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الحملة الوطنية لخفض تلّوث الهواء في لبنان 
عبر ترشيد استهالك الطاقة في قطاع النقل البري 

يف  الطاقة  ا�شتهالك  تر�شيد  عرب  لبنان  يف  الهواء  تلّوث  خلف�ض  الوطنية  احلملة  اإطالق 

قطاع النقل الربي.

والجتماعية  القت�شادية  واللجنة  البيئة  وزارة  من  كل  دعم  على  امل�رشوع  يحظى 

تي  بي  اأي  مركز  اأن  كما  الإمنائي.  املتحدة  الأمم  وبرنامج  )الإ�شكوا(  اآ�شيا  لغربي 

العام  القطاعني  من  كل  من  �رشكاء  على  امل�رشوع  مراحل  �شائر  يف  �شيعتمد  للطاقة 

اإجناز مهمته. اأجل  من  واخلا�ض 

IPT Energy Center (IPTEC)،  وهو  للطاقة  اأي بي تي  يقوم بتنظيم امل�رشوع مركز 

يرمي    .(IPT) النفطية  تي  بي  اأي  �رشكة  قبل  من  اإن�شاوؤه  مّت  متخ�ش�ض،  اأبحاث  مركز 

الت�شجيع  امل�شتدامة من خالل  الطاقة  الوعي واملعرفة يف جمال  تعزيز  اإىل  املركز  هذا 

على ا�شتخدام م�شادر الطاقة املتجددة واحللول املوفرة للطاقة يف خمتلف القطاعات، 

اعتماد  للهواء وت�شجيع  تلويثًا  البيئة والأقل  الأثر املنخف�ض على  مع دعم احللول ذات 

�شيا�شات وتدابري تر�شيد الطاقة يف لبنان. ومبا اأن قطاع النقل هو من القطاعات التي 

ت�شاهم ب�شكل رئي�شي يف ال�شتهالك العاملي للطاقة وتلّوث الهواء، يتناول مركز اأي بي 

تلّوث  وخف�ض  الطاقة  ا�شتخدام  تر�شيد  م�شاألة  امل�رشوع  هذا  يف   (IPTEC) للطاقة  تي 

الوطنية. احلملة  هذه  الهواء من خالل 

العاملي على  النقل. فالطلب  اإىل قطاع  الطاقة م�شدر قلق بالغ بالن�شبة  اإمدادات  ت�شّكل 

التنقل ي�شهد منواً �رشيعًا مع توقع زيادة يف عدد ال�شيارات بح�شب الوكالة الدولية للطاقة 

  وذلك ينطبق ب�شكل خا�ض يف العامل 
(1)

اأ�شعاف بحلول العام 2050.  (IEA) اإىل ثالثة 

النامي حيث يزداد عدد ال�شيارات بن�شبة 5 اإىل 6% �شنويًا.

الجتماعية  التنمية  حتقيق  اأجل  من  الأ�شا�شية  القطاعات  من  هو  النقل  قطاع  اإن 

والعاملي  الإقليمي  التعاون  ا�شتدامة  �شمان  عن  ف�شاًل  للبلدان،  والقت�شادية 

والقت�شادات. لكن، ونظراً اإىل اعتماده الكبري على الوقود الأحفوري، فهذا القطاع م�شوؤول 

عن حوايل 27% من ا�شتخدام الطاقة احلايل يف �شائر اأنحاء العامل وفقًا لبيانات اإدارة 

(3)
اإذ اأنه ي�شكل حوايل 50% من الطلب العاملي على النفط.   

(2)
معلومات الطاقة الأمريكية، 

ال�رشكاء يف امل�رشوعمو�سوع امل�رشوع

اجلهة املنظمة للم�رشوع

ملحة عامة عن امل�رشوع
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ل �شك اأن تنامي قطاع النقل ب�شكل �رشيع ي�شفي العديد من املزايا، مثل قدرة الو�شول ال�رشيع 

اإىل اأي موقع جغرايف على وجه الأر�ض، غري اأنه يقرتن اأي�شًا بعدد من امل�شاكل التي توؤدي اإىل 

التلّوث و النبعاثات، مثل انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون (CO2) وغازات الدفيئة الخرى امل�شببة 

ب�شكل رئي�شي لالحرتار العاملي وال�شباب الدخاين املحلي والأمطار احلم�شية الإقليمية. كما اأن 

اأن�شطة النقل م�شوؤولة عن احلوادث والتلّوث الب�رشي وال�شو�شاء والزدحام يف املدن وغريها 

من امل�شاكل الجتماعية والقت�شادية.

على ال�شعيد العاملي، قطاع النقل م�شوؤول عن 13% من جمموع انبعاثات غازات الدفيئة و%23 

 ي�شاهم 
(4)

من انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون املت�شلة بالطاقة، وذلك وفقًا للوكالة الدولية للطاقة. 

النقل الربي يف ن�شبة ت�شل اإىل 75%، مع زيادة متوقعة لالنبعاثات بن�شبة 3 اإىل 5% �شنويا.

�شهدت املنطقة العربية تقدمًا ملحوظًا يف قطاع النقل خالل العقدين املا�شيني مع معدل منو 

�شنوي لعدد املركبات الآلية بن�شبة 4.2% خالل الفرتة املمتدة بني العامني 199٨ و2007. وقد 

اأثرت هذه الزيادة امل�شتمرة يف النقل ون�شبة تركيز املركبات يف املدن يف نوعية الهواء. يت�شبب 

قطاع النقل يف 22% من اإجمايل انبعاثات غازات الدفيئة، مع ٨5% من اأ�شل هذه الن�شبة ناجمة 

عن النقل الربي.

املتحدة  الأمم  اتفاقية  اإىل  املقدم  الثاين  تقريرها  البيئة يف  اأفادت وزارة  فقد  لبنان،  اأما يف 

الإطارية ب�شان تغري املناخ ال�شادرة يف العام 2011 اأن قطاع النقل الربي قد �شاهم، يف العام 

2000، يف 29% من اإجمايل انبعاثات ثاين اأك�شيد الكربون الناجتة عن قطاع الطاقة و22% من 

اإجمايل انبعاثات غازات الدفيئة.

51.7%
صناعي

13.9%
سكني

26.6%
قطاع النقل

7.8%
تجاري

الر�سم البياين  2: الإ�ستهالك العاملي املتوقع للطاقة يف

 )4(
العام 2٠12 بح�سب كل قطاع

الر�سم البياين 1: اإرتفاع ن�سبة انبعاثات ثاين اأك�سيد الكربون
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يف قطاع النقل بني �سنتي 1٩٩٩ و 2٠٠٩ 

200٨         650.(4) الوكالة الدولية للطاقة، Energy Technology Perspectives IEA،            ، �ض.       

World Energy Outlook IEA  (5)
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يف هذا ال�شياق، با�رشت البلدان يف و�شع ال�شيا�شات واتخاذ التدابري خلف�ض ا�شتخدام الطاقة 

يف قطاع النقل والتقليل من انبعاثات امللوثات من اأجل امل�شي قدمًا نحو تر�شيد ا�شتخدام 

الجتماعية  التنمية  من  اأ�شا�شيًا  ركنًا  �شك  بال  ي�شّكل  الذي  الربي  النقل  قطاع  يف  الطاقة 

والقت�شادية امل�شتدامة.

البيئية  للتغريات  رئي�شيًا  م�شدراً  ي�شّكل  الربي  النقل  اأن  من  الرغم  وعلى  لبنان،  يف 

التدابري  ان  غري  للخطر،  البالد  يف  التنمية  عملية  ا�شتدامة  �ض 
ّ
يعر واأنه  والجتماعية 

املتعلقة بالنقل امل�شتدام لي�شت كافية لتاريخه.

على  ال�شوء  ت�شليط  اإىل   (IPTEC) للطاقة  تي  بي  اأي  مركز  ي�شعى  ال�شياق،  هذا  يف 

مواجهتها،  تتم  قد  التي  للتحديات  والت�شدي  امل�شتدام  النقل  اإىل  التحّول  اأهمية 

التلّوث  وخف�ض  الطاقة  ا�شتخدام  لرت�شيد  وطنية  حملة  اإطالق  خالل  من  وذلك 

املن�شورات  يف  املبّينة  النتائج  اإىل  احلملة  هذه  ت�شتند  الربي.  النقل  قطاع  يف 

 2011 اأيلول،   19 يف  ن�رشه  مّت  الذي  الإ�شكوا  تقرير  راأ�شها  على  ال�شابقة،  والبحوث 

يو�شي  الذي  العربية(   باللغة  الأ�شلية  )الن�شخة   )2/2011/E / ESCWA / SDPD)

اإىل  التحّول  اأجل  من  اآ�شيا  غربي  منطقة  يف  اتباعها  الواجب  وال�شيا�شات  بالتدابري 

البيئة. وزارة  عن  ال�شادرة  واملن�شورات  م�شتدام،  نقل  نظام 

وال�شتخدام  العام  النقل  و�شائل  ا�شتخدام  ت�شجيع  النقل من خالل  قطاع  اإدارة  حت�شني 

امل�شرتك لل�شيارات وا�شتخدام الدراجات وحت�شني حركة املرور.

حت�شني موا�شفات الوقود عن طريق ا�شتخدام البنزين املعالج واحلد من قابلية تطاير 

البنزين واعتماد وقود الديزل الذي يحتوي على ن�شبة منخف�شة من الكربيت.

امل�ضغوط  الطبيعي،  الغاز  مثل  اأنظف،  وقود  على  تعمل  التي  الآلية  املركبات  اعتماد 

(CNG) اأو امل�شيل (LNG)، اأو اأنواع الوقود النفطية )الغاز النفطي امل�شيل (LPG)( اأو غري 

ذلك من اأنواع الوقود املنخف�شة الكربون اأو اخلالية منه، مثل الوقود احليوي. ا�شتخدام 

املحولت احلفازة لل�شيارات العاملة على الوقود التقليدي.

اعتماد تكنولوجيات نقل متقدمة، مثل املركبات الكهربائية التي ت�شتخدم م�شادر طاقة 

هجينة، الخ.

تعزيز �شبكات الطرق والنقل يف املناطق الريفية للتخفيف من ازدحام ال�شري عن طريق 

ا�شتدامة  وتعزيز  للطرق  التحتية  والبنى  والإقليمية  الوطنية  ال�شبكات  وحتديث  تطوير 

النقل يف املناطق الريفية.

امل�شتدام  النقل  ت�شجيع  �شاأنها  التي من  املوؤ�ش�شية  والأطر  والتنظيمات  املعايري  حتديد 

معايري  الوقود،  )موا�شفات  اأعاله  املذكورة  الأولوية  ذات  اخليارات  ت�شمل  والتي 

النبعاثات ال�شادرة عن املركبات الآلية، التكنولوجيا امل�شتخدمة يف املركبات، الخ(.

هنالك العديد من ال�سيا�سات و الجراءات التي مّت اعتمادها من قبل احلكومات 

�سعيًا اإىل اإيجاد حلول م�ستدامة لنظام النقل يف امل�ستقبل. ومنها:

3
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مضمون المشروع

اإن “احلملة الوطنية خلف�ض تلوّث الهواء يف لبنان عرب تر�سيد ا�ستهالك الطاقة 

 ،(IPTEC) يف قطاع النقل الربي” هي مبادرة يقودها مركز اأي بي تي للطاقة

وحتوز على دعم كل من وزارة البيئة والإ�سكوا وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي، 

بالإ�سافة اإىل التعاون اّلالحق مع اجلهات الراعية وال�رشكاء. وت�سمل هذه املهام:

اأن�شطة ن�رش املعلومات لتعزيز الوعي العام يف ما يتعلق بخف�ض تلّوث الهواء و تر�شيد 

ا�شتخدام الطاقة يف النقل الربي. �شرتكز هذه الأن�شطة على الق�شايا املتعلقة بالقيادة 

املراعية للبيئة وال�شيانة املنا�شبة واأنواع الوقود الأنظف، من بينها:

الور�ض  والنقل. تكون هذه  الطاقة  تنظيم ور�ض عمل وندوات مب�شاركة خرباء يف جمال 

والندوات موجهة اإىل املمتهنني واأ�شحاب القرار يف قطاع النقل الربي وقطاع النفط والغاز، 

مثل: ال�رشكات امل�شتوردة للنفط يف لبنان (APIC)، ونقابة اأ�شحاب حمطات املحروقات، 

ونقابة اأ�شحاب ال�شهاريج ومتعهدي نقل املحروقات، والنقابة العامة ل�شائقي ال�شيارات 

العمومية، واحتاد خدمات النقل العام، و�رشكات احلافالت اخلا�شة، الخ.

اأن�شطة بحثية مرّكزة يف جمال خف�ض تلوث الهواء و تر�شيد ا�شتخدام الطاقة يف قطاع 

النقل الربي تتّم بالتعاون الوثيق مع القطاع الأكادميي. يتم ن�رش نتائج هذه الأبحاث 

وا�شتخدامها لتعزيز القيادة املراعية للبيئة وتر�شيد ا�شتخدام الطاقة يف النقل الربي.

عناوين الأبحاث املقرتحة: 

ال�شعي لإقرار الت�رشيعات والنظم املن�شجمة مع مو�شوع حت�شني نوعية الهواء يف لبنان، 

خ�شو�شا” التي جتري درا�شتها يف الربملان.

وخريطة  ونتائجها  الوطنية  احلملة  مراحل  لعر�ض  ختامي  موؤمتر  تنظيم  يتم 

و�شمان  الطاقة  تر�شيد  عرب  الربي  النقل  قطاع  يف  الهواء  تلّوث  خلف�ض  الطريق 

لبنان. يف  ا�شتدامتها 

.1

.2

.3

.4

.5

ال�شوء على  وت�شّلط  النقل  للطاقة يف قطاع  امل�شتدام  ال�شتخدام  ت�شّجع على  من�شورات 

اآثاره من جهة خف�ض تلّوث الهواء يف لبنان. �شيتم توزيع هذه املن�شورات خالل الندوات 

وور�ض العمل، ويف مراكز املعاينة امليكانيكية، ولدى �رشكات حافالت النقل اخلا�ض، 

وحمطات �رشكة اأي بي تي النفطية؛

موقع اإلكرتوين يدعم جهود مركز اأي بي تي للطاقة (IPTEC)، يف ت�شجيع تر�شيد ا�شتخدام 

الطاقة وخف�ض التلّوث يف قطاع النقل الربي؛

حمالت اإعالنية لتوعية الراأي العام حول مو�شوع تلّوث الهواء يف قطاع النقل الربي، 

واحلث على اتباع اإجراءات من �شاأنها خف�ض تلّوث الهواء.

 تاأثري ممار�شات القيادة واآثارها على ا�شتهالك الوقودـ  مدى انطباقها يف الو�شع اللبناين؛ 

تعزيز اإجراءات وممار�شات املعاينة امليكانيكية املتعلقة بخف�ض تلّوث الهواء؛

املركبات يف ظل  ال�شادرة عن  لالإنبعاثات  املوؤدية  العوامل  اختبارية حول  درا�شة 

اللبناين؛ الواقع 

ر�شد نوعية الهواء عن طريق ا�شتخدام حمطة ر�شد متنقلة اأو ثابتة.
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 ،(IPT) الكائن مقره يف مبنى �رشكة اأي بي تي النفطية ،(IPTEC) ملزيد من املعلومات، يرجى الت�شال مبركز اأي بي تي للطاقة

الأوتو�شرتاد ال�شاحلي، عم�شيت، جبيل. ُتوّجه �شائر املرا�شالت وال�شتف�شارات اإىل امل�شاعدة التنفيذية للمركز، ال�شيدة بربارة حلود:

iptec@iptgroup.com.lb :الربيد الإلكرتوين

هاتف: 111 624 9 )0( 961+، الرقم الفرعي 266

فاك�س: 115 624 9 )0( 961+

معلومات الت�سال

اإن املدة املحددة لتحقيق �شائر الأهداف واملهام املبينة اأعاله هي 1٨ �شهراً.
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البحوث
والدراسات

بناء
القدرات

مدة امل�رشوع

بدعم من:
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استهلك
طاقة أقل,
تلّوث أقل

6%
زيادة في عدد

السيارات سنويا




