
الفصل العاشر | الطاقة والمياه

173 Dubai_DED DubaiDED Dubai DED

     
     

     
 

 

         

    

 

  
     

  
 

 

   

  
  

  
    

    
 

   
    

  

ُ

 2050 استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 
 الستقطاب االستثمار األجنبي والشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص تخطط دبي

يتها للطاقة النظيفة حقيقة على أرض الواقع. وتسعى استراتيجية دبيلجعل استراتيج
 .2050 إلى تحويل دبي إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة بحلول عام 2050 للطاقة النظيفة 

16% بنســبة الكربون انبعاثات  خفض
المدينة إلى دبي وتحويل 2021 بحلــول

العالم  في األقل الكربونية البصمة ذات
.2050 بحلول

المستهدف: 1 
بالمئة 61 إلى الطاقة مزيج في الطبيعي الغــاز حصــة خفــض

دبي في والمتجددة النظيفة الطاقة حصــة  زيــادة

المستهدف: 2 

دبي: 3 ومياه كهرباء هيئة مبــادرات

˜ %16 
الكربون  انبعاثات
2021 عام بحلول

%25 %7

2020 2030بحلول بحلول

%75

2050 بحلول

بن  محمد  مجمع
مكتوم آل راشد
الشمسية  للطاقة

األخضر للتنقل دبي مبــادرة

استعمال  على للتشجيع •
والهايبرد الكهربائية المركبات

الكربونية  االنبعاثات خفض •
الطرق على النقل قطاع فــي

هيئة  أعلنت ،2017 مارس فــي •
زيادة عن دبي ومياه كهربــاء

المركبات  شــحن محطات  عدد
في محطة 200 إلى الكهربائية

دبي أنحاء  مختلف

دبي شمس مبادرة
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