيرة في نظام الطاقة. ويعطي 

توجيه والئحة سوق الكهرباء الجديدان األولوية لالستثمارات اإلضافية في قدرات الربط البيني.

أهداف الروابط البينية في االتحاد األوروبي
لهذه األسباب، طلب المجلس األوروبي في عام 2014 من جميع الدول األعضاء في االتحاد 

األوروبي الوصول إلى قدرة ربط بيني نسبتها %10 على األقل من طاقة توليد الكهرباء المركبة 
بحلول عام 2020. ولكن من المحتمل أن تعجز بعض الدول األعضاء عن الوصول إلى هذا الهدف. 

في نوفمبر 2017، نشرت مفوضية االتحاد األوروبي بياًنا حول تعزيز شبكات الطاقة في أوروبا12. 
يعتمد هذا البيان على تقرير أعّده فريق من الخبراء حول الربط البيني للكهرباء13 ويتضمن هدًفا 



https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/clean-energy-all-europeans 14 قارن

 15 قارن Trinomics 2018: تقييم الئحة شبكات الطاقة عبر أوروبا، 

http://trinomics.eu/wp-content/uploads/2018/08/Evaluation-of-the-TEN-E-Regulation.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:115:0039:0075:en:PDF 16
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لقدرة الربط البيني نسبته %15 لعام 2030 ومجموعة من المؤشرات اإلضافية والحدود الدنيا التي 
تشير إلى المطالبة بكمية متزايدة من قدرة الرابط البيني:

فرق سعر بين بلدين أو مناطق مزاِيدة أعلى من 2 يورو/ميجاوات ساعة ¡

نسبة قدرة نقل اسمية عبر الحدود إلى ِحمل ذروة أقل من 30% ¡

نسبة قدرة نقل اسمية إلى قدرة توليد طاقة متجددة مركبة. ¡

إذا لم تصل إحدى الدول األعضاء إلى أحد هذه الحدود الدنيا، فإن االستثمار في قدرات الروابط البينية 
اإلضافية مع هذه الدولة سيمثل أولوية على مستوى االتحاد األوروبي. تؤكد حزمة الطاقة النظيفة 

لجميع األوروبيين على هدف الربط البيني البالغ %15 لعام 2030، بما في ذلك المؤشرات اإلضافية14.

االستثمار في قدرات الروابط البينية بين دول االتحاد األوروبي
نظًرا ألن هدف الرابط البيني غير ملزم، فهو في حد ذاته ليس محرًكا قوًيا لالستثمار في قدرات 

الربط البيني. غير إن المشاريع ذات المصالح المشتركة التي تم تحديدها على مستوى االتحاد 
األوروبي ستساعد الدول األعضاء على الوصول إلى أهداف الربط البيني الخاصة بها15. 

ما هي المشاريع ذات االهتمام المشترك؟
يمكن لمشاريع الربط البيني المحددة على المستوى األوروبي المعّينة على أنها مشاريع ذات 

اهتمام مشترك الوصول إلى إجراءات تخطيط مبسطة، وأن تكون في ظل ظروف معينة، مؤهلة 
للحصول على التمويل من مرفق توصيل أوروبا.

كيف يتم اختيار المشاريع ذات االهتمام المشترك؟
تتوقع الئحة شبكات الطاقة عبر أوروبا )TEN-E( تحديد16 المشاريع ذات االهتمام المشترك. ولكن 

ال بد أن تلبي هذه المشاريع المعايير التالية وفًقا لالئحة:



https://docstore. :هنا ENTSO-E 17 يمكن االطالع على معلومات تفصيلية حول تحليل التكاليف والفوائد الصادر عن

entsoe.eu/Documents/TYNDP%20documents/Cost%20Benefit%20Analysis/2018-10-11-tyndp-cba-20.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/infrastructure/projects-common-interest/regional-groups-and- 18 قارن

.their-role-pci-process
19 انظر https://tyndp.entsoe.eu/tyndp2018/projects/projects/29 للحصول على مزيد من المعلومات حول المشروع.

20 انظر /https://www.euroasia-interconnector.com للحصول على مزيد من المعلومات حول المشروع.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32013R1316 21 انظر
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يجب أن تكون المشاريع ضرورية ألحد مواقع ومناطق بنية الطاقة التحتية ذات األولوية على األقل و ¡
يجب أن يكون للمشروع تحليل إيجابي للتكاليف والفوائد17 و  ¡
يجب أن يعبر المشروع حدود دولتين أو أكثر من الدول األعضاء أو ¡

يجب أن يقع المشروع في دولة عضو ويكون له تأثير مهم عبر الحدود أو ¡

يجب أن يعبر المشروع حدود دولة عضو واحدة على األقل وإحدى دول المنطقة االقتصادية األوروبية. ¡

ُتقُترح المشاريع ذات االهتمام المشترك من قبل المستثمرين المحتملين. وتتولى المجموعات 
اإلقليمية التي تضم أعضاًء من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، والمفوضية األوروبية، 

ومشغلي أنظمة النقل وشبكاتهم األوروبية، والمروجين المحتملين للمشاريع، والسلطات 
التنظيمية، ووكالة تعاون هيئات تنظيم الطاقة مهمة تنظيم عملية اختيار المشاريع ذات االهتمام 

المشترك. ويتمثل دور وكالة تعاون هيئات تنظيم الطاقة في تقييم مدى امتثال المشروع لمعايير 
المشاريع ذات االهتمام المشترك وقيمته المضافة لالتحاد األوروبي. وبعد إجراء التقييمات في 
المجموعات اإلقليمية، تنشر المفوضية األوروبية قانوًنا مفوًضا بقائمة المشاريع ذات االهتمام 

المشترك المعتمدة. وبعد النشر، يكون أمام المجلس األوروبي والبرلمان األوروبي شهرين للطعن 
في هذه القائمة أو طلب تمديد شهرين التخاذ قرار. وفي حالة عدم الرفض، تدخل القائمة حيز 

التنفيذ18.

واستناًدا إلى معايير االختيار المذكورة أعاله، يجب أن تساهم مشاريع الربط البيني مع دول ثالثة، 
التي ليست جزًءا من االتحاد األوروبي أو المنطقة االقتصادية األوروبية، في الحد من قيود قدرات 
الربط البيني عبر الحدود بين دولتين أو أكثر من الدول األعضاء في االتحاد األوروبي حتى يتم منحها 

حالة "مشاريع ذات اهتمام مشترك". في الوقت الحالي، تم اختيار مشروع الرابط البيني المخطط 
له بين إيطاليا وتونس )"ELMED"( كمشروع ذي اهتمام مشترك ألنه سيقلل من االزدحام على 

ل بين  الحدود اإليطالية الشمالية19. ومن المتوقع أن يحقق مشروع الرابط البيني EuroAsia الموصِّ
اليونان وقبرص وإسرائيل فوائد لدولتين عضوتين في االتحاد األوروبي20.

ما هي المشاريع ذات االهتمام المشترك المؤهلة للحصول على تمويل 
من مرفق توصيل أوروبا؟

يمكن للمشاريع ذات االهتمام المشترك الحصول على تمويل للدراسات واألعمال من مرفق 
م التمويل في حالة استيفاء العديد من الشروط المسبقة. إذ يجب أن يثبت  ربط أوروبا. وُيقدَّ

المشروع أن هناك عوامل خارجية إيجابية تعني فائدة تتعلق بأمن االمدادات أو التضامن 
أو االبتكار مقارنًة بمشروع وطنية خالص. ومن ثّم فإن يجب أن تكون المشاريع "غير قابلة 

للتطبيق تجارًيا"، مما يعني أن اإلطار التنظيمي الوطني )التعريفات والحوافز( ال يكفي 
التكلفة المتكبدة للمشروع المعني. ويقتصر التمويل على نسبة تتراوح من %50 إلى  لتغطية 
%75 كحد أقصى )للمشاريع التي توفر درجة عالية من أمان اإلمدادات اإلقليمي أو االتحادي، 

مما يعزز تضامن االتحاد أو يشمل حلواًل مبتكرة للغاية( من إجمالي التكاليف. وال يمكن 
لكيانات من دول ثالثة الحصول على التمويل إال إذا كان ذلك ال غنى عنه لتنفيذ المشروع ذي 

المشترك21. االهتمام 



https://www. ،22 قارن بودينه وروبين 2016: نموذج أعمال للروابط البينية عبر الحدود في حوض البحر المتوسط

oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2016/06/Business-model-for-cross-border-interconnections-
in-the-Mediterranean-basin-EL-19.pdf

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/wholesale-market/electricity- 23 انظر

network-codes للحصول على مزيد من التفاصيل حول القوانين والمبادئ التوجيهية الخاصة بالشبكات.
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ما هو دور الروابط البينية التجارية في االتحاد األوروبي وبين االتحاد 
األوروبي والدول الثالثة؟

ل بين  لة بين دول االتحاد األوروبي وكذلك الرابط البيني الموصَّ إن معظم الروابط البينية الموصَّ
إسبانيا والمغرب تعمل اآلن، وقد ُأنشئت في ظل ظروف منظمة من قبل مشغلي الشبكات 
المعنيين. ويعزو توجيه سوق الكهرباء )في نسخته الجديدة أيًضا( بوضوح تطوير الروابط البينية 

لمشغلي أنظمة النقل المنظمة. بيد أن االتحاد األوروبي يوّفر أيًضا فرًصا لالستثمار في الروابط 
البينية التجارية التي يجب اعتمادها على أساس كل حالة على حدة. وفي حالة هذه الروابط البينية 

التجارية، يمكن منح إعفاءات من المتطلبات التنظيمية مثل منح معدالت خصم مقررة من أجل الحد 
من مخاطر االستثمار. ويمكن استعادة االستثمار في الروابط البينية التجارية من خالل بيع حقوق 

النقل المالي لمستخدمي الرابط البيني. كما يمكن اختيار الروابط البينية التجارية كمشاريع ذات 
اهتمام مشترك، وبالتالي تكون مؤهلة للحصول على تمويل من ممول تابع لالتحاد األوروبي، 
مثل الصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية )EFSI 22(. وفي حالة التمويل من مرفق ربط 

أوروبا، تكون الروابط البينية التجارية مؤهلة فقط للدراسات.

4.1.2 إدارة الروابط البينية/تكامل السوق
ما هو اإلطار التنظيمي لتكامل أسواق الكهرباء في االتحاد األوروبي؟

ُتضبط عملية تنظيم أسواق الكهرباء في االتحاد األوروبي بشكل أساسي بموجب الئحة سوق 
الكهرباء، مع تعريف بعض الجوانب اإلضافية في توجيه سوق الكهرباء. وقد ُوضعت القواعد 

التفصيلية في عدد من القوانين والمبادئ التوجيهية الخاصة بشبكات الكهرباء23. وتعتبر هذه القوانين 
والمبادئ التوجيهية ملِزمة قانوًنا بشكل مباشر في جميع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي. وتنص 

الئحة سوق الكهرباء على المبادئ األساسية لسوق الكهرباء الداخلية على النحو التالي:



عون هم مشاركون في السوق يجّمعون إنتاج الكهرباء أو القدرة المركبة لمحطات توليد الكهرباء األصغر أو  24 المجمِّ

المستودعات ويشاركون في أسواق الكهرباء وأسواق الموازنة مع شبكة المحطات هذه. على سبيل المثال، تعد 
المشاركة المباشرة لمحطات الطاقة الُمتجّددة في أسواق الكهرباء للحصول على دعم عالوة السوق فوق سعر 
السوق مكلفة للغاية لكل مشغل محطة فردي. ولذلك، غالًبا ما يدير المجمعون مشاركة السوق لمجموعة من 

محطات الطاقة الُمتجّددة. ويتمثل مثال آخر على ذلك في مجّمع مخازن البطاريات الصغيرة الذي يمكن أن يكون 
نشًطا في سوق الموازنة مع مجموعة من المخازن، بينما ستكون كل بطارية فردية أصغر من أن تشارك.
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يجب أن تكون األسعار محكومة بالطلب والعرض ويجب أن تشجع قواعد السوق هذا التكوين  ¡
الحر لألسعار; 

يجب أن تتيح قواعد السوق تطوير عملية توليد منخفض ومرن للكربون وكذلك مرونة الطلب; ¡

نون من المشاركة  ¡ يجب أن يستفيد المستهلكون من المنافسة في سوق البيع بالتجزئة ويمكَّ
في سوق الطاقة واالنتقال الطاقي;

عين24;  ¡ يجب تسهيل عملية المشاركة في السوق من خالل الفرص المتاحة للمجمِّ

يجب أن توفر قواعد السوق حوافز استثمار كافية; ¡

يجب إزالة عوائق التجارة عبر الحدود; ¡

يجب أن تسمح قواعد السوق أيًضا بالمشاريع االيضاحية. ¡

م أسواق الكهرباء في االتحاد األوروبي؟ كيف ُتنظَّ
توجد أسواق مختلفة لتجارة الكهرباء في االتحاد األوروبي. وتظهر هذه األسواق في الشكل 4. 

وُتعرض األسواق الرئيسية لبيع الكهرباء باللون البرتقالي.

وتشمل هذه األسواق أسواق العقود اآلجلة واألسواق اليومية واألسواق اللحظية. يتم التداول 
في أسواق العقود اآلجلة قبل وقت التسليم بسنوات أو شهور أو أسابيع أو أيام. أما في 
السوق اليومي، فبحلول ظهر اليوم السابق ليوم التسليم، يقدم أطراف السوق عروضهم 
وعطاءاتهم لكل ساعة من اليوم التالي )في شكل مزاد لمرة واحدة(. ويعتمد نموذج السوق 

اللحظي على التداول المستمر، مع إمكانية تنفيذ مزادات يومية إقليمية تكميلية. ويبدأ التداول 
اليومي في الساعة 3 عصًرا من اليوم السابق للتسليم وينتهي قبل وقت التسليم بمدة قصيرة 
)بين 60 و30 دقيقة(. وتوجد جميع قطاعات السوق الثالثة في عملية التكامل بين الدول األعضاء 

في االتحاد األوروبي.

وتعتبر عملية تكامل السوق )أو دمج السوق( أكثر تقدًما في السوق اليومي، التي ُتدمج فيه جميع 
أسواق الكهرباء الوطنية تقريًبا مع بعضها ويتم تنسيق عطاءات العرض والطلب باستخدام خوارزمية 
عامة، مع مراعاة قدرات الربط البيني المتاحة. وفي السوق اليومي، أصبح التداول المستمر ُمدمًجا 
أيًضا، وُتوضع جميع العروض على منصة التداول اللحظي XBID منذ يونيو 2018، وتغطي المرحلة 
األولى 14 دولة. وستشارك الدول المتبقية في المرحلة الثانية، خالل عام 2019 على األرجح. وفي 

أسواق العقود اآلجلة، ال تزال عملية ترتيب المنتجات وفترات التداول قيد التنفيذ.

الشكل 4 يتضمن أيًضا أسواق الموازنة وخدمات تسوية الموازنة )باللون الرمادي( التي ينظمها 
مشغلو أنظمة النقل. ويشتري مشغلو أنظمة النقل خدمات الموازنة قبل وقت التسليم )حسب 

حالة كل دولة عضو، يمكن أن تمتد الوقت لسنوات أو أسابيع أو أيام قبل التسليم(. وفي حالة 
حدوث انحرافات بين العرض والطلب في وقت التسليم، يتم تنشيط خدمات الموازنة. وبعد 

وقت التسليم، يحتاج المشاركون في السوق المسؤولون عن االنحراف إلى الدفع مقابل تفعيل 
الموازنة في سوق تسوية الموازنة. ويستمر تكامل أسواق الموازنة أيًضا بين الدولة العضو في 

االتحاد األوروبي بقواعد وإجراءات ال تزال متباينة حالًيا.
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ن في الشكل 4 هو مزادات القدرة. تنظم بعض الدول األعضاء  والنوع األخير من السوق المبيَّ
في االتحاد األوروبي مزادات قدرة لوحدات التوليد الجديدة والقائمة، وللمخازن ومرونة جانب 

الطلب والروابط البينية في بعض الحاالت. وتهدف هذه المزادات إلى ضمان مستوى عاٍل من 
أمان اإلمدادات وُتجرى قبل وقت التسليم )من سنة إلى 4 سنوات عادًة(. ومع ذلك، فإن مزادات 

أو أسواق القدرة تخضع للمراقبة الحاسمة من قبل مفوضية االتحاد األوروبي نظًرا إلمكانية 
تشويهها لقطاعات سوق الكهرباء األخرى. وتضع الئحة سوق الكهرباء الجديدة قواعد إضافية حول 

كيفية تقييم احتياجات القدرة ومبادئ تصميم آليات القدرة الوطنية مقارنًة بالوضع السابق.

المصدر: معهد فراونهوفر لبحوث النظم واالبتكار

مالحظة: DA: يومي؛ ID: لحظي؛ D: يوم التسليم؛ D-1: يوم واحد قبل يوم التسليم؛
قطاعات السوق الخضراء: تمويل محطات الطاقة؛

قطاعات السوق الرمادية: خدمات الموازنة؛
قطاعات السوق البرتقالية: أسواق الجملة لبيع الكهرباء؛

قطاعات السوق الزرقاء: قنوات البيع البديلة للطاقة الُمتجّددة )الجمع بين التمويل اآلمن ومبيعات الكهرباء(

نظرة عامة على أسواق تجارة الكهرباء الشكل 4

 كيف تعمل عملية دمج األسواق؟
الشكل  4 يوضح تأثير دمج األسواق على مثال لبلدين. إذا كان لدى البلدان A وB أسواق كهرباء 
منفصلة، كان مستوى السعر في البلد A منخفًضا جًدا )على سبيل المثال، بلد يمتلك حصًصا 

كبيرة من الطاقة الُمتجّددة أو الطاقة النووية أو الليجنيت( وكان مستوى السعر في البلد B مرتفًعا 
نسبًيا )قد يكون هذا البلد بلًدا يمتلك حصًصا كبيرة من الغاز(. وإذا تم دمج كال السوقين، فإن 

السعر سيزداد في البلد A وسينخفض في البلد B. وبشكل عام، ستنخفض تكاليف التوليد 
وأسعار الكهرباء ألن وحدات التوليد األرخص من البلد A تحل محل تشغيل وحدات التوليد األكثر 
تكلفة من البلد B. ويوضح المثال أن تكاليف وفوائد دمج األسواق قد تكون مختلفة بين بلدين 

مشاركين. وفي المثال المعروض، يستفيد المستهلكون في البلد B بينما يستفيد المنتجون في 
البلد A والعكس صحيح. ولكن إذا كانت هناك قدرات ربط بيني محدودة، فإن تأثيرات عملية دمج 
األسواق قد تكون أقل وضوًحا. ويتطلع االتحاد األوروبي إلى الدمج الكامل لألسواق وتكاملها، 

باإلضافة إلى قدرات الروابط البينية الكافية من أجل تقليل إجمالي تكاليف النظام وتمكين التكامل 
الفعال للحصص الكبيرة من مصادر الطاقة الُمتجّددة المتغيرة.

تفعيل مزادات القدرات
الموازنة

المزاد 
اللحظي

السوق 
اليومي 
)المزاد(

المزاد 
اللحظي

المزاد 
اللحظي

تسوية 
الموازنة

أسواق العقود اآلجلة

وقت التسليم3 مساًء، 12D-1 ظهًرا، D-1السنوات المقبلة

التجارة اللحظية المستمرة

شراء خدمات الموازنة

ID ID ID



PA

PB

نظام الجدارة العام

الطلب

الطلبالطلب

P دمج

25 توجيه البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي بشأن القواعد المشتركة للسوق الداخلية للكهرباء )إعادة صياغة( - 

تحليل النص التوفيقي النهائي بهدف االتفاق يضع قواعد تفصيلية لعملية الفصل.
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مالحظة:  في المثال المعروض للبلدين، يستفيد البلد B من انخفاض سعر الكهرباء، بعد دمج 
السوق، في حين أن السعر في إطار دمج األسواق يكون أعلى من ذي قبل في البلد A. ويمكن 
أن يتغير هذا التأثير في ساعة مختلفة. وبشكل عام، يمكن دائًما تلبية الطلب بتكلفة توليد طاقة 

أقل بشكل عام. وال ينظر الشكل بعين االعتبار إلى قيود قدرات الربط البيني. قد تؤدي هذه القيود 
إلى انخفاض توافر محطات الطاقة من البلد A في البلد B والعكس بالعكس، وبالتالي يتغير نظام 

الجدارة العام بشكل طفيف.  

تأثيرات دمج أسواق بلدين الشكل 5

ماذا ُيقصد بالفصل؟
تتوقع قواعد فصل االتحاد األوروبي أن يتم الفصل بين تشغيل وملكية الشبكة وأصول توليد 

الكهرباء وإمدادات الكهرباء. ويتضمن ذلك أيًضا الحكم الذي ينص على عدم امتالك مشغلي 
ق عملية الفصل للسماح  الشبكات ألجهزة تخزين وتشغيلها، مع منح إعفاءات صارمة جًدا. وُتطبَّ
لمولدي وموردي الكهرباء بالعمل في بيئة أسواق حرة وفعالة. وإذا كان مالكو أو مشغلو نظام 

النقل يخضعون لسيطرة شخص أو أشخاص من دول ثالثة، يحق للمفوضية إبداء الرأي في 
التصديق على مالك أو مشغل نظام النقل هذا25.

كيف ُتدار الروابط البينية في االتحاد األوروبي؟
يختلف استخدام الروابط البينية الحالية وتخصيص القدرات المتاحة فيما يتعلق باإلطار الزمني. 

وتوجد مزادات صريحة حالًيا لتخصيص قدرات روابط بينية طويلة األجل، خاصًة في شكل 
حقوق نقل مالي. وُيقصد بالمزاد الصريح أن مشغلي الروابط البينية يبيعون قدرات الروابط 

البينية بالمزاد بما يتماشى مع سوق العقود اآلجلة، ويمكن للمشاركين في السوق االحتفاظ 

المصدر: معهد فراونهوفر لبحوث النظم واالبتكار

الحجم

الحجم الحجم
دمج األسواق

A نظام الجدارة البلدB نظام الجدارة البلد

السعر

السعرالسعر



26 تشمل قوانين Acquis Communautaire المعنية بمجال الطاقة اللوائح التالية:

)1( توجيه البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي رقم EC/72/2009، المؤرخ في 13 يوليو 2009 بشأن القواعد 
 ،MC-EnC/02/2011 المشتركة للسوق الداخلية للكهرباء، على النحو المعتمد بموجب قرار المجلس الوزاري رقم

المؤرخ في 6 أكتوبر 2011.
)2( توجيه البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي رقم EC/73/2009، المؤرخ في 13 يوليو 2009 بشأن القواعد 

MC-/02/2011 المشتركة للسوق الداخلية للغاز الطبيعي، على النحو المعتمد بموجب قرار المجلس الوزاري رقم
EnC، المؤرخ في 6 أكتوبر 2011.

)3( الئحة )المفوضية األوروبية( البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي رقم 2009/714، المؤرخة في 13 يوليو 
2009 بشأن شروط الوصول إلى شبكة التبادالت عبر الحدود في مجال الكهرباء، على النحو المعتمد بموجب 

قرار المجلس الوزاري رقم MC-EnC/02/2011، المؤرخ في 6 أكتوبر 2011.
)4( الئحــة )المفوضيــة األوروبيــة( البرلمــان األوروبــي والمجلــس األوروبي رقــم 2009/715، المؤرخة في 13 يوليو 

2009 بشــأن شــروط الوصول إلى شــبكات نقل الغاز الطبيعي، بصيغتها المعدلة بموجب قرار المفوضية 
األوروبيــة رقــم EU/685/2010، المــؤرخ فــي 10 نوفمبــر 2010، وعلــى النحو المعتمــد بموجب قرار المجلس 

الــوزاري رقــم MC-EnC/02/2011، المــؤرخ في 6 أكتوبر 2011.
)5( توجيه البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي رقم 89/2005/، المؤرخ في 18 يناير 2006 بشأن التدابير الرامية 

لحماية أمن إمدادات الكهرباء واالستثمار في البنية التحتية، على النحو المعتمد بموجب قرار المجلس الوزاري 
رقم MC-EnC/2007/06، المؤرخ في 18 ديسمبر 2007.

)6( التوجيه رقم EC/67/2004، المؤرخ في 26 أبريل 2004 بشأن التدابير الرامية لحماية أمن إمدادات الغاز 
الطبيعي، على النحو المعتمد بموجب قرار المجلس الوزاري رقم MC-EnC/06/2007، المؤرخ في 18 ديسمبر 

.2007
)7( الئحة )االتحاد األوروبي( البرلمان األوروبي والمجلس األوروبي رقم 2013/347، المؤرخة في 17 أبريل 2013 
بشأن المبادئ التوجيهية للبنية التحتية للطاقة عبر أوروبا، على النحو المعتمد بموجب قرار المجلس الوزاري رقم 

MC-EnC/09/2015، المؤرخ في 16 أكتوبر 2015.
https://www.energy-community.org./ :27 يمكنك االطالع على مزيد من المعلومات حول مجتمع الطاقة هنا
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بقدرات الروابط البينية من خالل المشاركة في مثل هذه المزادات. وفي اإلطار الزمني اليومي 
واللحظي، تتضمن عملية دمج األسواق التخصيص الضمني لقدرات الروابط البينية. وفي هذا 

اإلطار الزمني، يعرض المشاركون في السوق فقط أسعارهم في سوق الكهرباء. ويتحقق 
تخصيص قدرات الروابط البينية من خالل خوارزمية تهدف إلى تحقيق أفضل النتائج في السوق. 

في المثال المذكور آنًفا، يتصل مولدو الكهرباء األقل تكلفة من البلد A بالشبكة تلقائًيا لتوفير 
د القدرة المتاحة من قبل مشغلي  الكهرباء للبلد B وُتستخدم قدرة الرابط البيني وفًقا لذلك. وُتحدَّ

أنظمة النقل )TSOs( المعنيين. وقد أشارت وكالة تعاون هيئات تنظيم الطاقة باستمرار في 
تقاريرها لرصد السوق إلى أن القدرات المتاحة للتجارة عبر المناطق أقل بكثير، في معظم الحاالت، 
مما يمكن توقعه من القدرات المرجعية، مع مالحظة وجود مجال كبير للتحسن. ومن ثّم فإن الئحة 

سوق الكهرباء الجديدة تتضمن قواعد أكثر دقة لتحديد القدرات المتاحة للعمل على زيادتها.

هل يمكن لدول ثالثة المشاركة في دمج األسواق؟
إن عملية دمج األسواق في االتحاد األوروبي مفتوحة من حيث المبدأ لمشاركة دول ثالثة بشرط 

ذ هذه الدول أجزاء كبيرة من لوائح االتحاد األوروبي المعنية بقطاع الكهرباء، بما في  أن تنفِّ
ذلك على سبيل المثال ال الحصر، الفصل وتحرير السوق. ففي الوقت الحالي، تشارك النرويج 

فقط، بصفتها عضًوا في المنطقة االقتصادية األوروبية، في عملية دمج األسواق في االتحاد 
ذت الئحة االتحاد األوروبي الكاملة المعنية بالطاقة. وال تشارك سويسرا في  األوروبي ونفَّ

هذه العملية ألنها ال تفي بالشروط المنصوص عليها في قوانين الشبكات ومبادئها التوجيهية 
عون على معاهدة مجتمع الطاقة لعملية إدراجهم في سوق  من أجل المشاركة. ويستعد الموقِّ

الكهرباء المتكامل باالتحاد األوروبي. وقد أبرمت دول مجتمع الطاقة معاهدة مع االتحاد األوروبي 
بهدف إنشاء سوق متكامل للغاز الطبيعي والكهرباء. وقد وافقت هذه الدول في المعاهدة 

على اتباع قوانين Acquis Communautaire ذات الصلة بالطاقة26. وتراقب أمانة مجتمع الطاقة 
بانتظام تقدم البلدان المعنية فيما يتعلق بتنفيذ لوائح االتحاد األوروبي27.
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4.2 اآلثار المترتبة على دول جنوب وشرق المتوسط

الملخص
ثمة جوانب عديدة ذات صلة بدول جنوب وشرق المتوسط في سياق الروابط البينية وأسواق الكهرباء.

حدد االتحاد األوروبي أهداف ربط بيني لقدرة الربط البيني بين الدول األعضاء في االتحاد 
األوروبي. وال ُينَظر حالًيا بعين االعتبار إلى الروابط البينية مع دول ثالثة للوصول إلى هدف الربط 
البيني )باستثناء النرويج وسويسرا(. ولكّن فريق خبراء االتحاد األوروبي المعني بالربط البيني يقّر 

بالحاجة لمناقشة دور عمليات الربط البيني هذه. وتشير األدلة القولية التي قدمها ممثلو الدول 
األعضاء إلى أن إدراج دول ثالثة في عملية تحقيق هدف الرابط البيني قد يعتمد على تكاملها في 

أسواق كهرباء االتحاد األوروبي، وخاصًة توافر قدرة الرابط البيني، وقدرة التوليد والمرونة.

وقد تحصل الروابط البينية لدول ثالثة على حالة "مشروع ذو اهتمام مشترك" وتكون مؤهلة 
للحصول على تمويل من االتحاد األوروبي وإجراءات تخطيط مبسطة إذا ساهم الرابط البيني 

المخطط له أيًضا في تخفيف قيود القدرة الداخلية لالتحاد األوروبي. وفي الوقت الحالي حصل 
مشروع الرابط البيني المخطط له بين تونس وإيطاليا )"ELMED"( على حالة "مشروع ذو اهتمام 

مشترك". 

يمكن ألسمى فوائد التعاون مع االتحاد األوروبي أن تتحقق إذا ما شاركت دول جنوب وشرق 
المتوسط مشاركة كاملة في عملية دمج أسواق االتحاد األوروبي. ولكن هذه المشاركة، بالنسبة 

لمعظم دول جنوب وشرق المتوسط، ستتطلب زيادة قدرات الربط البيني وإعادة هيكلة عميقة 
ألسواق الكهرباء الوطنية، وبالتالي يجب أن ُينظر إليها على أنها عملية أطول أجاًل. ومع ذلك، 

وفيما يخص المشاركة في مشاريع مشتركة للطاقة الُمتجّددة، ينبغي لدول جنوب وشرق 
المتوسط التأكد من إمكانية حفظ وتوافر قدرات الروابط البينية، وإمكانية قيام محطات الطاقة 

الُمتجّددة ببيع الكهرباء الخاصة بها إلى سوق في االتحاد األوروبي.

التوصيات
دعم إدراج دول ثالثة في هدف الربط البيني: في حين ال يمكن للدول الثالثة التأثير مباشرًة  ¡

على العمليات على مستوى االتحاد األوروبي، يمكن لدول جنوب وشرق المتوسط تحديد دول 
االتحاد األوروبي المهتمة والتواصل معها بغية دعم إدراج الروابط البينية لدول جنوب وشرق 
المتوسط في هدف الربط البيني أو تكييف معايير اختيار المشاريع ذات االهتمام المشترك.

زيادة قدرة الرابط البيني: لتمكين تجارة الكهرباء مع دول االتحاد األوروبي، من الضروري زيادة  ¡
قدرات الروابط البينية الموصلة بين االتحاد األوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط. إذ يمكن 

لدول جنوب وشرق المتوسط التواصل مع دول االتحاد األوروبي المهتمة لزيادة قدرات الروابط 
البينية المستقبلية. ويجب إدراج الروابط البينية المخططة لها في قائمة المشاريع ذات االهتمام 

المشترك من أجل الحصول على تمويل من االتحاد األوروبي وإجراءات تخطيط مبسطة. وفي 
الوقت الحالي، تخطط إيطاليا وتونس إلنشاء رابط بيني. وهذا الرابط ُمدَرج كمشروع ذي اهتمام 

مشترك ألنه سيساهم في زيادة قدرات الروابط البينية على الحدود اإليطالية الشمالية، 
وبالتالي تخفيف االزدحام.



تكامــل الســوق والروابــط البينية47

إعداد عملية دمج األسواق ¡
 التعاون مع االتحاد األوروبي أو الدول األعضاء في االتحاد األوروبي -

قد تدخل دول جنوب وشرق المتوسط في اتفاقيات ثنائية أو متعددة األطراف مع دول 
االتحاد األوروبي لزيادة تكامل سوق الكهرباء. ومن ضمن هذه االتفاقيات اتفاقية خارطة 

طريق تجارة الكهرباء المستدامة )SET( المتفق عليها بين المغرب وإسبانيا والبرتغال وفرنسا 
وألمانيا لزيادة تجارة الكهرباء الُمتجّددة بين هذه الدول. ومن الممكن أن تكون مثل هذه 

االتفاقية بمثابة خطوة أولى لمزيد من التعاون لدول جنوب وشرق المتوسط األخرى. وقد 
تكون معاهدة مثل معاهدة مجتمع الطاقة خياًرا آخر، ال سيما إذا كان العديد من دول جنوب 

وشرق المتوسط مهتمة بالتعاون الوثيق مع االتحاد األوروبي.

 تجارة الكهرباء في أسواق الكهرباء بالدول األعضاء في االتحاد األوروبي -
إن أسواق الكهرباء في االتحاد األوروبي مفتوحة لمشاركين من دول جنوب وشرق المتوسط. 

 .)MIBEL( فشركة الكهرباء المغربية تتاجر بالفعل في األسواق اإليبيرية اليومية واللحظية
وقد يكون هذا خياًرا أيًضا لدول الشرق األوسط وشمال إفريقيا )MENA( األخرى. ومع ذلك، 

ستحتاج هذه الدول إلى تخصيص قدرات الروابط البينية الالزمة الستيراد الكهرباء أو تصديرها.
 تحرير أسواق الكهرباء الوطنية -

لالستعداد لتحقيق تكامل أوثق بين أسواق الكهرباء واالتحاد األوروبي، يمكن لدول جنوب 
وشرق المتوسط أن تبدأ في تحرير أسواقها الوطنية للكهرباء. ومن ضمن الخطوات 

الملموسة للتحرير الفصل وتمكين المنافسة في تجارة الكهرباء، باستخدام التبادل الطوعي 
والرسمي للطاقة على سبيل المثال.

 تكامل السوق التدريجي -
يمكن أيًضا دمج األسواق واحًدا تلو اآلخر، مثلما يحدث أيًضا في االتحاد األوروبي. وقد 

ل السماح بالتجارة عبر الحدود من قبل منتجي الطاقة المستقلين خطوة أولى نحو تكامل  ُيمثِّ
السوق. ومن الممكن أن يأتي تكامل األسواق اليومية مع تكامل األسواق اللحظية والعقود 

اآلجلة وأسواق الموازنة كخطوات الحقة.



 حزمــة "الطاقــة النظيفــة لجميــع األوروبييــن" 
ودول البحــر المتوســط: انعكاســـات وفــرص 

48

05
الملخص واالستنتاجات 

والخطوات التالية

تتعلق أهم موضوعات حزمة الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين الخاصة بدول جنوب وشرق 
المتوسط بأنظمة دعم الطاقة الُمتجّددة والروابط البينية وتكامل أسواق الكهرباء.

وفي سياق الطاقات الُمتجّددة، يمكن لدول جنوب وشرق المتوسط المشاركة في برامج الدعم 
الُمتجّددة للدول األعضاء في االتحاد األوروبي في شكل مشاريع مشتركة. ومع أن هذه الفرصة 

متاحة منذ عام 2009، إال أنها لم ُتستغل حتى اآلن. ولكن بموجب حزمة الطاقة النظيفة لجميع 
األوروبيين، قد يصبح األمر أكثر جاذبية للدول األعضاء في االتحاد األوروبي ألنه من الممكن 
أن يتوفر تمويل إضافي من االتحاد، في سياق آلية تمويل االتحاد األوروبي ومرفق توصيل 

أوروبا. فيجب على دول جنوب وشرق المتوسط التواصل مع الدول األعضاء المحتملة في االتحاد 
األوروبي )يتم تحديدها من بين دول أخرى بناًء على مسودة خطط الطاقة والمناخ المتكاملة الخاصة 

بها( من أجل المناصرة والمشاريع الملموسة.

وتجدر اإلشارة إلى أنه في سياق المشاريع المشتركة، ينبغي لمحطات الطاقة الُمتجّددة في دول 
جنوب وشرق المتوسط تطبيق القواعد المعمول بها للحصول على دعم الطاقة الُمتجّددة في 

االتحاد األوروبي. وهذا يعني أن مستويات الدعم سُتحدد بناًء على مزاد علني وسُتدفع األموال 
عالوة على السعر المستلم للكهرباء المباعة للسوق. وباإلضافة إلى ذلك، يجب أن تثبت مشاريع 

الدول الثالثة التصدير الفعلي للكهرباء لالتحاد األوروبي، عن طريق عرض قدرات الروابط البينية 
التي تم الحصول عليها في األوقات التي تعمل فيها المحطة على سبيل المثال. وعليه فإنه من 

أجل الحصول على الدعم، يجب أن تكون المحطات قادرة على االحتفاظ بقدرات الروابط البينية وبيع 
الكهرباء التي تنتجها إلى السوق.

كي تحقق دول جنوب وشرق المتوسط هذا الهدف، يتعين عليها زيادة قدرات الروابط البينية إلى 
االتحاد األوروبي، وعلى األقل، تحرير أسواقها جزئًيا لتمكين تجارة الكهرباء. ويمكن دعم الروابط 

البينية بتمويل من االتحاد األوروبي إذا ُاخِتيرت كمشاريع ذات اهتمام مشترك. وفي هذا الصدد، 
يمكن لدول جنوب وشرق المتوسط محاولة التأثير على عملية اختيار المشروع ذي االهتمام 
المشترك والدعوة إلدراج روابط بينية لدول ثالثة في هدف الربط البيني لالتحاد األوروبي.
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يمكن للدول األعضاء في االتحاد األوروبي ودول جنوب وشرق المتوسط االستفادة على المدى 
الطويل من التكامل التام للسوق بين كال المنطقتين. وبغض النظر عن زيادة قدرات الروابط 

البينية، يتطلب ذلك تحرير أسواق كهرباء دول جنوب وشرق المتوسط وإعادة هيكلتها.

يركز هذا الموجز على المعلومات المتاحة في الوقت الحالي. ومع ذلك، هناك العديد من 
الموضوعات اإلضافية التي قد تهم دول جنوب وشرق المتوسط أيًضا في المستقبل:

ال يحتوي هذا الموجز حتى اآلن على أية معلومات حول أوجه التفاعل بين المشاريع المشتركة  ¡
وسياسات المناخ بموجب اتفاق باريس، وخاصة الوضع المتعلق بخيار الوصول إلى تخفيضات 

الكربون على المستوى الدولي. وقد كان هذا االحتمال يحكمه في السابق آلية التنمية النظيفة 
)CDM(. وفي اتفاق باريس )المادة 6(، تخضع مثل هذه الخيارات لنتائج التخفيف المنقولة دولًيا 

)ITMOs(. ونظًرا ألن القواعد الدقيقة لنتائج التخفيف المنقولة دولًيا )ITMOs( ليست واضحة 
في الوقت الحالي، ال يمكن إجراء مزيد من التحليل ألوجه التفاعل في الوقت الحالي.

في حين يقدم هذا الموجز توصيات عامة لجميع دول جنوب وشرق المتوسط، فإن األوضاع  ¡
المحددة في كل بلد تكون متعددة. ومن ثّم فإنه يمكن تصور توصيات تايلور المقدمة لدول 

محددة في المستقبل.

ال يزال يتعين تحديد تفاصيل حول آليات تمويل االتحاد األوروبي ومشاريع الطاقة الُمتجّددة  ¡
لمرفق توصيل أوروبا في عام 2019. وعليه، ال تتوفر حتى اآلن تفاصيل أكثر من التفاصيل 

الموضحة في الموجز. وقد يكون التحديث المتعلق بالتطورات الجديدة مفيًدا.

وتناقش رابطة مشّغلي شبكات نقل الكهرباء للمتوّسط )MED-TSO( والمفوضية األوروبية حالًيا  ¡
إمكانية إقامة مشروعات خاصة ذات اهتمام مشترك لربط منطقة البحر المتوسط. وستكون 

التطورات التي تتحقق في هذا الصدد بالطبع ذات أهمية لدول جنوب وشرق المتوسط.
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06
الملحق 1: أهداف الطاقة 

الُمتجّددة لعام 2020

بلجيكا
بلغاريا

جمهورية التشيك

الدنمارك

ألمانيا
استونيا

أيرلندا
اليونان

إسبانيا
فرنسا

كرواتيا

إيطاليا
قبرص
قبرص

ليتوانيا

2,2 %

9,4 %

6,1 %

17,0 %

5,8 %

18,0 %

3,1 %

6,9 %

8,7 %

10,3 %

12,6 %

5,2 %

2,9 %

32,6 %

15,0 %

13 %

16 %

13 %

30 %

18 %

25 %

16 %

18 %

20 %

23 %

20 %

17 %

13 %

40 %

23 %

دة من مصادر  حصة الطاقة المولَّ
متجددة في إجمالي االستهالك 
(S2005) 2005 ،النهائي للطاقة

دة من مصادر  هدف حصة الطاقة المولَّ
متجددة في إجمالي االستهالك 
(S2020) 2020 ،النهائي للطاقة

دة من مصادر الجدول 4 األهداف الوطنية الشاملة لحصة الطاقة المولَّ
متجددة في إجمالي االستهالك النهائي للطاقة في عام 2020
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دة من مصادر  حصة الطاقة المولَّ
متجددة في إجمالي االستهالك 
(S2005) 2005 ،النهائي للطاقة

دة من مصادر  هدف حصة الطاقة المولَّ
متجددة في إجمالي االستهالك 
(S2020) 2020 ،النهائي للطاقة

لوكسمبورغ
المجر

مالطا
هولندا

النمسا

بولندا

البرتغال
رومانيا

سلوفينيا
جمهورية سلوفاكيا

فنلندا
السويد

المملكة المتحدة

11 %

13 %

10 %

14 %

34 %

15 %

31 %

24 %

25 %

14 %

38 %

49 %

15 %

0,9 %

4,3 %

0,0 %

2,4 %

23,3 %

7,2 %

20,5 %

17,8 %

16,0 %

6,7 %

28,5 %

39,8%

1,3 %



 حزمــة "الطاقــة النظيفــة لجميــع األوروبييــن" 
ودول البحــر المتوســط: انعكاســـات وفــرص 

52

 الملحق 2: نظرة عامة 
عن محتويات حزمة الطاقة النظيفة 

لجميع األوروبيين

توجيه: أداء الطاقة في المباني
لقد كان توجيه أداء الطاقة في المباني أول المقترحات الثمانية التي كان يتعين االتفاق عليها 

واعتمادها من قبل المشرعين المشاركين في االتحاد األوروبي، أي المفوضية األوروبية 
والبرلمان األوروبي والمجلس األوروبي. يهدف التوجيه إلى االستفادة من اإلمكانات الهائلة 
لتحقيق مكاسب في الكفاءة في قطاع البناء، أكبر قطاع فردي مستهلك للطاقة في أوروبا. 

وستعمل اإلجراءات المتفق عليها على تسريع معدل تجديد المباني صوب أنظمة أكثر كفاءة في 
استخدام الطاقة وتعزيز أداء الطاقة في المباني الجديدة، مما يجعلها أكثر ذكاًء.

ويتمثل أحد إنجازاته الرئيسية في تمهيد طريق واضح نحو قطاع بناء منخفض ومنعدم االنبعاثات 
في االتحاد األوروبي بحلول عام 2050. ويشمل هذا النهج خرائط طريق وطنية تهدف إلى نزع 

الكربون من المباني، ودمج استراتيجيات تجديد المباني طولية المدى وخفض فواتير الطاقة 
المنزلية ومكافحة فقر الطاقة. وعالوة على ذلك، يشجع التوجيه استخدام تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت والتقنيات الذكية في المباني. كما أن دعم تنفيذ البنية التحتية الالزمة للتنقل 
اإللكتروني في جميع المباني وحشد األموال واالستثمارات العامة والخاصة ُيعد جزًءا من 

أهداف التوجيه.

توجيه: الطاقة الُمتجّددة
يتوقع اإلطار التنظيمي المعتمد حديًثا تحقيق هدف ملزم للطاقة الُمتجّددة لالتحاد األوروبي 

لعام 2030 بنسبة %32 من إجمالي استهالك الطاقة النهائي، بما في ذلك بند المراجعة 
التصاعدية المحتملة في عام 2023. ويتعين على الدول األعضاء تخصيص مساهمات وطنية 

لتحقيق هذا الهدف المشترك، كجزء من خطط الطاقة والمناخ الوطنية المتكاملة، كما هو مبّين 
في الئحة الحوكمة.

وسيدعم االتحاد األوروبي الدول األعضاء من خالل إطار تمكيني من أجل تحقيق هدف 2030 
من خالل، على سبيل المثال، توفير أموال من االتحاد األوروبي في شكل أدوات مالية. وتشير 

المادتان 3 و4 )ج( صراحًة إلى تعزيز التعاون بين الدول األعضاء والدول الثالثة كهدف مشروع 
لتوفير هذه األموال.

07
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وعالوة على ذلك، يتيح هذا التوجيه للدول األعضاء إمكانية تطبيق برامج الدعم للوصول إلى 
دة من مصادر طاقة متجددة  أهدافها الوطنية، ولكن يجب أن تحفز هذه البرامج دمج الكهرباء المولَّ
في سوق الكهرباء "بطريقة قائمة على السوق ومستجيبة له". وهذا يعني من الناحية العملية 

أنه يجب تقديم هذا الدعم في شكل عالوات سوق )ثابتة أو متقلبة( أو شهادات خضراء قابلة 
دة من  للتداول، على الرغم من أنه يمكن تقديم إعفاءات لألجهزة الصغيرة. ولدمج الكهرباء المولَّ

مصادر طاقة متجددة في السوق، يجب أن يعتمد مستوى الدعم على عملية تنافسية، مثل 
المزادات، مع إمكانية إعفاء المنشآت الصغيرة والمشاريع االيضاحية. وعلى الرغم من أن المزادات 

المحايدة من الناحية التكنولوجية متوقعة، فإن التوجيه يسرد قائمة ببنود اإلعفاء، التي تسمح 
بالمناقصات الخاصة بالتكنولوجيا.

ويقدم توجيه الطاقة الُمتجّددة الثاني اآلليات التالية، على الرغم من أنها ليست إلزامية، لدعم 
مشاريع الطاقة الُمتجّددة في الدول األعضاء/الدول الثالثة األخرى:

المشاريع المشتركة بين الدول األعضاء ¡

المشاريع المشتركة بين الدول األعضاء ودول ثالثة ¡

برامج الدعم المشترك بين  الدول األعضاء. ¡

تتضمن التعديالت اإلضافية للتوجيه ما يلي:

تبسيط واالجراءات االدارية وتقليلها ¡

تنفيذ إطار تنظيمي واضح ومستقر لالستهالك الذاتي ¡

زيادة مستوى الطموح لقطاعي النقل والتدفئة/التبريد ¡

تحسين استدامة استخدام الطاقة الحيوية ¡

التمديد إذا كان الربط البيني يستهدف %15 من القدرات المركبة ¡

إنشاء كيانات إقليمية. ¡
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توجيه: كفاءة الطاقة
ينص توجيه كفاءة الطاقة على هدف كفاءة طاقة لالتحاد األوروبي نسبته %32.5، شاماًل بند 

مراجعة تصاعدية محتملة بحلول عام 2023، مثل بند الطاقة الُمتجّددة الثاني. يهدف هذا التوجيه 
إلى توفير آليات لتحقيق أهداف اتفاق باريس من خالل تقليل احتياجات االتحاد األوروبي من 

الطاقة، مما يجعل االتحاد أقل اعتماًدا على الموردين الخارجيين للوقود األحفوري، وخفض فواتير 
الطاقة للمستهلكين، والحد من فقر الطاقة، وحماية البيئة.  

وعلى وجه التحديد، يمد التوجيه التزامات توفير الطاقة السنوية إلى ما بعد عام 2020 للدول 
األعضاء بهدف جذب المزيد من االستثمارات الخاصة، وتحقيق وفورات حقيقية في الطاقة في 

الفترة المقبلة من عام 2021 إلى عام 2030.

ويهدف القياس الفردي المحّسن وفواتير الطاقة الحرارية إلى تمكين المستهلكين من فهم فواتير 
التدفئة والتحكم فيها بشكل أفضل. ويتماشى ذلك مع القواعد الوطنية الشفافة بشأن تخصيص 

تكلفة التدفئة والتبريد واستهالك الماء الساخن في المباني ذات األنظمة الجماعية.

وبشكل عام، يهدف التوجيه إلى تقليل فواتير الطاقة للمستهلكين والتكاليف الصحية للمجتمع، 
للتعامل مع مشكلة فقر الطاقة واستغالل التأثيرات اإليجابية على النمو االقتصادي والعمالة.

الئحة: الحوكمة
على عكس ما ورد في الوثائق الموصوفة سابًقا، فإن الئحة الحوكمة هي موضوع جديد تماًما 
لحزمة الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين، يرتبط ارتباًطا وثيًقا باستراتيجية اتحاد الطاقة. ويهدف 

نظام الحوكمة الجديد إلى ضمان تحقيق أهداف االتحاد األوروبي للطاقة والمناخ بحلول عام 2030 
وما بعدها بطريقة فعالة وشفافة.

ستكون هذه الالئحة الئحة أساسية لتحقيق أهداف اتحاد الطاقة وضمان اتخاذ إجراءات كافية 
لتحقيق أهداف االتحاد األوروبي الخاصة بالمناخ والطاقة لعام 2030. ومن ثّم فإنها تحدد العملية 

السياسية لكيفية عمل الدول األعضاء ومفوضية االتحاد األوروبي مًعا، وكذلك تعاون الدول 
األعضاء فيما بينها، من أجل تحقيق األهداف المحددة. كما تهدف الالئحة إلى منح الدول األعضاء 

المرونة الالزمة وفًقا لظروفها المحددة، مع ضمان تماشي األهداف والغايات الوطنية مع أهداف 
االتحاد األوروبي، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون اإلقليمي.

وعلى وجه التحديد، تتطلب الئحة الحوكمة من الدول األعضاء إعداد خطط طاقة ومناخ وطنية 
متكاملة )NEPCs( للفترة من 2021 إلى 2030. إذ تغطي هذه الخطط الموحدة جميع األبعاد 

الخمسة التحاد الطاقة على المدى الطويل. وتجري مواءمة معدل تكرار وتوقيت التزامات اإلبالغ، 
بحيث يتم تقليل التكاليف اإلدارية وعدم اليقين في جميع أنحاء االتحاد األوروبي. وباإلضافة 

إلى ذلك، يطلب االتحاد األوروبي من الدول األعضاء تقديم معلومات حول استراتيجياتها بشأن 
الطاقة والمناخ خارج األفق الزمني لعام 2030 للتأكد من أن االتحاد األوروبي يلتزم باتفاق باريس; 

لكن مستوى التفاصيل أقل من األفق الزمني لعام 2030.

كما تتوقع الالئحة آلية قوية لضمان تحقيق أهداف الطاقة الُمتجّددة الجماعية لالتحاد األوروبي، 
على الرغم من عدم تفعيل بعد تفعيل "سد الفجوات" في صناديق االستثمار الُمتجّددة. يرد ذكر 

المزيد من التفاصيل في القسم 2.



الملحــق 552

تصميم سوق الكهرباء
يتكون جزء الحزمة، المعني بتصميم سوق الكهرباء، من ثالثة مقترحات منفصلة: الئحة الكهرباء، 

وتوجيه الكهرباء، والئحة التأهب للمخاطر. ويتعامل المقترح األخير في القائمة مع تكييف وتحديث 
اللوائح المتعلقة بوكالة تعاون هيئات تنظيم الطاقة. وبالنسبة لجميع الوثائق، يوجد اتفاق 

سياسي، لكن االعتماد النهائي معلق.

وفيما يلي القضايا الرئيسية لتوجيه سوق الكهرباء والئحة سوق الكهرباء والئحة اتقاء المخاطر:

تعريفات مرنة للمستهلكين
يتعين على موردي الكهرباء الذين لديهم أكثر من 200000 عميل عرض تعريفات مرنة للكهرباء 

في المستقبل. فهذا من شأنه أن يتيح للعمالء الذين يستخدمون عدادات ذكية تخفيض فاتورة 
الكهرباء عن طريق ضبط أنماط استهالكهم وفًقا إلشارات األسعار. وبهذه الطريقة، قد يصبح 

الطلب أكثر مرونة ويسهم في دمج كهرباء الرياح المتغيرة والكهرباء الشمسية في النظام.

تسويق القدرات المتاحة
يمكن لكبار المستهلكين تقليل تكاليف الكهرباء عن طريق تقديم قدرات الطاقة الكهربائية غير 

الالزمة للسوق. ويمكن دعم هذا اإلجراء من قبل مجّمعين مستقلين ال يتعين عليهم أن يكونوا 
دي كهرباء ويمكن أن يدعموا عملية تسويق بيع القدرات الفائضة. مورِّ

إطار زمني مدته 15 دقيقة لتجارة الكهرباء
بتقليل اإلطار الزمني للتجارة من ساعة واحدة )معظم الدول باستثناء ألمانيا( إلى 15 دقيقة، يتم 

تسهيل مبيعات اإلنتاج المتغير لمصادر الطاقة الُمتجّددة مقارنًة بالوحدات الزمنية األطول. كما 
ل اإلطار الزمني األقصر التجارة عبر الحدود. يسهِّ

 تحسين أمن إمدادات من خالل التنسيق األفضل على مستوى االتحاد 
األوروبي

لقد أدركت الدول األعضاء في االتحاد األوروبي أنه يمكن تحقيق أمن اإلمدادات بطريقة أكثر 
فعالية وموثوقية من حيث التكلفة إذا كان اإلنتاج واالستهالك متوازنين في جميع أنحاء أوروبا. 

ومن ثّم فإنه يتعين على الدول األعضاء أن تنظر بعين االعتبار إلى قدرات محطات توليد الكهرباء 
في الدول المجاورة، عند اتخاذ تدابير لضمان أمن اإلمدادات. ونتيجة لذلك، سينخفض العدد 

اإلجمالي لمحطات الطاقة االحتياطية المطلوبة والتكاليف المتعلقة بها. كما تنص الالئحة الجديدة 
المعنية باتقاء المخاطر على أنه يتعين على الدول األعضاء وضع خطط اتقاء المخاطر تتضمن 

تدابير التقاء األزمات وإدارتها على المستوى الوطني وعبر الحدود.

مراكز التنسيق اإلقليمي
تتولى مراكز التنسيق اإلقليمية مهاَم جديدة في مجال أمن اإلمدادات وتجارة الكهرباء. ويتعاون 

مشغلو أنظمة النقل في المناطق المعنية في حساب قدرات التجارة اليومية، وغيره من األمور.

تعزيز هائل لتبادل الكهرباء عبر الحدود
تنص الئحة سوق الكهرباء الجديدة على أن تكون ما ُتسمى بالروابط البينية أكثر انفتاًحا لتبادل 

الكهرباء عبر الحدود. ووفًقا لهذه الالئحة، يجب أن َتزيد قدرات التجارة تدريجًيا إلى 70 بالمائة من 
القدرة المتاحة فنًيا في المستقبل )مع النظر بعين االعتبار إلى حدود األمن التشغيلي والطوارئ(. 

وذلك بهدف زيادة تجارة الكهرباء على مستوى االتحاد األوروبي. ويتضمن ذلك أيًضا مسألة 
كيفية تعامل الدول األعضاء مع اختناقات الشبكات الداخلية. كما أن زيادة التجارة عبر الحدود تزيد 
من الضغط على الشبكات. وغالًبا ما تغلق الدول األعضاء حدودها حتى اآلن عندما يكون لديها 
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اختناقات في الشبكة الداخلية، وبالتالي يفضلون تجارة الكهرباء الوطنية. واآلن، تنص الئحة سوق 
الكهرباء على أنه يجب على الدول األعضاء الوصول إلى الحد األدنى للقيمة البالغ 70 بالمائة 

وإتاحته لتجارة الكهرباء عبر الحدود. وقد تقرر الدول األعضاء التي تعاني من اختناقات داخلية في 
المستقبل ما إذا كانت ستقسم سوق الكهرباء إلى عدة مناطق مزايدة/مناطق أسعار أو ستقدم 

خطة عمل للحد من اختناقات الشبكات. وسُيمنح أي شخص يقدم خطة عمل من هذا القبيل 
فترة انتقالية حتى نهاية عام 2025، والتي يجب خاللها رفع الروابط البينية تدريجًيا من مستوى 

استخدامها الحالي إلى 70 بالمائة.

متطلبات الحد من محطات الطاقة كثيفة ثاني أكسيد الكربون في أسواق القدرات 
الكهربائية

إن الحد األدنى لمتطلبات أسواق القدرات الكهربائية ُيعد مسألة جديدة أيًضا. ففي سوق القدرة 
الكهربائية، يتلقى مشغلو محطات الطاقة أموااًل لتوفير هذه القدرة. وتحتوي الئحة سوق الكهرباء 

ه ألسواق القدرات هذه. وباإلضافة إلى ذلك،  على متطلبات تهدف إلى الحد من التأثير المشوِّ
م معيار أداء انبعاثات )EPS( قيمته 550 جم ثاني أكسيد الكربون/كيلووات ساعة. وهذا من  سُيقدَّ

شأنه أن يحد من مشاركة محطات توليد الطاقة كثيفة ثاني أكسيد الكربون في آليات القدرات 

في المستقبل. وسُتطبق القيمة القصوى على المحطات الجديدة اعتباًرا من عام 2020، وعلى 
المحطات الحالية اعتباًرا من عام 2025. ومن ثّم فإن معيار أداء انبعاثات )EPS( يضع إشارة سياسية 

واضحة لالستثمارات الجديدة الصديقة للمناخ في أوروبا.

 التزام محطات الطاقة الُمتجّددة الكبيرة بالمشاركة في أسواق الكهرباء 
في ظروف متساوية

لن يستفيد مشغلو محطات الطاقة الجديدة الكبيرة في جميع أنحاء أوروبا من أولية االتصال 
بالشبكة. وُيستثنى من ذلك المحطات الصغيرة التي َتِقل قدرتها عن 400 كيلووات )أقل من 200 
كيلووات من عام 2026( والمنشآت الموجودة بالفعل، والتي ستستمر في االستفادة من أولوية 

االتصال بالشبكة. ويمكن للدول األعضاء، في ظل ظروف معينة، أن تقرر عدم تطبيق أولوية 
االتصال بالشبكة على المحطات الصغيرة.



 28 المفوضية األوروبية، القوانين والمبادئ التوجيهية الخاصة بشبكات الكهرباء )عبر اإلنترنت(، متاحة على:

https://ec.europa.eu/energy/en/topics/markets-and-consumers/wholesale-market/electricity-network-codes
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قواعد أولوية الوصول للطاقة الُمتجّددة التي يجب ترسيخها في جميع أنحاء 
أوروبا

سيتم أيًضا تعزيز أولوية تغذية الطاقات الُمتجّددة في شبكة الكهرباء. وستحظى الطاقات 
الُمتجّددة باألولوية في حاالت اختناق الشبكات في جميع أنحاء أوروبا، وقد يتم تقييدها كآخر 

المنِتجين. في حالة وجود مثل هذه اللوائح، يجب تعويض مشغلي المحطات.

لوائح االتحاد األوروبي بشأن دمج األسواق والتوازن وإدارة الروابط البينية
تتيح القوانين والمبادئ التوجيهية الخاصة بشبكات الكهرباء في االتحاد األوروبي )قوانين 

الشبكات(28 زيادة تكامل أسواق الكهرباء داخل االتحاد األوروبي. على سبيل المثال، في اإلطار 
الزمني اليومي، يتم اآلن توفيق وقت إغالق البوابة بين جميع دول االتحاد األوروبي وتقريًبا جميع 
األسواق في جميع أنحاء االتحاد األوروبي - أي أنه توجد خوارزمية مشتركة تحدد نظام الجدارة على 

مستوى االتحاد األوروبي - ويتم تخصيص قدرات الروابط البينية ضمنًيا كجزء من التداول في 
المزاد اليومي في تصميم سوق الكهرباء المستند إلى التدفق. وقد دخلت عملية دمج األسواق 
مؤخًرا في األسواق اللحظية. كما يستمر بذل الجهود من أجل أسواق الموازنة المشتركة، وتقييم 
الكفاية اإلقليمية، وتوثيق التعاون في سوق العقود اآلجلة. وتقتصر مبادرات دمج األسواق حالًيا 

على الدول التي تطبق قواعد سوق الكهرباء في االتحاد األوروبي. ويجب تنظيم عملية إدارة 
لة لدول ثالثة مثل دول البحر المتوسط على أساس ثنائي. الروابط البينية الموصِّ
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مسرد المصطلحات

NREAP )National Renewable Energy Action Plan(

SET )Sustainable Electricity Trade(

TEN-E )Trans-European Energy Network - 
regulation(

TSO )Transmission System Operator(

خطط العمل الوطنية للطاقة الُمتجّددة

تجارة الكهرباء المستدامة

شبكات الطاقة عبر أوروبا )الئحة(

مشغل نظام النقل

CCS )Carbon Capture and Storage(

CCU )Carbon Capture and Utlization(

CDM )Clean Development Mechanism(

CEDARE )Centre for Environment and 
Development for the Arab Region and Europe( 

CESEC )Central and South Eastern Europe 
Energy Connectivity(

CE4ALL )Clean Energy for All Europeans - 
EU Legislative Package(

EBRD )European Bank for Reconstruction 
and Development(

EFSI )European Fund for Strategic 
Investment(

EPS )Emission Performance Standard(

EU-ETS )EU Emissions Trade System(

ITMOs )Internationally Transferred 
Mitigation Outcomes(

MASEN )Moroccan Agency for Sustainable 
Energy(

MEDENER )Mediterranean Association Of 
National Agencies for Energy Management(

MEDREG )Mediterranean Energy Regulators(

MIBEL )Iberian Electricity Market(

NEAP )National Energy Efficiency Action Plan(

NECP )National Energy and Climate Plan(

تقنية احتجاز الكربون وتخزينه

تقنية احتجاز الكربون واستخدامه

آلية التنمية النظيفة

مركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية واألوروبية

مجموعة ربط الطاقة لوسط وجنوب شرق أوروبا

الطاقة النظيفة لجميع األوروبيين )حزمة تشريعية لالتحاد األوروبي(

البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية

الصندوق األوروبي لالستثمارات االستراتيجية

معيار أداء االنبعاثات

نظام االتحاد األوروبي لتداول االنبعاثات

الخيارات لنتائج التخفيف المنقولة دولًيا

الوكالة المغربية للطاقة المستدامة

االتحاد المتوسطي للوكاالت الوطنية إلدارة الطاقة

جمعية منظمي الطاقة لدول حوض البحر األبيض المتوسط 

السوق اإليبيرية اليومية واللحظية

خطط العمل الوطنية لكفاءة الطاقة

خطط العمل الوطنية للتغيير المناخي




