
جتارة الكربون: إمكانية أمام الدول العربية للحد من تغير 
املناخ

يوّف��ر االجت��ار في انبعاثات الكربون حافزاً مالياً للدول العربي��ة للتخفيف من آثار تغير املناخ، لكنها ال 
ت��زال بحاجة إلى خفض انبعاثات الكرب��ون ومتابعة بروتوكول كيوتو في جهد دول��ي لدرء ظاهرة االحتباس 

احلراري. 
وكان ه��ذا رأي األوس��اط األكادميية والقطاع اخلاص حول جتارة الكربون كاس��تراتيجية للتخفيف من 
ح��دة تغير املن��اخ في العالم العربي الذي مت عرض��ه خالل محاضرة جرت مؤخراً ف��ي اجلامعة األميركية في 

 .)AUB( بيروت
 )IFI( وف��ي هذه احملاض��رة التي نّظمه��ا معهد عصام فارس للسياس��ات العام��ة والش��ؤون الدولية
ف��ي إطار املنتدى بش��أن تغير املناخ والبيئة في العالم العربي، قّدم جاد ش��عبان، وهو أس��تاذ مس��اعد في 

االقتصاد في اجلامع��ة األميركية في 
بيروت، النظرية االقتصادية للحد من 
انبعاث��ات الكربون واالجت��ار بها، فيما 
حتّدث س��هيل عبود، املدي��ر اإلقليمي 
جملموع��ة إيكو س��كيوريتيز )ش��ركة 
لتداول أرص��دة الكربون( في الش��رق 
األوسط، عن اإلمكانات غير املستغلة 

لتجارة الكربون في العالم العربي. 
وقال شعبان إن اختالل التوازن 
العاملي بني منتجي انبعاثات الكربون 
في العالم، أي الدول املتقدمة، والذين 
س��وف يعانون أش��د املعاناة من جراء 
تغي��ر املن��اخ، أي ال��دول األكث��ر فقراً 
ه��و مش��كلة قانوني��ة واقتصادي��ة. 
وجت��ارة الكرب��ون العاملية ه��ي إحدى 
السبل ملعاجلة اختالل التوازن، لكنها 

تتطلب درجة من التعاون العاملي من كل من الدول امللّوثة وغير امللّوثة، وهذا أمر غير محتمل وفقاً للنظرية 
االقتصادية.      

وكبدي��ل عن ذلك، يع��رض القطاع اخلاص وجهة نظ��ر األعمال التجارية املزدهرة م��ع فوائد للجميع. 
وقال عبود “إنه ألمر مخز أن العرب ال يستفيدون من هذه الصناعة”، فتجارة الكربون إنتقلت من كونها غير 

موجودة قبل عشر سنوات إلى صناعة تقّدر ب 60 مليار دوالر في عام 2007.

سليمة اقتصادياً، مستحيلة عملياً
ينتج عش��رون في املئة من س��كان العالم الذين يعيش��ون في أغنى البلدان 07 في املئة من ثاني أكس��يد 
الكربون في العالم، ولكن أش��د البلدان فقراً س��تعاني بش��كل غير متناس��ب بس��بب بيئاتها ومناخاتها 
الس��ريعة التأثر. وقال ش��عبان إن “هذا االختالل في التوازن العاملي يخلق مخاوف تتعّلق باإلنصاف ويتطلب 

حلوالً غير مألوفة”.   
حتتاج البلدان الغنية إلى املزيد من الطاقة وتس��تهلك وقوداً أكثر، وبالتالي تصدر انبعاثات أكثر من غاز ثاني 
أكسيد الكربون. وهي تظهر “مخاوف تتعّلق باإلنصاف بني األجيال وفي ما بينها بني البلدان املتقدمة النمو 

والبلدان النامية وبني األجيال داخل كل بلد”.
وتس��اءل ش��عبان ما إذا كان “بامكان االقتصاد أن يس��اعد على تقليل انبعاثات الكربون”، محّدداً السيناريو 
املثال��ي، وهو حل تعاوني عاملي للس��يطرة على انبعاثات الكربون في ثالث خطوات: تضع احلكومات س��قفاً 

معهد عص��ام فارس للسياس��ات 
العام��ة والش��ؤون الدولي��ة )فارس( 
التابع للجامعة األميركية في بيروت، 
هو معهد بحثي تأسس في سنة 2006، بهدف 
رعاية واستثمار األبحاث املتعلقة بالسياسات 
العام��ة للباحثني واألكادميي��ني، وفي مطلعهم 
األس��اتذة والباحث��ني ف��ي اجلامع��ة األمريكية 
ف��ي بيروت، وللمس��اهمة إيجابياً في الش��ؤون 
املتعلق��ة بصناعة القرار والعالقات الدولية في 

العالم العربي. 
ويس��عى معهد »ف��ارس« ليكون مكان��اً مدنياً 
مفتوح��اً، دينامي��كاً ومحايداً، تتالق��ى وتتمّثل 
في��ه جمي��ع األف��كار واالجتاهات املوج��ودة في 
اجملتم��ع. وتتمث��ل أه��داف املعهد ب���: )1( الرفع 
من مس��توى النقاش��ات املتعلقة بالسياسات 
العامة وصناعة الق��رار في العالم العربي وفي 
اخلارج؛ )2( حتس��ني مس��اهمة العال��م العربي 
في الش��ؤون الدولية؛ )3( إث��راء عملية التفاعل 
بني الباحثني واملس��ؤولني والفاعلني في اجملتمع 

املدني، في الشرق األوسط وفي اخلارج.   2
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جاد شعبان وسهيل عبود
الدكتور جاد ش��عبان هو أس��تاذ مس��اعد في 
االقتص��اد ف��ي قس��م العل��وم الزراعي��ة ف��ي 
اجلامع��ة األميركية في بيروت. ش��عبان حاصل 
عل��ى درجة املاجس��تير في اقتصادي��ات البيئة 
وامل��وارد الطبيعي��ة وعلى درج��ة الدكتوراه في 
االقتص��اد م��ن كلي��ة االقتص��اد ف��ي جامعة 
تول��وز. تش��مل اهتماماته البحثية الرئيس��ية 
التنظيم الصناعي لقطاعات األغذية الزراعية 
واقتصاديات القطاع العام واقتصاديات التنمية 

واالقتصاد البيئي. 
س��هيل عبود هو املدير اإلقليمي لشركة إيكو 
س��كيوريتيز في الشرق األوس��ط. وميلك عبود 
10 س��نوات من اخلبرة الدولية في تطوير وإدارة 
وهيكل��ة ومتوي��ل مش��اريع / ش��ركات الطاقة 
املتجددة وكفاءة الطاقة في كندا وجنوب شرق 

آسيا والشرق األوسط. 

  تج��ارة الكربون العالمي��ة هي إحدى 

الت��وازن،  اخت��ال  لمعالج��ة  الس��بل 

لكنه��ا تتطل��ب درج��ة م��ن التع��اون 

العالم��ي من كل من ال��دول الملّوثة 

وغير الملّوثة، وه��ذا أمر غير محتمل 

االقتصادي��ة  للنظري��ة  وفق��ًا 



لالنبعاث��ات، ويتم حتديد األهداف اخلاصة بكل بلد، وتقوم البلدان بضبط االنبعاثات وفقاً لتلك األهداف. وقال 
ش��عبان إن هذا السيناريو التعاوني مستحيل لعدة أس��باب. فنظرية األلعاب تشير إلى أن “املنتفعني” مثل 
الدول العربية غير امللزمني مبوجب بروتوكول كيوتو خلفض انبعاثات الكربون سوف يستمرون في التلويث.   

ق��د يس��اعد عرض األرقام لهذه البل��دان في نقلها إلى مرحل��ة العمل، فتغير املناخ الناج��م عن االنبعاثات 
س��يؤدي إلى االس��تحواذ على ما يصل إلى 02 في املئة من مداخيل األس��ر في املس��تقبل حول العالم عبر 

خسائر في الناجت احمللي اإلجمالي.

حوافز مالية للحد من انبعاثات الكربون

يتداول الشرق األوسط مبليون رصيد من الكربون في املتوسط، أو تخفيضات االنبعاثات املعتمدة، في السنة، 
ويبل��غ ثم��ن كل رصي��د 10 دوالرات. في غياب االلتزام باحلد م��ن انبعاثات الكربون، تقوم ال��دول العربية ببيع 

األرصدة إلى البلدان املتقدمة مبوجب آلية التنمية النظيفة ضمن إطار بروتوكول كيوتو. 
وقال عب��ود إن عدم مش��اركة الدول 
العربي��ة في ه��ذه الصناع��ة “مثير 
للش��فقة”، مش��يراً إل��ى أن هن��اك 
إمكاني��ة كي تفيد الصناعة العديد 
من القطاع��ات مثل النف��ط والغاز 
وإدارة النفاي��ات ومقال��ب القمام��ة 
والغازات الصناعية والزراعة وكفاءة 

الطاقة والنقل.
يتطّلب تنفيذ عمليات تبادل األرصدة 
 )DNA( إنشاء سلطة وطنية معينة
عل��ى الصعي��د الوطن��ي، والتي هي 
موج��ودة ف��ي لبن��ان. ولك��ن البنية 
التحتية للتداول ال تزال ضعيفة في 
املنطقة حي��ث أن القطاع املصرفي 

بطيء في مجاراتها.  
إلى جانب وجود بيئة ضعيفة وغير مؤاتية للسياس��ة، ال يزال مس��تقبل جتارة الكربون في الش��رق األوسط 

ميّثل حتدياً. 
وأضاف عبود أنه لم يتم وضع العناصر الرئيس��ية لس��وق الكربون، مش��يراً إلى عدم وجود مطّوري املشاريع 
واملؤسسات املالية التي تتمّتع بفهم جيد لهذه الصناعة. كما أن العقبات القانونية واحلكومة هي أيضاً من 

العوامل املؤثرة، و “البيروقراطية املوجودة تؤخر تقّدم آلية التنمية النظيفة في هذا اجلزء من العالم”. 

“جتارة الكربون العاملية هي إحدى السبل ملعاجلة اختالل التوازن، لكنها تتطلب درجة من التعاون العاملي من 
كل من الدول امللّوثة وغير امللّوثة، وهذا أمر غير محتمل وفقاً للنظرية االقتصادية”.  

مبوج��ب  امللزم��ني  غي��ر  العربي��ة  ال��دول  مث��ل  “املنتفع��ني”  أن  إل��ى  األلع��اب  نظري��ة  “تش��ير 
التلوي��ث”.  ف��ي  يس��تمرون  س��وف  الكرب��ون  انبعاث��ات  خلف��ض  كيوت��و  بروتوك��ول 
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معهد عصام فارس للسياس��ات 
العامة والشؤون الدولية

 (DTS( 408 - مبنى ديانا متاري صّباغ
صندوق بريد 11-0236، رياض الصلح

بيروت 2020 1107، لبنان
هاتف:  350000-1-961  مقسم: 4150

فاكس: 961-1-737627

املوقع االلكتروني ملعهد عصام فارس
www.aub.edu.lb/ifi

القناة اخلاصة باجلامعة األميركية في 
YouTube �بيروت على ال

www.youtube.com/AUBatLebanon

موقع اجلامعة األميركية في بيروت
www.aub.edu.lb

قراءات إضافية:

األوراق املعّدة بتكليف من معهد عصام فارس:
الدراسات القطرية احملددة املتعلقة بتغير املناخ وعملية صنع السياسات في دول املشرق العربي

http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/climate_change/ifi_cc_texts/Pages/cc_policy_levant_workshop.aspx 
 

مذكرات البحوث والسياسات الصادرة عن معهد عصام فارس:
ملزيد من األبحاث ذات الصلة بتغير املناخ والبيئة واملنشورات املتعلقة بالسياسات

يرجى زيارة موقع معهد عصام فارس
http://www.aub.edu.lb/ifi/public_policy/climate_change/ifi_cc_texts/Pages/home.aspx  

يوّفر منتدى األبحاث والسياسة حول تغير 
املناخ والبيئة في العالم العربي آلية جامعة 
والباحثني،  ومس��احة مش��تركة لألس��اتذة 
ومنه��م أولئك ف��ي اجلامع��ة األميركية في 
بي��روت، واجملتم��ع املدن��ي والقط��اع اخل��اص 
والسياس��يني وصّناع الق��رار. ويهدف املنتدى 
إلى املساعدة على وضع سياسات بيئية أكثر 
فعالية في العالم العربي، وإلى احلّد من تأثير 
الس��يناريو املتوقع للتغير املناخي والتغيرات 
البيئية األخ��رى، وذلك بناّء على ما يدعو إليه 
املنت��دى ويرّوج له م��ن تواصل دائ��م وتفاعل 
بني الباحثني وصن��اع القرار. ويتضمن املنتدى 
باإلضافة إلى احملاضرات واألبحاث واالصدارات، 
ورش��ات عمل ومحاضرات ومؤمت��رات، وقاعدة 
بيان��ات اقليمي��ة ش��املة لكاف��ة الباحثني 
واألبح��اث في ه��ذا اجمل��ال، وهو م��ن تنظيم 
معه��د عص��ام ف��ارس للسياس��ات العامة 
والشؤون الدولية التابع للجامعة األميركية 

في بيروت. 

مدير معهد عصام فارس رامي خوري 
مدير البرنامج البحثي ندمي فرج اهلل 

منسقة البرنامج سارين كراجيرجيان 
منسقة البرنامج سارة الشوفي 

أن  إل��ى  األلع��اب  نظري��ة  تش��ير   

العربي��ة  ال��دول  "المنتفعي��ن" مث��ل 

بروتوك��ول  بموج��ب  الملزمي��ن  غي��ر 

الكرب��ون  انبعاث��ات  لخف��ض  كيوت��و 

س��وف يس��تمرون ف��ي التلوي��ث   


