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ثالثة بحوث تتقاسم الجائزة األولى لمنظمة أوابك
اآلثار البيئية واالقتصادية المحتملة لحرق وتنفيس الغاز المصاحب
للبترول بدول األوابك :دراسة استشرافية باستخدام نموذج الشبكات
العصبية االصطناعية

د .العيد قريشي  ،د .محمد بوسنة

تطبيق آليات تسعير الكربون على مصادر الطاقة :بين الحتمية
والبدائل الممكنة ،دراسة حالة بعض الدول العربية ،مع اإلشارة
لتأثير جائحة كورونا كوفيد19 -

د .آمال تباني

التكامل بين الطاقة المتجددة وصناعة النفط والغاز :رؤية في ضوء
االقتصاد الدائري واقتصاديات التآزر بالتطبيق على دول األوابك

د .محمود سيد علي الصادق

مجلة فصلية محكمة تصدر عن األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية المصدرة للبترول
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االشتراك السنوي :

 4أعداد (ويشمل أجور البريد)

البلـــدان العــربيـــة
لألفراد :

 8د .ك أو  25دوالراً أمريكياً

للمؤسسات :

 12د.ك أو  45دوالراً أمريكياً

البلدان األخرى
لألفراد :

 30دوالراً أمريكياً

للمؤسسات :

 50دوالراً أمريكياً

االشتراكات باسم  :منظمة األقطار العربية المصدرة للبترول

جميــع حقــوق الطبــع محفوظــة ويجوز االقتبــاس مع ذكر اسم المجلة.
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قواعد النشر في المجلة
تعريف بالمجلة واهدافها

النفط والتعاون العربي مجلة فصلية محكمة تعنى بشؤون النفط والغاز والطاقة حيث تستقطب
نخبة من المتخصصين العرب واألجانب لنشر أبحاثهم وتعزيز التعاون العلمي في المجاالت التي
تغطيها المجلة ،كما تقوم على تشجيع الباحثين على إنجاز بحوثهم المبتكرة واإلسهام في نشر
المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على متابعة التطورات العلمية
في مجال الصناعة البترولية.
األبحاث

كافة األبحاث التي تتعلق بالنفط والغاز والطاقة والتي تهدف إلى الحصول على إضافات
جديدة في حقل الفكر اإلقتصادي العربي.
مراجعة األبحاث والكتب

تقوم المجلة بنشر المقاالت التي تقدم مراجعة تحليلية لكتب أو دراسات تم نشرها حول
صناعة النفط والغاز والطاقة عموماً ،بحيث تكون هذه المقاالت مرجعاً للباحثين حول أحدث وأهم
اإلصدارات المتعلقة بالصناعة البترولية.
التقارير

تتناول التقارير وقائع مؤتمر أو ندوة حضرها الكاتب ،شريطة أن تكون مواضيعها ذات صلة
بالنفط والغاز والطاقة ،كما يشترط استئذان الجهة التي أوفدته للمؤتمر أو المؤسسات المشرفة
عليه لكي تسمح له بنشرها في مجلتنا .وأن ال تزيد عدد صفحات التقرير عن  10صفحات مع
كافة األشكال والخرائط والجداول إن وجدت.
شروط البحث

•نشر األبحاث العلمية األصيلة التي تلتزم بمنهجية البحث العلمي وخطواته المتعارف عليها
دولياً ومكتوبة باللغة العربية.
•أن ال يتجاوز البحث العلمي المنشور على  40صفحة( ،متن البحث ،الجداول واالشكال)
ً
كامال إلى المجلة على شكل .word document
بدون قائمة المراجع ،ويرسل إلكترونيا
•ترسل األشكال ،الخرائط والصور في ملف اضافي على شكل .JPEG
•استخدام خط  Times New Romanفي الكتابة وبحجم  ،12وأن تكون المسافة بين
األسطر  .1.5وأن تكون تنسيق الهوامش الكلمات بطريقة .Justified
•أن يتم اإلشارة الى مصادر المعلومات بطريقة علمية واضحة.
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•عند اقتباس أي معلومات من أي مصدر (إذا كانت المعلومات رقميه أو رؤية معينة أو تحليل ما)
يجب أن ال يتم االقتباس الحرفي وإنما يتم أخذ أساس الفكرة وإعادة صياغتها بأسلوب الباحث
نفسه ،واإلشارة إلى مصدر اإلقتباس .أما في حاالت اإلقتباس الحرفي فتضع المادة المقتبسة

بين عالمتي اإلقتباس (“.)‟...
•يفضل أن تذكر المدن ومراكز األبحاث والشركات والجامعات االجنبية الواردة في
سياق البحث باللغة االنجليزية وال تكتب باللغة العربية.
•إرفاق نسخة من السيرة العلمية للباحث مع البحث المرسل.
•تعبر جميع األفكار المنشورة في المجلة عن آراء كاتبيها وال تعبر بالضرورة عن وجهة
نظر جهة اإلصدار ويخضع ترتيب األبحاث المنشورة وفقاً لالعتبارات الفنية.
•البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ابداء األسباب.

ترسل المقاالت والمراجعات باسم رئيس التحرير ،مجلة النفط والتعاون العربي ،أوابك،
ص .ب 20501 :الصفاة -الرمز البريدي 13066 :دولة الكويت
الهاتف 00965- 24959000 :أو 00965-24959779
الفاكس00965 - 24959755 :
البريد االلكتروني oapec@oapecorg.org
موقع األوابك على االنترنت www.oapecorg.org
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المحتويات
األبحاث

اآلثار البيئية واالقتصادية المحتملة لحرق وتنفيس الغاز المصاحب
للبترول بدول األوابك :دراسة استشرافية باستخدام نموذج الشبكات
العصبية االصطناعية
د .العيد قريشي  ،د .محمد بوسنة

9

تطبيق آليات تسعير الكربون على مصادر الطاقة :بين الحتمية والبدائل
الممكنة ،دراسة حالة بعض الدول العربية ،مع اإلشارة لتأثير جائحة
كورونا كوفيد 19 -
د .آمال تباني

39

التكامل بين الطاقة المتجددة وصناعة النفط والغاز :رؤية في ضوء
االقتصاد الدائري واقتصاديات التآزر بالتطبيق على دول األوابك
د .محمود سيد علي الصادق

مجلة عربية تهتم بنشر المعرفة والثقافة البترولية وتلك المتعلقة بالطاقة وتعميمها والعمل على متابعة التطورات العلمية في مجال الصناعة البترولية
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البحـث األول

تقييم األثرالبيئي ملنشآت صناعة البترول والطاقة وطرق املعالجة
مجلة النفط والتعاون العربي
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Associated Petroleum Gas in the OAPEC countries
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A prospective study using the neural networks model
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 .1مقدمة:
تةا د احهق صم في اقةن األخيرة ب س ة ةةنل اانقصف األنظا على ا س ة ةةقوى الدةلي ة ت املحلي ،لث أص ة ة ت
النثير مل الدةل تهقم بصقتصر ال لعل ل نصعصت القصئ بهص ،ص اك ه هذه ال نصعصت مل ت وث ل يئ املح ل .
ومص ،ةخ ة ةةو م
ة ق ر ال ة ةةنصع ال ترةلل مل أ ثر ال ة ةةنصعصت إفةا م ا ل وتصت ع م
ص ة ةص الق وث ال وائيي لث
م
نقج عنهةةص مج وع ة مل ال ةةص ات التي ا ة ة ة ةكةةل م
خطةا على ال يئ ة  ،ةمل أبة هةةص ال ةةص ا ة ة ة ة ةةص ة ل ترةل ا س ة ة ة ة
اانقصف.

إخق صرا ب ص الة  )Associated Petroleum Gas( APGةالذي قم تنفيسه ة ةره أتنصء مة
م
ففي ال نصع ال ترةلل هنصك تالث اسق صحت ل ص ا ص ل ترةل ( ،(Björn & Rojas hilje, 2015لث
نل اسقخدامه ،أة ةره ،أة تنفيسه في ال الو الجوي .ة م ق د بصحسقخدام إعص ة قنه في اقبصر ،ضخه في
ش ن ال ص  ،سيل ه إلى غص بترةل مسصل ،أة توللد الطصر في ا ورع .بين ص القنفيس فياير إلى ااطال ا ق د
ل ص ا م ص  .ة نقج عل هذا إن صتصت عصلل م
جدا مل غص ا لثص  .أمص الحصل األخيرة فهي الحة في فوه ال ئر أة
م
مص س بصلا  ،ة نل أ دث باكل مسق ة أة ةري أة مؤرت .ة نقج عل ة ال ص ا ص ل ترةل
باكل خصص تصني أ سلد النةبو .CO2
2

12

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 177

مةي د خلصر إطال ال ص في ال الو الجوي عل طة ق الحة ةالقنفيس م صرس أسصسل في إنقصف ال ترةل

البحـث األول

ةال ص  ،ةذلك ألس صب تق ق بصلسالم في ا قصم األةل ( . (Kearns, et al., 2000فقد ت ي أ إنقصف ال ترةل الخصم ةال ص
الط لعي بدة ة ةتنفيس ح نل ع ملص ،ح مل النص ل الققنل ةح مل النص ل احرق ص  .ةفي مواج هذا
الق دي ،م ح مل ا نصس ف م أه ل القنتير الققني ةاحرق ص ي ةال لئي ةاحجق صعي للحة ةالقنفيس في إنقصف
ال ترةل الخصم ةال ص الط لعي .(Stanley, Kiran, Paul, & Colin, 2016( .لنل بص قصبل ،يسصهم ة ةتنفيس ال ص
م
ا ص ل ترةل في لير ا نصخ ،ة ؤتة س م ص على ال يئ مل خالل إن صتصت تصني أ سلد النةبو ةالنةبو األسو
م
م
ةا وتصت األخةى .إضصف إلى أنه يهدر مور ا ت لنص ل طصر نل اسقخدامه ل نهوض بصلقن ل ا سقدام ل دا
م
ا نقج . (The World Bank, 2015( .
م
ة واج اقتصر الس ل ل ل ة ال ص ا ص  ،ظ ةت ال د د مل الج و ةا ص رات للحد مل هذه
الظصهةة ،أبة هص " مبادرة الوقف التام للحرق الروتيني للغاز بحلول عام (Global Gas Flaring Reduction 2030

 Partnership (GGFR(, 2021(.فصلاةا ال ص ل لخفض ة ال ص ( Global Gas Flaring Reduction Partnership
( ((GGFRالتي د ةهص ال نك الدةلي

ل على إنهصء ع لصت إ ةا ال ص الةةتلنل في موارع إنقصف ال ترةل في أن صء

ال صلم.
مل ال ص ا

م

ص

باكل ممسةو في آحو قول

ففي كل عصم ،قم ة والي  140م لصر متر من
م
م
ال ترةل .ةرصل مؤ دة ا ص رة إ هذه الن ل ت ثل أ ثر مل  300م لو طل مل تصني أ سلد النةبو ا ن ث في
ال الو الجوي ،ةهو مص مي ص ل اان صتصت النصج عل والي  77م لو سلصرة (The World Bank, 2015(.
م
ة ا د الدةل ال ترةلل ال ةبل ة ةتنفيس لصت مم ق رة مل ال ص ا ص سنو م ص ،ف س تقد ةات
ا نظ ال ةبل ا درة ل ترةل (أةابك( ب ت سن  2018ل ال ص ا م ص ل ترةل الفصرد ةاملحةة بدةل
ا نظ ةالتي عد هص  11ةل عةبل  ،1أ ثر مل  86ألا م لو م (OAPEC, 2021( .3بسب تواجد ب ض ةل ا نظ
م
في مقدم تةتي الدةل مل لث م دحت ثصف الحة " "Flaring intensity rankingsةالتي تقصس بو دة "م "3مل
ال ص ا اق ل لكل بةملل ممنقج مل ال ترةل (م/3بةملل(.
لث اير آخة إ

صئلصت ال نك الدةلي (الشكل (1-التي ناةت تقد ةات األر صر ال نصعل لسن 2020

ةالتي أظ ةت أ م دحت ة غص الة  APGفي كل مل ال ةا ةللبلص ةالجةائة ةتونس ةم ة أ ر مل مسقوى
10م/3بةملل،
الس و

ص سج ت سور ص أ ر م دل على ااطال بةن ثر مل  76م/3بةملل .بص قصبل سج ت كل مل

ةالكو ت ةاامصرات مسقو صت أرل مل 1م/3بةملل ةهي أرل ت مل ا دل ال ص ي ا قدر بة

 1ةهي :اامصرات ال ةبل ا ق دة ،ال ة ل ،الجةائة ،الس و  ،سور ص ،ال ةا  ،رطة ،الكو ت ،للبلص ،م ة ،تونس.
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1.88م/3بةملل .أمص على ا سقوى الدةلي فقد سج ت رةسلص م دل  6.91م/3بةملل بين ص الوح صت ا ق دة األمة نل
 2.84م /3بةملل.

م
الشكل :1-معدالت حرق الغازاملصاحب في العالم سنة 2020

املصد رThe World Bank :

م
في ا قصبل ،صني ب ض ةل ا نظ -على غةار النثير مل ةل ال صلم -مل م دحت يرة ل ق وث ال وائي
م
ب ص تصني أ سلد النةبوني  CO2النصجم عل ة ال ص (الشكل .(2-إذ اير إ صئلصت سن  2019أ ال ةا
سجل أ ر م دل عةبي ل ق وث ب ص  CO2النصجم عل ة ال ص بة  34,24م لو طل ،في ي ت تهص للبلص بة 7,48
م لو طل ،تم الجةائة بة  5,77م لو طل(Global Carbon Project (GCP( and Carbon Dioxide Information Analysis .

م
تقورع الدراس تزايد إنبعاثات غازثاني أكسيد الكربون الناجم عن حرق الـ  APGفي
( .Center (CDIAC(, 2021لذا
دول األو ابك خالل السنوات القادمة (الفرضية األولى).
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الشكل :2-إنبعاثات غازثاني أكسيد الكربون الناجمة عن الحرق سنة 2019

البحـث األول
املصدرOur World in Data :

م
لذلك مد اعق صرات الحفصظ على ال يئ ةا وار مل بي األس صب الحصس التي تج ل مل الضةةري ائ م ص
م
م
م
القق م
ةمقوافقص مع
لل إلى أ نى د م نل مل ع ل الحة ةالقنفيس إلى الن و ا قول ،ب لث كو م ننص ع لص
اعق صرات السالم الدةلل (. (Stanley, Kiran, Paul, & Colin, 2016

 -2استعراض األدبيات السابقة:
 1 .2األدبيات النظرية:
م
م
ال ص م ا ص ل ترةل ( (APGهو مص م ط ق عص ة على ال ص الط لعي الذي كو نقج تصنوي انقصف
ال ترةل الخصم ( . (Shurupov & Kretova, 2011ةب ص أ غص الة  APGمي ق ر ممنقج نفص صت ،فإ مم ظ ه قم تنفيسه أة
م
ةره ،ةفي أفضل األ وال مي ص قنه لق ة ة ض ط ال ئر ةاسق ص ة إنقصجل آبصر ال ترةل ( .(Kathem, 2014ألنه

5
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كو في صل ح م نل نق ه م صشةة مل ال ئر إلى أنصبي النقل الةئيسل  ،كونه قوي على مة ج مخق ط مل ا وا
الطصرو ةغير الطصرو (.(Gorlenko & Murzin, 2020
م
لذلك تنصةلت ال د مد مل الدراسصت ظصهةة ة ةتنفيس ال ص ا ص ل ترةل ،لث م ق د بصلحة
م
م
( (Flaringفي ال نصع ال ترةلل الحة الةةتلني ا ق نم فله ل ص الط لعي أتنصء ع لصت إنقصف ال ترةل الخصم
ةال ص ( .(Kearns, et al., 2000ففي ال نصع ال ترةلل هنصك ال د د مل القفسيرات لحة ال ص ةتنفيسه ،ةالتي
م
م
أسصسص في أ د األس صب القصلل ( :(Stanley, Kiran, Paul, & Colin, 2016أةح عدم ةجو مم دات صلج ةنقل
تق ثل
م
ةاسقخدام ال ص ات م
ذات ال  ،م
تصنلص مب مد مورع اانقصف عل أمص ل احستهالك (مثل ا وارع ال ة ( ،تصلثص ر ل
مةمك ف  ،ة م
خصمسص
ال ص ةبصلقصلي مي ق ر غير ارق ص ي ،راب م ص ةجو شوائ بصل ص تقط أسصلل م صلج ص

م
صئق الةئيس ي أمصم اسقخدام غص الة ،APG
م
ة ةك فقه احرق ص ا ةتف .
ترةل بصل صلم مع تةا م د م دحت اانقصف،

ةأخيرا ألس صب السالم ةالثا لل .ف س الاةكصت ال ترةلل قى ال
م
لصته غير ا
في كونه غير مم ة ارق ص م ص ( .(Roland, 2010ةذلك بسب
م
ةنثلج ل ذه األس صب ،تةا دت ظصهةة ة ال ص ا ص ل
بصعق صر أ حجم غص الة  APGفي ب ض الحصحت كو مم ق مرا ،فقد تراةح مل  5إلى  1000متر 3لكل طل مل ال ترةل
م
ا سقخةف ( .(Solov’yanov, 2011ص أ الق صللل التي أجة ت على تة ل غص الة  ،APGأت ثت أ نس تصني أ سلد
النةبو فله عصلل (> ،(Bingcheng , Mengmeng , Ting , & Wenguang , 2019( (%15ةهو مص ي ني أ ظصهةة ة
ال ص ا م ص أة ت تنفيسه م اكل م م
درا ل ق وث الجوي بصل ص ات الدفلئ .
فقد أت ثت راس ( (ICCT: Malins, et al., 2014رصم بهص املج س الدةلي ل نقل النظلا The ( ICCT2
 (International Council on Clean Transportationأ كل ة دة ةار بة طصنل ( (BTUمل غص الة APG
م
املحةة تنقج مص مي ص ل  0.0611851غةام مل تصني أ سلد النةبو  ،CO2أي مص ي ص ل  61.1851كغ مل مكصفئ تصني
أ سلد النةبو في كل م لو ة دة (( .(BTUالجدول)1-
م
الجدول :1-القياسات املستخدمة لحساب معامل إنبعاثات حرق الغازاملصاحب للبترول
CO2
PRODUCED
IN
COMBUSTION
((MOL/MOL

DENSITY
((KG/M3

LHV
((BTU/G

MOLECULAR
WEIGHT
((G/MOL

% OF GAS
ON
MOLAR
BASIS

GAS
COMPONENT

0

1.165

0

28.0

0

N2

 2املج س الدةلي ل نقل النظلا :ICCT -هو منظ مسقق غير رب ل تقدم أب صث م ص دة ةت لالت فنل ةع ل في رطصع ال يئ .
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1

1.842

0

44.0

6.0

CO2

1

0.668

47.5

16.0

89.8

C1

2

1.264

45.0

30.1

2.4

C2

3

1.882

43.7

44.1

0.2

C3

4

2.489

43.7

58.1

0

C4

0

1.434

14.4

34.1

0

H2S

املصدر(ICCT: Malins, et al., 2014( :

م
ةبضةب مم صمل اان صتصت هذا بصلقل الحةار ل ص ا سترجع (بة /MBTUطل  ،(APGةمج وع ق غص
الة APGا سق ص ة (بصألطنص ( ة1000/1أي طل /غ ،نل سصب إج صلي م
الوفورات في إن صتصت تصني أ سلد
النةبو .
 2.2األدبيات امليدانية

م
نصل ةح ةال موضوع ة ةتنفيس ال ص ا ص ل ترةل في منصطق مخق ف مل ال صلم إهق صم النثير مل
م
وصص ال لعل .
ال ص ثي على اخقالو تخ صتهم ،لث مست مم ظم جوان ه الققنل  ،احرق ص  ،ةخ
ف س راس ( (Global Gas Flaring Reduction Partnership (GGFR(, 2021ح تة م
ال ال دا األرب األةلى التي
م
ت ة ال ص (رةسلص ةال ةا ةالوح صت ا ق دة ةإ ةا ( ت ثل مص م قصرب ن ا ( (%45مج وع ع لصت ة ال ص
م
عص ملص لثالث سنوات مققصلل ( (2019-2017ففي راس ( (Carbon Limits AS, 2013سقو صت ة ال ص ا ص
م
في كل مل رةسلص ةكص اخسقص ةتة صنسقص ةأذربلجص  ،بلنت م
نقصئج الدراس أ ال دا األرب ممجق ت ة أ ثر
م
مل  20م لو م 3سنو م ص ،منهص مص م قصرب  ٪85م م
درهص رةسلص .ةهو مص فسة ت در رةسلص لقصئ الة  30ةل األ ثر
م
ةرص ل ص بصل صلم (الشكل.)3-
بين ص بلنت إ صئلصت ة ارة الطصر األمة نل ( (U.S: Department of ENERGY, 2019ارتفصع الن لصت
م
املحةةر مل غص الة  APGا غ عنهص إلى مسقو صت تتراةح بي والي  200ة والي  300م لصر ردم من ( (Bcfسنو م ص
خالل الفترة الةمنل .2017-2011

7

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 177

17

الشكل :3-الدول الـ  30األكثرحرقا للغازبالعالم ()2019-2014

املصد رThe World Bank :

أمص م
عةبلص ،فقد ارتف ت بصل ةا -تصني ةل بصلترتي ال صم لحة ال ص  -النس ا ئو ان صتصت غص CO2
جةاء ة ةتنفيس ال ص الط لعي ةال ترةل ،لق ل إلى  ٪20ة ٪6على القوالي ،بسب
( .(Hashim, Al Jiboori, & Hassan, 2016بين ص سج ت الجةائة س

ص ة إنقصج ص بدا مل 2013

تقة ة الاة

الوطنل ل

ةةرصت

"سونصطةاك" ( (Sonatrach, 2019في الفترة ( (2019-2016لصت ة عصلل ب دل سنوي ،2.49 ،2.84 ،3.02
 1.89م لصر م 3على القوالي ،بة ص مج وعه  10.24م لصر م .3ةبخ وص الس و

( (Al-Suwailem, 2020فقد نجحت

في تخفلا دة الحة ع ر إناصء نظصم ال ص الةئيس ي ،(Master Gas System( MGS -ةهو ش ن مل ا ةافق
م
لقج لع ال ص ا ص ع ر ش ن خطوط األنصبي ةم صلجقه ةاسقخدامه.
م
مةتقدم ب ض الدراسصت م
صلج ظصهةة ة ةتنفيس ال ص ا ص ل ترةل ،مل بلنهص
الح ول ا قتر
راس ( (Eder & Filimonova, 2019التي بلنت أنه خالل السنوات الخ س ا صضل ارتفع مسقوى تةشلد اسقخدام
غص الة APGفي رةسلص بنس  ٪10.4بسب إ خصل نظصم ال قوبصت على الحة الةائد ل ص (أ ثر مل .(٪5
م
بين ص في ال ي  ،ة م
بنصء على ت لل ال ص ا ص ل ترةل للحقل ال ترةلي ( 3(Shengliتم تطو ة ن وذف
جد د ل

صكصة الكصم ( (new full-simulationحلققصط تصني أ سلد النةبو مل  /Nm3100000وم مل ال ص

 3ي د الحقل ال ترةلي  Shengliتصني أ ر قل بترةل في ج ور ال ي الا ل  ،لث غ اانقصف اللومي والي  650ألا بةملل.

8
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ا

م

ص

ل ترةل ،لث كصنت النثلج إ ال مص مم دله  ٪ 90مل م دل تصني أ سلد النةبو بصسقخدام 0.2

مول /CO2مول مل ا ذ صت(Bingcheng , Mengmeng , Ting , & Wenguang , 2019( .

ص توجد م صنع مم صلج يرة لة ص الة  APGفي كل مل ا ن ال ةبل الس و
م
ةب دا أخةى ،ب لث سقخدم ال لدرة ةبونصت السصئ ا سقخةج مل غص الة  APGص ة أةلل أسصسل في
م
صنصع ال ترة ل صة صت ( .(Braginskii & Chernavskii, 2011ص تقدر ةكصل الطصر الدةلل أنه بصامكص تجن والي
ةا نسلك ةالكو ت ةإ ةا

البحـث األول

مل  40إلى  ٪50مل إن صتصت ا لثص مل ع ل الحة الحصلل بدة تك ف  ،ب لث ق ر تك ف القخفلا هي األرل
باكل عصم بصل دا النصمل في آسلص ةإفة قلص ةالاة األةسط (. (Masnadi, et al., 2018
لحة غص الة  APGهي األ ر مقصرن بطة ا صلج

لذلك مل ا نل القن لد على أ القكصللا احرق ص
األخةى (Gorlenko & Murzin, 2020( .ص ميسب ه مل آتصر بلعل ة ت ارق ص  .إذ ي ق ر ال ص الط لعي في اقةن األخيرة
م
م
م
أسةع م در أةلي ل طصر ن وا ،ف و ن و بنس  ٪ 2سنو ص تقة ص ( .(The Brookings Doha Center, 2015ةهذا مص
م
ستشهد ارتفاعا خالل السنوات القادمة (الفرضية الثانية) .ةع له
مياير إلى فةضل أ أسعار الغاز الطبيعي

م
م
تقورع الدراس تزايد تكلفة الفرصة البديلة لحرق غاز الـ  APGبدول األو ابك خالل السنوات القادمة

(الفرضية الثالثة).
ةبنصء على مص س ق ،م
م
حبد مل ال ل على إ جص ول ع ل (ارق ص  -بلعل ( لقفص ي ظصهةة ة ةتنفيس
م
م
تةشلدا ل وار الط ل ل النصض مل ج  ،ةمل ج أخةى فصظص على ال يئ مل
غص الة  APGبن لصت يرة.
الق وث النصجم عنه.
 .3منهجية الدراسة
 1.3التعريف بأسلوب الشبكات العصبية االصطناعية
يسق د أس وب الا كصت ال بل احصطنصعل ( (Artificial Neural Networks ANNفنةته األسصسل مل
مبنل الا كصت ال بل ال لولوجل  ،ةأس وبهص في الق م ةتخة ل ا ومصت ،لث م نظة ل ا كصت ال بل
م
احصطنصعل على أنهص ش ن ممكون مل مج وع يرة مل ة دات ا صلج ةو بصلنورةنصت " ،"neuronsممترابط
م
فل ص بلنهص باكل ةتلق ،ة ل في نفس الورت ،ةتق م مل القجةب ( . (Specht, 1991ةل ذا تم ةصا هذا النوع مل
الا كصت على أنهص هلك م صر تقنلا مل عد مل الو دات ال م ونل ا ةت ط فل ص بلنهص ،ل ص ممدخالت
م
م
ةمخةجصت ةت صرس ع يهص مج وع مل ع لصت الحوس ال بل (بوعةةري.(2018 ،
ع م
ومص تقض ل ش كصت الة  ANNعلى مج وع ال نصصة القصلل :
▪ املدخالت :ةهي مج وع ال لصنصت التي تدخل إلى الخ ل ال
ةصفل  ،لث ق د ع يهص الخ ل ال

بل مل اجل القدربي
9

بل  ،ةهي تكو في شكل بلصنصت ل اة
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▪ األوزان :إ ال لصنصت التي تدخل إلى ة دة ا صلج ال بل (ال و ( في ال صل تكو مق د ة ،ةبصلقصلي
م
فإ ع ل م صلجتهص تقط تج ل ص بصحعق ص على مج وع مل األة ا  ،لث د ت ك األة ا أسصس
ع ل القدر ل ا ن  ،لث أنه في ال صل

بل  ،هو ال ل على

كو ال دو األسصس ي ل ا كصت ال

ت د د ا سقوى األمثل لق ك األة ا  ،ةهي ع صرة عل أعدا قم مل خالل ص تةجلح ا دخالتي سواء
األمة بط ق ا دخالت األسصسل في صل الا كصت ال
م
ذي الط قصت التي ب دهصي

ق

بل البسلط  ،أة نواتج الط قصت الخفل التي

▪ دوال التنشيط :ع صرة عل ةال ر صضل قم مل خالل ص م صلج املجصملع ا ةجح ل دخالت ،لث قم
تط لق ت ك ال ل

الة صضل املخقصرة على املج وع ا ةجح ،ةس لت بدةال القنالط على اعق صر انهص

تةت ط ب ق لناصط الا ن ال

بل  ،لث ا شكل اسقجصب الا ن ال

بل كو بنصء على رلم

نواتج ةال القنالطي ةمل أش ة ةال القنالط ا قداةل نجد املج وع القصلل :
الشكل :4-دوال التنشيط

قضح مل الاكل السصبق أ هنصك أربع ةال تنالط تم احتفص على أه لتهص في تنالط الا كصت ال

بل

ة ق ق احمة ب ص لي (: (Negnevitsky, 2011, p. 169
➢ دالة الخطوة ( :)Step functionفي هذا النوع مل الدةال فإ رلم املجصملع ا ةجح السصل

قم ت و ص

إلى  0ةاملجصملع ا وج ت ول إلى  ،1أي أ هنصك نوعي فقط مل النواتج ( 0أة (1ي
➢ دالة اإلشارة ( :)sign functionا ه هذه الدال ت ك السصبق  ،غير أ املجصملع ا ةجح السصل

قم

ت و ص إلى ( (1-بدح مل  0في الدال السصبق  ،ةبصلقصلي فص هذه الدال ل ص نوعي فقط مل النواتج (،1-
(1ي ة قم احعق ص على النوع األةل ةالثصني مل ةال القنالط بصلخ وص في مجصل ت نلا ال لصنصتي

10
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➢ دالة ( :)segmoid function or logistic functionتقوم هذه الدال بق و ل املجصملع إلى رلم
م

ورة بي  0ة ،1أي ا القلم تكو مسق ةة خالل املجصل مل  0إلى  ،1ة سق ل هذه الدال ثيرا مع

الا كصت التي تق ل احنثاصر للخ ا ((back-propagation networksي
البحـث األول

➢ الدالة الخطية ( :)linear functionفي هذا النوع مل الدةال فص املخةجصت تكو مسصة ل جصملع
ا ةجح ل دخالت ،ة ةجو أي رلو اة دة .
▪ الطبقات الخفية :ةهي ع صرة عل مج وع مل الط قصت تضم كل ةا دة منهص مج وع مل ال

ونصت

(ة دات ا صلج ( ،قم اللجوء إلى هذه الط قصت الخفل في صل ا اصكل ا قدة ،التي تقض ل على عد
م ق ر مل ا دخالت ،ةالتي تكو ال الر فل ص بلنهص ليست بسلط  ،م ص قط

احمة تبسلط ا اك

ت

سقطلع الا ن ال ل القدرب ع يهص ةالقوصل إلى الاكل األمثل ل صي
▪ املخرجات :ةهي النثلج النهصئل ل ل الا ن ال
ا دخالت مل ج  ،ة ذلك

بل  ،لث خق ا شكل املخةجصت بصخقالو شكل

ر هذه املخةجصت عل رلم مقدرة ل ظواهة ا درةس  ،ةل ذا فص شك ص

خق ا بصخقالو الظصهةة ا درةس  ،ة ق ر املخةجصت الوسل ا ثلى لققللم جو ة ع ل الا ن
ال

بل .

ع ومص نل تنخذ الا ن ال

بل احصطنصعل املخطط ا

صري القصلي (: (Adamu, 2017, p. 17

الشكل :5-معمارية شبكة عصبية اصطناعية بسيطة

لث وضح الاكل السصبق مكونصت ش ن ع بل اصطنصعل بسلط  ،أ ل قم تةجلح ا دخالت ةفق
أة ا مخق ف ةتج ل ص ةتنالط ص ةفق ةال القنالط سصلف الذ ة ،لل منقج عنهص في النهص مج وع مل املخةجصت.
مل ج أخةى ،نل أ تكو الا ن ال

بل مق د ة الط قصت ( multi-layer neural networks

 ،(MLNNمثل مص وضحه الاكل القصلي (:(Negnevitsky, 2011, p. 175
11
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الشكل :6-معمارية الشبكة العصبية متعددة الطبقات

لث م ي املخطط السصبق ش ن ع بل اصطنصعل مق د ة الط قصت ،ألنهص تقض ل على ط قصت خفل .
ةالسؤال الذي نل طة م ه في هذا ا وضع هو لا تق م ةتقدرب الا ن احصطنصعل مق د ة الط قصت؟
نل ل ا كصت مل النوع  MLNNأ تقدرب ةفق ال د د مل الخوار ملصت ،ةمل أش ة ت ك الخوار ملصت
نجد خوار مل احنثاصر للخ ا ( ،(back-propagationلث تم تطو ة هذه الخوار مل ألةل مةة سن ،1969
غير أنه بسب ماصكل في الحسصب ،لم نل مل ا نل اسقخدام ص إح خالل ت صنينصت القة ا صض ي (Negnevitsky,

( ،2011, p. 176ة قم تدر ش كصت  MLNNةفق هذه الخوار مل  ،ع ر مج وع مل ا ةا لي لث قم في ال دا
اخقلصر أة ا عاوائل لكل ط ق مل ط قصت الا ن (ط ق ا دخالت ةالط قصت الخفل ( ،ةب د الح ول على
م
املج وع ا ةج ح دخالت كل خ ل ع بل  ،قم م صلج ت ك املجصملع بصحعق ص على ال القنالط مل نوع
 ،Sigmoidتم م
الح ول على رلم املخةجصت النهصئل  .ةمل خالل مقصرن القلم ا قور ل خةجصت مع القلم األص ل
قم سصب مقدار الخطن على مسقوى ط ق املخةجصت ،تم قم سصب مقدار الخطن في الط قصت الخفل بنصء على
مقدار الخطن في ط ق املخةجصت .هذه األخيرة قم احعق ص ع يهص في د ل األة ا ا قتر لكل نوع مل ا دخالت
على دا ،ب دهص قم إعص ة سصب املخةجصت ةفق األة ا ا دل الجد دة ،تم قم سصب مقدار الخطن مل
جد د .ة قم تنةار ع ل د ل األة ا ة سصب املخةجصت ةالخطن ت الوصول إلى شةط القورا .هذا األخير
نل أ كو ع صرة عل مقدار مم ي مل مج وع مةب صت األخطصء (.(sum of squared errors
ةمل بي الخوار ملصت ا سقخدم في الا كصت ال

بل مق د ة الط قصت نجد خوار مل ( –Levenberg

 ،(Marquardt algorithmsلث تق يز هذه الخوار مل بقدرة يرة على تدر الا كصت بنفصءة أ ر ،ةهذا مص
ج ص ةاس ااسقخدام (.(sapana, tamilarasi, & Kumar, 2012
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 2.3خطوات التنبؤ باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية
ارترح ( (Kaastra & Boyd, 1996ت صنل خطوات رئيسل س ح ببنصء ش ن اانثاصر ال نس ي للخطن في القن ؤ،
البحـث األول

ة ق ق احمة بصلخطوات القصلل :
 1.2.3اختياراملتغيرات  :Variable Selectionتةت ط ط ل ا ق يرات بط ل ا اك ا درةس في د ذاتهص،
ةع له ح توجد خ صئص م لن لق د د ا ق يرات ،ةإن ص قم ذلك بنصء على النظة احرق ص ي
 2.2.3جمع البيانات  :Data collectionةتق ثل هذه الخطوة في ت د د رواعد ال لصنصت ةا

ص ر األخةى التي

توفة ال لصنصت الال م ل دراس ي
 3.2.3معالجة البيانات  :Data Processingفي هذه الخطوة تخضع ال لصنصت احص ل إلى إعص ة صلصغ
ةم صلج  ،بصحعق ص على ب ض ال لغ الة صضل ا سقخدم في هذا املجصل ،ةهذا مل أجل ض ص

دم ي

مل الثاثت في ال لصنصت ا سقخدم  ،م ص يس ح بثسةيع ع ل القدر ( (Zhang, Patuwo, & Hu, 1998ي
 4.2.3تقسيم البيانات إلى مجاميع  :Divide Data Into Setsفي هذه الخطوة قم تقسلم ال لصنصت ا قوفةة
بطة ق عاوائل إلى تالث مج وعصت مل ال لصنصت ،ةهي:
▪ مج وع القدر

 :Training Setةهي املج وع األ ر مل لث حجم ال لصنصت ،تقدرب مل

خالل ص الا ن ب ثص عل ا سقوى األمثل للة ا .
▪ مج وع احخق صر  :Testing Setس ح هذه املج وع مل اخق صر األة ا ا قوصل ل ص.
▪ مج وع القن لد  :Validation Setةهي مج وع اجةاء اخق صر نهصئي أل اء الا ن (م قو ،

(2016ي

 5.2.3تحديد نموذج الشبكة العصبية  :Neural Network Paradigmsفي هذه ا ة
الط قصت الخفل  ،ة ذلك عد ال

قم ت د د عد

ونصت ا كون لكل مل ط ق ا دخالت ةاملخةجصت ةالط قصت الخفل ي

 6.2.3معيار التقييم  :Evaluation Criteriaهنصك ال د د مل ا ؤشةات ا سقخدم في ت د د خ صئص
ش ن احنثاصر ال نس ي لققللم الخطن ،ةمل أهم ا ؤشةات ا سقخدم نجد مج وع مةب صت األخطصء،MSE
جذر مج وع مةب صت األخطصء ، RMSEة ذلك مقوسط القل النسبل ا ط ق للخطصء  ،MAPEةفل ص لي
ال ل الة صضل لكل ةا دة منهص (. (Zhang, Patuwo, & Hu, 1998
13
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∑(𝑒𝑒𝑡𝑡 )2
= 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑁𝑁
𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀√ = 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑡𝑡𝑒𝑒
1
| | ∑ = 𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀
𝑡𝑡𝑦𝑦
𝑁𝑁

م
لث أ :

𝑡𝑡𝑒𝑒 :هي مقدار خطن الققد ة ة سصةي الفة بي القل ا قدرة ةالقل األص ل 𝑡𝑡𝑦𝑦ي

 :Nهو عد ا اصهدات.

 7.2.3تدريب الشبكة ( :)Neural Network Trainingةتضم هذه الخطوة

لم الا ن  ،لث ت دأ بصرتراح

أة ا عاوائل  ،قم د ص فل ص ب د ،مل أجل القوصل إلى مج وع األة ا ا ثلى ل ا ن  ،ةهذا ةفق ا ؤشةات
سصبق الذ ة .ةبصلقصلي القوصل إلى ا

صر ا ثلى ل ا ن  ،ةتقنتة ع ل القدر

ب د القنةارات ا رمج

لان ي
 8.2.3اختبار قدرة التنفيذ للشبكة( :)Implementationفي هذه الخطوة قم تنفلذ األة ا ا ثلى التي تم
القوصل اليهص في القن ؤ بصل لصنصت ا درةس  ،ص س ح هذه الخطوة أ ضص بصحطالع أ ثر على ال يئ التي سقط ق بهص
الا ن  ،ةفي صل ةجو

يرات رد طةأت على ت ك ال يئ  ،لا نل ل ا ن أ تقدرب مل جد د ة دل األة ا

ةفق الظةةو الحصلل .
 3.3عينة وبيانات الدراسة
تض ل هذا ال ل راس صل نظ
م
الدراس فقد ش ت بلصنصت ال ص ا ص ل ترةل ،ةهي بلصنصت سنو
األرطصر ال ةبل ا

درة ل ترةل ( ،(OAPECأمص عل مق يرات
طي الفترة مل  1979إلى  .2018تم

الح ول ع يهص مل ا ورع الةس ي نظ األرطصر ال ةبل ا

درة ل ترةل ( .(OAPEC, 2021ة ذلك بلصنصت عل

أس صر ال قو ا سقق ل ل ص الط لعي ،ةهي بلصنصت ش ة

طي الفترة مل مصي  1990إلى يس ر  ،2020ةالتي

تم الح ول ع يهص مل من

( (Investingا ةةف ل قداةل ا صلي ةال ورص ال ص ل (.(Investing, 2021
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 .4نتائج الدراسة
 1.4نتائج تقدير الـ  APGباستخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية
م
مل أجل م
القدرة على ت لل اقتصر احرق ص ةال لعل ل ل ة ال ص ا ص
البحـث األول

ل ترةل ،حبد مل تقد ة
م
القلم ا سقق ل له ل سنوات القص م للح ول على تقد ة بجو ة عصلل  .لنل ةبسب عدم توفة حجم ير مل
ال لصنصت الخصص به بصلسنوات السصبق  ،هذا مص ف نص لقخفلض الفترة ا قدرة ،ةج ص في دة الخ س سنوات
القص م بصلنس ل لصنصت الة  ،APGأي بي  2019ة ،4 2023ةسق ةتالتو ش ة بصلنس ألس صر ال ص الط لعي ،أي
بل احصطنصعل في

خالل الفترة مل جصنفي  2021إلى يس ر  .2023ةمل أجل اسقخدام أس وب الا كصت ال
الققد ة ،فإنه سيقم احعق ص على الخطوات ا ذكورة سصبقص ،ةفل ص لي نقصئج ع ل الققد ة.
 1.1.4تقسيم البيانات
ت تق نل الا ن ال

م
بل مل الق م
ةالقوصل إلى القلم ا ثلى للة ا الخصص بص دخالت ،ج القلصم
درب

في ال دا بققسلم بلصنصت الدراس إلى تالث مج وعصت رئيسل  ،ةهي :مج وع القدر  ،مج وع القن لد
ةمج وع احخق صر .ةل ذا اعق د ال ص ثص على الققسلم ا وضح في الجدةل ا والي:
الجدول :2-توزيع املجموعات املستخدمة في الشبكات العصبية لتقديرالـ APG
املجموعة

نسب املشاهدات

عدد املشاهدات

مجموعة التدريب

%69.24

27

مجموعة التأكيد

%15.38

6

مجموعة االختبار

%15.38

6

املجموع

%100

39

املصدر :مخةجصت بةنصمج Alyuda NeuroIntelligence

ة ال ظ مل خالل الجدةل أ إج صلي ال لصنصت ا سقخدم هو  39ماصهدة ،تم ت نلف ص باكل عاوائي،
لث تض نت مج وع القدر على  %69,24مل ال لصنصت (تقة ص  ،(%70بين ص تض نت كل مل مج وع القن لد
ةااخق صر على  %15,38مل ال لصنصت (تقة ص  ،(%15ةهو الق نلا ا ق د مل ر ل ال د د مل الدراسصت على غةار
راس ) (Yucesan, Gul, & Erkan, 2017ة راس ).(Gramatikov, 2017

 4اا

صئلصت الةس ل لحد قصب هذا ال ث مقورف سن  2018بسب جصئ

كورةنص الحصلل .
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 2.1.4معالجة البيانات Preprocessing
في هذه ا ة

قم ت و ل ال لصنصت مل صل تهص احص ل إلى صل م لصر بصحعق ص على ال ل الة صضل

القصلل :
(SF = (SRmax-SRmin(/(Xmax-Xmin

•

Xp = SRmin + (X-Xmin(* SF

•

لث أ :
•  :Xهي القل األص ل الحصلل ق ير الدراس ي
•  :Xminهي أص ة رل في س س ال لصنصت األص ل ي
•  :Xmaxهي أ ر رل في س س ال لصنصت األص ل ي
•  :SRminهي الحد األ نى ل جصل الخصص بصل لصنصت ا صلج ي
•  :SRmaxهي الحد األعلى ل جصل الخصص بصل لصنصت ا صلج ي
•  :SFم صمل الق د لي
•  :Xpالقل الجد دة ب د ا صلج .
لث أ سالسل ا دخالت تكو رل ص م
م

ورة ض ل املجصل ] ،[1–،1أمص س س املخةجصت فقل ص

ورة بي ] ،[1 ، 0ةةفق مص قضح مل ا لحق ررم  ،01فص الا ن تقكو مل س س قي مل ا دخالت تق ثل

في القلم الحصلل ا صلج ةفق ال ل

الة صضل السصبق  ،ةالق صطؤ األةل لقلم نفس الس س  ،بين ص تضم

الا ن س س ةا دة مل املخةجصت ،ةهذا مص دف نص إلى الحد ث عل م صر الا ن .
 3.1.4معمارية الشبكة
يس ح بةنصمج  Alyuda NeuroIntelligenceب ةض مج وع مل األشكصل ا نن ل ا ن ال

بل  ،ةمل

تم ا فصض فل ص بي ت ك األشكصل بصاعق ص على مج وع مل ا ؤشةات ،لث قم ااعق ص في ذلك على مؤشة
الخطن ا لصري لكل شكل اة م صر مل ال دائل ا قتر  ،إلى جصن م لصر ،Akaike information criterion AIC
ة ذلك م صمل احرت صط ةالق د دي ةبصلنس ل لن الدراس فقد ارترح ال رنصمج خ س أشكصل بد  ،ةا لحق
ررم 02قوي على خ صئص ت ك ال دائل ةأشكصل ص ،ةمل بي ت ك ال دائل ا قوفةة تم إخقلصر الاكل القصلي ل ا ن
ةالذي ثل الاكل األ ثر فصءة مل لث ا ص ير ا سقخدم .

16
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الشكل :7-الشبكة العصبية لبيانات الـ APG

البحـث األول

املصدر :مخةجصت بةنصمج Alyuda NeuroIntelligence

وضح الاكل السصبق أ أ سل شكل ل ا ن ال

بل  ،قض ل تالث ط قصت هي:

• طبقة مدخالت :اق ل على مدخ ي فقط ه ص س س ال لصنصت ل ص الة  APGفي مل م ي  ،أمص ا دخ
الثصنل فهي ع صرة عل ل غص الة  APGفي السن السصبق  ،لث قوم ال رنصمج بق و ل ت ك ال لصنصت،
ورة في املجصل ][1,-1ي

ةج صم

• طبقة خفية :تضم هصته الط ق س

ة دات م صلج  ،لث تقوم ت ك الو دات ب صلج ا دخالت

بصحعق ص على مج وع مل األة ا ةفق ن وذف الدال ال وجسثل ((Logisticي
• طبقة مخرجات :ت قوي هصته الط ق على عن ة ة لد فقط ،هذا ال ن ة نخذ القلم (.(1،0
 4.1.4تدريب الشبكة
اجةاء ع ل القدر تم احعق ص على خوار مل  ،Levenberg-Marquardtةعد القنةارات ا ق د هو
 ،2000ة قم القورا في ع ل القدر عندمص ح كو هنصك ت سل في مسقوى األخطصء ،ةالجدةل القصلي وضح
ملخص خ صئص ع ل القدر النهصئل .
الجدول :3-خصائص عملية التدريب لشبكة الـ APG
Parameters
Validation

Training

19931,00535

22538,329127

Absolute error

0

0,118861

Network error

0,000993

Error improvement

11

Iteration

54,999999

Training speed, iter/sec

]𝟏𝟏_𝟕𝟕_𝟐𝟐[

Architecture

Levenberg-Marquardt

Training algorithm

No error improvement

Training stop reason

املصدر :مخةجصت بةنصمج Alyuda NeuroIntelligence
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وضح الجدةل  3أ القدر النهصئي كص في القنةار ررم  ،11أي ب د  11م صةل تم تدر الا ن ل د مل
ا ةات ا قنةرة مل أجل لم الا ن ةتورفت ع ل القدر نثلج ل دم ةجو ت سل في مسقوى األخطصء.
 5.1.4اختبارالشبكة
ب د تدر الا ن ةالقوصل إلى األة ا ا ثلى ل ص ،سيقم في هذه ا ة

اخق صر جو ة ت ك األة ا ةهذا

بصلنس لكل املج وعصت الثالث ا درةس  ،ةالجدةل القصلي وضح جو ة ت ك األة ا بصلنس ملج وع القن لد.
الجدول :4-مؤشرات جودة التقديرللشبكة العصبية لـغازAPG
ملخص النتائج
القيم المقدرة

القيم المستهدفة

متوسط الخطأ النسبي الخطأ المطلق
0,163341

5073,850522

37492,798545

37138,232667

المتوسط

0,131915

3504,9958

10698,297288

11395,921269

االنحراف المعياري

0,008466

462,096732

27566,707296

19715,298

القيمة الدنيا

0,398239

10744,811712

55047,823732

54585,727

القيمة العليا

0,846549

معامل االرتباط

0,667735

معامل التحديد

املصدر :مخةجصت بةنصمج Alyuda NeuroIntelligence

قضح مل الجدةل أ ن وذف الا كصت ال

بل  ،له م صمل ت د د مسصة لة  ،%66,77م ص دل على جو ة

عصلل ل ن وذف على م صكصة بلصنصت الة .APG
 6.1.4تقديرقيم الـ  APGخالل الفترة .2023-2019
ب دمص تم القن د مل جو ة األة ا ا ق دة في الا ن ةهذا ع ر مخق ا ا ةا ل السصبق  ،سيقم خالل هذه
اة

اسقخدام رلم األة ا ا ثلى في تقد ة رلم الة  APGخالل الفترة ا درةس  ،ةالجدةل القصلي وضح نقصئج

ع ل الققد ة.
الجدول :5-نتائج عملية التقديرلغازالـ APG
السنة

قيمة غازالـ  APGاملقدرة (مليون مترمكعب)

2019

55854,542199

2020

52214,395932

2021

53093,587275

2022

53526,560839

2023

53779,37142

املصدر :مخةجصت بةنصمج Alyuda NeuroIntelligence
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 2.4نتائج تقديرأسعارالغازباستخدام أسلوب الشبكات العصبية االصطناعية
 1.2.4تقسيم البيانات
ت تق نل الا ن ال

بل مل القدرب ةالقوصل على القلم ا ثلى للة ا الخصص بص دخالت ،ج

البحـث األول

القلصم في ال دا بققسلم بلصنصت الدراس إلى تالث مج وعصت رئيسل  ،ةهي مج وع القدر  ،مج وع القن لد
ةمج وع احخق صر .ةل ذا اعق د ال ص ثص على الققسلم ا وضح في الجدةل ا والي:
الجدول :6-توزيع املجموعات املستخدمة في الشبكات العصبية لتقديرالـ APG
املجموعة

نسب املشاهدات

عدد املشاهدات

مجموعة التدريب

%68.28

267

مجموعة التأكيد

%15.86

62

مجموعة االختبار

%15.86

62

املجموع

%100

391

املصدر :مخةجصت بةنصمج Alyuda NeuroIntelligence

ة ال ظ مل خالل الجدةل أ إج صلي ال لصنصت ا سقخدم هو  391ماصهدة ،تم ت نلف ص باكل عاوائي،
لث تض نت مج وع القدر على  %68,28مل ال لصنصت (تقة ص  ،(%70بين ص تض نت كل مل مج وع القن لد
ةاحخق صر على  %15,86مل ال لصنصت (تقة ص .(%15
 2.1.4معالجة البيانات preprocessing
في هذه ا ة

قم ت و ل ال لصنصت مل صل تهص األص ل إلى صل م لصر بصحعق ص على ال ل الة صضل

التي تم القطة ل ص مل ر ل.
لث أ سالسل ا دخالت تكو رل ص م
م

ورة ض ل املجصل ] ، [1– ،1أمص س س املخةجصت فقل ص

ورة بي ] ،[1 ،0ةةفق مص قضح مل ا لحق ررم  ،03فص الا ن تقكو مل س س قي مل ا دخالت تق ثل

في كل مل القلم الحصلل ا صلج ةفق ال ل الة صضل السصبق  ،ةالق صطؤ األةل لقلم نفس الس س  ،بين ص تضم
الا ن س س ةا دة مل املخةجصت ةهي ع صرة عل القلم الال ق  ،ب ن أ ع ل الققد ة سق ق د على أس صر
ال ص خالل الا ة السصبق ةالذي ر ه دخالت للح ول على رلم أس صر ال ص خالل الا ة الحصلي .ةفل ص لي
سيقم القطة إلى م صر الا ن .
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 3.1.4معمارية الشبكة
مل خالل احعق ص على بةنصمج  Alyuda NeuroIntelligenceفي ت د د م صر الا ن  ،أظ ةت النقصئج
ا وضح في ا لحق  04ةجو  9أشكصل مقتر ل ذه الا ن  ،ةمل بي ت ك ال دائل ا قوفةة تم اخقلصر الاكل القصلي
ل ا ن ةالذي ثل الاكل األ ثر فصءة مل لث ا ص ير ا سقخدم  .ةفل ص لي عةض ل اكل الخصص بصلا ن .
الشكل :8-شكل الشبكة العصبية لبيانات أسعارالغازالطبيعي.

املصدر :مخةجصت بةنصمج Alyuda NeuroIntelligence

وضح الاكل السصبق أ أ سل شكل ل ا ن ال

بل الخصص بققد ة أس صر ال ص  ،تقض ل تالث

ط قصت هي:
• ط ق مدخالت :اق ل على  07مدخالت ،هي ع صرة عل سالسل أس صر ال ص بث صطؤات
مخق ف  ،لث قوم ال رنصمج بق و ل ت ك ال لصنصت ،ة ج ص م

ورة في املجصل ][1,-1ي

• ط ق خفل  :تضم هصته الط ق  8ة دات م صلج  ،لث تقوم ت ك الو دات ب صلج
ا دخالت بصحعق ص على مج وع مل األة ا ةفق ن وذف الدال ال وجسثل ((Logisticي
• ط ق مخةجصت :ت قوي هصته الط ق على عن ة ة لد فقط ،هذا ال ن ة نخذ القلم (.(1،0
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 4.1.4تدريب الشبكة
اجةاء ع ل القدر تم احعق ص على خوار مل  ،Levenberg-Marquardtةعد القنةارات ا ق د هو
 ،2000ة قم القورا في ع ل القدر عندمص ح كو هنصك ت سل في مسقوى األخطصء ،ةالجدةل القصلي وضح
البحـث األول

ملخص خ صئص ع ل القدر النهصئل .
الجدول :7-خصائص عملية التدريب للشبكة العصبية الخاصة بأسعارالغاز
Parameters
Validation

Training

3,565782

3,644852

Absolute error

0

0,169306

Network error

8,67E-19

Error improvement

11

Iteration

54,999999
]𝟏𝟏_𝟖𝟖_𝟕𝟕[

Training speed, iter/sec
Architecture

Levenberg-Marquardt

Training algorithm

No error improvement

Training stop reason

املصدر :مخةجصت بةنصمج Alyuda NeuroIntelligence

وضح الجدةل أ القدر النهصئي كص في القنةار ررم  ،11أي ب د  11م صةل تم تدر الا ن ل د
مل ا ةات ا قنةرة مل أجل لم الا ن ةتورفت ع ل القدر نثلج ل دم ةجو ت سل في مسقوى األخطصء.
 5.1.4اختبارالشبكة
ب د تدر الا ن ةالقوصل إلى األة ا ا ثلى ل ص ،سيقم في هذه ا ة

اخق صر جو ة ت ك األة ا ةهذا

بصلنس لكل املج وعصت الثالث ا درةس  ،ةالجدةل القصلي وضح جو ة ت ك األة ا بصلنس ملج وع القن لد.
الجدول :8-جودة التقديرللشبكة العصبية الخاصة بأسعارالغاز
ملخص النتائج
متوسط الخطأ النسبي

الخطأ المطلق

القيم المقدرة

القيم المستهدفة

0,131554

0,421469

3,570108

3,544633

المتوسط

0,134514

0,420751

1,639258

1,827326

االنحراف المعياري

0,000412

0,000942

1,91182

1,171

القيمة الدنيا

0,853405

2,549919

8,89337

10,843

القيمة العليا

0,946811

معامل االرتباط

0,868014

معامل التحديد

املصدر :مخةجصت بةنصمج Alyuda NeuroIntelligence

21

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 177

قضح مل الجدةل أ ن وذف الا كصت ال

31

بل  ،له م صمل ت د د مسصة لة  ،%86,80م ص دل على جو ة

عصلل ل ن وذف على م صكصة بلصنصت أس صر ال ص خالل الفترة ا درةس .
 6.1.4تقديرقيم أسعارالغازالطبيعي خالل الفترة من جانفي  2021إلى ديسمبر.2023
ب دمص تم القن د مل جو ة األة ا ا ق دة في الا ن ةهذا ع ر مخق ا ا ةا ل السصبق  ،سيقم خالل هذه
اة

اسقخدام رلم األة ا ا ثلى في تقد ة رلم أس صر ال ص خالل الفترة ا درةس  ،ةا لحق ررم  05وضح

نقصئج ع ل الققد ة ،ةنظةا أل أس صر ال ص سوو قم اسقخدام ص لققد ة اقتصر احرق ص

ل ص الة APG

ؤشة ألس صر ال ص خالل ت ك السن  ،ةالجدةل

املحةة  ،ل ذا تم احعق ص على مقوسط أس صر أش ة كل سن
القصلي ي رلم أس صر ال ص الط لعي خالل الفترة .2023-2021

الجدول :9-نتائج تقديرأسعارالغازالطبيعي
أسعارالغازالطبيعي املتوقعة

السنة

)($/MMBTU
2019

2.465

2020

2.203

2021

2.776

2022

2.756

2023

2.762

املصدر :مخةجصت بةنصمج Alyuda NeuroIntelligence

 .5مناقشة النتائج
بل احصطنصعل أ هنصك عالر س بل

بلنت نقصئج الدراس التي أجة ت ةفق ن وذف الا كصت ال
م
ةاضح بي ص ة م دحت ة ال ص ا ص ل ترةل  APGةارتفصع مسقو صت إن صث غص تصني أ سلد النةبو

 CO2بدةل األةابك .ةذلك بنصء على ا ص ل ا ذكورة سصبقص ) MBTU 1 :(ICCT: Malins, et al., 2014مل غص الةAPG
م
املحتر تنقج مص ي ص ل  61.1851كغ مل مكصفئ تصني أ سلد النةبو  .CO2ةبنصء ع له ةبضةب اا صئلصت ا سج
ب ص كصفئ ة دات القلصس ا سق

 ،نجد مص لي:
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الجدول :10-توقعات كميات الـ  APGاملحروق بدول األو ابك ومستويات إنبعاث CO2الناجمة عنه
)CO2 (kg

)CO2 (tone

)years APG (million cubic m) APG (cubic m) APG (MBTU

البحـث األول

55 854 542 199 1 972 264 908 120 673 225 620,87 120 673 225,62

55 854,5422

2019

52 214 395 932 1 843 728 670 112 808 723 031,16 112 808 723,03

52 214,3959

2020

53 093 587 275 1 874 773 562 114 708 207 855,87 114 708 207,85

53 093,5873

2021

53 526 560 839 1 890 062 176 115 643 643 265,76 115 643 643,26

53 526,5608

2022

53 779 371 420 1 898 989 104 116 189 838 204,96 116 189 838,20

53 779,3714

2023

املصدر :من إعداد الباحثين

مل خالل اا

صئلصت السصبق  ،نجد أنه مل ا قورع سجلل تةا د مسق ة دحت ة غص الة  APGبدةل

األةابك مجق

في السنوات القص م  ،ةذلك بنصء على  39ماصهدة سنو مقوفةة ( .(2018-1979لث ردرت

الدراس اا

صئل الن لصت املحةةر مل غص الة  APGبة 53.09 :م لصر م 3سن  ،2021لترتفع مةة أخةى إلى 53.52

م لصر م 3سن  ،2022لقواصل اارتفصع سن  2023إلى مص رل قه  53.78م لصر م .3بين ص سج ت الدراس تور صت
بصنخفصض رل قه سن  2020مقصرن بسن ( 2019كو اح
لوجو طفةة في اح

صئلصت ا قوفةة مقورف سن  (2018ةذلك راجع

صئلصت ا سج سن .2017

ف خ وص الجصن ال لئي ،بلنت نقصئج الدراس تةا د ير في مسقو صت إن صث غص تصني أ سلد النةبو
 CO2بدةل األةابك النصجم عل ة غص الة  .APGلث سج ت الدراس مسقوى إن صث مقدر بة  114.7م لو طل
مكصفئ  CO2سن  ،2021ليرتفع إلى  115.6م لو طل مكصفئ  CO2سن  ،2022تم إلى مسقوى  116.2م لو طل
مكصفئ  CO2سن  .2023أي بة ص ة سنو تفو  1م لو طل مكصفئ  CO2لكل سن  ،ةهي ص ات سنو

يرة نثلج

ة غص الة .APG

م
كل هذه النقصئج تؤ د أن الفرضية األولى محققة ،أي تورع تزايد إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون

الناجم عن حرق الـ  APGفي دول األو ابك خالل السنوات القادم .ةبصلقصلي نل القول إ اسق ةار الحة
الةةتلني ل ص الة  APGبدةل األةابك سلؤ ي إلى تفصرم ماك بلعل  ،تق ثل في تةا د إن صتصت غص تصني أ سلد
النةبو  CO2بصلدةل ال ةبل ع ومص ،ةخ وصص الدةل التي ت قل مةا ة مققدم في تةتي الدةل األ ثر ةرص ل ص
الة  APGكصل ةا ةالجةائة ةللبلص.
في ا قصبل ،أ دت نقصئج الدراس اا

صئل أ الفرضية الثانية محققة ،ةالتي اير إلى أ أسعار الغاز

الطبيعي ستشهد ارتفاعا خالل السنوات القادمة ،لث سجل الن وذف اا

23
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أس صر ال ص الط لعي في األسوا ال ص ل  .لث ارتف ت مل م دل  2.203ةحر MMBtu/سن  2020إلى م دل
 2.762ةحر MMBtu/سن .2023
بصلقصلي مل لث الجصن احرق ص ي ،أت ثت الدراس ةجو تك ف م ق رة ل فةص ال د لحة غص الة APG
بدةل األةابك ،ةالتي نل سصبهص بضةب لصت غص الة  APGا قورع ةر ص بدةل األةابك في األس صر ا سقق ل
ا قور ل ص الط لعي .لث سنجد أ ةل األةابك م
سقضلع مص رل قه  4.06م لصر ةحر سن  ،2020تم تةتفع
تك ف الفةص ال د إلى  5.20م لصر ةحر سن  ،2021تم تةتفع القور صت إلى  5.21م لصر ةحر سن  ،2022لق ل
إلى مص رل قه  5.25م لصر ةحر سن .2023
هذه اا

م
صئلصت تؤ د أ ضص أ الفرضية الثالثة محققة ،أي تورع تزايد تكلفة الفرصة البديلة لحرق

غاز الـ  APGبدول األو ابك خالل السنوات القادمة .فصرق ص ص نل القول ،أنه خالل فترة الخ س سنوات
ا درةس ( (2023-2019سقخسة ةل ا نظ مجق

مص رل قه  24.58مليار دوالر جةاء ة غص الة ،APG

إضصف إلى ا اصكل ال لعل النصج عنه.
 .6الخاتمة
إ ماك

ة ال ص ا

م

ص

ل ترةل ي ق ر مل أهم ا واضلع ال لعل ذات ال الر بصل ترةل ةالطصر ،

كو هذه الظصهةة ل ص عدة أب ص بلعل ةارق ص

ل دةل ال ترةلل  .بصعق صرهص خسصرة بلعل ةارق ص

الورت ،في ي ا د فله أس صر ال ص الط لعي ن وا بصألسوا الدةلل جةاء ت ول الط

في نفس

ال ص ي إلى الطصرصت

النظلف .
الدةل

ةمل خالل هذه الدراس ت ي أ الحة الةةتلني ل ص الة  APGي ق ر ظصهةة ش ه عص ل  ،كو أغ
م
تننولوجلص في ال نصع  .خ وصص إذا مص ع نص أ كل مل
ا نقج ل ترةل صني منه سواء النصمل أة ت ا ققدم
رةسلص ةالوح صت ا ق دة احمة نل تق درا

صللص الدةل األ ثر ةرص ل ص بصل صلم ،ةت قال ا ةت األةلى ةالثصلث

على القوالي(Global Gas Flaring Reduction Partnership (GGFR(, 2021( .

ةتنصةلت هذه الدراس ااسثاةافل  ،اقتصر ال لعل ا قور ل ذه الظصهةة بدةل ا نظ ال ةبل ا

درة

ل ترةل -األةابك ،ةالتي عد هص  11ةل عةبل  .ةذلك مل خالل تورع مسقو صت ة غص الة  APGبدةل ا نظ
خالل السنوات ( ،(2023-2019ع ر الن وذف اا
تم فله تث ع إ

صئي الحد ث "ن وذف الا كصت ال

صئلصت ة غص الة  APGا قوفةة بصلدةل ال ةبل ا

بل احصطنصعل " ةالذي

درة ل ترةل مجق

ض ل ماصهدات

ردرهص  39ماصهدة سنو ( .(2018-1979ةأفة ت نقصئج الدراس تور صت بصرتفصع م دحت الحة بدةل ا نظ
سل ل في دة سن  2023إلى مص رل قه  53.78م لصر م ،3ةهو مص سلنقج عنه إن صتصت ل ص تصني أ سلد النةبو
ردرت بة ة 116.2م لو طل مكصفئ  CO2لذات السن .
24
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بص قصبل ،حبد مل ااشصرة إلى أ جصئ

كورةنص الحصلل

نل أ كو ل ص أتة على رلم ا ق يرات خالل سنتي

 2020ة ،2021غير أ غلصب ال لصنصت الةس ل الخصص ب ق يرات الدراس خالل هذ ل السنقي  ،منع مل ت د د
مقدار تنتير الجصئ

على نقصئج الدراس خالل هذه الفترة.

البحـث األول

في الخقصم نل القول ،إ اسق ةار ظصهةة الحة الةةتلني ل ص الة  APGبصلدةل ال ةبل ا
سياكل قلق م
آتصرا س ل يرة على ال يئ مسقق ال ،مل خالل تفصرم مسقو صت إن صتصت غص تصني أ سلد
درة ل ترةل

النةبو  CO2بدةل ا نظ .

ص ي ق ر ةره خسصرة إرق ص

يرة لدةل ا نظ  ،إذ نل اسق الله ع ر إ جص

ول ع ل تقنلص ةارق ص ص ،ر د استهال ه م لص أة ت ت د ةه في ظل تةا د الط

ال ص ي على ال ص

الط لعي ةمنقجصته ،م ص سلوفة ل صته الدةل إ ةا ات إضصفل م ق رة مسقق ال.
بنصء على النقصئج ا اصر اليهص سصبقص ،فإ أهم القوصلصت التي نل أ تقض نهص الدراس  ،تق ثل في أ هنصك
ال د د مل ال دائل لظصهةة الحة الةةتلني ل ص الة  ،APGةالتي نل ااسق صن بهص في الحصحت ا ق د ة ألس صب
الحة ا ذكورة في هذه الدراس  ،ةهي(WWF, 2017) :

أوال -إعادة حقنه في البئرالبترولية:
ب د إ ال سوائل ال ترةل ،قم ج ع غص الة  APGةإعص ة قنه مع غيره ا نقجصت الثصنو األخةى في ال ئر
ال ترةلل لة ص ة اانقصجل .
ثانيا -الضخ في الشبكة الرئيسية لنقل الغاز:
لث نل ضخ لصت ص يرة مل غص الة  APGفي خط األنصبي الةئيس ي للقم بل ص ل سته ني النهصئلي
جةء مل ال ص الط لعي .ةمع ذلك ،ف نصك عد مل القلو الفنل ا فةةض على غص الة  APGت قم ضخه في
ش ن نقل ال ص (.(GTN
ثالثا -وليد الطاقة:
نل اسقخدام غص الة  APGكورو لقوللد الطصر في قول ال ترةل أة للمص ل القة منهص.
رابعا -معاجلة بسيطة:
بصسقخدام ة دات م صلج مقنق ص يرة ،نل ف ل الة  APGإلى ملثص ةإ ثص ةبةةبص  /بوتص  .لث قم
ضخ ا لثص في ش ن نقل ال ص  ،بين ص قم ج ع ال رةبص  /ال وتص في الخةانصت ةإرسصله ل سته ني النهصئلي .
خامسا -معاجلة معمقة:
قم نقل غص الة  APGإلى مة صت م صلج ال ص الن يرة ،لث قم ف ه إلى غص ا لثص ةال ص الط لعي
ا سصل .لث قم ضخ ا لثص إلى ش ن نقل ال ص الةئيسل ل قو يع ،بين ص قم إرسصل ال ص الط لعي ا سصل (على
عنس سينصر و ا صلج البسلط ( ة د مل ا صلج ل نصع مج وع ةاس مل ا نقجصت ال ترة ل صة .
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امللحق :5-نتائج تقديرأسعارالغازالطبيعي الشهرية خالل الفترة جانفي  2021إلى ديسمبر2023
الشهر

سعر الغاز الطبيعي

الشهر

سعر الغاز الطبيعي

الشهر

سعر الغاز الطبيعي

01/01/2021

2,644025

01/01/2022

2,779481

01/01/2023

2,758182

01/02/2021

2,705058

01/02/2022

2,76715

01/02/2023

2,761003

01/03/2021

2,742288

01/03/2022

2,762755

01/03/2023

2,761155

01/04/2021

2,76893

01/04/2022

2,75599

01/04/2023

2,761041

01/05/2021

2,793748

01/05/2022

2,74994

01/05/2023

2,763045

01/06/2021

2,803389

01/06/2022

2,748278

01/06/2023

2,76397

01/07/2021

2,815453

01/07/2022

2,752246

01/07/2023

2,761978

01/08/2021

2,822897

01/08/2022

2,749886

01/08/2023

2,762111

01/09/2021

2,826354

01/09/2022

2,747361

01/09/2023

2,763171

01/10/2021

2,800093

01/10/2022

2,753427

01/10/2023

2,761819

01/11/2021

2,794284

01/11/2022

2,75606

01/11/2023

2,760919

01/12/2021

2,79481

01/12/2022

2,755298

01/12/2023

2,761395
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تطبيق آليات تسعير الكربون على مصادر الطاقة :بين
الحتمية والبدائل الممكنة ،دراسة حالة بعض الدول
العربية ،مع اإلشارة لتأثير جائحة كورونا كوفيد 19 -
د .آمال تباني
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تطبيق آليات تسعير الكربون عمى مصادر الطاقة :بين الحتمية والبدائل الممكنة
دراسة حالة بعض الدول العربية مع اإلشارة لتأثير جائحة كورونا كوفيد91-

9

د.تباني آمال ،أستاذة محاضرة بجامعة الجزائر ،3-الجزائر،
إطار سابق بوزارة المالية لمجمهورية الجزائرية.
tebani.amel@univ-alger:.dz

الممخص
تيدؼ ىذه الدراسة إلى تقديـ قراءة نقدية موضوعية لمدى فعالية آليات تسعير الكربوف وحقيقة دورىا التنموي

والبيئي ،وأثرىا عمى سوؽ النفط ،وكذا تقييـ تجارب بعض الدوؿ العربية في ىذا المجاؿ ،باإلضافة إلى التطرؽ إلى
تداعيات جائحة فيروس كوفيد 19-عمى إنبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربوف وعمى الجيود الدولية إلحتوائو.

ومف أجؿ اإللماـ بكؿ جوانب الدراسة تـ اعتماد المنيجيف الوصفي والتحميمي ،باإلضافة إلى منيج دراسة الحالة،

عف طريؽ التطرؽ لتجارب بعض الدوؿ العربية (السعودية ،اإلمارات العربية ،مصر ،الجزائر ،تونس والمغرب) مف
خالؿ إحصائيات وتقارير الييئات الدولية عمى رأسيا البنؾ العالمي واألمـ المتحدة.

وقد خمصنا إلى أف ىذه اآلليات رغـ ما قد تمنحو مف مزايا ،إال أنيا أثارت الكثير مف الجدؿ ،بسبب تركيزىا

عمى مصدر واحد لإلنبعاثات واىماؿ المصادر األخرى ،مما قد يؤدي إلى التأثير سمبا عمى سوؽ النفط .كما يعاب
عمييا أنيا ستؤثر بشكؿ سمبي عمى معدالت النمو اإلقتصادي في العالـ وخاصة في دوؿ العالـ الثالث والدوؿ المعتمدة

عمى العوائد النفطية  ،وقد تؤدي أيضا إلى تعميؽ الفارؽ بيف الدوؿ المتقدمة وتمؾ السائرة في طريؽ النمو ،كوف الدوؿ
الكبرى ىي المسؤولة عف النسبة األكبر مف اإلنبعاثات ،واألسوء مف كؿ ذلؾ ىو توجو الدوؿ إلى إستخداـ الفحـ
كمصدر لمطاقة والذي يعتبر أكثر تمويثا مف مصادر الطاقة األحفورية األخرى.

كما توصمنا في األخير إلى أف ليذه اآلليات بدائؿ أخرى أكثر عممية وأقؿ تكمفة ،يمكف لمدوؿ تطبيقيا لموصوؿ

إلى بيئة سميمة خالية مف التموث ،خاصة مع التطورات العممية المتسارعة في ىذا المجاؿ.

الكممات المفتاحية  :الدوؿ العربية ،تسعير الكربوف ،سوؽ النفط ،التنمية المستدامة ،جائحة فيروس كوفيد.19-

1

-أشكر د-بن عثمان عائشة ،أستاذة بجامعة الجزائر ،:-على مالحظاتها القٌَمة على هذه الورقة البحثٌة التً ساعدت على الرفع من قٌمتها العلمٌة.
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المقدمة
مف المسمـ بو حاليا أف تغير المناخ أصبح مشكمة عالمية حقيقية ،وقد أظيرت الدراسات أف تغير المناخ يضر

أكثر بالفقراء عمى مستوى البمداف النامية  ،حيث تعتمد استراتيجيات سبؿ العيش واألمف الغذائي لمفقراء في كثير مف
األحياف وبشكؿ مباشر عمى األنظمة البيئية الصحية و تنوع السمع والخدمات البيئية التي تقدميا ىذه األنظمة ،إذ
يمثؿ رأس الماؿ الطبيعي  ٪26مف ثروة البمداف منخفضة الدخؿ ،لذلؾ عندما تتدىور ىذه الموارد  ،تكوف سبؿ العيش
معرضة لمخطر ،حيث يؤدي تغير المناخ إلى تدمير البنية التحتية ،كما ييدد المدف الساحمية ،ويتسبب في انخفاض

غمة المحاصيؿ ،باإلضافة إلى التغيرات في المحيطات وتعريض األرصدة السمكية واألنواع لمخطر.

لذا يعتبر تغير المناخ أوالً وقبؿ كؿ شيء قضية تنمية ،كونو يساىـ في تفاقـ معدالت الفقر وتراجع النمو

االقتصادي ،وبالتالي فإف حماية البيئة تعتبر أحد أىـ مؤشرات التنمية المستدامة .في الوقت نفسو ،يمكف لمسياسات
البحـث الثاني

التي تتبناىا الدوؿ المختمفة لتحقيؽ النمو واالستثمارات التي تقوـ بيا لتمبية احتياجات الطاقة والغذاء والمياه لمواطنييا

أف تساىـ في استمرار تغير المناخ و زيادة المخاطر في العالـ  ،أو عمى العكس ،قد تساىـ في إيجاد الحموؿ.

في ىذا السياؽ ،ومنذ التوقيع عمى بروتوكوؿ كيوتو في عاـ  ،1997ظير مفيوـ "تسعير الكربوف" في أدبيات

الدبموماسية البيئية ،والذي ييدؼ إلى تحديد سعر النبعاثات الكربوف في الغالؼ الجوي ،تطبيقاً ألحد أىـ مبادئ اإلدارة

البيئية التي إتفؽ عمييا المجتمع الدولي في إعالف ريو لعاـ  ،1992وىو مبدأ "المموث يدفع" .تيدؼ ىذه التدابير
بشكؿ خاص إلى التقميؿ مف انبعاثات الكربوف الناتجة عف استخداـ الوقود األحفوري ،والذي يساىـ بنسبة  ٪ 75مف

إجمالي غازات االحتباس الحراري المسؤولة عف تغير المناخ.

وقد صادؼ يوـ  12ديسمبر  2020الماضي الذكرى السنوية التفاقية باريس لممناخ لعاـ  ،2015التي تعتبر

أوؿ إتفاقية عالمية لمكافحة تغير المناخ ،حيث التزمت  194دولة باإلضافة إلى اإلتحاد األوروبي بتصميـ
استراتيجيات إنمائية تنتج أقؿ مستوى مف انبعاثات غازات االحتباس الحراري عمى المدى الطويؿ.

ومف المقرر أف تقوـ البمداف بتحديث التزاماتيا الوطنية ومراجعة ىذه االلتزامات كؿ  5سنوات ،لموصوؿ إلى

اليدؼ المتمثؿ في الحد مف ارتفاع درجة الح اررة إلى "أقؿ بكثير مف  2°درجة مئوية"  ،لذا فإف  56جيجا طف مف

سنويا ستحتاج إلى االنخفاض إلى  25جيجا طف مف مكافئ ثاني
مكافئ ثاني أكسيد الكربوف ( )GtCO2eالمنبعثة ً
أكسيد الكربوف في غضوف  10سنوات فقط (بحموؿ عاـ .)2030

كما يعتبر تسعير الكربوف ،سواء مف خالؿ أنظمة تداوؿ االنبعاثات أو مف خالؿ فرض ضريبة الكربوف ،آلية

تأخذ في االعتبار البعديف معا (البيئة والتنمية المستدامة) ،ألنيا تساىـ في تقميؿ االنبعاثات التي تسبب تغير المناخ
وتوجيو االقتصادات نحو نمو منخفض الكربوف مف خالؿ تشجيع االستثمار في خيارات أنظؼ وخفض استيالؾ

الطاقة ،وكذلؾ تعبئة التمويؿ الخاص لدعـ التنمية المستدامة التي يستفيد منيا أكبر عدد ممكف مف الناس .إال أف ىذه

كبير ومعارضة قوية ،سواء مف الدوؿ والشركات والمواطنيف وحتى المنظمات ،وعمى رأسيا أوبؾ،
جدال ًا
اآلليات أثارت ً
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بسبب عدـ القدرة عمى تحقيؽ التوازف بيف ضرورة حماية البيئة ومتطمبات النمو االقتصادي ،بؿ إنيا واجيت معارضة
حتى مف شركات الدوؿ التي تدافع عنيا.

بالنسبة لمدوؿ العربية التي تراجعت عف موقفيا بعد سنوات مف المعارضة ،فقد ظيرت في السنوات األخيرة عدة

مبادرات إلنشاء أسواؽ الكربوف عمى مستوى البعض مف ىذه الدوؿ ،واف كانت محدودة لمغاية ولـ تتعد بعد مرحمة

التخطيط ،نظ اًر لحاجتيا إلى مزيد مف الدراسات لتقييـ مدى استعدادىا إلنشاء أسواؽ محمية ،باإلضافة إلى الثروة التي
تتمتع بيا معظـ ىذه الدوؿ مف النفط والغاز ،المكوف الرئيسي ألرباح التصدير واإليرادات الحكومية ،عمى الرغـ مف أف
بعض البمداف في المنطقة لدييا القدرة عمى تطوير تقنيات منخفضة الكربوف .ومع ذلؾ ،فقد تزامنت ىذه المبادرات مع

االتجاه نحو استخداـ الفحـ كمصدر لمطاقة ،والتي تنبعث منو كميات مف ثاني أكسيد الكربوف تبمغ حوالي ضعؼ

الكمية الصادرة عف احتراؽ أنواع الوقود األخرى.

إنطالقا مما سبؽ ،سنحاوؿ مف خالؿ ىذه الورقة البحثية تقييـ مدى فعالية سياسات تسعير الكربوف في حماية

البيئة وتوجيو اإلقتصاديات نحو تحقيؽ التنمية المستدامة وتأثيرىا عمى سوؽ النفط ،باإلضافة إلى دراسة حالة بعض
الدوؿ العربية ،حيث سنختار عينة مف دوؿ الشرؽ األوسط وىي (السعودية ،اإلمارات العربية ومصر) ،وعينة أخرى
مف دوؿ المغرب العربي ،وىي (الجزائر ،تونس والمغرب) .

سنتطرؽ أيضا إلى تأثير جائحة فيروس كوفيد 19-عمى إنبعاثات غازات الدفيئة والسياسات الرامية لمتقميؿ

منيا ،نظ ار لكوف تداعيات ىذه الجائحة طالت جميع جوانب الحياة البشرية .كما سنحاوؿ في األخير تقديـ بعض
البدائؿ آلليات تسعير الكربوف والتي يمكف أف تحظى بقبوؿ العديد مف الدوؿ ،بما فييا تمؾ الرافضة لتسعير الكربوف.
وعميو يمكف صياغة إشكالية دراستنا في السؤاؿ التالي:

اإلشكالية:

ما هي فرص وتحديات تطبيق آليات تسعير الكربون عمى مصادر الطاقة لتحقيق التوازن بين البيئة ،التنمية

المستدامة وأسواق النفط خاصة في ظل تداعيات فيروس كورونا كوفيد 91-؟ وكيف يمكن تقييم تجارب الدول

العربية في هذا المجال ؟

مف أجؿ اإلحاطة بكؿ جوانب ىذه اإلشكالية ،ولتحقيؽ دراسة أعمؽ إرتأينا طرح األسئمة الفرعية التالية:

-1ما ىو اإلطار النظري لمجباية البيئية وما ىي طريقة عمميا؟

-2ما ىي الغازات الدفيئة وما مخاطرىا عمى البيئة وعمى التنمية؟

 -3ما ىو مفيوـ آليات تسعير الكربوف وما عالقتيا بالبيئة والتنمية؟

 -4ما ىي مساىمة الدوؿ العربية (السعودية ،اإلمارات العربية المتحدة ،مصر ،الجزائر ،تونس والمغرب) في إنبعاثات
غازات الدفيئة؟ وما ىي اإلجراءات التي إتخذتيا ىذه الدوؿ لمحد منيا خاصة المتعمقة منيا بآليات تسعير لكربوف؟

-5كيؼ يمكف تقييـ اإلجراءات المتخذة عمى مستوى الدوؿ العربية لمحد مف إنبعاثات غازات الدفيئة؟

-6ما ىي إنعكاسات سياسات تسعير الكربوف عمى سوؽ النفط واإلجراءات المعاكسة المتخذة مف طرؼ الدوؿ العربية؟
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 -7ما ىو أثر تداعيات جائحة كورونا عمى إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية وكذا عمى سوؽ النفط؟
 -8ىؿ يوجد بدائؿ ليذه اآلليات يمكف ليا أف تحد مف التموث ومف إنبعاثات غازات الدفيئة؟
الفرضيات:
 غازات الدفيئة ىي مواد كيميائية يمكف أف تبقى في الجو لمئات السنيف وتتسبب في اإلحتباس الحراري ،ليا آثارسمبية عمى البيئة وعمى التنمية معا؛

ترسؿ آليات تسعير الكربوف إشارات طويمة المدى لمشركات مف خالؿ خمؽ حوافز لتقميؿ السموؾ المموث واالستثمارفي خيارات الطاقة النظيفة وتصميـ أساليب منخفضة االنبعاثات ؛

رغـ تبريرات المدافعيف عف سياسات تسعير الكربوف ،إال أف ليذه األخيرة عواقب تمس البيئة نفسيا ،باإلضافة إلىالبحـث الثاني

أثرىا السمبي عمى التنمية وعمى أسواؽ النفط؛

ال تعتبر الدوؿ العربية مف المتسببات الكبرى في اإلنبعاثات مف الغازات الدفيئة عمى المستوى العالمي ،رغـ ذلؾ فييتسعى لتطبيؽ آليات تسعير الكربوف؛

إنعكاسات جائحة كورونا كاف ممموسا عمى خفض اإلنبعاثات ،وعمى البيئة ككؿ.التطورات العممية اثبتت أنو توجد بدائؿ آلليات تسعير الكربوف يمكف ليا أف تحقؽ إنخفاض في مستوى الغازاتالمسببة لإلحتباس الحراري.

أهمية البحث:

تتمثؿ أىمية الموضوع في أىمية آليات تسعير الكربوف نفسيا ،والجدؿ الدائر حوؿ حقيقة فعاليتيا ،كونيا مف
جية تساىـ في تعديؿ السموؾ الفردي والجماعي تجاه البيئة ،كما يعتبر اإلتفاؽ الدولي عمى ىذه اآلليات بحد ذاتو

بمثابة تقدـ حقيقي مسجؿ في التشريعات البيئية الدولية وخطوة إيجابية لمتحوؿ نحو اإلقتصاد األخضر ،غير أنيا مف

جية أخرى تؤثر عمى اسواؽ النفط وحتى عمى النمو اإلقتصادي ،خاصة في الدوؿ النامية.
خطة البحث :لإلجابة عمى اإلشكالية وكذا األسئمة الفرعية إرتأينا تقسيـ ىذه الورقة البحثية إلى تسعة محاور أساسية:
 .1اإلطار النظري لمجباية البيئية وغازات الدفيئة؛

 .2آليات تسعير الكربوف و أشكالو؛

 .3تسعير الكربوف :بيف الحماس والمعارضة؛

 .4تحميؿ معطيات إنبعاثات غازات الدفيئة عمى مستوى بعض الدوؿ العربية؛
 .5اإلجراءات المتخذة في الدوؿ العربية لتطبيؽ آليات تسعير الكربوف والحد مف إنبعاثات غازات الدفيئة؛

 .6تقييـ اإلجراءات المتخذة عمى مستوى الدوؿ العربية موضوع الدراسة؛

 .7إنعكاسات سياسات تسعير الكربوف عمى سوؽ النفط واإلجراءات المعاكسة المتخذة مف طرؼ الدوؿ العربية؛
 .8بدائؿ أخرى آلليات تسعير الكربوف لمحد مف إنبعاثات غازات الدفيئة؛

 .9أثر تداعيات جائحة كورونا عمى إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية وعمى سوؽ النفط.
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منهجية الدراسة:
يستخدـ البحث المنيج الوصفي الذي تـ إثراؤه بالتحميؿ واالستقراء بما يتناسب مع موضوع الدراسة حيث يدرس

مدى فاعمية تطبيؽ تسعير الكربوف في الدوؿ لموصوؿ الى بيئة سميمة بالتوازي مع تحقيؽ أىداؼ التنمية المستدامة،
وكذا أثرىا عمى سوؽ النفط باإلضافة إلى تداعيات جائحة كورونا كوفيد .19-ويتـ توضيح ذلؾ مف خالؿ عرض

بعض اإلحصائيات وتحميميا ،باإلضافة إلى منيج دراسة الحالة ،وذلؾ مف خالؿ دراسات تجريبية لبعض الدوؿ
العربية ،وقد إخترنا عينة مف دوؿ الشرؽ األوسط وىي السعودية ،اإلمارات العربية و مصر ،وعينة أخرى مف دوؿ
المغرب العربي وىي الجزائر ،تونس والمغرب ،وموقفيا مف تطبيؽ تسعير الكربوف مف عدمو لتحقيؽ اليدؼ المأموؿ

وىو بيئة نظيفة وخالية مف الكربوف وتنمية مستدامة.

 .9اإلطار النظري لمجباية البيئية وغازات الدفيئة:

سوؼ نتطرؽ فيما يمي لإلطار النظري لمجباية البيئية ،بداية بفكرة "التكمفة البيئية" ومبدأ "المموث يدفع" التي

تعتبر أصؿ أو أساس نشأة الضريبة البيئية ،ثـ سنحاوؿ التعريؼ بغازات الدفيئة وكذا األخطار التي تتسبب فييا سواء
عمى البيئة أو عمى التنمية ،والتي أدت إلى إقتراح فرض ضرائب عمييا مف خالؿ ما يسمى "تسعير الكربوف":

" 9.9التكمفة البيئية" ومبدأ "المموث يدفع":

يتـ تعريؼ التكمفة البيئية عمى أنيا قيمة الضرر البيئي الذي تسببو المنشآت اإلقتصادية لمبيئة المحيطة بسبب

عمميات التشغيؿ أو التصنيع أو بسبب إنتاجيا لممنتجات التي تضر بالبيئة عند إستيالكيا .1يمكف حساب التكمفة

البيئية مف خالؿ تقدير التدىور في نوعية حياة الناس مثؿ التعرض لألمراض الناتجة عف التموث البيئي وتكمفة العالج

وكذلؾ خسارة سنوات العمؿ والحياة بسبب األمراض ،باإلضافة إلى تراجع جودة البيئة كتراجع قيمة ونوعية الموارد

البيئية (التربة ،اليواء ،الماء والتنوع البيويوجي) ،خاصة مصادر الطاقة غير المتجددة ،وكذا ضياع الفرص والميزات

البيئية مثؿ المعايير الجمالية لممناطؽ السياحية.2

يسمح تطبيؽ مبدأ "المموث يدفع" بِحث المنشآت اإلقتصادية عمى تعديؿ سياسات اإلنتاج وادخاؿ تقنيات نظيفة

أيضا عمى فكرة أف إستيالؾ األفراد والشركات
أكثر تماشيا مع المسؤولية القانونية والبيئية .كما تعتمد الضرائب البيئية ً
يعتمد عمى سعر المنتجات المعروضة ،فعندما يرتفع سعر المنتج المموث بعد تطبيؽ الضريبة  ،ينخفض استيالؾ ىذا
المنتج.3

يعتبر االقتصادي "بيجو" في كتابو " إقتصاديات الرفاه" عاـ  ،1920أوؿ مف حاوؿ اقتراح ضرائب عمى

األنشطة المسببة لمتموث تكوف مكافئة لمتكمفة ،وىي عبارة عف الفرؽ بيف التكمفة الحدية الخاصة التي تتحمميا المنشأة

8

 -الخولي نضاؿ أحمد ،إجراءات القياس والمعالجة المحاسبية واالبالغ المالي لتكاليؼ البيئة :بالتطبيؽ عمى عينة مختارة مف الشركات الصناعية المساىمة العامة

األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة .عماف ،األردف ،2004 ،ص .37
2
محمد علً سٌد أمبابً ،اإلقتصاد والبٌئة ،المكتبة األكادٌمٌة للنشر والتوزٌع ،القاهرة ،مصر ،8@@? ،ص.>73
-Jean-Paul Métailié & Georges Bertrand, Les mots de l’environnement, Edition Presses Universitaires de Mirail, France,
2776, p@7.
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االقتصادية ،والتكمفة الحدية االجتماعية لمسموؾ المموث التي يتحمميا المجتمع بشكؿ عاـ وعرفت باسمو

1

) .(Pigouvian taxكما ىو موضح في الشكؿ التالي:
شكل :09أثر فرض الضريبة عمى المنتج المموث لمبيئة.

البحـث الثاني
المصدر :أيماف عطية ناصؼ ،مبادئ إقتصاديات الموارد البيئية ،جامعة اإلسكندية ،المكتب الجامع الحديث ،2008 ،ص.291

بناء عمى الشكؿ السابؽ  ،يمكف شرح أثر تطبيؽ الضريبة البيئية عمى النحو التالي:
مبدأ عمل الضريبة البيئيةً :
 يتـ تحديد حجـ اإلنتاج عند النقطة (ؾ) إذا كاف المنتِج يحدد حجـ إنتاجو عمى أساس التكمفة الحدية

المساوية لإليرادات الحدية ،حيث يتـ تحديد التوازف في النقطة (أ) ،وىي النقطة التي تمثؿ تقاطع اإليرادات

الحدية (إ.ح) مع التكمفة الحدية الخاصة (ت.ح.خ)؛
المنتِج بتحمؿ التكمفة الحدية اإلجتماعية (ت.ح.ج) ،فإف التكمفة تزيد بنفس
 إذا تـ فرض ضريبة بيئية والزاـ ُ
قيمة التكمفة اإلجتماعية ،وبالتالي ينتقؿ منحنى التكمفة الحدية الخاصة نحو اليسار بمقدار التكمفة الحدية
اإلجتماعية (الضريبة) ،وىنا تنتج نقطة جديدة لمتوازف (ب) ،وينخفض حجـ اإلنتاج التوازني إلى النقطة

(ؾ.)1

إقتصاديا ،يمكف تفسير ذلؾ أنو في حالة أخذ التكمفة الحدية اإلجتماعية الناتجة عف التموث البيئي بعيف

اإلعتبار  ،فإف ذلؾ يؤدي إلى خفض اإلنتاج المتعمؽ باألنشطة المموثة بالبيئة ،وبالتالي إنخفاض حجـ التموث الناتج
عنو ،والعكس بالعكس.
8

2

تتمثؿ ميزة مبدأ "المموث يدفع" في أنو يسمح بإدراج العوامؿ الخارجية في تكمفة المنتج أو

 رمضان محمد مقلد ،إقتصادٌات الموارد البٌئٌة ،الدار الجامعٌة ،اإلسكندرٌة-مصر ،977; ،ص=@.:9
 عقٌل حمٌد جابر الحلو ،عبد الرسول جابر إبراهٌم ،حٌدر حسٌن عذافه ،األثار اإلقتصادٌة للتلوث البٌئً :المخاطر والتكالٌف والمعالجات-العراق حالة دراسٌة،مجلة القادسٌة للعلوم اإلدارٌة واإلقتصادٌة ،العراق ،المجلد < ،8العدد ،8سنة  ،978:ص.<:
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الخدمة .مف وجية نظر محاسبية ،العوامؿ الخارجية ىي التأثيرات البيئية أو االجتماعية أو االقتصادية  ،سواء كانت
إيجابية أو سمبية ،لألنشطة البشرية ،والتي ال تنعكس في سعر بيع السمع أو الخدمات.

وقد تبنت الدوؿ مبدأ فرض ىذه الضريبة ،ال سيما بعد المؤتمرات الدولية لحماية البيئة مثؿ مؤتمر ريو دي

جانيرو عاـ  1992ومؤتمر كيوتو عاـ  ، 1997حيث أقرت فييا مبدأ فرض ضريبة خضراء أو ضريبة التنمية

المستدامة 1،وتعتبر السويد أوؿ بمد بدأ العمؿ بيذه الضرائب سنة  ،1991تبعتيا بعد ذلؾ الكثير مف الدوؿ األوروبية
كما يوضحو الجدوؿ التالي:
البمد

جدول  :09تطبيق الضرائب البيئية في بعض الدول.
وعاء الضرائب

السنة

السويد

1991

إنبعاثات الكربوف والكبريت

الدانمارؾ

1994

مبيعات وقود المحركات ،الفحـ ،الكيرباء ،المياه ،فرؽ المخمفات.

إسبانيا

1995

مبيعات وقود المحركات

ىولندا

1996

مبيعات الغاز الطبيعي والكيرباء

ألمانيا

1999

مبيعات الطاقة

إيطاليا

1999

مبيعات الوقود األحفوري.

فرنسا

2000

مبيعات الطاقة ،مقالب القمامة ،مبيعات المياه المنازؿ.

المصدر :عمرو محمد السيد الشناوي ،تقويـ الضريبة كأداة لسياسة حماية البيئة ،مجمة العموـ القانونية واإلقتصادية ،العدد  ،49كمية

.1.9مخاطر تموث الهواء :

الحقوؽ ،جامعة المنصورة ،مصر ،2011 ،ص .435

أساسيا مف المدخالت الالزمة ألي نظاـ
تعتبر البيئة جزًءا ال غنى عنو مف عمميات اإلنتاج والتصنيع  ،وجزًءا
ً
أو نموذج إنتاج  ،ولكف المفارقة أف الصناعة تساىـ بشكؿ كبير في زيادة مستوى التموث البيئي ،ألف ىناؾ عالقة

وثيقة ومباشرة بيف النمو الصناعي وزيادة مستوى تموث مصادر المياه والبحار واليواء واألرض .وتجدر اإلشارة إلى أف

التموث الصناعي مف أخطر أنواع التموث وخاصة مف مصدر كيميائي ،ألف العديد مف المواد الكيميائية شديدة التحمؿ
وال تذوب في ظؿ الظروؼ الطبيعية العادية ،لذا فإف التأثير الضار ليذه المواد يستمر لفترة طويمة.2

حسب منظمة الصحة العالمية ،فإف   90مف سكاف العالـ يتنفسوف ىواء مموثا يتجاوز المستويات المقبولة

التي تحددىا المبادئ التوجييية لممنظمة .مع العمـ أف التعرض لمجزيئات الدقيقة في اليواء المموث تخترؽ عمؽ الرئتيف

اضا مثؿ السكتة الدماغية وأمراض القمب وسرطاف الرئة ومرض االنسداد
و نظاـ القمب واألوعية الدموية ،مسببة أمر ً
الرئوي المزمف والتيابات الجياز التنفسي ،بما في ذلؾ االلتياب الرئوي.

8

 عبود سالم محمد ،مدخل إلى محاسبة التكالٌف البٌئٌة ،جامعة بغداد ،دار الدكتور للعلوم اإلدارٌة واإلقتصادٌة ،9788،ص.8@:9
 -ستٌفن سمٌث،اإلقتصاد البٌئً :مقدمة قصٌرة جدا  ،ترجمة إنجً بنداري ،مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة ،مصر ،الطبعة األولى ،978; ،ص >@.
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ويؤدي تموث اليواء إلى وفاة مبكرة لػحوالي  7مالييف شخص سنويا ،حيث يتسبب في حوالي ربع ( )٪24جميع
إجمالي وفيات البالغيف بسبب أمراض القمب ،و بنفس النسبة تقريبا ( )٪25مف الوفيات الناجمة عف السكتة الدماغية
واألمراض غير السارية ٪43 ،مف الوفيات بسبب مرض إنسداد الرئة المزمف و  ٪29مف إجمالي الوفيات بسرطاف

الرئة ،كما أنو يقمؿ مف متوسط العمر المتوقع حوالي ثالث سنوات.

1

باإلضافة إلى أف أكثر مف  ٪90مف الوفيات المرتبطة بتموث اليواء تحدث في البمداف المنخفضة والمتوسطة

الدخؿ ،ال سيما في آسيا وأفريقيا ،تمييا البمداف المنخفضة والمتوسطة الدخؿ في منطقة شرؽ البحر األبيض المتوسط،

أوروبا واألمريكيتيف .كما تتحمؿ البمداف منخفضة ومتوسطة الدخؿ عبء األمراض ذات الصمة بالتموث ،حيث يرتبط
حوالي  % 20مف العبء الكمي لممرض في البمداف النامية بعوامؿ المخاطر البيئية.
البحـث الثاني

ويؤكد الخبراء أ ف ارتفاع درجات ح اررة المحيطات يزيد مف قوة األعاصير والعواقب األخرى لمتغير المناخي الذي

يسببو اإلنساف  -مف الجفاؼ الشديد في القرف األفريقي إلى الفيضانات الشديدة في آسيا  -مما يحرـ مالييف الناس
الغذاء األساسي والمأوى.
 3.9غازات الدفيئة ( )GHGومخاطرها عمى البيئة والتنمية:
غازات الدفيئة عبارة عف غازات في الغالؼ الجوي تمتص األشعة تحت الحمراء التي تصدر مف األرض ،مما

يقمؿ مف إنتقاؿ الح اررة مف األرض إلى الفضاء وبالتالي تؤدي إلى تسخيف جو األرض ،أو ما يسمى بظاىرة اإلحتباس
الحراري أو اإلحترار .ويمكف تعريؼ غازات الدفيئة عمى أنيا مواد كيميائية تتميز بطوؿ العمر والتي يمكف أف تبقى في
الجو لمئات السنيف ،إف لـ تكف آالؼ السنيف.2

ويمثؿ ثاني أكسيد الكربوف  CO2ما يعادؿ  ٪74مف إنبعاثات غازات الدفيئة ،الميثاف  )٪ 17) CH4وأكسيد

اآلزوت  ،)٪6,2( N2Oوىي بالتالي مسؤولة عف  ٪97,2مف التأثيرات .بينما الغازات األخرى  -وىي مركبات

الكربوف الييدروفمورية  ، HFCمركبات الكربوف المشبعة بالفمور أو الييدروكربونات المشبعة بالفمور PFCوسداسي

فموريد الكبريت أو  SF6وأخي اًر ثاني اكسيد النيتروجيف -فإنيا ال تشكؿ سوى  2%مف اإلنبعاثات العالمية مف غازات

الدفيئة.3

لتسييؿ المقارنة ،يتـ تقريب جميع غازات الدفيئة إلى نفس المعادؿ وىو ما يسمى غاز ثاني أكسيد الكربوف

المكافئ ،وىي طريقة لقياس انبعاثات غازات الدفيئة تأخذ في االعتبار قدرة التسبب باالحترار لكؿ غاز بالنسبة لغاز

ثاني أكسيد الكربوف بالكيمو طف ،وفقًا "إلمكانية االحترار العالمي" ،عمى أساس معامؿ أو مضاعؼ أنشأتو IPCC
(الييئة الحكومية الدولية المعنية تغير المناخ) 1 :لثاني أكسيد الكربوف و  25لمميثاف و  298ألكسيد اآلزوت.
8

الموقع الرسمً لمنظمة الصحة العالمٌةwww.who.int :9
 ستٌفن سمٌث،اإلقتصاد البٌئً :مقدمة قصٌرة جدا  ،ترجمة إنجً بنداري ،مؤسسة هنداوي للتعلٌم والثقافة ،مصر ،الطبعة األولى ،978; ،ص=@.3
-Mengpin Ge & Johannes Friedrich, ; Charts Explain Greenhouse Gas Emissions by Countries and Sectors, World Resources
Institute, February 7=,9797. Disponible sur: (consulté le 73/88/9797).
https://www.wri.org/blog/9797/79/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector
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ويشكؿ قطاع الطاقة مصد ار لما يقرب مف ثالثة أرباع االنبعاثات العالمية ،يميو قطاع الزراعة .بتقسيـ قطاع
الطاقة إلى قطاعاتو الفرعية ،يمثؿ إنتاج الكيرباء والح اررة الجزء األكبر مف االنبعاثات ،يميو النقؿ والتصنيع .وفي

دراسة أجريت سنة  ،2018تبيف أف  8مف اإلنبعاثات الغازية في العالـ ناجمة عف النشاط السياحي ،وأف لحركة
النقؿ الجوي نصيب األسد في ىذا الشأف.

الشكل الموالً ٌبٌن توزٌـع االنبـعاثات العالمٌـة لغـازات الدفٌئـة بحسـب الغـازات فً العــام .9787
شكل  :01توزيع اإلنبعاثات العالمية لغازات الدفيئة بحسب الغازات في العام .1090

المصدر :و ازرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة & معيد إقتصادات المناخ ،األرقاـ الرئيسية لممناخ في فرنسا والعالـ ،إصدار
 ،2016ص .13

تتيح إمكانية االحترار العالمي ( )GWPعمى مدى فترة زمنية مقارنة مساىمات غازات الدفيئة المختمفة في

غالبا ما تكوف الفترة المختارة ىي  100عاـ .ومع ذلؾ  ،فإف ىذا االختيار يقمؿ مف تأثير بعض
االحتباس الحراريً ،
عاما
الغازات عمى المدى القصير ،ليذا السبب ً
غالبا ما يكوف اختيار الفترة ً 20
توقعت منظمة العمؿ الدولية التابعة لألمـ المتحدة في يوليو  2019أف يؤدي االحتباس الحراري  ،مف خالؿ

التسبب في إرتفاع اإلجياد الحراري في الزراعة والقطاعات الصناعية األخرى ،إلى خسائر في اإلنتاجية تعادؿ 80

مميوف وظيفة بحموؿ عاـ  .2030وقالت المنظمة أيضا ،إنو في عاـ  ، 2030يتوقع أف تضيع  ٪2.2مف إجمالي

عدد ساعات العمؿ في جميع أنحاء العالـ بسبب ارتفاع درجات الح اررة  ،وفقًا لمتوقعات المستندة إلى درجة ح اررة
عالمية تبمغ  1.5درجة مئوية بحموؿ نياية القرف ،وقد بمغت الخسائر االقتصادية  2.4تريميوف دوالر في جميع أنحاء

العالـ بسبب تغير المناخ.
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الجدوؿ الموالي يبيف مجموع عدد ساعات العمؿ الضائعة بسبب إرتفاع درجات الح اررة .2019-2000
جدول  : 01عدد ساعات العمل الضائعة لسنتي  1000و( 1091الوحدة :مميار ساعة).
الدول

عدد ساعات العمل
الضائعة سنة 1000

عدد ساعات العمل

الضائعة سنة 1091
العدد

عدد ساعات العمل الضائعة
لمفرد الواحد1091-

النسب %

البحـث الثاني

اليند

75,0

118,3

39,1

111,2

الصيف

33,4

28,3

9,4

24,5

بنغالدش

13,3

18,2

6,0

148,0

باكستاف

9,5

17,0

5,6

116,2

أندونيسيا

10,7

15,0

5,0

71,8

فيتناـ

7,7

12,5

4,1

160,3

تايالندا

6,3

9,7

3,2

164,4

نيجيريا

4,3

9,4

3,1

66,7

الفيميبف

3,5

5,8

1,9

71,4

الب ارزيؿ

2,8

4,0

1,3

23,3

كمبوديا

1,7

2,2

0,7

202,2

الواليات المتحدة األمريكية 1,2

2,0

0,7

7,1

المكسيؾ

0,9

1,7

0,6

17,4

بقية العالـ

28,7

58,3

19,3

27,5

المجموع

199,0

302,4

100 %

52,7

المصدر :مف إعداد الباحثة إعتمادا عمى بيانات:
The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging
(crises ) https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736)20)32290-X.pdf

الجدوؿ السابؽ يبيف أف ساعات العمؿ الضائعة بسبب التغير المناخي وارتفاع درجات قد إزدادت بنسبة

 51,95%خالؿ الفترة  ،2019-2000وتعد اليند أكبر دولة تضررت مف ىذه الخسارة ،غير أف كمبوديا ىي التي
سجمت أكبر معدؿ لعدد ساعات العمؿ الضائعة لمفرد الواحد ،تمييا كؿ مف تايالندا والفيتناـ ،وقد بمغ إجمالي عدد

ساعات العمؿ الضائعة لسنة  302,4 :2019مميار ساعة.

 .1آليات تسعير الكربون و أشكاله :

سنتطرؽ فيما يمي إلى مبدأ عمؿ آليات تسعير الكربوف بإعتبارىا جزءا مف الجباية البيئية ،ثـ إلى أنواع تسعير
الكربوف والفروقات بينيا:

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 177

51

ثطبيق آليات جسعير الكربون على مصادر الطاقة :بين الححمية والبدائل املمكنة
دراسة حالة بعض الدول العربية مع إلاشارة لحأثير جائحة كورونا كوفيد.........................................................91-د.ثباني آمال
.9.1مبدأ عمل آليات تسعير الكربون:
ييدؼ تسعير الكربوف -كما ىو الحاؿ بالنسبة لمضرائب البيئية األخرى ، -مف خالؿ جعؿ المموثيف يدفعوف بما

يتناسب مع انبعاثاتيـ  ،إلى تغيير سموكيـ وتوجيو مشترياتيـ واستثماراتيـ ،إذ يؤدي تأثيره عمى المنتجات النيائية إلى

زيادة سعرىا بما يتناسب مع انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف الناتجة عف إنتاجيا و  /أو استخداميا  ،وبالتالي تفضيؿ

المنتجات التي تسبب أقؿ انبعاثات .يمكف أف تساعد الزيادة التدريجية والمبرمجة في الضريبة عمى توجيو االستثمارات

عمى المدى الطويؿ ،مما يمنح المستيمكيف والشركات الوقت الكافي لمتكيؼ.

ىناؾ العديد مف الم سارات التي يمكف أف تتخذىا الحكومات لتسعير الكربوف  ،وكميا تؤدي إلى نفس النتيجة.

يبدأوف في التقاط ما ُيعرؼ بالتكاليؼ الخارجية النبعاثات الكربوف  -التكاليؼ التي يدفعيا المواطنوف بطرؽ أخرى ،
الحررة والجفاؼ أو الممتمكات مف
ا
مثؿ األضرار التي تمحؽ بالمحاصيؿ وتكاليؼ الرعاية الصحية مف موجات

الفيضانات وارتفاع مستوى سطح البحر  -و ربطيـ بمصادرىـ مف خالؿ سعر الكربوف.

.1.1أشكال تسعير الكربون:

يوجد نوعاف رئيسياف آلليات تسعير الكربوف :أنظمة تداوؿ االنبعاثات ( )ETSوضرائب الكربوف ،سنحاوؿ فيما

يمي إعطاء نبذة عنيما مع ذكر الفروقات بينيما:

.9.1.1نظام تداول (أو تجارة) اإلنبعاثات:

أحيانا بنظاـ الحد األقصى والمتاجرة
يسمى أيضا نظـ السقوؼ والمبادالت ،يحدد ىذا النظاـ  -الذي يشار إليو
ً
 المستوى اإلجمالي النبعاثات غازات االحتباس الحراري ويسمح لتمؾ الصناعات ذات االنبعاثات المنخفضة ببيعحصصيا اإلضافية لمصناعات ذات اإلنبعاثات األكبر .مف خالؿ إنشاء العرض والطمب عمى مخصصات االنبعاثات،

تحدد " أنظمة تداوؿ االنبعاثات " سعر السوؽ النبعاثات غازات االحتباس الحراري .يساعد الحد األقصى في ضماف

إجراء تخفيضات االنبعاثات المطموبة إلبقاء المنبعثات (بشكؿ إجمالي) ضمف ميزانية الكربوف المخصصة مسبقًا.
ويعتبر مصطمح« بورصة الكربوف » مف المصطمحات الحديثة .إذ يتـ مف خالليا شراء وبيع رخص الكربوف
لتمكيف البمداف والشركات واألفراد مف الوفاء بالتزاماتيـ الطوعية أو المطموبة بتخفيض االنبعاثات حسب برنامج األمـ

المتح دة اإلنمائي .وتضـ أكبر البورصات العالمية ،سوؽ المتاجرة في االنبعاثات التابع لالتحػػاد األوروبي وبورصة
شيكاغو األمريكية والبورصة األسترالية.

.1.1.1ضريبة الكربون:

مباشر عمى الكربوف مف خالؿ تحديد معدؿ الضريبة عمى انبعاثات غازات االحتباس
ًا
سعر
تحدد ضريبة الكربوف ًا
شيوعا  -عمى محتوى الكربوف في الوقود األحفوري .إنو يختمؼ عف نظاـ تداوؿ اإلنبعاثات
الحراري أو  -بشكؿ أكثر
ً
مف حيث أف نتيجة خفض االنبعاثات لضريبة الكربوف ليست محددة مسبقًا ولكف سعر الكربوف كذلؾ.
وتجدر اإلشارة إلى أف ضريبة الكربوف تختمؼ عف الضريبة المفروضة عمى أنواع الوقود المختمفة في عدة دوؿ
مف العالـ ،ذلؾ أنو في حالة ىذه األخيرة ال توجد عالقة مباشرة بيف سعر الضريبة المفروضة عمى أنواع الوقود وبيف
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محتوى الكربوف ف ي كؿ نوع مف أنواع الوقود ،مما يجعميا غير فعالة لمحفاظ عمى البيئة ،بؿ يتـ فرضيا ألغراض

أخرى .1وتعتبر ضرائب الكربوف مفيػدة لمغايػة كأدوات داخميػة وال سػيما فػي المصػادر ذات االنبعاثات المتناثػرة كالنقػؿ.
.3.1.1ضريبة الكربون أم اسواق الكربون:

في البداية ،يجب أوال تحديد الفرؽ بيف االثنيف ،يتمثؿ االختالؼ الرئيسي بيف ضريبة الكربوف ونظاـ تداوؿ

االنبعاثات في أنو مع ضريبة الكربوف ،تحدد الحكومة السعر وتسمح لمسوؽ بتحديد مقدار االنبعاثات ،بينما مع نظاـ

أيضا أنظمة ىجينة ،والتي
تداوؿ االنبعاثات ،تحدد الحكومة مقدار االنبعاثات و تسمح لمسوؽ بتحديد السعر .توجد ً
تجمع بيف عناصر كال اآلليتيف ،في أشكاؿ مختمفة ،عمى سبيؿ المثاؿ ،نظاـ تداوؿ االنبعاثات مع حد أدنى وسقؼ

2
أيضا
لمسعر ،أو مخططات ضريبية تقبؿ تخفيضات االنبعاثات لخفض االلتزامات الضريبية  .تُستخدـ ضريبة الكربوف ً
في قطاعا ت واسعة النطاؽ مثؿ النقؿ والبناء بينما يتـ استخداـ نظاـ تداوؿ االنبعاثات في القطاعات الصناعية المركزة

البحـث الثاني

مثؿ األسمنت والكيرباء.

ويمكف لمبمداف تطبيؽ سعر عمى الكربوف بطرؽ مختمفة ،كما يمكنيا البدء مف مستويات مختمفة في األسعار تبعا

لألوضاع السياسية المحمية وسماتيا االقتصادية ،بما في ذلؾ مستوى الدخؿ وكفاءة استخداـ الطاقة وأىمية الصناعات

كثيفة االستخداـ لمطاقة في االقتصاد .3ويتيح تسعير الكربوف منفعة مضاعفة :فيو يتيح منافع بيئية ويعبئ اإليرادات
بكفاءة ،مما يجعؿ مف الممكف إجراء مزيد مف التخفيضات عمى الضرائب المتفاوتة ،كالضرائب عمى العمؿ أو رأس

الماؿ.4

ولقد تبنت العديد مف الدوؿ آليات مختمفة لتسعير الكربوف ،أىميا نظاـ تداوؿ اإلنبعاثات في الصيف واإلتحاد

األوروبي ،ضرائب الكربوف في النرويج ،غرامات الكربوف في الياباف والتي تفرض غرامة عمى مصدر التموث وفي
المقابؿ تقدـ دعما مال يا لمشركات التي تبذؿ جيدا لمحد مف التموث ،باإلضافة إلى األساليب غير المباشرة لتسعير

الكربوف والمتمثمة في الضرائب عمى الوقود ورفع الدعـ عف الوقود اإلحفوري كما ىو الحاؿ بالنسبة لإلمارات،

والمدفوعات مقابؿ تخفيض اإلنبعاثات والتعويضات...وغيرىا.5

.3.1تكييف آليات تسعير الكربون:

في مواجية المعارضة الشديدة آلليات تسعير الكربوف ،اتجيت مفوضية االتحاد األوروبي في بروكسؿ إلى

اقتصاديا ،وقد اعتمد التعديؿ عمى استخداـ
إدخاؿ تعديالت مف شأنيا أف تأخذ في االعتبار ظروؼ البمداف األضعؼ
ً
معياريف لقياس القدرة عمى فرض الضريبة:

أوالً :نصيب الفرد مف انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف؛

8

-Erick Lacappelle and Sustainable Prosperity, The Hidden Factor in climate policy : Implicit Carbon Taxes, Policy Brief,
Sustainable Prosperity, feb.9788, p8.
9
-The world bank group. (9786).Emissions trading in practice : a handbook on design and implementation. [Accessed
]75/89/9797
Available
from
World
Wide
.Web:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/87986/93874/ETP.pdf?sequence=88&isAllowed=y
3
-Idem.
4
-Idem.
5
-Blazquez,J. & Moreno, J., Curbing Carbon Emissions : Is a carbon tax the most efficient levy !, KAPSARC, King Abdullah
petroleum Studies and Research Centre, KSA, 9787, p3.
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والثاني ىو نصيب الفرد مف الناتج المحمي اإلجمالي.
ذلؾ أ ف انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ ترتبط بعدد السكاف وحجـ النشاط االقتصادي في كؿ دولة ،فعند

تساوي جميع العوامؿ األخرى ،يصدر عدد أكبر مف السكاف المزيد مف غازات الدفيئة ،كما أف النمو االقتصادي يؤدي

إلى زيادة في االنبعاثات ،عمى األقؿ في ظؿ ظروؼ اإلنتاج واالستيالؾ المستقرة.

يختمؼ الشكؿ الجديد لمضريبة عف النموذج القديـ ،حيث استخدـ االقتراح القديـ فئات ضريبية ثابتة لكؿ نوع مف

أنواع الوقود ،بينما يترؾ االقتراح الجديد لكؿ دولة حرية اختيار ما تراه مناسبا مف بيف ىذه الفئات الضريبية .ومع

اإلطار العالمي المنسؽ في دوؿ االتحاد ،فإف االقتراح الجديد ال يخرج عف اليدؼ المعمف سابقاً ،وىو الوصوؿ في

النياية إلى مستوى ضريبة الكربوف البالغ  10دوالرات لما يعادؿ برميؿ مف النفط.

كما إقترحت مجموعة القادة والبنؾ الدولي عمى الدوؿ النامية الرافضة لتطبيؽ تسعير الكربوف أف تمجأ إلى

تخفيض الدعـ الموجو لموقود األحفوري ،كمساىمة منيا –ولو بطريقة غير مباشرة -في تكمفة مكافحة تغير المناخ .ففي
دراسة أجرتيا وكالة الطاقة الدولية ،بينت أف إلغاء الدعـ عمى الطاقة األحفورية يؤدي إلى تقميؿ اإلنبعاثات بحوالي

. 10

.3تسعير الكربون :بين الحماس والمعارضة
إختمفت توجيات الدوؿ بيف مؤيدة لتطبيؽ تسعير الكربوف ودوؿ معارضة لو ،مف أبرزىا الدوؿ المنتجة لمنفط

التي ترفضو عمى نحو واسع ،كما توجد نزاعات بشأنو في أوروبا .ذلؾ أنو كثي ار ما يتـ الربط بيف آليات تسعير
الكربوف وتحقيؽ التنمية المستدامة ،نظ ار لمخاطر الكربوف وغازات الدفيئة ككؿ عمى التنمية ،غير أف ىناؾ مف يرى أف

ىذه العالقة مجرد ذريعة لتحقيؽ مصالح بعض الدوؿ عمى حساب األخرى.
.9.3تسعير الكربون :من أجل البيئة والتنمية معا

إف أنظمة تسعير الكربوف ،ترسؿ إشارات طويمة األجؿ لمشركات مف خالؿ خمؽ حوافز لمحد مف السموكيات

المسببة في التموث واالستثمار في خيارات الطاقة النظيفة وابتكار أساليب منخفضة االنبعاثات .1كما يساعد تسعير
الكربوف في إعادة عبء الضرر إلى المسؤوليف عنو ،والذيف يستطيعوف تقميمو .إذ ،يعطي تسعير الكربوف إشارة
اقتصادية ويقرر المموثوف بأنفسيـ ما إذا كانوا سيوقفوف نشاطيـ المموث  ،أو يقمموا االنبعاثات  ،أو يواصموا التموث

ويدفعوف مقابؿ ذلؾ .بيذه الطريق ة  ،يتـ تحقيؽ اليدؼ البيئي العاـ بالطريقة األكثر مرونة واألقؿ تكمفة لممجتمع .يحفز
أيضا التكنولوجيا النظيفة وابتكار السوؽ  ،مما يغذي محركات جديدة منخفضة اإلنبعاثات الكربونية
تسعير الكربوف ً
لمنمو االقتصادي.

إف اإليرادات الكبيرة التي يمكف تحصيميا مف تسعير الكربوف ،والتي تقدر ب 1إلى  3مف الناتج المحمي،

يمكف أف تساىـ في تمويؿ اإلعانات لألسر األكثر تضر ار مف آثار الزيادة في أسعار الطاقة ،باإلضافة إلى تعويض
الشركات واإلستثمارات في البنية التحتية لمطاقة النظيفة ،وبالتالي الوصوؿ في نياية المطاؼ إلى تحقيؽ أىداؼ التنمية
8

مجموعة البنك الدولً < ،وسائل للحد من أسباب تغٌر المناخ 8? ،مارس < ،978متاح على الرابط:https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/978</73/8?/<-ways-reduce-drivers-climate-change
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المستدامة .1لكف في المقابؿ البد مف تفعيؿ آليات مكافحة الفساد وارساء أسس الحوكمة الرشيدة وخمؽ بيئة إيجابية
لممارسة األعماؿ حتى يقوـ القطاع الخاص بالدور المنوط بو.
فعمى سبيؿ المثاؿ ،حيف طبقت السويد ضريبة عمى الكربوف في عاـ  ،1991حصمت األسر ذات الدخؿ
المنخفض والمتوسط عمى تحويالت أكبر وتخفيضات ضريبية أعمى ساىمت في تعويضيا عف ارتفاع تكاليؼ الطاقة.

وىذا التحوؿ في السياسة المتبعة كاف فعاال في تخفيض انبعاثات الكربوف في السويد بنسبة  %25منذ عاـ ،1995

بينما حقؽ اقتصادىا نموا بأكثر مف .%75

مف جانب آخر ،فإف تطبيؽ الضرائب عمى أنواع الوقود ذات اإلنبعاثات الكربونية الكثيفة تسمح بتقميؿ فرض
الضرائب األخرى التي تضر قد باألداء اإلقتصادي (كالضرائب عمى اليد العاممة ،عمى رأس الماؿ ،عمى األرباح،)..

البحـث الثاني

األمر الذي يتطمب إصالحات جوىرية وعقالنية في أنظمة الضرائب.

كما أف سيولة تطبيؽ ضرائب الكربوف بشكؿ عاـ نظ ار إلمكانية تحميميا عمى ضرائب الوقود القائمة ،والتي

يسيؿ تحصيميا في معظـ البمداف ،يجعميا أكثر عدالة مف غيرىا مف الضرائب (كالضرائب عمى الدخؿ واألرباح)،
نظ ار لكوف القطاعات غير الرسمية تحد كثي ار مف حجـ اإليرادات التي يمكف تحصيميا نظ ار إلنتشار ظاىرتي الغش

والتيرب الضريبييف خاصة في الدوؿ النامية مع ضعؼ أجيزة الرقابة.

أمر بالغ
ذلؾ أف مصادر االنبعاثات الكربونية ىي مصادر مركزة ،مما يجعؿ التيرب مف ضرائب الكربوف ا

الصعوبة .ففي الواليات المتحدة ،عمى سبيؿ المثاؿ ،يمكف تحصيؿ الضرائب عمى  80في المائة مف االنبعاثات مف

خالؿ مراقبة ما يقؿ عف  3آالؼ نقطة ،وخاصة مصافي النفط ،ومناجـ الفحـ ،وحقوؿ الغاز الطبيعي .وفي السويد،

التي تطبؽ ضريبة عمى الكربوف منذ عاـ  ،1992تقؿ نسبة التيرب الضريبي عف  1في المائة لمكربوف ،وىو ما يقؿ

كثي ار عف ضريبة القيمة المضافة .وفي المممكة المتحدة ،تبمغ نسبة التيرب مف ضرائب الطاقة حوالي  ، 2وىو أقؿ

بكثير مف نسبة التيرب مف ضريبة الدخؿ التي تبمغ .2 17

ومف جانب آخر ،فإف تكاليؼ الحد مف التموث ال تمثؿ إال جزءا صغي ار مف تكمفة اإلنتاج لمعظـ الصناعات ،إذ
تعتبر عوامؿ أخرى مثؿ توافر رأس الماؿ والعمالة الماىرة أو القرب مف األسواؽ محددات أكثر أىمية مف موقع الشركة

والقدرة عمى المنافسة .3حيث تساىـ الموارد التي تأتي مف خطط تسعير الكاربوف في جذب المزيد مف فرص العمؿ

8

صندوق النقد الدولً ،نقل األموال لتموٌل خطة  97:7للتنمٌة المستدامة ،كلمة السٌد دٌفٌد لٌبتون ،مدٌر عام صندوق النقد الدولً بالنٌابة ،األمم المتحدة،نٌوٌورك 96 ،سبتمبر @ .978متوفر على:
https://www.imf.org/ar/News/Articles/978@/7@/96/sp7@968@-moving-the-money-to-finance-the-97:7-agenda-forsustainable-development
9
 مجموعة البنك الدولً ،من أجل تنمٌة خالٌة من الكربون :تحدٌد التكالٌف الحقٌقٌة لالنبعاثات الكربونٌة ووضع السٌاسات المناسبة ،ص ،9متوفر على الرابط:https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/dd/decarbonizing -dev-policy-note-9-policiesArabic.pdf
:
-Copela.B, ”International Trade and Green Growth.“ World Bank, background paper for the Green Growth Knowledge
Platform conference, Mexico City, January 9789, 89–8:.
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واالستثمارات مف خالؿ تحسيف عوامؿ أكثر أىمية ،مثؿ التعميـ وميارات العماؿ أو البنية التحتية ،وتخفيض رأس الماؿ

وضريبة العمالة ،والتي تعتبر مشوىة أكثر مف تسعير الكربوف.1

وحسب بيانات البنؾ الدولي فقد قدرت قيمة الكربوف المتاجر فيو أو سوؽ الكربوف العالمية بما فييا ضرائب
الكربوف ونظاـ تداوؿ اإلنبعاثات  82مميار دوالر في  2018مقابؿ  52مميار في  ،2017أي بزيادة قدرىا .57,7 %

في حيف كاف يقدر بػ 22مميار دوالر سنة  ، 2016وكؿ المؤشرات تتوقع أف ىذا المنحى التصاعدي سيستمر في

المدى القريب .وفقًا لمبنؾ الدولي فقد تـ تخصيص  ٪42مف عائدات تسعير الكربوف في  2018/2017لػمشاريع
بيئية ،فيما تـ تقسيـ  ٪20عمى مشاريع تنموية ( ، )٪11والتخفيضات عمى الضرائب األخرى ( ، )٪6والتحويالت

الحكومية المباشرة لألسر والشركات ( ،)٪3وذىبت  ٪38الباقية إلى الميزانية العامة كما ىو موضح في الشكؿ
الموالي:

شكل  : 03استخداـ عائد تسعير الكربوف لسنتي .2018/2017
مشارٌع بٌئٌة
التحوٌالت المباشرة لألسر والشركات
تخفٌضات على الضرائب األخرى
مشارٌع التنمٌة

38%
42%

3%

6%

11%

المٌزانٌة العامة

المصدر :مف إعداد الباحثة إنطالقا مف بياناتThe World Bank Group,2020, Carbon pricing leadership report :
2019/20, World Bank, Washington, DC. p41.
https://www.carbonpricingleadership.org/s/CPLC-Carbon-Pricing-Leadership-Report_2020.pdf

كما ويتيح االنتقاؿ إلى تكنولوجيا أقؿ تمويثاً ومعتمدة عمى الطبيعة فرصاً اقتصادية وفرصاً لمعمؿ أيضاً .فالطاقة

المتجددة وفّرت فرص عمؿ لحوالي  9.8مميوف شخص عمى الصعيد العالمي في عاـ  ، 2016مقارنةً بما يبمغ 5.7
مميوف شخص في عاـ  ، 2012كما تتاح أيضاً فرص اقتصادية  ،مف بينيا فرص عمؿ ،مف خالؿ إعادة تدوير
النفايات واعادة استخداميا .ويتيح االبتكار في قطاع المواد الكيميائية طرقا جديدة الستخداـ الموارد القائمة بتكمفة أقؿ

أو عمى نحو أكثر إنتاجاً مف خالؿ إيجاد بدائؿ أكثر أماناً مف تمؾ المستخدمة حالياً .وتشير التوقعات إلى أف مجموع

ما يتحقؽ عمى نطاؽ الصناعة مف وفورات نتيجة لمتطورات في الكيمياء الخضراء قد يبمغ  65.5بميوف دوالر ،مما
يمثؿ فرصة في السوؽ تبمغ قيمتيا نحو  100بميوف دوالر نياية عاـ. 2020
1

 -البنك الدولً ،تطوٌر طرق إزالة الكربون :الخطوات الثالثة لمستقبل خال من الكاربون ،2012 ،ص?.:
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.1.3البيئة أم التنمية أوال:
عمى العكس مف ذلؾ ،ىناؾ مف يعتقد أف فرض ضريبة لتقميؿ استيالؾ الطاقة مف أجؿ تقميؿ المموثات ،يؤثر

في النياية بشكؿ سمبي عمى اقتصاديات الدوؿ النامية والمتخمفة ويجعميا أكثر فق ار مما ىي عميو  ،حيث تؤدي ىذه
الضريبة إلى انخفاض معدالت النمو االقتصادي ومستويات المعيشة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة المنزلية وتكاليؼ

النقؿ .كما أنيـ يعتقدوف أف قضايا الفقر واالكتظاظ السكاني ليا أولوية أعمى مف القضايا البيئية  ،حيث أف معالجة
ىذه القضايا أوالً يمكف أف يساعد في تقميؿ المخاطر البيئية.

بؿ حتى آراء العمماء تضاربت في ىذا السياؽ ،حيث يرى بيف البعض منيـ أف التغييرات التي تحدث في درجات
الح اررة ما ىي إال تغييرات طبيعية ،ولـ يتـ بعد إثبات العالقة بيف غاز ثاني أكسيد الكربوف وغيره مف غازات الدفيئة
البحـث الثاني

وبيف إرتفاع ح اررة الغالؼ الجوي.

ويعاب عمى ىذه الضريبة أيضا تركيزىا عمى غاز ثاني أكسيد الكربوف فقط دوف بقية الغازات الدفيئة ،بينما ال

يتضح إلى اآلف أثر ىذه اإلجراءات الضريبية وفاعميتيا في تخفيض نسبة انبعاثات الكربوف حيث ال يوجد دليؿ
إحصائي عمى حتمية ارتباط ىذه الضريبة بخفض االنبعاثات ،ذلؾ أنو رغـ التزايد السنوي لعدد الدوؿ والمقاطعات
التي تبنت فرض تسعير الكربوف إال أف منحنى حجـ إنبعاثات الكربوف ال يزاؿ تصاعديا رغـ كؿ اإلجراءات المتخذة

عمى المستوى العالمي .كذلؾ فإف الحد مف انبعاث الكربوف ال يكفي لحؿ مشكمة التموث ،وكاف األفضؿ أف يؤخذ في

السمية” مثؿ أكاسيد الكبريت والنيتروجيف.
االعتبار معيار “ ّ

ويرى البعض اآلخر أنو في الواقع ،ال يكمف المشكؿ في ىذه الضريبة بحد ذاتيا ،لكف في كونيا تضاؼ إلى

رصيد سابؽ مف الضرائب والرسوـ المتراكمة ضمف منظومة جبائية تثقؿ كاىؿ المستثمريف والمستيمكيف عمى حد سواء،
لذا يجب إما إلغاؤىا وايجاد صيغ أخرى توافقية ،واذا كاف مف الضروري فرضيا فميكف مقابؿ إلغاء ضريبة أخرى أو
عبء آخر.

وفي ىذا السياؽ تعتبر أستراليا أوؿ دولة تمغي ضريبة الكربوف التي كانت تقدر بػ  24دوال ار استراليا ( 22دوال ار

أمريكيا) لكؿ طف مف االنبعاثات الكربونية .وكانت الضريبة تطبؽ عمى نحو  350شركة أسترالية ،وقد تـ إلغاؤىا في

جويمية  2014بعد أف عدىا البعض أنيا مسؤولة عف تدمير الوظائؼ.

أيضا ضربة قوية في أكتوبر  ،2019عندما قررت منظمة
وقد تمقى نظاـ تداوؿ االنبعاثات في االتحاد األوروبي ً
الطيراف المدني الدولي ( )ICAOفي  4أكتوبر  2019استبعاد سوؽ الكربوف األوروبي مف حساباتيا واعتماد نظاـ
تعويض االنبعاثات الخاص بيا  ،المسمى "نظاـ موازنة الكربوف لمطيراف المدني وخفضو" (  ،)CORSIAكمرجع وحيد

لحساب انبعاثات الدوؿ األعضاء في المنظمة البالغ عددىـ  193دولة .لـ تكمؿ اعتراضات االتحاد األوروبي بالنجاح.
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وواجيت كذلؾ الضريبة معارضة قوية مف الشركات المصنعة في أوروبا بشكؿ عاـ وفي فرنسا بشكؿ خاص،
حيث قدرت الخسائر السنوية الناتجة عف فرضيا بنحو  1.25مميار دوالر ،نتيجة إرتفاع نفقات اإلنتاج ،األمر الذي

أدى إلى إضعاؼ القدرة التنافسية لمنتجاتيا الموجية لمتصدير.

اقتصاديا  -إسبانيا والبرتغاؿ واليوناف وأيرلندا
أيضا بمعارضة قوية مف الرباعية األضعؼ
ً
قوبمت ضريبة الكربوف ً
 الذيف يعتقدوف أف ضريبة الكربوف ستعيؽ جيودىا لمحاؽ بالدوؿ الغنية في االتحاد األوروبي.كما تطرح ىذه الضريبة مشكؿ العدالة ،ذلؾ أف المنظومة اإلقتصادية في حد ذاتيا تتميز باإلجحاؼ في

توزيع الدخؿ والثروات بيف أقمية مؤثرة وغالبية معدمة ،ولكال الطرفيف آثاره عمى البيئة ،إذ أف الدوؿ المتقدمة التي تشكؿ

 % 21مف سكاف العالـ تستخدـ  % 75مف الطاقة و  % 80مف المواد األولية وينتجوف  % 85مف إجمالي الناتج
العالمي ،حيث يعادؿ متوسط الناتج القومي اإلجمالي لمفرد في الدوؿ المتقدمة  18مرة مثيمو في الدوؿ النامية .ولكؿ
ذلؾ طبعا آثاره البيئية المختمفة ،فالدوؿ المتقدمة ىي وراء كافة المشكالت الدولية لمبيئة ،فيي تنتج  % 90مف النفايات

الخطرة في العالـ ،وىي المسؤولة عف  % 75مف غازات اإلحتباس الحراري  ،وقد أكدت الدراسات أف  % 90مف
المواد المسببة لتآكؿ طبقة األوزوف يستيمكيا  %20مف سكاف األرض. 1

الشكل الموالً ٌبٌن التوزٌع اإلقلٌمً إلنبعاثات غاز الدفٌئة بحسب الفرد الواحد فً عام .9789
شكل  : 00التوزيع اإلقميمي إلنبعاثات غازات الدفيئة بحسب الفرد الواحد في عام .1091

المصدر :و ازرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة & معيد إقتصادات المناخ ،األرقاـ الرئيسية لممناخ في فرنسا والعالـ ،إصدار  ،2016ص
.14

لإلشارة فإف  ٪ 68مف انبعاثات غازات الدفيئة تأتي مف  10دوؿ فقط  ،في حيف أف  100دولة ذات أقؿ انبعاثات
تساىـ بأقؿ مف  .٪3بينما ال تتعدى مساىمة قارة إفريقيا  ٪ 4مف مجموع اإلنبعاثات.
8

تبانً آمال ،تحدٌـــات التلـــوث الصناعـــً فً العالـــم :مخاطـــر بٌئٌـــة وحلـــول أكثـــر عدالـــة ،مجلة آراء حول الخلٌج ،المملكة العربٌة السعودٌة ،العدد@; ،8ماٌو  ،9797ص.ص ?> .?:-متوفر على الرابطhttps://www.araa.sa/index.php?option=com_tags&view=tag&id=;:@ :
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الشكؿ الموالي يبيف أكبر المساىميف في إنبعاثات غازات الدفيئة :
شكل  : 00أكبر المساىميف في إنبعاثات غازات الدفيئة لسنة .2018

البحـث الثاني

الصٌن
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة
اإلتحاد األوروبً ( 27دولة)
الهند
روسٌا
الٌابان
المانٌا
كورٌا الجنوبٌة
إٌران
السعودٌة
كندا
باقً العالم

98,>7%

9?%

8,67%
8,>7%
8,@7%
9,87%

85%
87,:7%

9,87%

>,:7%
;,67%

:,;7%

المصدر :مف إعداد الباحثة إعتمادا عمى بياناتBP Statistical Review of World Energy 2019, p57 :
https://www.bp.com/content/dam/bp/business-sites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statisticalreview/bp-stats-review-2019-full-report.pdf

ىذا ويتخوؼ آخروف أف ىناؾ مخاطر مف تحوؿ تجارة الكربوف إلى مصدر لمربح بدال مف أداة لتحسيف المناخ
بعد ىيمنة الشركات الكبرى والمؤسسات العمالقة عمى ىذه السوؽ ،مما يجعؿ ىذه اآللية تحيد عف اليدؼ الذي أنشأت

ألجمو.

.0أثر تداعيات جائحة كورونا عمى إنبعاثات غازات الدفيئة العالمية وعمى سوق النفط:
في أعقاب تداعيات جائحة كورونا كوفيد  19-وتراجع النشاط االقتصادي بسبب إجراءات اإلغالؽ العاـ التي

اعتمدتيا عدة دوؿ حوؿ العالـ  ،مع إغالؽ شبكات النقؿ البري والبحري والجوي باإلضافة إلى آالت اإلنتاج كجزء مف

جيود احتواء الفيروس  ،توقع الخبراء  ،بقيادة رئيس مشروع الكربوف العالمي ( ،1 )GCPأف حجـ انبعاثات ثاني أكسيد

الكربوف قد ينخفض بأكثر مف  ٪5عمى أساس سنوي  ،وىو أوؿ انخفاض بعد األزمة المالية عاـ  ، 2008حيث

انخفض آنذاؾ بػ  ،٪1.4بؿ يعتقد أف ىذا الوباء ىو أكبر تأثي ار مف األحداث واألزمات المختمفة التي عرفيا العالـ (مثؿ
سقوط االتحاد السوفيتي  ،وأزمات النفط المتتالية .)... ،
انخفاضا في انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف بنسبة  ٪43مف إجمالي االنخفاض
يعد قطاع النقؿ أكبر قطاع سجؿ
ً
العالمي ،وىي نفس النسبة التي سجميا قطاعي الصناعة والطاقة مجتمعيف (  ٪43مف إجمالي االنخفاض العالمي).

8

 -وهو :روب جاكسون ،أستاذ علوم نظم األرض بجامعة ستانفورد-كالٌفورنٌا.
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انخفاضا بنسبة  ٪10فقط حيث يساىـ ىذا القطاع بنسبة  ٪3فقط مف إجمالي
بينما سجؿ قطاع النقؿ الجوي
ً
االنبعاثات في ظؿ الظروؼ العادية.1
غير أنو تجدر اإلشارة إلى ما نتج أيضا عف ىذه الجائحة مف آثار سمبية كبيرة عمى نظـ الرصد العالمية ،األمر
الذي أثر بدوره عمى جودة خدمات التنبؤ ،وغيرىا مف الخدمات المتعمقة بالطقس والمناخ والمحيطات ،حيث عوقت

ىذه الجائحة القدرة عمى مراقبة تغيرات المناخ مف خالؿ النظاـ العالمي لمرصد .فحسب تقرير لألمـ المتحد فإف تغير

المناخ لـ يتوقؼ بسبب فيروس كورونا كوفيد ،19-إذ أدى انخفاض عمميات الرصد عمى متف الطائرات بنسبة 75

إلى   80في المتوسط في آذار( مارس) ونيساف( أبريؿ) إلى تدىور ميارات التنبؤ في نماذج الطقس ،كما أنو خالؿ

نفس الفترة تـ إستدعاء جميع سفف البحوث األوقيانوغرافية تقريباً لمعودة إلى موانئيا ،وبالتالي لـ تتمكف السفف التجارية

مف اإلسياـ في عمميات الرصد الحيوية لممحيطات والطقس ،باإلضافة إلى إلغاء أربع دراسات استقصائية -تنفذ مرة

واحدة كؿ عقد ،-عمى جميع مستويات أعماؽ المحيطات ،تتعمؽ بمتغيرات مثؿ الكربوف ودرجة الح اررة والمموحة وقموية

المياه .كما توقفت فعمياً قياسات الكربوف السطحي مف السفف ،والتي توافينا بتطورات غازات االحتباس الحراري ،مما

سيحدث مستقبال االضطراب العاـ في عمميات الرصد ثغرات في السمسمة الزمنية التاريخية لممتغيرات المناخية األساسية
الالزمة لمراقبة تقمبية المناخ وتغيره ،وما يرتبط بيما مف آثار.2

كما أنو وحسب ذات التقرير فإف إنخفاض تركيزات غازات اإلحتباس الحراري في الغالؼ الجوي لـ تكف سوى

مؤقتة و"ظرفية" ،وىي في طريقيا لبموغ مستويات ما قبؿ الجائحة ،وبالتالي فإف العالـ ليس عمى المسار الصحيح

لتحقيؽ األىداؼ المتفؽ عمييا ضمف إتفاؽ باريس لممناخ ،وكما قاؿ األميف العاـ لمنظمة األمـ المتحدة «الناس والعالـ

قد شيدا عاماً غير مسبوؽ .فقد أحدثت الجائحة ) (COVID-19اضطراباً في الحياة عمى نطاؽ العالـ .وفي الوقت
ذاتو ،تواصؿ احترار العالـ واضطراب المناخ عمى قدـ وساؽ«.
وفي ذات السياؽ ،وحسب المنظمة العالمية لألرصاد الجوية فإف شير ماي الماضي شيد أكبر زيادة في درجات
الح اررة في ىذا الوقت مف العاـ وأف مستويات ثاني أكسيد الكربوف وصمت إلى مستوى مرتفع جديد عمى الرغـ مف

التباطؤ االقتصادي الناجـ عف  . Covid-19والسبب  ،وفقًا لمسؤوؿ األمـ المتحدة  ،ىو أف الغازات مثؿ ثاني أكسيد
الكربوف والميثاف تستمر في الغالؼ الجوي لمئات السنيف .
عمى صعيد آخر ،فإف تفشي الوباء أدى إلى عرقمة جيود الدبموماسية البيئية ،فقد تـ تأجيؿ مؤتمر األمـ المتحدة
لمتغير المناخي لعاـ  ،2020كما انو مف المتوقع أف تؤدي التداعيات اإلقتصادية ليذه الجائحة إلى إبطاء اإلستثمار
في تكنولوجيا الطاقة الخضراء ،ضؼ إلى ذلؾ تراجع إىتماـ الناس بظاىرة اإلحتباس الحراري لصالح مواجية الجائحة
8

محمود العٌسوي ،دراسة ترصد تراجعا عالمٌا فً إنبعاثات الكربون نتٌجة أزمة كورونا 98 ،ماٌو  .9797متوفر على الرابط:@/ https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/global-carbon-emissions-decline-during-covid8
9
 برنامج األمم المتحدة للبٌئة ،تقرٌر متحدون فً العلوم :تغٌر المناخ لم ٌتوقف بسبب فٌروس كورونا كوفٌد 7@ ،8@-سبتمبر  ،9797نٌوٌورك/جنٌف .متوفرعلىwww.public.wmo.int/en/resources/united_in_science :
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التي اصبحت تعتبر ذات أىمية قصوى كما أف تسارع الدوؿ بعد الجائحة إلعادة إنعاش اإلقتصاد العالمي سيتسبب في
زيادة إنتاج الغازات الدفيئة المسببة لإلحتباس الحراري.
بالنسبة لتأثير جائحة كورونا عمى أسواؽ النفط ،التي عرفت إنييا ار في األسعار منذ منتصؼ سنة  2014لـ
تستطع الصعود بعده ،واليوـ تواجو الدوؿ المنتجة لمنفط وضعا أسوأ مف ذي قبؿ ،بسبب التداعيات االقتصادية لألزمة

الصحية الناجمة عف فيروس كورونا ،والتي أدت إلى تراجع الطمب عمى النفط وكذا إلى إنخفاض اإلنتاج العالمي ،فقد

أدى تفشي فيروس كورونا إلى خفض االستيالؾ اليومي مف النفط الخاـ بمقدار الثمث ىذا العاـ ،ودفعت اآلثار
عاما .كما خفض الكثير المنتجيف ميزانية التنقيب بشكؿ
االقتصادية لموباء أسعار النفط إلى أدنى مستوى ليا منذ ً 18
كبير .ويتوقع كثيروف أنو بمجرد تعافي االقتصاد العالمي قد نشيد ارتفاع الطمب مرة أخرى ،المحرؾ الرئيسي لمسعر.

البحـث الثاني

.0تحميل معطيات إنبعاثات غازات الدفيئة عمى مستوى الدول العربية:
لطالما كانت الدوؿ العربية مف أشد المعارضيف لسياسات تسعير الكربوف ،غير أف التطورات التي شيدتيا الدوؿ

العربية في العقود األخيرة والتي إتسمت بزيادة ممحوظة في عدد السكاف ،وما رافقو مف نمو اقتصادي مماثؿ ،والذي

انعكس بشكؿ خاص في الزيادة الواضحة في أسطوؿ النقؿ وصناعة الطاقة ،مـ أثر سمبا عمى جودة اليواء بسبب
زيادة انبعاثات المموثات الغازية الناتجة عف احتراؽ الوقود .كؿ ىذه العوامؿ مقرونة بضغوط المجتمع الدولي ،أدت
بمراجعة ىذه الدوؿ لموقفيا ودفعيا إلى إتخاذ إجراءات مف شأنيا أف تسمح ليا –يوما ما -بالوصوؿ إلى تطبيؽ آليات

تسعير الكربوف.

لذا سنتطرؽ فيما يمي إلى نسبة إستيالؾ الطاقة األحفورية مقارنة بباقي مصادر الطاقة األخرى في الدوؿ

العربية ،إنبعاثات غازات الدفيئة الكمية في بعض الدوؿ العربية (وىي :السعودية ،مصر ،اإلمارات العربية ،المغرب،
تونس والجزائر)  ،ثـ إلى نصيب الفرد الواحد في ىذه الدوؿ مف إنبعاثات ىذه الغازات ،وكذا انبعاثات غازات الدفيئة
بالنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي:

.9.0إستهالك الطاقة األحفورية في الدول العربية:
تعتمد الدوؿ العربية بنحو   94عمى الوقود األحفوري كمصدر رئيسي إلنتاج الكيرباء  ،مع مساىمة ضئيمة

مف مصادر الطاقة المتجددة ،كما ىو موضح في الشكؿ التالي:
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شكل  :00المزيج الطاقوي لمدول العربية في .1092
8%

3%
9%

النفط والغاز
الفحم
الطاقة المائٌة
الطاقة المتجددة (رٌاح/شمس)

@4%

المصدر :مف إعداد الباحثة إعتمادا عمى بيانات:

اإلتحاد العربي لمكيرباء ،النشرة اإلحصائية  ،2017العدد  ،26ص.7

 .1.0إجمالي إنبعاثات الغازات الدفيئة في الدول العربية:

وصمت النسبة الكمية لمساىمة الدوؿ العربية في مجموع إنبعاثات ثاني أكسيد الكربوف العالمية إلى  8,5%مف

مجموع اإلنبعاثات العالمية ،وحسب اإلحصاءات المنشورة عمى قاعدة بيانات المفوضية األوروبية لسنة  ،2018تأتي
السعودية في صدارة الدوؿ العربية والثامنة عالميا مف حيث إنبعاثات الكربوف بنحو  638ألؼ طف ( 1,72 %مف

اإلنبعاثات العالمية) ،تمييا عمى الترتيب كؿ مف مصر ،اإلمارات ،العراؽ والجزائر.

الجدوؿ الموالي يبيف ترتيب الدوؿ العربية مف حيث نسب المساىمة السنوية عالميا في انبعاثات ثاني أكسيد

الكربوف مقاسة بالطف المتري ،وفقا لتقرير االتحاد األوروبي الصادر في عاـ :2018

جدول  :03ترتيب بعض الدول العربية من حيث إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون( 1092-الوحدة :طن متري).
الدولة

الترتيب
عربيا

حجم اإلنبعاثات من CO2

النسبة إلى المجموع
العالمي

عدد السكان

(الوحدة :مميون نسمة)

01

السعودية

638,762

1,72 %

34,26

02

مصر

258,668

0,70 %

100,38

03

اإلمارات

202,802

0,55 %

9,77

04

العراؽ

199,296

0,54 %

39,31

05

الجزائر

159,929

0,43 %

43,05

06

قطر

97,787

0,26 %

2,83

07

الكويت

97,151

0,26 %

4,21

08

عماف

78,421

0,21 %

4,97

09

المغرب

61,584

0,17 %

36,47

10

ليبيا

57,584

0,16 %

6,77
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11

البحريف

35,775

0,10 %

1,64

12

تونس

31,630

0,09 %

11,69

13

سوريا

28,377

0,08 %

17,07

14

األردف

24,565

0,07 %

10,10

15

لبناف

23,102

0,06 %

6,85

16

اليمف

21,768

0,03 %

29,16

المصدر :تقرير المفوضية األوروبية .2018

الشكؿ الموالي يبيف تطور اإلنبعاثات الكمية لمغازات الدفيئة المسجمة في بعض الدوؿ العربية وىي السعودية ،اإلمارات
العربية ،مصر ،المغرب ،تونس والجزائر خالؿ الفترة :2012-1970

شكل  :02إجمالي انبعاثات غازات الدفيئة في بعض الدوؿ العربية (.) 2012-1970الوحدة( :طف متري مف مكافئ

البحـث الثاني

ثاني أكسيد الكربوف)
677777
577777
477777
377777
977777
877777
7

السعودٌة

اإلمارات العربٌة

مصر

المغرب

تونس

الجزائر

المصدر :مف إعداد الباحثة إعتمادا عمى بيانات :

World Bank, World perspective, consultation date 05/11/2020.

الشكؿ السابؽ يبيف أنو خالؿ الفترة  2012-1970ىناؾ تزايد كبير ومستمر في إنبعاثات غازات الدفيئة في كؿ

الدوؿ العربية موضوع الدراسة ،لكف مع تفاوت في المستويات ،والسبب راجع لتزايد عدد السكاف وكذا النمو اإلقتصادي.
عموما يمكف تمخيص أىـ النقاط عمى النحو التالي:

-السعودية :رغـ غياب بيانات السنوات (مف  1985إلى  2004( ،)1994إلى  ،)2006ثـ سنتي  2010و،2012

إال أف إتجاه المنحى التصاعدي يبقى واضحا ،حيث تـ تسجيؿ إرتفاع كبير جدا مف  78 220إلى  514 967أي
بزيادة قدرىا  558بيف سنتي  ،2011-1970مع توقع أف يصؿ حجـ اإلنبعاثات  781 413طف متري مف مكافئ
ثاني أكسيد الكربوف سنة 2025؛
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اإلمارات العربية :خالؿ الفترة  ،2012-1970تـ تسجيؿ إرتفاع مف  32 962,19سنة  1970إلى 204 888,72سنة  ،2012أي بنسبة قدرىا  ، 522ومف المتوقع أف تصؿ حجـ اإلنبعاثات سنة  2015حوالي  298 499طف
متري مف ثاني أكسيد الكربوف؛

-مصر :تـ تسجيؿ إرتفاع مستوى اإلنبعاثات في مصر مف  56 631,86سنة  1973إلى  295 499,75سنة

 ،2012اي بزيادة قدرىا  ، 420مع العمـ أنو تـ تسجيؿ متوسط سنوي قدره  ،151 181,58ومف المتوقع أف

ترتفع إلى  373 304سنة 2025؛

-الجزائر :خالؿ الفترة  2012-1970ىناؾ تزايد كبير ومستمر في إنبعاثات غازات الدفيئة في الجزائر ،مع تسجيؿ

متوسط سنوي قدره  110 777,34طف متري .التغيير المسجؿ بيف العاـ األوؿ ( )34 603,82والعاـ األخير

( )176 471,23ىو  ،٪410ومف المتوقع أنو عاـ  2025قد يصؿ حجـ اإلنبعاثات في الجزائر حوالي 227 035
طف متري؛

-المغرب :بالنسبة لنفس الفترة  2012-1970في المغرب ،تـ تسجيؿ متوسط سنوي قدره  42 710,13طف متري مف

إنبعاثات غازات الدفيئة ،اإلرتفاع المسجؿ بيف العاـ األوؿ ) (19 559,3والعاـ األخير) (80 436,72ىو ،٪311
مع توقع بوصوؿ حجـ الغازات الدفيئة المنبعثة في المغرب سنة  2025حوالي  101 042طف متري.

تونس :أما في تونس ،وعمى طوؿ نفس الفترة  ، 2012-1970تـ تسجيؿ متوسط سنوي قدره  22 594,33طفمتري مف غازات الدفيئة ،اإلرتفاع المسجؿ بيف العاـ األوؿ ) (8 479,43والعاـ األخير ) (39 721,01ىو ،٪368
مع توقع وصوؿ حجـ الغازات الدفيئة المنبعثة في تونس سنة  2025إلى حوالي  56 104طف متري.

.3.0نصيب الفرد الواحد من إنبعاثات غازات الدفيئة في الدول العربية:

يتـ الحساب ىنا بقسمة انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف باألطناف المترية عمى إجمالي عدد السكاف ،وىو يمثؿ
مساىمة الفرد في اإلنبعاثات في كؿ مف السعودية ،اإلمارات العربية ،مصر ،الجزائر ،تونس والمغرب.

شكل  : 02مساىمة الفرد في إنبعاثات غازات الدفيئة في بعض الدوؿ العربية (.)2012-1973
577
457
477
357
377
957
977
857
877
57
7

السعودٌة

اإلمارات العربٌة

مصر

المغرب

تونس

المصدر :مف إعداد الباحثة إعتمادا عمى بيانات :

الجزائر

World Bank, World perspective, consultation date 05/11/2020.
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خالؿ الفترة  ،2012-1973تـ تسجيؿ تزايد نصيب الفرد مف اإلنبعاثات في كؿ مف مصر ،المغرب وتونس
وفي المقابؿ تراجع نصيب الفرد مف إنبعاثات غاز الدفيئة في كؿ مف السعودية ،اإلمارات والجزائر ،غير أف ىذا

اإلنخفاض راجع باألساس إلى تزايد النمو السكاني وليس إلى إنخفاض في حجـ اإلنبعاثات .يمكف تحميؿ نتائج الشكؿ

السابؽ كما يمي:

-السعودية :سجؿ نصيب الفرد مف إنبعاثات غازات الدفيئة في السعودية إنخفاضا مف  70,17طف متري لمفرد إلى

 19,23طف متري لمفرد ،أي بنسبة   -73خالؿ الفترة  2012-1973ومتوسط سنوي قدره  26,23طف متري

لمفرد ،ومف المتوقع أف يصؿ نصيب الفرد مف اإلنبعاثات سنة  2025إلى  25,65طف متري مف

CO2؛

-اإلمارات العربية :خالؿ نفس الفترة ،تـ تسجيؿ متوسط سنوي قدره  ، 91,73وقد تراجع نصيب الفرد مف اإلنبعاثات

البحـث الثاني

في دولة اإلمارات مف  430,37سنة  1970إلى  25,29سنة  2012أي بنسبة  ، -94مع توقع أف يصؿ سنة

 2025حوالي 15,08؛

-مصر :تـ تسجيؿ إرتفاع نصيب الفرد مف اإلنبعاثات مف  1,55سنة  1973إلى  3,57سنة  ،2012أي بزيادة

قدرىا  ، 131مع العمـ أنو تـ تسجيؿ متوسط سنوي قدره  2,51طف متري لمفرد ،ومف المتوقع أف ترتفع إلى 3,85
طف متري لمفرد سنة 2025؛

-الجزائر :خالؿ الفترة  ،2012-1973تـ تسجيؿ تراجع نصيب الفرد مف إنبعاثات غاز الدفيئة في الجزائر مع متوسط

سنوي قدره  6.94طف متري/فرد  ،التغيير المسجؿ بيف العاـ األوؿ ) (12,61والعاـ األخير) (5,44ىو  ،٪57-ومف

المتوقع أنو في عاـ  2025سيصؿ نصيب الفرد مف إنبعاثات الغاز الدفيئة حوالي  5.24طف متري/فرد.

-المغرب :بالنسبة لنفس الفترة السابقة  2012-1973في المغرب ،تـ تسجيؿ إرتفاع ممحوظ مع متوسط سنوي قدره

 1,73طف متري/فرد .التغيير المسجؿ بيف العاـ األوؿ ) (1,38والعاـ األخير) (2,28يقدر بنسبة  ،٪65مع توقع أف
يصؿ نصيب الفرد مف الغازات الدفيئة في المغرب سنة  2025حوالي  2,73طف متري/فرد.

تونس :وخالؿ نفس الفترة دائما  ،2012-1973تـ تسجيؿ توجو نحو اإلرتفاع مع متوسط سنوي قدره  2.81طفمتري/فرد .التغيير المسجؿ بيف العاـ األوؿ ) (1,95والعاـ األخير) (3,35ىو  ،٪72ويتوقع أف يصؿ نصيب الفرد

التونسي مف اإلنبعاثات سنة  2025إلى حوالي  2,96طف متري/فرد.

 .0.0انبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة إلى الناتج المحمي اإلجمالي في الدول العربية:
يتـ حساب ىذه االنبعاثات وفقًا لمناتج المحمي اإلجمالي ،مع مراعاة تعادؿ القوة الشرائية .يستخدـ ىذا المؤشر
لقياس القوة الشرائية النسبية لعمالت البمداف المختمفة لنفس أنواع السمع والخدماتً .ا
نظر ألف أسعار السمع والخدمات
يمكف أف تختمؼ مف بمد إلى آخر ،تسمح بمقارنة أكثر دقة لمستوى المعيشة في البمداف المختمفة .لتقدير تعادؿ القوة

نظر ألف العناصر المتاحة في بمداف مختمفة وفي أوقات مختمفة
الشرائية ،نقارف أسعار العناصر المتشابية ،ولكف ًا
دائما قوية .
تماما ،فإف ىذه التقديرات ليست ً
ليست متطابقة ً
عموما فإف تسارع النمو اإلقتصادي يعني أف استخداـ الطاقة األولية قد إزداد بسرعة ىو اآلخر:
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شكل  : 01إنبعاثات غازات الدفيئة بالنسبة لمناتج المحمي اإلجمالي في بعض الدوؿ العربية (.)2012-1973
9,5
9
8,5
8
7,5
7
8@73 8@75 8@77 8@7@ 8@88 8@83 8@85 8@87 8@8@ 8@@8 8@@3 8@@5 8@@7 8@@@ 9778 9773 9775 9777 977@ 9788
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المصدر :مف إعداد الباحثة إعتمادا عمى بيانات :
World Bank, World perspective, consultation date 05/11/2020.

السعودية :خالؿ الفترة  ،2012-1973تـ تسجيؿ متوسط سنوي قدره  ،0.49وقد تـ تسجيؿ تراجع مف  1,13إلى 0,39أي بنسبة  ،٪66ومف المتوقع أف تصؿ سنة  2025إلى .0,38
اإلمارات العربية :تـ تسجيؿ تراجع مف  1,94سنة  1973إلى  0,42سنة  ،2012أي بنسبة قدرىا  ، 78ومفالمتوقع أف تصؿ إلى  0,6سنة 2025؛

-مصر :خالؿ نفس الفترة ،تـ تسجيؿ متوسط سنوي قدره  0,4مع تراجع مف  0,39سنة  1973إلى  0,36سنة

 ،2012أي بنسبة تقدر بػ  7ومف المتوقع أف تصؿ سنة  2025إلى 0,29؛

الجزائر :خالؿ الفترة الممتدة مف سنة  1973إلى غاية سنة  ، 2012تـ تسجيؿ متوسط سنوي قدره  0.69طفمتري/دوالر .التغيير المسجؿ بيف العاـ األوؿ ) (1,78والعاـ األخير) (0,41ىو  ، ٪77ومف المتوقع أنو في عاـ

 2025سوؼ تصؿ القيمة حوالي .0,35

-المغرب :بالنسبة لنفس الفترة  2012-1973في المغرب ،تـ تسجيؿ متوسط سنوي قدره  .0.42التغيير المسجؿ بيف

العاـ األوؿ ) (0,53والعاـ األخير) (0,33ىو  .٪37أعمى قيمة ( ،)0.53مع توقعات أف تصؿ القيمة  0,26سنة
.2025

-تونس :أما في تونس ،ولنفس الفترة  ،2012-1973فقد تـ تسجيؿ متوسط سنوي قدره  .0,43التغيير المسجؿ

بيف العاـ األوؿ ) (0,49والعاـ األخير) (0,32بمغ  ،٪35مع توقع بموغ قيمة  0,24سنة .2025
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.0اإلجراءات المتخذة في الدول العربية لتطبيق آليات تسعير الكربون والحد من إنبعاثات غازات الدفيئة:
رغـ أف الدوؿ العربية غير مصنفة في الممحؽ ( )01المدرج في بروتوكوؿ كيوتو ،أي أنيا غير معنية بتقميؿ

اإلنبعاثات الصادرة عنيا ،إال أف العديد مف ىذه الدوؿ بدأت بإتخاذ خطوات لتطبيؽ تسعير الكربوف بعدما كانت مف

أقوى المعارضيف ليا خاصة بالنسبة لدوؿ الخميج ،وقد إختارت معظـ الدوؿ العربية تبني خيار أسواؽ تداوؿ
اإلنبعاثات ،أما ضرائب الكربوف فيي ال تبدي إىتماما لتطبيقيا .لغاية اآلف ،لـ تدخؿ أي دولة مف الدوؿ العربية مرحمة

تطبيؽ آليات تسعير عمى انبعاثات الكربوف ،سواء كانت ضريبة الكربوف أو آلية اإلتجار بانبعاثات الكربوف.

كما أف ىذه الدوؿ بدأت في إتخاذ إجراءات إضافية عدة لمتقميؿ مف اإلنبعاثات بيدؼ التوصؿ لتوليفة مناسبة مف

ىذه اآلليات لدعـ التوجيات الدولية.

.9.0آليات تسعير الكربون والحد من اإلنبعاثات في السعودية:
البحـث الثاني

بعدما كانت مف أشد المعارضيف لمبدأ تسعير الكربوف ،غير أنو في تشريف األوؿ مف العاـ الماضي (،)2019

أعمنت و ازرة الطاقة السعودية عف خطة إلطالؽ برنامج لإلتجار بالكربوف ضمف ىدؼ المممكة لتنويع مصادر الطاقة
والحد مف انبعاثات الكربوف .يمكف ليذه الصيغة أف تدر عمى المممكة مبالغ كبيرة مف اإليرادات التي يمكف استثمارىا

في تكنولوجيا الطاقة المتجددة وتقنياتيا .إف الشروع في عممية مرحمية إلنشاء سوؽ لإلتجار بانبعاثات الكربوف يبدو

أكثر قبوالً لدى قطاعات الماؿ والصناعة لمتأسيس تدريجياً لسوؽ إتجار بانبعاثات الكربوف خالؿ فترة  10سنوات.1

مف جانب آخر ،إلتزمت السعودية بتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف بمقدار  130مميوف طف مكافيء

سنويا ،تماشيا مع اتفاؽ باريس لمتغيير المناخي .وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ اتخذت المممكة حزمة مف اإلجراءات لموصوؿ
إلى تطبيؽ إقتصاد منخفض الكربوف ،تمثمت أبرزىا فيما يأتي:

 .1التوسع في المزارع ومروج الحشائش البحرية والشعاب المرجانية في كؿ مف البحر األحمر والخميج العربي ،انطالقا
مف أف الحموؿ المرتكزة عمى الطبيعة ستساىـ في التخمص مف الكربوف كجزء مف االقتصاد الدائري منخفض الكربوف.

 .2إعادة ىيكمة قطاع الكيرباء وذلؾ مف خالؿ عدة مبادرات ،منيا :االستغناء عف النفط الخاـ وغيره مف أشكاؿ الوقود
السائؿ في تشغيؿ محطات الكيرباء ،واستخداـ العدادات الذكية ،وزيادة التركيز عمى البحث والتطوير ونشر التقنية.

 .3التحكـ في االنبعاثات الكربونية الناشئة عف الوقود الحفري التقميدي ،إذ إنو مف خالؿ تأسيس المركز السعودي
لكفاءة الطاقة ،نجحت المممكة في رفع كفاءة الطاقة في أجيزة التكييؼ والسيارات واألجيزة الكيربائية ،بما ساىـ في
تخفيض استيالؾ الطاقة .كما عممت عمى تحسيف كفاءة الطاقة في قطاعات الصناعة واإلنشاءات والنقؿ التي تستحوذ

عمى نسبة   94مف استخداـ الطاقة في المممكة .وبالفعؿ تمكنت المممكة مف خفض كثافة استخداـ الطاقة بنسبة

 ،8حيث انخفضت كثافة استخداـ الطاقة في قطاع البتروكيماويات بنحو  ، 3وفي صناعة الصمب بنحو ، 2
وتحسف متوسط كفاءة استيالؾ الوقود في السيارات بنسبة  ، 11وتحسنت كفاءة أجيزة تكييؼ اليواء بنسبة . 57

8

-Abeer Abdulkareem and Amgad Ellaboudy, The Absence of a Carbon Pricing Sytem in Saudi Arabia,Climate scorecard,
March 88,9797. https://www.climatescorecard.org/9797/73/the-absence-of-a-carbon-pricing-system-in-saudi-arabia/

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 177

67

ثطبيق آليات جسعير الكربون على مصادر الطاقة :بين الححمية والبدائل املمكنة
دراسة حالة بعض الدول العربية مع إلاشارة لحأثير جائحة كورونا كوفيد.........................................................91-د.ثباني آمال
 .4إطالؽ مشروعات وطنية لمطاقة المتجددة ،منيا :مشاريع طاقة الرياح وتشمؿ مشروع طريؼ بسعة  7.2ميغاواط
التابع لشركة أرامكو السعودية ،ومشروع حريمالء لطاقة الرياح بسعة  7.2ميغاواط .وكذلؾ مشروع الطاقة الشمسية

المركزة بسعة  1ميغاواط في تبوؾ ،ومشروع ألواح الطاقة الشمسية بسعة  2ميجاواط في جامعة الممؾ عبد اهلل لمعموـ
والتقنية ،وكذلؾ مشروع ألواح الطاقة الشمسية بسعة  5ميغاواط في مركز الممؾ عبد اهلل لمدراسات واألبحاث البترولية.

 .5إنشاء أكبر مصنع في العالـ الحتجاز الكربوف وتخزينو واستخدامو ،حيث يقوـ بتحويؿ نصؼ مميوف طف مف ثاني

تطور
ًا
أكسيد الكربوف سنويا إلى منتجات مفيدة مثؿ األسمدة والميثانوؿ ،كما تمتمؾ المممكة أكثر معامؿ المنطقة
لالستخالص المعزز لمنفط باستخداـ ثاني أكسيد الكربوف ،ويقوـ بفصؿ وتخزيف  800ألؼ طف مف ثاني أكسيد
الكربوف سنويا.

.1.0آليات تسعير الكربون في دولة اإلمارات:
تعتبر اإلمارات مف الدوؿ المبادرة والرائدة عمى الصعيد اإلقميمي في مشاريع التنمية النظيفة ،نظ ار إلتخاذىا
خطوات عممية مف خالؿ مركز دبي لضبط الكربوف ،الذي بدأ عممو في  2011لضبط وتقميؿ انبعاثات الكربوف ،كما

تـ سنة  2017إتماـ أوؿ صفقة ائتماف لوحدات الكربوف تمثمت ببيع وحدات خفض االنبعاثات الناتجة عف مشروع تبريد
المحطة «اؿ» -التابعة لييئة كيرباء ومياه دبي -باعتماد آلية التنمية النظيفة لشركة «فارنؾ» السويسرية ،ويسيـ
المشروع في عزؿ ألؼ طف كربوف.

كما تعد دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة مػف الدوؿ السباقة في خطة خفض وتعويض الكربوف في مجاؿ الطيراف

الدولػي ،إذ تحتػؿ شػركات الطيػراف التابعػة ليػا فػي الوقػت الحالػي المرتبػة الثالثػػة مػػف حيػػث حجػػـ حركػػة الطي ػراف الدولػػي
بعػػد الصيػػف والواليػػات المتحػػدة األمريكيػػة وتمييػػا فػػي المرتبػػة بريطانيػػا وألمانيػػا.

تتضمف الرؤية االستراتيجية  2030إلمارة أبوظبي في تنفيذ أكبر مشروع استراتيجي لتوليد الكيرباء مف الطاقة

الشمسية ،وذلؾ باإلعتماد عمى تقنية الخاليا الكيروضوئية ومكثفات الطاقة الشمسية ،في مكاف واحد في العالـ ،وبنظاـ

منتج مستقؿ يبمغ إجماليو  6000ميغاواط  ،عمى مراحؿ ،خالؿ الفترة الممتدة ما بيف سنتي  .2030 – 2020وتيدؼ
استراتيجية دبي لمطاقة النظيفة  2050إلى توفير   75مف الطاقة مف مصادر نظيفة بحموؿ عاـ  ،12050كما

تسعى لخفض الطمب عمى الطاقة بنسبة   30بحموؿ سنة  2030كيدؼ رئيسي إلستراتيجية دبي المتكاممة لمطاقة
.2030

كما تقوـ دولة اإلمارات العربية المتحدة بتطوير مشروع رئيسي الحتجاز ثاني أكسيد الكربوف وتخزينو في أبو

ظبي تديره شركة الريادة  ،وىي شركة في أبو ظبي متخصصة في التقاط ثاني أكسيد الكربوف .ىذا المشروع ىو

الخطوة األولى في مجموعة مف المشاريع المخطط ليا الحتجاز ثاني أكسيد الكربوف واستخدامو وتخزينو في إمارة

أبوظبي.2

-https://government.ae/ar-AE/more/uae-future/9798-9737
9
البوابة الرسمٌة لحكومة دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ،تصدي دولة اإلمارات للتغٌر المناخً ،متوفر على الموقع (تم تصفحه ٌوم ?:)9797/89/8https://u.ae/ar-AE/information-and-services/environment-and-energy/climate-change/theuaesresponsetoclimatechange
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وفي عاـ  ،2011أصدرت حكومة دبي مجموعة مف قوانيف خاصة بالمباني الخضراء لمؤسسات القطاع
الخاص ،بيدؼ تقميؿ استيالؾ الطاقة والموارد ،فضالً عف تحسيف الصحة والرفاىية العامة .يعد ىذا القانوف ممزما
لجميع المباني الجديدة.

مع العمـ أنو في بدايػة  ،2018كاف إجمالػي عػدد مشػاريع آليػة التنميػة النظيفػة المسػجمة فػػي جميػػع أنحػػاء العالػػـ

7.792مشػػروع 27 ،مشػػروع مػػف بيػػنيا (أي حوالي  ) % 0,4فػػي دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي ،ومػػف ىػػذه

المشػػاريع السػػبع وعش ػريف  15مشػػروعاً ( ) % 0,2فػػي دولػة اإلمارات العربيػة المتحػدة .مع العمـ أف الػدوؿ التػي يوجػد

فييػا أكبػر عػدد مػف المشػػاريع ىػػي الصيػػف ( ) 63%والينػػد ( ) 10%والب ارزيػػؿ ( .) 5%وأكثػػر مػػف ثمثػي مشػاريع
آليػة التنميػة النظيفػة ىػي مشػاريع لمطاقػة المتجػددة .وتػـ إصػدار  1,9مميػار وحػدة خفػض انبعاثػات معتمػد فػي جميػع

أنحػاء العالػـ حتػى اآلف .وتسػيـ الصيػف بنسػبة  58%مػف ىػذا العػدد اإلجمالػي عمػػى مسػػتوى العالػػـ ،فػػي حيػػف تسػػيـ
البحـث الثاني

دوؿ مجمػػس التعػػاوف الخميجػػي بنسػػبة  .% 0,5ولػػـ تُصػػدر دولػػة اإلمارات العربيػػة المتحػػدة حتػػى اآلف سػوى 1.1
مميػوف وحػدة خفػض انبعاثػات معتمػد ،بمػا يعػادؿ  % 0,05مػف وحػػدات الخفػػض التػػي تػػـ إصدارىػػا.
وتتػػوزع مشػػاريع آليػػة التنميػػة النظيفػة بدولػة اإلمارات العربيػة المتحػدة عمػى قطاعػات متنوعػة ومنيػػا كفػػاءة

استيالؾ الطاقػػة فػػي المنشػػآت الصناعػيػة ،وجانػػب التوليػػد

والتوريػػد ،واالنبعاثات المتس ػربة ،والغػػاز فػػي مقالػػب

القمامػػة ،والطاقػػة الشمسػية وطاقػة الريػاح .وىنػاؾ سػبعة مشػاريع مػف ىػذه المشػاريع فػي إمػارة أبػو ظبػي ،وسػتة فػي إمػارة
دبػي ،واثنػاف فػي إمػارة رأس الخيمػة.1

فيمػػا يخػػص النجػػاح فػػي اإلصدار ،حققػػت المشػػاريع القائمػػة فػػي دولػػة اإلمارات العربيػة المتحػدة معدالت جيػدة

نسػبياً حيػث تراوحػت معظميػا بيػف  70إلػى  . 180%وتعتبػر ىػذه النسػبة جيػدةً مقارنػة بمتوسػط النسػبة عمػػى مسػػتوى
العالػػـ وىػػي  .86%وتتمثػػؿ التحديػػات الوحيػػدة فػػي مشػػاريع كفػػاءة استيالؾ الطاقػػة فػػي قطػػاع الصناعػػة حيػػث ال ي ػزاؿ

متوسػط نسػبة النجػاح لممشػروعيف عنػد  30%تقريبػاً .كمػا أف التأخيػر فػي إصػػدار ىػػذه الوحػػدات ينػػدرج ضمػػف

التحديػػات أيض ػاً؛ فمتوسػػط التأخيػػر لدولػة اإلمارات العربيػة المتحػدة فػي الوقػت الحاضػر ىػو ثالث سػنوات .غيػػر أف
ذلػػؾ يرجػػع فػػي معظمػػو إلػػى انخفػػاض أسػػعار السػػوؽ لوحػػدات خفػػض االنبعاثات المعتمػػد.

.3.0آليات تسعير الكربون في جمهورية مصر العربية:

صادقػت مصػر فػي عػاـ  1994عمػى اتفاقيػة األمـ المتحػدة اإلطارية لتغيػر المنػاخ بوصفيػا عضػوا فػي األطراؼ

غيػر المدرجػة فػي المرفػؽ األوؿ ،وعالوة عمػى ذلػؾ ،وتماشػيا مػع جػدوؿ أعمػاؿ األمـ المتحػدة  2030لمتنميػة

المسػتدامة ،أطمقػت الحكومػة المصريػػة رؤيػػة مصػػر  ،2030والتػػي تعػػرؼ أيضػػا باسػػـ اسػػتراتيجية التنميػػة المسػػتدامة
 ،2030وتشػػمؿ تمػػؾ الرؤيػة األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئيػة لمتنميػة.

8

 أكادٌمٌة اإلمارات الدبلوماسٌة ،اإلستفادة من آلٌات السوق لتخفٌف حدة آثار تغٌر المناخ فً دولة اإلمارات العربٌة المتحدة ومنطقة الخلٌج ،مارس ? ،978ص.:متاح على الرابط:
https://eda.ac.ae/docs/default-source/Publications/eda-insight_carbon-market-mechanisms_ar.pdf?sfvrsn=4
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وكخطوة أولى قامت مصر سنة  2014بتقديـ خطة خماسية لمتخمص التدريجي مف دعـ الطاقة مف أجؿ تشجيع
نشر برامج الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة ،مع العمـ أف دعػـ الطاقػة يشكؿ عبئػا ماليػا عمػى ميزانيػة الدولػة بمقدار ٪ 7

مػف الناتػج المحمػي اإلجمالي بمػا يعػادؿ  120مميار جنيو (.1)2014/2013

كما قامت سنة  2008بتوسيع حصة الطاقات المتجددة في توليد الكيرباء بإعتماد إستراتيجية وطنية لمطاقة

المتجددة لتوليد   20مف الكيرباء في الدولة مف الموارد المتجددة بحموؿ عاـ  ،2020و  42سنة .2035

فيما يتعمؽ بتسعير الكربوف ،وفي إطار التحضير إلنشاء سوؽ لتداوؿ إنبعاثات الكربوف ،تبنت مصر برنامجا بالشراكة
مع البرنامج اإلنمائي لألمـ المتحدة مف أجؿ تقييـ قدرات السوؽ المصري لتسعير الكربوف والذي يعتبر أىـ الشراكات

الفعالة في مجاؿ تخفيض إنبعاثات الكربوف بمصر في إطار دعـ عمميات الحوكمة الدولية لتخفيض التموث الكربوني.

.0.0الجزائر وآليات تسعير الكربون:

خالفا لمدوؿ العربية المذكورة أعاله والتي باشرت مساعي تطبيؽ تسعير الكربوف بالتعاوف مع مجموعة البنؾ
الدولي ،تعتبر الجزائر مف الدوؿ المعارضة لفرض ضريبة الكربوف ليس فقط ألنيا مف دوؿ األوبؾ ،بؿ لكونيا مف
البمداف "غير المسؤولة" عف انبعاثات غازات الدفيئة واإلضرار بطبقة األوزوف  ،ولكنيا باألحرى "مف ضمف الضحايا"

مثؿ غيرىا مف البمداف النامية ،ففي التقرير الذي قدمتو في  2018لجنة خبراء في عمـ المناخ التابعة لألمـ المتحدة
مؤكدة أف حصة الجزائر الواقعة في منطقة شماؿ إفريقيا التي تعتبر ذات قابمية عالية لمتأثر بالمناخ  ،مف انبعاثات

غازات الدفيئة لـ تتجاوز  ، ٪0.39وىو معدؿ منخفض جدا مقارنة بالدوؿ المتقدمة (الصيف  ٪22والواليات المتحدة

مؤخر خبراء مف المكتب الوطني لألرصاد الجوية وو ازرة البيئة حوؿ "تطور درجات
ًا
.)٪28كما أنو وفي دراسة أجراىا
الح اررة خالؿ الفترة الممتدة بيف سنتي  2021و  ،2050محذرة مف زيادة مقدرة بػ ػ  1.8درجة مئوية في الشماؿ و2.2
درجة مئوية في اليضاب العميا.2

ورغـ ذلؾ ،حتى في حالة عدـ تطبيقيا لتسعير الكربوف ،فإف النظاـ الضريبي في الجزائر يحتوي عمى ضرائب

ضمنية النبعاثات ثاني أكسيد الكربوف ،وىذا ىو الحاؿ عمى وجو الخصوص بالنسبة لمضرائب عمى الوقود األحفوري:
كالرسـ عمى المنتجات البترولية (أسس ىذا الرسـ بموجب أحكاـ المادة  82مف قانوف المالية لسنة  ،)1996الرسـ
عمى الوقود (أنشئ ىذا الرسـ بموجب أحكاـ المادة  38مف قانوف المالية لسنة  ،)2002الرسـ التكميمي عمى التموث

الجوي ذي المصدر الصناعي (تـ تأسيس ىذا الرسـ بموجب المادة  205مف قانوف المالية  3)2002وأخي ار الرسـ
السنوي عمى السيارات واآلليات المتحركة (و ىو رسـ جديد تـ إنشاؤه بموجب أحكاـ المادة  84مف قانوف المالية لسنة

 ،)2020كما باشرت الجزائر إجراءات الرفع التدريجي لإلعانات الموجية لموقود.
8

وزارة البٌئة لجمهورٌة مصر العربٌة وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائً ،التقرٌر المحدث كل سنتٌن-األول لجمهورٌة مصر العربٌة المقدم إلى إتفاقٌة األمم المتحدةاإلطارٌة لتغٌر المناخ ،978? ،ص@=.
9
<-Algérie Presse service-APS, L’Algérie s’engage à réduire de 99% les émissions de gaz à l’effet de serre à l’horizon 9797, 7
octobre 978@. Disponible sur :
http://www.aps.dz/economie/@<9<8-l-algerie-s-engage-a-reduire-de-99-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-a-l-horizon9737
3
 ربٌعة بوسكار ،مشكلة البٌئة فً الجزائر من منظور إقتصادي ،أطروحة دكتوراه علوم فً العلوم اإلقتصادٌة ،جامعة محمد خٌضر بسكرة ،السنة الجامعٌة<- ،978=-978ص.ص @?.8@;-8
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كما أنو وخالؿ قمة العمؿ المناخي لعاـ  ، 2019المنعقدة في شير سبتمبر بنيويورؾ (الواليات المتحدة)،
تعيدت الجزائر بخفض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  ، ٪7مبينة استعدادىا لتقميصيا إلى  ،٪ 22بحموؿ عاـ ،2030

في حاؿ وجود تمويؿ دولي.

يظير ىذا االلتزاـ في المخطط الوطني لممناخ ( ،)PNCالتي تـ عرضو في قمة األمـ المتحدة  ،مع تحديد أف

مشروعا آخر
مشروعا يتعمؽ بالقضاء عمى غازات الدفيئة و 63
مشروعا ،بما في ذلؾ 76
ىذه الخطة تضمنت 155
ً
ً
ً
مخصصا لتنمية القدرات الوطنية
مشروعا
لمتكيؼ مع تغيرات المناخ .كما يتضمف المخطط الوطني لممناخ 16
ً
ً

وتعزيز الحوكمة.

كما وضعت برنامجا وطنيا لمطاقات المتجددة يتضمف تطوير استخداـ الطاقة الشمسية وطاقة الرياح عمى نطاؽ

واسع ،إلى جانب طاقة الكتمة الحيوية والطاقة الح اررية لألرضي  ،بيدؼ الوصوؿ إلى قدرات ذات سعة تصؿ إلى

البحـث الثاني

 22000ميجاوات  ،لتمبية احتياجات السوؽ خالؿ الفترة .20301 – 2015

.0.0آليات تسعير الكربون في دولة المغرب :

باشرت الم غرب مساعي تطبيؽ تسعير الكربوف بالتعاوف مع مجموعة البنؾ الدولي الذي يعمؿ بالشراكة مع ىذه
الدوؿ مف أجؿ جاىزية السوؽ بيدؼ مساعدتيا عمى استكشاؼ خيارات مختمفة لتنفيذ أجندة تغير المناخ وتطوير

البنية التحتية الالزمة لدعـ األعماؿ ،باإلضافة إلمكانية استخداـ تجارة الكربوف لتمكينيا مف االنتقاؿ ألنشطة أقؿ تموثاً.
ويتـ تطبيؽ ما سبؽ مف خالؿ مبدأ (مف يموث يدفع) ،عف طريؽ تفعيؿ ترسانة قانونية بيئية قائمة باستحداث وسائؿ

لممرقبة والضبط ،واصدار القانوف المتعمؽ بالميثاؽ الوطني لمبيئة والتنمية المستدامة. 2
مناسبة ا

وقد حددت الحكومة المغربية ممخص اإلستراتيجية الوطنية لمتنمية المستدامة  2030يتضمف-1 :مخططات

لمطاقات المتجددة (الشمسية ،الريحية والكيرومائية) ومحطات تحويؿ الطاقة عف طريؽ الضخ ومحطات المعالجة-2 ،

منظومة النجاعة الطاقوية في قطاعات البناء ،الصناعات ،النقؿ ،الفالحة واإلنارة العمومية-3 ،منظومات التطيير
ومعالجة المياه العادمة-4 ،منظومات تدبير وتثميف النفايات.

كما تضمنت اإلستراتيجية تسريع وتيرة تنفيذ اإلنتقاؿ الطاقوي ،وكذا رفع حصة الطاقة المتجددة إلى   52مف إجمالي

الطاقة الكيربائية في أفؽ عاـ .32030

.0.0آليات تسعير الكربون في تونس:
عمى خطى المغرب ،باشرت تونس مساعي تطبيؽ تسعير الكربوف بالتعاوف مع مجموعة البنؾ الدولي ،كما أنو بموجب

اتفاؽ باريس لممناخ تعيدت تونس بخفض كثافة الكربوف بنسبة  ٪41بحموؿ عاـ  2030وحجـ اإلنبعاثات بػ ،13
ومف المتوقع أف تصؿ وفورات الطاقة سنة  2025إلى نسبة   23مع إنخفاض في إنبعاثات ثاني أكسيد الكربوف

8

الوكالة الوطنٌة لترقٌة اإلستثمار ،الموقعwww.andi.dz :-CESE, 978@, Social protection in Morocco, http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/978@/fiscalite/Rp-as3@a.pdf
3
-وزارة الطاقة المغربٌة ،الموقع الرسمًwww.environnement.gov.ma :

9
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بمقدار  3,1مميوف طف سنويا ،نتيجة الدعـ المالي والضريبي المقدـ لتطوير البنى التحتية ودعـ حماية البيئة مف

التموث 1.ىذا باإلضافة إلى إستيداؼ إنتاج   30مف الكيرباء مف مصادر الطاقة المتجددة بحموؿ سنة .2030

وقد تعاونت الحكومة التونسية رسميا مع البنؾ الدولي وبرنامج األمـ المتحدة لمتنمية مف أجؿ إنشاء مشروع لوضع

خريطة طريؽ نظاـ لضبط أسعار الكربوف التي تعد أداة لمكافحة التغير المناخي وتخفيض التموث.

.2تقييم اإلجراءات المتخذة عمى مستوى الدول العربية موضوع الدراسة:

سنحاوؿ فيما يمي تقييـ اإلجراءات المتعمقة بحماية المناخ المتخذة مف طرؼ الدوؿ العربية موضوع الدراسة،

معتمديف في ذلؾ عمى آخر تقرير حوؿ مؤشر أداء المناخ لسنة  ،)CCPI( 22020الذي ُينشر سنويا منذ عاـ
 ،2005وىو أداة مراقبة مستقمة لتتبع أداء البمداف فيما يتعمؽ بحماية المناخ .وييدؼ إلى تعزيز شفافية سياسة المناخ

الدولية ويسمح بمقارنة جيود حماية المناخ والتقدـ الذي أحرزتو كؿ دولة .يشمؿ مؤشر أداء المناخ ( )CCPIتقيِيـ أداء
حماية المناخ في  57دولة واالتحاد األوروبي والتي تمثؿ حوالي  ٪90مف انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية.

ىذا التقرير يأخذ في االعتبار أربعة معايير مف حيث مؤشر أداء المناخ ( ، )CCPIوىي انبعاثات غازات

الدفيئة (ترجيح  ،)٪40إستخداـ الطاقات المتجددة (ترجيح  ،)٪20إستيالؾ الطاقة (ترجيح  )٪20والسياسات المناخية
( ترجيح .)٪20

تجدر اإلشارة أف أحسف تصنيؼ إحتمتو السويد (المرتبة  )4بػ  75,77نقطة ،مع العمـ أف المراتب الثالثة األولى

جدا،
جيدا في جميع فئات المؤشر لتحقيؽ درجة إجمالية جيدة ً
أداء ً
تبقى خالية لسنوات ،نظ ار لعدـ وجود بمد يؤدي ً
بينما المرتبة األخيرة كانت مف نصيب الواليات المتحدة األمريكية بػ  ،18,60بعدما كانت لسنوات مف نصيب العربية

السعودية.

.9.2تصنيف الدول العربية:
تضمف ىذا التقرير تصنيؼ  04دوؿ عربية فقط ،وىي المغرب ،مصر ،الجزائر والسعودية ،وقد إختمفت

تصنيفاتيا مف الجيد (المغرب) إلى السيء جدا (السعودية) ،بينما نسجؿ غياب كؿ مف اإلمارات العربية و تونس وباقي

الدوؿ العربية األخرى في ىذا التصنيؼ.

الجدوؿ الموالي يبيف تصنيؼ الدوؿ العربية لسنة  2020حسب ىذا المؤشر:

8

-UNDP, 978@, Carbon Pricing project in corporation with the world bank and UNDP. https://www.babnet.net/cadredetail8?3?==.asp
9
-GERMANWATCH, NewClimate Institute & Climate Action Network, Climate Change Performance Index 9797 :
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/CCPI-9797-Re%CC%?8sultat%97franc%CC%A7ais_7.pdf
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جدول :00تصنيف الدول العربية حسب مؤشر أداء المناخ لسنة .1010
الرتبة عالميا

البمد

التقدير (حسب األلوان)

النقطة

المغرب

6

70,63

جيد جدا

مصر

19

57,53

جيد

الجزائر

46

41,45

سيء

السعودية

60

22,03

سيء جدا

اإلمارات العربية

غير معنية بالتصنيؼ

خارج التقييـ

تونس

غير معنية بالتصنيؼ

خارج التقييـ

متوسط

البحـث الثاني

المصدر :مف إعداد الباحثة إنطالقا مف بيانات التقرير حوؿ مؤشر أداء المناخ لسنة .2020

شكل  :90تصنيف دول العالم حسب مؤشر تغير المناخ .1010

المصدرGERMANWATCH, NewClimate Institute & Climate Action Network, Climate Change :
Performance Index 2020.
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/CCPI-2020Re%CC%81sultat%20franc%CC%A7ais_0.pdf

.1.2المغرب:

حسب ىذا التقرير ،إحتؿ المغرب مكانة جيدة جدا وىي المرتبة السادسة ،ما يقابؿ  70,63نقطة مت ارجعا بمركز
واحد مقارنة بسنة  .2019يمكف تفسير األداء الجيد لممغرب مف خالؿ الزيادة الكبيرة في حصة الطاقات المتجددة عمى
مدى السنوات األخيرة وتطوير قدرات جديدة لمطاقة النظيفة ،مف خالؿ ربط أكبر محطة لمطاقة الشمسية في العالـ
والعديد مف مزارع الرياح الجديدة بشبكة الطاقة ،باإلضافة إلى ذلؾ  ،المستوى المنخفض النبعاثات غازات االحتباس
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الحراري في المغرب ،و ييدؼ ىذا األخير لتحقيؽ توفير طاقة متجددة بنسبة  ٪42في عاـ  2020و  ٪52في عاـ

 12030مع تخفيض نسبة اإلنبعاثات بػ .17

.3.2مصر:

إحتمت مصر حسب ىذا التقرير المرتبة 19عالميا ،أي ما يعادؿ  57,53نقطة ،محسنة ترتيبيا مقارنة بسنة . 2019
.0.2الجزائر:
حسب نفس التقرير ،صنفت الجزائر في المرتبة  46ما يقابؿ  41,45نقطة ،محسنة ترتيبيا مقارنة بسنة

 2019بدرجة واحدة.

.0.2السعودية:

حسب ىذا التقرير ،صنفت السعودية لممرة األولى في المرتبة ما قبؿ األخيرة ( )60ضمف  61دولة معنية

بالتصنيؼ ،ما يقابؿ  22,03نقطة ،محسنة ترتيبيا مقارنة بسنة  2019بدرجة واحدة فقط ،وىي بذلؾ تبقى ضمف

الدوؿ األقؿ أداء .وقد سجمت نتائج سيئة لمغاية في جميع الفئات الثالثة :اإلنبعاثات ،الطاقات المتجددة واستيالؾ

الطاقة ،سواء بالنسبة لممستوى الحالي أو بالنسبة لتوافؽ األىداؼ الوطنية  2030مع مسار أقؿ بكثير مف  2°درجة

مئوية .ومع ذلؾ يمكننا مالحظة إتجاه إيجابي نحو التحسف فيما يتعمؽ بتطوير الطاقات المتجددة خالؿ السنوات
األخيرة .غير أنو في غياب إستراتيجية وأىداؼ واضحة المعالـ فيما يتعمؽ بتخفيض اإلنبعاثات ،تحصمت السعودية

عمى تقييـ متوسط بخصوص فعالية السياسات المناخية الوطنية.

.2أثر تسعير الكربون عمى سوق النفط واإلجراءات المعاكسة المتخذة من طرف الدول العربية :
سنتطرؽ فيما يمي إلى إنعكاسات سياسات تسعير الكربوف عمى سوؽ النفط ،وكذا اإلجراءات التي إتخذتيا الدوؿ

العربية نتيجة لذلؾ ،والتي ىي في الواقع إجراءات معاكسة أو مضادة لإلجراءات المتخذة لتسعير الكربوف وخفض
اإلنبعاثات:

.9.2إنعكاسات سياسات تسعير الكربون عمى سوق النفط:
إف التأثير السمبي لتسعير الكربوف عمى سوؽ النفط سمح بحشد عدد كبير مف المعارضيف ليذه اآلليات ،والتي

عمى رأسيـ منظمة األوبؾ ،التي ما فتأت تحذر مف عواقب ىذه اإلجراءات عمى سوؽ النفط نظ ار لكونيا ستؤدي إلى
تراجع المركز التنافسي لمنفط مقارنة مع باقي مصادر الطاقة ،وقد تؤدي أيضا إلى خمؽ مواقؼ سمبية مف جانب الدوؿ

المنتجة لمطاقة ،كما عارضتيا أيضا مجموعة مف دوؿ أيبؾ وىي الدوؿ المستقمة المصدرة لمبتروؿ غير األعضاء في

األوبؾ .خاصة إذا عممنا أنو في المقابؿ ،دافعت بعض الدوؿ األوروبية بشراسة عف الفحـ ،كما ىو الحاؿ بالنسبة
أللمانيا.

ويرى الخبير الطاقوي ووزير الطاقة السابؽ في الحكومة الجزائرية شكيب خميؿ ،أنو بفرض ضريبة الكربوف

عمى النفط والغاز فقط واستثناء الفحـ منيا ،وىو األكثر تمويثًا ،فإف أوبؾ ،التي تعتبر الجزائر عضوا أساسيا فييا،
8

 -موقع وزارة الطاقة والمعادن والبٌئة للمملكة المغربٌة ) (environnement.gov.maتم تصفحه ٌوم ;.9797/88/7
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ستخسر  3000مميار دوالر بحموؿ عاـ  .1"2050بالفعؿ ،عند احتراؽ الفحـ ،تنبعث كمية مف ثاني أكسيد الكربوف
تكاد تبمغ ضعؼ الكمية الناتجة عف احتراؽ األنواع األخرى مف الوقود األحفوري عمى غرار الديزؿ أو الغاز الطبيعي،

وفي عاـ  ، 2015بمغت نسبة انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف الناجمة عف الفحـ في العالـ  ، 45مع العمـ أف إنتاج

الفحـ يتركز خصوصا في الدوؿ األوروبية وأمريكا الشمالية وأستراليا والصيف واليند بدرجات متفاوتة.

وأشار أعضاء أوبؾ أيضا إلى أف فرض ضريبة الكربوف سيؤثر عمى االستثمارات الجديدة الالزمة إلنتاج النفط،

في حيف أف عائدات حكومات المجموعة األوروبية مف الضرائب الحالية عمى مبيعات المنتجات البترولية تتجاوز بكثير

عائدات مصدري البتروؿ مف صاد ارتيـ.

ذلؾ ألف أسعار المنتجات البترولية المشتقة في الدوؿ المستيمكة لمبتروؿ تحددىا حكومات تمؾ الدوؿ ،حيث يتـ

فرض الضرائب والتعريفات الجمركية عمى البتروؿ المستورد  ،والتي يمكف أف تصؿ إلى حوالي نصؼ سعر بيع البنزيف
البحـث الثاني

أيضا أرباح شركات النفط الوسيطة التي وصمت إلى مستويات قياسية :ففي عاـ  ، 1978كاف سعر
أو الديزؿ .كذلؾ ً
الرا.
النفط الخاـ يساوي  12دو ًا
الر  ،بينما كاف السعر النيائي لممستيمؾ (في شكؿ مشتقات بترولية) يساوي  30دو ً

كما أف ارتفاع سعر النفط الخاـ ال يؤدي بالضرورة إلى زيادة سعر بيع المنتجات البترولية لمجميور ،لكف في

المقابؿ فإف انخفاض سعر النفط الخاـ ىو الذي يتسبب في أضرار جسيمة عمى عائدات الدوؿ المنتجة ،حيث أف

عائدات النفط المذكورة أعاله  ،بعد استبعاد جميع تكاليؼ وأرباح الشركات الوسيطة  ،تتوزع بيف الدوؿ المصدرة (معبرة
عف نصيبيا بالفرؽ بيف تكمفة اإلنتاج وسعر النفط الخاـ) وبيف حكومات الدوؿ المستوردة (المعبر عنيا في شكؿ

ضرائب عمى المنتجات البترولية).

وبالتالي ،ستكوف ليذه اآلليات حتما تداعيات سمبية عمى العالقات التجارية بيف الدوؿ المنتجة لمنفط وتمؾ

المستيمكة لو وحتى عمى مختمؼ القطاعات الصناعية ذات اإلستخداـ الكثيؼ لمطاقة في كؿ دوؿ العالـ ،ىذا مع العمـ

أف اآلثار اإليجابية ليذه اإلجراءات عمى البيئة لـ تتأكد بعد بؿ ال تزاؿ في مرحمتيا النظرية التصورية.

مف جانب آخر ،أدت الضرائب المفروضة في أوروبا عمى برميؿ النفط ،والتي ارتفعت مف  7دوالرات في عاـ

جدا في انبعاثات الغاز خالؿ ىذه الفترة  ،ولكف أكثر مف
 1973إلى  56دو ًا
الر في عاـ  ،1991إلى انخفاض طفيؼ ً
ذلؾ ،تـ تعويض اإلنخفاض في استيالؾ النفط عف طريؽ زيادة استيالؾ الفحـ  ،والذي تقدر الكميات التي تنبعث منو
مف ثاني أكسيد الكربوف  20إلى  25أكثر مف تمؾ المنبعثة مف النفط.

.1.2النتائج العكسية لتسعير الكربون:
بالتوازي مع اإلجراءات المتخذة لتطبيؽ سياسات تسعير الكربوف مف أجؿ التقميص مف إنبعاثات غازات الدفيئة ،

لجأت الدوؿ إلى إستبداؿ النفط كمصدر رئيسي لمطاقة والتوجو إلى إستخداـ الفحـ بإعتباره كمصدر نظيؼ لمطاقة ،مع

أف وصؼ الفحـ بػ "الطاقة النظيفة" أمر يختمؼ عميو الكثير.

8

-Chekib Khelil, la taxe carbonne va perdre :777 milliards de dollars à l’OPEP, Liberté,79/89/977@. Disponible sur le lien :
https://www.liberte-algerie.com/actualite/la-taxe-carbone-va-faire-perdre-:-777-milliards-de-dollars-a-lopep-7949@ .
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مع العمـ أف كمية اإلنبعاثات مف غاز ثاني أكسيد الكربوف التي تنتج عف إحتراؽ الفحـ ،تساوي حوالي ضعؼ
كمية اإلنبعاثات الناتجة عف إحتراؽ األنواع األخرى مف الوقود األحفوري.

الشكؿ الموالي يسمح بمقارنة المزيج الطاقوي العالمي لسنتي  1973و:2015

شكل  : 99المزيج الطاقوي في العالم لسنتي  9123و ( 1090بالنسب المئوية .)
الطاقات المتجددة

الكهرباء النووٌة

5
84
99

الغاز الطبٌعً

الفحم

البترول

8
89
86
95

98

39

سنة 2015

46

سنة 1973

المصدر :مف إعداد الباحثة بناء عمى بيانات Commissariat général au développement durable, Chiffres clés du :
climat France, Europe et monde, édition 2019 :
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/datalab-46-chiffrescles-du-climat-edition-2019-novembre2018.pdf

القراءة األولية لمزيج الطاقة األولية العالمي ،تبيف ىيمنة الوقود األحفوري في عامي  1973و ( 2015النفط

والفحـ والغاز الطبيعي 87:سنة  1973و ٪81سنة  2015مف اإلجمالي العالمي لممزيج الطاقوي) .يبقى النفط
المصدر األساسي الطاقة في العالـ ،عمى الرغـ مف انخفاضو بمقدار  14نقطة بيف عامي  1973و  ، 2015وذلؾ

بشكؿ أساسي لصالح الغاز الطبيعي ( 6 +نقاط) والكيرباء النووية ( 4 +نقاط) والفحـ ( 3 +نقاط) .ىذا األخير  ،رغـ

أنو طاقة ثانية وعامؿ انبعاث أعمى بكثير مف الغاز والنفط ،إال أف إستخدامو عرؼ إرتفاعا خالؿ تمؾ الفترة ،وحسب
وكالة الطاقة الدولية ،فإنو يتوقع أف يصؿ الطمب العالمي عمى الفحـ إلى  5624مميوف طف مف معادؿ الفحـ في عاـ
 ،2024بمعدؿ نمو سنوي قدره . ٪0.5

بالنسبة لمطاقة المتجددة ،يتوقع أف يترتب عف إنتشارىا الواسع تراجعا ممموسا في تكمفة الطاقة الكيربائية

المنتجة ،خاصة تمؾ الناتجة مف الطاقة الشمسية والرياح ،بينما ال يزاؿ إستعماليا في مجاؿ النقؿ ضعيفا.1

8

-اللجنة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة لغربً آسٌا-األمم المتحدة ،الطاقة المتجددة :التشرٌعات والسٌاسات فً المنطقة العربٌة-صحٌفة حقائق ،978@ ،ص>.
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ىذا وقد قامت الوكالة الدولية لمطاقة في تقريرىا الصادر شير نوفمبر  2015حوؿ "آفاؽ الطاقة العالمية" ،بعرض
توقعاتيا عف النتائج المنتظرة مف تطبيؽ آليات تسعير الكربوف لسنة  2040عمى إستيالؾ الطاقة ومكوناتيا في

العالـ ،والتي يمكف توضيحيا في الشكؿ التالي:

شكل  :91تطور المزيج الطاقوي في العالم آفاق سنة  1000مع أو بدون تطبيق آليات تسعير الكربون.
الكهرباء النووٌة

الطاقات المتجددة

الغاز الطبٌعً

الفحم

البترول

8736
3737
>869

4687

البحـث الثاني

4385
3335

5688

سٌنارٌو *450

9@78
@3@9

94@5
3358

646
8863

5348

سٌنارٌو إستمرار السٌاسات
القائمة

@498
الطلب على الطاقة سنة 2013

المصدر :مف إعداد الباحثة إعتمادا عمى بيانات تقرير الوكالة الدولية لمطاقة:
Energy Information Administration, IEA )2015a), Annual Energy Outlook with Projections to 2040.
مالحظة :نقصد بسيناريو  ،450تحقيؽ اليدؼ طويؿ المدى لمتوسط إرتفاع درجة الح اررة العالمي .°2

العمود األوؿ يمثؿ المزيج الطاقوي لسنة  ،2013والثاني يمثؿ أثر إستمرار السياسات الحالية عمى نمو

اإلستيالؾ العالمي مف الطاقة إلى غاية سنة  ،2040و يبيف نمو في مستوى الطاقة المستيمكة بنسبة  1,4%سنويا،

خالؿ الفترة  ،2040-2013مما يؤدي إلى إرتفاع اإلنبعاثات وما يصاحبو مف إرتفاع الح اررة لتتجاوز سقؼ  ،°2بينما
مع سيناريو ( 450العمود الثالث) ،يكوف نمو اإلستيالؾ العالمي لمطاقة بحدود  0,4%سنوي خالؿ الفترة -2013

.2040

يبدو ىذا التقرير متفائال ،لكنو يفتقر لممصداقية نظ ار لتركيزه عمى رؤية واحدة وعدـ حياده ،كما أنو لـ يبيف ما

ىو ثمف تحقيؽ تمؾ األىداؼ خاصة بالنسبة لمدوؿ النامية ،وىؿ يتناسب تحقيؽ إنخفاض   20في الطاقة األحفورية

مع تراجع النمو وكذا التكمفة التي يتطمبيا تحقيؽ ذلؾ.
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.3.2اإلجراءات المعاكسة عمى مستوى الدول العربية:
عمى مستوى الدوؿ العربية ،التي طالما إتخذت الموقؼ الرافض آلليات تسعير الكربوف ،نظ ار لكونيا تمحؽ

أض ار ار كبيرة بعائداتيا مف النفط ،خاصة وأف تمؾ الدوؿ تعتمد بنسبة كبيرة تتراوح مف 1  90 - 85عمى تمؾ

العائدات لتمويؿ ميزانياتيا العمومية وكؿ برامجيا التنموية.

لذلؾ ،فإنو بالتوازي مع اإلجراءات المتخذة مف طرؼ الدوؿ العربية موضوع الدراسة مف أجؿ التوجو إلى تطبيؽ

تسعير الكربوف وكذا غيرىا مف اإلجراءات األخرى الرامية إلى التقميص مف إنبعاثات غازات الدفيئة (والتي تطرقنا إلييا

سابقا) ،لجأت ىذه الدوؿ إلى إستبداؿ النفط كمصدر رئيسي لمطاقة والتوجو إلى إستخداـ الفحـ.
فيما يمي سنتعرض إلى بعض األمثمة عمى ذلؾ:

عمى مستوى دول الخميج:

مؤخ ار لجأت بعض دوؿ الخميج إلستخداـ الفحـ كوقود لمحطات توليد الكيرباء لدييا ،عمما أف ىذه الدوؿ تمتمؾ

نحو ثمث كمية النفط الخاـ المؤكدة في العالـ ونحو خمس احتياطيات الغاز الطبيعي في العالـ (إحصائيات خاصة
بسنة  ، )2016بدأت أعماؿ البناء في أوؿ محطة لتوليد الكيرباء تعمؿ بالفحـ في الخميج  ،مشروع "حصياف"  ،والذي
مف المتوقع أف تبمغ طاقتو اإلنتاجية  2400ميجاوات  ،وىو قيد اإلنشاء في سيح شعيب ( دبي) بيدؼ دعـ استراتيجية

دبي لمطاقة النظيفة .2050

كما تدرس دولة اإلمارات العربية المتحدة حالياً تطوير محطة طاقة ثانية تعمؿ بالفحـ .وينطبؽ الشيء نفسو

عمى ُعماف ،التي أطمقت بالفعؿ دعوة لتقديـ عطاءات لبناء أوؿ محطة لتوليد الطاقة تعمؿ بالفحـ في البالد بطاقة

 1200ميجاوات  ،عمى مستوى المنطقة االقتصادية الخاصة الجديدة بالدقـ  ،كجزء مف استراتيجيتيا الجديدة لتنويع

مصادر الوقود.

بالنسبة لمصر:

مع اإللغاء التدريجي لدعـ الطاقة في مصر ،أصبحت الصناعات كثيفة االستيالؾ لمطاقة مثؿ األسمنت تعتمد

عمى الفحـ وفحـ الكوؾ ،والمذيف يعتبراف كثيفي االنبعاثات  -طف واحد مف االنبعاثات لكؿ طف مف الفحـ  -بالعودة

إلى عوامؿ التكمفة ،عمما أف مصر تستورد  2.2مميوف طف مف الفحـ سنويا.
.1بدائل أخرى آلليات تسعير الكربون لمحد من إنبعاثات غازات الدفيئة:

ىناؾ العديد مف البدائؿ األخرى المتاحة التي اثبتت فعاليتيا والتي يمكف أف تساعد في حؿ مشكمة إنبعاثات

غازات الدفيئة وبالتالي قد تغني عف تطبيؽ آليات تسعير الكربوف ،كما ىو الحاؿ بالنسبة لتقنية إلتقاط ثاني أكسيد

الكربوف وتخزينو:

8

-Mamdouh G Salameh, “The Changing Oil Fundamentals: Impact on the Global Oil Market & Energy Security”, ECSSR 8>th
Annual Conference , Abu Dhabi, UAE, (November 8-2, 2088).
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.9.1تقنية إحتجاز الكربون وتخزينه:
إف تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربوف وتخزينو ،تعتبر كإحدى طرؽ مكافحة تغير المناخ عف طريؽ التقاط ثاني

أكسيد الكربوف مف مصادر كبيرة مثؿ محطات الطاقة وتخزينو بأماف تحت األرض  ،بدالً مف انبعاثو في الغالؼ

الجوي.

والحقيقة أف تقنية احتجاز ثاني أكسيد الكربوف تسمح بتحقيؽ ىدفيف معا ،فيي مف جية تعتبر كإحدى الطرؽ

المساعدة عمى زيادة اإلنتاج مف آبار النفط ،إذ يساعد حقف ثاني أكسيد الكربوف في خزاف الزيت في التقميؿ مف لزوجة
الزيت وزيادة حجمو ويزيد مف معدؿ تدفقو مما يسمح باستخراج المزيد مف الزيت مف األرض ،كما أنيا في نفس الوقت
تسمح بتقميؿ معدالت انبعاثات ىذا الغاز مف استخداـ النفط كوقود .1وقد بدأت تقنية عزؿ وتخزيف ثاني أكسيد الكربوف

مف خالؿ حقف تيارات مف الغاز في باطف األرض منذ عاـ .1997
البحـث الثاني

وفي دراسة عممية حديثة لعاـ 2019ػ 2توصؿ العمماء إلى تقنية جديدة تسمح بتحويؿ ثاني أكسيد الكربوف

الموجود في الغالؼ الجوي إلى مادة صمبة وىي الفحـ الحجري ،وذلؾ بإستخداـ التحميؿ الكيربائي لممعادف السائمة

التي تحوؿ ثاني أكسيد الكربوف مف الغاز إلى جزيئات صمبة مف الفحـ  ،ثـ يضخ في األرض.3

كيروكيميائيا يحتوي عمى محفز كيميائي لعممية التحميؿ الكيربائي  ،حيث
جياز
وليذه الغاية  ،استخدـ العمماء ًا
ً
يتـ إذابة ثاني أكسيد الكربوف  ،بحيث تسمح المادة الكيميائية المحفزة بترسيب الكربوف ثـ تحولو إلى رقائؽ كربوف

صمبة ،وىي تقنية تتميز بقمة التكمفة وتقدـ حموال مستدامة.

جدا ،إذ تتوقع الييئة الحكومية الدولية
عمما أف التأثير المحتمؿ الحتجاز ثاني أكسيد الكربوف وتخزينو كبير ً
المعنية بتغير المناخ ( )IPCCأف تساىـ عممية التقاط وتخزيف ثاني أكسيد الكربوف بنسبة تتراوح بيف  10و 55
عاما القادمة
مف إجمالي المجيودات الدولية الرامية لمتخفيؼ مف آثار ثاني أكسيد الكربوف عمى مدى التسعيف (ً )90
(بداية مف سنة .4 )2016

.1.1إستخدام أوراق شجر إصطناعية لحل مشاكل المناخ:

أثبتت الدراسات أف الغابات ىي أكبر خزاف أرضي لمكربوف ،إذ أنيا تحتجز سنويا حوالي  9.2جيجا طف مف

صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربوف ،أي ما يعادؿ  ٪33مف انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية.5

وقد توصؿ العمماء ( Meenesh Singhوفريقو مف جامعة إيمينوي بشيكاغو) إلى إمكانية إستخداـ أوراؽ شجر

إصطناعية بدؿ الطبيعية ،تقوـ بنفس وظائؼ األوراؽ الطبيعية ،وبقدرة تفوقيا بعشرة مرات عمى إمتصاص ثاني أكسيد

الكربوف وتحويمو إلى أكسجيف وأوؿ أكسيد الكربوف عبر محاكاة عممية التمثيؿ الضوئي .حيث سيتـ جمع أوؿ أكسيد
8

 األمم المتحدة -اللجنة اإلقتصادٌة واإلجتماعٌة لغربً آسٌا ،تغٌر المناخ وتقنٌات إمتصاص وإحتجاز الكربون وتخزٌنه ،أكتوبر @ ،977ص.:9
وهً دراسة قام بها باحثون فً المعهد الملكً للتكنولوجٌا فً ملبورن بأسترالٌا ،نشرت فً دورٌة "  " Nature Communicationsفً = 9فبراٌر @.978:
 عبد الحكٌم محمود ،تقنٌة جدٌدة إلمتصاص ثانً أكسٌد الكربون من الجو وتحوٌله إلى فحم ،موقع الجزٌرة اإللكترونً .978@/7:/8? ،تم التصفح ٌومhttps://www.aljazeera.net :9797/89/9:
4
وزارة البٌئة والتنمٌة المستدامة والطاقة-فرنسا & معهد إقتصادات المناخ ،األرقام الرئٌسٌة للمناخ فً فرنسا والعالم ،إصدار  ،2012ص.125
-وزارة البٌئة والتنمٌة المستدامة والطاقة-فرنسا & معهد إقتصادات المناخ ،األرقام الرئٌسٌة للمناخ فً فرنسا والعالم ،إصدار  ،2012ص.12
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الكربوف واستخدامو في تطوير الوقود االصطناعي ،بينما بالنسبة لألكسجيف ،يمكف إما إطالقو في البيئة حيث تشتد
الحاجة إليو ،أو تخزينو في صياريج.
ويقدر الباحثوف أف  360ورقة  ،طوؿ كؿ منيا  1.7متر وعرضيا  0.2متر  ،ستولد ما يقرب مف نصؼ طف
مف أوؿ أكسيد الكربوف .األىـ مف ذلؾ  ،إذا غطت نفس الكمية مف األوراؽ مساحة  500متر مربع  ،فإنيا ستخفض

مستويات ثاني أكسيد الكربوف بنسبة .110

.3.1تحويل إنبعاثات غازات الدفيئة إلى وقود نظيف:
تمكف باحثوف كوريوف عمى مستوى المعيد الكوري المتقدـ لمعموـ والتكنولوجيا وجامعة موكبو الوطنية بكوريا
الجنوبية ،مف تطوير نظاـ جديد لتحويؿ غاز ثاني أكسيد الكربوف إلى غاز الميثاف ،الذي يعتبر المكوف األساسي لمغاز
الطبيعي ،بإستعماؿ مياه البحر والطاقة الشمسية ،وكالىما مورداف متاحاف بوفرة ،مما يساعد عمى توفير مصدر ميـ

لمطاقة ويسمح بالحد مف التكمفة العالية ليذه العممية.

تتطمب العممية إستعماؿ ألواح أو أقطاب مف أكسيد النحاس وأكسيد الزنؾ بإستخداـ ضوء الشمس الطبيعي لتكوف

شبكة بمورية تعمؿ دور المحفزات النانونية ،مف أجؿ تحفيز تفاعؿ إنتاج الميثاف مع ضرورة ضبط كؿ مف الضغط

الجوي ودرجة الح اررة أثناء عممية التفاعؿ ،وقد وصمت درجة نقاوة الميثاف المحصؿ عميو نسبة .2 99

صحيح أف عممية تحويؿ ثاني أكسيد الكربوف إلى ميثاف تعتبر عممية قديمة جدا إال أنيا غير مجدية إقتصاديا،

كما أف عممية الحصوؿ عمى الميثاف النظيؼ تتطمب البحث في المياه تحت عمؽ آالؼ األقداـ تحت سطح البحر مف

أجؿ الوصوؿ إلى حقوؿ الغاز ،مما يستنزؼ الكثير مف الجيد والوقت والماؿ ،غير أف العمماء ىنا تمكنوا مف إستخداـ
مصدريف طبيعييف –رخيصيف -متاحيف في الطبيعة ،بدال مف إستخداـ غاز الييدروجيف عالي التكمفة.
الخاتمة
يتوقع كثيروف أف تجارة الكربوف التي تقوـ عمى مبدأ اإلقتصادي بيجو "المموث يدفع" والتي أقرىا المجتمع الدولي

في قمة األرض التي نظمتيا األمـ المتحدة بريو دي جانيرو بالب ارزيؿ عاـ  ،1992أف تتفوؽ عمى تجارة النفط لتكوف

أكبر سوؽ في العالـ.

غير أنو عمى الرغـ أف آليات تسعير الكربوف تعد عنص ار ميما لحماية البيئة لما تنطوي عميو مف إيجابيات عدة

–عمى األقؿ في جانبيا النظري ،-نظ ار لكونيا وسيمة تتسـ بالكفاءة لزيادة اإليرادات ،نظ ار لسيولة إدارتيا  ،وصعوبة
التيرب منيا مقارنة بالضرائب األخرى .إال أنيا غير كافية لوحدىا ما لـ تتخذ الحكومات سياسات تكميمية التي تضمف
8

-Aditya Prajapati & Meenesh R.Sing, 978@, Assessment of Artificial Photosynthetic Systems for Integrated Carbon Capture
and Conversion, ACS sustainable Chem. Eng. Publications, 5@@:-=77:.

9

-Scientific american, https://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/transforming-harmful-carbon-emissionsinto-clean-fuels/.
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تقديـ حوافز مف أجؿ تطوير تكنولوجيات خضراء ونشرىا عمى نطاؽ واسع ،كما أف تطبيؽ ىذه اآلليات عمى النفط
واستثناء الفحـ منيا -وىو األكثر تمويثا -يطرح الكثير مف التساؤالت حوؿ النية واليدؼ وراء ذلؾ ،فالدوؿ المصدرة

لمنفط ترى أف ىذه اآلليات ال تتوافؽ في األساس مع مبادئ العدالة وتبادؿ المنافع بإعتبار أف الدوؿ الصناعية الكبرى
ىي المسؤولة عف النسبة األكبر مف اإلنبعاثات.

كما أف ىذه اآلليات (تسعير الكربوف) ،لـ تثبت لحد اآلف نجاعتيا رغـ تزايد عدد الدوؿ والمقاطعات المطبقة

ليا ،إذ أف   85مف اإلنبعاثات لـ يشمميا تسعير الكربوف .في ىذا السياؽ يرى خبراء عمى مستوى البنؾ العالمي

وصندوؽ النقد الدولي ،أف سعر الكربوف الرخيص المطبؽ حاليا (المتوسط العالمي ال يتجاوز ( )02دوالريف لمطف)
ىو الذي أدى إلى تفاقـ المشاكؿ البيئية ،لذا ،إلبقاء اإلحترار العالمي ضمف مستويات آمنة يجب رفع سعر الكربوف

بدرجة أكبر حتى يشكؿ حاف از لألسر والشركات في سبيؿ تخفيض إستخداميا لمطاقة والتحوؿ إلى مصادر أكثر أمانا
البحـث الثاني

مف الطاقة.

بالنسبة لمدوؿ العربية ،ىناؾ عدة تحديات وخصوصيات لدوؿ المنطقة تعيؽ تنفيذ آليات تسعير الكربوف ىي:

عدـ وجود قانوف ُممزـ ،ضعؼ الخبرة فيما يخص آليات تجارة الكربوف باستثناء عدد قميؿ مف مشروعات التنمية
النظيفة ،الطمب المحدود حالياً مقارنة بالمناطؽ األخرى لعدـ وجود أسواؽ محمية ،انعداـ االستقرار السياسي في بعض

الدوؿ ،عدـ وجود استعداد كاؼ إلطالؽ آليات جديدة مستندة لمتطمبات السوؽ ،غياب التنسيؽ الفعاؿ حوؿ قضايا

المناخ ،وانخفاض الوعي حوؿ المزايا المحتممة ليذه التجارة ،باإلضافة إلى صعوبة تبني الحكومات لسياسات مف شأنيا

أف تعارض تنافسية أىـ قطاع إقتصادي لدييا والمتمثؿ في قطاع الطاقة مقارنة مع باقي مصادر الطاقة.

ىذا باإلضافة إلى توافر حموؿ أخرى بديمة تراعي مصالح كؿ الدوؿ ،كتقنية إحتجاز ثاني أكسيد الكربوف وتخزينو

(أو االستفادة منو) ،غير أف ىذه التكنولوجيا ليست متاحة لمجميع ،مما يجعؿ اإلعتماد عمى ىذه الحموؿ غير ممكف
عمى األقؿ في المدى المتوسط ،خاصة في الدوؿ العربية.

كما أنو ،مف جانب آخر يمكف إعتبار أف التأثيرات السمبية آلليات تسعير الكربوف عمى سوؽ النفط قد تكوف

حاف از –خاصة بالنسبة لمدوؿ العربية -لمتوجو نحو مصادر أخرى بديمة لمطاقة ،تكوف أكثر توافقا مع طبيعتيا المناخية
والجغرافية ،خاصة الطاقة الشمسية ،حيث أف أكثر المناطؽ التي تشيد أكثر عدد مف اياـ السنة المشمسة خالؿ العاـ

تقع في المناطؽ الصحراوية وشبو الصحراوية وفي مقدمتيا الشرؽ األوسط وشماؿ إفريقيا ،وىي –لممفارقة -المناطؽ

نفسيا ذات إنتاج أكثر لمنفط والغاز.

وفي األخير يمكننا القوؿ أنو سواء إختارت الدوؿ تطبيؽ إحدى آليات تسعير الكربوف مف عدمو ،فإنو يتعيف

عمى الجميع أفرادا وجماعات إتخاذ تدابير مف شأنيا الحد مف تغيرات المناخ ،كما أنو بغض النظر عف موقؼ الدوؿ
العربية مف سياسات تسعير الكربوف ،فمف الضروري ليذه الدوؿ أف تبحث عف بدائؿ لمنفط ليس فقط كمصدر لمطاقة

بؿ حتى كمصدر لممداخيؿ ،فال بد مف اإلتجاه نحو التنويع اإلقتصادي والتخمص مف التبعية تجاه ىذا القطاع،
باإلضافة إلى ضرورة ترشيد إستغالؿ ىذا المورد الناضب حفاضا عمى مصالح األجياؿ القادمة.
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التوصيات :مف خالؿ النتائج السابقة يمكننا تقديـ المقترحات التالية:
 -ضرورة التعاوف الدولي مف أجؿ نقؿ التكنولوجيا «النظيفة » بيدؼ الوصوؿ إلى إنتاج بتروؿ اقؿ تمويثا وأكثر

كفاءة؛

-التراجع عف كؿ أشكاؿ اإلعانات الممنوحة إلستيالؾ الطاقة األحفورية؛

-تفعيؿ دور األجيزة الرقابية ،وتفعيؿ دور المجتمع المدني سواء الرقابي أو التوعوي ) جمعيات حماية المستيمؾ ( في

مجاؿ حماية البيئة والحد مف التموث البيئي بكؿ أشكالو؛

-تشجيع توجيو اإلستثمارات واإلستيالؾ إلى قطاعات ومنتجات صديقة لمبيئة ومنخفضة الكربوف ،عف طريؽ نظاـ

الحوافز واإلعفاءات؛

-العمؿ عمى تطبيؽ مبادئ الحوكمة البيئية؛

تطوير وتشجيع وسائؿ النقؿ العاـ ،وتشييد بنايات تتسـ بالكفاءة في استخداـ الطاقة؛إعداد السياسات واألطر القانونية لمطاقة المتجددة و كذا العمؿ عمى وضع إستراتيجات إقتصادية وتنموية تأخذ بعيفاإلعتبار البعد البيئي؛

-مف الميـ جدا إعادة النظر في نظاـ الضرائب والتركيز عمى الجباية البيئية ؛

-إعطاء األىمية إلدارة الغابات والمراعي الطبيعية نظ ار لقدرتيا المثبتة عمى إمتصاص وتخزيف غاز .CO2
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https://www.araa.sa/index.php?option=com_tags&view=tag&id=439

عمى

الرابط:

التقارير الدولية:

 -و ازرة البيئة والتنمية المستدامة والطاقة & معيد إقتصادات المناخ ،)2016( ،األرقاـ الرئيسية لممناخ في فرنسا والعالـ.

 -و ازرة البيئة لجميورية مصر العربية و برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،)2018( ،التقرير المحدث كؿ سنتيف-األوؿ لجميورية مصر

العربية المقدـ إلى إتفاقية األمـ المتحدة اإلطارية لتغير المناخ.

 اإلتحاد العربي لمكيرباء ،)2017( ،النشرة اإلحصائية ،العدد .26 المجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا-األمـ المتحدة ،)2019( ،الطاقة المتجددة :التشريعات والسياسات في المنطقة العربية-صحيفة حقائؽ.

 -األمـ المتحدة-المجنة اإلقتصادية واإلجتماعية لغربي آسيا ،)2009( ،تغير المناخ وتقنيات إمتصاص واحتجاز الكربوف وتخزينو.
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ثباني آمال.د.........................................................91-دراسة حالة بعض الدول العربية مع إلاشارة لحأثير جائحة كورونا كوفيد
:مواقع االنترنيت

 متوفر عمى الموقع (تـ تصفحو يوـ، تصدي دولة اإلمارات لمتغير المناخي، البوابة الرسمية لحكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة-

:)2020/12/18

https://u.ae/ar-AE/information-and-services/environment-and-energy/climatechange/theuaesresponsetoclimatechange
: متاح عمى الرابط،2015  مارس18 ، وسائؿ لمحد مف أسباب تغير المناخ5 ،)2015( ،مجموعة البنؾ الدوليhttps://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2015/03/18/5-ways-reduce-drivers-climate-change
)consulté le 01/11/2020)
، تحديد التكاليؼ الحقيقية لالنبعاثات الكربونية ووضع السياسات المناسبة: مف أجؿ تنمية خالية مف الكربوف، مجموعة البنؾ الدولي-

:الرابط
عمى
متوفر
،2ص
https://www.worldbank.org/content/dam/Worldbank/document/Climate/dd/decarbonizing-dev-policynote-2-policies-Arabic.pdf
www.who.int : الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية مدير عاـ صندوؽ النقد الدولي، كممة السيد ديفيد ليبتوف، لمتنمية المستدامة2030  نقؿ األمواؿ لتمويؿ خطة،صندوؽ النقد الدولي: متوفر عمى.2019  سبتمبر26 ، نيويورؾ، األمـ المتحدة،بالنيابة
https://www.imf.org/ar/News/Articles/2019/09/26/sp092619-moving-the-money-to-finance-the-2030agenda-for-sustainable-development
: الموقع الرسمي،)2020/11/01 موقع و ازرة الطاقة والمعادف والبيئة لممممكة المغربية( تـ تصفحو يوـwww.environnement.gov.ma
: متوفر عمى الرابط.2020  مايو21 ، دراسة ترصد تراجعا عالميا في إنبعاثات الكربوف نتيجة أزمة كورونا،محمود العيسويhttps://www.scientificamerican.com/arabic/articles/news/global-carbon-emissions-decline-duringcovid19
،2020  سبتمبر09 ،19- تغير المناخ لـ يتوقؼ بسبب فيروس كورونا كوفيد: تقرير متحدوف في العموـ،برنامج األمـ المتحدة لمبيئةwww.public.wmo.int/en/resources/united_in_science : متوفر عمى.جنيؼ/نيويورؾ

:بالمغات األجنبية-1

Books
-Jean-Paul Métailié & Georges Bertrand, (2006), Les mots de l’environnement, Edition Presses Universitaires de
Mirail, France.

Journals
- Abeer Abdulkareem and Amgad Ellaboudy, The Absence of a Carbon Pricing Sytem in Saudi Arabia,Climate
scorecard, March 18,2020. https://www.climatescorecard.org/2020/03/the-absence-of-a-carbon-pricing-system-insaudi-arabia/
- Erick Lacappelle and Sustainable Prosperity, The Hidden Factor in climate policy : Implicit Carbon Taxes, Policy
Brief, Sustainable Prosperity, feb.2011.
- Blazquez,J. & Moreno, J., Curbing Carbon Emissions : Is a carbon tax the most efficient levy !, KAPSARC, King
Abdullah petroleum Studies and Research Centre, KSA, 2017.
-Copela.B, ”International Trade and Green Growth.“ World Bank, background paper for the Green Growth
Knowledge Platform conference, Mexico City, January 2012, 12–13.
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-Chekib Khelil, la taxe carbonne va perdre 3000 milliards de dollars à l’OPEP, Liberté,02/12/2009. Disponible sur
le lien : https://www.liberte-algerie.com/actualite/la-taxe-carbone-va-faire-perdre-3-000-milliards-de-dollars-alopep-72429
- Aditya Prajapati & Meenesh R.Sing, 2019, Assessment of Artificial Photosynthetic Systems for Integrated
Carbon Capture and Conversion, ACS sustainable Chem. Eng. Publications.
International reports
- GERMANWATCH, NewClimate Institute & Climate Action Network, Climate Change Performance Index 2020 :
https://germanwatch.org/sites/germanwatch.org/files/CCPI-2020-Re%CC%81sultat%20franc%CC%A7ais_0.pdf

- The World Bank Group,2020, Carbon pricing leadership report 2019/20, World Bank, Washington, DC.
https://www.carbonpricingleadership.org/s/CPLC-Carbon-Pricing-Leadership-Report_2020.pdf
- BP Statistical Review of World Energy 2019, https://www.bp.com/content/dam/bp/businesssites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2019-full-report.pdf
-Commissariat général au développement durable, Chiffres clés du climat France, Europe et monde, édition 2019 :
https://www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr/sites/default/files/2019-05/datalab-46-chiffres-cles-duclimat-edition-2019-novembre2018.pdf
- Energy Information Administration, IEA )2015a), Annual Energy Outlook with Projections to 2040.
Website:
-Mengpin, G. & Johannes, F. )2020), 4 Charts Explain Greenhouse Gas Emissions by Countries and Sectors,
World Resources Institute, February 06,2020. [Accessed 03/11/2020] Available from World Wide .Web:
https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector
-Algérie Presse service-APS, L’Algérie s’engage à réduire de 22% les émissions de gaz à l’effet de serre à
l’horizon 2020, 05 octobre 2019. Disponible sur :
http://www.aps.dz/economie/95251-l-algerie-s-engage-a-reduire-de-22-les-emissions-de-gaz-a-effet-de-serre-a-lhorizon-2030
-CESE, 2019, Social protection in Morocco, http://www.ces.ma/Documents/PDF/Auto-saisines/2019/fiscalite/Rpas39a.pdf
-UNDP, 2019, Carbon Pricing project in corporation with the world bank and UNDP.
https://www.babnet.net/cadredetail-183866.asp

البحـث الثاني

-The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate change: responding to converging crises )
https://www.thelancet.com/pdfs/journals/lancet/PIIS0140-6736)20)32290-X.pdf( ;
- The world bank group. )2016).Emissions trading in practice : a handbook on design and implementation.
[Accessed 05/12/2020] Available from World Wide .Web:
https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/23874/ETP.pdf?sequence=11&isAllowed=y

البحـــــث الثالث

التكامل بين الطاقة المتجددة وصناعة النفط والغاز:
رؤية في ضوء االقتصاد الدائري واقتصاديات التآزر
بالتطبيق على دول األوابك
د .محمود سيد علي الصادق

*

* دكتوراه في االيكولوجيا الصناعية  ،ممثل مصر فى الشبكة اإلفريقية لالقتصاد الدائري ،خبير معتمد فى إدارة الطاقة ،خبير معتمد فى اقتصاديات،
البيئة والمحاسبة البيئية
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التكامل بين الطاقة المتجددة وصناعة النفط والغاز

رؤية في ضوء االقتصاد الدائري واقتصاديات التآزر بالتطبيق على دول االوابك
 )1ملخص البحث:
يهدف البحث الى تقديم فكر وأدوات االقتصاد الدائري واقتصاديات التآزر للددد

بد ا القاقددم الدت دددد

و وارد النفط والغاز بالتقب ق على العرب م الدصدر للنفط  ،ويركز البحث على القاقم الشدس م األكثر وفر ع
توافر األراضي الصحراويم الغ ر ستغلم  ،ويتناول دور التفك ر االيكولوجي الصددناعي فددى تددوف ر تكددال
القاقم الدت دد والقاقم التقل ديم  ،ويقدم البحث

دد

دوعم ا األدوات التى تساعد بشددكك كب ددر فددى تحددول ققددا

النفط والغاز ا االقتصاد الخقي الى االقتصاد الدائري واقتصاديات التآزر  ،و ا أ ثك تلك األدوات واألفكار –
التكافك الصناعي والدناطق الصناع م االيكولوج م  ،وتصد م الفكر الدددرتبط بتقب ددق االقتصدداد الدددائري  ،وربددط
شبكات الكهرباء والغاز ،وإقا م الت دعات الصناع م االيكولوج م العرب م القائدم على تكا ك ود

وارد القاقددم

والدوارد األخرى للدول العرب م ،ويستعرض البحث تعظد م الفوائددد الب ئ ددم واالقتصدداديم التددى تتقلد فهددا أكبددر
لإل كان ات الدوجود على ستوى البلد والققا والتكنولوج ا ،كدا يدعو إلى نظور على نقدداا الدنظو ددم  ،ددع
راعا الترابط ب ا التكنولوج ات والققاعات و ددا أ ددم تو د ات البحددث العدددك علددى إي دداء شددرو ديزرتددك
البحـث الثالث

عرب ا وتدويك الدول العرب م الدصدر للنفط للدشرو بح ث يقوم علددى ته د ا طاقددات الددنفط والغدداز ددع القاقددم
الشدس م وتصدير القاقم الكهربائ م ووقود اله دروج ا الى ناطق االستهالك في أوروبا.
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 )2فكرة البحث:
تقوم فكرة هذا البحث على تطبيق مبادئ االقتصادي الدائري واقتصاديات التآزر للددول الررييدة

المصدددرة للددوذل و لددك كإطددار مبتكددر قددائى علددى محاطدداة الطبيرددة فددى ملددال الطاقددة و ل دك للرمددع علددى
صدديا ة رؤيددة ممددتدامة للتشددبيك بدديم مقدددرات ومددوارد الدددول الررييددة فددي ملددال الطاقددات المتلددددة
والتقليدية تمتخدم كإستراتيلية فرالة لمرحلدة اقتصداد مدا بردد الطاقدات االحذوريدة  ،مدم الد ل اسدتخدام
طددرو واسدداليي ةدفدددة فددى الرؤيددة والتذكيددر و دارة وتوكدديى الددا
فر

للمش د ت والتهدفدددات وتحويلهددا الددى

للتومية الشاملة الممتدامة لألهداف االقتصادية واالةتماعية والبيئية.
ويقوم هذا البحث بتحليع الذر

 ،والتحديات  ،والريحية الواتلة عم التآزر بيم مدوارد الطاقدة

التقليدية و الموارد المتلددة بالتطبيق على الدول الرريية المصدرة للدوذل و لدك بدراسدة وتحليدع التكامدع

بيم موارد الوذل والغاز مع تطبيقات الطاقة الشممية الحرارية والضدوئية ومدا فدرتبل بهدى مدم التطبيقدات

الصددواعية مددم ( كهريدداء – بخددار – حدرارة مددع اسددتخدام مدوارد الددوذل والغدداز كتكددالي
وتمدر مدم االقتقددال وتقلدع تكددالي

راسددمالية تحذد

دمد المصددادر المتلدددة مدع مدوارد الدوذل والغدداز المتدوافرة فددي دول

االوابددك ومددا فددرتبل بهددى مددم بودداء إم اقيددات التصددويع وققددع التكوولوةيددا وتحددول الدددول الررييددة مددم دول
موتلة للوذل والغاز الى دول موتلة ومصدرة للطاقة الهليوة.

 )3مقدمة ومشكلة البحث :

تذتقددر الموطقددة الررييددة إلددى إدارة ممددتدامة للم دوارد الطبيريددة ،الصوصددا فددي ملدداالت كذدداءة

الطاقة واعتمادها األساسي على الوقود األحذوري لتلبية احتياةاتها الطاقية  ،فتومية الطاقدة الممدتدامة
ليمت اولوية هامة لبلد عريدي دو خالدر ،وليمدت اليدا ار بديم الومدو المرتذدع والومدو المدوخذ

 ،فالتقددم

في توذيذ الهدف المابع مم اهداف التومية الممتدامة ( طاقة قكيذة ويأسرار مرقولدة سدي و عدام
حاسما في إدارة التحديات التي سوف تواةهها الدول الرريية في المووات والرقود القادمة(. 1

فحتما سوف تراقى الدول الرريية المصدرة للوذل والغاز مم صرويات ةمد قدد تذدوو صدرويات

ما قبع الوذل بمبي شيو الطابع االسته طى واقردام البدائع الحقيقيدة التدي يم دم ا تحدع محدع الدوذل
والغاز  ،و ا كا هواك مم يقول ا الدول الرريية تم ودت مدم تدوفير برد

المشداريع االسدت مارية فدي

ملال الصدواعة فدا ممداهمة الصدواعة فدي الددالع القدومى ال تد ال موخذضدة  ،كمدا اقهدا ال تد ال ترتمدد

علددى الخبددرة األةوبيددة والم دواد األوليددة الممددتوردة مددم الخددارة  ،باعضددافة الددى عدددم وةددود اسددتراتيلية
واضحة المرالى(. 2

ومددع الوكددر إلددى اسددتخدام الطاقددة المتلددددة علددى اق د احددد الم وقددات األساسددية السددتراتيليات

االسددتدامة  ،ووفق دال لوكالددة الطاقددة الدوليددة  ،فددإ مالطاقددة المتلددددة مشددتقة مددم عمليددات طبيري دة فددتى
تلدفددها بمردددل اعلدى ممددا تمدتهلكم .الطاقددة الشممدية  ،وطاقددة الريدال  ،والطاقددة الحراريدة األرضددية ،

والطاقة الكهرمائية  ،والطاقة الحيوية مم الكتلة الحيوية  ،وقوة المحيطات او البحر(. 3

-2-
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ويتماشدى موضددو البحددث مدع زيددادة وتيددرة تبودى الح ومددات والشددركات فدي ةميددع اقحدداء الردالى

مذهددوم االقتصدداد الدددائري كددأداة إداريددة كيددة تمددتخدم فددى اطتشدداف قهايددة دورة الحيدداة وتحددديات ةددودة

الموتلدددات  ،ويوددداء قمدددو ة اقتصدددادي حيدددث فدددتى تصدددميى المد دوارد وعمليدددات الشددراء واعقتددداة و عدددادة
المراللدددة لمراعددداة األداء البيئدددي ورفاهيدددة اعقمدددا  ،واعدددادة تصدددميى الدددوكى االي ولوةيد دة الصدددواعية

واللوةمدددتيات الر مدددية فدددي االقتصددداد الددددائري  ،ويترلدددق مذهدددوم الدائريدددة بشدد ع اساسدددي بالممدددألتيم

الرئيميتيم :استه ك الموارد للتصويع والتومية االقتصادية  ،و دارة الطلي على المدوارد الودادرة وتوفيرهدا
لألةيددال القادمددة  ،ويهدددف البحددث الددى وةددود قكددام تلدفدددي فددتى فيد تقليددع مدددال ت المدوارد واقبرا ددات
الوذايات وتمرب الطاقة عم طريق إبطاء و

و وتضييق المواد وحلقات الطاقةم(.)4

علددى الددر ى مددم ا قطددا الددوذل والغدداز يم ددع االقتصدداد الخطددي  ،إال ا هودداك احتمدداالت كبيددرة

لتطبيق عواصر االقتصاد الدائري واقتصاديات التآزر  ،فهواك الردفدد والك يدر مدم األفكدار التدي تمدتخدم

فددى تقيدديى ممددتوق االقتصدداد الدددائري داالددع قطددا الددوذل والغدداز( .)5ومننن ثم ننل الننا اودواك واوفكننا –
التكافل الصناعى والمناطق الصناعية اويكولوجية  ،اصميم الفكنر المنرابط بتطبينق اوقتصناد الندا ر
ويركز هذا البحث على الفرص  ،والتحدياك  ،والربحية النااجة عن التآز بين منوا د الطاقنة التقليدينة
والمتجددة بالتركيز على الدول العربية المصد ة للنفط وذلا بد اسة واحليل:
 م دوارد الطاقددة الشممددية الحراريددة والضددوئية عقتدداة الطاقددة الكهريائيددة لألحمددال األساسددية فدديالمودداطق الصددحراوية ات اعم اقيددات الكبيددرة بالومددبة لإلشددرا الشممددي المباشددر فددي مودداطق

الصحارق الرريية

(6

.

البحـث الثالث

 -التطبيقات الصدواعية مدم الد ل اسدتخدام البخدار والحدرارة فدي الرمليدات الصدواعية  ،االمدر الدذق

فتطلددي وةددود مددوه مبتكددر يقددوم علددى المشدداركة والتردداو بدديم عدددد مددم الشددركات مددم قاحيددة
واحددة  ،او بيوهدا ويديم الح ومدة مددم ةهدة االدرق  ،او عددد مددم الددول لحدع صدرويات اسددتخدام

الطاقة الشممية.

 عوامع وةود تكامع بيم الددول الررييدة المصددرة للدوذل يقدوم علدى تمدخير إم اقيدات ومدوارد تلدكالدددول ملتمرددة فددي سددبيع وةددود قطددا رائددد لممددتقبع التوميددة بدديم الددول الررييددة  ،ويتم ددع هددذا

القطددا فددي اسددتخدام الطاقددة الشممددية ب دالتوازي مددع التطددور الصددواعي مددم اةددع الوصددول الددى
هدددف ممددتقبلي فتم ددع فددي التحددول مددم االقتصدداد المرتمددد علددى الددوذل والغدداز قحددو قطاعددات

ممتدامة.

 تحليددع التشددبيك والتددآزر  Synergyبدديم الدددول الررييددة المصدددرة للددوذل علددى اعتبددارات م ددعالوصول إلى مصالح مشتركة بريدة المدق و لدك مدم الد ل بوداء تحالذدات بديم ةميدع الشدركاء

للرمددع المشددترك ب ددع تذاصدديل مددم حيددث الب درام واألهددداف والرمددع والمهددام وايليددات والخطددل
والمتابرة واعشراف والرقابة والتقييى في كع المراحدع  ،وايضدا اسدت مار الرواصدر البشدرية و يدر

البشرية االست مار األم ع في الرملية التوموية

 -تخذددي

تكددالي

(7

.

الطاقددة المتولدددة مددم اسددتخدام تكوولوةيددات الطاقددة الشممددية الحراريددة و لددك

باالسددتواد علددى مبددادئ واسدداليي علددى االي ولوةيددا الصددواعية  ،الددذق يمددتوحى عبقريددة الردددالى
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الطبيرددي فددي تصددميى الددوكى االي ولوةيددة الصددواعية  ،مددم ال د ل اطتشدداف الر قددات التكافليددة ،
ويودداء شددب ة مددم ع قددات التكامددع والتشددبيك للشددركات الصددواعية المتلدداورة  ،ممددا سددي دق الددى
وفورات في تكالي

اعقتاة وفوائد ةماعية يم دم ا تد دق الدى االسدتواد علدى الطاقدة الشممدية

الحراريددة س دواء بش د ع كلددى او بش د ع ة ئددى علددى ممددتوق تردداو بدديم الدددول الررييددة المصدددرة
للوذل.

 )4ثهداف البحث
فهدف البحث الدى تقدديى فكدر وادوات االقتصداد الددائري واقتصداديات التدآزر للددم بديم الطاقدة

المتلددددة ومددوارد الدددوذل والغدداز بدددالتطبيق علدددى الررييددة المصددددرة للدددوذل ويركدد البحدددث علدددى الطاقدددة

الشممية األط ر وفرة مع توافر األراضي الصحراوية الغير ممتغلة وتحقيق األهداف الذرعية التالية:
 .1بيا دور التذكير االي ولوةي الصواعي فى توفير تكالي
.

دم الطاقة المتلدددة والطاقدة التقليديدة

 .2تقددديى حلددول مبتكددرة ل سددتذادة مددم تشددبيك الم دوارد التقليديددة والمتلددددة للدددول الررييددة وتصددميى
الملمرات الصواعية االي ولوةية التى ترتمد على الذكر الدائرق.

 .3وةود إستراتيلية فرالة لدول االوابك لمرحلة اقتصاد ما برد الوذل.

 .4اهمية قتائ البحث لصاقري ومتخذي القرار فى الح ومات فى دول االوابك.

 .5تقددديى موضددو البحددث كددأداة لتحقيددق التردداو االقتصددادي والبيئددى المشددترك بدديم الدددول الررييددة
المصدرة للوذل والغاز.

 )5ثهمية البحث:

 oيقدم هذا البحث لرلى تطبيق التومية الممتدامة وهو على االقتصداد الددائري واالي ولوةيدا الصدواعية
واقتصدداديات التددآزر فددى تقيدديى الذوائددد الواتلددة مددم تطبيددق شد ع مددم اشد ال التردداو والتددازر بدديم
الطاقة التقليدية والمتلددة طبقا ل م اقيات والموارد التي تمتلكهدا الددول الررييدة والمرتبطدة بقطدا

وسوو الطاقة الرالمي وتحقيق اهداف التومية الممتدامة.

فهمددا اطبدددر لإلم اقيدددات الموةدددودة علدددى ممدددتوق البلدددد
 oتركددديى البيئيدددة واالقتصدددادية التدددى تتطلدددي ل
والقطددا والتكوولوةيددا .كمددا فدددعو إلددى موكددور علددى قطدداو الموكومددة  ،مددع مراعدداة الت درابل بدديم
التكوولوةيات والقطاعات

 )6المعالجة المنهجية للبحث:
التحليع المترمق ألدبيدات البحدث فدي موضدوعات االقتصداد الددائري واقتصداديات التدآزر وادوات

االي ولوةيا الصواعية والموداطق الصدواعية االي ولوةيدة  ،وتكوولوةيدات الطاقدة الشممدية الحراريدة مدع

تقديى تصور مقترل لتحقيق بيم الطاقة المتلددة والطاقة التقليدية.
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 )7اقسيم البحث:

البحـث الثالث

 -1المبحث األول  :اعطار الرام للبحث.
 -2المبحث الثاني :الدراسات المابقة.
▪ الدراسات فى ملال االقتصاد الدائري والتآزر:
▪ الدراسات والحاالت التطبيقية المابقة لدم الطاقة التقليدية والطاقة الشممية:
▪ تلارب وحاالت تطبيقية الستخدام الطاقة المتلددة في الصواعة:
 -3المبــــحث الثالث :دور االقتصاد الدائري في تكامع موارد الوذل والغاز لدول االوابك
 -4المبــــحث الرابع :اقتصداديات التدآزر  Synergyبديم مدوارد الطاقدة التقليديدة والمتلدددة
للدول الرريية المصدرة للوذل.
 -5المبــــــحث الخــا : :ادوات االقتصدداد الدددائري واقتصدداديات التددآزر لتخطدديل دم د م دوارد
الطاقة التقليدية والمتلددة للدول الرريية.
 -6المبــــحث السادس :تطبيقات االقتصاد الدائري لددم مدوارد الطاقدة التقليديدة والمتلدددة
للدول الرريية.
 -7المبــــحث السابع :قددرات تكامدع دمد الطاقدة المتلدددة فدي صدواعة الدوذل والغداز لددول
االوابك.
 -8المبحث الثا:ن :تصور مقترل لشب ة تريل الطاقة الشممية بالطاقة التقليدية فدي إطدار
االقتصدددداد الدددددائري ومقتددددرل لملمددددع صددددواعي اي ولددددوةي قددددائى علددددى
االقتصاد الدائري وفكر االي ولوةيا الصواعية.
 -9النتائج والتوصيات.
 -10المراجــــــــــــــــع.
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المبحث الثاني :الدراســــات الســابقة
)8

الد اساك السابقة:

ثوو :الد اساك فى مجال اوقتصاد الدا ر والتآز :

 )1دراسـة .(8(Kirsikka Kiviranta et al 2020

قيمت هدذ الدراسدة دور الطاقدة فدي االقتصداد الددائري مدم رؤيدة مذادهدا ا األقشدطة الدائريدة م دع
مراللة المواد تتطلي الطاقة والحرارة .في موازاة لك  ،وتهدف الدراسة إلدى تقيديى مدا إ ا كدا االقتصداد
الدددائري يم ددم ا ف يددد مددم قيمددة اسددت مارات الطاقددة المتلددددة المتغيددرة ويالتددالي تمددريع التحددول قحددو
الطاقددة المتلددددة  ،وُيكهدددر تحليددع الدراسدددة ا زيددادة القيمدددة الماديددة مدددم الدد ل اد دمدد الطاقددة فدددى

وفقدا للوتدائ  ،فدا الددم
الرمليات الدائرية اعقليمية يم م ا ت يد الريحية االقتصادية لوكام الطاقة  ،ل
اط ر ةدوق مم الواحية االقتصادية مم بدفع تصدفر اعقتاة الذي فتلاوز الطلي  ،فضد ل عدم اسدتخدام
الطاقة المتلددة المتغيرة عقتاة الهيدروةيم المطلوب لقطدا الوقدع والقطاعدات األالدرق  ،وتدى التوصدية
بدراسة اوة التآزر لريل قكام الطاقة باالقتصاد الدائري علدى الممدتوق اعقليمدي حيدث تكدو الرمليدات
اقتصداديا  ،إال
دائما .على الر ى مم ا الدراسة ُتكهر ا االقتصاد الدائري اليار ةدذاب
ل
الدائرية محلية ل
اق يلي مراعاة تأ ير االفتراضات والمتطلبات الرملية والرمع على زيادة في القيمة لموتلدات االقتصداد
الدائري (الغاز الحيوي والدف ل الحيوي المحمم  ،ووقود الهيدروةيم .

 )2دراسـة .(9(G.Mutezo and J.Mulopo 2020

اوصددت هددذ الدراسددة م سمددات القطددا الددوطوي والرددام والخددا بدراسددة مذهددوم االقتصدداد الدددائرق
في عملياتها اليومية الصوصا مع ت افد المخداوف بشدأ تدأ يرات تغيدر المودا  ،واحدد اهدى طدرو الحدد
مددم تلددك التددأ يرات هددو االقتقددال مددم الوقددود األحذددوري إلددى الطاقددة المتلددددة  ،واستررضددت هددذ الورقددة

األدبيددات الموةددودة ات الصددلة بتحددول الطاقددة فددي إفريقيددا  -مددا إ ا كاقددت مم و وددة ويم ددم ا تمترشددد
بمبادئ االقتصاد الدائري حيث تمت مراةرة المقاالت المختلذة الموشورة بديم عدامي  2009و ، 2019
ووةدددت الدراسددة اق د مددم المتوقددع ا ف د داد الطلددي علددى الطاقددة فددي إفريقيددا بش د ع كبيددر  ،وسددي و
ددفوعا بالتصددويع والومددو المدد اقي واوضددحت الدراسددة ا مركددى إمدددادات الطاقددة فددي إفريقيددا ةوددوب
مد ل

الصددحراء مددم مصددادر الطاقددة المتلددددة  ،فددي حدديم ا دولال م ددع الل ائددر وقيليريددا والمغددرب وةوددوب
إفريقيا ومصر (الخممة الكبار ال ت ال ترتمد بش ع كبير على الوقود األحذوري .واللد البداح و إلدى
ا قه االقتصاد الدائري يم دم ا يم و دم مدم زيدادة اسدتخدام الطاقدة المتلدددة واالقتقدال إليهدا ،ولددعى
وتم دديم التحددول الممددتدام للطاقددة  ،يم ددم للم سمددات الماليددة اعقليميددة م ددع بوددك التوميددة األفريقددي
والح ومات االستمرار في تمويع الم يد مم التقويات القابلدة للتطدوير واعتمداد لدوائح ممقصدودةم تمترشدد
بمبادئ الترميى واالقتقال الرادل .على الدر ى مدم محدوديدة البياقدات المترلقدة ب يذيدة دعدى االقتقدال عدم

طريق الترمديى  ،إال ا هوداك فرصدة كبيدرة لم يدد مدم األبحداي الرلميدة والصدواعية التدي يم دم ا تدوفر
يدا مم الدعى المياقي.
م ل
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 )3دراسـة .(10(Ying Liu et al 2019

تواولددت هددذ الدراسددة التددآزر بدديم المودداطق المختلذددة وتحقيددق تحمدديم الوكددام بومددبة 2 >1 + 1

ةددا
وتوليد إم اقات قمو ةدفدة .ومع لدك  ،فدإ البحدث عدم التدآزر اعقليمدي والومدو االقتصدادي قدادر ل
وقدمت الدراسة إطار قكري للتآزر اعقليمي والومو االقتصادي وحماب الكذاءة المضدافة لقيداا التدآزر

بيم كع مدفوتيم بيم  285مدفوة في الصيم .ع وة علدى لدك  ،تدى االتبدار خ دار التدآزر اعقليمدي علدى

الومو االقتصادي ،واالتبار التدأ ير الكلدي مدا إ ا كدا التدآزر اعقليمدي يم دم ا يرد ز الومدو االقتصدادي
الشددامع  ،والومددو االقتصددادي لكددع موطقددة فرعيددة .وتكهددر الوتددائ ا التددآزر اعقليمددي يم ددم ا ير د ز
بش ع كبير الومو االقتصادي الشامع  ،واوضحت ا التآزر اعقليمدي يرمدع علدى الومدو االقتصدادي مدم
الد ل تدددفق المدوارد بدديم األقدداليى ويرد ز التددآزر اعقليمددي الومددو االقتصددادي للمددد مددع تدددفق الم دوارد ،
بيوما يحد مم الومو االقتصادي للمد مع تدفق الموارد إلى الخارة.

ثانيا  :الد اساك والحاوك التطبيقية السابقة لدمج الطاقة التقليدية والطاقة الشمسية:
 )4دراسـة .(11( Olcay Genc et al 2020

سا دت ذه الدراسم في إعداد دل ك لتصد م الدناطق الصناع م االيكولوج م باستخدام ندوذج

حاكا شبكم غذائ م في النظام االيكولوجي القب عي  ،وقدم الندوذج ثالثم سا دات نه م تتدثك فى
 -1تحديد واخت ار تقب قات التكافك الصناعي  -2طريقم بتكر لتصد م نققم

ناع م بناء على أ داف

وق ود ستويا ا القب عم  -3تخق ط الدنققم الصناع م االيكولوج م ،و ذه الدسا دات تعتبر أدا

نع

البحـث الثالث

قرار ا م لدصددي وواضعي س اسات تصد م الدناطق الصناع م االيكولوج م  ،وأ د م الدراسم فى
تقديدها تقن م جديد لتحق ق االنتقال ا االقتصاد الخقى إلى االقتصاد الدائري ثك اخت ار أ اكا
الشركات الصناع م بح ث تكون بالقرب ا أ اكا إنتاج النفايات بدال ا الدوارد التقل ديم.

 )5دراسـة .(12(M.A. Butturi et al, 2019 ,

تقدم ذه الدراسم استعراض الدؤلفات العلد م يول التآزر  Synergiesفي

ال القاقدم داخدك

الد دعددات الصددناع م االيكولوج ددم  ،والتددي تسددهك اسددتخدام صددادر القاقددم الدت دددد علددى الدسددتوى
الصناعي  ،دا يحتددك أن يخلدق تكافدك القاقدم فدى الدنداطق الحلدريم الصدناع م  ،وسدلقت الدراسدم
اللوء على أربعم سارات رئ س م لتنف ذ التآزر في

ال القاقم الدت دد لوضدع يلدول قابلدم للتقب دق

لتحس ا استخدام صادر القاقم الدت دد على الدستوى الصناعي والدسارات االربعم ى تبدادل القاقدم
ب ا الشركات  ،والشراء ال داعي للقاقم الدت دد  ،وادار االنتاج ال داعي للقاقم الدت ددد  ،وخدد ات
الدباني والدرافق الدشتركم.

 )6دراسـة .(13(Kasra Mohammadi et al, 2019 ,

قد ت ذه الدراسم راجعم الستخدام القاقم الشدس م الحراريم فى تحل م

القاقم الكهربائ م فى وقت وايد  ،وبسب
الحرار فانه يدكا استخدام

اه البحر وتول د

قدر الدحقات الشدس م الحراريم فى انتاج الكهرباء وانتاج

دوعم تنوع م ا أنظدم تحل م الد اه  ،و ناك العديد ا القرا الدحتدلم
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لته ا خد ات القاقم ع أنظدم تحل م الد اه ا خالل تعظ م الكفاء الحراريم وتقل ك التكال

 ،وتوف ر

وس لم حتدلم لتسريع تسويق ذه الدحقات اله نم بشكك عام  ،وتعتبر حقات تحل ه اه البحر جذابم
تقن ا وب ئ ا باستخدام أنظدم القاقم الشدس م الدركز  ،وتستخدم العديد ا قاي س األداء فى دراسم
ال دوى االقتصاديم ثك  ، LCOW ،LCOEالكفاء الحراريم الشا لم  ،قدر القاقم  ،والقدر على
إنتاج الد اه العذبم .

 )7دراسة .)14( G.J. Nathan et al, 2018

استررض هذا البحث الدور الممدتقبلي لتكوولوةيدات تهلديم الطاقدة الشممدية مدع وقدود الدوذل

والغدداز ومددا يم ددم ا ت ديد هددذ التكوولوةيددات مددم دور مت افددد األهميددة فددي توليددد الطاقددة او مددم اةددع

اللمددع بدديم الح درارة والقددوة الكهريائيددة  ،تددوفر هددذ التقويددات ام اقيددة تقليددع التكلذددة  ،وتلوددي الخمددائر

المرتبطة بذقد الكذاءة الكاملة مدع الطاقدة الشممدية فقدل  ،وتقليدع كميدات الوقدود األحذدوري ومدا فدرتبل

بها مم الذ

اقبرا ات الكريو .

 )8دراســــة .(15(Sadovskaya Valeria,2018

هدفت هذ الدراسة إلى إقشاء اداة لشركات الوذل والغاز لتحليع فر

االقتقال مم االقتصاد

الخطي قحو االقتصاد الدائري  ،وتواولت الدراسة على الوكريات الرئيمية وقما ة األعمال ل قتصاد

الدائري؛ ووص

الرواصر الرئيمية لصواعة الوذل والغاز  ،واحدي التقويات ععادة بواء المردات و

مراللة االقبرا ات  ،ومرلومات عم الم شرات الحالية ل قتصاد الدائري  ،وتوصلت الى اق هواك

حقا لتحقيق ريح إضافي  ،وطريقة ةدفدة عبدا القيمة المالية.
فرصة ةيدة ل

 )9دراسـة .(16(Kody M.Powell et al, 2017 ,

ب نت ذه الدراسم بعض فوائد ته ا القاقم الشدس م الحراريم ع الوقود التقل دي ( الوقود

اله دروكربونى فدا خالل ذا التازر يدكا الحصول على كفاء أعلى ا خالل استغالل التآزر ب ا
شكل ا القاقم له العديد ا الفوائد بدا في ذلك ( زياد كفاء

كونات حقات القاقم الشدس م الحراريم

قارنم ع الدحقات القائدم بذاتها والتي تعدك بالقاقم الشدس م فقط – التقل ك ا اجدالى تكال

تول د

القاقم  LCOEقارنم بالدحقات التي تعدك بالقاقم الشدس م فقط  -رونم فى التشغ ك تسدح بتحق ق
األداء األ ثك  -تحق ق عا ك قدر عال م  -قدر عال م فى است عاب يصم شدس م أكبر  -تحق ق انبعاثات
أقك قارنم بالدحقات التى يعتدد على الوقود اله دروكربونى فقط .

)10

دراسة .)17( mXinhai Xu et al , 2016

استعرض دذا البحدث دعوبات وفوائدد تكنولوج دات القاقدم الشدسد م الحراريدم فدي الدنداطق
الصحراويم ا خالل راجعم الدراسات ذات الصلم  ،وب انات األر اد ال ويم  ،وظهرت التحديات فدي
جوان شدلت االستثدارات الكب ر  ،تخزيا القاقم الحراريم  ،استهالك الد داه  ،تصدد م الددواد الالز دم
لنقك الحدرار  ،أنظددم اسدتقبال الحدرار  ،والتداث رات الب ئ دم ،وي درى تقدوير أنظددم القاقدم الشدسد م
الحراريم و كوناتها ع الترك ز على األداء  ،والدوثوق م ،والتكلفم دا قبدك ئدات يكو دم  ،والشدركاء
في الصناعم.
-8-
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ثال ا  :اجا ب وحاوك اطبيقية وستخدام الطاقة المتجددة في الصناعة:
)11

صناعة السكر في اليابان (.(18

طبقددت هددذ الدراسددة فددي ة يددرة  Tanegashimaالياباقيددة  ،حيددث هدددفت إلددى إيلدداد تكافددع

صواعي فرال يقوم على استخدام الحرارة ال ائدة مم احد مصاقع الم ر التي تمتخدم الباةداا كمصددر
للطاقددة  ،ويتحليددع تدددفقات الطاقددة وةددد تلاهددع لكميددات كبيددرة مددم الح درارة ات الووعيددة الليدددة والغيددر
ممتخدمة والتي يم م ا تمتخدم لمد الطلي على الطاقة الكهريائية او الحرارية عسدتخدامات االدرق ،
طما اشدارت الدراسدة الدى اقد يم دم اسدتخدام محطدة الطاقدة فدي وقدت توسدر مصدوع المد ر عدم الرمدع

باالعتماد على المصادر المتلددة مم المخلذات ال راعية وقشدارة ومخلذدات األالشداب فدي إقتداة الطاقدة

لدعى الشب ة المحلية.

)12

صناعة االلبان بالهند (.)19

تواولت هذ الحالة قيام شركة  Mahanandباستخدام الطاقة الشممية لتلبية احتياةاتهدا مدم
الطاقة الحراريدة ال زمدة لرمليدة البمدترة  ،باالعتمداد علدى مرةدع شممدى لشدركة  ARUNوهدى شدركة

فددددفرها الريلدددى المرهدددد الهوددددق للتقويدددة  ،حيدددث قامدددت الشدددركة بت بيدددت تكوولوةيدددا الدددد ( الطبدددق
الشممددي لبمددترة  3000طددم مددم الحليددي األمددر الددذق ادق الددى تددوفير  20000لتددر مددم زيددت األف د ار

سددوويا  ،وكاقددت اهددى الصددرويات التددي واةهددت الشددركة هددي طددول الذتددرة ال مويددة التددي تحتاةهددا الطاقددة
الشممية عتمام عملية البمترة (  10-8ساعة مقابع  3ساعات بالطاقة التقليدية.
البحـث الثالث

المبــــحث الثالث:
دور االقتصاد الدائري في تكامل موارد النفط والغاز لدول االوابك

 )1مقدمة:
االقتقال مم االقتصاد الخطي إلى االقتصاد الددائري يرودي التطلدع إلدى صدذر توليدد الوذايدات ( مدم

مبددعا بمدا ي ذدي لتحدفدد
المواد والطاقة واستخدام الطاقة اللدفدة مم األقشطة االقتصادية وا تكدو
ل
وتررير قما ة األعمال الدائرية المريحة .لتحقيق لك  ،تغييرات كبيرة يلي ا يحدي وتشمع:
 )2القدددرة علددى تصددميى الموتلددات اي ولوةيددا ألةددع اس دتخدام م دوارد طبيريددة اقددع ولضددما اسددتخدام
قذس هذ الموتلات في الممتقبع باستخدام مردات االرق.
 )3تر ي التكافع الصواعي عدم طريدق تحويدع الوذايدات والموتلدات ال اقويدة بحيدث تصدبح ةد لءا مدم
عملية اعقتداة لددق مصدوع او مودت االدرق  ،ويالتدالي تلودي مددافم الوذايدات وفدي قذدس الوقدت
تشليع استرادة الوذايات والطاقة المذقودة.

 )4إيلدداد مبددادرات األعمددال التلاريددة اللدفدددة التددي تقددوم علددى التددأةير بدددالل مددم ش د ارء المردددات او
اعص ل او التلدفد.
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 )5إيلدداد المررفددة لذهددى قمددا ة األعمددال اللدفدددة مددم الواحيددة الماليددة  ،بحيددث يم ددم للممددت مريم
والبووك االست مار وتقديى قروض لهذ األقشطة اللدفدة التي لها ممتويات مدم الريحيدة و تقدوم
على تشارك الهياطع والبوي التحتية التي تختل عم تلك التي عادة ترتبر فر عمع ةيدة.
 )6إيلاد قكام مم الحواف والدوافع التى تشلع الوك ء االقتصادفيم للرمع فدي وئدام  ،حتدى قدتم م
مم االقتقال الذرلي مم االقتصاد الخطي إلى االقتصاد الدائري(. 20

 )7اوقتصاد الدا ر :Circular Economy

يشهد االقتصاد الدائري زيادة ملحوظة مم االهتمام على مدار األعوام القليلة الماضدية ومدا زال ي تمدي

قوة دفع ابتة  ،مع هدذ ال يدادة الكبيدرة فدي الشدربية  ،فدذكر الك يدرو مصدطلح ماالقتصداد الددائريم او

حقدا .مدم قاحيدة االدرق  ،إ ا تدى ترريدر المصدطلح  ،فدإ
مالمبادئ الدائريةم دو ا يشرحوا ما يرووق ل

اعتمدادا علدى المشد ت التدي تدتى مراللتهدا  ،وفدي محاولدة لتحدفدد
التررير يختل على قطداو واسدع
ل
لغددة مشددتركة ل قتصدداد الدددائري  ،ظهددرت سددبرة عواصددر رئيمددية حددددت البيددة المصددطلحات المرتبطددة
باالقتصاد الدائري.

 -1إعطاء األولوية واألهمية للمدوارد المتلدددة :عدم طريدق التأطدد مدم اسدتخدام المدوارد المتلدددة
والقابلة ععادة االستخدام و ير المامة كمواد وطاقة بطريقة فرالة.

مرددا عبددر سلمددلة التوريددد  ،داالددع الم سمددات ومددع
 -2التردداو لخلددق قيمددة مشددتركة  :الرمددع ل
القطا الرام ل يادة الشذافية واللق قيمة مشتركة.
 -3الحذدداع علددى وتوسدديع مددا صددوع بالذرددع :بالومددبة للم دوارد قيددد االسددتخدام  ،يلددي الرمددع علددى
صددياقتها و صد حها وترقيتهددا ل يددادة الرمددر إلددى اقصددى حددد مددم الد ل اسددتراتيليات االسددترادة

عود االقتضاء.

 -4اسدددتخدام الوذايدددات كمدددورد :اسدددتخدام تددددفقات الوذايدددات كمصددددر للمد دوارد ال اقويدددة واسدددترداد
الوذايات ععادة استخدامها و عادة التدوير.

 -5إعادة التذكير في قمو ة األعمال :دراسة فدر

اللدق قيمدة اطبدر ومواءمدة الحدواف مدم الد ل

قما ة األعمال التي ترتمد على التذاعع بيم الموتلات والخدمات.

 -6التصدددميى للممدددتقبع :حمدددابات موكدددور األقكمدددة ا وددداء عمليدددة التصدددميى  ،واسدددتخدام المد دواد
المواسبة  ،والتصميى لمدق الحياة المواسي والتصميى ل ستخدام الممتقبلي المطول.

 -7دم التكوولوةيا الرقميدة  :متابردة وتحمديم اسدتخدام المدوارد ويقدوي االتصداالت بديم اللهدات
الذاعلدة فدي سلمددلة التوريدد مددم الد ل الموصددات الرقميدة والتقويددات عبدر اعقترقددت التدي تددوفر
رؤق اقبة(. 21

 )8اعريف اوقتصاد الدا ر :Circular Economy
 االقتصداد الدددائري هدو قكددام اقتصدادي فددتى فيد زيددادة قيمدة وحيدداة المدواد والموتلددات واألصددولوالحذاع عليها في الوكام ألطول فترة مم وة  ،وتشير الدائرية  Circularityإلدى الكذداءة فدي

(إعددادة اسددتخدام وتدددوير الم دوارد والم دواد والموتلددات فددي حلقددات مغلقددة ويم ددع هددذا الومددو ة
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االقتصددادي تطبيددق للتوميددة الممددتدامة فددى االقتقددال مددم قمددو ة الطددي قددائى علددى االسددته ك
والتخل

إلى قمو ة فتى في تمدفد استخدام الموتلات وعمرها وتقليع المواد والوذايات(. 22

 هو اقتصاد ممتدام يقوم علي استخدام موارد اقع فدي عمليدات التصدويع ،ويرتمدد علدي تغييدراألقشدطة والممارسدات المرتبطدة ب يذيدة الدتخل

مدم الوذايدات ،و لدك عدم طريدق إعدادة

االسدتخدام واعصد ل والتددوير ،بمرودي إم اقيدة إعدادة تحويدع الموتلدات والم وقدات إلدي مدواد

الام مرة االري يم م االستذادة في عمليات االري مم ال ل اعص ل ٕو عادة التصويع.
 هو قكام صدواعي او قكدام متلددد قدائى علدي إعدادة التصدميى والتحدول قحدو اسدتخدام الطاقدةالمتلدددة ،وتلودي اسدتخدام المدواد الضدارة  ،ويهددف إلدي القضداء علدي الوذايدات مدم الد ل

التصميى المتمي للمواد والموتلات وقما ة األعمال(. 23

 )9مفهوم اوقتصاد الدا ر :
االقتصاد الدائري هو قمو ة ل ستخدام الدوري والمتكرر والذرال للملع والموارد الطبيرية في قكام
بيئيا حيث يش ع االستخدام الرشيد للموارد اساا الرلوم االقتصادية ومم موطلق
اقتصادي مم ول ل
دعى الملتمع البشري في الرالى افكار حماية البيئة(. 24
ويهتى االقتصاد الدائري بالموارد المحددودة  ،وكدذلك قددرة األرض تحمدع الوذايدات  ،ويهددف االقتصداد
الدددائري إلددى تقليددع اسددتخدام الم دوارد مددم ال د ل تددوفير قذددس المددلع والخدددمات بم دوارد اقددع  ،و عددادة
البحـث الثالث

االستخدام قدر اعم ا  ،و عادة تدوير المواد الم وقة لما ال يم م إعدادة اسدتخدام  ،ومدم الد ل مدم
ال ل دائرية التقليع و عادة االستخدام و عادة التدوير يم م الحذاع على ةودة الحيداة مدع الحذداع علدى
استخدام الموارد والوذايات إلى الحد األدقى(. 25
ةوب دا إلددى ةوددي لتصددميى
كمددا يص د مصددطلح االقتصدداد الدددائري االسددتراتيليات المبتكددرة التددي ترمددع ل

الوذايات والقضاء عليهدا طدوال دورات حيداة المودت مدم الد ل االسدتذادة مدم المدواد البيولوةيدة الحاليدة
والم دواد القابلددة ععددادة االسددتخدام او المردداد تدددويرها والم دوارد المشددتركة .علددى الوقددي مددم االقتصدداد
الخطي ماالذ-صوع-قذاياتم  ،فوت عم االقتصداد الددائري وفدورات ماليدة وكذداءة داالدع الموكمدات التدي
بدورها تذيد الملتمرات التي تخدمها .ويتطلي االقتصاد الدائري ستة مبادئ تشمع:
.1
.2
.3
.4

تصميى الوذايات.
بواء المروقة مم ال ل التوو .
الرمع على استخدام الطاقة مم مصادر متلددة.
التذكير الموكومى .Thinking System

 .5تحميم القيمة االةتماعية (. 26

)10

ثهمية اوقتصاد الدا ر :
 -اال قتقال مم اقتصاد استه طي إلى اقتصاد الدمي .

 -إبقاء الموتلات والم وقات فى اعلى قيمة وفائدة في ةميع األوقات.
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 تغييددر و عددادة توكدديى اعقتدداة واالسددته ك حددول عواصددر إعددادة تصددميى س سددع التوريددد ،واالبتكار وتطوير التكوولوةيا.

 -اللق فر

الرمع والذ

التكالي .

 التحول بريدا عم االقتصاد الخطى قحو توداول دورة حيداة المودت مدم التصدميى إلدى اعقتداةواالسته ك و دارة الوذايات(. 27

مبادئ اوقتصاد الدا ر :

)11
-

الفعالية :ن حيث الموارد  Be resource effectiveحيث فهدف االقتصداد الددائري إلدى

زيادة الكذاءة التي تمدتخدم بهدا المدوارد فدي االقتصداد ،فلدوهر فراليدة المدوارد هدو اسدتخدام

الموارد عم اقاتهدا الكاملدة لخلدق تدأ ير ايلدابي  ،مدم هدذا الموكدور فتم دع الهددف األساسدي
فى استخدام الموارد بطريقة ت دي إلى إصد ل الضدرر الدذي فلحدق بالوكدام البيئدي بددال مدم

التمبي في ضرر اقع.

 -التفكير المنظو:ي " التفكير على شكل أنظمة  " Think in systemsفتى إقشاء األقكمة

مدم الردفدد مدم األةد اء المترابطدة التدي تصدرفاتها علدى سدلوك الوكدام ط دع ومود فدالتذكير

الموكومى هو اسلوب يماعد فدي فهدى طيذيدة تذاعدع اةد اء الوكدام وكيذيدة ارتباطد بالوكدام

ط ع ،ويهدف االقتصاد الدائري إلى تحميم اداء الوكام بالكامع بددال مدم عوصدر واحدد حيدث

مم اةع القيام بذلك ،مم الضروري االعتدراف بوةدود تبردات مرقددة واعتمداد موكدور شدامع

لتقييى وتحميم تأ ير قشاط الشركات(. 28

)12

اخطيط العمل اوقتصاد الدا ر :

يم ددم ا تترك د الدائريددة ( مبددادئ االقتصدداد الدددائري

علددى

ددة مبددادئ شدداملة (إعطدداء األولويددة

للمدال ت المتلددة  ،وتركيى استخدام المودت  ،واسدترادة الموتلدات ال اقويدة والوذايدات  ،والتدي تحددد
استراتيليات للموارد في كع مم مرحلة اعقتاة  ،التوزيع  ،ومرحلة االسته ك م ع:
• ضع خريطة لفرصا الدا رية :افح

إلى افم تأالذك بصمتك التشدغيلية الحاليدة واتلاهدك .قدى

بتقييى فرصك لتقديى االستدارة  ،والبحث برمدق داالدع عملياتدك والارةهدا إلدى الملتمدع المحديل
مم الموردفم والرم ء واصحاب المصلحة.

• كــن وااــحا ب ـ ن إســتراجيتيت ورؤيتـ  :حدددد طموحددك الدددائري واموحد الدعامددة اعسددتراتيلية
ال زمة  ،مع ضما ققل وفهم على قطاو واسع مم قبع اولئك الذفم فتريم عليهى تقديم .

• خطــل لطريــت التحــول الــدائرب الخــا

بــ  :بالومددبة لددبر

الشددركات  ،قددد تكددو الطددوات

صغيرة .بالومبة لآلالريم  ،سيتطلي األمر تغيير قمو ة اعمالهى بالكامع .فدي كلتدا الحدالتيم ،

حدد اعم اقات الخاصة بالشركة والتي ستم وك مم االقتقال الدائري

-12-
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• جطوير التعاون الدائرب واألطر :وِّ
طدو الر قدات والتحالذدات التدي سدتحتاةها لتطدوير قكدام بيئدي
دائري فرال .يلي ا تكو الوكى اعي ولوةية الدائرية ة لءا مم إطار عمع داعى داالع اسدواو
ترمع بش ع ةيد وا ي و لها قواعد واضحة ويوية تحتية مخصصة وشب ة لوةمتية.

• قــب بايــاس و:راجعــة والغــقد جاــد :نحــو االســتدار  :راقددي الطدوات ترميمددك مددم الد ل عمليددات
إدارة و عداد تقارير مواسبة  ،واستخدم هذ الرمليات لتحميم إستراتيليتك الدورية.

• جحرك قبل :نافسـي وعمقئـ والمنظمـين :مدم األفضدع تمدهيع التحدول الددائري الخدا
بدالل مم الممال لآلالريم بتلاوزك وتلد قذمك تلري دور اللحاو بالركي(. 29

)13

بدك ،

خطة اوقتصاد الدا ر لالاحاد األو وبي:

اعتمددت المذوضدية األوروييددة الطدة عمددع االقتصداد الددائري اللدفدددة فدي مددارا  .2020وهدي إحدددق
اللبوات األساسية ل تذاقيدة األوروييدة الخضدراء  ،وهدي اةوددة اورويدا اللدفددة للومدو الممدتدام .سديقلع

اقتقددال االتحدداد األورويددي إلددى اقتصدداد دائددري الضددغل علددى الم دوارد الطبيريددة وسدديخلق قمد لدوا ووظددائ
ممتدامة .كما اق شرط اساسي لتحقيدق هددف الحيداد الموداالي ل تحداد األورويدي لردام  2050ووسدر
فقدددا التوددو البيولددوةي  ،ترلددم الطددة الرمددع اللدفدددة عددم مبددادرات علددى طددول دورة الحيدداة الكاملددة

للموتلات .يمتهدف كيذية تصدميى الموتلدات  ،ويرد ز عمليدات االقتصداد الددائري  ،ويشدلع االسدته ك
الممددتدام  ،ويهدددف إلددى ضددما موددع الوذايددات والحذدداع علددى الم دوارد الممددتخدمة فددي اقتصدداد االتحدداد

البحـث الثالث

األورويي ألطول فترة مم وة  ،يقدم تدابير تشريرية و ير تشريرية تمتهدف الملاالت التي يللدي فيهدا

الرمع على ممتوق االتحاد األورويي قيمة مضافة حقيقية.
جهدف خطة االقتصاد الدائرب لقجحاد األوروبي إلى:

 ةرع الموتلات الممتدامة هي المريار في االتحاد األورويي. -تم يم عامة الممتهلكيم والمشتريم.

 التركيد علدى القطاعدات التددي تمدتخدم مركدى المدوارد وحيدث تكدو إم اقيددة الددو ار عاليدة م ددع:اعلكتروقيدددددات وتكوولوةيدددددا المرلومدددددات واالتصددددداالت  ،والبطاريدددددات والمركبدددددات  ،والتغليددد د
والب ستيك  ،والموموةات  ،والبواء والمباقي  ،والغذاء  ،والماء والمغذيات.

،

 -ضما تقليع الوذايات.

 ةرع الدائرية ترمع ومتاحة للشروب والمواطق والمد . -قيادة اللهود الرالمية في االقتصاد الدائري(. 30

)14

قانون اوقتصاد الدا ر للصين الشعبية:

اعتمدت الصيم عام  2009قاقو االقتصاد الددائرق أل دراض تمدهيع االقتصداد الددائري  ،ورفدع مرددل
اسددتخدام الم دوارد  ،والحمايددة وتحمدديم البيئددة وتحقيددق التوميددة الممددتدامة  ،فددى المددادة  - 16تطبددق
الدولة قكام إشراف ورقابة مرك ة مم حيث استه ك الطاقة و استه ك الميا في الم سمدات الرئيمدية
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ير الحدفديدة والذحدى والطاقدة  ،ومراللدة الدوذل والكيماويدات ومدواد

في صواعات م ع الصلي والمراد
البواء والتشييد وصواعة الورو والطباعة والصبا ة التي مدم المدرةح ا فتلداوز االسدته ك اعةمدالي
المووي للطاقة والميا اعةمالي الذي توفر الدولة .لإلشراف والرقابة فيمدا فترلدق بالحذداع علدى الطاقدة
في الكياقات الرئيمية السته ك الطاقة  ،يمري قاقو الحذاع على الطاقدة للمهوريدة الصديم الشدربية

 ،فددى المددادة  23يلددي االسددتذادة الكاملددة مددم م دوارد الطاقددة المتلددددة م ددع الطاقددة الشممددية والطاقددة
الحرارية األرضية الطاقة وطاقة الريال(. 31

المبــــحث الرابع:
اقتصاديات التآزر  Synergyبين موارد الطاقة التقليدية والمتجددة
للدول العربية المصدرة للنفط

 )1التآزر :Synergy

ترودى كلمدة التدآزر  Synergyالرمدع سدويا  Working Togetherاي مقددرة ا وديم او اط در

مم الوحدات او الشركات او الدول على توليد قيمة اطبر قتيلة الرمع اللماعي بددال مدم الرمدع الذدردق

 ،ويحددي التددآزر األالضددر عوددد إضدافة القدديى إلددى األداء البيئددي والمددالي بحيدث ي ددو اطبددر مددم ملمددو

القيى المضافة الذردية.

طما تررف قوة اللمع بيم مها ارت وموارد وموكورات ملموعة مم البشر او الموكمدات بالتدآزر

 ، Synergyفالتددآزر الددذي يم ددم ا تحقق د الش دراطة هددو اط ددر مددم ملددرد تبددادل للم دوارد والمهددارات،

قيمدة
فرودما فدم الشركاء بذرالية ةميع مواردهى ومهداراتهى وموكدوراتهى فدتى تحقيدق قتيلدة كليدة ات و

وقذع اطبر مم ملمو اة ائ (. 32

يم ددم تقمدديى تددأ يرات التددآزر إلددى قددوعيم :تشددغيلية وماليددة حيددث فددوفر تقيدديى لذددر

االتيددار

اعضاء التآزر  ،فذي إطار التآزر التشغيلي تمتذيد (الم سمات والشركات والمصووعات ومدا إلدى لدك

مم زيادة ارياحها التشغيلية (الحالية  ،وحلى الومو  ،والتوميدة  ،ومدا إلدى لدك  ،امدا فدي اطدار التدآزر

المددالي تمددتذيد الشددركات والم سمددات مددم وفددورات مددم زيددادة حلددى األقشددطة مددم قبددع  ،تقليددع وتلوددي
بر

والذ

التكالي

تكالي

الوات مم ال ل الدم والتراو الرادل بيم الم سمات  ،تلميدع رؤوا امدوال ضدخمة
راا المال الخارةي  ،وتصبح اط ر كذداءة  ،وتدوفير تكدالي

األعمدال الرلميدة والبح يدة

والتلريبية باعضافة الى تطوير التمويق .وتلدددددددددر االشدددددددددددددددددددددارة الدى الوتدائ المتوقردة مدم االقددماة
والتآزر الموضحة في الش ع رقى ( . 33( 01

-14-
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شكل ( :) 01النتائج المتوقعة :ن االند:اج والتآزر

البحـث الثالث

 )2فوائد التآزر  Synergyغين :صادر الطاقة المتتدد والتاليدية:
▪ جتنب التكاليف الخارجية:

اطبر قدر مم التكالي

الخارةية عقتداة الكهريداء فدي االتحداد األورويدي يدأتى مدم الذحدى والدوذل ويلديهى

الغاز ويأتي في الم الرة تمامال الطاقات المتلددة م ع الطاقة الشممية وطاقة الريدال حيدث ا تكداليذهى

الخارةيدددة ال تترددددق سدددوتال واحددددال لكدددع كيلدددووات سددداعة بالومدددبة لكدددع قدددو مدددم اقددوا مصدددادر الطاقدددة
الممتخدمة لتوليد الكهريا:

▪ جعريف التكاليف الخارجية البيئية : Environmental Externalities
يشددير مصددطلح التكددالي

الخارةيددة البيئيددة إلددى المذهددوم االقتصددادي للتددأ يرات البيئيددة يددر

المت ارطمددة لإلقتدداة واالسددته ك والتددي ت د ر علددى الموذرددة االسددته طية وتكلذددة الم سمددة الددارة خليددة
المددوو  ،وكوتيلددة للروامددع الخارةيددة المددلبية  ،تميددع تكددالي

اعقتدداة الخاصددة إلددى ا تكددو اقددع مددم

التكلذة ماالةتماعيةم .ويهدف مبدا مالملوي  /الممتخدم فدفعم إلى حث األسر والشدركات علدى اسدتيراب

الروامع الخارةية في الططها ومي اقياتها(. 34
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▪ جادير التكاليف الخارجية بالدول العربية(:)35

وفددى اطددار دراسددة تدددفقات الطاقددة بدديم الدددول الررييددة  ،فددا محطددات الطاقددة الكهريائيددة التددي

تحرو الوقود األحذوري توبرث موها الردفد مم الملو ات المرتبطة بالمشاطع البيئيدة التدي ترتبدر تكدالي

الارةيدددة م دددع األوزو فدددي الموددداطق الحضدددرية  ،وتغيدددر المودددا  ،حيدددث األضددرار الواةمدددة عدددم تلدددك

االقبرا دات فوكددر إليهددا اقهدا مالروامددع الخارةيددةم لرددم كذدداءة المددوو فدي حمدداب التكددالي

المرتبطة بتوليد الكهرياء مم اقوا الوقود المختلذة.
بتطبيق الموهليات الرالمية لحماب التكالي

االةتماعيددة

الخارةية للددول الررييدة  ،قدام فريدق مدم المركد

الخارةيدة واسدتوادا

اعقليمي للطاقة المتلددة وكذداءة الطاقدة بتطدوير موهليدة الاصدة لحمداب التكدالي

على القدرة المركبة والطاقة الموتلة حمدي قدو الوقدود الممدتخدم ومدم دى فدتى حمداب قصديي كدع قدو
وقود مم إةمدالي الطاقدة وتقددفر الرديء الكلدي للتكدالي

الخارةيدة مقددرة بدالمليو دوالر طبقدال لبياقدات
الخارةيدة للددول الررييدة مدم

إقتاة الكهرياء عام  2012ويوضح اللددول رقدى ( 01حمداب التكدالي
اعضاء موكمة االوابك:

جدول (  :)01حساب التكاليف الخارجية للدول العربية :ن أعضاء :نظمة االواب ( :ليون دوالر)

از

ميا

ريال

شممى

اةمالى

الدولة

قذل

مملكة الدددددبحريدددددم

0

233

0

0

0

233

الل ائر

39

795

2

0

0

835

سوريا

961

499

13

0

0

1472

الردددددددددراو

1696

350

18

0

0

2063

ليبيا

1176

210

0

0

0

1386

مصر

1523

1785

56

2

1

3366

توقس

1

253

0

0

0

254

المبــــحث الخامس:
أدوات االقتصاد الدائري لتخطيط دمج موارد الطاقة التقليدية والمتجددة للدول العربية

 )1االقتصاد الدائرب وااليكولوجيا الصناعية.

يقددا برلددى االي ولوةيددا الصددواعية
ةدفدددا  ،و فددرتبل
مذهددوم االقتصدداد الدددائري لدديس
ل
ارتباطددا و ل
ل
وتحليدددع دورة حيددداة الموتلدددات .فبودددى مذهدددوم االي ولوةيدددا الصدددواعية علدددى المذهدددوم البيولدددوةى لرلدددى

االي ولوةيددا كذددر مددم علددى األحيدداء الددذي فتودداول الر قددات بدديم الكائوددات الحيددة مددع برضددها الددبر

والمودداطق المحيددددددطة بهددا ( البيئددة الماديددة بدددال مددم دراسددة كددائم حددى بشد ع فددردق ،فالكائوددات الحيددة
-16-
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داالددع الددوكى االي ولوةيددة الطبيريددة دو حدددوي قضددوب او اسددتو اف للمدوارد او تدراطى

تميددع الددى الرددي

للوذايددات بمددبي وةددود الرمليددات الدائريددة  Cyclical Processالتددى تلرددع الوذايددات م دوارد مدددال ت
لكائوات االرق(. 36

وترددرف اعي ولوةيددا الصددواعية كمذهددوم بأقهددا الوسدديلة التددى يم ددم بهددا االقتدراب مددم حالددة التوميددة

الممددتدامة وتتكدددو مدددم تددرابل األقكمدددة البشدددرية التددى تهددددف إلدددى الوشددداط االقتصدددادي مدددع األقكمدددة
الطبيرية والبيولوةية والكيميائية والهدف مم لك الترابل هو صياقة األقوا حتى تمتمر إلى اةدع يدر
مممى بمدبي اسدتمرار التطدور التكوولدوةي واالقتصدادي وال قدافي ،فاعي ولوةيدا الصدواعية هدى اسدلوب

حدفث لتصميى الرمليات والموتلدات الصدواعية وتوذيدذ اسدتراتيليات التوميدة الصدواعية وترمدع بالتومديق

مددع األقكمددة األالددرق ولدديس بمرد ل عوهددا وتمددرى إلددى تحقيددق اقصددى دورات للمدواد الخددام الب ددر وحتددى

المواد الوهائية والمخلذات ( . 37و:ن أهب أدوات االيكولوجيا الصناعية فى جطبيت االقتصاد الدائرى:
 )2التصميب اإليكولوجى الصناعي.

تواول  Kay 2002اريرة مبادئ للتصميى اعي ولوةي الصواعي حيث ما يلي ا تكو علي اقكمة

اعقتاة واالسته ك ،وهذ المبادئ هى:
−
−
−
البحـث الثالث

−

الريل بيم األقكمة االةتماعية واألقكمة اعي ولوةية الطبيرية فى استيراب الوذايات وتوفير الطاقة.
استخدام الموارد ير المتلددة كوذقات راسمالية لللي واالستخدام الدائى للموارد المتلددة.

فوبغى ا ي و سلوك وهياطع الوكى االةتماعية مما ع إلى حد كبير للوكى الطبيرية.

طلما ام م لك ،ا توذذ وظيذدة احدد م وقدات الدوكى االةتماعيدة عدم طريدق قكدام فرعدى مدم المحديل

الحيوي وهو ما يشار الي بالبيوتكوولوةي ،ولذلك فإ اعي ولوةيا الصواعية هى الوسائع التدى يم دم

بها للبشرية ا ترتمد قهلدال عق قيدال تدأملى يصدو ويحداف علدى القددرة االسدتيرابية المر ويدة وتقددم

اقتصددادي ممددتمر وقمددو تكوولددوةى و قددافي ويتطلددي لددك رؤيددة الوكددام الصددواعي يرمددع بش د ع يددر
مور ل عم الوكى الطبيرية المحيطة ب ولكم يرمع بالتوميق مرها(. 38

 )3المناطت الصناعية االيكولوجية :Eco-industrial parks

 اعريف المناطق الصناعية اويكولوجية:

▪ الدناطق الصناع م االيكولوج م ي

دوعم ا الشركات الصناع م والخد م التدى تقدع فدى لك دم

شتركم والتي تسعى الى الو ول الى التحس ا الدزدوج للتند دم االقتصداديم والب ئ دم والتعداون فدي
إدار القلايا الب ئ م والدوارد وتحق ق نفعم جداع م أكبر ا
▪ ندوذج

دو الفوائد الفرديم (.)39

ناعي جديد يدكنده إي داد توافدق بد ا االسدتدا م وكفداء االقتصداديم الب ئ دم واالجتداع دم ،

وتتدثك القو الرئ س م وراء الدناطق الصناع م االيكولوجي في انها تؤدى الى نتائ اقتصاديم وب ئ دم
واجتداع م اكبر ا الصناعات التي تعدك بشكك ستقك(.)40
 اخطيط المنطقة الصناعية اإليكولوجية Eco-Industrial Park EIP
يقترح  Ayresأن النظام اإليكولوجى الصددناعى ( الدنققددم الصددناع م اإليكولوج ددم) ي د أن تشدددك شددركم
رئ س م وايد على األقك تستقبك الخا ات أو الدواد الدصنعم تصلم بوايد أو أكثر ا الشركات التى لها القدددر
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على االستفاد ا أنوا كث ر ا النفايات الرئ س م التى ا شانها تحويك العديد ا النفايددات إلددى نت ددات قابلددم
لالستخدام و ا شان التعاون أن يكون أيسر ا خالل التنس ق وتبادل الدعلو ات (.)41
 فوا د المنطقة الصناعية اإليكولوجية (:)42
 )1إنشاء أعدال ت اريم حل م جديد ع توسع الدنشآت القائدم.
 )2التقوير الوظ فى لد دوعم واسعم ا الدهارات ع

دوعم واسعم ا األجور.

 )3استخدام الدواد الثانويم والنفايات والقاقم الدفقود .
 )4استرداد الق دم االقتصاديم للعديد ا الدواد والدنت ات التى تلقى فى قال النفايات.
 )5االستفاد ا الفاقد فى الدنت ات الزراع م والغذائ م.
 اإلدا ة الفعالة للمنطقة الصناعية اإليكولوجية:
−

الحفاظ على زي ددا الشددركات الدقلوبددم لتكددويا أفلددك اسددتخدام تبددادل بد ا بعلددهم الددبعض ددا
الدنت ات الثانويم  ،ع دعم التحس ا فى األداء الب ئي بشكك فردى والدنققم بشكك جداعي.

 −يعتدد ن داح إقا م نققم ناع دم إيكولوج م عدلى ( القدر علددى االبتكددار  -الو ددول إلددى األسددواا -
القدر على قابلددم شددروط الددربح وق ددود التكلفددم فددى تحق ددق تعدداون بد ا ختلد الشددركات والدنشددآت
الصناع م).
 −اقتصاديا :تخف ض تكلفم الدددواد الخددام والقاقددم وإدار و عال ددم النفايددات وزيدداد القدددر التنافسد م فددى
السوا العالد م.
 −بيئيا :الحددد ددا القلد علددى الدددوارد الدحدددود وجعددك الدددوارد القب ع ددم ت دددد وتقل ددك االنبعاثددات
والنفايات لتتوافق ع األنظدم الب ئ م وأيلا نع التند م الدستدا م.
 −اجتماعيا :خلق فرص عدك جديد  ،وتقوير فرص األعدال الت اريم ،وزياد التعدداون والدشدداركم بد ا
ختل الصناعات.
 −حكوميا :تخف ض تكال التد ور الب ئى ،وتخف ض القلد علددى الدددوارد القب ع ددم ،وتخفد ض القلد
على البن م التحت م البلديم وزياد اإليرادات اللريب م للحكو م (.)43
 نقاط القوة لبعض المناطق الصناعية اويكولوجية األخرى طبقا للجدول قم (:)02
( )1الدنققم الصناع م االيكولوج م مدينة  Kalundborgبالدنما ك.
( )2الدنققم الصناع م االيكولوج م  Value Parkالدان ا.
()3

نققم  Crewe Business Parkبددينم تش ش ر – إن لترا.

()4

نققم  –Environment Park in Turinإيقال ا .

()5

نققم  –Vreten Park in Stockholmالسويد.

جدول (  : )02جحليل نااط الاو وانتازات بعض المناطت الصناعية االيكولوجية
الحالة

() 1

نقاط القوة

 وجددود العديددد ددا الشددركات الكبددرى فدديالدنققم.
 -قصددر الدسددافم بدد ا الشددركات الدوجددود

()44

احليل خمسة مميزاك المناطق الضناعية اويكولوجية
اإلجراءا
يدايم
الدباني
كفاء
تدوير
ت الب ئ م
الدناظر
الدوارد الدستدا م
وإعاد
القب ع م
استخدام
النفايات
الصناع م
√
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()2

()3

البحـث الثالث
()4

()5

بالدنققم.
 غ اب الدنافسم ب ا الشركات. وجود يوافز اقتصاديم للشركات ف دا يخصالب ئم والتلوث.
 عدم وجود عوائق قانون م. عدم وجود كك ر ى داخك الدنققم. الدهدم الرئ سد م لد لدس ادار الدنققدم دوتعزيز العالقات ب ا الشركات ع استقالل كك
شركم.
 وجود شبكم عدوديدم دا الشدركات العا لدمفي نفس الصناعم التي ترتبط بعالقات ت اريم
بالشركم الرئ س م.
 الدوقع ال غرافى والقرب ا األسواا. وفورات التكال النات م عا تقاسم الدواردوالبنى التحت م.
 الحد ا التلوث وتكال خفض النفايات. تقاسددم الدعرفددم واالبتكددارات ال ديددد دداخالل ركز األبحاث والتقوير.
 الدزايا الدال م الدرتبقدم بالتداج ر للشدركاتوالدكات االستشاريم.

√

 توجددد  30شددركم أ دهددا شددركم يابان ددم فدديتكنولوج ددا الدعلو ددات واالتصدداالت وشددركم
دول م لدنت ات الك داويات.
 راعا الدناظر القب ع م للدكان. جود ي ا عال م بالدنققم. وفورات في التكدال والدزايدا الدال دم فدياستئ ار الدكات بخصم يصك الى .%30
 الصددور الدول ددم للدنققددم وجددذب العدددالءوالصناعات بسب األنشقم الصديقم للب ئم.
 أول نققم ناع م ايكولوج دم تكتفدى ذات داددا القاقددم ددا خددالل اسددتخدام الدصددادر
الدت دد .
 توجددد نظدددات عا ددم وخا ددم تعدددك ددعبعلها البعض.
 تقاسم الدعرفم والتكنولوج ا. الدنققم هز بدحقم كهرو ائ م غ ر . نظام النتاج اله دروج ا. توجددد ثالثددم راكددز لكفدداء القاقددم والنقددكالدستدام.
 تشددترك الشددركات فددي نفددس الدسددتودعاتو راكز الخد ات اللوجست م.
 انخفاض استهالك الد اه .%10 انخفاض استهالك القاقم .%30 انخفدداض تكددال الددتخلض ددا النفايدداتالصناع م . %60

√

√

√

√

 )4التكافل الصناعي: Industrial Symbiosis
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√

√

√

√

() 5

و راكز الخد ات اللوجست م.
 انخفاض استهالك الد اه .%10 انخفاض استهالك القاقم .%30 انخفدداض تكددال الددتخلض ددا النفايدداتالصناع م . %60

√

√
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 )4التكافل الصناعي: Industrial Symbiosis
يعرف التكافك الصناعي بانه نه جددداعي للد ددز التنافسد م ي ددث تتبددادل الصددناعات الدنفصددلم الدددواد
والقاقم والد اه والدنت ات الثانويم  ،ويؤدى التكافددك الصددناعي دورا هددا فددي االنتقددال نحددو التند ددم الدسددتدا م،
الدوارد وإدار النفايددات والتلددوث باسددتخدام تدددفقات النفايددات
و على وجه التحديد  ،يعال القلايا الدتعلقم باستنفاد -19-
لتول د ق دم أكثر كفاء عبر شبكات الشركات الصناع م  ،و ا أ م أسس التكافك الصناعي ددو التعدداون الدشددترك
ف دا يتعلق باإل كان ات التي يت حها القرب ال غرافددي( .)45ويوضددح الشددكك رقددم ( )02إطددار خصددص الكتشدداف
شبكات التكافك الصناعى بكوريا ال نوب م(.)46
شكل ( :)02إطا مخصص وكتشاف شبكاك التكافل الصناعي بكو يا

1

2

الجنوبية 47

3

 فرص التنكافل الصنناعى:

 -تبادل الموتلات ال اقوية بيم الشركات.

 تقاسى إدارة الخدمات المشتركة. الذ التكلذة :استه ك اقع للمواد الخام المواد  ،تقاسى البوية األساسية عدارة الوذايات. -عائدات ةدفدة مم بيع الوذايات والموتلات ال اقوية
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 الذوائد البيئية :تقليدع اسدتخدام المدواد الخدام الب در  ،وتلودي طمدر الوذايدات.والذاطميد الكريو .
 قوة وفاعلية المد الصواعية. التراو بيم اصحاب المصلحة في موطقة مريوة. -إيلاد فر

عمع ووظائ

 ث باح التنكافل الصنناعى:
يتم تعري

)

ةدفدة(. 48

افى الربح ف دا يتعلق بعدل م التكافك كدا فى الدعادلم التال م:

Es

ي دددث أن

اقبرا دات داقي

+

Ei

m



=

E

i =1

ددددو أربددداح النظدددام اإليكولدددوجى الصدددناعى دددى  , Eوالدددربح األ دددلى للويدددد

(

دددو

 Ei i = 1........mي ث ال يكون ناك تكافك
ب ا الويدات والتى ينت عنها ربح جديد لنظام التكافك( ،)49و ا أ دم العوا دددك الدددؤثر فددى تقددوير وتشدددغ ك
ناعى ،ويعكس ربح التكافك جو ر التفاعك

شدبكات التدكافك الصناعي يوضحها ال دول رقم(.)03
جدول ( :)03العوامل المؤثرة فى اطوير واشغيل شبكاك التكافل
الفن م

العوامل

البحـث الثالث

االقتصادىم

الس اسى م

الدعلو ات م

الصناعى( )50

المجاوك المحتملة للتأثير
خصا صه
السددددددات الف زيائ دددددم والك د ائ دددددم  -عدد وتنو الروابط التكافل م الدحتدلم.والدكان ددددددم لتدددددددفقات الددددددددخالت  -ي م الدكاس االجتداع م واالقتصدداديم
والب ئ م.
والدخرجات.
 ي م االستثدار الدقلوب لتنف ذ والحفاظالتوافق ب ا االيت اجات والقدرات.تكلفددم التكنولوج ددات الفعالددم وتددوافر على التعاون.الدوثوق م.
 ي دددم االسدددتفاد االقتصددداديم والقددددر تكال الدواد األول م. ق دددم النفايددات والدنت ددات الدتدفقددم ( التنافس م الدكتسبم. الحاجم إلى بدائك التدويك.دخالت و خرجات).
 تكال األعدال الت اريم. ي ددم االسددتثدار الرأسدددالى وأسددعارالخصم.
 االبتكار والتند م الدباشر . الس اسات الب ئ م الشا لم. طب عم وآثار القددوان ا واألنظدددم ذات  -يددوافز التكنولوج ددا الب ئ دددم بدددا ف هددداتشك ك الروابط التكافل م.
الصلم.
 العنا دددددر الحال دددددم ذات الصدددددلم  -تقددديم الدسدداعد للتعدداون غ ددر القددانونىالدلدددداف إلددددى تكددددال الدعددددا الت
(اللرائ والغرا ات واإلعانات).
الت اريم.
 قدرات تحديد أوجه التعاون والتآزر. الو ول للدعلو ات ذات الصلمتوافر الدعلو ات الدوثوقم فددى الوقددت  -قدرات حتدلم لتفع ك التعاون والتآزر.الدناس ا ط واسع ا األطراف .القددددر علدددى فهدددم و اليظدددم خددداطر
الشركات.
 -الدراجعم الدستدر للدعلو ات.
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المبــــحث السادس:
تطبيقات االقتصاد الدائري واقتصاديات التآزر لدمج موارد الطاقة التقليدية والمتجددة
حثالعربية
للدول
السادس:
المبــــ

 )1التعاون
الطبيعي:
الدائريالغاز
االقتصاد :تال
العربي في
التآزر لدمج موارد الطاقة التقليدية والمتجددة
واقتصاديات
تطبيقات
للدول
العربية  ،سواء على الصريد ال وائي او اعقليمي،
مذاوضات
بدات ملموعات مم الدول الرريية ةولة
 )1التعاون العربي في :تال الغاز الطبيعي:

تهدف إلى ريل شب ات الغاز فيما بيوها  .وفيما فلي عرض للمشاريع المشتركة في هذا الملال:
بدات ملموعات مم الدول الرريية ةولة مذاوضات  ،سواء على الصريد ال وائي او اعقليمي،
• :صـر واألردن وسـورية ولبنـان :الوصدول إلدى اتذداو بشدأ ققدع وتصددفر الغداز المصدري إلدى
تهدف إلى ريل شب ات الغاز فيما بيوها  .وفيما فلي عرض للمشاريع المشتركة في هذا الملال:
األرد  ،وسورية ،ولبوا .
• :صـر واألردن وسـورية ولبنـان :الوصدول إلدى اتذداو بشدأ ققدع وتصددفر الغداز المصدري إلدى
• ســورية ولبنــان :تددى االتذدداو مبدددئيال علددى إقشدداء الددل اقابيددي بطددول  45كيلددومتر ،موهددا 12
األرد  ،وسورية ،ولبوا .
طيلومتر داالع األراضدي وتتحمدع كدع دولدة تكدالي الدل األقابيدي فدي اراضدي  ،وسدتبدا سدورية
• ســورية ولبنــان :تددى االتذدداو مبدددئيال علددى إقشدداء الددل اقابيددي بطددول  45كيلددومتر ،موهددا 12
بت ويد لبوا ب مية مم الغاز تتراول بيم  1.5مليو متدر م ردي فوميدال إلدى  3.0مليدو متدر
طيلومتر داالع األراضدي وتتحمدع كدع دولدة تكدالي الدل األقابيدي فدي اراضدي  ،وسدتبدا سدورية
م رددي فومي دال فددي المرحلددة األولددى ،ددى ترتذددع إلددى  6مليددو متددر م رددي فومي دال فددي المرحلددة
بت ويد لبوا ب مية مم الغاز تتراول بيم  1.5مليو متدر م ردي فوميدال إلدى  3.0مليدو متدر
ال اقية.
م رددي فومي دال فددي المرحلددة األولددى ،ددى ترتذددع إلددى  6مليددو متددر م رددي فومي دال فددي المرحلددة
• :صر وليبيا :تى االتذاو بديم مصدر وليبيدا علدى إقشداء الدل اقابيدي مد دوة يقدوم احددهما بوقدع
ال اقية.
المبــــحث السادس:
الغاز الطبيردي مدم مصدر إلدى المدد الليبيدة ،بيومدا يقدوم ال داقي بوقدع الدوذل الخدام الليبدي إلدى
والمتجددة
التآزر لدمج
واقتصاديات
الدائري
االقتصاد
تطبيقات
احددهما بوقدع
التقليديةيقدوم
الطاقة مد دوة
موارداقابيدي
إقشداء الدل
وليبيدا علدى
بديم مصدر
االتذاو
وليبيا :تى
• :صر
مصاقع التكرير المصرية.
للدول العربية
المدد الليبيدة ،بيومدا يقدوم ال داقي بوقدع الدوذل الخدام الليبدي إلدى
في مصدر إلدى
الغازنالطبيردي مدم
الطبيعي:لمددد شددب ة للغدداز بدديم دول مللددس التردداو لدددول
الغازالمذاوضددات
:تالدورت
العربيالتعــاون :تبلد
التعاو :تل ـ
 •)1دول
المصرية.
التكرير
مصاقع
اعقليمي،
وائي او
الصريد ال
دولدة سواء
مذاوضات ،
ملموعات
بدات
المتحددة  ،و
الررييدة
على اعمدارات
قطدر إلدى
ةولةالغاز مدم
الرريية لوقع
الدولمشاريع
مم اريرة
الرريية في
الخلي
الملال:لدددول
هذاالتردداو
فيددس
المشتركةملل
للمشاريعبدديم دول
فليلمددد شددب ة للغدداز
وفيمادات
المذاوضد
ن :تبلددورت
التعــاو
:تل ـ
•
بيوها .
شب ات
دولريل
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مم محطات الطاقدة الشممدية فدي الصدحراء الكبدرق ،
هو الطة ت ويد اورويا بالطاقة الكهريائية
المولدة-22
ويدات الذكرة في ال ماقيويات مم قبع عالى في ياء اللميمات األلمداقي ةيرهدارد كوديس  ،الدذي كدا اول
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مجلة النفط والتعاون العربي
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المولدات بأورويا القارية عبر كاب ت ققع تيار مباشر ات ةهد عدالي الدا

الم قتة لهذا المشرو بوحو  400مليار فورو ( 472مليار دوالر .52

 .قددرت التكلذدة اعةماليدة

شكل ( :) 03الخريطة جواح المربعات باللون األحمر المساحات المطلوبة لتلبية طلب الكهرباء للعالب
ويدرق الباحدث ا الدددول الررييدة يم دم ا تتبوددى هدذ المبدادرة بحيددث تمدتذيد مدم توويددع ودمد مصددادر
 ،ودول االجحاد االوربى  ،ودول ال رق األوسل وشمال إفريايا
الطاقددة المتاحددة لدددفها المتلددددة والتقليديددة بالتردداو مددع االتحدداد االوريددى بحيددث فددتى تصدددفر الكهريدداء
ووقددود الهيدددروةيم واقامددة التلمرددات الصددواعية المشددتركة التددى حتددوق الردفددد مددم الصددواعات القائمددة
على الطاقدة ومصدادر الوقدود كمدواد الدام م دع صدواعات االسدمدة والكيماويدات والحدفدد والصدلي و يرهدا

مم الصواعات التكوولوةية الحدف ة والمماهمات الكبيرة في الحد مم اقبرا ات الكريو .

 )3استخراج النفل باستخدام بخار الطاقة ال مسية:

المر ز للوذل الحراري  ،هو طريقة فرالة وشائرة االستخدام ل يدادة اعقتداة مدم مدوارد
االستخ
المر ز للوذل باسدتخدام الطاقدة الشممدية عددم
الوذل ال قيع والتكويوات الضيقة .ومم م ايا االستخ
وةود تكالي وقود  ،مدع تكدالي تشدغيع وصدياقة موخذضدة للغايدة  -عدادة مدا تكدو  0.35دوالر لكدع
مليددو وحدددة حراريددة بريطاقيددة .يمددمح هددذا لمولدددات البخددار الشممددية بالرمددع لذتددرة طويلددة برددد عمددر

الوحدة الم افئة التي ترمع بالغاز  ،والتي يم م ا ت يد االحتياطيدات الم كددة وتركديى اسدترداد المرافدق
المرد ز للدوذل بالطاقدة الشممدية
مم الحقع  ،عد وة علدى لدك  ،يم دم ا تتكامدع اقكمدة االسدتخ
بمهولة مدع اقكمدة توليدد البخدار الحاليدة التدي ترمدع بالغداز  ،ممدا يمدمح بتصدميى هلديم فولدد البخدار

البحـث الثالث
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الر الطة إقتاة الهيدروةيم لرام  ،2030التي
األمري ية ،ومم ةهتها ،قشرت المذوضية األورويية م لا
-23-

تدعو فيها إلى زيادة قدرات إقتاة الهيدروةيم لتصع إلى  500ةيلاوات بحلول عام  2050وتقدر

فروضا عم تخ يم الكهرياء الذائضة في ملموعات كبيرة مم البطاريات ،يم م االستراقة
الكهرياء؛
ل
والتعاون العربي
مجلة
المبي
النفط واما
هيدروةيم،
بها في عملية التحليع الكهريائي للماء ،ومم ى متخ يمم الكهرياء في صورة
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ال اقي فيرةع إلى ما تشهد خالت التحليع الكهريي مم زياد ٍة في كذاءتها.
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كع مم كوريا اللوويية ،والوروي  ،والواليات المتحدة
وهواك مشروعات يلري الرمع عليها في ٍو
الر الطة إقتاة الهيدروةيم لرام  ،2030التي
األمري ية ،ومم ةهتها ،قشرت المذوضية األورويية م لا

تدعو فيها إلى زيادة قدرات إقتاة الهيدروةيم لتصع إلى  500ةيلاوات بحلول عام  2050وتقدر
م سمة الخدمات المالية الرالمية م ،" Goldman Sachsقيمة االست مارات الموقية في إقتاة

الهيدروةيم األالضر باقها سوف تبلو  12تريليو

04
(3

دوالر بحلول عام  . 552050ويبيم الش ع رقى

سلملة القيمة القتاة وتخ يم وققع واالستخدام الوهائى للهيدروةيم ويتضح ا

وقود وقود

الهيدروةيم يم م ا ي و مرادلة هامة ةدا لدم الطاقة المتلددة وطاقة الوذل والغاز للدول الرريية

واقامة التلمرات الصواعية التى ترتمد على الهيدروةيم وتصدفر كميات كبيرة الى الموو االوريية
مم الهيدروةيم الموت مم الطاقة الهليوة موخذضة التكلذة.

•••
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المشرو بوحو  400مليار فورو ( 472مليار دوالر .52
الم قتة لهذا

 .قددرت التكلذدة اعةماليدة

(
لصناعة باللون
)56للعالب
الكهرباء
المطلوبة لتلبية
المساحات
الايمة المربعات
الخريطة جواح
:) 04
شكل ((03
شكل
طلبالنهائي
االستخدام
االنتاج الى
األحمر :ن
الهيدروجين
) :سلسلة
ق
 ،ودول االجحاد االوربى  ،ودول ال ر األوسل وشمال إفريايا

)5

ويدرق الباحدث ا الدددول الررييدة يم دم ا تتبوددى هدذ المبدادرة بحيددث تمدتذيد مدم توويددع ودمد مصددادر
الطاقددة المتاحددة لدددفها المتلددددة والتقليديددة بالتردداو مددع االتحدداد االوريددى بحيددث فددتى تصدددفر الكهريدداء
المتتددحتد.
التاليدية و
:صادر
باستخدام
المياه
دوق الردفددد مددم الصددواعات القائمددة
دتركة التددى
الطاقةددواعية المشد
التلمرددات الص
اقامددة
الهيدددروةيم و
جحليةووقددود

على الطاقدة ومصدادر الوقدود كمدواد الدام م دع صدواعات االسدمدة والكيماويدات والحدفدد والصدلي و يرهدا
القريدي
فواة الوطم الرريي تحديات مائية كبيرة في الوقت الدراهم ،لكدم توتكدر فدي الممدتقبع
مم الصواعات التكوولوةية الحدف ة والمماهمات الكبيرة في الحد مم اقبرا ات الكريو .

مسية:وتشير مركى الدراسدات الرلميدة إلدى ا
الم اقية،
التحديات
اعات و
ضموها الو
الطاقة ال
بخار
باستخدام
ممالنفل
صروية،راج
عقبات اط ر )3استخ
قتيلدة
المتوقدع
هذا ل الوق
وشائرة ويم ع
فرالة حادا ،
تواقصا
سيتواق
الموطقة
قصيي الذرد مم
مدم مدوارد
يدادة اعقتداة
االستخدام
هو طريقة
الررييةاري ،
للوذل الحر
الميا فيالمر ز
االستخ
البحـث الثالث

المر ز
الوذل ال قيع والتكويوات الضيقة .ومم م ايا االستخ
عددمدم
الشممدية ٪مد
الطاقدةوالي 65
باسدتخداما ح د
للوذل وي ح د
المتووعددة ،
المياسددية
لملموعددة مددم المتغي درات الطبيريددة واالقتصددادية و
وةود تكالي

وقود  ،مدع تكدالي

تشدغيع وصدياقة موخذضدة للغايدة  -عدادة مدا تكدو  0.35دوالر لكدع

يوييدا
تركيدا
اللددرةوار
السديما
الرريدي
الدوطم
حددود
المطحية تأتي
مصادر الميا
بردددوا عمددر
طويلددة
دول لذتد
بالرمددع
الشممددية
البخددار
لمولدددات
الدارةهددذا
مدميمددمح
بريطاقيددة.
الرذبةددة حراريددة
مليددو وحد

محاولدةالمر
إلدى اسدترداد
وتركديى
الم كددة
االحتياطيدات
الشرموا ت يد
التي يم
التي ترمع
افدقى
الدتح
فددفرها
الدذي
األوسل ،األمر
بالغاز ،ر وفي
إقليمي م
افئة دور
الم لري
الوحدةإلى
اللتا تتطلرا
علدى 57لدك  ،يم دم ا تتكامدع اقكمدة االسدتخ
مم الحقع  ،عد وة
(

في مصادر الماء في الموطقة

.

المرد ز للدوذل بالطاقدة الشممدية

بمهولة مدع اقكمدة توليدد البخدار الحاليدة التدي ترمدع بالغداز  ،ممدا يمدمح بتصدميى هلديم فولدد البخدار

(
)53دة .عقتدداة الميددا الرذيددة  ،حيددث بلددو اعقتدداة المددووي
التحليد
ددولفيعرييددة
بر د  24الد
دى الرام
علدوال
اليوم ط
ساعة
وترتمدددمدار
على

صدبحتااليذدداء
ولدذلكددما شددأقها
الردالى ،التددي م
وطويلددة األمددد
الممددتدامة
ممددول
 %الحل
احددد
الطاقددة
دتخدام
2.3در اسد
للميا المح ة ويرتبد
تحليدة
التحليدة فدي
طاقدة
الشممددية60
ري تم ع
متر م
مليار
بمتطلبات الطاقة واالستذادة مم الموارد الطبيريدة ب دع فاعليدة  ،ويرتبدر مشدرو مدرخة للطاقدة الشممدية

الرلمددي
ودعددىددةالبحددث
الذددت مددمتكاليذهددا
يقتضددى
للحصددول وعلددى
ميددا البحددر
وتكذددي لتوليددد
الطاقددة الحراري
ميلدداوا
ممددا 1021
الميدداعقتدداة
التطبيقددات
مهمددااحددد األم لددة
مددورداعمددا
بمددلطوة

التومديقحدوالي
اليدومي لد
مختلد إقتاة البخار
فدي ال قيع
لهداالوذل
إقتاة
الستخدام في
فوميا
 6000طم
الملداالت و
عمليات دع
االستخدام األم
الرريية و
البخاررات
مم والخب
الطاقات
واالعتماد على
عرييدال

للرمدع علدى االسدتذادة مدم هدذا المدورد لتلداوز الذقدر المدائي مدم الميدا التقليديدة التدي سديراقي موهدا

الوطم الرريي ممتقب (. 58
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وتشددير التقدددفرات الحاليددة  ،ا هودداك اط ددر مددم  7500محطددة تحليددة ترمددع فددي ةميددع اقحدداء

الرالى توت عدة مليارات مم ةالوقات الميا فوميا ،وقمبة  %57مم تلك المحطات فى موطقدة الشدرو

األوسل حيث تمتخدم الحرارة والطاقة التقليدية فى تشغيع واقتاة الميا الرذبة (. 59

وفيما فترلق باستخدام تقويات الطاقة الهليوة ( طاقة تقليدية وطاقة متلدددة لتحليدة ميدا البحدر

فاق فوةد قوعيم مختلذيم مم التقويات:
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المتاد:ة :التي ترتك على قكى برهوت ةدواها التلاريدة ولهدا القددرة عدع الذد
▪ التانيات
ّ

اسدته ك

الطاقة بش ع ملموا وصوالل إلى تحقيق القيى الممتهدفة التالية:
 محطات التواضح الر مي :استه ك اقع مم  3,6كيلوواط ساعي مدم الكهريداء لكدع متدرم ري مم الميا

 محطات التحلية الحرارية :استه ك اقع مدم  1,0كيلدوواط سداعي مدم الكهريداء لكدع متدرم ردي مدم الميددا  ،علمدال ا اسدته ك الطاقددة الحراريدة يختلد

الطاقة الدااللة.

بحمددي درةدة حدرارة تدددفق

▪ جانيات التحلية المبتكـر  :وهدي ترتكد علدى مذداهيى ةدفددة ومبتكدرة لتحليدة ميدا البحدر ولهدا القددرة
على الذ استه ك الطاقة بش ع ملموا وصوالل إلى تحقيق القيى الممتهدفة التالية:
 الرمليددات المرتكد ة علددى األ شددية :اسددته ك اقددع مددم  3,1كيلددوواط سدداعي مددم الكهريدداءلكع متر م ري.

 عمليات التحلية الحرارية :استه ك اقع مم  1,0كيلو وات ساعة مدم الكهريداء لكدع متدرم ردددي ،علمددال ا اسدددته ك الطاقدددة الحراريدددة يختلدد

الدااللة.

(60

بحمدددي درةدددة حددرارة تيدددار الطاقدددة

واصددبحت تحليددة ميددا البحددر واحدددة مددم اهددى الرمليددات التلاريددة لتددوفير الميددا الرذبددة لك يددر مددم

الملتمرددات والقطاعددات الصددواعية التددي تلرددي دو الر حاسددمال فددي الملددال االةتمدداعي االقتصددادي التوميددة
الاصة في افريقيا ويرد دول الشدرو األوسدل الموطقدة التدي ترداقي مدم قددرة الميدا الرذبدة .ممدا ادق

الى زيادة قشداط البحدث والتطدوير  ،الاصدة فدي ملدال تقويدات الطاقدة المتلدددة  ،عيلداد طدرو ةدفددة
ملدية عقتاة الماء الرذب(. 61

 )6فــر التــآزر غــين الغــاز الطبيعــي والطاقــة المتتــدد فــي قطاعــات الطاقــة الكهربائيــة
والنال:

ُيرد الغاز الطبيري م ئمال لموكومة الطاقدة الهادفدة إلدى دمد المصدادر المتلدددة  ،حيدث يم دم اعتبدار
الغدداز الطبيرددي كتكلذددة راسددمالية لتقليددع تكددالي اسددتخدام الطاقددة الشممددية الحراريددة فددي توليددد الطاقددة
الكهريائية حيث:

▪ تتطلددي الكهريدداء المولدددة مددم الغدداز الطبيرددي تكددالي
وموخذضة .

راسددمالية اقددع ( تكددالي

الوقددود متغيددرة

▪ الكهريدداء المولدددة مددم الطاقددة المتلددددة تتطلددي اسددت مار راسددمالي ضددخى  ،وتكددالي
تماوق صذر.

الوقددود

▪ يم م تكامع الغداز الطبيردي والوقدود الودات مدم الطاقدة الشممدية فدي الوقدع وتشدغيع المركبدات
في الممتقبع.

هواك الردفد مدم الذوائدد عوددما فدتى دمد الغداز الطبيردي مدع الطاقدة المتلدددة فدى تدوفير طاقدة مو وقدة

ويأسرار مرقولة  ،وهذا امر ةيد للبيئة واالقتصاد.

-26-
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▪ التكوولوةيددا الهليوددة  :Hybrid technologyاالسددتذادة مددم قددوة احدددهما للترددوي
ضع

ايالر.

عددم

▪ تكامع األقكمة  :Systems integrationاستخدم التكوولوةيا لتحميم م وقات م ع تمدرير
الطاقة  ،والشب ات الذكية  ،وتلبية الطلي.

▪ تصدميى سدوو قطدا الطاقدة  :Power sector market designتومديق هي دع المدوو ،
والتشريرات  ،والتشغيع والوقع مم اةع االستخدام األم ع.

▪ تحليددع مقددار لممددارات الوقددع البدفلددة Comparative analysis of alternative
 :transportation pathwaysتحليددع افضددع لممددارات الوقددع البدفلددة طلمددا هودداك توة د

لتطوير وقود الوقع.

دائمدا ةيددد حيدث يم دم للصددواعة فدتح حدوار
▪ المياسدة الرامدة :Public policyتوددو الطاقدة ل
لتحدفد األدوار الذردية واتبا قه متضافر في المياسة الرامة.

▪ قه د المحذكددة فددي البحددث والتطددوير Portfolio approach to research and
 : developmentيم ددم تحقيددق وفددورات الحلددى الكبيددر عودددما يرمددع اال وددا مر دال بدددالل مددم
تمويع مبادرات موذصلة.

▪ يم م لحملة االتصاالت المشتركة ا تذمد المذاهيى الخاطئة في ك الملاليم.

▪ االسددتخدام األم ددع طويددع األةددع وشددامع لردددة قطاعددات Optimized long-term and
البحـث الثالث

 :cross-sectoral use of resourcesتحليدع الوتدائ مدم كدع مدا سدبق لتحدفدد افضدع

 )7فر

األدوار لكع صواعة(. 62

استخدام الطاقة ال مسية الحرارية المهتنة :ع النفل والغاز.

هواك الردفد مم التحميوات االقتصادية فى التكالي واألداء وتقليع مخاطر المشرو
لتهليم الطاقة الشممية الحرارية مع األقكمة التي ترمع بالغاز الطبيرى او اقكمة الدورة التي
ترمع بالذحى او المواد البترولية ( . 63وي دق هذا األسلوب الى تقليع التكالي بش ع كبير
البوود م ع تكالي تخ يم الحرارة مم قاحية وزيادة الحقع الشممى
وتلوي تكالي بر
واقكمة التخ يم قذمها.


استخدام أنظمة البخار :

تم ع اقكمة البخار حوالى  %30مدم الوقدود األحذدوري الدذق فدتى حرقد فدي الصدواعة

علددى ممددتوق الرددالى  ،حيددث يمددتخدم فددي عمليددات التمددخيم  ،وعمليددات اسددتخ

الم دوائع

،وتشددغيع التورييوددات البخاريددة عقتدداة الطاقددة الكهريائيددة ويوضددح اللدددول رقددى ( 03تقدددفرات
استخدام البخار في الصواعات المختلذة(. 64

-27-

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 177

جدول رقب ( :)03جاديرات استخدام البخار في الصناعات المختلفة

الاطاع الصناعى
صواعة الورو وموتلات
صواعة الموتلات الكيميائية
الموتلات البترولية والذحى
تكرير البترول
الصواعات الغذائية
الموتلات الخشبية
صواعة التردفم
موتلات الصلي
صواعة الومي
الب ستيك والمطاط


()65

نسبة البخار :ن الطاقة المستخد:ة في الاطاع الصناعى
%35.3
%22.9
%12.2
%11.9
%11.1
%4.9
%4.1
%3.5
%2.2
%1.2

استخدام الحرار والحرار المفاود لصناعات اخرى :

يم ددم للطاقددة الشممددية الحراريددة تددوفير قدددر كبيددر مددم الطلددي علددى الح درارة فددي الرمليددات الصددواعية

الغذائية وال راعية والموضح برضها في اللدول رقى (. 66( 04

جدول رقب (:)04العمليات الصناعية ودرجات الحرار المطلوبة :ن الطاقة ال مسية المركز

الاطاع

الصناعى

الصواعات
الغذائية

العملية الصناعية
التلذي Drying
الغميع Washing

90-30
90-60

البمترة Pasteurising
الغليا Boiling
الترذيى Sterilising

المراللة الحرارية Heat Treatment

صواعة
الورو
صواعة
الموموةات

الطبخ والتلذي

80-60
105-95
120-110
60-40

Cooking and Drying

60-80

Bleaching
Dyeing
و زالة الشحوم Drying, De-greasing
Washing

60-100
70-90
100-130
40-80

تغذية الغليات Boiler feed water
التبيي Bleaching
التبيي
التلذي
التلذي
الغميع

:دى درجة الحرار °C

60-90
130-150

المبــــحث السابع:
قدرات تكامل دمج الطاقة المتجددة في صناعة النفط والغاز لدول االوابك
-28-
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المبــــحث السابع:
قدرات تكامل دمج الطاقة المتجددة في صناعة النفط والغاز لدول االوابك
 )1قدرات التكا:ل العربي:

-28
فدي ظددع تمتدع الددوطم الرريدي ب ددروات -
دة ،وماليدة ،ويشددرية ضدخمة ،ومهمددة سدواء مددم قاحيددة
طبيريد

حلمها او كمياتها ،ع وة علدى تدرابل الددول الررييدة بوحددة ةغرافيدة متصدلة مدم األرض ،وفدي موطقدة

تتمي بمرك ها االستراتيلي المتوسل بيم الشرو والغرب ،ويضمها تاريخ مشدترك ولغدة واحددة ،لدذا فدإ

الددوطم الرريددي بمددا في د مددم طاقددات و ددروات طبيريددة ويشددرية ،وموقر د االسددتراتيلي ،تتددوفر ل د اطبددر

اعم اقات ليصبح قوة اقتصادية كبيرة تلري دو الر مهمال في االقتصاد الرالمي.

عبارة عم كافة اعةراءات التي تتضمم عليها دولتا او اط ر ع زالة القيود على حركة التلارة وعواصر
اعقتاة فيما بيوها  ،وللتوميق بيم مختل

سياساتها االقتصادية بغية تحقيق مردل قمو مرتذع م  ،م

والتكامع االقتصادي هو عملية تقارب تدريلية ترمع لتمهيع تومية البلدا

ات األقكمة المياسية

واالقتصادية المتلاقمة ولذا عليها ا تكو م سمة على تواسق الطل التومية .ومما سبق ق ح ا

التكامع االقتصادي فتضمم الوقاط البارزة التالية :

 -إ التكامع االقتصادي هو صيغة متقدمة مم صيو الر قات االقتصادية .

 إقد عمليددة تومدديق ممددتمرة ومتصددلة  ،تتضددمم ملموعددة مددم اعةدراءات بهدددف إزالددة القيددود علددىحركة التلارة وعواصر اعقتاة فيما بديم ملموعدة مدم الددول ات األقكمدة المياسدية واالقتصدادية

البحـث الثالث

المتلاقمة.

 فتضمم عملية التوميق بيم مختلمرتذع .

المياسدات االقتصدادية لهدذ الددول بهددف تحقيدق مرددل قمدو

 التكامددع االقتصددادي عمليددة تاريخيددة  ،بمروددى اقهددا تحتدداة إلددى الد مم حتددى توضد اسددبابها وتكذددععواصددرها  ،ولددذا فوكددر إليد علددى اقد عمليددة تدريليددة تددتى مددم الد ل الرمددع الدواعي الددذي يخضددع
لقواقيم الرلى الموضوعية (. 67

: )2صادر الطاقة التاليدية في الدول العربية:

إ احتياطيات الرالى الم كدة مم الوذل وال اقات الغاز الطبيري واحتياطيات الذحدى فدي عدام 2015

11
3
15
12
طودا علدى التدوالي  ،وهدي كافيدة
هدي  10 × 1.7بدرمي ل  ،و  10 × 1.87م و  10 × 8.91ل
عام دا مددم الطلددي الرددالمي علددى اعقتدداة علددى الت دوالي ،
عام دا و  114ل
عام دا و  52.8ل
لتلبيددة  50.7ل

وتختلد

قمددبة اسددته ك الطاقددة فددي الملددال الصددواعى مددم موطقددة الددى االددرق وت يددد قمددبة اسددته ك

الطاقددة فددي الملددال الصددواعى عددم  ٪ 50فددي مودداطق م ددع خسدديا وامري ددا ال تيويددة والشددرو األوسددل
وموكمدددة  ، OECDبيومدددا تمدددتهلك الصدددواعة األفريقيدددة الومدددبة األدقدددى مدددم  ، ٪ 18وتم دددع الطاقدددة

الحرارية ما بيم  ٪70-50مم إةمدالي اسدته ك الطاقدة فدي الرمليدات الصدواعية  ،كمدا تم دع الحدرارة
الموخذضة والمتوسطة  ٪45مم االسته ك(. 68

وترتمد الدول الرريية اعتمادال شبة كامدع علدى الدوذل والغداز الطبيردي لتلبيدة متطلبدات الطاقدة حيدث

يشد ع هدذا المصددد ار حدوالى  %98.3مدم إةمددالي اسدته ك الطاقدة فددي الددول الررييدة عددام 2018

-29-

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 177

قكد الر لمحدوديددة المصددادر االالددرق م ددع الذحددى والطاقددة الكهرومائيددة  ،وعدددم االسددتغ ل االم ددع للطاقددات
المتلددة م ع الطاقة الشممية وطاقة الريال(. 69

ويم ع احتياطي الدول الرريية مم الوذل الخام قحو  %57.2مم االحتياطي الرالمي  ،بيوما يم ع

احتياطي الغاز الطبيري قحو  %26.5مم االحتياطي الرالمي ويلو اقتاة الوذل قحو  %28.3مم

االقتاة الرالمي  ،كما يم ع اقتاة الغاز الطبيري حوالى  %15مم االقتاة الرالمي(. 70
: )3صادر الطاقة المتتدد في الدول العربية:

ترتبددر الطاقددة الشممددية اهددى مصدددر مددم م دوارد الطاقددة المتلددددة فددي الدددول الررييددة حيددث يقدددر

الخب دراء ا اسددتخدام  ٪0.1فقددل مددم ممدداحة األرض عقتدداة الكهريدداء مددم الطاقددة الشممددية يم وهددا
تددوفير احتياةددات الطاقددة الكهريائيددة المددووية الحاليددة (  1014 ×1كيلددو وات سدداعة للميددع سدد ا
طوكددي األرض

(71

ويددالر ى مددم الصددرويات التددي تواة د اسددتخدام الطاقددة الشممددية والمتم لددة فددي كوقهددا

ير ممتقرة سواء داالع اليوم (الليع والوهار والغيوم والد ل المدوة (الشتاء والصدي

 ،ويرتبدر تخد يم

الطاقة الشممية امر بالو االهمية إ ا ما كا سيتى االعتماد على قمبة كبيدرة مدم اةمدالى الطلدي علدى

الطاقة الكهريائية والحرارية. 72( ،

 )4الطاقة ال مسية في الدول العربية:

بش د ع عددام  ،تتمتددع الموطقددة الررييددة ب دراء م دوارد الطاقددة المتلددددة  ،والاصددة الطاقددة الشممددية

وطاقددة الريددال  ،وترتبددر ظددروف الموطقددة مواتيددة ةد لددا عقتدداة الكهريدداء وترددد الموطقددة اقتصدداديا اط ددر
ملدية واط ر ةا بية مم مركى مواطق االرق مم الرالى  ،ويم ع اعشدرا الردادي المباشدر ( DNRمدا

بدديم  2050و  2800كيلددوواط  /سدداعة لكددع متددر مريددع فددي المددوة االط ددر م ئمددة للطاقددة الشممددية
ايضدا لتطبيقدات
للتطبيقات الحرارية المرك ة  ،ع وة على لك  ،فإ الكروف الشممية للموطقة مواتيدة ل

الطاقددة الكهروضددوئية حيددث تت دراول مردددالت اعشددرا األفقددي الرددالمي ( GHIبدديم  1920كيلددو واط
ساعة  /م /2عام في لبوا و  2450كيلو واط ساعة  /م /2عام في مصر(. 73
 الطاقة ال مسية الحرارية.

تحتاة تكوولوةيات الطاقة الشممية الحرارية إلى تركي اشرة الشمس ،مع الرلى بأق ال يم م
االعتماد على اعشرا والضوء الموتشر مم ةميع االتلاهات ،فقل عوصر اعشرا الشممى المباشر

 DNIهو و الصلة بمشروعات الطاقة الشممية المرك ة ،اما اعشرا األفقى الرالمى Global
 Horizontal irradianceالذق يشمع اعشرا المباشر و ير المباشر واعشرا الموتشر Diffuse
 irradianceمواسي لمدشروعات الطداقة الشممدية الذوتوضوئية  . 74(PVويوفر اللدول رقى (05

دليع لقوة االشرا
الرريية.

الشممى المباشر  Direct Normal Irradiation DNIلملموعة مم الدول
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جدول رقب ( :)05قو االشعاع ال مسى المباشر  DNIلمتموعة :ن الدول العربية

الدولة

قارة

( )75

افريقيا
اسيا

االشرا الشممى المباشر DNI
ك و ا  /متر /2سوة
2800
2700
2700
2500
2200
2200

مصر
الل ائر
ليبيا
المملكة الرريية المرودية
االمارات الرريية المتحدة
سلطوة عما

وطبقددا لحمددابات مرهددد الطاقددة الشممددية بمركد الذضدداء االلمدداقى  DLRوياالسددتواد الددى موقددع

احددد محطددات الطاقددة الشممددية الحراريددة بلوددوب اسددباقيا كأفضددع المواقددع فددي اورويددا مددم حيددث قددوة

االشددرا الشممددى المباشددر  DNIوالتددي تصددع الددى  2000ك و ا  /متددر /2سددوة ويالمقارقددة مددع قددوة
االشرا الشممى المباشر للدول الرريية في شمال افريقيا مقابدع اورويدا والتدي تصدع الدى  2400ك و

ا  /متر /2سوة فا

لك ف دق الى اقخذاض تكالي

الطاقة الكهريائئة الواتلة بمقددار  3سدوت فدورو

لكع كيلووات ساعة والتي ت دق الى اقخذاض في التكالي

الى  . 76( %16وتوضح الخريطدة بالشد ع

رقى (4
 05المواطق التى فتوافر بها اعشرا المواسي عقامة تلك المشروعات .وتددل تلدك التقييمدات ا
البحـث الثالث

مصر والموطقة الرريية لدفها مي ة توافمية كبيرة في اقتاة الطاقة اسدتوادال علدى مدوارد الطاقدة الشممدية

في الموطقة.

شكل رقب ( 4
 :)05خريطة اإلشعاع ال مسى المباشر DNI

Source : DLR

-31-

مجلة النفط والتعاون العربي
المجلد السابع و األربعون  - 2021العدد 177

 العققة غين :خرجات الطاقة و:ستوى االشعاع ال مسى.
الر قة بيم مخرةدات الطاقدة وتكدالي

اقتداة الكهريداء مدم ةاقدي وممدتوق االشدرا الشممدى

ات اهمية كبيرة  ،فرلى سبيع الم ال اقتاة الكهرياء والتكالي

االسدت مارية ات تدا ير و اهميدة كبيدرة

 ،فالمواقع ات االئشرا الشممى الذق يصع الى  2700ك و ا  /متر /2سوة م ع الددول الررييدة ،
وةووب الواليات المتحدة وةووب افريقا مقارقدة بمواقدع ةودوب اسدباقيا التدي تصدع الدى  2100ك و ا

 /متر /2سوة فا اقخذاض التكالي

يصع الى %25

(77

 طاقة الرياح في الدول العربية.

.

الردفد مم الدول الرريية م هلة ل ستذادة مم طاقة الريال السديما مصدر واألرد  ،حيدث فبلدو

مردل سرعة ريال بمقدار  11.8متر /ال اقية في اللي المويس في مصر ،و  7.5متر /ال اقيدة فدي

األرد مددا يلرددع هددذفم البلدددفم م د هليم لتوليددد الكهريدداء مددم الريددال وكددذلك يم ددم توليدددها فددي مواقددع

عدفدة في المغرب وسورية وير
وعيوب طاقة الريال.

الدول الرريية األالرق

(78

.ويوضدح اللددول التدالى رقدى ( 6مميد ات

جدول رقب (: :)06ميزات وعيوب طاقة الرياح

( )79

المميزات








طذاءة عالية فى تحويع الريال إلى طاقة ▪
▪
طهريائية.
تكلذة متوسل إلى موخذضة عود بدء التشغيع.
▪
الريال متاح بدو تكلذة.
▪
ير ملو ة.
سهلة اعقشاء والبواء.
يم م استخدام األرض المقام عليها التورييوات
أل راض االرق.

العيوب

إقتاة طاقة اقع عود اقخذاض سرعة الريال.
المكهر الغير ممتحي للتورييوات – تشوي
الطبيرة.
ةرل وقتع الطيور المهاةرة.
التلوي الضوضائى للم ا المقيميم بالقرب
مم التورييوات.

 انخفاض جكاليف جوليد الكهرباء :ن الطاقة المتتدد :
شهدت تكالي

توليد الكهرياء مم الطاقة المتلددة اقخذاضا كبي ار على مدار الرقد الماضي

قتيلة تطور التقويات ،ووفورات الحلى ،وزيادة توافمية س سع التوريد ،وتوامي البرة المطوريم .فقد
سللت تكالي الطاقة الشممية الكهروضوئية اقخذاضال بومبة  82%موذ عام ، 2010تلتها الطاقة
الشممية المرك ة بومبة  ، 47%ى طاقة الريال البرية بومبة  39%وطاقة الريال البحرية بومبة

29%؛ و لك وفقال لبياقات التكلذة التي ةمرتها الوكالة الدولية للطاقة المتلددة خفريوا مم  17ال
مشرو لتوليد الطاقة ال ل عام . 2019طما ا تكالي توليد الطاقة في  56%مم إةمالي مشاريع
توليد الطاقة المتلددة على ممتوق المرافق كاقت ادقى مم اقع اليارات التوليد باستخدام الوقود
االحذورق تكلذة ال ل عام  2019ووصلت تكلذة توليد الكهرياء مم الطاقة الشممية الضوئية الى
 068.0دوال امري ي /كيلو وات ساعة  . ،كما اقخذضت تكلذة توليد الكهرياء مم مشاريع طاقة
الريال البرية والبحرية التي تى تشغيلها في عام  2019لتصع إلى  053.0دوالر  /كيلو وات
ساعة و 115.0دوالر /كيلو وات ساعة على التوالي .في حيم ال ت ال تكالي تقويات الطاقة
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الشممية المرك ة اقع اقخذاضال بيم تقويات الطاقة الشممية وطاقة الريال  ،حيث لى فتردق اقخذاضها
قمبة 1%ل ممللة  182.0دوالر  /كيلو وات ساعة (. 80
 قدرات جصنيع :كونات الطاقة ال مسية الحرارية:

ويوضح اللدول رقى ( 07قدرات التصويع المحلى لم وقات مشروعات الطاقة الشممية المرك ة

لملموعة مم الدول الرريية م ع مصر ،والل ائر ،والمغرب ،وتوقس(. 81

قدرات التصنيع المحلى لمكونات  :روعات الطاقة ال مسية المركز

()82

-1المكـونات

قدرات التصنيع المحلية

-1المرايا
-2الممتقب ت
-3الهياطع المردقية

عالية ةدال-سوو كبير
على المدق الطويع
فى الوقت الحإلى

-4األبراة واألعمدة

فى الوقت الحإلى

 -5متتبرات اعشرا
Trackers
-6الروابل Swivel
joints
-7قكام تخ يم الحرارة

إلى حد ما

-2الخد:ات ونظام :حطة جوليد
الطاقة Power Block
-1اعمال مدقية
-2التلميع
-3اعمال التركيبات (الحقع
الشممى
-4قكام محطة الطاقة Power
Block
-5االتصال بالشب ة

تصع إلى %100

إلى حد ما

-6تطوير المشرو

إلى حد ما %25 -

ال باست واء األقابيي

قدرات التصنيع
المحلية
تصع إلى %100
تصع إلى %100
إلى حد ما %80 -
ال فوةد

-7الهودسة والتوريد والبواء  EPCإلى حد ما %75 -

البحـث الثالث

 الادرات المالية واالستثمارية لتصنيع :كونات الطاقة ال مسية الحرارية:
تبيم الدراسات الدقيقة ا هواك

الطاقة الشممية الحرارية والتي تصو

ة ملموعات مم الصواعات المرتبطة بتصويع بم وقات

طبقا لمتطلباتها االست مارية ودرةة ترقيد التكوولوةيا المطلوية

لتصويرها  ،وتقمى هذ الملموعات الموضحة بالش ع رقى (5
 06الى صواعات يم م تطويرها بش ع
ممتقع  ،وصواعات تقليدية تقوم على صواعات موةودة بالذرع  ،وصواعات ي توذها درةة عالية مم

الترقيد التكوولوةي ومتطلبات االست مار ومم ير المحتمع الوصول اليها استوادال للطلي على الطاقة
الشممية وحدها

( 83

 ،ويقترل الباحث ا

هذ الصواعات تحتاة الى درةات مم التراو

للوصول اليها مع يرها مم الملموعات األالرق.
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شكل رقب (5
: :)06تطلبات االستثمار :ااغل التعاد التكنولوجى لصناعات CSP

()84

 إ:كانيات خفض جكاليف  :روعات الطاقة ال مسية المركز في الدول العربية:

تشير إحدق دراسات البوك الدولى لتحليع  SWOTققاط القوة ( Strengthالروامع الدااللية التى

ت ر إيلابال م ع توفر الميولة والرمالة ات الخبرة  ،وققاط الضع ( Weaknessالروامع الدااللية
التى ت ر سلبال  ،والذر ( Opportunitiesالروامع الخارةية التى تصي فى مصلحة المشرو ،
والتهدفدات ( Threatsالروامع الخارةية التى تو ر سلبال على المشرو لمشروعات الطاقة الشممية
المرك ة لدول ما يررف بموطقة الشرو االوسل وشمال افريقيا  MENAوموها مصر إلى ما فلى فى
اللدول رقى (. 08

جدول ( :)08جحليل  SWOTخفض جكاليف  :روعات الطاقة ال مسية المركز

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

نااط الاو Strength
اقخذاض تكلذة الرمالة (الاصة
بالومبة لذوق المهارات الموخذضة .
واحدة مم اعلى ام اقيات الطاقة
الشممية فى الرالى.
قمو الوات المحلى اعةمالي القومي
على مدق المووات الماضية.
الطلي الرالي على الكهرياء.
قطا صواعي قوق في مصر.
القرب مم اسواو اورويا.
قطا ال ةاة في مصر والل ائر.
الفر Opportunities

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7

()85

نااط الضعف Weakness
عدم وةود اسواو مالية لتمويع المشروعات اللدفدة.
ارتذا اةور الخبراء والمهودسيم الدولييم.
دعى الطاقة قد يصع إلى  %75فى بر الدول.
ضع األطر المالية والمياسية والتشريرية لتومية
الطاقة اللدفدة.
الحاةة إلى وةود شب ة بيم األعمال التلارية
ويرضها البر ومع األعمال المياسية.
عدم وةود برام تدريبية متخصصة فى الطاقة
اللدفدة.
عدم كذاية البوية التحتية المتطورة.
التهديدات Threats
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-1
-2
-3
-4
-5

الذ تكالي ةميع الم وقات.
اللا بية للممت مريم الخارةييم.
وةود الطل للطاقة الشممية إم اقية
ققع التكوولوةيا.
وةود اعرادة المياسية لتطوير الطاقة
المتلددة محليال.
إم اقية التصدفر للخارة

-1
-2
-3
-4
-5

تدريي القوق الراملة وتوافر الرمالة الماهرة
طاف.
القدرات التكوولوةية للشركات الهودسية المحلية.
إدارة مشروعات الطاقة
لذر
الوعى الموخذ
الشممية المرك ة.
الموافمة مع اصحاب المصدالح الخارةييم :االهتمام
القوق أللماقيا والواليات المتحدة بالموو المصرق.
ارتذا التكالي بمبي عدم كذاية البوية التحتية.
ير

▪ أهب العوا:ل التى يمكن أن جؤدى إلى خفض جكاليف  :روعات الطاقة ال مسية:

 مم تحليع تلارب اسباقيا فيما فترلق بتحليع تكالي مشروعات الطاقة الشممية الحرارية فاق
تكالي مشروعات الطاقة الشممية الحرارية بومبة  %25للدول ات قوة اشرا
يم م الذ
شممي فبدا مم  2700ك و ا  /متر مريع  /سوة.

 حلى اعقتاة الكبير الذق يممح بتوزيع التكالي

ال ابتة على حلى إقتاة كبير.

 التقدم التكوولوةي الممتمر وةهود البحث والتطوير بتحميم كذاءة حقع الطاقة الشممية م ع
االقر اسية واالمتصا

للمرايا . 86(Reflectively and

 الربل الكهربائى غين الم رق والمغرب العربى:

تتم ع الذائدة األساسية لريل عدة شب ات كهريائية في تقليع القدرة االحتياطية المركبة في كع

شب ة ،ويالتالي إلى تخذي

االست مارات الراسمالية ال زمة لتلبية الطلي على القدرة دو المماا

البحـث الثالث

بدرةة األما واالعتمادية في الشب ات المرتبطة .وي دي الريل ايضال إلى إلى االستذادة مم إقامة
فائ
محطات التوليد في المواقع األط ر ةدوق مم الواحية االقتصادية قتيلة لتوفر وقود رالي
صري التصدفر او صري التخ يم في إحدق الدول المرتبطة ،و لى التقليع مم تلوي البيئة .وريل
شب ات الكهرياء لدول المشرو والمغرب الرريى يم م ا ف دق الى تغطية الطلي في اوقات الذروة
التى تختل

في دول الخلي

عم بلدا

المغرب بمبي االت ف التوقيت وساعات سطو الشمس

وحركة الريال(. 87
وقد بذلت الدول الرريية ةهودال ح ي ة في هذا الملال تم لت في التخطيل لردد مم مشروعات
الريل الكهريائي ،و قلاز مراحع مترددة موها الاصة  :مشرو الريل الكهريائي ال ماقي ،مشرو الريل
الكهريائي الخليلي ،مشرو الريل الكهريائي لدول المغرب الرريي  ،وفي ملال الغاز فهواك مشرو

الل الغاز الرريي ،مشرو دولذيم ،مشرو الل الغاز المغاريي األورويي(. 88
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المبحث الثامن:
تصور مقترح لشبكة تربط الطاقة الشمسية بالطاقة التقليدية في إطار االقتصاد الدائري ومقترح لمجمع
صناعي ايكولوجي قائم على االقتصاد الدائري وفكر االيكولوجيا الصناعية

شكل رقب ( :)07جصميب :اترح ل بكة جربل الطاقة ال مسية بالطاقة التاليدية
في إطار

الدائرب
وشبكات
خطوط
االقتصاد(6
الكهرباءالتاليدية
مسية بالطاقة
الغازالطاقة ال
بكة جربل
ربل:اترح ل
جصميب
:)07
شكل رقب
في إطار االقتصاد الدائرب ربل خطوط الغاز وشبكات الكهرباء

إعداد واصو للباحث

صو للباحث
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: :)08اترح لمتمع صناعي ايكولوجي قائب على
شكل رقب ( 7
االقتصاد الدائرب وفكر االيكولوجيا الصناعية

البحـث الثالث

إعداد واصو للباحث
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▪ النتا ج والتوصياك:
ثبت ا ذا البحث انه يدكا تخق ط وتصد م د

وتكا ك القاقم التقل ديدم للددول العرب دم (

النفط والغاز ) ع وارد القاقم الشدس م وطاقم الرياح وعدا طريدق دذا الته د ا يدكدا خفدض
تول د الكهرباء بشكك نافس عالد ا  ،كدا أن تصد م الدناطق الصناع م االيكولوج م التدى

تكال

تقوم على التعاون والتآزر ب ا

دوعم ا الشركات الصناع م و وارد القاقم والبن م األساسد م

وقدرات كك دولم على يد وت د ع ذه اإل كان ات والقدرات فى

دوعم ا الصناعات الدغذيم

لتكا ك القاقم وإتايم فرص واسعم لتصددير القاقدم بانواعهدا الدختلفدم الدى أوروبدا  ،و دا أ دم
والتو

النتائ

ات األخرى:

 )1فهوم االقتصاد الدائري و تحدي ضخم يتلدا التكنولوج ا  ،واالبتكدار وندداذج األعددال
ال ديد والخ ال والدحاكا ألسس عدك القب عم فى الصناعم.
 )2يدكا استخدام الدناطق الصناع م االيكولوج م كاسلوب لخفض تكال
 )3د

الصناعم.

الدنداطق الصدناع م االيكولوج دم دع اسدتخدام القاقدم الشدسدم يددعم القددر التنافسد م

للصناعات الدت اور .
 )4يدكا استخدام صادر القاقم غ ر الدت دد كتكلفم رأسدال م لتقل ك تكدال

اسدتخدام القاقدم

الشدس م بشكك ؤقت يتى الو ول الى تكنولوج ات أقدك تكلفدم السدتخدام القاقدم الشدسد م
بنسبم .%100
 )5ي
تكال

الترك ز على ناطق السقو الشدسي العال م للتقل ك ا أنوا القاقم االخدرى وتقل دك
اإلنتاج داخك الد دع الصناعي االيكولوجي.

 )6ناك فرص كب ر لن اح تصن ع كونات القاقم الشدس م الحراريم.
 )7أ د م وضع إسترات
بد

م عرب م ويد لدول االوابدك فدى

دال االقتصداد الددائري الدتعلدق

القاقم التقل ديم للنفط والغاز ع الدصادر الدت دد للقاقم خصو ا القاقم الشدس م.

 )8العدك على اي اء شرو ديزرتك عرب ا وتدويك الدول العرب دم الدصددر للدنفط للدشدرو
بح ث يقوم على ته ا طاقات النفط والغاز ع القاقم الشدس م وتصدير القاقدم الكهربائ دم
ووقود اله دروج ا الى ناطق االستهالك فى اوروبا.
 )9أ د ددم إعددداد دراسددات وسددعم لتحل ددك الددددخالت والدخرجددات تدددفقات الدددواد والقاقددم
للصددناعات الدختلفددم التددي يدكددا بندداء عل هددا تصددد م الدندداطق الصددناع م االيكولوج ددم فددي
الدناطق و الدول العرب م استنادا على القاقم الشدس م الحراريم.
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 )10أ د م الدراسم الدق قم لتوزيع وتفص ك تكال
فى التكال

شروعات القاقم الشدس م الحراريدم للبحدث

الددكا ت نبها أو تخف لها للو ول إلى التعادل ع تول د القاقم دا الدصدادر

التقل ديم.
 )11أ د م دراسم استخدام تكنولوج ا القاقم الشدس م الحراريم فى تقب قات

ناع م اخرى غ در

تول د الكهرباء ثك استخدام البخار ،والحرار  ،وتحل م اه البحر.
 )12إنشاء اآلل م الدؤسسد م القدادر علدى تخقد ط الدنداطق الصدناع م اإليكولوج دم باالسترشداد
باآلل ات الدوجود فى الدول الدتقد م ثك الداندارك وكوريا ال نوب م وغ ر ا.
 )13تا ك خبراء و خققي االقتصاد الدائري بح ث يكون لديهم القدر على الربط ب ا الك اندات
الدختلفم وقواعد الدوارد القب ع م وإنتاج األفكار ال ديد فى

ال االقتصداد الددائري القدائم

عى ربط وته ا القاقم الشدس م الحراريم واللوئ م ع نت ات النفط والغاز.
 )14أ د م ربط شبكات الكهرباء بد ا الدشدرا والدغدرب العربدي  ،وأيلدا ربدط شدبكات الغداز
القب عددي بدد ا الدشددرا والدغددرب وإقا ددم الت دعددات الصددناع م و حقددات تول ددد القاقددم
الكهربائ م ووقود اله دروج ا والتصدير الى األسواا القريبم فى أوروبا وإفريق ا.
 )15إنشاء الدعهد العربي لالقتصاد الدائري
البحـث الثالث

 )16العدك على إنشاء بنك عربي لتدويك شروعات د
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Abstract
Integration between renewable energy and the oil and gas
industry A vision of the circular economy and the economics of
synergy applying to the OAPEC countries
Dr. Mahmoud Syed Ali Al-Sadiq *
The research aims to present the thinking and tools of the circular
economy and the economics of synergy to integrate between renewable
energy and oil and gas resources by application to the oil-exporting Arab
region. The research focuses on the most abundant solar energy with
the availability of unexploited desert lands, and deals with the role of
industrial ecological thinking in saving the costs of integrating renewable
energy and conventional energy. The research provides a set of tools that
greatly assist in the transformation of the oil and gas sector from a linear
economy to a circular economy and the economics of synergy, and the best
of those tools industrial symbiosis and eco industrial parks, eco design
related to the application of the circular economy, linking electricity and
gas networks, and establishing clusters. The Arab ecological industry
based on the integration and integration of energy and other resources for
Arab countries, and the research reviews maximizing the environmental
and economic benefits that require a greater understanding of the
potentials at the country, sector and technology levels, and it also calls for
a system-wide perspective, taking into account the interconnectedness
between technologies and sectors, and one of the most important research
recommendations Work to revive the Desertec project by Arabic countries,
the Arab oil-exporting countries finance the the project, which is based
on hybridization of oil and gas energies with solar energy, and the export
of electric energy and hydrogen fuel to consumption areas in Europe.

* Certified Environmental Specialist - EEAA , Certified Energy Management Professional P A-CEMP, CSR Certificate - AUC and USAID SEED,
Pepresentative of Egypt and Chapter Member - The African Circular Economy Network - ACEN

9

8

Volume 47 - 2021 - Issue 177

Abstract
Applying carbon pricing mechanisms to energy sources: between
inevitability and possible alternatives, a case study of some Arab
countries, with reference to the impact of the Corona Covid-19 pandemic
Dr. Amal Tabani
This study aims to provide an objective and critical analysis of the
effectiveness of carbon pricing mechanisms and the reality of their
development and environmental role, and their impact on the oil market,
as well as evaluating the experiences of some Arab countries in this
field. In addition, the study aims to addressing the repercussions of the
Covid-19 pandemic on carbon dioxide emissions and on international
efforts to contain it. In order to become familiar with all aspects of the
study, the descriptive and analytical approaches were adopted, in addition
to the case study approach, by addressing the experiences of some Arab
countries (Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Egypt, Algeria,
Tunisia and Morocco) through statistics and reports of international
organizations, led by the World Bank and the United Nations. The study
concluded that these mechanisms, despite the advantages they may give,
have raised a lot of controversy, because of their focus on one source
of emissions and neglect other sources, which may lead to a negative
impact on the oil market. It is also criticized that it will negatively
affect economic growth rates in the world, especially in third world
countries and countries dependent on oil revenues. And may also lead
to a deepening the difference between developed countries and those on
the path of growth, as the major countries are responsible for the largest
proportion of emissions. The worst of all is the tendency of countries to
use coal as an energy source, which is more polluting than other fossil
energy sources. We also concluded that these mechanisms have other,
more practical and less expensive alternatives, that countries can apply
to reach a healthy environment free of pollution, especially with the rapid
scientific developments in this field.
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Abstract
The potential environmental and economic impacts of Flaring
and Venting of Associated Gas in the OAPEC countries
A prospective study using the neural networks model
Dr. Laid Korichi/ Dr. Mohammed Ridha Boucenna
This study aimed to explore the environmental and economic
impacts of the associated petroleum gas (APG) flaring process in The
Organization of Arab Petroleum Exporting Countries OAPEC, during
the period 2019-2023, using the method of multi-layer artificial neural
networks. The environmental impacts were explored by estimating the
evolution of the quantities of burned APG during the studied period.
Then estimate the levels of CO2 emission from the flaring process.
The economic effects were explored by estimating the development
of natural gas prices during the studied period, and the adoption of its
values in exploring the economic effects of the flaring process.
Using the Alyuda NeuroIntelligence software, the study estimates
that both the volume of flared APG and natural gas prices will witness
an increase during the studied period. Which means an increase in the
environmental and economic impacts of the APG burning process.
The most important recommendation included in this study was that
OAPEC countries must pay more attention to the problem of APG
gas burning. Especially in light of the availability of other alternatives
that cost less than the cost of burning, and their results are better to
environment and economy.
Key words: Associated Petroleum Gas; Flaring and venting; Air
Pollution; OAPEC countries; Artificial Neural Networks.
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Oil and Arab Cooperation is an Arab journal aiming at spreading petroleum and energy
knowledge while following up the latest scientific developments in the petroleum industry
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