تعزيز مركبات الطاقة الجديدة (نيف) – مدينة شنجن الصينية

عن التجربة
• يف عام  ،2010بلغت الانبعااثت من قطاع النقل يف ش نجن  23مليون طن من اثين أكس يد الكربون ،مبا يعادل ٪42
من اجاميل مجيع الانبعااثت يف املدينة .ابلرمغ من أن عدد احلافالت وس يارات الجرة يشلك فقط  ٪1.1من اجاميل
أنواع الس يارات يف املدينة ولكهنا أيضا مسؤوةل عن مخس اجاميل انبعااثت املدينة.
•يف عام  ، 2009وملعاجلة ارتفاع أسعار النفط والضغوط البيئية املزتايدة ،اجمتعت جلنة التمنية والاصالح يف ش نجن
(سدرك (وجلنة النقل يف ش نجن الطالق برانمج خاص بتعزيز مركبات الطاقة اجلديدة .وهيدف هذا املرشوع اىل استبدال
املركبات التقليدية بس يارات الطاقة اجلديدة) نيف (يف مجيع أحناء املدينة للحد من انبعااثت اثين أكس يد الكربون
وحتسني نوعية الهواء .ومع ذكل ،يواجه مرشوع مركبة الطاقة اجلديدة عدة عراقيل مهنا ارتفاع تلكفة الرشاء،وعدم قبول
املس هتلكني .وتتطلب هذه التحدايت خطة معل قوية تس هتدف قطاع النقل وترشك مجيع أحصاب امللصلحة ،مبن فمه
املواطنون.

التطبيق
• وحيدد هذا املرشوع هدفني رئيسني -:هدف قلصري املدى يمتثل يف اضافة  35 000نيف يف الس نتني
املقبلتني ،وهدف طويل املدى يمتثل يف الوصول اىل نظام ايكولويج لالنبعاث اللصفرية.
• وقد أظهر املرشوع ابلفعل نتاجئ ملموسة .وقد مكن أسطول نيف ش نجن من خفض انبعااثت اثين
أكس يد الكربون مبقدار  160ألف طن بني عايم  2009و  ، 2013المر اذلي أدى اىل أن تقع املدينة
يف املراكز العرشة الاوىل من أجل أفضل نوعية هواء يف اللصني ،وفقا ملا ذكرته واكةل البيئة اللصينية.

النتائج
اعمتدت ش نجن منوذج العامل املبتكرة ،حيث اس هتدفت بنجاح ملصنعي الس يارات ورشاكت النقل ،ومشغيل احلافالت
وس يارات الجرة ومعاهد البحوث الس ياسة ،واملواطنني لتعزيز خطة س يارات الطاقة اجلديدة.
• اسرتاتيجية املدينة يه اعطاء الولوية للنقل العام املكهرب احلافالت وس يارات الجرة ،والانتقال تدرجييا حنو
الس يارات اخلاصة.
• ويف اكنون الول  /ديسمرب  ، 2013اكن يعمل يف املدينة  3050وحدة من حافالت الطاقة اجلديدة متثل  20يف املائة
من احلافالت العامة يف ش نجن ،و 850س يارة أجرة كهرابئية صديقة للبيئة متثل  6يف املائة من س يارات الجرة يف
ش نجن.

-:رابط التجربة
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