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تمهيد

لقد كان تلوث الهواء أحد أخطر النتائج السلبية للعقود الثالثة األخيرة من التحول والنمو االقتصادّي في الصين. إّن 
 )World Health Organization [WHO[( ثات تتجاوز المعايير التي توصي منظمة الصحة العالمية َتَركُّزات الملوِّ

بعدم تخطيها في كل منطقٍة حضريٍة رئيسيٍة تقريبًا. إن التكاليف العالية لتلوث الهواء تدفعها التأثيرات الصحية والخسارة في 
َلت نسبة 6.5 في المئة من إجمالّي الناتج المحلّي للصين في كل سنٍة في الفترة الممتدة  إنتاجية القوى العاملة، التي َسجَّ

بين األعوام 2000 و2010، وتتصاعد مع اتجاه سكان الصين إلى الطابع الحضرّي واإلنتاجية بصورة متزايدة.
ثات المستويات  إذا كان للصين أن تحّسن جودة الهواء في المناطق الحضرية إلى النقطة التي ال تتجاوز بها الملوِّ
الُمِضرَّة بالصحة البشرية، فسيكون من الضرورّي تنفيذ سياسات الهواء النقّي بشكٍل عنيف. لكْن لهذه السياسات تكاليف.
الغرض من هذه الدراسة هو توفير تقديراٍت تقريبيٍة للتكاليف المحتملة بالنسبة للصين، من اعتماد إجراءاٍت إضافيٍة 

موسعٍة للحد من تلوث الهواء. ُيَقدِّر التقرير تكاليف ثالثة إجراءاٍت في السياسات من شأنها الحد بشكٍل كبيٍر من َتَركُّزات 
ثات الرئيسية في المناطق الحضرية: الملوِّ

االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعي لالستخدام السكنّي والتجارّي  .1
االستعاضة عن الفحم بأنواٍع من الوقود المتجدد والوقود النووّي من أجل توليد الكهرباء  .2

إلغاء المركبات القديمة واألكثر تسببًا في التلوث.  .3

ُيَتَوقَّع أن تكون هذه الدراسة ذات أهميٍة بالنسبة للحكومة الصينية، والرأي العام الصيني وغير ذلك من الجهات المعنية 
في الصين واألماكن األخرى المعنية بالمناقشة التي تتناول إجراءات الحد من تلوث الهواء.

تم توفير التمويل لهذا البحث بواسطة هبٍة سخيٍة من معهد تانغ )Tang Institute(. َتَوفََّر تمويٌل إضافيٌّ من ِقَبل 
مركز RAND لسياسات آسيا والمحيط الهادئ )RAND Center for Asia Pacific Policy(، والمجلس االستشارّي 

 RAND Justice, Infrastructure, and( RAND للعدل والبنية التحتية والبيئة التابع لمؤسسة RAND لمعهد
.)Environment Advisory Board

تتمثل مهمة مركز سياسات آسيا والمحيط الهادئ في تحسين السياسات عن طريق تزويد صانعي القرارات والرأي العام 
بأبحاٍث دقيقٍة وموضوعيٍة هي أحدث ما تم التوصل إليه بشأن التحديات الحرجة التي تواجه آسيا والعالقات األمريكية-

اآلسيوية في مجال السياسات.

RAND Environ�( للبيئة والطاقة والتنمية االقتصادية RAND  عن برنامج مؤسسة
)ment, Energy, and Economic Development

 RAND( للبيئة والطاقة والتنمية االقتصادية RAND ُأجِرَي البحث الذي ُنِقَل في هذا التقرير ضمن برنامج مؤسسة
Environment, Energy, and Economic Development program(، الذي يعالج المواضيع المتعلقة بالجودة 

البيئية وتنظيمها، وموارد المياه والطاقة وأنظمتها، والمناخ، والمخاطر والكوارث الطبيعية، والتنمية االقتصادية داخليًا 
وعالميًا على حٍد سواء. تم توفير الدعم ألبحاث البرنامج من وكاالٌت حكومية، ومؤسسات، والقطاع الخاص.

 RAND Justice, Infrastructure, and( للعدل والبنية التحتية والبيئة RAND إّن هذا البرنامج جزٌء من معهد
Environment Division(، التابع لمؤسسة RAND، المخصص لتحسين السياسات وعملية صنع القرارات في مجموعٍة 
كبيرٍة من مجاالت السياسات، ويشمل ذلك العدالة المدنية والجنائية، وحماية البنية التحتية واألمن الداخلّي، وسياسات النقل 
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والطاقة، وسياسات البيئة والموارد الطبيعية.
)Keith Crane( ينبغــي إرســال األسئلــة أو التعــليقــات بشــأن هــذه الدراســة إلى قــائَدي المشــروع، كيــث كريــن 

)Keith_Crane@rand.org( وديبرا نوبمان                         )Debra_Knopman@rand.org(. للمزيد 
من المعلومات حول برنامج البيئة والطاقة والتنمية االقتصادية، الرجاء زيارة الموقع اإللكترونّي التالي:

eeed@rand.org :أو االتصال بالمدير على العنوان اإللكترونّي التالي http://www.rand.org/energy

)Debra Knopman(
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الملّخص

المشكلة

لقد كان تلوث الهواء أحد أخطر النتائج وبااًل للعقود الثالثة األخيرة من التحول والنمو االقتصادّي في الصين. مع 
أّن الحكومات الصينية — الفيدرالية، واإلقليمية، والبلدية — قد قامت بجهوٍد كبيرٍة في هذا المجال، وقد تحسنت جودة 
ثات المعايير التي توصي  الهواء بحسب بعض المقاييس، إال إّن هذا األمر يظل مشكلًة خطيرة: تتجاوز َتَركُّزات الملوِّ

منظمة الصحة العالمية )]World Health Organization [WHO( بعدم تخطيها في كل منطقٍة حضريٍة رئيسيٍة 
َلت نسبة  تقريبًا. التكاليف الكبيرة لتلوث الهواء تدفعها التأثيرات الصحية والخسارة في إنتاجية القوى العاملة، التي َسجَّ

6.5 في المئة من إجمالّي الناتج المحلّي )]Gross Domestic Product [GDP( للصين في كل عاٍم من الفترة 
الممتدة بين األعوام 2000 و2010، وتتصاعد مع اتجاه سكان الصين إلى الطابع الحضرّي واإلنتاجية بشكٍل متزايد.
لقد كانت الحكومة الصينية آخذًة بتنفيذ إجراءاٍت في سياسات مكافحة تلوث الهواء، مشابهٍة لتلك التي تعتمدها 

اقتصاداٌت صناعيٌة أخرى:

1.  دعم استخدام أنواع الوقود أو فرضه — مثل الغاز الطبيعّي، والوقود النووّي وأنواع الوقود المتجدد — التي 
ثات هواٍء أقل عند االحتراق من تلك التي تنبعث من الفحم تنبعث منها ملوِّ

ثات 2.  فرض إلغاء المركبات اآللية، والغاليات، وغير ذلك من األجهزة التي تنبعث منها مستوياٌت عاليٌة من الملوِّ
3.  فرض تركيب أجهزٍة لمكافحة التلوث على المصادر الثابتة الرئيسية والمركبات اآللية.

ثات المستويات  ذا كان للصين أن تحّسن جودة الهواء في المناطق الحضرية إلى النقطة التي ال تتجاوز بها الملوِّ واإ
المضّرة بالصحة البشرية، فسيكون من الضرورّي تنفيذ سياساٍت مثل هذه بشكٍل عنيف. لكْن لهذه السياسات تكاليف. 
الغرض من هذه الدراسة هي تقييم التكاليف المحتملة العتماد إجراءاٍت إضافيٍة موسعٍة لمكافحة التلوث، بالمقارنة مع 

َمت هذه الدراسة بحيث تساهم في النقاش المتعلق بهذه اإلجراءات، والذي يجري في  منافع التحسن في جودة الهواء. ُصمِّ
أوساط الحكومة الصينية، والرأي العام الصيني، وغير ذلك من الجهات المعنية في الصين وأماكن أخرى.

الحلول

االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعّي أو البروبين )Propane( لالستخدام السكنّي والتجارّي

لكي تتمكن مدن الصين من استيفاء معايير منظمة الصحة العالمية )WHO( في ما يتعلق بجودة الهواء، سوف 
يضطر المستخِدمون السكنيون والتجاريون إلى التوقف عن إحراق الفحم، والكتلة البيولوجية، والنفايات البالستيكية في 
المناطق الحضرية. على امتداد العقود العديدة الماضية، وجدت معظم البلدان أّن الحد الفعال من انبعاثات الغاليات 

والمواقد المستخدَمة للتدفئة والطبخ في المساكن واألماكن التجارّية في المناطق الحضرية يستلزم االستعاضة عن الفحم 
بالغاز الطبيعّي، أو البروبين )propane(، أو الحرارة الكهربائية التي تولدها أنواع وقوٍد سوى الفحم.

لقد أحرقت اأُلَسر والمؤسسات التجارية في الصين 114 مليون طن من الفحم عام 2011، وهي كمية تعادل نسبة 
3.2 في المئة من إجمالّي االستهالك الوطنّي. األفران والمواقد المنزلية التي ُتحِرق الفحم يصعب تزويدها بأجهزة 

مكافحة التلوث، وكذلك الحال بالنسبة للغاليات المستخَدَمة لتدفئة المباني السكنية والتجارية؛ في معظم الحاالت، ويعتبر 
استخدام الغاز الطبيعّي أو البروبين هو أكثر الطرق فعاليًة للحد من التلوث الناتج عن هذه المصادر. ولكن، من أجل 
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تحقيق استبداٍل مثل هذا، على الصين شراء 88 مليار متٍر مكعٍب إضافيٍّ من الغاز الطبيعّي — وتلك زيادٌة تبلغ 60 
في المئة على المجموع البالغ 147 مليار متٍر مكعٍب من الغاز الطبيعّي الذي استهلكته الصين عام 2012.

االستعاضة عن الفحم بأنواع وقوٍد أنقى من أجل توليد الكهرباء

إّن نصف مجموع الفحم الذي ُيحَرق في الصين ُمستخَدٌم لتوليد حصٍة كبيرٍة جدًا من الكهرباء فيها، وهو ما يساوي 
نسبة 79 في المئة خالل السنوات األخيرة. من أجل الوصول إلى مستوياٍت صحيٍة من جودة الهواء، على الصين أن 
تستبدل كميًة كبيرًة من الطاقة الكهربائية الناتجة عن إحراق الفحم، السيما ضمن أو قرب المراكز السكانية الرئيسية، 

بتوليٍد من محطاٍت للطاقة تستخدم أنواع وقوٍد أخرى أقل تلويثًا، مثل الغاز الطبيعّي، أو الوقود النووّي، أو طاقة الرياح 
أو الطاقة الشمسية. 

يعادل الفحم حصًة أصغر بكثيٍر من توليد الكهرباء في الواليات المتحدة والعديد من البلدان في أوروبا — 40 في 
المئة بالنسبة للواليات المتحدة عام 2013. لو أرادت الصين أن تتمكن من معادلة الرقم األمريكّي، لكان عليها أن تحد 
من التوليد الناتج عن إحراق الفحم 39 نقطًة مئوية، أو 1.918 تريليون كيلوواط-ساعة )KWh( عام 2012. إّن هذا 
األمر ليس بعيدًا عن الواقعية بالكامل، إنما: قد يحّد إيقاف محطات الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم ذات األداء األسوأ 

في الصين عن العمل من مجموع انبعاثات الُجَسيمات وثاني أكسيد الكبريت )sulfur dioxide( بما يربو على 25 في 
المئة على المستوى الوطنّي.

كّنا قد ذكرنا أّنه سوف يتحتم على الصين أن َتسَتعيض بالغاز الطبيعّي، أو أنواع الوقود المتجدد، أو الطاقة النووية 
من أجل الحد من استخدام الفحم في توليد الكهرباء. إّن لدى الصين مشاريع لتوسيع قوة الطاقة الكهرومائية من 249 

جيغاواط )GW( إلى 325 جيغاواط، ما يمّكن من توليد 0.264 تريليون كيلوواط-ساعة، أي ما يوازي 5.3 نقاٍط 
مئويٍة من الطاقة الناتجة عن إحراق الفحم عام 2012. يمكن أن توّلد الرياح 0.996 تريليون كيلوواط-ساعة، أي 20 

في المئة من الكهرباء التي تم توليدها في الصين عام 2012. ستحتاج الصين إلى تأسيس منشآٍت تولد طاقًة إضافيًة 
من الرياح تبلغ 540 جيغاواط، مما يتجاوز طاقة الرياح التي توفرت لديها عام 2012 وَقدُرها 62 جيغاواط من أجل 

بلوغ هذا الهدف، على افتراض أّن الجيغاواط اإلضافّي من طاقة الرياح يولد مستوياٍت من الطاقة مماثلًة لما تولده 
الحقول الحالية. بوسع محطات الطاقة النووية تزويد الفارق البالغ 0.658 تريليون كيلوواط-ساعة، أو 15.2 في المئة 

من ُمخَرج الصين من الطاقة الكهربائية عام 2012. نقّدر أّن الحاجة ستدعو لبناء منشآٍت إضافيٍة بطاقٍة نوويٍة تبلغ 
84 جيغاواط من أجل توليد هذه الطاقة، وذلك يفوق بنسبة 45 في المئة الهدف الحالّي للصين، الذي يبلغ 58 جيغاواط 

إضافّي بحلول عام 2020. هذا الهدف ال يأخذ بعين االعتبار الطلب اإلضافّي على القدرة التوليدية جراء النمو 
االقتصادّي المستمر.

إلغاء المركبات القديمة

لقد كانت المركبات اآللية مصدرًا سريع التصاعد لتلوث الهواء في الصين، السيما بالنسبة النبعاثات أكاسيد 
النيتروجين )nitrogen oxides(. كانت الصين تعالج هذه المشكلة عن طريق اعتماد معايير االتحاد األوروبّي 

نفاذها. معظم المركبات اآللية التي تُباع في الصين تصنعها مشاريُع مشتَركٌة بين  المتشددة المتعلقة بتلوث الهواء واإ
الشركات الدولية للسيارات والشركات الصينية، مما يعني أّن المنِتجين الصينيين الداخليين يستطيعون الوصول إلى 

تكنولوجيات مكافحة التلوث التي يستخدمها المصّنعون الدوليون. إذًا، ليس هناك عائٌق تكنولوجيٌّ في صناعة المركبات 
اآللية أمام تركيب أجهزٍة لمكافحة التلوث تتمكن من استيفاء المعايير األوروبية الحالية بشأن االنبعاثات. في الواقع، 

 )Beijing( إن أكثر التكنولوجيات تشددًا متوفرٌة في الصين بالفعل، ويجري تركيبها في المركبات التي تُباع في بيجين
ومدٍن أخرى ُجِعَلت فيها مسألة الحد من التلوث الناشئ من المركبات اآللية أولوية.
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إَن إلغاء المركبات الشديدة التسبب بالتلوث التي بقيت على طرق الصين السريعة، هو أكثر الطرق فعاليًة للحد من 
تلوث الهواء الصادر عن مركباٍت آليٍة موجودٍة مسبقًا على الطريق. من أجل الحد بشكٍل كبيٍر من االنبعاثات الصادرة 
من المركبات اآللية، على الصين أن تلغَي كل المركبات البالغ عددها 14,514,000 مركبة، والتي تملك أجهزًة بدائيًة 
لمكافحة التلوث أو ال تملك أيًا منها على اإلطالق. لو كانت هذه المركبات قد ُألغَيت عام 2009، ألدى إلى إزالة 70 
في المئة من أول أكسيد الكربون )carbon monoxide(، و70 في المئة من الهيدروكربونات المتطايرة، و61 في 

المئة من أكاسيد النيتروجين، و76 في المئة من الُجَسيمات المنبعثة من السيارات في الصين في ذلك العام.

التكاليف التقريبية لتحسين جودة الهواء

اإلجراءات الُمقَتَرحة هنا، والتي جرى تنفيذها جميعًا بشكٍل جزئيٍّ من ِقَبل الحكومة الوطنية أو الحكومات البلدية 
في الصين، من شأنها أن تؤدَي إلى تحسيناٍت كبيرٍة في جودة الهواء في المناطق الحضرية. سوف يتم التوصل إلى 
 )nitrogen oxides( وأكاسيد النيتروجين ،)sulfur dioxide( الحد من َتَركُّزات الُجَسيمات، وثاني أكسيد الكبريت
بنسبة الربع على األقل، وعلى األغلب، بما يفوق ذلك بكثير، مما سيؤدي إلى الحد بشكٍل كبيٍر من تكاليف الرعاية 

الصحية السنوية والخسارة في تكاليف اإلنتاجية التي يفرضها تلوث الهواء على البلد.
كما هو مَبيٌَّن في الجدول رقم S.1، هذه اإلجراءات لن تكون عديمة الكلفة. ُنَقدُِّر أنه، في حال تنفيذها، فإّن النفقات 
السنوية المتكررة لهذه السياسات قد تتراوح بين 32 مليار دوالر أمريكّي و52 مليار دوالر أمريكّي، جّراء االستعاضة 

عن الفحم بالغاز الطبيعّي للتدفئة في المساكن واألماكن التجارّية، و184 مليار دوالر أمريكّي لالستعاضة عن نصف 
عملية توليد الطاقة الناتجة عن إحراق الفحم في الصين بأنواع الوقود المتجدد أو الطاقة النووية، مما ُيضاف إلى 

مجموع النفقات المتكررة الذي يتراوح بين 215 مليار دوالر أمريكّي و235 مليار دوالر أمريكّي سنويًا. عند طرح 
قيمة الفحم )75 مليار دوالر أمريكّي( الذي ستحل محله أنواع الوقود األخرى، سوف تتراوح التكاليف السنوية الصافية 

ذا َقدَّرنا أّن الكلفة السنوية  في مجموعها الكلّي بين 140 مليار دوالر أمريكّي و160 مليار دوالر أمريكّي سنويًا. واإ
لتلوث الهواء في الصين تبلغ 6.5 في المئة من إجمالّي الناتج المحلي )GDP( لألمة — أي ما يساوي 535 مليار 

دوالر أمريكّي تقريبًا عام 2012 — فإّن هذه االستثمارات تمّثل أقل من ثلث هذا المبلغ.
من بين المبادرات الثالث في السياسات التي َجَرت مناقشتها في هذه الدراسة، يجب أن تكون األولوية القريبة 

األمد االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعّي في االستخدام السكنّي والتجارّي. الغاليات والمواقد التي يكون وقودها الفحم 
والخشب والنفايات تشتهر ِبَبعث التلوث. التأثيرات الصحية الوخيمة النبعاثات هذه المصادر على الصحة ومتوسط 

العمر الُمَتَوقَّع في الصين، السيما شمال الصين، قد جرى توثيقها بشكٍل جيد. إّن إنهاء استخدام هذه األنواع من الوقود 
سوف يحّسن جودة الهواء بشكٍل كبيٍر في المناطق الحضرية، السيما في أشُهر الشتاء، ويحد كثيرًا من عدد األيام التي 

تكون جودة الهواء فيها سيئًة جدًا.
 بمقداٍر يتراوح بين 32 مليار دوالر أمريكّي و52 مليار دوالر أمريكّي سنويًا، سوف تكون تكاليف إنهاء االستخدام

السكنّي والتجارّي للفحم أقل بكثيٍر من مبلغ 184 مليار دوالر أمريكّي، الذي قّدرنا أنه الزٌم لالستعاضة عن الطاقة 
الناتجة عن إحراق الفحم بالطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة النووية. إّن االستعاضة عن الطاقة الناتجة عن إحراق 

نه سوف  الفحم بمصادَر أخرى من الطاقة هو أكثر إجراءات السياسات كلفًة من بين الثالثة التي ُنجري تقييمًا لها، واإ
 total suspended particulates[( يكون األكثر إسهامًا في الحد من إجمالّي انبعاثات مجموع الجزيئات المعلقة

TSP]( وثاني أكسيد الكبريت في الصين. ولكن قد ال يكون تأثير االستبدال على جودة الهواء في المناطق الحضرية 
بالحجم الذي يشير إليه التراجع المتوقع في االنبعاثات. إن معظم محطات الطاقة في الصين ال تقع في المناطق 

الحضرية. على الرغم من أّن تلوث الهواء المحمول بواسطة الرياح، والذي تسببه محطات الطاقة التي تعمل بالطاقة 
الناتجة عن إحراق الفحم هو عامٌل أساسيٌّ في تحديد جودة الهواء في المناطق الحضرية في الصين، فإن مصادر تلوث 
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الهواء الواقعة داخل حدود المدينة هي بشكٍل عامٍّ ذات تأثير أكثر مباشرًة. ستدعو الحاجة لنمذجٍة تفصيليٍة من أجل 
احتساٍب كميٍّ محدٍد للمساهمات النسبية لهذه المصادر اإلقليمية مقابل المصادر المحلية، لكْن عند أخذ كل األمور بعين 
االعتبار، من المرجح أّن إنهاء استخدام الفحم في االستخدام السكنّي والتجارّي داخل المناطق الحضرية، سيكون األعلى 

من حيث األولوية في األمد القريب.

الجدول رقم S.1: التكاليف السنوية لسياسات الحد من تلوث الهواء في الصين

الكميةاإلجراء في السياسات

 السعر )بالدوالر
 األمريكّي بقيمة 

عام 2012(

الكلفة اإلجمالية )بمليارات 
الدوالرات األمريكية بقيمة 

عام 2012(

االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعّي لالستخدام السكنّي والتجارّي 

متوسط سعر الغاز الطبيعّي الُمسال )LNG( في شرق آسيا عام 
2012

36032/متر مكعب88 مليار متر مكعب

سعر الغاز الطبيعّي الُمسال عند الذروة )LNG( في شرق آسيا 
عام 2012

58752/متر مكعب88 مليار متر مكعب

االستعاضة عن الكهرباء الناتجة عن إحراق الفحم بأنواع وقوٍد أخرى

 0.26 تريليون كيلوواط-ساعةالطاقة المائية
)KWh(

90.30 لأللف كيلوواط-ساعة 
)KWh(

24

 0.89 تريليون كيلوواط-ساعةطاقة الرياح
)KWh(

86.60 لأللف كيلوواط-ساعة 
)KWh(

78

 0.76 تريليون كيلوواط-ساعةالطاقة النووية
)KWh(

108.40 لأللف كيلوواط-ساعة 
)KWh(

82

184المجموع

المجموع اإلجمالّي

215الحد المنخفض )يفترض سعرًا أدنى للغاز الطبيعّي( 

235الحد المرتفع )يفترض سعرًا أعلى للغاز الطبيعّي( 

1,0097475قيمة الفحم الذي جرى توفيره )بماليين األطنان المترية(

مجموع التكاليف السنوية الصافية المباشرة

140الحد المنخفض
160الحد المرتفع

RAND المصدر: حسابات مؤسسة

لقد قطعت الصين شوطًا طوياًل في طريق إلغاء المركبات “ذات الوسم األصفر”، أي السيارات والشاحنات القديمة 
َر إلغاؤها مع نهاية عام 2015؛  والشديدة التسبب بالتلوث. أكثر من ثلث هذه المركبات التي كانت تسير عام 2012 َتَقرَّ

وجميعها يجب أن تختفَي بنهاية عام 2017. لكّن إبعاد السيارات والشاحنات األسوأ من حيث التسبب بالتلوث عن 
الطرقات بأسرع وقٍت ممكٍن من شأنه أن يكون نافعًا. قد ترغب الصين في تنفيذ برامَج محدودٍة إلعادة الشراء، مثل 
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ذاك الذي في دونغوان )Dongguan(، في إقليم غوانغدونغ )Guangdong(، من أجل تسريع إيقاف هذه المركبات 
عن العمل. إّن برامَج مثل هذه تكون قصيرة األجل نسبيًا؛ كل هذه المركبات يجب أن ُتوقف عن العمل بحلول عام 
2017 في ظل اللوائح القائمة. التكاليف غير المتكررة إللغاء المركبات الشديدة التسبب بالتلوث قد تتراوح بين 21 

.)S.2 مليار دوالر أمريكّي و42 مليار دوالر أمريكّي )الجدول رقم

الجدول رقم S.2: التكاليف غير المتكررة إللغاء المركبات القديمة من أجل الحد من تلوث الهواء في الصين

الكميةإلغاء المركبات القديمة
 السعر )بالدوالر األمريكّي

بقيمة عام 2012(

الكلفة اإلجمالية )بمليارات
الدوالرات األمريكية بقيمة

الدوالر عام 2012(

14.51,43021 مليونعلى افتراض أّن كل المركبات القديمة هي سيارات

14.52,86042 مليونعلى افتراض أّن كل المركبات القديمة هي شاحنات

RAND المصدر: حسابات مؤسسة
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شكٌر وِعرفان 

نوّد أن نتقدم بالشكر لمؤسسة تانغ )Tang Foundation( لدعم هذا البحث. أود أيضًا أن أشكر مايكل لوستومبو 
 RAND والمجلس االستشارّي لمركز سياسات آسيا والمحيط الهادئ التابع لمؤسسة )Michael Lostumbo( 

)Advisory Board of the RAND Center for Asia Pacific Policy( لدعم موضوع البحث، الذي كانت نتيجته 
إتمام هذا العمل. الدعم المبكر للبحث من ِقَبل سياو وانغ )Xiao Wang( يحظى بأعظم التقدير. ساعدت المراجعات 

التي تنّم عن التبصر التي قام بها ماثيو إي. كاْهن )Matthew E. Kahn( ونيكوالس برغر )Nicholas Burger( في 
تحسين الورقة بشكٍل كبير. كانت التعليقات التي قدمها كلٌّ من ديبرا نوبمان )Debra Knopman( ومايكل لوستومبو 
 Arwen( مفيدًة جدًا في نقاٍط متعددٍة خالل مسار البحث. نود أيضًا أن نشكر آروين بيكِنل )Michael Lostumbo(

Bicknell( وبلير سميث )Blair Smith( إلنتاجهما الوثيقة بشكلها النهائّي.
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BTU British thermal unit
وحدة الحرارة البريطانية

CO carbon monoxide 
أول أكسيد الكربون 

GDP gross domestic product
إجمالّي الناتج المحلّي

GW gigawatt
جيغاواط

KWh kilowatt hour 
كيلوواط-ساعة

LNG  liquefied natural gas
الغاز الطبيعّي الُمسال

PM10  particulate matter less than 10 microns in diameter
ُجَسيماٌت َيِقّل ُقْطُرها عن 10 ميكرون

PM2.5  particulate matter less than 2.5 microns in diameter
ُجَسيماٌت َيِقّل ُقْطُرها عن 2.5 ميكرون

RMB renminbi
ِرنمينبي

TSP total suspended particulate matter
مجموع الجزيئات المعلقة

µg/m³ micrograms per cubic meter
ميكروغرام في المتر المكعب

VOC volatile organic compounds
ُمَركَّباٌت عضويٌة متطايرة

WHO World Health Organization
منظمة الصحة العالمية

االختصارات





1

1. مقدمة

لقد كان تلوث الهواء أحد أخطر النتائج السلبية للعقود الثالثة األخيرة من التحول والنمو االقتصادّي في الصين. مع 
أّن الحكومات الصينية — الفيدرالية، واإلقليمية، والبلدية — قد قامت بجهوٍد كبيرٍة في هذا المجال، وقد تحسنت جودة 

ثات المعايير التي توصي منظمة  الهواء بحسب بعض المقاييس، فإّن هذا األمر يظل مشكلًة خطيرة: تتجاوز َتَركُّزات الملوِّ
الصحة العالمية )]World Health Organization [WHO( بعدم تخطيها في كل منطقٍة حضريٍة رئيسيٍة تقريبًا.1 
لقد كانت الحكومة الصينية آخذًة بتنفيذ إجراءاٍت في سياسات مكافحة تلوث الهواء، مشابهٍة لتلك التي تعتمدها 

اقتصاداٌت صناعيٌة أخرى:    

1.  دعم أو فرض استخدام أنواع الوقود — مثل الغاز الطبيعّي، والوقود النووّي وأنواع الوقود المتجدد — التي تنبعث 
ثات هواٍء أقل من الفحم عند االحتراق منها ملوِّ

ثات �فرض إلغاء المركبات اآللية، والغاليات، وغير ذلك من األجهزة التي تنبعث منها مستوياٌت عاليٌة من الملوِّ �.2
فرض تركيب أجهزٍة لمكافحة التلوث على المصادر الثابتة الرئيسية والمركبات اآللية. �.3

ثات المستويات  إذا كان للصين أن تحّسن جودة الهواء في المناطق الحضرية إلى النقطة التي ال تتجاوز بها الملوِّ
المضّرة بالصحة البشرية، فسيكون من الضرورّي تنفيذ سياساٍت مثل هذه بشكٍل أكثر عنفًا. لكّن هذه التدابير سوف يكون 
ّن عمليات استبداٍل  لها تكاليف. الغاز الطبيعّي، والطاقة النووية، وأنواع الوقود المتجدد أكثر كلفًة من الفحم في الصين، واإ

واسعة النطاق سيكون من شأنها زيادة كلفة الكهرباء. سوف يتحتم إغالق محطات الطاقة والمركبات المسببة للتلوث 
أو تفكيكها مع ما ينطوي عليه األمر من خسارٍة في هذا النوع من رأس المال. سوف يتحتم على المستهلكين وشركات 

األعمال شراء مركبات، وأجهزة ومحطاٍت للطاقة مزودٍة بأجهزة مكافحة التلوث وتشغيلها، والتي سوف يكون بعضها أغلى 
ثمنًا من المركبات واألجهزة المشابهة التي تسبب نسبة تلوث أعلى.

الغرض

الغرض من هذه الورقة هو توفير تقديراٍت تقريبيٍة للتكاليف المحتملة بالنسبة للصين، من اعتماد إجراءاٍت إضافيٍة 
موسعٍة للحد من تلوث الهواء، ومقارنة هذه التقديرات مع تكاليف الوضع القائم. تَُقيُِّم الورقة ثالثة إجراءاٍت في السياسات 

ثات الرئيسية في المناطق الحضرية: التي من شأنها الحد بشكٍل كبيٍر من َتَركُّزات الملوِّ

�االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعي أو البروبين )propane( للتدفئة في المساكن واألماكن التجارية  �.1
واستخداماٍت أخرى

االستعاضة عن الفحم بأنواٍع من الوقود المتجدد والوقود النووّي من أجل توليد الكهرباء �.2
إلغاء المركبات القديمة التي تخلو من أجهزٍة مناسبٍة لمكافحة التلوث. �.3

تنظيم هذه الدراسة

في الفصل الثاني، َنِصُف ضخامة تلوث الهواء في الصين، مع التركيز على جودة الهواء في المناطق الحضرية 

راِجــع الجدوَليــن رقــم 2.1 و2.2، وهمــا يســتندان إلــى المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة )WHO( حــول جــودة الهــواء، فــي مــا يتعلــق بالُجَســيمات، واألوزون،   1
.)sulfur dioxide( وثانــي أكســيد الكبريــت )nitrogen dioxide( وثانــي أكســيد النيتروجيــن
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الرئيسية، واألحجام الكلية لالنبعاثات ومصادر االنبعاثات، والتكاليف الصحية لجودة هواٍء رديئة. يعرض الفصل الثالث 
الخيارات الثالثة في السياسات المذكورة سابقًا، فيحسب التحوالت في استخدام الوقود وأعداد المركبات التي ينبغي إلغاؤها 

بشكٍل َكّمّي. في الفصل الرابع، ُنَقدِّر تكاليف هذه اإلجراءات في السياسات، ونختم بمناقشٍة تتناول المنافع الصافية.
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إّن النمو االقتصادّي السريع في الصين لم يرفع الدخل فحسب، فقد َنَتَجت عنه أيضًا زياداٌت كبيرٌة في تلوث الهواء 
والمياه واألرض. إن تكاليف هذا التلوث كبيرة، وتقارب نسبة 10 في المئة من إجمالّي الناتج المحلّي )GDP( سنويًا على 

امتداد العقد الماضي. تعد هذه النسبة أعلى بأضعاٍف مما هي عليه في اقتصادات السوق اآلسيوّي المتقدمة مثل كوريا 
واليابان، وأعلى بدرجٍة كبيرٍة مما هي عليه في الواليات المتحدة.2 ويعد تلوث الهواء هو القسم األكبر من هذه التكاليف 

َلت  َلت نسبة 6.5 في المئة من إجمالّي الناتج المحلّي للصين في الفترة الممتدة بين األعوام 2000 و2010؛ َسجَّ التي َسجَّ
تكاليف تلوث المياه نسبًة إضافيًة قدرها 2.1 في المئة من إجمالّي الناتج المحلّي، أما تدهور التربة، فقد سّجل 1.1 في 

المئة.3 وعلى الرغم من اإلبالغ عن انخفاضاٍت في التلوث، فإنه مع االرتفاع في الدخل الصيني، كذلك يكون األمر 
بالنسبة لتكاليف التلوث.4 التَحّضر أيضًا يدفع نحو الزيادة في تكاليف التلوث، إذ تتعرض شريحٌة أكبر من الشعب لهواٍء 

ذي جودٍة رديئة.5 
تتفّرع التكاليف العالية لتلوث الهواء عن تأثيره على الصحة البشرية. يبّين الجدول رقم 2.1 معايير منظمة الصحة 
ثات الرئيسية. توصي منظمة الصحة العالمية بحٍد للمتوسط السنوّي  العالمية )WHO( لجودة الهواء في ما يتعلق بالملوِّ

من الَتَركُّزات اليومية للُجَسيمات التي َيِقّل ُقْطُرها عن 10 ميكرون )PM10(، ال يتجاوز 20 ميكروغرام في المتر المكعب 
 ،)PM2.5( من الهواء، وحدٍّ للمتوسط السنوّي من الَتَركُّزات اليومية للُجَسيمات التي َيِقّل ُقْطُرها عن 2.5 ميكرون )µg/m³(

والتي هي أكثر إضرارًا بالصحة البشرية، ال يتجاوز 10 ميكروغرام في المتر المكعب من الهواء )الجدول رقم 2.1(. 
يجب أال يتجاوز ثاني أكسيد الكبريت )sulfur dioxide( 20 ميكروغرام في المتر المكعب من الهواء من حيث المعدل 

خالل 24 ساعة، كما يجب أال تتجاوز أكاسيد النيتروجين )nitrogen oxides( 40 ميكروغرام في المتر المكعب الواحد 
من الهواء في اليوم من حيث المعدل خالل السنة. كما يمكن مالحظته في الجدول رقم 2.2، تتجاوز كل المدن الصينية 

البنــك الدولــّي )World Bank( ومركــز أبحــاث التنميــة التابــع لمجلــس الدولــة )Development Research Center of the State Council(، جمهوريــة الصيــن   2
 China 2030: Building a( ”الصيــن عــام 2030: بنــاء مجتمــٍع ذي دخــٍل مرتفــع، يكــون حديثــًا ومنســجمًا وخاّلقــًا“ ،)People’s Republic of China( الشــعبية
 )Nicholas Z. Muller( واشــنطن العاصمــة: البنــك الدولــّي، 2012، ص. 39؛ نيكــوالس ز. َملــر ،)Modern, Harmonious, and Creative High-Income Society
 Measuring the Damages of Air Pollution in the United( ”قيــاس أضــرار تلــوث الهــواء فــي الواليــات المتحــدة“ ،)Robert Mendelsohn( وروبــرت مندلســون
،)Yale University School of Forestry and Environmental Studies( برنســتون، نيوجرســي: كليــة جامعــة ييــل لِعلــم الغابــات والدراســات البيئيــة ،)States 

9 يناير/كانون الثاني، 2007.

 Ministry of Environmental Protection( 2012، ص. 39، وزارة الحماية البيئية واألكاديمية الصينية للهندسة ،)World Bank et al.( البنك الدولّي وآخرون  3
 MacroStrategy( ]اســتراتيجيٌة كّليــٌة لبيئــة الصيــن: اســتراتيجيٌة لحمايــة العوامــل البيئيــة الصينيــة” ]باللغــة الصينيــة“ ،)and Chinese Academy of Engineering 
 China( بيجيــن: تشــاينا إنفايرونمنتــل ساينســز بــِرّس ،)for China’s Environment: Strategy for Protection of China’s Environmental Factors [in Chinese[

.2011 ،)Environmental Sciences Press

مــع ارتفــاع الدخــل، كذلــك يكــون األمــر بالنســبة لتكاليــف التلــوث. مــع زيــادة إنتاجيــة العمــل تــزداد قدرتهــم علــى كســب المزيــد مــن المــال، ولــذا فإنهــم حيــن يمرضــون وال   4
 Nicholas( يعملــون، فــإن خســائَر أكبــر تترتــب علــى ذلــك. لالطــالع علــى مناقشــٍة تتنــاول التكاليــف المتزايــدة للتلــوث المتفــرع عــن النمــو االقتصــادّي، راِجــع: نيكــوالس ز. َملــر
Z. Muller(، روبــرت مندلســون )Robert Mendelsohn(، وويليــام نوردهــاوس )William Nordhaus(، “الحســابات البيئيــة للتلــوث فــي اقتصــاد الواليــات المتحــدة” 
)Environmental Accounting for Pollution in United States Economy(، أميريكان إيكونوِمك ريفيو )American Economic Review(، مجلد رقم 101، 
عــدد رقــم 5، 2011، ص. 1649-1675؛ ودورا ل. كوســتا وماثيــو إي. كاْهــن )Dora L. Costa and Matthew E. Kahn(، “التغيــرات فــي قيمــة الحيــاة، -1980

Changes in the Value of Life, 1940-1980( ”1940(، دجورنــال أوف ِرســك أنــد أنســرتنتي )Journal of Risk and Uncertainty(، مجلــد رقــم 29، عــدد رقــم 
2، 2004، ص. 180-159.

لالطــالع علــى مناقشــٍة تتنــاول تبعــات التحضــر علــى تكاليــف التلــوث، راِجــع يينــغ دجــو )Ying Zhou(، جوناثــان آي. ليفــي )Jonathan I. Levy(، جــون س. إيفانــز   5
)John S. Evans(، وجيمــس ك. هاميــت )James K. Hammitt(، “تأثيــر الموقــع الجغرافــّي علــى َتَعــرُّض الســكان إلــى انبعاثــاٍت مــن محطــات الطاقــة فــي جميــع 
 ،)The Influence of Geographic Location on Population Exposure to Emissions from Power Plants Throughout China( ”أنحــاء الصيــن

إنفايرونمنــت إنترناشــونال )Environment International(، مجلــد رقــم 32، عــدد رقــم 3، 2006، ص. 373-365.

2. المشكلة
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الرئيسية هذه المستويات، باستثناء عدٍد قليٍل يستوفي معايير منظمة الصحة العالمية بالنسبة ألكاسيد النيتروجين؛ أكثرها 
تتجاوز حدود المعدالت اليومية بالنسبة للُجَسيمات التي َيِقّل ُقْطُرها عن 10 ميكرون )PM10( بخمسة أضعاٍف أو أكثر.
ثات الهواء إلى ما دون معايير منظمة الصحة العالمية له تكاليُف جسيمٌة من  إّن اإلخفاق في الحد من َتَركُّزات ملوِّ

حيث الصحة. َوَجَدت دراسٌة حديثٌة أّن متوسط العمر الُمَتَوقَّع في الصين يتراجع ثالث سنواٍت تقريبًا لكّل 100 ميكروغراٍم 
إضافيٍّ من مجموع الجزيئات المعلقة )]total suspended particulate matter [TSP( من كل األحجام، ويشمل ذلك 
الُجَسيمات التي َيِقّل ُقْطُرها عن 10 ميكرون، والُجَسيمات التي َيِقّل ُقْطُرها عن 2.5 ميكرون، في المتر المكعب الواحد من 
الهواء محسوبًا في المعدل خالل سنٍة واحدة.6 َوَجَدت الدراسة نفسها أّن مستوياٍت عاليًة جّدًا من مجموع الجزيئات المعلقة 
قد أنَقَصت متوسط العمر الُمَتَوقَّع في شمال الصين )حيث تميل جودة الهواء ألن تكون األسوأ( بمعدٍل يبلغ 5.5 سنوات 
ٌث بشدٍة أيضًا. باإلضافة إلى تأثيراته على الصحة البشرية، فإّن تلوث الهواء يفرض  بالمقارنة مع الجنوب، الذي هو ُمَلوَّ

تكاليَف أخرى، تشمل تدهور األراضي الزراعية، واإلضرار بصحة الغابات، والنبات، وحيوانات المزارع، والحياة البرية. هو 
أيضًا يسبب تآكل واجهات المباني الخارجية وغيرها من المنشآت.

الجدول رقم 2.1: معايير منظمة الصحة العالمية )WHO( لجودة الهواء

المتوسط خالل 8 ساعاتالمتوسط خالل 24 ساعةالمتوسط السنوّي

الُجَسيمات
)Particulate matter(

الُجَسيمات التي َيِقّل ُقْطُرها عن 
)PM2.5( 2.5 ميكرون

10 ميكروغرام في المتر 
 )µg/m³( المكعب

25 ميكروغرام في المتر 
)µg/m³( المكعب

الُجَسيمات التي َيِقّل ُقْطُرها عن 
)PM10( 10 ميكرون

20 ميكروغرام في المتر 
 )µg/m³( المكعب

50 ميكروغرام في المتر 
 )µg/m³( المكعب

 )Ozone( 100 ميكروغرام في المتر األوزون
)µg/m³( المكعب

ثاني أكسيد الكبريت
 )Sulfur dioxide(

20 ميكروغرام في المتر 
)µg/m³( المكعب

أكاسيد النيتروجين
 )Nitrogen oxides(

ثاني أكسيد النيتروجين وغيره 
من ُمَركَّبات النيتروجين

40 ميكروغرام في المتر 
 )µg/m³( المكعب

المصــدر: منظمــة الصحــة العالميــة )World Health Organization(، “المبــادئ التوجيهيــة لمنظمــة الصحــة العالميــة حــول جــودة الهــواء، فــي مــا يتعلــق بالُجَســيمات، 
 WHO Air Quality Guidelines For Particulate Matter, Ozone, Nitrogen( ”2005 واألوزون، وثاني أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت: التحديث العالمّي

Dioxide And Sulfur Dioxide: Global Update 2005(، جنيــف، سويســرا، منظمــة الصحــة العالميــة، 2006.

يويــو تِشــن )Yuyu Chen(، أفراهــام إبنســتاين )Avraham Ebenstein(، مايــكل غرينســتون )Michael Greenstone(، وهونغبيــن لــي )Hongbin Li(، “األدلــة   6
 Evidence on the Impact of Sustained Exposure( ”علــى تأثيــر الَتَعــرُّض المســتدام لتلــوث الهــواء علــى متوســط العمــر الُمَتَوقَّــع، مــن سياســات الصيــن بالنســبة لنهــر ْهــواي
 Proceedings of the National Academy( َمحاضــر األكاديميــة الوطنيــة للعلــوم ،)to Air Pollution on Life Expectancy from China’s Huai River Policy

of Science(، 28 مايو/أيــار، 2013.
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)]µg/m³[ ثات الهواء في مدٍن صينيٍة مختارٍة في عام 2011 )بالميكروغرام في المتر المكّعب الجدول رقم 2.2: معدالت َتَركُّزات ملوِّ

جسيماٌت َيِقّل ُقْطُرها عن 10 ميكرون المدينة
)PM10(

ثاني أكسيد الكبريت
)Sulfur Dioxide(

أكاسيد النيتروجين
)Nitrogen Oxides(

)WHO( المعدل السنوّي البالغ 40 في اليومالمعدل اليومّي البالغ 20المعدل السنوّي البالغ 20 في اليوممعايير منظمة الصحة العالمية

)Beijing( 1132856بيجين

)Tianjin( 934238تيانجين

)Harbin( 994146هاربين

)Shanghai( 802951شانغهاي

)Nanjing( 973449نانجينغ

)Hefei( 1132225هافي

)Wuhan( 1003956ووهان

)Changsha( 834047تشانغشا

)Guangzhou( 692849غوانجزو

)Chongqing( 933831تشونغتشينغ

)Chengdu( 1003151تَشنغدو

)Xi’an( 1184241ِشْي يان

المصدر: “الحولية اإلحصائية للصين” )China Statistical Yearbook(، 2012، الجدول رقم 19-12.

االتجاهات

بحسب اإلحصاءات الصينية، َتَحسََّنت جودة الهواء في معظم المدن الصينية خالل العقد األخير.7 يبّين الشكل 
رقم 2.1 االتجاهات في جودة الهواء كما تم قياسها من خالل َتَركُّزات ثاني أكسيد الكبريت )sulfur dioxide(، ويبّين 
الشكل رقم 2.2 االتجاهات في أكاسيد النيتروجين )nitrogen oxides( في المدن األربع األكبر في الصين: بيجين 
)Beijing(، وتشونغتشينغ )Chongqing(، وغوانغجو )Guangzhou(، وشانغهاي )Shanghai(. لقد هبط معدل 
التَركُّزات السنوية من ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين في المتر المكعب من الهواء في هذه المدن األربع منذ 

عام 2003 بحسب اإلحصاءات الصينية الرسمية. بالرغم من هذه التحسينات التي تم اإلبالغ عنها، فإّن ّتَركُّزات مجموع 
الجزيئات المعلقة )TSP(، وأكاسيد النيتروجين، وثاني أكسيد الكبريت ما زالت أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية 
ثات خالل السنة من أجل قياس التلوث ال ُيعتبر الطريقة األفضل  )WHO(. إّن استخدام الصين لمعدالت ّتَركُّزات الملوِّ

لقياس جودة الهواء؛ إذ تضع منظمة الصحة العالمية المعايير لفترَتين هما 24 ساعًة و8 ساعات )الجدول رقم 2.1(. إّن 
عدد األيام التي يكون التلوث فيها شديدًا هو مؤشٌر مهٌم آخر.

“الحولية اإلحصائية للصين” )China Statistical Yearbook(، 2012، الجدول رقم 19-12.  7
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الشكل رقم 2.1: معدل متوسط َتَركُّزات ثاني أكسيد الكبريت )Sulfur Dioxide( في أكبر مدن الصين

المصدر: “الحولية اإلحصائية للصين” )China Statistical Yearbook(، 2004 و2012، الجدول رقم 19-12. 

الشكل رقم 2.2: معدل متوسط َتَركُّزات أكاسيد النيتروجين )Nitrogen Oxides( في أكبر مدن الصين

المصدر: “الحولية اإلحصائية للصين” )China Statistical Yearbook(، 2004 و2012، الجدول رقم 19-12. 

يبّين الشكل رقم 2.3 مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت ومجموع الجزيئات المعلقة بالنسبة للصين بأكملها بماليين 
ثات. هنا أيضًا، ُتظِهُر الصين تحسينات. لقد هبطت الكميات اإلجمالية من مجموع الجزيئات المعلقة  األطنان من الملوِّ

وثاني أكسيد الكبريت على حدٍّ سواء منذ العام 2005، بنسبة 32 في المئة و17 في المئة على التوالي.
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)2012-1991( )Sulfur Dioxide( وثاني أكسيد الكبريت )TSP( الشكل رقم 2.3: انبعاثات الصين من مجموع الجزيئات المعلقة

المصدر: “الحولية اإلحصائية للصين” )China Statistical Yearbook(، 1995، 2000، 2005، 2010، 2014، الجدول رقم 15-12.

تستند األشكال من رقم 2.1 وحتى رقم 2.3 إلى اإلحصاءات الصينية الرسمية. لقد نقلت دراساٌت عديدٌة أّن بيانات 
تلوث الهواء في الصين مشكوٌك في صحتها. لقد تالعب المسؤولون في بعض المدن ببيانات التلوث من أجل تحقيق 
األهداف التنظيمية.8 قد تكون البيانات المتعلقة بانبعاثات أكسيد النيتروجين وثاني أكسيد الكبريت ُمَخفََّفة. وجد أوهارا 

وآخرون ).O’Hara et al( أّنه في عام 2003، ربما كانت انبعاثات الصين من ثاني أكسيد الكبريت أعلى بنسبة 70 
ثات بشكٍل ُمَخفَّف، فإّن  في المئة مما تم نقله في اإلحصاءات الرسمية.9 إذا تم اإلبالغ عن االنبعاثات وّتَركُّزات الملوِّ

التخفيضات التي نقترحها بالنسبة الستخدام الفحم من شأنها أن تؤدَي إلى انخفاضاٍت أكبر في االنبعاثات وتحسيناٍت في 
جودة الهواء.

المصادر

كما يمكن مالحظته في الشكل رقم 2.4، فإّن توليد الطاقة الكهربائية يمثل معظم انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت 
ّن إضافة انبعاثات األسمنت والتعدين إلى هذا تساوي قرابة ثالثة أرباع المجموع. إن  )sulfur dioxide( في الصين. واإ

الوقود المسؤول بشكٍل أوليٍّ عن هذه االنبعاثات هو الفحم، وهو ال يساوي فحسب معظم انبعاثات الصين من ثاني أكسيد 
نما أيضًا من مجموع الجزيئات المعلقة )TSP(. لقد تضاعف استهالك الصين من الفحم ثالث مراٍت بين عاَمي  الكبريت واإ

 Gaming in Air Pollution Data?( ”اللعــب ببيانــات تلــوث الهــواء؟ دروٌس مــن الصيــن“ ،)Y. Chen, G. Z. Jin et al.( ي. تشــين، ج. ز. دجيــن وآخــرون  8
Lessons from China(، بــي إي دجورنــال أوف إيكونوِمــك أناليســيس أنــد بوليســي )BE Journal of Economic Analysis and Policy(، مجلــد رقــم 12، عــدد رقــم 3، 
2012؛ س. ك. أنــدروز )S. Q. Andrews(، “حــاالت غيــاب االتســاق فــي قياســات جــودة الهــواء: أيــام ‘الســماء الزرقــاء’ وَتَركُّــزات الُجَســيمات التــي َيِقــّل ُقْطُرهــا عــن 10 
ميكــرون فــي بيجيــن” )Inconsistencies in Air Quality Metrics: ’Blue Sky‘ Days and PM10 Concentrations in Beijing(، إنفايرونمنتــل ريســرتش 
لتــرز )Environmental Research Letters(، مجلــد رقــم 3، عــدد رقــم 3، 2008؛ د. غانــم وج. دجانــغ )D. Ghanem and J. Zhang(، “‘الكمــال بــدون مجهــود’: 
هــل تتالعــب المــدن الصينيــة ببيانــات تلــوث الهــواء؟” )?Effortless Perfection’: Do Chinese Cities Manipulate Air Pollution Data’(، دجورنــال أوف 

إنفايرونمنتــال إيكونوِمكــس أنــد مانادجمنــت )Journal of Environmental Economics and Management(، مجلــد رقــم 68، عــدد رقــم 2، 2014.

 An Asian Emission( ”2020-1980 قائمــة جــرٍد آســيويٍة لالنبعاثــات ُتعنــى بمصــادر االنبعاثــات البشــرية المنشــأ لفتــرة“ ،)T. O’Hara et al.( ت. أوهــارا وآخــرون  9
 Atmospheric Chemistry and( أتموســِفريك كيميســتري أنــد فيزيكــس ،)Inventory of Anthropogenic Emission Sources for the Period 1980-2020

Physics(، مجلــد رقــم 7، عــدد رقــم 16، 2007، ص. 4444-4419.

 

0.0 
5.0 

10.0 
15.0 
20.0 
25.0 
30.0 
35.0 
40.0 
45.0 

19
91

 
19

92
 

19
93

 
19

94
 

19
95

 
19

96
 

19
97

 
19

98
 

19
99

 
20

00
 

20
01

 
20

02
 

20
03

 
20

04
 

20
05

 
20

06
 

20
07

 
20

08
 

20
09

 
20

10
 

20
11

 
20

12
 

ري
 مت

طن
ن 

يو
مل

مجموع الجزيئات المعلقةثاني أكسيد الكبريت



8

1990 و10.2010 على الرغم من هذه الزيادة الكبيرة، فإّن انبعاثات مجموع الجزيئات المعلقة من محطات الطاقة التي 
تعمل بإحراق الفحم هبطت بما يقارب نسبة 40 في المئة خالل هذه الفترة، إذ َفَرَضت الحكومة الصينية الوطنية على 

محطات الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم أن تتجهز بُمَرشِّحاٍت كيسيٍة وأجهزة تنقية الغاز من أجل الحد من انبعاثات هذه 
ثات.11 مع ذلك، ارتفعت انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من محطات الطاقة بنسبة 31 في المئة كما تظل ّتَركُّزات  الملوِّ
مجموع الجزيئات المعلقة مرتفعة.12 كمية الغبار التي تولدها الصناعة واإلعمار هبطت أيضًا بشكٍل حاد، بنسبة الثلثَين 
بين األعوام 1991 و2012، مع أخذ حكومات المدن خطواٍت للحد من كمية الغبار الناتج عن البناء عن طريق فرض 

أغطيٍة للشاحنات القالبة وَنْضِح مواقع البناء والشوارع بالماء.
في المناطق الحضرية من الصين، يشكل استخدام اأُلَسر وشركات األعمال الصغيرة حصصًا غير متناسبٍة من 

انبعاثات مجموع الجزيئات المعلقة، السيما بالمقارنة مع الحصة من الطاقة التي يستهلكها هؤالء المستخِدمون.13 المشكلة 
األولية هي أّن المنشآت السكنية والمؤسسات التجارية ُتحِرُق الفحم، والنفايات المنزلية والصناعية، والخشب والكتلة 

البيولوجية من أجل الحرارة، مما ينتج انبعاثاٍت أكثر. تاريخيًا، كانت الحكومة الصينية توفر الفحم دون مستوى الكلفة )أو 
مجانًا في بعض األحيان( لأُلَسر من أجل االستخدام في التدفئة والطبخ. في عام 2011، أحرقت اأُلَسر والمؤسسات 

التجارية 114 مليون طن من الفحم في سنة، مما يساوي نسبة 3.2 في المئة من كل الفحم الذي ُأحِرَق في الصين )114 
مليون طن كان يساوي 12.6 في المئة من مجموع االستهالك األمريكّي عام 2011(.14 الغاليات أو المواقد التي يحترق 

فيها هذا الفحم تنقصها أجهزٌة فعالٌة لمكافحة التلوث. إضافًة إلى ذلك، تتخلص شركات األعمال الصغيرة واأُلَسر في أحياٍن 
كثيرٍة من البالستيك، والكيميائيات والزيوت التي ُينوى التخلص منها، وغير ذلك من المنَتجات المشابهة عن طريق إحراقها 
في الخارج أو في األفران المنزلية. كثيٌر من المواد تحترق بشكٍل جزئيٍّ فحسب، ُمصِدَرًة كمياٍت كبيرًة من االنبعاثات التي 
 .)polyaromatic hydrocarbons( تكون سامًة في كثيٍر من األحيان، مثل الهيدروكربونات العطرية المتعددة الحلقات

باإلضافة إلى ذلك، تساهم الممارسات الزراعية في الّتَركُّزات األعلى لمجموع الجزيئات المعلقة في المناطق الحضرية 
والريفية: بعد الحصاد، ُيضِرُم المزارعون الصينيون النار في حقولهم في أحياٍن كثيرٍة لقتل بذور األعشاب الضارة والحد من 

ِمهاد القّش الواقي )ما يبقى من الزرع بعد الحصاد(، مما ُيصِدُر كمياٍت كبيرًة من مجموع الجزيئات المعلقة.

“الحولية اإلحصائية للصين لعام China Statistical Yearbook 2011( ”2011(، 2012، الجدول رقم 7-5.  10

ــح بشــكٍل َدوريٍّ بيــن الترشــيح والتنظيــف. أثنــاء  ــحاٌت مــن قمــاٍش تلتقــط الُجَســيمات مــن غــاز العــوادم عنــد مرورهــا عبــر القمــاش. يعمــل الُمَرشِّ ــحات الكيســية هــي ُمَرشِّ الُمَرشِّ  11

 sulfur( ــزاُل األغبــرة المتراكمــة مــن ســطح القمــاش، ويتــم ترســيبها للتخلــص منهــا. ُتســَتخَدم أجهــزة تنقيــة الغــاز إلزالــة الُجَســيمات وثانــي أكســيد الكبريــت مرحلــة التنظيــف، ُت
 China Environmental( ”من مجاري العوادم في المنشــآت التي ُتحِرُق الفحم، باســتخدام محاليَل مائيٍة في أغلب األحيان. “الحولية اإلحصائية البيئية للصين )dioxide

Statistical Yearbook(، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009، و2010، جــداول انبعاثــات غــاز العــوادم ومعالجتــه.

“الحوليــة اإلحصائيــة البيئيــة للصيــن” )China Environmental Statistical Yearbook(، 2005 و2006 و2007 و2008 و2009، و2010، جــداول انبعاثــات   12

غــاز العــوادم ومعالجتــه.

“الحولية اإلحصائية للصين لعام China Statistical Yearbook 2011( ”2011(، 2012، الجدول رقم 7-5.  13

 Energy( الجدول رقم 12-15، اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة ،)China Statistical Yearbook 2012, 2013( ”2013الحولية اإلحصائية للصين لعاَمي 2012 و“  14 

.2014a ،)International Energy Outlook( إنترناشونال إِنرجي آوتلوك ،)Information Administration [EIA[
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الشكل رقم 2.4: النسبة المئوية النبعاثات ثاني أكسيد الكبريت )Sulfur Dioxide( من المصادر الثابتة الرئيسية في عام 2010

المصدر: “الحولية اإلحصائية البيئية للصين” )China Environmental Statistical Yearbook(، 2010، جداول انبعاثات غاز العوادم ومعالجته.

ارتفع عدد السيارات في الصين من 17.4 مليون مركبٍة عام 2004 إلى 74.8 مليون مركبٍة عام 15.2011 منذ عام 
2011، استمر األسطول بالتوسع بمقدار 20 مليون مركبٍة سنويًا. أما عدد الشاحنات البالغ 17.9 مليون عام 2011، 

فقد ارتفع بحدٍة أقل، فتضاعف بين العاَمين 2004 و16.2011 مع تصاعد أعداد السيارات والشاحنات في الصين، 
 nitrogen( أصبحت المركبات اآللية مصدرًا يزداد تسببًا بتلوث الهواء في المناطق الحضرية، السيما بأكاسيد النيتروجين

oxides(، والُمَركَّبات العضوية المتطايرة )]volatile organic compounds [VOCs(، ومجموع الجزيئات المعلقة 
الصادرة من محركات الديزل )diesel engines(. لقد اتََّبَعت الصين معايير االتحاد األوروبّي بالنسبة للسيارات 

والشاحنات. لقد شّدد االتحاد األوروبّي معاييره المتعلقة باالنبعاثات مع مرور الزمن؛ كل مجموعٍة من معايير االنبعاثات 
 ،)Euro 5/V( V/5 األكثر تشددًا ُأشيَر إليها برقم. معايير االنبعاثات الحالية، وهي المجموعة الخامسة، ُتَسّمى يورو

واالتحاد األوروبّي هو اآلن في طور بدء العمل بالمجموعة السادسة، يورو Euro 6/VI( VI/6( هذا العام. َشدََّدت الصين 
هي أيضًا معايير االنبعاثات لديها بشكٍل تدريجيٍّ اقتداًء باالتحاد األوروبّي. يتوافق معيار االنبعاثات األول لدى الصين، 

الصين China I( I( مع يورو I/1 )Euro 1/I(؛ إّن المعيار الساري المفعول اآلن هو الصين IV )China IV(. تضع 
هذه المعايير حدودًا على انبعاثات السيارات من أول أكسيد الكربون )]carbon monoxide [CO(، والُمَركَّبات العضوية 

 .)TSP( وأكاسيد النيتروجين ومجموع الجزيئات المعلقة ،)volatile organic compounds [VOCs[( المتطايرة
بما أّن كل السيارات الجديدة يتحتم بيعها ومزودة بهذه األجهزة لمكافحة التلوث، ويتم التركيب في مصنع التجميع، فإّن 

االنبعاثات من السيارات الجديدة تستوفي هذه المعايير.17 من الممكن أن تخفق أنظمة التفتيش في الصين مع مرور الزمن 
في ضمان أن تستمر المركبات في استيفاء هذه المعايير. ولكن، كما هو مبّيٌن في الشكل رقم 2.5، فإن معظم االنبعاثات 

تولدها المركبات القديمة التي تفتقر إلى أجهزة مكافحة التلوث.

“الحولية اإلحصائية للصين لعام China Statistical Yearbook 2012( ”2012(، 2013، أسطول المركبات.  15

“الحولية اإلحصائية للصين لعام China Statistical Yearbook 2012( ”2012(، 2013، أسطول المركبات.  16

وزارة الحماية البيئية في جمهورية الصين الشعبية )Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China(، “التقرير السنوّي لمكافحة   17

 National Environmental( ”اإلدارة البيئيــة الوطنيــة للمركبــات الحديثــة اإلنتــاج ،)China Vehicle Emission Control Annual Report( ”انبعاثــات المركبــات فــي الصيــن
.III 2014، القســم رقم ،)Management of New Production Vehicles

52.8 

10.4 

9.9 

26.9 
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الشكل رقم 2.5: مصادر انبعاثات المركبات اآللية بحسب تكنولوجيا مكافحة التلوث

المصدر: تم حسابها من بياناٍت في “الحولية اإلحصائية للصين” )China Statistical Yearbook(، 2012؛ ووزارة الحماية البيئية في جمهورية الصين الشعبية 
.2014 ،)Ministry of Environmental Protection of the People’s Republic of China(
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لقد نجح عدٌد من البلدان في الحد من تلوث الهواء إلى حدٍّ كبير. بحسب اإلحصاءات الرسمية، لقد أحرزت الصين 
 ،)sulfur dioxide( وثاني أكسيد الكبريت ،)TSP( بالفعل بعض التقدم في الحد من انبعاثات مجموع الجزيئات المعلقة
وأكاسيد النيتروجين )nitrogen oxides(، مما أنتج بعض التحسينات في جودة الهواء في المدن الرئيسية، كما هو مبّيٌن 
في الشكَلين رقم 2.1 و2.2 في الفصل السابق. وعلى الرغم من ذلك، فإّن مستويات تلوث الهواء بالُجَسيمات في الصين 

ما زالت أعلى من تلك التي كانت سائدًة في الواليات المتحدة قبل إقرار قانون الهواء النقّي )Clean Air Act( عام 
18.1970 وعلى الرغم من أّن كل األمم المتطورة َحدَّت من تلوث الهواء بنجاح، فإّن أيًا منها لم تواجه حجم االنخفاضات 

التي تحتاجها الصين.
تشمل إجراءات الحد من تلوث الهواء التي َحِظَيت ببعض النجاح في الصين وبلداٍن أخرى:

)propane( إنهاء االستخدام السكنّي والتجارّي للفحم عن طريق االستعاضة عنه بالغاز الطبيعّي أو البروبين  )1
تركيب أجهزٍة لمكافحة التلوث على المصادر الثابتة الرئيسية وتشغيلها  )2

3(  إغالق محطات توليد الكهرباء التي تعمل بإحراق الفحم واالستعاضة عنها بمحطاٍت تعمل بأنواع وقوٍد أنقى 
مثل الغاز الطبيعّي، أو الطاقة النووية، أو أنواع الوقود المتجدد

4(  َفرُض تركيب أجهزٍة لمكافحة التلوث في المركبات اآللية الجديدة وتشغيلها بينما يتم إيقاف المركبات القديمة 
التي تخلو من هذه األجهزة عن العمل

5(  إغالق المحطات الصناعية التي ال يمكن تركيب أجهزٍة لمكافحة التلوث فيها من حيث الجدوى االقتصادية، 
أو تلك التي تقع في المناطق المكتظة بالسكان.

لقد َسَبَق أن استخدمت الصين جميع هذه اإلجراءات في السياسات. نوفر في هذه الدراسة تقديراٍت للتدّرج من حيث 
الحجم في ما يتعلق بمدى حاجة بعض هذه اإلجراءات للتوسعة بحيث تكون التحسينات األساسية اإلضافية في جودة 

الهواء في المدن الصينية ممكنة. 

االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعّي أو البروبين )propane( لالستخدام السكنّي
والتجارّي 

إذا كان للمدن الصينية أن تستوفَي معايير منظمة الصحة العالمية )WHO( لجودة الهواء، فإّن ممارسة إحراق الفحم، 
والكتلة البيولوجية، والنفايات البالستيكية في المناطق الحضرية من ِقَبل الُمسَتخِدمين من السكان والتجاريين سوف يتحتم 
ثات  أن تنتهي. إّن إحراق الكتلة البيولوجية والنفايات في الخارج أو في المواقد المنزلية ُينِتج أحجامًا كبيرًة جدًا من الملوِّ
في الكيلوغرام الواحد من المادة الُمحتِرَقة على مقربٍة شديدٍة من المراكز السكانية.19 إن العديد من الغاليات واألفران في 
مناطق الصين الحضرية التي ُتحِرُق هذه األنواع من الوقود غير مجهزٍة بأجهزٍة لمكافحة التلوث. على ضوء ُعْمر هذه 

.2013 ،)Chen, Ebenstein, Greenstone, and Li( ِبنستاين  وغرينستون ولي تم حسابها بناًء على معلوماٍت من تِشن واإ  18

 The Hidden Hazards of Backyard( الخلفــّي”  الفنــاء  فــي  لإلحــراق  الخفيــة  “المخاطــر   ،)Environmental Protection Agency( البيئــة  وكالــة حمايــة   19

.2003 العاصمــة،  واشــنطن   ،)Burning

3 . الحلول
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الوحدات وِضْيِق نطاقها، فإّن تركيب أجهزة مكافحة التلوث وتشغيلها بحيث يصبح من الممكن الحد من االنبعاثات إلى 
مستوياٍت َتتَِّسُق مع معايير منظمة الصحة العالمية لجودة الهواء إما لن يكون مجديًا أو أنه سيكون أكثر كلفًة من االنتقال 
إلى مصادَر بديلٍة بالنسبة للوحدات األكبر حجمًا. سوف يكون ضمان أن تعمل هذه الوحدات بشكٍل صحيٍح صعبًا أيضًا. 
على امتداد عدة عقود ماضية، َوَجَدت معظم البلدان أّن الفحم ينبغي االستعاضة عنه بالغاز الطبيعّي أو الحرارة الكهربائية 

التي تولدها أنواع وقوٍد غير الفحم، من أجل الحد بشكٍل فعاٍل من انبعاثات الغاليات الُمسَتخَدَمة للتدفئة في المساكن 
واألماكن التجارية. خالل القرن األخير، َفَرَضت لندن وبودابست االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعّي أو غير ذلك من 
أنواع الوقود من أجل التدفئة، بوصف ذلك وسيلًة للحد من تلوث الهواء. وتسير بيجين بالفعل في االستعاضة عن جميع 
منشآتها العاملة بإحراق الفحم، ويشمل ذلك محطات التوليد المشترك للحرارة والطاقة، بمحطاٍت تعمل بإحراق الغاز. كان 

ر أن تكون جميع المحطات التي تعمل بإحراق الفحم قد ُأغِلَقت مع نهاية عام 20.2014 من المَقرَّ
 sulfur( ال ُيصِدُر شيئًا تقريبًا من الُجَسيماٍت أو ثاني أكسيد الكبريت )propane( إّن إحراق الغاز الطبيعّي أو البروبين

ن كان ُيصِدُر أكاسيد النيتروجين )nitrogen oxides( وأول أكسيد الكربون )carbon monoxide(. إذا  dioxide(، واإ
كان للغاز الطبيعّي أن يحل محل الفحم أو الكتلة البيولوجية أو البالستيك وغير ذلك من القمامة في كل الغاليات في 

المدن الصينية، فإّن تََّركُّزات الُجَسيمات وثاني أكسيد الكبريت في المناطق الحضرية سوف تهبط بشكٍل حاد، كما حدث في 
مدٍن في الواليات المتحدة وأوروبا.

سوف تحتاج حكومات المدن والمقاطعات إلى تنفيذ إجراٍء كهذا. لقد برهنت حكومات المدن الكبرى — السيما 
بيجين، حيث أضحى تلوث الهواء مشكلًة سياسيًة حادة — عن اإلرادة السياسية واإلمكانية والتمكن من إنفاذ إجراٍء كهذا، 
على األقل بالنسبة للبنايات السكنية والمؤسسات التجارية. مع إعالن الحكومة الصينية “الحرب” على التلوث، أصبحت 

الحكومات البلدية في المدن األصغر عالقًة بين ِشقَّْي الرَّحى: بما أنها تفتقر إلى الموارد المالية التي لدى شانغهاي 
وبيجين، فإنها قد تكون أكثر مماَنَعًة لفرض هذه التكاليف على شركات األعمال، ولكنها أيضًا واقعٌة تحت ضغط تنفيذ 

إجراءات الحد من التلوث.21 ألسباٍب مرجعها العادة والكلفة، من المرجح أن تقاوم العديد من اأُلَسر والمنشآت االستعاضة 
عن الفحم والقمامة بالغاز الطبيعّي أو البروبين، السيما إذا احتاجت لشراء فرٍن أو موقٍد جديد، وكذلك، بالنسبة للغاز 
الطبيعّي، إذا احتاجت لتركيب أنبوب تغذيٍة راِبط. في هذه الحاالت، يجب على الحكومات المحلية أن تُثَبَِّت أنشطة 

المفتشين الذين أظهروا االستعداد لإلغضاء في مقابل رشوة.22 قد يكون تخصيص خطوٍط ساخنٍة أو غير ذلك من وسائل 
اإلبالغ عن االنتهاكات خطوًة إضافيًة ضروريًة على األرجح.

يبّين الجدول رقم 3.1 تقديراتنا للكمية اإلضافية من الغاز الطبيعّي التي قد تحتاج الصين لشرائها من أجل االستعاضة 
عن كل الفحم الذي ُيسَتخَدم حاليًا من ِقَبل المستخدمين السكنيين والتجاريين. )لتسهيل العملية الحسابية، اخترنا أن نرّكز 
على الغاز الطبيعّي فقط، ال البروبين، ولكّن الكلفة في وحدة الحرارة البريطانية ]BTU[ بالنسبة لهذين النوعين من الوقود 

متماثلٌة في شرق آسيا.( من أجل حساب هذه األرقام، افترضنا أّن الطاقة التي يحتويها الطن المترّي المعيارّي من الفحم تبلغ 
27.8 مليون وحدة حرارٍة بريطانية )]British Thermal Units [BTUs(، وأّن محتوى الطاقة أللف متٍر مكعٍب من الغاز 
الطبيعّي يبلغ 36.1 مليون وحدة حرارٍة بريطانية.23 بعد ذلك نفترض أّن وحدة حرارٍة بريطانيٍة من الغاز الطبيعّي يمكنها أن 

.2014b صفحة إنترنت، فبراير/شباط ،)China( ”الصين“ ،)EIA( اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة  20

 China to ’Declare War‘( ”الصيــن تعتــزم ‘إعــالن الحــرب’ علــى التلــوث، علــى حــد قــول رئيــس الــوزراء“ ،)Michael Martina et al.( مايــكل مارتينــا وآخــرون  21

on Pollution, Premier Says(، رويتــرز )Reuters(، 5 مــارس/آذار، 2014.

 Improvements in( ”التحســينات فــي تشــغيل أجهــزة تنقيــة الغــاز مــن ثانــي أكســيد الكبريــت فــي محطــات الطاقــة الصينيــة العاملــة بإحــراق الفحــم“ ،)Yuan Xu( يــوان شــو  22

 ،)Environmental Science & Technology( إنفايرونمنتــال ســاِينس أنــد ِتكنولوجــي ،)the Operation of SO2  Scrubbers in China’s Coal Power Plants
مجلــد رقــم 45، عــدد رقــم 2، 2011، ص. 385-380.

اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة )EIA(، غير ُمَؤرَّخ.  23
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تحّل محل وحدة حرارٍة بريطانيٍة من الفحم في االستخدام السكنّي والتجارّي. هذا االفتراض ُمحاِفظ، إذ نتوقع أن تكون األفران 
الجديدة التي تعمل بإحراق الغاز الطبيعّي أكثر فعاليًة من الغاليات التي تعمل بإحراق الفحم بالنسبة لالستخدامات السكنية 

والتجارية.

الجدول رقم 3.1: االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعّي لالستخدام السكنّي والتجارّي

االستخدام
استخدام الفحم )ماليين األطنان
من المقابل المعيارّي للفحم(

التحويل )آالف األمتار المكعبة
في الطن المترّي(

المقابل من الغاز الطبيعّي
)مليارات األمتار المكعبة(

22.10.7717.0التجارّي

92.10.7770.8السكنّي

114.287.8المجموع

المصدر: “الحولية اإلحصائية للصين” )China Statistical Yearbook(، 2013، الجدول رقم 5-8؛ اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة )EIA(،” التحويالت إلى 
المقابل الطاقوّي” )Energy Equivalent Conversions(، صفحة إنترنت، غير ُمَؤرَّخ.

 standard coal( كان االستهالك اإلجمالّي للفحم في الصين 3.61 مليار طن من المقابل المعيارّي للفحم
equivalent( عام 2011. اسُتهِلَك منها 114 مليون طن )3.2 في المئة من االستهالك اإلجمالّي( من ِقَبل اأُلَسر 

والمؤسسات التجارية. بما أن الغاليات واألفران التي ُتحِرق هذا الوقود تخلو أحيانًا كثيرًة من أجهزة مكافحة التلوث، وألّن 
الفحم يجري حرقه داخل المدن، فإّن درجة عدم التناسب في تأثير االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعّي على تحسين جودة 

الهواء في المنطق الحضرية كبيرة؛ قد تهبط َتَركُّزات مجموع الجزيئات المعلقة )TSP( وثاني أكسيد الكبريت بما يتجاوز 
نسبة 3.2 في المئة بكثيٍر في المناطق الحضرية.

لكْن من أجل أن تقوم الصين بهذا األمر، فإنها قد تحتاج لشراء 88 مليار متٍر مكعٍب إضافيٍّ من الغاز الطبيعّي. 
إّن هذه كميٌة كبيرة، السيما بالنظر إلى كمية الغاز الطبيعّي التي استهلكتها الصين عام 2012، والتي تبلغ 147 مليار 
متر مكعب — مما يعني أّن هذا اإلجراء في السياسات سوف يستتبع شراء كميٍة من الغاز الطبيعّي تتجاوز ما استهلكته 
الصين منه ذاك العام بنسبة 60 في المئة. تساوي هذه الزيادة 13 في المئة تقريبًا من االستهالك األمريكّي اإلجمالّي من 

الغاز الطبيعّي عام 2012. إن التوقعات الصينية بشأن اإلمداد المتزايد للغاز الطبيعّي )من اإلنتاج الداخلّي والواردات( 
تطرح تصورًا لزيادٍة تبلغ 48 مليار متر مكعب بحلول عام 2015. سيتحتم على الصين إنتاج أو استيراد 40 مليار متٍر 

لها حاليًا من أجل استخدامه بداًل من كل الفحم الذي  مكعٍب إضافيٍّ من الغاز الطبيعّي عالوًة على الزيادات الُمَخطَّط 
تستهلكه اأُلَسر والمؤسسات التجارية حاليًا.24

تركيب أجهزٍة لمكافحة التلوث وتشغيلها واالستعاضة عن الفحم بأنواٍع أنقى من
الوقود من أجل توليد الكهرباء

إّن قرابة 90 في المئة من محطات الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم في الصين قد َركََّبت أجهزًة لمكافحة التلوث من 
أجل الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت )sulfur dioxide(.25 لقد ساهمت هذه األجهزة في التراجعات التي ُأبِلَغ عن 

.2014b ،)EIA( اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة  24

 Current Status( ”ثــات بالنســبة لمحطــات الطاقــة التــي تعمــل بإحــراق الفحــم فــي الصيــن احُتِســَبت اســتنادًا إلــى بــان لــي )Pan Li(، “الوضــع الحالــّي لمســألة مكافحــة الملوِّ  25

of Pollutant Control for Coal-fired Power Plants in China(، مكتــب األبحــاث )Research Office( )مركــز صناعــة الطاقــة والحمايــة البيئيــة وتغيــر المنــاخ 
]Center of Power Industry Environmental Protection & Climate Change[(، مجلــس الكهربــاء الصينيــة )China Electricity Council(، مايو/أيــار 

.2014
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حدوثها في هذه االنبعاثات في الصين )الشكل رقم 2.3(. بسبب الفعالية األكبر لمحطات الطاقة الصينية فوق الحرجة 
والحرجة للغاية التي تعمل بإحراق الفحم، مترافقًا مع تركيب أجهزة تنقية الغاز واستخدامها، أصبحت الصين اليوم ُتصِدُر 
كمية ثاني أكسيد الكبريت في الكيلوواط-ساعة )KWh( من محطات الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم، أقل مما ُتصِدره 

الواليات المتحدة. في المحطات الجديدة، تستخدم الصين أكثر التكنولوجيات تقدمًا في مجال مكافحة التلوث مما هو متوفٌر 
تجاريًا. َركََّبت الصين أيضًا أجهزًة لمكافحة التلوث من أجل الحد من انبعاثات الُجَسيمات. إّن نسبة تسعين في المئة 

من القدرة الصينية الناتجة عن إحراق الفحم تستخِدم الترسيب الكهروستاتي )electrostatic precipitation( من أجل 
الحد من انبعاثات الجزيئات؛ إّن نسبة 10 في المئة من القدرة تستخِدم المرشِّحات الكيسية. ساهمت هذه اإلجراءات في 

تراجٍع في انبعاثات الُجَسيمات الصادرة عن محطات الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم من 16.5 غرام في الكيلوواط-ساعة 
)grams per KWh( عام 1980 إلى 0.39 غرام عام 26.2012

حتى مع وجود أجهزة مكافحة التلوث، من الصعب التقاط كل انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت والُجَسيمات من محطات 
الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم. كما هو مبيٌَّن في الجدول رقم 2.2، فإّن معدل مستويات الُجَسيمات التي َيِقّل ُقْطُرها عن 
10 ميكرون )PM10( في مدن الصين الرئيسية تظل خمسة أضعاف ما َنصَّت منظمة الصحة العالمية )WHO( على أنه 
متوافٌق مع الصحة البشرية. تتجاوز َتَركُّزات ثاني أكسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين )nitrogen oxides( أيضًا معايير 

منظمة الصحة العالمية بشكٍل كبيٍر في معظم المدن الصينية.
في سبيل الحد من َتَركُّزات الُجَسيمات وثاني أكسيد الكبريت، استخدمت كل البلدان تقريبًا مزيجًا يتمثل في االستعاضة 

عن الفحم بأنواع وقوٍد أقل تسببًا بالتلوث باإلضافة إلى تركيب أجهزٍة لمكافحة التلوث في المحطات التي تعمل بإحراق 
الفحم. إّن نصف مجموع الفحم الذي يجري إحراقه في الصين ُمسَتخَدٌم لتوليد الكهرباء، وهذه المحطات مسؤولٌة عن نصف 

ثات الهواء تندرج تحت  مجموع انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت )الشكل رقم 2.3(. من أجل الوصول إلى مستوياٍت لملوِّ
معايير منظمة الصحة العالمية، سيكون على الصين أن تستعيض عن كميٍة كبيرٍة من الطاقة الكهربائية الناتجة عن إحراق 
الفحم على األرجح، السيما ضمن أو قرب المراكز السكانية الرئيسية، بتوليٍد من محطاٍت للطاقة تستخدم أنواع وقوٍد أخرى 
أقل تلويثًا، مثل الغاز الطبيعّي، أو الوقود النووّي، أو طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية. معظم البلدان التي حاولت معالجة 

تلوث الهواء جّديًا قد اعتمدت هذه االستراتيجية.
في عام 2012، كانت نسبة 79 في المئة من كهرباء الصين )3.91 تريليون كيلوواط-ساعة( تولدها أنواع الوقود 

الحفرّي، وكانت كلها تقريبًا من محطات الطاقة التي تعمل بإحراق الفحم.27 إذا كان للصين أن تحد من استخدامها للفحم 
من أجل توليد الكهرباء بحيث ُتطاِبُق الرقم األمريكّي البالغ 40 في المئة لعام 2013 — وهي نسبٌة أكثر شيوعًا في البلدان 

الصناعية — فسيتحتم عليها أن تحد من التوليد عن طريق إحراق الفحم بمقدار 39 نقطًة مئوية، أي 1.918 تريليون 
كيلوواط-ساعة. باستخدام البيانات الُمَقدََّرة لعام 2012 خطًا مرجعيًا، فإّن هذا األمر يستتبع الحد من استهالك الفحم في 
قطاع الطاقة من 1,824 مليون طن مترّي سنويًا إلى 929 مليون طن، أي 49 في المئة. إذا تم إيقاف محطات الطاقة 

العاملة بإحراق الفحم وذات األداء األسوأ عن العمل أواًل، فمن شأن سياساٍت كهذه أن تحد من مجموع انبعاثات الُجَسيمات 
وثاني أكسيد الكبريت في الصين بما يتجاوز نسبة 25 في المئة بكثير )نصُف النصف من مجموع الفحم الذي يجري إحراقه 

لتوليد الكهرباء(.
 كانت تقديراتنا بشأن الزيادة الضرورية في استخدام الغاز الطبيعّي من أجل التوقف عن استخدام الفحم للتدفئة في

 liquefied( المساكن واألماكن التجارية وغير ذلك من االستخدامات في الصين كبيرة. توجد حدوٌد لتوفر الغاز الطبيعّي الُمسال 
]natural gas [LNG( عالميًا، كما أّن الكلفة أيضًا من العوامل. في ما يتعلق بالسنوات العديدة القادمة، ال نرى دورًا كبيرًا 

.2014 ،)Li( لي  26

.2014 ،)Li( لي  27
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للغاز الطبيعّي من حيث حلوله محل الفحم في توليد الطاقة الكهربائية في الصين، إذا كانت الصين تقوم أيضًا بمحاولٍة 
متضافرٍة من أجل الحد من استخدام الفحم من ِقَبل اأُلَسر والقطاعات التجارية. إننا نرى أنه سيتحتم على الصين، لكي َتحّد 

من استخدام الفحم في توليد الطاقة الكهربائية، أن تستعيض عنه بأنواع الوقود المتجدد أو الطاقة النووية.
وفرت الطاقة الكهرومائية للصين 0.866 تريليون كيلوواط-ساعة عام 2012، أي 17.4 في المئة من مجموع 
الكهرباء التي تم توليدها في البلد. لدى الصين خطٌط لتوسيع قدرة الطاقة الكهرومائية من 249 جيغاواط إلى 325 

جيغاواط.28 هذه القدرة اإلضافية بوسعها توليد 0.264 تريليون كيلوواط-ساعة، أي ما يساوي 5.3 نقاٍط مئويٍة عام 2012، 
من الطاقة الناتجة عن إحراق الفحم. وّلدت الرياح 0.102 تريليون كيلوواط-ساعة من الكهرباء عام 2012. في عام 

2012، كان لدى الصين 61 جيغاواط من قدرة الرياح موصولًة بالشبكة. لقد كانت الصين توسع قدرتها بسرعة، فتخطط 
المتالك ما مجموعه 100 جيغاواط متصلًة بالشبكة بحلول عام 2015. هذه القدرة اإلضافية بوسعها توليد 0.064 تريليون 
كيلوواط-ساعة، أي ما يساوي 1.6 نقاٍط مئويٍة من الطاقة الناتجة عن إحراق الفحم عام 2012. ما زالت الطاقة الشمسية 
مصدرًا هامشيًا للكهرباء، بوجود 3 جيغاواط فقط تم اإلعداد لها عام 2012. لكّن الحكومة الصينية تخّطط لتوسيع القدرة 

إلى 35 جيغاواط عام 2015.
إّن طاقة الرياح والطاقة الشمسية كالهما متقّطع. فسرعات الرياح تتقلب وهي أحيانًا تنتفي بالكامل. أما الخاليا 
الشمسية فتتوقف عن العمل عند غروب الشمس كما أنها توّلد طاقًة قليلًة في األيام الغائمة. لقد واَجَه ُمَشغِّلو الشبكة 

مصاعَب في إبقاء إمدادات الطاقة الكهربائية مستمرًة على نحٍو متساٍو عندما تصبح الحصة التي توفرها األنواع المتقطعة 
من الوقود المتجدد كبيرة. باالستناد إلى المناقشات الصناعية، اعتمد المؤلفون قاعدًة عامًة هي أّن طاقة الرياح أو الطاقة 

الشمسية سوف تدعو الحاجة لتقييدهما لكي ُتَوفِّرا حدًا أقصى قدره 20 في المئة من طاقة الصين؛ في ما يتجاوز هذه 
العتبة، تنشأ مصاعُب في إدارة الشبكة. إذا كان للصين أن تستخدم الرياح من أجل توليد 0.996 تريليون كيلوواط-ساعة 
)20 في المئة من الكهرباء التي استهلكتها الصين عام 2012(، فإنها ستحتاج لتركيب 540 جيغاواط إضافيٍّ من القدرة 

لبلوغ هذا الهدف، على افتراض أّن كل جيغاواط إضافيٍّ من القدرة يَولِّد مستوياٍت مماثلًة من الطاقة كما هو الوضع حاليًا. 
إّن هذا يفوق القدرة القائمة الحالية من طاقة الرياح والطاقة الشمسية بتسعة أضعاٍف تقريبا.

يمكن أيضًا بناء محطاٍت جديدٍة للطاقة النووية بحيث توفر الكهرباء التي يولدها الفحم حاليًا. إذا كان للطاقة المائية 
ذا وفرت الرياح 0.894 تريليون كيلوواط-ساعة إضافّي، فإّن هذا  أن توفر 0.264 تريليون كيلوواط-ساعة إضافّي، واإ

سيعني أّن المحطات اإلضافية للطاقة النووية ستضطر إلنتاج 0.658 تريليون كيلوواط-ساعة، أي 15.2 في المئة من 
ُمخَرج الصين من الطاقة الكهربائية عام 2012، من أجل السماح لها بالحد من الطاقة الناتجة عن إحراق الفحم بقدٍر 
يبلغ 39 نقطٍة مئوية. في عام 2012، تم توليد 2.0 في المئة )0.098 تريليون كيلوواط-ساعة( مما تستهلكه الصين 
من طاقٍة بواسطة الطاقة النووية. ُنَقدُِّر أنه في عام 2012، َحقََّقت محطات الطاقة النووية الصينية استخدامًا للقدرة َبَلَغ 
90 في المئة، أي أفضل من الواليات المتحدة بشكٍل طفيف، حيث َحقََّقت محطات الطاقة النووية معداًل الستخدام القدرة 
َبَلَغ 86 في المئة ذاك العام.29 على افتراض محافظة الصين على أدائها لعام 2012، فإنها ستحتاج لبناء 84 جيغاواط 
من الطاقة النووية اإلضافية الجاهزة لالستخدام، وذاك أكثر بعض الشيء من الهدف الحالّي البالغ 58 جيغاواط إضافّي 

بحلول عام 30.2020

.2014b ،)EIA( اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة  28

الرقــم الــذي يخــّص الصيــن تــم احتســابه مــن بيانــاٍت تتعلــق بتوليــد القــدرة وأعــداد الكيلوواط-ســاعة )KWh( التــي وّلَدتهــا المحطــات النوويــة، “الحوليــة اإلحصائيــة للصيــن”   29

)China Statistical Yearbook(، 2013؛ البيانــات التــي تخــّص الواليــات المتحــدة مســتقاٌة مــن اإلدارة األمريكيــة لمعلومــات الطاقــة )EIA(، “مــا هــو مقــدار الكهربــاء التــي 
ُتَولِّــُد محطــٌة نوويــٌة نموذجيــة؟” )?How Much Electricity Does a Typical Nuclear Power Plant Generate(، صفحــة إنترنــت، تــم تحديثهــا بتاريــخ ديســمبر/كانون 

.2013b األول

اإلدارة األمريكيــة لمعلومــات الطاقــة )2014b ،)EIA. الِحــظ أّن اإلضافــات المطروحــة فــي مــا يتعلــق بالقــدرة تحــل فقــط محــل محطــات الطاقــة التــي تعمــل بإحــراق الفحــم   30

والتــي كانــت تعمــل عــام 2012. إنهــا ال تأخــذ النمــو الُمحَتَمــل فــي الطلــب الصينــّي علــى الكهربــاء بعيــن االعتبــار، ممــا ســوف يجعــل مــن القــدرة اإلضافيــة أمــرًا ضروريــًا. 
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استنادًا إلى هذه المناقشة، يبّين الجدول رقم 3.2 كيف يمكن للصين أن تستعيض بأنواع الوقود المتجدد والطاقة 
النووية عن 1.918 تريليون كيلوواط-ساعة من الكهرباء التي تولدها محطات الطاقة العاملة بإحراق الفحم. نالحظ أّن 

هذه التقديرات تستند إلى توليد الطاقة الكهربائية عام 2012. مع أّن الزيادات في استهالك الطاقة الكهربائية في الصين قد 
تباطأت بشكٍل كبيٍر عاَمي 2013 و2014، فإّن خطط توسيع القدرة التي ناقشناها تستند إلى زياداٍت مستمرٍة في الطلب. 

سيتحتم تلبية هذه الزيادات من خالل اإلضافات في القدرة بما يفوق ويتجاوز تلك المَبيََّنة في الجدول رقم 3.2.

الجدول رقم 3.2: االستعاضة عن 1.9 تريليون كيلوواط-ساعة )KWh( من الكهرباء التي تم توليدها بواسطة الفحم، بالوقود النووّي 
وأنواع الوقود المتجدد

القدرة اإلضافية )جيغاواط( )GW(الوقود
الُمخَرج اإلضافّي )تريليون
)KWh( )كيلوواط-ساعة

الزيادة عن ُمخَرج عام 2012 
)بالنسبة المئوية(

760.26431المائّي

5400.894890الرياح

840.758769النووّي

7001.918المجموع

المصادر: حسابات مؤسسة RAND اسُتخِدَمت فيها “الحولية اإلحصائية للصين” )China Statistical Yearbook(، 2013، الجدول رقم 6-8؛ اإلدارة األمريكية 
.2014 ،)Li( 2014؛ وليb ،)EIA( لمعلومات الطاقة

تركيب أجهزٍة لمكافحة التلوث في المركبات اآللية وإلغاء المركبات القديمة
لقد كانت المركبات اآللية مصدرًا تزداد سرعته في التسبب بالتلوث في الصين، السيما بانبعاثات أكاسيد النيتروجين 

)nitrogen oxides(. كما تمت مالحظته مسبقًا، كانت الصين تعالج هذه المشكلة عن طريق اعتماد معايير تلوث 
نفاذها. إن معظم المركبات اآللية التي تُباع في الصين تصنعها  الهواء األكثر تشددًا التي لدى االتحاد األوروبّي )EU( واإ

مشاريُع مشتَركٌة بين الشركات الدولية للسيارات والشركات الصينية،31 مما يعني أّن المنِتجين الصينيين الداخليين 
يستطيعون الوصول إلى تكنولوجيات مكافحة التلوث التي يستخدمها المصّنعون الدوليون، وأْن ليست هناك عوائُق 

تكنولوجّيٌة أمام تركيب هذه األجهزة في المركبات اآللية. لقد ُصممت جميع السيارات الصينية بحيث تكون قادرًة على 
استيفاء معايير االنبعاثات األوروبية. إّن أكثر التكنولوجيات تشددًا متوفرٌة لدى الصين بالفعل، ويجري تركيبها في المركبات 

التي تُباع في بيجين )Beijing( ومدٍن أخرى ُجِعَلت مسألة الحد من التلوث الناشئ من السيارات فيها أحد األولويات.
تعمل هذه التكنولوجيات بشكٍل فعاٍل فقط عندما يستوفي الوقوُد الُمسَتخَدم المعاييَر المنصوص عليها. لقد وضعت 

هيئة التنمية الوطنية واإلصالح )National Development and Reform Commission( مواصفاٍت حازمًة للبنزين 
والديزل ذي المحتوى األدنى من الكبريت، بحيث  تتمكن تكنولوجيات مكافحة التلوث من العمل بالطريقة التي ُصمَِّمت 

ألجلها. لقد اعُتِمَدت معايير االتحاد األوروبّي المسماة يورو Euro 4/IV( IV/4( بالفعل بالنسبة ألنواع وقود النقل لعموم 
الصين بنهاية عام 2014؛ وقد اعُتِمَدت المعايير المسماة يورو Euro 5/V( V/5( بالفعل بالنسبة ألنواع وقود المركبات 

أنِجلــو َينــغ )Angelo Young(، “مبيعــات الصيــن مــن الســيارات الجديــدة عــام 2013: لقــد اشــترى المســتهلكون الصينيــون أكثــر مــن 20 مليــون مركبــٍة عــام 2013 مــع   31

 China New Auto Sales 2013: Chinese Consumers Bought Over 20 Million( ”َتســاُبق صانعــي الســيارات األجانــب للحصــول علــى حصــٍة مــن الســوق
Vehicles in 2013 as Foreign Automakers Jockey for Market Share(، إنترناشــونال ِبزِنــس تايمــز )International Business Times(، 7 يناير/كانــون 

الثانــي، 2014.
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َر اعتمادها لعموم الصين بنهاية عام 32.2017 اآللية التي تُباع في شانغهاي )Shanghai( وبيجين، وَتَقرَّ
كما تَُبيُِّنه مصادر انبعاثات المركبات اآللية في الشكل رقم 2.3، فإّن هذه اإلجراءات ستؤدي إلى انخفاضاٍت كبيرٍة 

في االنبعاثات فقط في حال تم إلغاء المركبات الشديدة التسبب بالتلوث. في الصين، المركبات األكثر إيذاًء ُمَعلََّمٌة بلوحات 
إجازة السير الصفراء، وُيشار إليها بالمركبات ذات “الوسم األصفر”. من أجل الحد من انبعاثات المركبات اآللية بشكٍل 

كبير، سيتحتم على الصين أن ُتلغَي كل أمثال هذه المركبات — تلك التي تخلو من أجهزٍة لمكافحة التلوث تمامًا أو 
التي تملك أجهزًة بدائيًة فقط، مثل فئة أجهزة الصين China I( I(. في عام 2012، كان هناك 14,514,000 من هذه 

المركبات.33 لقد التزمت الحكومة الصينية بالفعل بإلغاء 5,000,000 منها بحلول عام 2015، وما تبقى، بحلول عام 
34.2017 كما هو مبيٌَّن في الشكل رقم 2.5، فإّن إلغاء المركبات اآللية التي تخلو من أّي أجهزٍة لمكافحة التلوث أو 

التي تملك أجهزة الصين I فحسب، كان من شأنه إزالة 70 في المئة من أول أكسيد الكربون )CO(، و70 في المئة من 
ُمَركَّبات الهيدروكربون المتطايرة )volatile hydrocarbons(، و61 في المئة من أكاسيد النيتروجين، و76 في المئة من 

الُجَسيمات التي انبعثت من السيارات في الصين عام 2009.

.2014b ،)China( ”الصين“ ،)EIA( اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة  32

.2014 ،)Ministry of Environmental Protection( 33 وزارة الحماية البيئية

.2014 ،)Ministry of Environmental Protection( وزارة الحماية البيئية  34



18

4. تكاليف الحد من تلوث الهواء

.)GDP( لقد قدمنا مالحظًة تفيد بأّن كلفة تلوث الهواء في الصين ُقدَِّرت بنسبة 6.5 في المئة من إجمالّي الناتج المحلّي 
إذا َطبَّْقنا هذا الرقم على إجمالّي الناتج المحلّي للصين، البالغ 8,227 تريليون دوالر أمريكّي عام 2012، وهو العام الذي 

ُنسِنُد إليه الكثير من تحليلنا، ُيشير ذلك ضمنًا إلى أّن الحد من تلوث الهواء في الصين إلى المستويات التي ُتَعّد مقبولًة 
من ِقَبل منظمة الصحة العالمية )WHO(، من شأنه أن يعود بمنافَع سنويٍة تبلغ 535 مليار دوالر أمريكّي. مع ارتفاع 
الدخل وطغيان الطابع الحضري على الصين بشكٍل متزايد، فإّن هذه التكاليف تتصاعد. وعلى الرغم من أّن اإلجراءات 

التي حددناها لن تُفيد على األرجح في الوصول إلى المستويات التي تعّدها منظمة الصحة العالمية مقبولة، فإنها ستؤدي 
بالتأكيد إلى تحسيناٍت كبيرٍة في جودة الهواء في الصين؛ إّن إجراءات وقف إحراق الفحم والقمامة من ِقَبل الُمسَتخِدمين 

السكنيين والتجاريين في المناطق الحضرية سيكون مفيدًا بشكٍل خاص.
إّن اعتماد هذه اإلجراءات سوف يقتطع حصًة كبيرًة من كمية الفحم الُمسَتهَلك في الصين. إّن االستعاضة عن الفحم 
الُمسَتخَدم سكنيًا وتجاريًا، وقرابة نصف مجموع الفحم الُمسَتخَدم لتوليد الكهرباء عام 2012، كان من شأنه أن يؤدَي إلى 

تراجٍع في استخدام الفحم يبلغ 1.009 مليون طن مترّي، وهذا يمّثل 27 في المئة من استهالك الصين من الفحم في ذاك 
العام. عند تقييم هذا االنخفاض بحسب الكلفة الحّدية )أي كلفة الفحم المستورد، التي َبَلَغت 74 دوالر أمريكّي في الطن 
المترّي عام 2012(، فإّن انخفاضًا كهذا في استخدام الفحم كان سَينُتُج عنه إنفاٌق أقل على الفحم ذاك العام يبلغ 75 

مليار دوالر أمريكّي.35 
ُنّقدُِّر تكاليف ثالثة إجراءاٍت للحد من تلوث الهواء في الصين:

االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعي أو البروبين )propane( لالستخدام السكنّي والتجارّي  .1
االستعاضة عن الفحم بأنواٍع من الوقود المتجدد والوقود النووّي من أجل توليد الكهرباء  .2

إلغاء المركبات القديمة.  .3

االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعّي أو البروبين )propane( لالستخدام السكنّي
والتجارّي

إّن االنبعاثات من الغاليات واألفران الُمسَتخَدَمة لتدفئة البنايات السكنية والمؤسسات التجارية هي مصدٌر رئيسيٌّ لتلوث 
الهواء الصينّي في المناطق الحضرية. بوسع الصين أن تحّسن من هذا األمر بشكٍل كبيٍر عن طريق االستعاضة عن 

الفحم بالغاز الطبيعّي أو البروبين )propane(. في عام 2011، اسُتهِلك 114 مليون طن من الفحم في االستخدامات 
السكنية والتجارية. كان يتحتم على الصين، من أجل االستعاضة عن هذا الفحم، أن تستخدم 88 مليار متر مكعب 

)7.84 تريليون َقَدم مكعب( من الغاز الطبيعّي أو البروبين؛ في عام 2012، َدَفَعت الصين، في المتوسط، 360 دوالر 
أمريكّي في المتر المكعب )أي 10.20 دوالر أمريكّي في الَقَدم المكعب( من الغاز الطبيعّي؛ ارتفعت األسعار ارتفاعًا حادًا 
عام 2013 بسبب الطلب المتزايد على الغاز الطبيعّي الُمسال )LNG( في شرق آسيا، مما دفع باألسعار إلى 587 دوالر 

أمريكّي للمتر المكعب )16.60 دوالر أمريكّي للَقَدم المكعب(.36 بحسب معدالت األسعار لعام 2012، فإّن كلفة 221 

 Quarterly( ”2014 التقريــر الفصلــّي حــول الفحــم، أبريل/نيســان-يونيو/حزيران“ ،)EIA( اســتنادًا إلــى اإلدارة األمريكيــة لمعلومــات الطاقــة RAND حســابات مؤسســة  35

2014c ،)Coal Report, April-June 2014، الجــدول رقــم 10. 

.2014b مايو/أيار ،)China( ”الصين“ ،)EIA( الوكالة األمريكية لمعلومات الطاقة  36
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مليار متر مكعب إضافّي من الغاز الطبيعّي كانت ستبلغ 80 مليار دوالر أمريكّي؛ بحسب السعر األعلى، كانت الكلفة 
ستبلغ 130 مليار دوالر أمريكّي. يعرض الجدول رقم 4.1 هذه التكاليف السنوية.

الجدول رقم 4.1: التكاليف السنوية لسياسات الحد من تلوث الهواء في الصين

الكميةاإلجراء في السياسات
السعر )بالدوالر األمريكّي

بقيمة عام 2012(
الكلفة اإلجمالية )بمليارات الدوالرات 

األمريكية بقيمة عام 2012(

االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعّي لالستخدام السكنّي والتجارّي 

متوسط سعر الغاز الطبيعّي الُمسال )LNG( في شرق 
آسيا عام 2012

36032/متر مكعب88 مليار متر مكعب

سعر الغاز الطبيعّي الُمسال )LNG( عند الذروة في 
شرق آسيا عام 2012

58752/متر مكعب88 مليار متر مكعب

االستعاضة عن الكهرباء الناتجة عن إحراق الفحم بأنواع وقوٍد أخرى

0.26 تريليون كيلوواط-الطاقة المائية
)KWh( ساعة

90.30 لأللف كيلوواط-ساعة 
)KWh(

24

0.89 تريليون كيلوواط-طاقة الرياح
)KWh( ساعة

86.60 لأللف كيلوواط-ساعة 
)KWh(

78

0.76 تريليون كيلوواط-الطاقة النووية
)KWh( ساعة

108.40 لأللف كيلوواط-ساعة 
)KWh(

82

184المجموع

المجموع اإلجمالّي

215الحد المنخفض )يفترض سعرًا أدنى للغاز الطبيعّي(                                                                           
235الحد المرتفع )يفترض سعرًا أعلى للغاز الطبيعّي(                                                                              

1,0097475قيمة الفحم الذي جرى توفيره )بماليين األطنان المترية(

مجموع التكاليف السنوية الصافية المباشرة

140الحد المنخفض

160الحد المرتفع  

RAND المصدر: حسابات مؤسسة

االستعاضة عن الفحم بأنواٍع من الوقود المتجدد والوقود النووّي من أجل توليد 
الكهرباء

تختلف دوافع كلفة الكهرباء بشكٍل كبيٍر بحسب المصدر. مثاًل، كلفة طاقة الرياح تدفعها كلفة رأس المال المتعلقة 
بتركيب التربينات الهوائية. كلفة محطات الطاقة التي تعمل بإحراق الغاز الطبيعّي تدفعها بشكٍل أوليٍّ كلفة الغاز الطبيعّي. 

تكاليف الطاقة النووية تدفعها تكاليف البناء؛ تكاليف الوقود النووّي متواضعٌة نسبيًا.
من أجل تقييم كلفة االستعاضة عن الطاقة الناتجة عن إحراق الفحم بمصادر الكهرباء الثالثة التي تمت مناقشتها 
)الطاقة المائّية وطاقة الرياح والطاقة النووّية(، نستخدم الكلفة المستوية )levelized cost( للكهرباء لكل نوٍع من أنواع 
الطاقة. نعني بهذا معدل كلفة توليد كيلوواط-ساعة )KWh( واحد من الكهرباء على مدى حياة الُمنَشأة؛ أي عندما يتم 
احتساب معدل تكاليف رأس المال المتعلقة ببناء الُمنَشأة بالنسبة للكهرباء التي تم توليدها على مدى حياة المحطة. تَُقّيم 

اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة )EIA( التكاليف المستوية لكلٍّ من هذه المصادر للكهرباء بشكٍل دورّي.
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لقد افترضنا أّن الطاقة الكهرومائية الجديدة يمكنها الحلول محل 0.264 تريليون كيلوواط-ساعة من الكهرباء الُمنَتَجة 
بإحراق الفحم، وأّن الطاقة الجديدة من الرياح يمكنها أن تحل محل 0.758 تريليون كيلوواط-ساعة، وأّن الطاقة النووية 

الجديدة يمكنها أن تحل محل 0.785 تريليون كيلوواط-ساعة. تَُقدُِّر اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة أّنه في عام 2012، 
َكلََّفت الطاقة المائية الجديدة 90.30 دوالر أمريكّي في األلف كيلوواط-ساعة، وأّن الرياح الساحلية َكلََّفت 86.60 دوالر 

أمريكّي، وأّن الطاقة النووية المتقدمة َكلََّفت 108.40 دوالر أمريكّي.37 مع أّن التكاليف في الصين قد تكون مختلفًة بعض 
الشيء بسبب االختالفات في األجور وعمليات الحصول على التصاريح التي ُيحَتَمل أن تكون أسرع، نعتقد أّن أوجه التشابه 

في التكاليف تبرر استخدام هذه األرقام. تستخدم الصين تكنولوجياٍت وموادَّ — وفي كثيٍر من الحاالت، أجهزة — مشابهًة 
لما تستخدمه الشركات األمريكية في هذا المجال. في أعقاب كارثة فوكوشيما )Fukushima disaster( في اليابان، 

جراءاٍت للسالمة كتلك التي تستخدمها الَمراِفق التي َبَنت وُتَشغِّل مفاعالٍت في  أصبحت الصين تعتمد تفتيشًا، وتصريحًا، واإ
الواليات المتحدة. باالستناد إلى هذه التقديرات من التكاليف، فإّن استخدام هذه المصادر للطاقة من أجل توليد الكميات 

الُمَخطَِّط لها من الكهرباء سوف َينُتُج عنه نفقاٌت سنويٌة متكررٌة تساوي 23.9 مليار دوالر أمريكّي، و77.5 مليار دوالر 
أمريكّي، و82.2 مليار دوالر أمريكّي على التوالي، بقيمة الدوالر األمريكّي عام 2012.

إلغاء المركبات القديمة
كما تم بيانه في الشكل رقم 2.4، فإّن المركبات المجهزة بُمكاِفحاٍت بدائيٍة للتلوث أو تلك التي تخلو منها، تمثل معظم 

االنبعاثات من المركبات اآللية. لقد كان هناك 14,514,000 من هذه المركبات ذات “الوسم األصفر” في الصين عام 
2012. وعلى الرغم من أّن الحكومة الوطنية الصينية َسَبَق وأن َفَرَضت إلغاء 5,000,000 من هذه المركبات بحلول عام 

2015، وما تبقى بحلول عام 2017، فإّن إزالة هذه المركبات على الفور، سَينُتج عنه انخفاضاٌت كبيرٌة في التلوث. معظم 
 )Dongguan( هذه المركبات كانت قد ُأهِلَكت قيمتها بالكامل، وقيمتها محدودٌة في إعادة البيع. بدأت مدينة دونغوان
لغائها. السعر األقصى الذي وفرته  في إقليم غوانغدونغ )Guangdong( العمل ببرنامٍج لشراء هذه المركبات القديمة واإ

دونغوان هو 9,000 ِرنمينبي )RMB( بالنسبة للسيارات، و18,000 ِرنمينبي بالنسبة للشاحنات، أي 1,430 دوالر 
أمريكّي و2,860 دوالر أمريكّي، على التوالي، بقيمة الدوالر األمريكّي عام 2012. إّن ضرب عدد المركبات المتبقية ذات 

“الوسم األصفر” في هذه األسعار ُينِتُج كلفة إجماليًة على الصين تتراوح بين 21 مليار دوالر أمريكّي و42 مليار دوالر 
أمريكّي، من أجل اإللغاء الفورّي لهذه المركبات، إذا كان للحكومة الوطنية أن تعتمد برنامج دونغوان بالنسبة للبلد بأكمله 
)الجدول رقم 4.2(. الِحْظ أنه على عكس تكاليف االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعّي أو غيره من أنواع الوقود، فإّن 

تكاليف اإللغاء الفورّي للمركبات ذات “الوسم األصفر” هي تكاليُف غير متكررة ولن تدعو إليها الحاجة ثانيًة.

الجدول رقم 4.2: التكاليف غير المتكررة إللغاء المركبات القديمة من أجل الحد من تلوث الهواء في الصين

الكميةإلغاء المركبات القديمة
السعر )بالدوالر األمريكّي

بقيمة عام 2012(
الكلفة اإلجمالية )بمليارات الدوالرات 

األمريكية بقيمة عام 2012(

على افتراض أّن كل المركبات القديمة 
سيارات

14.51,43021 مليون

على افتراض أّن كل المركبات القديمة 
شاحنات

14.52,86042 مليون

RAND المصدر: حسابات مؤسسة

 Levelized Cost of New( ”2013 الكلفة المستوية لموارد الجيل الجديد في التوقعات السنوية بشأن الطاقة لعام“ ،)EIA( اإلدارة األمريكية لمعلومات الطاقة  37

.2013a يناير/كانون الثاني ،)Generation Resources in the Annual Energy Outlook 2013
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المنافع الصافية
كما هو ُمَبيٌَّن في الجدوَلين رقم 4.1 و4.2، فإن اإلجراءات لن تكون عديمة الكلفة. النفقات السنوية المتكررة لهذه 

السياسات قد تتراوح بين 32 مليار دوالر أمريكّي و52 مليار دوالر أمريكّي، جّراء االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعّي 
للتدفئة في المساكن واألماكن التجارّية، و184 مليار دوالر أمريكّي لالستعاضة عن نصف عملية توليد الطاقة الناتجة عن 

إحراق الفحم في الصين بأنواع الوقود المتجدد أو الطاقة النووية — مما يؤدي إلى مجموٍع للنفقات المتكررة يتراوح بين 215 
مليار دوالر أمريكّي و235 مليار دوالر أمريكّي سنويًا. عند طرح قيمة الفحم )75 مليار دوالر أمريكّي( الذي لن ُيسَتخَدم، 

سوف تتراوح التكاليف السنوية الصافية في مجموعها الكلّي بين 140 مليار دوالر أمريكّي و160 مليار دوالر أمريكّي.
هذه اإلجراءات التي جرى تنفيذها جميعًا بشكٍل جزئيٍّ من ِقَبل الحكومة الوطنية وحكومات المدن، ينبغي أن تؤدَي إلى 
تحسيناٍت كبيرٍة في جودة الهواء في المناطق الحضرية. سوف يتم التوصل إلى الحد من َتَركُّزات الُجَسيمات، وثاني أكسيد 

الكبريت )sulfur dioxide(، وأكاسيد النيتروجين )nitrogen oxides( بنسبة الربع على األقل، وعلى األغلب، بما 
ُح أن تكون المنافع  يفوق ذلك بكثير، مما سيؤدي إلى الحد بشكٍل كبيٍر من التكاليف السنوية لتلوث الهواء في الصين. ُيَرجَّ
َلين ُتساِوي أقل من ثلث التكاليف الُمَتَوقََّعة لتلوث  االقتصادية الصافية كبيرة. إن التكاليف السنوية الصافية لإلجراَئين األوَّ
الهواء في الصين؛ والتي تُقدر بـ535 مليار دوالر أمريكّي تقريبًا عام 2012 )6.5 في المئة من إجمالي الناتج المحلّي 

]GDP[ للصين(.
نحن ال نغوص في المساهمات النسبية في تلوث الهواء اآلتية من اإلحراق السكنّي والتجارّي للفحم، أو الفحم 

الُمسَتخَدم لتوليد الكهرباء، أو من المركبات اآللية ألنه، باإلضافة إلى القيود الناجمة عن توفر البيانات، فإّن األسباب 
األولية لتلوث الهواء في المناطق الحضرية تختلف من مدينٍة لمدينٍة بحسب الطقس، والهيكلية الصناعية، وُملكية المركبات 
اآللية، والتضاريس الطبيعية. على الرغم من نقاط االحتراز هذه، فإننا نرى أّنه من بين المبادرات الثالث التي ناقشناها في 
السياسات، ينبغي أن تكون أولوية األمد القريب االستعاضة عن الفحم بالغاز الطبيعّي أو البروبين )propane( لالستخدام 
السكنّي والتجارّي. لقد َوثََّق تشين وآخرون ).Chen et al( التأثيرات الوخيمة لالنبعاثات من الغاليات والمواقد التي تتغذى 

بالفحم أو الخشب أو النفايات، على الصحة ومتوسط الُعمر الُمَتَوقَّع في شمال الصين.38 إّن إنهاء استخدام هذه األنواع 
من الوقود في المناطق الحضرية سيؤدي إلى قطع مسافٍة كبيرٍة باتجاه الحد من تلوث الهواء في المناطق الحضرية، 

السيما في أشُهر الشتاء.
سوف تقع كلفة هذه السياسات بشكٍل أّوليٍّ على ساكني المناطق الحضرية، وبدرجٍة أقل، على المؤسسات التي تعمل 
بالتجزئة وغيرها من المؤسسات التجارية. لكّن هؤالء هم بالتحديد األفراد الذين يعانون إلى الحد األقصى من تلوث الهواء 
هذا. كما في البلدان األخرى، من شأن اإلعانات البلدية الهادفة إلى توسيع شبكات توزيع الغاز الطبيعّي، أو شراء أفراٍن 
جديدة، أن تخفف بعض هذه األعباء. إّن تكاليف هذه السياسات، ِبَحدَّْيها اللَذين يتراوحان بين 32 مليار دوالر أمريكّي 
و52 مليار دوالر أمريكّي سنويًا، َسُتَرتُِّب من 50 دوالر أمريكّي إلى 100 دوالر أمريكّي للفرد بالنسبة لسكان المناطق 
ن لم تكن تافهة، فإّن معظم السكان  الحضرية، أي 4 دوالرات أمريكية إلى 9 دوالرات أمريكية شهريًا. هذه التكاليف واإ
الحضريين في الصين يقدرون على احتمالها. إّن االنخفاضات في التكاليف الصحية )التي من الممكن أن ُتَعدَِّل كلفة 

السياسات( تشير إلى أّن هذا األمر هو تحرٌك نافٌع جدًا من المنظور االقتصادّي والصحّي على حدٍّ سواء.
إننا نقدر أن تكون كلفة االستعاضة عن نصف الطاقة الناتجة عن إحراق الفحم بالطاقة المائية وطاقة الرياح والطاقة 

النووية 184 مليار دوالر أمريكّي. إّن االستعاضة عن الطاقة الناتجة عن إحراق الفحم بمصادِر طاقٍة أخرى هو أكثر 
اإلجراءات في السياسات كلفًة من بين الثالثة التي نقّيمها، ومن شأن هذا اإلجراء أن يكون المساهم األكبر في الحد من 

ُمجَمل انبعاثات مجموع الجزيئات المعلقة )TSP( وثاني أكسيد الكبريت في الصين. لكّن تأثير االستبدال على جودة 
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الهواء في المناطق الحضرية قد ال يكون بالحجم الذي ُيشير إليه التراجع المتَوقَّع في االنبعاثات. فمعظم محطات الطاقة 
في الصين ال تقع في المناطق الحضرية. على الرغم من أّن تلوث الهواء المحمول بواسطة الرياح، والذي تسببه محطات 

الطاقة التي تعمل بالطاقة الناتجة عن إحراق الفحم هو عامٌل أساسيٌّ في تحديد جودة الهواء في المناطق الحضرية في 
الصين، فإّن مصادر تلوث الهواء الواقعة داخل حدود كل مدينة هي بشكٍل عامٍّ ذات تأثيٍر مباشٍر أكثر. لذا، نضع هذا 

اإلجراء في السياسات في المرتبة الثانية من حيث األولوية، بعد إنهاء استخدام الفحم لألغراض السكنية والتجارية.
إن تكاليف هذه السياسات سُتحَمل على نطاٍق أوسع من سياسات إنهاء استخدام الفحم في األنشطة السكنية والتجارية. 

سترتفع كلفة الكهرباء، فتقتطع من ربحية التصنيع الكثيف االستهالك للطاقة، كما تزيد من تكاليف الطاقة بالنسبة لكل 
اأُلَسر الصينية.

أخيرًا، أصبحت المركبات اآللية بالفعل على مساٍر يقود نحو التحسن. لقد قطعت الصين شوطًا في إلغاء المركبات 
َر إلغاؤها بنهاية عام 2015،  ذات “الوسم األصفر”؛ أكثر من ثلث هذه المركبات التي كانت على الطريق عام 2012 َتَقرَّ
وينبغي أن تكون كلها قد اختفت بنهاية عام 2017. لكّن إزالة السيارات والشاحنات األسوأ من حيث التسبب بالتلوث في 
أقرب وقٍت ممكٍن سوف يكون نافعًا. في مدٍن مثل دجوهاي )Zhuhai( حيث تعد المركبات اآللية مصدًرا أساسيًا لتلوث 

الهواء، قد ترغب الصين في تنفيذ برامَج محدودٍة إلعادة الشراء مثل برنامج دونغوان )Dongguan( من أجل تسريع 
إيقاف هذه المركبات عن العمل. سيكون البرنامج ذا أجٍل قصيٍر نسبيًا، إذ إّن فرصة إلغاء هذه المركبات تختفي عام 

2017 عندما يصبح إيقاف كل هذه المركبات عن العمل إلزاميًا.
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