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  جدول الكلمات المختصرة

  

  

ACRONYM DESCRIPTION المعنى بالعربیة  

CEDARE 
Center for Environment and 
Development for the Arab Region and 
Europe 

 -مركز البیئة والتنمیة لإلقلیم العربي وأوروبا 
 سیداري

CO2 Carbon Dioxide  الكربون أكسیدثاني  

CAMRE 
Council of Arab Ministers Responsible 
for the Environment 

مجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون 
  البیئة

GDP Gross Domestic Product إجمالي الناتج المحلي  

GFEI Global Fuel Economy Initiative المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود 

GNI Gross National Income الدخل القومي اإلجمالي  

IMF International Monetary Fund صندوق النقد الدولي 

LAS League of Arab States یةجامعة الدول العرب 

LDV Light Duty Vehicle سیارات 

MEE 
Ministère de l’Equipement et de 
l’Environnement 

  وزارتي البیئة والتجھیز

MEWA Middle East and West Asia الشرق األوسط وغرب آسیا 

NEDC New European Driving Cycle دورة قیادة المركبات األوروبیة الجدیدة 

OECD 
Organization for Economic Cooperation 
and Development 

  المنظمة الدولیة للتعاون االقتصادي والتنمیة

OICA 
Organisation Internationale des 
Constructeurs d'Automobiles 

  المنظمة الدولیة لصانعي السیارات

PCFV 
Partnership for Cleaner Fuels and 
Vehicles 

  ت أنظفالشراكة من أجل وقود وسیارا

SUV Sports Utility Vehicles مركبة ریاضیة متعددة األغراض 

UNEP United Nations Environment Programme برنامج األمم المتحدة للبیئة 

WB World Bank البنك الدولي  
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 قدمةالم - ١

 - ین مركز البیئة والتنمیة لإلقلیم العربي وأوروباكجزٍء من المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود والشراكة االستراتیجیة ب

تحسین جودة الوقود وكفاءة استھالك الطاقة في الشرق األوسط وغرب "وبین برنامج األمم المتحدة للبیئة تحت عنوان  سیداري
 ،نسبة للسیارات في تونسالكربون بال أكسیدیم مدى كفاءة استھالك الطاقة وانبعاثات ثاني ی، تھدف الدراسة الحالیة إلى تق"آسیا
د، وتسھم دراسة الحالة الحالیة في الجھد العالمي المبذول من أجل خفض االعتماد على الوقو. استعراض ما یتعلق بذلك من لوائحو

، وذلك من أجل قطاع نقل ةاألقل كفاء األثر البیئي واالقتصادي للسیارات، والتخفیف من حدة وتحسین تقنیات أساطیل السیارات
 .واصالت أكثر استدامةوم

 رصید أي( االستخدام في سیاراتال إلى المستقبلیة الدراسات تتطرق قد فیما الجدیدة، السیارات على التقریر ھذا نطاق وینحصر

  .األخرى السیارات تصنیفات وبقیة) بالكامل لمركباتا

 ،واقتصادیة ،بیئیة جوانب من بھا یرتبط وما تونس، في السیارات بصناعة المحیط السیاق عن نبذةً  البدایة في التقریر یعرض
 یتناول كما. السیاسات وبیئة تونس، في بالسیارات المرتبطة اللوائح عن موجز مع الصناعة، ذلك بعد یستعرض ثم . واجتماعیة

 التوصیات، ترد فیما .ویناقشھا النتائج یعرض لكوكذ والتحلیل، الحسابیة والعملیات البیانات، جمع لمنھجیة شرًحا ذلك بعد التقریر

  .التقریر ھذا من األخیر المقطع في المستقبلیة والدراسات واللوائح،

  

  األھداف  ١.١

 أكسیدثاني  اتانبعاثو اتجاھات كفاءة استھالك الطاقةفیما یخص  تونس الدراسة ھو عرض دراسة حالةالھدف الكلي من ھذه 

رد الدراسة في سیاق مستھدف المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود وت. الكربون من السیارات الجدیدة في السنوات األخیرة
بحلول عام %) ٥٠(كم  ١٠٠/لتر ٤كم الیوم إلى  ١٠٠/لتر ٨من  للطاقة لخفض المتوسط العالمي الستھالك السیارات الجدیدة

 .٥٠في  ٥٠، مستھدف ٢٠٥٠بحلول عام % ٥٠رصید السیارات بنسبة  ، وكذلك لتحقیق خفض في كل٢٠٣٠

 :فیما یلي أھداف ھذه الدراسة على وجھ التحدیدو

 .في تونس واتجاھھ على مر السنینتقریر حول متوسط كفاءة استھالك الطاقة بالنسبة للسیارات الجدیدة  .١

 .عرض توصیات للمتابعة بالنسبة لصانعي السیاسات وواضعي اللوائح والتشریعات .٢
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  نبذة - ٢

 منخفض إلي متوسط نس كاقتصادصنف توت. ٢٠١٣ملیون نسمة في عام  ١٠.٩عدد سكانھ أفریقي عربي بلغ  شمالتونس بلد 

 متوسط كان. ١)٢٠١٤البنك الدولي ( المستندة إلى نصیب الفرد من  الدخل القومي اإلجمالي ا لتصنیفات البنك الدوليطبقً  الدخل

بیانات البنك ( ٢٠١٣إلى  ٢٠١١ات الثالث األخیرة من خالل السنو%  ٢.٢ا بنسبة بسیطً معدل نمو إجمالي الناتج المحلي في تونس 
  .٢٠١١التي حدثت  خالل عام الثورة التونسیة  لك إلى األزمة االقتصادیة  الكبیرةوقد یرجع ذ. ٢)٢٠١٤الدولي 

 ونیملال لیظھر زیادة ثابتة تتخطى ٢٠١٢حتى عام  ٢٠٠٥ا في تونس من عام نسبیً  اكان إجمالي عدد السیارت في االستخدام ثابتً 

فیما كانت الغالبیة .  )٤أ٢٠١٣وزارتي البیئة والتجھیز  ،٢٠١٤٣لمنظمة الدولیة لصانعي السیارات ا(خالل ھذة الفترة  سیارة
  .٢٠١٢من إجمالي مبیعات السیارات في عام %  ٨٨من السیارات تعمل بالبنزین وتمثل 

  

 ونالكرب أكسیدا وانبعاثات ثاني تلوث الھواء محلیً   ٢.١

في التكتالت  الذین یعیشون للقلق في المدن التونسیة على وجھ التحدید حیث تتخطى نسبة السكان ایعتبر تلوث الھواء المحلي مصدرً 
ھي المسئولة عن حصة كبیرة من انبعاثات ثاني وتعتبر انبعاثات المصادر المتحركة  .)٢٠١٥٥خرون آمرایھي و% ( ٦٠الحضریة 

من  ملوثات أخرىضمن  الدقیقة األتربةو ،النیتروجین أكسیدو ،الكبریت أكسید: مثل األخرى المحلیة الكربون والملوثات أكسید
  ).٢٠١٥٦ھي وآخرون ایوالتجھیز، مروزارتي البیئة ( ستخدام السیاراتالتدریجیة الالعملیات الممكن أن تزید في المستقبل مع 

من  من كل انبعاثات الكربون% ٢٨ المتحدة اإلطاریة بشأن تغیر المناخ، فإن ا لالتصال التونسي الوطني الثاني التفاقیة األمموطبقً 
فیما تزداد ھذة النسبة في  ؛)٧ب٢٠١٣وزارتي البیئة والتجھیز ( ٢٠٠٠قطاع النقل وحده في عام  ترجع إلى الوقود األحفوري

ھمة ھذا القطاع النامي في نسب مما یوضح الزیادة النسبیة لمسا ،)٢٠١٥٨مرایھي وآخرون % ( ٤٥دراسات أحدث لتصبح 
  .انبعاثات الكربون

  وملكیة السیارات مركباترصید ال  ٢.٢

في ھذا  .ومؤشرات السیارات الجدیدة التي تدخل السوق  المركبات من المھم التفریق بوضوح ما بین مؤشرات إجمالي رصید
   .إجمالي رصید المركباتعن وكجزء من النبذة العامة عن الموضوع، سیتم تقدیم نظرة عامة  ،المقطع

. ا بین الفئات األخرىاألسرع نموً  تُْعتَبَرْ في الصفحة التالیة أن سیارات الركاب تشكل أغلبیة أنواع السیارات، كما  ١یوضح الشكل 

ملیون التخطى إجمالي الرصید من كل أنواع السیارات التي تعمل بمحركات كانت سیارات ركاب، كما % ٦٧، ٢٠١٣ففي عام 
  ).٩أ٢٠١٣وزارتي البیئة والتجھیز (ذا العام ھة في سیار

في عام  مواطن ١٠٠٠/سیارة ٦٧من  وذلك ،%٣٦نسبة وحدھا ازدادت نسبة سیارات الركاب ب ٢٠١١ – ٢٠٠٥في الفترة من 
 یھ فيلما ھو الحال علعتبر ھذة النسبة في نطاق مماثل وت ).٢٠١٤١٠بیانات البنك الدولي ( ٢٠١١في عام  سیارة٩١إلى  ٢٠٠٥

                                                

1 WB 2014. 
2 WdB 2014. 
3 OICA 2014. 
4 MEE 2013a. 
5 Mraihi et al. 2015. 
6 MEE 2013a; Mraihi et al. 2015. 
7 MEE 2013b. 
8 Mraihi et al. 2015. 
9 MEE 2013a. 
10 WdB 2014. 
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في مصر في عام  سیارة  ٤٥في المغرب، و سیارة ٦٥مواطن في الجزائر،  ١٠٠٠سیارة لكل  ٧٦ :في شمال أفریقیادول مجاورة 
  ).٢٠١٥١١الجھاز المركزي للتعبئة العامة واإلحصاء  ؛٢٠١٤بیانات البنك الدولي ( ٢٠١١

 

)لْ دَّ عَ أ، مُ  ٢٠١٣وزارتي البیئة والتجھیز ( ٢٠١٣و ٢٠٠٥ يالخاصة في تونس ما بین عام النمو النسبي لعدد السیارات:1الشكل 
١٢

  

 

 من النسبة في أغلب دول االتحاد األوروبي، ولكنھا مرشحة التخاذ نفس كثیرفنسبة ملكیة السیارات في تونس أقل بومع ذلك، 

في  ٢٠١١وألمانیا في نفس العام  ،وفرنسا ،السیارات في إیطالیا فعلى سبیل المثال، كانت نسبة ملكیة .مع النمو االقتصادي ھممسار
من المتوقع بالنسبة لدولة نامیة ). ٢٠١٤بیانات البنك الدولي ( على التوالي لكل مواطن سیارة ٥٣٠و ،٤٨٢و ،٦٠٥ البلدان  هھذ

خالل مراحل االنتقال االقتصادي  تالسیارا في الزیادة السریعة في نسبة ملكیة تشھد سیناریو العمل المعتادأن  ونسكت بشكل متزاید
  .١٣)٢٠٠٨صندوق النقد الدولي (ج المحلي مع استمرار زیادة نصیب الفرد من إجمالي النات

 صناعة السیارات   ٢.٣

غرفة الصناعة (من إجمالي الناتج المحلي % ٥ ما یقرب منب حیث یساھم جھة تشغیل كبیرة بمثابة یعد قطاع السیارات في تونس
من الصناعات التقلیدیة األقدم التي  ھناك العدید .ینتج ھذا القطاع للتصدیر ولتلبیة الطلب المحليو. )٢٠١١١٤جارة األلمانیة والت

ومع ذلك فقد . من الصناعات وغیرھاالزراعیة، والصناعات  ،تساھم في النمو الصناعي في تونس، مثل صناعة النسیج والمالبس
ومكونات صناعتي السیارات  الذي شھدتھ تطوراللسنوات األخیرة في القطاع الصناعي ھو مالحظة في اكان التطور األكثر 

 ). ٢٠١٤١٥ترایب وآخرون ( ٢٠١٢عام  إلى ٢٠٠٠ عام من خالل الفترة% ١٨حیث زادت نسب التصدیر بحوالي  ،الطیران

الخدمات التجاریة األمریكیة (التونسیة ومة أولویة لدي الحك ا ذاقطاعً  فالیوم أصبح االستثمار في مجال صناعة مكونات السیارات
ولیوني،  ،وساجم ،فالیو: مثل عالمیةالشركات ال ي صناعة السیارات في تونس مجموعة منف المشاركین تضم قائمةو .)٢٠١٤١٦
  .)٢٠١١١٧غرفة الصناعة والتجارة األلمانیة ( ولیروفوبا،  ،ویازاكي

                                                

11 WdB 2014; CAPMAS 2015. 
12 MEE 2013a, edited. 
13 WB 2008. 
14 IHK 2011. 
15 Trape et al. 2014. 
16 USCS 2014. 
17 IHK 2011. 
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. على سوق السیارت في تونس وسیتروین ،وفیات ،وبیجو ،وفولكس فاجن ،نوریمثل األوروبیة كما تسیطر العالمات التجاریة 

، فیما ال یوجد تواجد یذكر %)١٢أقل من (في السوق ولكن بنصیب ثانوي  فوردو جي إمتتواجد العالمات التجاریة األمریكیة و
  الخدمات التجاریة األمریكیة(صانعي السیارت من الشرق األقصى في تونس  سیارات وغیرھا منتویوتا  للعالمة التجاریة

٢٠١٤١٨.(  

  السیاسات وبیئة اللوائح - ٣

قطاع صغیر من السیارات الفاخرة،  غالبیة العظمى من السیارات باستثناءالشروط لل السوق التونسي سوق فرید حیث أن الدولة تحدد
على عدة عوامل  ناءً الحصص بُ  دْ دَ حَ وتُ  .ا للدولة سنویاحیث یتم تطبیق نظام صارم للحصص یحدد عدد السیارات المسموح دخولھ

أجزاء  األجانب وصانعيت السیارا رتیبات االستثمار الخاصة بین صانعيالطلب المحلي، وتوعجز المیزان التجاري للدولة، :  منھا
ة من أغلب السیارات في السوق سیارات صغیرة واقتصادیكما أن ). ٢٠١٤١٩ الخدمات التجاریة األمریكیة(السیارات المحلیین 

  .العالمات التجاریة األوروبیة

  دعم الوقود   ٣.١

بشكل واضح من أسعار  ا اآلن لدعم بسیط، ولكنھا تظل أكثر سعرً  لقد كانت أسعار الوقود في ازدیاد ثابت في تونس، فیما تخضع
كانت أسعار الوقود في تونس أكثر  فعلى سبیل المثال،. في دول الجوار الجزائر ولیبیا قي المنطقة العربیة كما ھو الحالالوقود في با

 ).٢٠١٤٢٠ للتعاون الدوليالوكالة األلمانیة ( ٢٠١٢من ضعفي أسعار الوقود في مصر عام 

 

 

  ى التواليعل سوبرالبنزین الو دیزللمن ا لتر لكل/مریكياألسنت بالاتجاھات أسعار وقود وسائل النقل في تونس : 2الشكل 
 )٢٠١٤ لة االلمانیة للتعاون الدوليالوكا(

  

یشیر إلى زیادة و ،البیاني رسمبالفي تونس موضحة ) دیزلبنزین و(الزیادة التدریجیة في أسعار الوقود أعاله  ٢یوضح الشكل 
ي دول االتحاد األسعار مقارنة بسعر البیع بالتجزئة في الوالیات المتحدة وقلة األسعار مقارنة بأسعار الوقود المرتفعة والضرائب ف

  .األوروبي

  الوقود أسعار الكبیرة في زیادةلالجوانب االجتماعیة ل  ٣.٢

                                                

18 USCS 2014. 
19 USCS 2014. 
20 GIZ 2014. 

األسعار في دول االتحاد . ألقل في أوروبافي لوكسمبرج ا دیزلالو ، كانت أسعار البنزین٢٠١٢في نوفمبر . بالتجزئة في لوكسمبرج دیزلسعر بیع البنزین وال :خط المقیاس الرصاصي
  .، وضرائب خاصة بالوقود، باإلضافة إلى الجمارك والضرائب الخاصة بكل دولة)VAT(األوروبي خاضعة لضریبة القیمة المضافة 

ضریبة المبیعات، كما تشمل /امش الصناعة، وضریبة القیمة المضافةأسعار التجزئة التي تغطي التكلفة تشمل ھ .الوالیات المتحدة في دیزلوال للبنزین سعرالتجزئة: خط المقیاس األخضر
د المقیاس الدولي ھذا السعر للوقود، الذي ال یشمل أي ضرائب أخرى خاصة بالوقود، یُع). أحدھم فیدرالي واآلخر على مستوى الوالیات(لصندوقي طرق  سنت أمریكي ١٠ما یقرب من 
  .ن الدعمخالیة مالمواصالت الطرق األدنى لسیاسة 

 الخام في السوق العالمي بترولسعر ال: خط المقیاس األحمر

 بنزین دیزل



 
٨ 

 
 

یمكن و. ا على االقتصاد التونسي حتى الیوم خاصة بعد الثورة وتبعاتھا االقتصادیة الصعبةا جوھریً یظل دعم الطاقة في تونس عبئً 
 ،منطقة الیوروكساد و ر،والوضع األمني غیر المستق ،ةسیاسیاالضطرابات ال التباطؤ االقتصادي لعدة عوامل منھا ھذا جعیر أن
الضروي أن من لوفي تلك الظروف فإنھ ). ٢٠١٤٢١ ترایب وآخرون(في االنتاج الزراعي ) % ٣.٣بنسبة (ملحوظ النخفاض الوا

 ء مالیة غیر ضروریةأي أعبا من لتقلیلا ، وذلك بغرضدعم الوقودب فیما یختص االنفاق االجتماعي خاصةتقوم الحكومة بترشید 

فمن ، من أجل استھداف الفقراء على وجھ التحدید م برنامج الحمایة االجتماعیة بما فیھ من خطط للدعمعندما یصمف. أقصى حد إلى
فید غالبا ما ی أظھرت الخبرة الدولیة أن دعم الوقود األحفوريفقد . بشكل كبیر الممكن أن تقل اآلثار االجتماعیة لزیادة أسعار الوقود

 البنك الدولي(خطط الدعم المستھدفة فیما یجب أن یتم رفعھ تدریجیا وتحویلھ لفي المجتمع  بشكل غیرمتناسب الطبقات األكثر ثراءً 

لذلك ھناك فرصة لتحسین ). ٢٠١٤٢٣ترایب وآخرون (في تونس  ایظل التقدم في الحمایة االجتماعیة غیر مستھدفً فیما ). ٢٠١٢٢٢
  . اقً سبَ جل تقلیل األثر االجتماعي للرفع التدریجي للدعم مُ االجراءات المتخذة من أ

   

 الجمارك والضرائب  ٣.٣

  ):٢٠١٤٢٤ التجاریة األمریكیةات الخدم(سیارات في تونس فیما یلي وتتلخص المیزات الرئیسیة لبیئة الجمارك والضرائب لل

 خمسارة بحد أقصى تتزاید مع عمر السی حیث یتم فرض ضرائب تصاعدیة على كل صادرات السیارات ����

 . سنوات

تم شراؤھا من الموزعین القدرة العالیة التي ی ات محركاتیتم فرض ضریبة استھالك على السیارات ذ ����
یتم التحكم . دیزلالب التي تعمل محركاتلل% ٨٨و البنزینالتي تعمل بلمحركات ل% ٦٧بنسبة ، وذلك المعتمدین

أن تنافس السیارات التي یتم شراؤھا بشكل خاص في أوروبا لھذة السیارات  مكنعن قصد في ھذا المعدل حتى ی
 .ودول أخرى ویتم شحنھا مرة أخرى إلى تونس

یتم فرض ضریبة استھالك أعلى على السیارات ذات محركات القدرة العالیة التي لم یتم شراؤھا من الموزعین  ����
 .دیزلركات التي تعمل بالللمح% ٣٦٠للمحركات التي تعمل بالبنزین و% ٢٧٧إلىالمعتمدین بنسبة تصل 

األقل ولتجنب تدفق السیارات األقدم ین یشحنون سیاراتھم إلى تونس حد الخمس سنوات على التونسیین المقیمین بالخارج الذ ینطبقو
  .كفاءة من الخارج

  

                                                

21 Trape et al. 2014 
22 WB 2012. 
23 Trape et al. 2014. 
24 USCS 2014. 
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  لمنھجیةا - ٤

صاد في استخدام الوقود المتاحة عن القتمن حیث المبدأ إلى منھجیة المبادرة العالمیة ل في ھذا التقریر استندت المنھجیة المستخدمة
تلك المنھجیة لتنسیق الجھود العالمیة إلنشاء خطوط أساس  مْ دَ خْ تَ وتُسْ . ٢٥اإلنترنت شبكة اح علىالمتصندوق أدوات المبادرة  طریق

لسیارات المتوسطة وتضم السیارات كل من ا. الكربون من السیارات أكسیدوتحدید اتجاھات كفاءة استخدام الطاقة وانبعاثات ثاني 
 الخفیفة، والسیارات) الفان(كبیرة ، والصغیرة، والمدمجة، وسیارة األسرة، والسیارات الكبیرة باإلضافة إلى العربات ال)المیني(

  .)١الملحق (اضیة متعددة األغراض الری

 بیانات المصنعیین المجمعةتند إلى تس ا، كم"جاسنیر سماثیا"أسواق السیارات لسیارات الجدیدة من بیانات خبیر تم جمع بیانات ا

مع  عینة من مجموعة البیانات ٢وتَِرْد في الملحق  .الوكالء المعتمدین ء لضم كل مبیعات السیارات عن طریقوتقدیرات الخبرا
 :التالیة من مجموعة البیانات سمات السیاراتوتتض. بعض المالحظات حول فرضیات البحث

 صناعة السیارة �

 ھاطراز السیارة ونوع �

 سنة إنتاج الطراز �

 )cc(حجم المحرك  �

عة بالكامل، أو سیارة مفككة بالكامل وُمَجمَّعة محلیًا �  .منشأ السیارة، أي ما إن كانت سیارة مستوردة ُمَجمَّ

 نوع الوقود �

 المبیعات لكل طراز من السیارات ونوع الوقود �

 مَّ بحسب ما یتیحھ المصنعون؛ ومن ثَ  الطاقة بالنسبة لكل سیارة استخداماستنادًا إلى البیانات المتاحة، تم الحصول على أرقام كفاءة 
عند الحاجة باستخدام األداة المتوفرة على شبكة االنترنت التابعة للمجلس تُستعدل بحسب دورة قیادة المركبات األوروبیة الجدیدة 

 وكالة البیئة وإدارة الطاقة الفرنسیة بیاناتت ووثائق ومصنفا جوء لكتیبات مواصفات المصنعیینتم اللكما .  ٢٦الدولي للنقل النظیف

ما فی. ٢٧الكربون لكل طراز من السیارات أكسیدللحصول على أفضل األرقام المتاحة الخاصة بكفاءة استھالك الطاقة وانبعاثات ثاني 
ھا تتغطیالتي تم  نواعاأل من كل% ١أقل من  الخاصة بھا عوامل االنبعاثات بیانات الحصول علىنتمكن من كانت المودیالت التي لم 

  .ي سنوات الدراسةف

ولتسھیل عملیة  ،بذة البحث لوضع النتائج في إطار معیننم بحث المعلومات الخاصة بإجمالي رصید المركبات وإدراجھا في كما ت
  .التحلیل

                                                

25 GFEI toolbox: http://www.unep.org/transport/gfei/autotool/about.asp 
26 ICCT conversion tool: http://www.theicct.org/info/data/GlobalStdReview_Conversionfactor.xlsx 
27 ADEME’s online resource for data on fuel economy and energy emissions of new cars: 

http://carlabelling.ademe.fr/ 
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  والمناقشة النتائج - ٥

 ،٢٠٠٥في تونس للسنوات  للسیارات الجدیدة )كم ١٠٠/لتر(اتجاھات المتوسط السنوي لكفاءة استھالك الطاقة  ٣یوضح الشكل 
مجمعة مع مالحظة أن السیارات التي تعمل  دیزلالسیارات التي تعمل بالبنزین وال تمثل البیانات. ٢٠١٢، و٢٠١٠و ،٢٠٠٨و

تعمل المنفصلة عن متوسط كفاءة استھالك الطاقة للسیارات التي البیانات . لسنواتمن المبیعات في كل ا% ٩٠بالبنزین تمثل 
 .١موضحة بالجدول  دیزلبالبنزین وال

 

 ٢٠٠٥نس منذ في تو) كم على أساس دورة قیادة المركبات األوروبیة الجدیدة ١٠٠/لتر(  الجدیدة سیاراتبالنسبة لل الطاقةمتوسط كفاءة استھالك : 3الشكل 

  

. ٢٠١٢ عام كم في ١٠٠/لتر ٥.٣٧ إلى، فیما یالحظ تحسن عام یصل % ٢في حدود  طفیفةة تقلبات توضح اتجاھات كفاءة الطاق

السنوي لكفاءة  من المتوسطثابت  ىإلى مستو ١كم یشیر جدول . مماثالً  اعامً  اتحسنً  ١جدول الكما توضح معدالت االنبعاثات في 
 ١ن الجدول اغم أن السیارات الجدیدة في األغلب تعمل بالبنزین، إال ور. خالل نفس األعوام ك الطاقة في السیارات الجدیدةاستھال

  .حتي یتضح أنھا تندرج تحت نفس المعدالتعلى ِحدة  دیزلیوضح كفاءة استھالك الطاقة في السیارات الجدیدة التي تعمل بال

 )دورة قیادة المركبات األوروبیة الجدیدة( دیزلارات الجدیدة التي تعمل بالبنزین والمتوسط كفاءة استھالك الطاقة ونسب االنبعاثات في السی: 1جدول 

٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢   

٥.٤٤ ٥.٤٣ ٥.٤٦ ٥.٣٧ 
  كفاءة استھالك الطاقة في السیارات التي تعمل بالبنزین 

  )كم ١٠٠/لتر(

 )كم ١٠٠/لتر( یزلدكفاءة استھالك الطاقة في السیارات التي تعمل بال ٥.٦٦ ٥.٠٩ ٥.١٧ ٥.٣٧

 )كم ١٠٠/لتر(متوسط كفاءة استھالك الطاقة في كل السیارات الجدیدة  ٥.٤٦ ٥.٤٠ ٥.٤٣ ٥.٣٧

١٣٥ ١٣٦ ١٣٦ ١٣٤ 
جرام (الكربون في كل السیارات الجدیدة  أكسیدمتوسط نسب انبعاثات ثاني 

 )كم/ الكربون أكسیدثاني 

 



 
١١ 

 
 

من السیارات قد زاد أنواع إال أن عدد  ٢٠١٢و ٢٠١٠ضئیل ما بین عامي نھ رغم انخفاض المبیعات بشكل من المالحظ أوكان 
ات من حیث المبیعات في عام السیارأنواع أفضل  ٢یوضح الجدول . ٢٠١٢ا في السوق في عام طرازً  ٧٧تنوع الخیارات بوجود 

من  ل المبیعات في نفس العام ،وأغلبھامن ك% ٦٧) طراز ٧٧ ـبین المن  (العشر األكثر مبیعا  نواعحیث تمثل األ، ٢٠١٢
  .)سي سي ١٢٠٠( السیارات ذات المحرك الصغیر نسبیا

 ٢٠١٢األنواع العشرة األكثر مبیعا في عام  : 2جدول 

 الطاقة استھالك كفاءة
 )كم 100/ لتر(

 النوع نوع البنزین )لتر(حجم المحرك  المبیعات

 نو سیمبولری  بنزین ١.٢ ٤٧٧٤ ٥.٨
 فولكس فاجن بولو  بنزین ١ ٣٢٧٣ ٣.٩٩

 كیا ریو بنزین ١.٢ ٢٦٣٦ ٤.١٣
 فورد فیستا بنزین ١.٢ ٢٣٢٦ ٥.٨

 فیات بونتو بنزین ١.٢ ١٩٠٦ ٥.٧
 206بیجو  بنزین ١.٤ ١٨٦٩ ٦

 فولكس فاجن جولف بنزین ١.٢ ١٢١٣ ٤.٦١
  شیفرولیة أفیو بنزین ١.٢ ١١٨٣ ٣.٩٢
          3 يس یتروینس بنزین ١.٦ ١١٦١ ٦.١

  بیزاإسیات  بنزین ١.٢ ١١٢٢ ٥.٥
  

من (السیارة األصغر  فضلبیئة اللوائح التي ت في تونس وعلىعلى القوة الشرائیة المحدودة  من الممكن أن تكون العوامل المؤثرة
 ،واالستھالك القلیل ،ت الصغیرةھي العوامل الرئیسیة المؤثرة على وجود ھذا التوزیع للسیارات ذات المحركا) حیث حجم المحرك

أسعار الوقود في تونس وأسعار الوقود في عند مقارنة ا تكلفة التشغیل مرتفعة نسبیً إن ف ،باإلضافة إلى ذلك .وسیطرتھا على السوق
  .الجزائر ولیبیا، مثل الدول المجاورة

  .٢٠١٢إلى  ٢٠٠٥تونس خالل الفترة من أدناه المتوسط السنوي لحجم محركات كل السیارات الجددیدة في  ٣یوضح الجدول 

  الجدیدة السیاراتمتوسط حجم المحرك في : 3جدول 

  العام متوسط حجم المحرك في السیارات الجدیدة

٢٠٠٥ ١.٢ 
٢٠٠٨ ١.٣ 
٢٠١٠ ١.٣ 
٢٠١٢ ١.٣ 

  

 ا بشكلٍ توسط حجم السیارات الجدیدة كان صغیرً یعرض الجدول أعاله إشارة أكثر توضیحا لمتوسط أحجام المحركات لیوضح أن م

  .ثابت خالل تلك األعوام

  متوسط كفاءة استھالك الطاقة في السیاق العالمي  ٥.١

مقارنةُ لألرقام التونسیة باألرقام المضاھیة لھا في كل من  ٤ولفھم نتائج الدراسة وفھم مدى صلتھا بالسیاق العام، ترد في الجدول 
والتنمیة في المیدان االقتصادي والبلدان من غیر األعضاء في المنظمة من حیث المتوسطات وكذلك بالمتوسط  بلدان منظمة التعاون

  .العالمي



 
١٢ 

 
 

 

  

  )ألوروبیة الجدیدةكم على أساس دورة قیادة المركبات ا ١٠٠/لتر ١(الجدیدة في سیاقھ  سیاراتبالنسبة لل طاقةالمتوسط السنوي لكفاءة استھالك ال: 4جدول 

٢٠٠٥ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠٣٠  

٤.٠٣  
  )المستھدف العالمي(

  المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود أ  ٨.٠٧   

 االتجاه العالمي أ ٨.٠٧ ٧.٦٧   

 منظمة التعاون والتنمیة في المجال االقتصادي أ  ٨.٢١ ٧.٦٦   

ة التعاون دول من غیر األعضاء في منظم ٧.٤٩ ٧.٦٨   
  والتنمیة في المجال االقتصادي أ

  تونس ٥.٤٦ ٥.٤٠ ٥.٤٣ ٥.٣٧ 

  ).٢٠١٣( المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود: المصدر: أ

كم خالل كل األعوام  ١٠٠/لتر ٥.٤كفاءة استھالك الطاقة في السیارات الجدیدة في تونس  حوالي  أن متوسط ٤یوضح الجدول 
المسارات  إذا اتبع االتجاة العالمي. ٢٠٠٥كم في  ١٠٠/لتر ٨بمقدار  ي المتوسط العالمي األساس من% ٣٣ نسبةب وھو متوسط أقل

 ٥.٤إلى ، فسیصل المتوسط العالمي %)٢.٧بانخفاض سنوي (ستخدام الوقود االتي اقترحتھا المبادرة العالمیة لالقتصاد في 

أھداف  - وتخطي  بل -بلدان األخرى سیمكنھا من تحقیق بین ال اجیدً  اس مركزً تونتحتل وبالتالي . ٢٠٢٠كم بحلول عام  ١٠٠/لتر
  .٢٠٣٠المبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقود لعام 

المعدالت المنخفضة ه ھذإن ، ف)١٠ص( ١الموضحة في جدول  فإنھ بالنظر إلى معدالت متوسط االنبعاثات ،باإلضافة إلى ذلك
نسب  احل خفضاف دول االتحاد األوروبي في مرا من أھدفھي معدالت قریبة جدً  ؛ا في السیاق العالميیً نسب امرتفعً  تعكس مستو

 دالمبادرة العالمیة لالقتصاد في استخدام الوقو( ٢٠١٥بحلول عام ) كم/لتر ٥.٦(كم / جم ١٣٠انبعاثات السیارات الجدیدة بمعدل 
٢٠١٣٢٨.(  

للمبادرة  ٢٠٥٠الي رصید المركبات في تونس لنري ما إذا كانت أھداف عام ومع ذلك فالبد من عمل دراسات أخرى عن إجم
في إجمالي استھالك الوقود في السیارات  یجب وضع رصدكما . االوقود سھلة التحقیق في تونس أیضً استھالك العالمیة لالقتصاد في 

إذا لم یتم اتخاذ نھج  ك أو انبعاثات أقل بشكل قاطعال یضمن استھالالسیارات ذات الكفاءة مع مالحظة أن وجود المزید من االعتبار 
   .للتنقل المستدامشامل 
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   الخالصة - ٦

ا في مستو أقل بوضوح من وضع جید نسبیً  تونس في السیارات الجدیدة في من نبعاثاتالونسب ا الطاقةتعتبر كفاءة استھالك 
بانخفاض سنوي بنسبة (استھالك الوقود بالنسبة لألھداف العالمیة أقل من مسارات المبادرة العالمیة لالقتصاد في و المتوسط العالمي

السیارات الصغیرة،  فضلالتي ت عوامل من ضمنھا بیئة اللوائح وقد یرجع ذلك إلى عدة). ٢٠٠٥كم في  ١٠٠/لتر ٨من % ٢.٧
ومع  .نخفض من إجمالي الناتج المحلي، باإلضافة إلى نصیب الفرد الم)مقارنة بدول الجوار(ا المرتفعة نسبیً  دیزلوأسعار البنزین وال

قد یزداد فیما بعد حین یتحسن االقتصاد  مؤجلطلب وجود فالطلب الضعیف نتیجة المعوقات االجتماعیة واالقتصادیة قد یعني  ،ذلك
باإلضافة إلى زیادة نسب )  ٦ص( ١موضح بالشكل  المركبات في ازدیاد واضح كما ھو التونسي، خاصة وأن إجمالي رصید

  .تالك السیاراتام

ي نھج مستدام بنلت متمیزةرصة ، فتونس لدیھا فاستخدام السیاراتصاعد في أول مراحل وبالنظر لالقتصاد التونسي على أنھ اقتصاد 
الذي تم  تجربتھ في دول متقدمة  ستخدام السیاراتالما یختص بتخطیط المواصالت لتفادي الخوض في مسار العمل كالمعتاد فی

  ،وتخطیط المدن لتحفیز وسائل المواصالت العامة ،لقطاع النقل  شامالً  افقد یتطلب النھج المستدام تخطیطً . ضيكثیرة في الما

وجود مع  ، ذلكالنقل المستداموزیادة الوعي ب ،دام أفضل لألراضيووسائل النقل التي ال تعمل بالمحركات باإلضافة إلى استخ
 ،یعي صانعو القرارومن المھم أن . ن تكنولوجیا السیاراتتم اتخاذھا لتحسیأخرى مماثلة لتكملة الخطوات التي  تجراءاا

  .من أجل التخطیط المسبق لمدن أكثر استدامة استخدام السیاراتالمرحلة األولى من  والمواطنون مزایا ،خططونوالم

 ،الي رصید السیاراتن إلجمفمن المھم ضمان رصد متأ ،ةوباإلضافة لكون تونس في مكانة جیدة فیما یخص السیارات الجدید
  .وتحسین اتجاھات التنمیة في ھذا القطاع ،وتقییم ،جل رصدأالنبعاثات من ورصد ا ،ثیرھا على مصادر الطاقةوتأ ،دفقاتھاتو

  

  الرصد، والتقییم، وتبادل المعلومات  ٦.١

السیارات الجدیدة و المركبات سنوي لكل من إجمالي رصید تقییممھمة للوصول لأدوات  الرصد الرسمي وآلیات التقییم إن 
لي رصید ن إجماتحسلالوصول لفھم أفضل  الستھالك الوقود من أجل تقییمبما في ذلك ) وتصنیفات أخرى من السیارات بالنھایة(

  .المركبات وتأثیره على مصادر الطاقة والبیئة، كما یسھل ذلك المقارنة مع دول أخرى

وما إلى  ،والخطط ،واللوائح ،والخصائص ،یاراتنحصل على بیانات رسمیة عن الس لقد كان من الصعب خالل سنوات الدراسة أن
وتم  ؛، تم إعالم السلطات العامة بالدراسة من خالل جامعة الدول العربیةولكن كخطوة بناءة لمناقشة موضوع السیارات النظیفة. ذلك
مختصر لنتائج دراسة الحالة وتقدیم  ،في تونس بالدراسة رسال خطابات رسمیة من جامعة الدول العربیة إلعالم السلطات المختصةإ

جودة وقود ل تعزیز"تحت عنوان  بجامعة الدول العربیة منتدى مجلس الوزراء العرب المسؤولین عن شؤون البیئة تونس في في
وكان من أھم . ٢٠١٤ام في القاھرة في شھر نوفمبر ع  "سیارات أفضل وسیاسات االقتصاد في استھالك الوقود في المنطقة العربیة

  .مات والبیانات غیر المكتملة باإلضافة إلى الوسائل الفعالة لتبادل المعلوماتافر المعلوعدم تو اضیع التي نوقشت خالل المؤتمرالمو

ي أو سواء بشكل إجبار(وتبادل المعلومات من الممكن أن یتم تشجیع كتابة التقاریر الصناعیة  ،والتقییم ،كجزء من عملیات الرصد
عن  سیساعد ذلك في عرض النتائج ف .٢٩وتركیا ،والفلبین ،ما فیھا الھندكما ھو الحال في العدید من الدول النامیة ب) تطوعي

  . خرى في نفس الظروفطرح بعض الدروس المستفادة لدول أ على سبیل نظام الحصصو السیاسات الحالیة في تونس

                                                

: رللبحث في دراسات حالة حول مختلف اللوائح والقوانین في ھذا الصدد، أنظ ٢٩

http://www.unep.org/transport/gfei/autotool/nextsteps/case_study_at_a_glance.asp 
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  الدراسات المستقبلیة   ٦.٢

كل رصید المركبات تزال الفجوة المعلوماتیة موجودة فیما یخص الدراسة في حدود السیارات الجدیدة، فیما ال هذانحصر نطاق ھ
نبعاثات فمن أجل الوصول لفھم أفضل لتأثیرات السیارات الجدیدة على ا. القدیمة االستھالك باإلضافة إلى السیاراتواتجاھات 

فرص ھذا  وتحدید ،وبحث حالة كل رصید السیارات ،لدراسةلخطوة التالیة لھذة ااتخاذ امن المقترح الكربون ومصادر الطاقة، 
الدراسة المستقبلیة سیكون  هومن خالل ھذ. في ھذا األمرالجھات المعنیة وعن تدخل  على معلومات موثوق بھا عنھ القطاع بناءً 
ي لتحقیق جل تسھیل التعاون الدولقطاع من أ ل المعلومات الخاصة بكلأقوى فیما یخص أھمیة تحسین توافر وتباد اھناك رأیً 

 .محلیة من أجل وقود وسیارات أكثر نظافةالو األھداف العالمیة
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  تخدام الوقودتصنیف السیارات بحسب المبادرة العالمیة لالقتصاد في اس: ١الملحق 

 

 أمثلة  شریحة المركبة

  والسیارات الصغیرة /والمیكرو/السیارات المیني: أ
 .متر ٣.٦٠متر و ٢.٥٠السیارات الصغرى، التي یترواح طولھا بین 

  ١سیتروین سي �
  فیات باندا �
 سمارت فورتو �

  صغیرةسیارات مدمجة : ب
وھي أقوى قلیالً من السیارات المیني؛ وتستخدم باألساس في المناطق 

 .م ٤.٠٥م و ٣.٦٠الحضریة؛ ویتراوح طولھا بین 

  میتسوبیشي كولت �
  أوبل كورسا �
 سوزوكي سویفت �

  سیارات مدمجة: ج
 .م ٤.٥٠م و٤.٠٥یتراوح طولھا بین 

  ٣مازدا  �
  سوبارو امبریزا �
  S40فولفو  �

  سیارات األسرة: د
أشخاص؛ وطولھا یترواح  ٦- ٥مة للمسافات الطویلة؛ وتتسع لعدد المصم
 م ٤.٨٠م و ٤.٥٠بین 

  سیریس ٣دبلیو .إم.بي �
  كریسلر سبرینج �
 ISلیكسوس  �

  خفیفة) فان(شاحنة صغیرة 
والتي یتماثل حجمھا مع شریحة السیارات الواردة في النقطة د، غیر أن 

  حجمھا الداخلي ُمعظم لیستوعب عائالت أكبر

  یھ أبالندرشیفورل �
  فورد جاالكسي �
 فولكسواجن شاران �

  سیارات كبیرة وكاملة الحجم
أشخاص بارتیاح؛  ٦- ٥تتمتع بمساحة واسعة لألرجل؛ ویمكن أن تُِقل من 
  م أو أطول ٥وعموًما تكون محركاتھا ذات ثمانیة صمامات وطولھا 

  DTSكادیالك  �
  XJجاجوار  �
  Eمرسیدس بنز فئة  �

   SUV للسیر في كل الطرق/ ضمركبة ریاضیة متعددة األغرا
السیارات األصلیة كانت عبارة عن مركبات الطرق الوعرة والمزودة بآلیات 

 نقل الحركة المتكاملة مثل سیارات الجیب 

  دودج دورانجو �
  جیب جراند شیروكي �
  نیسان باترول �
 تویوتا الند كروزر �
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 عینة من بیانات السیارات: ٢لملحق ا

الكربون  أكسیدانبعاثات ثاني 
 )كم/جم(

 المبیعات )كم ١٠٠/لتر(كفاءة استھالك الوقود 
حجم المحرك 

 )لتر(
 الطراز/النوع نوع الوقود

 العالمة التجاریة

 رینو سیمبول بنزبن ١.٢ ٤٧٧٤ ٥.٨ ١٣٥

  فاجن فولكس بولو بنزین ١ ٣٢٧٣ ٣.٩٩ ١٠٨

 كیا ریو بنزبن ١.٢ ٢٦٣٦ ٤.١٣ ١١٤

 فورد فیستا بنزین ١.٢ ٢٣٢٦ ٥.٨ ١٣٩

 فیات بونتو بنزین ١.٢ ١٩٠٦ ٥.٧ ١٣٦

 بیجو ٢٠٦ بنزین ١.٤ ١٨٦٩ ٦ ١٣٩

 فولكس فاجن جولف بنزین ١.٢ ١٢١٣ ٤.٦١ ١٢٩

 شیفرولیة أفیو بنزین ١.٢ ١١٨٣ ٣.٩٢ ١١١

 سیتروین C3 بنزین ١.٦ ١١٦١ ٦.١ ١٤٥

 سیات ایبیزا بنزین ١.٢ ١١٢٢ ٥.٥ ١٢٥

 بیجو ٢٠٧ بنزین ١.٤ ٨٣٤ ٦.٣ ١٤٥

 رینو سیمبول دیزل ١.٥ ٧٧٧ ٤.٤ ١١٥

 بیجو بارتنر دیزل ١.٦ ٦٥٦ ٦.١٩ ١٧٥

 سیتروین C4 دیزل ١.٦ ٦٣٦ ٤.٥ ١٢٠

 سیتروین بیرلینجو دیزل ١.٩ ٣٨٩ ٥.٧ ١٨١

 بیجو بایبر دیزل ١.٣ ٣٥٦ ٤.٥ ١١٩
 سیتروین C4 بنزین ١.٦ ٣٢٨ ٦.٤ ١٥٣

 داشیا لوجان بنزین ١.٤ ٣٢٠ ٦.٨ ١٥٧

 بیجو ٥٠٨ بنزین ١.٦ ٣٠٨ ٧.١ ١٦٧

 شیفرولیة كروز بنزین ١.٦ ٣٠١ ٦.٥ ١٥٣

 كیا بیكانتو بنزین ١ ٢٦٦ ٥.٩ ١٣٩
 رینو فلوانس بنزین ١.٦ ٢٦١ ٦.٥ ١٤٩

 أودي A4 بنزین ١.٨ ٢٥٦ ٥.٨ ١٣٩

 تفیا لینیا بنزین ١.٤ ٢١٨ ٦.٣ ١٥٦.١

 بي إم دبلیو سیریس ١ بنزین ١.٦ ١٩٤ ٦.٣ ١٥٠

 مازدا ٣  بنزین ١.٦ ١٩٣ ٦.٤ ١٤٧
  


