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عن كابسارك
مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية (كابسارك) هو مركز عالمي غير ربحي يجري
بحوثًا مستقلة في اقتصاديات وسياسات وتقنيات الطاقة بشتى أنواعها باإلضافة إلى الدراسات
البيئية المرتبطة بها .وتتمثل مهمة كابسارك في تعزيز فهم تحديات الطاقة والفرص التي تواجه
العالم اليوم وفي المستقبل من خالل بحوث غير منحازة ومستقلة وعالية الجودة لما فيه صالح
المجتمع ،ويقع كابسارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.
إشعار قانوني
© حقوق النشر  2019محفوظة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية
(كابسارك) .ال يجوز استخدام هذا المستند أو أي معلومات أو بيانات أو محتوى يتضمنه
دون نسبته بشكل مالئم لكابسارك .كما ال يجوز إعادة إنتاج هذا المستند أو جزء منه
دون إذن خطي من كابسارك .وال ينشأ عن المعلومات الواردة في هذا المستند أي ضمان
أو تعهد أو أي مسؤولية قانونية –سواء مباشرة أو غير مباشرة -تجاه دقتها أو اكتمالها أو
فائدتها .كما ال يجوز أن يعتبر هذا المستند–أو أي جزء منه -أو أن يفسر كنصيحة أو دعوة
التخاذ أي قرار.
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النقاط الرئيسية
تتطلع الهند كالعديد من البلدان األخرى إلى تنويع مزيج وقود السيارات لديها باالبتعاد عن الوقود النفطي التقليدي
واستبداله بأنواع بديلة من الوقود األنظف .وتكمن األسباب الرئيسة للتنويع في أمن الطاقة والصحة العامة بسبب
شيوعا
االنبعاثات الضارة الناتجة من وقود السيارات .في الوقت الحاضر ،يمثل الديزل والبنزين وقود السيارات األكثر
ً
جدية ألمن الطاقة الوطني وجودة الهواء في
في الهند .وقد يخلق الطلب المتزايد على هذه األنواع من الوقود مخاوف
ً
البالد .لذا ،يحلل هذا البحث تدخالت حكومة الهند في الماضي والحاضر في سياسة وقود السيارات التي تهدف إلى
تخفيف االنبعاثات الضارة ومعالجة المخاوف المتزايدة المتعلقة بأمن الطاقة وزيادة واردات النفط الخام.
تركز سياسات الوقود البديل في الهند على النقل البري العام والخاص .وثمة تركيز أقل بكثير على نقل البضائع،
مسؤول عن  %38من استهالك الهند للديزل.
على الرغم من أن نقل البضائع على الطرق
ً
من المتوقع أن ترتفع واردات النفط الخام بسبب النمو السريع لالقتصاد الهندي ومعدل السكان.
حقق النشاط القضائي عبر المحكمة العليا أكثر مما حققته المبادرات السياسية من المسؤولين المنتخبين ،مما
يبرز عدم وجود إرادة سياسية لتغيير الوضع الراهن.
تروج الحكومة الهندية لسياسات الوقود البديل من خالل الدعم ومشاركة القطاع الخاص .ومع ذلك ،ستظل هناك
تكاليف باهظة مرتبطة بالمعايير والتقنيات وبرامج االمتثال الجديدة.
استهالك المصادر األولية للطاقة التقليدية في الهند.
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* الكهرباء من مصادر الطاقة المائية والنووية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر :وزارة اإلحصاء وتنفيذ البرامج.
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النقاط الرئيسية
حتى لو ط ّبقت الهند أشد معايير االنبعاثات ،ستستمر انبعاثات المركبات في الزيادة ،ال سيما في المدن ،ألن
مالءمة للمستهلكين.
المركبات الخاصة تظل خيار النقل األكثر
ً
سيضيف أسطول المركبات الكهربائية األكبر تكاليف باهظة ليس فقط إلى قطاع النقل ولكن إلى قطاع الطاقة
كذلك.
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الملخص
يحلل هذا البحث سياسة وقود السيارات في الهند
باستخدام مجموعات البيانات التي تهدف إلى تقديم
لمحة تاريخية عن وضع سياسة وقود السيارات في الهند
والعمل كمرجع للباحثين المشاركين في النمذجة والتحليل
الكمي .وتمثل البيانات المدرجة مجموعات بيانات كاملة
حديثة متاحة من مصادر عامة.
نبدأ بوصف نمط الطاقة التقليدية في الهند ودور واردات
النفط الخام في قطاع النقل الهندي واالقتصاد وننظر
في كيفية تطور سياسات وقود السيارات ومعايير
االنبعاثات في الهند .ونبحث في ارتباط سياسة الوقود
بالمخاوف البيئية وأمن الطاقة .ولشرح وضع سياسة
قسمنا السياسات إلى فئتين :سياسات
الوقودّ ،
تطورت سياسة وقود
االستبدال وسياسات البيئةّ .
السيارات في الهند فيما يتعلق بأمن الطاقة واآلثار
أيضا معايير االنبعاثات
البيئية لالنبعاثات .وقد وضعنا ً
التي اعتمدتها الهند لمعالجة مسألة جودة الهواء .وال
تزال المدن الهندية تعاني من تدني جودة الهواء حتى بعد
اعتماد معايير االنبعاثات المكافئة األوروبية.
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يسلط القسم األخير الضوء على تأثير سياسات وقود
السيارات على أمن الطاقة والبيئة والبنية التحتية .ال
يزال النمو السكاني المرتفع في البالد والطلب على
المركبات والبنية التحتية وعدم تنفيذ السياسات
تمثل عقبات رئيسة أمام تحقيق أمن الطاقة وخفض
االنبعاثات .وتشير السياسات التي تم اإلعالن عنها
مؤخرا التي تغطي المركبات الكهربائية والوقود الحيوي
ً
وأنواع الوقود البديلة األخرى إلى أن الهند قد تحتاج إلى
االستثمار بكثافة في البنية التحتية لمركبات الركاب
مثل محطات الشحن الكهربائية ونقل الوقود ومزج الوقود
الحيوي من أجل تنفيذ سياسات وقود مركبات الركاب
عالوة على ذلك ،تفتقر الهند إلى
في المدن بسالسة.
ً
التدخالت السياسية في قطاع نقل البضائع الذي يعتبر
أعلى مصدر لالنبعاثات في قطاع النقل البري بالهند.
ويقدم تحليلنا لسياسات وقود السيارات ومعايير
االنبعاثات فرصة ألوبك لتقدير الطلب المستقبلي على
النفط الخام في الهند.

5

المقدمة
مطردة خالل
زيادة
ازدادت واردات الهند من النفط الخام
ً
ً
السنوات القليلة الماضية ،حيث أن الركود في اإلنتاج
المحلي لم يواكب الطلب المحلي المتزايد .و ُتعد الهند
والصين السوقان الواعدان للدول المنتجة للنفط ،حيث
تضاعفت وارداتهما من  .2006-2016وتجاوزت الصين
اآلن على الواليات المتحدة لتصبح أكبر مستورد للنفط
بشكل
أيضا
الخام في العالم .وارتفعت الواردات الهندية ً
ٍ
حاد ،حيث تجاوزت الهند اليابان في عام  2017لتصبح
ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم (رابطة
كيب أوتواي  .)2016وقد كان لهذا النمو انعكاسات
على منتجي النفط على مستوى العالم ،وخاصة أولئك
الموجودين في الشرق األوسط .ويعد نمو الطلب القوي
أمرا
في أسواق االستيراد الرئيسة في الهند والصين ً
ضرور ًيا لضمان تحقيق العائدات التي تحتاجها هذه البلدان
المصدرة للنفط لتمويل ميزانياتها .و ُيعد فهم الدوافع
االقتصادية لواردات الخام الهندية والسياسات المحلية

أمرا بالغ األهمية في مساعدة
التي تؤثر على نمو الطلب ً
منتجي النفط على التخطيط للعقدين المقبلين.
يحلل هذا البحث سياسات الوقود الهندي للسيارات
ويهدف إلى مساعدة صانعي السياسة على وضع
سياسات محلية للوقود قد يكون لها تأثيرات دولية.
ويكمن الدافع الرئيس للطلب الهندي في نموه
االقتصادي العام مما أدى إلى زيادة الطلب على الطاقة
والقوة الشرائية والطلب على النقل الخاص.
نما استهالك المصادر األولية للطاقة في الهند بقوة،
كما يتضح من الشكل ( )1خالل السنوات القليلة الماضية
مع نمو قوي للغاية في استهالك النفط الخام حيث زاد
ناتجها المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد من الدخل.

الشكل  .1استهالك المصادر األولية للطاقة التقليدية في الهند.
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* الكهرباء من مصادر الطاقة المائية والنووية وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر :وزارة اإلحصاء وتنفيذ البرامج.
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المقدمة
راكدا لعدة
ظل إنتاج النفط الخام المحلي في الهند ً
سنوات ،كما يوضح الشكل  ،2بينما نمت واردات النفط
الخام بمعدل نمو سنوي مركب بلغ  %6.59في الفترة
من  .1970-2017وتباطأ إنتاج النفط الخام بسبب الحالة
السيئة ألنشطة التنقيب والتطوير في البالد .ونتيجة
كبيرا على واردات
اعتمادا
لذلك ،أصبحت الهند تعتمد
ً
ً
النفط الخام (الشكل ( )2أدناه) ،حيث وصلت إلى مستوى
اعتماد بلغ  %82.8في نهاية السنة المالية األخيرة 2017-
( 2018جريدة ذا إيكونوميك تايمز .)2018

دفع النمو في الواردات (كما هو موضح أعاله) صانعي
السياسة في الهند إلى معالجة مسألة أمن الطاقة
من خالل تنويع مصادر اإلمداد واالستثمار في أصولأيضا .وتطورت
النفط في الخارج وباستبدال الوقود ً
هذه السياسة على مدى فترة تشكيل األساس القوي
لسياسات وقود السيارات.

الشكل  .2النفط الخام -اإلنتاج والواردات الهندية.
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المصدر :وزارة االحصاء وتنفيذ البرامج.
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تطوير سياسات الوقود
المتعلقة بالبدائل والسياسات المتعلقة بالمشكالت
البيئية.

ُيص ّنف هذا القسم سياسات وقود السيارات حسب نمط
تطورها .وتنقسم إلى فئتين رئيسيتين :السياسات
الشكل  .3فئات سياسة الوقود.

اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت
اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺎت
أﻣﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ

ﺳﻴﺎﺳﺎت
اﻻﺳﺘﺒﺪال
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سياسة البيئة الوطنية ( )NEPوخطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ ( )NAPCCوالوكالة الوطنية المعنية بالموائل المستدامة
( )NMSHومهمة آتال لتجديد الشباب والتحول الحضري ()AMRUT
المصدر :حكومة الهند والوزارات ذات الصلة.
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تطوير سياسات الوقود

سياسات استبدال الوقود
تعد صناعة السيارات في الهند إحدى أكبر الصناعات
في العالم .إذ بلغ حجم مبيعاتها في عام  2016ما
يعادل  %7.1من الناتج المحلي اإلجمالي في الهند
(وزارة الصناعات الثقيلة والمؤسسات العامة .)2016
وستزيد المخاوف بشأن أمن الطاقة في الهند بسبب
النمو السكاني المرتفع وارتفاع الطلب على السيارات
من أهمية سياسات استبدال الوقود .ويبحث هذا القسم
في سياسات االستبدال التي تتناول أمن الطاقة واألثر
البيئي.

1970في أعقاب أزمة النفط في تلك السنة وبالتزامن
مع إنشاء لجنة سياسة الوقود التابعة لها ،المكلفة
وقدمت اللجنة تقريرها
بتحديد السياسة الوطنية للوقودّ .
األولي “سياسة الوقود في السبعينات” في مايو 1972
شموال
الذي أعقبه “تقرير لجنة سياسة الوقود” األكثر
ً
في أغسطس ( 1974حكومة الهند  .)1974وفي عام
تقريرا عن أسعار النفط الدولية وأمن
 ،1974أصدرت
ً
الطاقة كان الهدف الرئيس منه وضع مزيج مناسب من
أيضا
السياسات للهند حتى  .1990-1991الحظت اللجنة ً
أن النفط المستورد المستخدم في قطاعات أخرى غير
النقل ُيمكن استبداله بالفحم (لجنة التخطيط .)1974

نشأت السياسات الوطنية للوقود في الهند في أكتوبر

تقرير لجنة سياسة الوقود

الشكل  .5سياسات استبدال الوقود في الهند
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺰج
اﻹﻳﺜﺎﻧﻮل

ﺧﺮﻳﻄﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻬﻴﺪروﺟﻴﻨﻴﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻟﺤﻴﻮي

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ

اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﻠﻮﻗﻮد اﻟﺤﻴﻮي

ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻬﻤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻘﻞ اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻲ****
2002

2006

2009

2013

2017

2018

خطة المهمة الوطنية للتنقل باستخدام الطاقة الكهربائية.
المصدر :حكومة الهند والوزارات ذات الصلة.

خريطة طريق وطنية للطاقة الهيدروجينية
أطلق المجلس الوطني للطاقة الهيدروجينية في عام
 2006خريطة الطريق الوطنية للطاقة الهيدروجينية
في الهند تحت إشراف الوزارة الوطنية للطاقة الجديدة

سياسات وقود السيارات في الهند :التطور والتحديات

والمتجددة وكان الهدف من خريطة الطريق في نهاية
المطاف تقديم حلول طويلة األجل لمشكالت الطاقة
أيضا إلى ضمان أمن الطاقة
المتنامية .وتهدف ً
وتحديد السبل التي ستؤدي إلى إدخال تدريجي للطاقة
الهيدروجينية وتسريع جهود التسويق وتيسير إنشاء
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تطوير سياسات الوقود
البنية التحتية للطاقة الهيدروجينية في البالد .وقد وضعت
الحكومة مبادرتين كجزء من خريطة الطريق“ :المبادرة
الخضراء للنقل في المستقبل” لتطوير وإظهار محركات
االحتراق الداخلي التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية
والمركبات القائمة على خاليا الوقود “والمبادرة الخضراء
لتوليد الطاقة” لتطوير وعرض محركات االحتراق الداخلي
التي تعمل بالطاقة الهيدروجينية ونظم توليد الطاقة
الالمركزية القائمة على خاليا الوقود .وضعت المبادرة
هدفا يتمثل في مليون
الخضراء للنقل في المستقبل ً
مركبة تعمل بمحركات االحتراق الداخلي التي تعمل
بالطاقة بالهيدروجينية على الطريق بحلول عام 2020
(الوزارة الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة لعام .)2006
في عام  ،2002بدأت وزارة البترول والغاز الطبيعي
برنامجا تجريب ًيا لمزج اإليثانول وجعلته إلزام ًيا في تسع
ً
واليات هندية وأربعة أقاليم اتحادية لشركات النفط لمزج
اإليثانول بنسبة  %5مع البنزين في محاولة لتنويع مزيج
وشكلت لجنة التخطيط لجنة تطوير
الوقود الهندي.
ّ
الوقود الحيوي في يوليو  .2002وأوصت الهند في
تقريرها الصادر في يوليو  2003بالتقدم التدريجي نحو
استخدام الوقود الحيوي (بانديوبادياي .)2015

السياسة الوطنية للوقود الحيوي
قدمت الوزارة الوطنية للطاقة الجديدة
في عام ّ ،2009
والمتجددة سياستها الوطنية بشأن الوقود الحيوي لتعزيز
أنواع بديلة من الوقود .وتهدف إلى تعميم الوقود الحيوي
رئيسا في قطاع النقل ،مما
دورا ً
بحيث يمكن أن يؤدي ً
يضمن توفر الحد األدنى من مستوى هذا الوقود بسهولة
في السوق لتلبية الطلب على الطاقة في البلد في أي
هدفا يتمثل في مزج  %20من الوقود
وقت .واقترحت ً
الحيوي بالبنزين بحلول عام  .2017وستوفر عمليات
كبيرا إضاف ًيا للبحث والتطوير في
زخما
ً
الدعم واإلعانات ً
أنواع الوقود الحيوي والحوافز المالية (الوزارة الوطنية
للطاقة الجديدة والمتجددة  .)2009ومع ذلك ،راجعت
الحكومة في عام  2018سياستها الخاصة بالوقود الحيوي
مع السياسة الوطنية للوقود الحيوي التي كان من أهمها
سياسات وقود السيارات في الهند :التطور والتحديات

توفير تمويل فجوة جدوى تطبيقها على مصانع بيولوجية
لإليثانول من الجيل الثاني بقيمة  50مليار روبية هندية
على مدار ست سنوات باإلضافة إلى الحوافز الضريبية
(الوزارة الوطنية للطاقة الجديدة والمتجددة .)2018

الخطة الوطنية لمهمة التنقل باستخدام الطاقة
الكهربائية
في عام  ،2011وافقت الحكومة الهندية على المهمة
الوطنية للتنقل بالطاقة الكهربائية .تبع ذلك بعامين
الخطة الوطنية للتنقل باستخدام الطاقة الكهربائية
قدمتها وزارة الصناعات الثقيلة والمؤسسات
التي ّ
العامة .ويكمن هدفها في تحقيق األمن القومي للوقود
من خالل الترويج للمركبات الهجينة والكهربائية بهدف
تحقيق مبيعات تتراوح بين  6و 7ماليين مركبة هجينة
وكهربائية سنو ًيا .ولتحقيق هذا الهدف الطموح ،تخطط
الحكومة لتقديم حوافز مالية ونقدية .وفي إطار برنامج
الخطة الوطنية للتنقل باستخدام الطاقة الكهربائية،
أطلقت الحكومة خطة تعجيل اعتماد وتصنيع مركبات
هجينة وكهربائية بتكلفة أولية قدرها  750مليون روبية
هندية؛ للمساعدة في إنشاء سوق للمركبات الهجينة
والكهربائية (وزارة الصناعات الثقيلة والمؤسسات العامة
 .)2013وقبل وضع الخطة الوطنية للتنقل باستخدام
قدمت الحكومة المركزية وحكومة
الطاقة الكهربائيةّ ،
الوالية الدعم لتشجيع المركبات الكهربائية.

السياسات البيئية
ساهمت الزيادة في أعداد المركبات في تلوث الهواء
وضعف الصحة العامة في المدن الهندية (معهد الموارد
العالمية  .)2014وقد أدركت الهند الحاجة إلى التعامل مع
المشكالت الصحية والبيئية واتخذت خطوات للتخفيف
من هذه العوامل الخارجية المرتبطة بقطاع النقل .ويوضح
الشكل ( )5السياسات والمبادرات التي اتخذتها الحكومة
للتعامل مع هذه المشكالت.
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الشكل  .6الهند :سياسات الوقود التي تركز على المشكالت البيئية.
أﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺑﺘﻮﺳﻴﻊ ﺧﻄﺔ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻀﻐﻮط

ﻣﻬﻤﺔ آﺗﺎل ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺸﺒﺎب
واﻟﺘﺤﻮل اﻟﺤﻀﺮي وﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻬﻨﺪ
وﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

ﺧﻄﺔ اﻟﻌﻤﻞ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن
ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻤﻨﺎخ

ﺳﻴﺎﺳﺔ
وﻗﻮد اﻟﺴﻴﺎرات

ﺳﻴﺎﺳﺔ
اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮاﺋﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ

أﻣﺮ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ
اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻐﺎز
اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﻟﻤﻀﻐﻮط
ﻓﻲ دﻟﻬﻲ

رؤﻳﺔ وﺳﻴﺎﺳﺔ
وﻗﻮد اﻟﺴﻴﺎرات
ﻟﻌﺎم 2025

2002
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سياسة البيئة الوطنية ( )NEPوخطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخ ( )NAPCCوالوكالة الوطنية المعنية بالموائل المستدامة
( )NMSHومهمة آتال لتجديد الشباب والتحول الحضري ()AMRUT
الشكل  .7العدد التراكمي للمركبات المسجلة حسب السنة.
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ﻣﺮﻛﺒﺎت أﺧﺮى*

ﻣﺮﻛﺒﺎت اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

أﺗﻮﺑﻴﺴﺎت ﺟﻴﺪة

ﻣﺮﻛﺒﺎت وﺳﻴﺎرات ﺟﻴﺐ وﺳﻴﺎرات اﻻﺟﺮة

اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ ذات اﻟﻌﺠﻠﺘﻴﻦ

* تشمل المركبات األخرى الجرارات ومركبات خفيفة بعجلتين والمركبات الزراعية.
المصدر :وزارة النقل البري والطرق السريعة ،تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
سياسات وقود السيارات في الهند :التطور والتحديات
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منذ أوائل التسعينيات ،زاد النمو في ملكية السيارات
الخاصة في الهند من القلق بشأن تأثير االنبعاثات
الناتجة عن المركبات على الصحة العامة .واستجابة لذلك
وللضغط العام من أجل الحصول على الهواء النظيف،
أصدرت المحكمة العليا في الهند في عام  1998توجيهات
متعددة بشأن تلوث الهواء .وتطلبت هذه التوجيهات
استبدال جميع المركبات ذات الثالث عجالت وسيارات
األجرة قبل عام  1990بسيارات جديدة بالغاز الطبيعي
المضغوط بحلول مارس  2000وتحويل أسطول الحافالت
بالكامل في دلهي من الديزل إلى الغاز الطبيعي
المضغوط بحلول مارس  .2001وأصدرت المحكمة العليا
أمرا إلى هيئة الغاز المحدودة في الهند لتوسيع
ً
أيضا ً
منافذ الغاز الطبيعي المضغوط من تسعة إلى  80بحلول
فضال عن إصدار أم ٍر آخر في عام 2002
 31مارس 2000
ً
بتوسيع نطاق برنامج الغاز الطبيعي المضغوط ليشمل
قدمت
المزيد من المدن في الهند .ولدعم هذه المبادراتّ ،
حكومات الواليات حوافز مالية وإعانات مالية في شكل
حزم قروض وإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة وضريبة
المبيعات وضريبة المركبات (روي شودري .)2010
بعد سلسلة أوامر وتوجيهات المحكمة العليا ،أصدرت
الحكومة الهندية في عام  2003خطة طموحة لمعالجة
تحديات جودة الهواء من خالل تطبيق معايير انبعاثات
المركبات وسياسة وقود المركبات على مراحل حتى عام
وركزت السياسة على الحد من التلوث الناتج
ّ .2010
أيضا
من المركبات لتقليل تكلفتها االجتماعية ودرست ً
مسألة أمن الوقود .تم وضع معايير الوقود في مرحلة
بهارات ( 2المكافئ األوروبي الثاني) كجزء من سياسة
أيضا خريطة طريق لمعايير الوقود
الوقود التي وضعت ً
 /االنبعاثات المكافئة األوروبية الثالثة لجميع مركبات
اعتبارا من  1أبريل .2005
المدن الخاصة والعامة والتجارية
ً
أيضا بتطبيق معايير االنبعاثات
وأوصت السياسة ً
المكافئة األوروبية الرابعة على جميع المركبات الخاصة
اعتبارا من  1أبريل  .2010وشملت
والخدمية والتجارية
ً
التوصيات األخرى استخدام الغاز الطبيعي المضغوط في
المدن التي بها أعداد كبيرة من المركبات وبرنامج تشجيع
المركبات الخالية من االنبعاثات والترويج لتقنيات إنتاج
سياسات وقود السيارات في الهند :التطور والتحديات

الوقود الحيوي (وزارة البترول والغاز الطبيعي .)2003
تصورت الحكومة أن هذه السياسة ستخضع لمراجعات
ّ
شكلت لجنة من الخبراء لوضع
دورية .وفي عام ّ ،2013
خطة حتى عام  ،2025مع األخذ في االعتبار إنجازات
وتجارب سياسة وقود المركبات لعام  .2003وأوصت
أيضا بمزيج مناسب من أنواع
أحدث نسخة من السياسة ً
وفقا لتوافر البنية التحتية واللوجستيات
وقود المركبات ً
أيضا “الرؤية” المكتوبة
واقتصادات معالجة الوقود .وتوفر ً
باالقتران مع هذه السياسة إرشادات لمعايير انبعاثات
المركبات لمختلف الفئات وخطة لتنفيذها والتدابير
المالية لتمويل التحديث الضروري لمصافي النفط
واللوجستيات وإزالة التشوهات بين الوقود (وزارة البترول
والغاز الطبيعي).
في عام  ،2016كانت الهند تمتلك حوالي  230مليون
مركبة مسجلة (الشكل  )5منها أكثر من  %70من
المركبات ذات العجلتين .وفي عام  ،2016كان هناك
 169مليون مركبة مسجلة ذات عجلتين و 30.2مليون
مركبة مسجلة وسيارات الجيب وسيارات األجرة .وكان
كبيرا من عام
نمو عدد المركبات المسجلة في الهند
ً
 1990إلى عام  ،2016حيث بلغ معدل النمو السنوي
المركب حوالي  .%18.02وتشهد الهند باعتبارها
اقتصادا ناش ًئا زيادة في الطلب على سيارات الطرق،
ً
وبالتالي ستؤدي لزيادة استهالك البنزين والديزل إلى
زيادة تلوث الهواء.

السياسات البيئية الوطنية
لمعالجة المخاوف الشعبية المتزايدة ،أصدرت وزارة البيئة
والغابات وتغير المناخ السياسة البيئية الوطنية التي
وضعت استراتيجية وطنية للنقل الحضري من شأنها
أن تضمن االستثمار الكافي في أنظمة النقل الجماعي
منخفضة التلوث (وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ
 .)2006وفي  30يونيو  ،2008أصدرت الهند خطة عمل
وطنية بشأن تغير المناخ تهدف إلى التخفيف من آثار تغير
المناخ والتكيف معه .وأدركت الحكومة الهندية أن تغير
المناخ يمثل تحد ًيا عالم ًيا وقررت الدخول في مفاوضات
12

تطوير سياسات الوقود
متعددة األطراف بموجب اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
وتضمنت خطة العمل ثمان مهام
بشأن تغيير المناخ.
ّ
فهما أكبر لتغير المناخ والتكيف والتخفيف وكفاءة
عززت ً
الطاقة والحفاظ على الموارد الطبيعية (وزارة البيئة
والغابات وتغير المناخ .)2008

(حكومة الهند  .)2015أطلقت الحكومة في يونيو 2015
ركزت
مهمة أتال لتجديد الشباب والتحول الحضري ،والتي ّ
أساسا على الحد من التلوث من خالل التحول من وسائل
ً
النقل الخاصة إلى العامة وتعزيز وسائل النقل غير اآللية
(وزارة اإلسكان والشؤون الحضرية .)2015

في عام  ،2010أطلقت وزارة التنمية الحضرية المهمة
الوطنية للموائل المستدامة باعتبارها إحدى ثمان مهام
وقدمت
في خطة العمل الوطنية بشأن تغير المناخّ .
استراتيجيات للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة في قطاع
وركزت المهمة الوطنية للموائل المستدامة على
النقلّ .
استخدام وسائل النقل غير المزودة بمحركات وتشجيع
االنتقال المشروط من وسائل النقل الخاصة إلى وسائل
وركزت المهمة الوطنية للموائل المستدامة
النقل العامّ .
أيضا على تقليل مسافات الركاب والبضائع وتعزيز
ً
السكك الحديدية لنقل الركاب والبضائع ووضع معايير
صارمة القتصاد الوقود واستخدام أنواع بديلة من الوقود
وتشجيع المركبات التي تعمل بالبطاريات والمركبات
أيضا إلى تثبيط
الهجينة وأنواع بديلة من الوقود .وتهدف ً
استخدام المركبات الشخصية التي تعمل بالديزل (وزارة
التنمية الحضرية .)2010

في مبادرة مشتركة مع الحكومة االتحادية ،أصدرت
أيضا خطط عمل لتغير المناخ مع
واليات في الهند ً
التركيز على التنمية المتوافقة .شددت الواليات
الهندية على السيطرة على التلوث والتحول في النقل
إلى وسائل النقل العام من خالل نظام النقل السريع
للحافالت ونظام النقل السريع الشامل بسبب الزيادات
في أساطيل المركبات وزيادة تلوث الهواء في المدن
أيضا على التحول إلى طرق
والواليات .وتركز الواليات ً
نقل صديقة للبيئة ،مثل وسائل النقل غير المزودة
بمحركات والتخلص التدريجي من المركبات القديمة
وعدم تشجيع المركبات غير الفعالة عن طريق فرض
ضريبة على الكربون وعقوبات أخرى (وزارة البيئة والغابات
وتغير المناخ  .)2015وقد أنشأت الحكومة الهندية
موجها لمشروعات النقل الجماعي
صندوقا للتنقل األخضر
ً
ً
وطرق وسائل النقل غير المزودة بمحركات واستخدام
أنواع الوقود غير األحفوري وإنشاء اتصال الميل األخير.
وفي إطار مهمة المدن الذكية في الهند ،ترتبط ثالثة من
مباشرا بحلول التنقل (إن آي تي
ارتباطا
المعايير الثمانية
ً
ً
آي أيوج ومعهد روكي ماونتن .)2017

في مؤتمر األمم المتحدة حول تغير المناخ لعام 2009
تعهدت الهند بتقليل
الذي أسفر عن اتفاق كوبنهاغنّ ،
كثافة االنبعاثات في ناتجها المحلي اإلجمالي بنسبة
مقارنة بعام  .2005ولكن في ذلك
تتراوح بين %20-25
ً
الوقت ،اعتقد كثير من الخبراء أن الهند كان بإمكانها فعل
المزيد .وراجعت الحكومة مساهمتها المحددة وطن ًيا في
عام  2015بهدف تقليل كثافة انبعاثات ناتجها المحلي
اإلجمالي من مستويات عام  2005إلى نسبة 33-35
 %بحلول عام  ،2030والحصول على  %40من الطاقة
الكهربائية المركبة على أساس الوقود غير األحفوري
أيضا
وركزت ً
بحلول عام ( 2030بهات وآخرون ّ .)2018
على السياسات والبرامج المتعلقة بتعزيز الطاقة النظيفة
وشبكات النقل الخضراء المستدامة وكفاءة الطاقة
وتطوير مراكز حضرية أقل كثافة من الكربون والحد من
تلوث الهواء وإنشاء مصارف الكربون من خالل زرع الغابات
سياسات وقود السيارات في الهند :التطور والتحديات

تمثل المخاوف البيئية العوامل الرئيسة التي تقود خطط
أيضا
العمل في الوالية .على هذا النحو ،تعزز الخطط ً
استخدام الغاز الطبيعي المضغوط والمركبات الكهربائية
والمركبات التي تعمل بالبطاريات ومزج الوقود الحيوي
عدد من الواليات بالفعل استخدام
والوقود البديل .بدأ ٌ
الغاز الطبيعي المضغوط في أساطيل النقل العامة
أيضا لتقديم
وخططت حكومات الواليات ً
الخاصة بهمّ .
حوافز مالية وإعانات مالية الستخدام الوقود والمركبات
البديلة وتعتزم تطبيق لوائح االنبعاثات األوروبية الموحدة
أيضا على الحد
للمركبات للحد من االنبعاثات .وتركز ً
من استخدام الوقود األحفوري من خالل تحسين الكفاءة
(وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ .)2015
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تطوير سياسات الوقود
. المبادرات في إطار خطط عمل المناخ في الوالية.8 الشكل
الواليات التي تشجع على استخدام الوقود الحيوي

الواليات التي تشجع على استخدام الغاز الطبيعي المضغوط
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الواليات التي تشجع على استخدام المركبات الكهربائية

الواليات التي تشجع على التخلص التدريجي من
المركبات الجديدة
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. تحليل وزارة البيئة والغابات وتغير المناخ بمركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية:المصدر

وتركز العديد من المعايير على تنظيم الملوثات الناتجة
،من السيارات وغيرها من المركبات التي تعمل بالطاقة
أيضا تنظم االنبعاثات الناتجة من الصناعة
ً لكنها
 ويحلل هذا القسم.ومحطات الطاقة واآلالت الصغيرة
برنامج الهند لمراقبة انبعاثات المركبات (بانديف أدكار
.)2013
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تطوير معايير مراقبة انبعاثات المركبات
تعد جودة الهواء مصدر قلق اجتماعي في جميع أنحاء
 ويعد عادم المركبات أحد المصادر الرئيسة.العالم
خاصة عندما
،للتلوث وثمة حاجة ملحة إلبقائه قيد الفحص
ً
قيودا
 وتضع معايير االنبعاثات.يتزايد عدد المركبات
ً
.على كمية الملوثات التي ُيمكن إطالقها في البيئة

 التطور والتحديات:سياسات وقود السيارات في الهند

Lak

تطوير سياسات الوقود
الشكل  .9معايير االنبعاثات في الهند حسب السنة
ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻬﻮاء
)ﻣﻨﻊ وﻣﻜﺎﻓﺤﺔ
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ﻣﺮﺣﻠﺔ
ﺑﻬﺎرات **2

أﻧﻈﻤﺔ
اﻻﻧﺒﻌﺎﺛﺎت
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ﺑﻬﺎرات **2
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ﺑﻬﺎرات **4
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* المقدمة في منطقة العاصمة الوطنية ** ،المقدمة في مومباي وكولكاتا وتشيناي وبنغالور وحيدراباد وسيكوندراباد وأحمد آباد
وبوني وسورات وكانبور وأغرا *** ،المقدمة على الصعيد الوطني.
المصدر :حكومة الهند والوزارات ذات الصلة.

يحدد قانون الهواء (منع ومكافحة التلوث) الصادر عن
الحكومة الهندية لعام  1981المعايير التي ستحدد
بموجبها لوائح انبعاثات المركبات بالتشاور مع المجلس
أيضا
المركزي الهندي لمكافحة التلوث .ويمنح القانون ً
الواليات الهندية الحق في بحث لوائح جودة الهواء التي
وضعتها مجالس التحكم في التلوث ودراستها وإنفاذها
(برلمان الهند .)1981
ُوضعت أول لوائح لالنبعاثات في الهند في عام ،1989
ثم استبدلت بمعايير االنبعاثات في عامي 1991
قيودا على مركبات البنزين والديزل،
و 1992التي وضعت
ً
على التوالي .وفي عام ُ ،1999حددت معايير المعايير
البريطانية األولى الخاصة بمنطقة العاصمة الوطنية.
ووضعت في عام  ،2000بنا ًء على اللوائح األوروبية.
ُ
واستحدثت الحكومة الهندية معايير االنبعاثات هذه
سياسات وقود السيارات في الهند :التطور والتحديات

لتنظيم إنتاج ملوثات الهواء من آالت محرك االحتراق
الداخلي ،بما في ذلك المركبات .ووضع المجلس
المركزي لمكافحة التلوث اللوائح والجدول الزمني
لتنفيذها تحت إشراف وزارة البيئة والغابات (ديزل نت
.)2017
ُوضعت معايير أكثر صرامة تدريج ًيا منذ عام .2000
برنامجا مرحل ًيا لوضع
واقترحت سياسة وقود السيارات
ً
لوائح المعايير البريطانية الثانية-الرابعة لالنبعاثات
والوقود بحلول عام  ،2010مع متطلبات االنبعاثات
للحافالت بين الواليات الناشئة أو المنتهية في المدن
المكتظة بالسكان .وأنشئت لجنة خبراء في إطار لجنة
التخطيط في الهند (إن آي تي آي أيونغ) لوضع معايير
لالنبعاثات تتجاوز المعايير البريطانية الرابعة ولصياغة
سياسة وقود السيارات المحدثة .و ُنشرت رؤية وسياسة
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تطوير سياسات الوقود
وقود السيارات لعام  2025في مايو  .2014وعلى الرغم
من أن هذه التوصيات لم تكن إلزامية ،كانت بمثابة
الخطوة األولى لوضع معايير النبعاثات السيارات (ديزل
نت .)2017
في عام  ،2014أوصى تقرير لجنة الخبراء حول رؤية
وسياسة وقود السيارات لعام  2025بتطبيق معايير
وقود مرحلة بهارات الرابعة على الصعيد الوطني،
وينبغي تنفيذ المعايير البريطانية الخامسة والسادسة
بحلول عام  2020و 2024على التوالي .وأ ّيدت وزارة
البترول والغاز الطبيعي االنتقال من المعايير البريطانية
الرابعة إلى المعايير البريطانية السادسة ،لكن قطاع
السيارات عارض ذلك .في نوفمبر  ،2015نشرت وزارة
النقل البري والطرق السريعة مذكرة تعلن أن المعايير

سياسات وقود السيارات في الهند :التطور والتحديات

البريطانية الخامسة س ُتنفذ في جميع أنحاء البلد ،بد ًءا
من  2019والمعايير البريطانية السادسة بد ًءا من
وطلب من الوزارة في عام  2016المضي
عام ُ .2021
قدما في تنفيذ معايير االنبعاثات للمعايير البريطانية
ً
اقتراح جديد لتنفيذ
السادسة ،وبعدها أعلنت الحكومة عن
ٍ
المعايير البريطانية السادسة من خالل تخطي المعايير
وبدال من ذلك تنفيذ المعايير
البريطانية الخامسة
ً
البريطانية السادسة بحلول عام  .2020ومع ذلك،
ونتيجة لمستويات التلوث الخطيرة في منطقة العاصمة
الوطنية ،أعلنت وزارة البترول والغاز الطبيعي أن وضع
المعايير البريطانية السادسة للوقود سيتم تطويرها
حتى أبريل  2018في تلك المنطقة (ذا إيكونومك تايمز
( .)2017الملحق ،الجداول )1-4
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التعلم من السياسات السابقة
يوضح هذا القسم نتائج سياسات الوقود السابقة والحالية
ومعايير االنبعاثات التي تم تقييمها من حيث أمن الطاقة
واآلثار البيئية والمالية والبنية التحتية الالزمة لتنفيذ
السياسات.

أمن الطاقة
دورا استراتيج ًيا في
دائما ً
تؤدي واردات النفط الخام ً
أمن الطاقة في الهند .ففي عام  ،1956قال جواهرالل
نهرو رئيس الوزراء في البرلمان إن البلد التي ال تنتج
وضع ضعيف (وزارة اإلعالم واإلذاعة .)1958
نفطها في
ٍ
أقرت لجنة سياسة
وبعد أزمة النفط في عام ّ ،1973
الوقود بأهمية أمن الطاقة وأنواع بديلة من الوقود؛
الحقا سياسات تتعلق بالوقود للتعامل مع
ووضعت ً
هذه المشكالت .وأدركت الحكومة أنه ُيمكن تحسين
أمن الطاقة من خالل زيادة تنويع اإلنتاج المحلي ومصدر

االستيراد ،ولكن ال تزال ثمة فجوة كبيرة بين الحاجة
المتزايدة للطاقة وتراجع موارد الطاقة المحلية في البالد.
تستورد الهند حوالي  %82من الطلب على النفط الخام.
وتستهلك  212.75مليون طن متري من النفط سنو ًيا
وتعد ثالث أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم ،حيث
يبلغ استهالكها العالمي من النفط حوالي 4.418.2
مليار طن متري (وزارة البترول والغاز الطبيعي .)2016
على الرغم من تدخالتها السابقة في مجال السياسة،
بشكل ملحوظ،
نمت واردات الهند السنوية من النفط
ٍ
من  148مليون برميل في عام  1990إلى  1.527مليون
برميل في عام  ،2016بمعدل نمو سنوي مركب نسبته
 .%16.4وفي عام  ،2016استحوذ الشرق األوسط على
حوالي  %60من إجمالي واردات الهند من النفط الخام،
والتي ساهمت فيها المملكة العربية السعودية بحوالي
( %34األشكال  10و 11و.)12

الشكل  .10واردات الهند من النفط الخام حسب البلد بمليون برميل في اليوم
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* المقدمة في منطقة العاصمة الوطنية ** ،المقدمة في مومباي وكولكاتا وتشيناي وبنغالور وحيدراباد وسيكوندراباد وأحمد آباد
وبوني وسورات وكانبور وأغرا *** ،المقدمة على الصعيد الوطني.
المصدر :حكومة الهند والوزارات ذات الصلة.
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الشكل  .11يوضح واردات النفط الخام إلى الهند من الشرق األوسط باأللف برميل يوم ًيا (مليون برميل يوم ًيا).
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المصدر :وزارة البترول والغاز الطبيعي.
الشكل  12يوضح حصة واردات الهند من النفط الخام حسب المنطقة لعام 2016
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المصدر :وزارة البترول والغاز الطبيعي.
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التعلم من السياسات السابقة
نتج نمو واردات الهند من النفط الخام خالل الفترة 2006-
 2016عن عوامل مثل الركود في صناعة النفط المحلية
والتأخير في تشغيل مشروعات جديدة وانخفاض اإلنتاج
من حقول النفط الحالية وعدم وجود سياسة شاملة
للعرض وارتفاع الطلب (اتحاد غرف التجارة والصناعة
الهندية .)2012
حظيت الهند من السنة المالية  ،2016بحوالي  4.7مليار
برميل من االحتياطيات المؤكدة من النفط الخام أو
 ٪0.3من إجمالي احتياطي النفط العالمي (وزارة البترول
وتوقعت لجنة التخطيط الهندية
والغاز الطبيعي ّ ،)2016
في عام  2012أن تستمر احتياطيات الهند من النفط
عاما بمعدل إنتاج يبلغ  763,000برميل
لمدة أقل من ً 20
في اليوم ،وتمتلك الهند حالي ًا  22مصفاة محلية تبلغ
طاقتها اإلنتاجية حوالي  230.07مليون طن سنو ًيا ،أي
أكثر من القدر الكافي لتلبية احتياجات البالد ،وفي عام
َ ،1976أ َّم َمتِ الهند صناعة النفط في البالد في محاولة
للتصدي الرتفاع أسعار الوقود للبالد ،وبالتالي سمح
فقط للشركات المملوكة للدولة بالتنقيب في أحواض
الهيدروكربون (أحواض النفط والغاز) في الهند ،ومع ذلك،
انخفض اإلنتاج في نهاية المطاف ،وبحلول عام ،1993
ونتيجة إلعانات الوقود وأسعار المنتجات البترولية ،لم يعد
هناك تمويل لالستكشافات الجديدة من شركات التنقيب
الحكومية ،ولكن تغير الوضع في عام  1999عندما أنتجت
شركة ريالينس للصناعات المحدودة قدرة تكرير في
الحقول الخضراء بلغت  27مليون طن .وبعد إضافة هذه
بشكل كبير،
القدرة ،زادت واردات الهند من النفط الخام
ٍ
ويرجع ذلك باألساس إلى قدرتها العالية على التكرير
والطلب (هيلمان .)2006
ألنواع بديلة من
مع ذلك ،كان استخدام الهند المتزايد
ٍ
بشكل رئيس بالمخاوف البيئية وكان له
مدفوعا
الوقود
ٍ
ً
تأثير محدود على واردات النفط الخام ،وعلى الرغم من
تطبيق لوائح الغاز الطبيعي المضغوط ،لم يكن هناك
سوى حوالي  3.04مليون مركبة تعمل بالغاز المضغوط
اعتبارا من مارس ( 2017الشكل  ،)16أو حوالي  1في
ً

سياسات وقود السيارات في الهند :التطور والتحديات

المائة من إجمالي المركبات المسجلة ،ومن ضمن
هذا اإلجمالي ،فان معظم المركبات التي تعمل بالغاز
الطبيعي المضغوط ذات ثالث عجالت (وسائل النقل
العام).
ألزم رئيس الوزراء ناريندرا مودي البالد بتخفيض واردات
النفط الخام بنسبة  %10بحلول عام  ،2022وأعلن وزير
البترول والغاز الطبيعي الهندي دارمندرا برادان أن الهند
ستعزز اإلنتاج المحلي للنفط والغاز وستحسن كفاءة
الطاقة وستشجع على استخدام أنواع بديلة من الوقود
والطاقة المتجددة واستبدال الطلب وتحسين عملية
قدمت الهند خطة المهمة
التكرير .وفي عام ّ ،2013
الوطنية للتنقل باستخدام الطاقة الكهربائية (وزارة
الصناعات الثقيلة والمؤسسات العامة  )2013للمركبات
وقدر عرض مقدم من مختبر لورنس بيركيلي
الكهربائيةّ ،
الوطني أن السيارات الكهربائية يمكن أن تقلل فاتورة
استيراد النفط الخام السنوية في الهند بمقدار  14مليار
دوالر سنو ًيا بحلول عام  2030و 100مليار دوالر سنو ًيا
بحلول عام ( 2050بافتراض سعر ثابت للنفط يبلغ 40
دوالرا للبرميل) (مختبر لورنس بيركلي الوطني .)2017
ً
يوجد في الوقت الحاضر نتيجة لبرنامج تعجيل اعتماد
وتصنيع المركبات الهجينة والكهربائية في الهند
 180.000مركبة كهربائية مسجلة في الهند (المجلس
الوطني للسيارات  ،)2019ومع ذلك ،فإن زيادة انتشار
المركبات الكهربائية سيساعد على تقليل واردات النفط
الخام حتى لو كان يخلق صعوبات وتأثيرات جديدة على
الواردات األخرى.

التأثير البيئي
على الرغم من أن سياسة الوقود في الهند كانت تهتم
بشكل
تاريخي ًا بأمن الطاقة وإمكانية الحصول عليها
ٍ
أساسي ،إال أن االهتمام في السنوات األخيرة تحول
إلى القضايا البيئية ،ويعرف صانعو السياسة في الهند
أن البالد معرضة لتغير المناخ واستهدفوا خفض شدة
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الشكل  .13الهند :انبعاثات قطاع النقل حسب السنة.
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المصدر :معهد الموارد العالمية ،تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

انبعاثات الغازات الدفيئة وشجعوا على إنتاج أنواع الوقود
البديلة الستبدال الوقود األحفوري لتقليل كثافة الكربون
(حكومة الهند .)2015

خفضت الهند تدريجي ًا معايير انبعاثات المركبات .إذ
وفقا للمعايير الوطنية
تبلغ معايير جودة الهواء السنوية ً
الجديدة لجودة الهواء المحيط  50ميكروغرام لكل متر
مكعب لثاني أكسيد الكبريت و 40ميكروغرام لكل
متر المكعب لثاني أكسيد النيتروجين .وتعد هذه
المعايير أكثر صلة بالمدن ذات الكثافة العالية للمركبات،
بشكل
ويوضح الشكالن ( )13و( )14أن الهند قلّ لت
ٍ
كبير انبعاثات أكسيد الكبريت من  1997إلى 2014
في مدنها الرئيسية ،وزادت انبعاثات أكسيد النيتروجين
ولكنها ال تزال في نطاق الحد الموصى به ،ومع ذلك،
ظلت االنبعاثات في مدينتي دلهي وكلكتا متجاوزة
معايير انبعاثات أكاسيد النيتروجين الموصي بها
(الشكالن  14و.)15

�g/m3

احتلت الهند60المرتبة الثالثة عالم ًيا في انبعاثات الغازات
الدفيئة في عام  ،2016حيث أتت بعد الصين والواليات
50
األمريكية بنسبة  ٪7من إجمالي االنبعاثات
المتحدة
عالوة على ذلك ،كان قطاع النقل في البالد
العالمية.
ً
40
مسؤوال عن حوالي  232مليون طن من انبعاثات ثاني
ً
أكسيد الكربون (معهد الموارد العالمية  .)2015وزادت
30
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل من 64.6
من ثاني أكسيد الكربون في عام  1990إلى
مليون طن 20
 232مليون طن في عام  ،2014بمعدل سنوي مركب
نسبته  109.56في المئة .ومع ارتفاع عدد السكان ونمو
الناتج المحلي اإلجمالي القويُ ،يتوقع أن تزداد انبعاثات
ثاني أكسيد0الكربون في الهند بمعدل أعلى (الشكل
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الشكل  .14انبعاثات أكسيد الكبريت في المدن شديدة التلوث في الهند.
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المصدر :المجلس المركزي لمكافحة التلوث ،تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
الشكل  .15انبعاثات أكسيد النتروجين في المدن شديدة التلوث في الهند.
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المصدر :المجلس المركزي لمكافحة التلوث ،تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.
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باإلضافة إلى معايير االنبعاثات األكثر صرامة ،زاد
عدد الحافالت التي تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط
والمركبات ذات الثالث عجالت بشكل مطرد منذ أواخر
التسعينيات في أعقاب قرار المحكمة العليا .وفي نهاية
السنة المالية  ،2016كان هناك حوالي  3.04مليون
سيارة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في الهند ،منها

أﻏﺮة
دﻟﻬﻲ
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حوالي  2مليون في مدن جوجارات ودلهي ومنطقة
العاصمة الوطنية (وزارة النقل البري والطرق السريعة
 .)2015ومع ذلك ،ففي ظل عدم وجود تدخالت سياسية
في المستقبل ،يمكن للنمو السريع في إجمالي عدد
المركبات أن يؤدي إلى إحباط الجهود المبذولة بالفعل.

الشكل  .16إضافة مركبات تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط في الهند حسب السنة.
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المصدر :وزارة النقل البري والطرق السريعة ،تحليل مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية.

قد تقلل سياسة الحكومة الهندية الحالية المتعلقة
بالمركبات الكهربائية من انبعاثات الغازات الدفيئة في
المستقبل .بيعت حوالي  42000مركبة كهربائية في
السنة المالية  2012-2013وحوالي  20,000مركبة
هجينة وكهربائية في السنة المالية  .2013-2014أفادت
بيانات برنامج تعجيل اعتماد وتصنيع المركبات الهجينة
والكهربائية في الهند وجود انخفاض تراكمي قدره
 53.3مليار طن من ثاني أكسيد الكربون باإلضافة إلى
انخفاض يومي قدره  104.5مليون طن من ثاني أكسيد
الكربون حتى اآلن (المجلس الوطني للسيارات ،)2019
ومع ذلك ،تستند الخطة الطموحة للمركبات الكهربائية
إلى إجراء مقارنة بين انبعاثات الكربون الناتجة من
المركبات الكهربائية ومركبات محركات االحتراق الداخلي.
وقد ينتج عن المركبات الكهربائية التي تشحنها في الليل
انبعاثات أسوأ من مركبات محركات االحتراق الداخلي،
حيث إن مصادر الطاقة المتجددة في الهند ال تزال
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تفتقر إلى سعة تخزين كبيرة ويتم توليد طاقة التحميل
األساسي من محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم
مع انبعاثات ثاني أكسيد كربون أعلى بكثير ،ويمكن أن
تنجح خطة البالد الرامية إلى تحقيق التزامها المقصود
من اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير المناخ من
خالل التدخل البديل في السياسة المتعلقة بالوقود ،ولكن
هناك قضايا أخرى متعلقة بتنفيذ السياسات في الهند
تتعلق بالبنية التحتية والتمويل (علي وتونجيا .)2018

الدعم المالي والبنية التحتية
وجهت سياسات الوقود في الهند نحو الكربون المنخفض
في السنوات األخيرة بسبب المخاوف البيئية المتزايدة.
ولكن لتنفيذ هذه السياسات تحتاج البالد إلى إصالح
البنية التحتية لقطاع الطرق ومن أجل ذلك ،يلزم تحقيق
زيادة كبيرة في االستثمار.
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التعلم من السياسات السابقة
اقتضت الحاجة إلى تطوير شبكة الغاز الطبيعي
المضغوط في البالد بعد إصدار أوامر المحكمة العليا
لعام  1998بتنفيذ برامج نقل الركاب على سيارات تعمل
بالغاز الطبيعي المضغوط لتأمين إمدادات غير منقطعة
من وقود النقل .وبحلول أكتوبر  ،2017كان لدى الهند
 1273محطة تعمل بالغاز الطبيعي المضغوط (وزارة
أيضا إلى
البترول والغاز الطبيعي  .)2018وتسعى الهند ً
تشغيل مزيدٍ من المركبات ثنائية العجالت بالغاز الطبيعي
المضغوط مع إصدار خطط تجريبية في عام  2016للمدن
الكبرى بما في ذلك نيودلهي ومومباي .وإلجراء تعديل
تحديثي للمركبات ذات العجلتين حتى تعمل بنظام
الغاز الطبيعي المضغوط ،يجب وجود بنية تحتية تتسم
بالكفاءة والمزيد من محطات الغاز الطبيعي المضغوط
نظرا ألن المركبات ذات العجلتين تمثالن غالبية النقل
ً
البري الهندي (جاغاناثان .)2018
اتخذت الهند مبادرة بشأن الوقود الحيوي تهدف إلى
تحسين أمن الطاقة .ولتعزيز الوقود الحيوي ،توفر
تمويال لسد فجوات الجدوى االقتصادية يبلغ
الحكومة
ً
إجماليه  50مليار روبية هندية على مدار ست سنوات،
باإلضافة إلى حوافز ضريبية لمصانع التكرير الحيوي إلنتاج
اإليثانول من الجيل الثاني ،وسيكون هناك إجراء للمزيد
من االستثمارات في البنية التحتية من مصانع التكرير
الحيوية في المناطق الريفية ،ويبدو أن مستقبل الوقود
الحيوي واعد ولكن يجب تحليل الدروس المستفادة من
الماضي (وزارة الطاقة الجديدة والمتجددة .)2018
ُقدرت تكلفة مرحلة البحث والتطوير األولي لخريطة طريق
الهيدروجين الحكومية بحوالي  250مليار روبية هندية،
كما أنشأت وزارة البترول والغاز الطبيعي وشركة النفط
الهندية صندوق رأس مال بقيمة  250مليار روبية هندية
ألنشطة أبحاث الهيدروجين .وسيكون أحد أكبر التحديات
التي تواجهها الحكومة هو تخفيض سعر الهيدروجين
عند مراكز تسليمها إلى مستوى أسعار البنزين والديزل
الهندية من أجل تبرير تبديل المستهلكين (وزارة الطاقة
الجديدة والمتجددة .)2006
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كبيرا بالتنقل باستخدام
اهتماما
تبدي الحكومة الهندية
ً
ً
الطاقة الكهربائية مع سياسات وطنية وشبه وطنية.
ولتعزيز انتشار المركبات الكهربائية ،يوفر برنامج تعجيل
اعتماد وتصنيع المركبات الهجينة والكهربائية في الهند
نفقات أولية بقيمة  750مليون روبية هندية .وفي مايو
دعما مال ًيا قدره  90مليار روبية
قدمت الحكومة ً
ّ ،2018
هندية لبدء المرحلة الثانية من برنامج تعجيل اعتماد
وتصنيع المركبات الهجينة والكهربائية في الهند لمدة
خمس سنوات (فاينانشال إكبريس  ،)2018ويتطلب إلى
جانب التدخالت الحكومية ونمو المركبات الكهربائية وجود
شبكة متسقة ويمكن الوصول إليها من البنية التحتية
لمحطات شحن المركبات الكهربائية .وال يوجد سوى عدد
قليل من محطات الشحن في الهند في الوقت الحالي
وتلك الموجودة في المرحلة التجريبية .وتشير التقديرات
إلى أن منطقة العاصمة الوطنية وحدها قد تتطلب ما
بين  800-1000محطة شحن (مودي  .)2018ومن ث ََّم،
متقدما
تخطيطا
يتطلب دمج نظام التقييم في النظام
ً
ً
وتدخالت في مجال السياسات في مجاالت التنمية
الحضرية والصناعة التحويلية واالستثمارات وسلوك
المستهلكين.
لن تؤثر المركبات الكهربائية على قطاع النقل فحسب
تأثيرا قو ًيا على قطاع الطاقة مما قد
بل ستؤثر ً
أيضا ً
يؤدي إلى زيادة الطلب بنسبة تصل إلى  ،%50وبحلول
عام  ،2030حتى لو أصبحت جميع مبيعات السيارات من
المركبات الكهربائية فسيبلغ الطلب على الكهرباء حوالي
 100تيراواط في الساعة وهو ما يمثل أقل من 400
ميجاواط في الساعة لكل مركبة كهربائية سنوياً .وحتى
عند انتشار المبيعات بنسبة  ،%33فستشكل المركبات
أهمية في البالد بحيث تكون
الكهربائية الجزء األكثر
ً
أعلى حتى من قطاع الصلب أو الصناعات الثقيلة األخرى.
ضخما للبنية التحتية في قطاع
تمويال
وسيتطلب ذلك
ً
ً
الطاقة .ويبدو أن طموحات الهند في مجال المركبات
الكهربائية كبيرة لكنها أثارت االهتمام في الصناعة
واألبحاث (علي وتونجيا .)2018
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الخالصة
تستهلك الهند وقود الديزل أكثر من أي منتج بترولي آخر،
حيث يمثل استهالك المركبات التجارية  ٪38من استهالك
البالد لوقود الديزل في حين يمثل استهالك وسائل النقل
الخاصة والعامة ( %22.7ال تحتسب المركبات ذات الثالث
العجالت المستخدمة في نقل البضائع والركاب) .ومع
تركز سياسة الوقود البديلة في الهند على النقل
ذلكّ ،
العام والخاص ،حيث تشكل المركبات ذات العجلتين
غالبية المركبات الخاصة في الهند التي تستهلك البنزين
بشكل رئيس (خلية تخطيط وتحليل النفط .)2013
ٍ
ُتعد الهند أحد أسرع االقتصادات نمو ًا في العالم
والسادسة من حيث إجمالي الناتج المحلي االسمي
(البنك الدولي  ،)2019وسيؤدي هذا النمو إلى وجود
طلب على السلع التجارية وزيادة حصة نقل البضائع ،وال
يزال اإلنتاج المحلي من النفط يتراجع في ظل عدم وجود
جهود حكومية لوضع سياسة بديلة لوقود نقل البضائع،
ويمكن أن تشهد الهند زيادة أعلى في واردات النفط
الخام .لذا ،سيتعين على الهند تعزيز أمن طاقتها من خالل
شراء إمدادات الطاقة بأسعا ٍر معقولة .وفي حين أن البالد
فضال عن كونها إحدى
لديها فائض في سعة التكرير
ً
البلدان المصدرة للمنتجات البترولية الصافية ،فسيتعين
عليها إجراء استثمارات كبيرة في قطاع التنقيب المحلي
والحصول على احتياطيات الهيدروكربون في الخارج.
فضال عن زيادة القدرة
وسيزيد النمو السكاني في الهند
ً
الشرائية المتزايدة من أي وقت مضى من واردات النفط
الخام من الدول األعضاء في أوبك وخاصة تلك الموجودة
في الشرق األوسط.
سيتطلب مواصلة الهند إلنتاج الوقود النظيف في
مزيج الطاقة الخاص بها من خالل التدخالت السياسية
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بنية تحتية أحدث ودعم مالي .وعلى الرغم من تشجيع
الحكومة الهندية على مشاركة القطاع الخاص من خالل
اإلعانات والدعم المتعدد األغراض ،سيظل تمويل وقود
الطاقة النظيفة هذا يمثل تحد ًيا .وسيؤدي الدفع األخير
بالمركبات الكهربائية إلى خلق أعباء إضافية على البنية
التحتية والمالية على قطاع الطاقة في البالد.
خالل العقد الماضي ،اتخذت الهند العديد من التدابير
للحد من االنبعاثات الضارة في قطاع النقل .وسيؤدي
استمرار هذا التقدم المحرز باإلضافة إلى اتخاذ مزيدٍ من
اإلجراءات إلى تحسين جودة الهواء والصحة العامة ونوعية
الحياة .وعلى افتراض النمو السريع في تخزين المركبات
األقدم ،فقد ترغب الهند في تشديد معايير االنبعاثات
لديها وإدخال أنواع وقود أنظف ،ومع ذلك ،ستكون
هناك تكاليف كبيرة مرتبطة بالمعايير والتقنيات وبرامج
االمتثال الجديدة .حتى إذا طبقت الهند أشد معايير
االنبعاثات والحصول على وقود أنظف ،فستستمر
انبعاثات المركبات في االرتفاع ،ال سيما في المدن
مالءمة
ألن المركبات الخاصة تظل خيار النقل األكثر
ً
للمستهلكين .وبالمثل ،قد يتعين على الهند النظر في
آثار برامج دعم الوقود على انبعاثات المركبات وإال فقد
ُيفضى إلى عدم تطابق بين معايير انبعاثات المركبات
الوقود الخاصة بها.
إذا وضعت الهند خريطة طريق شاملة وصارمة ،فقد يوفر
ذلك الطمأنينة لموردي النفط الخام في البالد .وقد
أيضا في تخفيف تلوث الهواء وتحسين جودته
تساعد ً
طموحا ،وسيعني نمو
في العديد من المدن ،ويبقى هذا
ً
الهند في الوقت الحالي االعتماد أكثر على واردات النفط
الخام.
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الملحق
الجدول  .1معايير االنبعاثات الهندية للمركبات ذات العجالت األربع.
المعيار

المرجع

السنة

الهند 2000
مرحلة بهارات الثاني

يورو 1
يورو 2

2000
2005-2001

مرحلة بهارات الثالث

يورو 3

2010-2005

مرحلة بهارات الرابع

يورو 4

2017-2010

مرحلة بهارات الخامس

يورو 5

(يمكن التغاضي

مرحلة بهارات السادس

يورو 6

المنطقة
في كل أنحاء البالد
منطقة العاصمة الوطنية ومومباي وكلكتا وتشيناي ( ،)2001منطقة
العاصمة الوطنية و 13مدينة ( ،)2003في كل أنحاء البالد ()2005
( )2005منطقة العاصمة الوطنية و 13مدينة أخرى
( )2010في كل أنحاء البالد
( )2010منطقة العاصمة الوطنية و 13مدينة أخرى
( )2017في كل أنحاء البالد

عن تنفيذ مرحلة
بهارات السادس)
2020

البلد بأكملها

المصدر :ديزل نت.

الجدول  .2معايير االنبعاثات الهندية للمركبات ذات العجلتين والثالث عجالت.
المعيار
مرحلة بهارات الثاني
مرحلة بهارات الثالث
مرحلة بهارات الرابع
مرحلة بهارات الخامس
مرحلة بهارات السادس

المرجع
يورو 2
يورو 3
يورو 4
يورو 5
يورو 6

السنة
 1أبريل 2005
 1أبريل 2010
 1أبريل 2017
 1أبريل 2020
البلد بأكملها

المصدر :ديزل نت.
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الملحق
الجدول  .3اثنان من معايير االنبعاثات الهندية لسيارات الركاب.
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مرحلة بهارات الثاني
مرحلة بهارات الثالث
مرحلة بهارات الرابع
مرحلة بهارات الخامس
مرحلة بهارات السادس
المركبات التي تعمل بوقود الديزل

1991
1996
1998
2000
2005
2010
2010
جرى تغيير االقتراح إلى معيار مرحلة بهارات الرابع
2020
1992
1996
2000
2005
2010
2010
جرى تغيير االقتراح إلى معيار مرحلة بهارات الرابع
2020

الهند 2000
مرحلة بهارات الثاني
مرحلة بهارات الثالث
مرحلة بهارات الرابع
مرحلة بهارات الخامس
مرحلة بهارات السادس

المصدر :ديزل نت.
الجدول  .3اثنان من معايير االنبعاثات الهندية لسيارات الركاب.
المرحلة

الهند 2000
مرحلة بهارات الثاني
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نبذة عن المؤلفين
ياجيافالك بهات
ياجيافالك هو محلل بحوث أول في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية حيث
تشمل اهتماماته البحثية تقييم سياسات الطاقة الهندية مع التركيز على الطاقة المتجددة،
قدم حلول التنمية المستدامة ونظام الطاقة المتجددة الالمركزية
وعمل
ً
سابقا باحثًا حيث ّ
للمناطق الريفية في شمال الهند.

جيتندرا رويشودري
جيتندرا زميل أبحاث في مركز الملك عبد الله للدراسات والبحوث البترولية يعمل على
سابقا في االستشارات وتقديم
مشروعات أبحاث الفحم العالمي والطاقة الهندية ،وعمل
ً
المشورة للمنظمات بشأن تدفقات السلع واألسواق.

نبذة تعريفية عن المشروع
في ظل تباطؤ وتيرة النمو االقتصادي في الصين ،يبدو أن الهند ستصبح أكبر اقتصاد سريع النمو ومن
المرجح أن تشهد زيادة في الطلب على واردات النفط والغاز ،ومن المرجح أن يدعم توافر موارد الفحم زيادة
الطلب على الفحم لكن ليس هناك ما يضمن أن التحرك المجتمعي نحو الهواء النقي لن يؤدي إلى توسيع
نطاق أنظمة الطاقة المتجددة والقائمة على الغاز الطبيعي على حساب الفحم ،وسيؤثر التحرك نحو النقل
العام منخفض الكربون ومدى سرعة اعتماد الحركة الذكية على نمو الطلب على النفط في الهند ،وكذلك
التزامها بالتزامات المناخ العالمي.
يشارك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية في فهم العوامل المحفزة الرئيسة للطلب الهندي
المتغير على الطاقة وتقييم أهمية سياسات الطاقة واستراتيجيات األمن للمملكة العربية السعودية والمجتمع
الدولي ،وسيساعد هذا التحليل في توفير فهم أعمق وأشمل لتحديات الطاقة المحلية في الهند والسياسات
الالزمة لمواجهة هذه التحديات ،ويهدف هذا المشروع البحثي إلى دراسة التبعات العالمية للتغ ّيرات التي
تطرأ على أسواق الطاقة في الهند ،ومن ثم تمكين التقييم والتحليل الالزمين للحصول على رؤى متعلقة
ً
وفضل عن ذلك
بالسياسة ،وتمش ًيا مع األهداف العامة لمركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية،
يهدف المشروع إلى مساعدة أصحاب المصلحة خارج الهند على فهم عواقب القرارات التي يتخذها صناع
السياسة الهنود.
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