
خلينا َع إتصال

 ESCWA الإ�سكوا  منظمة  من  وبدعم  امل�سنوق  حممد  الأ�ستاذ  البيئة  وزير  معايل  وح�سور  برعاية 
وبرنامج المم املتحدة المنائي UNDP، اأطلق مركز اأي بي تي للطاقة  IPTEC يف 15 اأيلول 2014 
حملة  »كون Eco-driver وحافظ ع�سحتك وبيئتك« �سمن »احلملة الوطنية خلف�ض تلّوث الهواء يف 
 Habtoor Grand Hotel لبنان عرب تر�سيد ا�ستهالك الطاقة يف قطاع النقل الرّبي«، وذلك يف فندق

يف �سن الفيل.
�سارك يف املوؤمتر ممّثل منّظمة الإ�سكوا الدكتور وليد الدغيلي، �سفرية احلملة الفنانة األني حلود، رئي�ض 
الدكتور طوين عي�سى، وممثل �رشكة اأي بي تي ال�سيد زخيا عي�سى   IPTEC مركز اأي بي تي للطاقة 

اإ�سافًة اإىل ممثلني عن و�سائل الإعالم.
يف مداخلته، اأثنى الوزير امل�سنوق على مبادرة  مركز اأي بي تي للطاقة IPTEC خ�سو�سًا اأّن �رشكة 
اأي بي تي هي �رشكة نفطية، وعلمًا منه اأّن قطاع النقل هو امل�سدر الرئي�سي لتلّوث الهواء يف لبنان. 
ورّكز على امل�سوؤولية امل�سرتكة بني كافة القطاعات يف حت�سني نوعية الهواء وعلى اأهمية رفع الوعي 
وتغيري �سلوك القيادة كما ا�ستعر�ض يف كلمته عددًا من الإح�ساءات التي توؤّكد اأهمّية م�رشوع كون 

.Eco-driver

Eco- للبيئة  الإقت�سادية وال�سديقة  القيادة  اأهمية  الآخرون يف املوؤمتر على  �سّدد املتحّدثون  كما 
الهواء ما يوؤّثر �سلبًا على ال�سحة والبيئة،  ال�ساّمة وتلّوث  driving ودورها يف تخفيف الإنبعاثات 
ودعوا املواطنني اإىل تطبيق طرق ب�سيطة يف القيادة توؤّدي اإىل خف�ض ا�ستهالك الوقود وبالتايل اإىل 

تخفيف تلّوث الهواء.

عدد رقم: ١١   كانون األول ٢٠١٤نشرة دورية تصدر عن أي بي تي غروب

ّ

اإلفتتاحية

بالنعكا�سات  مبا�رش  ب�سكل  معنّي  هو  الأعمال  عامل  اإن 
التي تخّلفها ممار�سة  القت�سادية والبيئية والجتماعية 
الأعمال على املجتمع وعلى الإن�سان، من خالل ما بات 
لل�رشكات  الجتماعية  بامل�سوؤولية  ا�سطالحاً  ي�سمى 
)اأو  والبيئة  والإن�سان  الربح  وهي:  الثالثة  الركائز  ذات 
امليكرو  اجلزء  اجلتماعية هي  فامل�سوؤولية   .)three P’s
»التنمية  هو  واأ�سمل  اأو�سع  كوين  مفهوم  من  اقت�سادي 
املفاهيم  اأجندات  يت�سّدر  بات  الذي   ،)SD( امل�ستدامة« 
الإدارة احلديثة لل�رشكات واملوؤ�ّس�سات. لكن اإعمال مفهوم 
لل�رشكات  الجتماعية  وامل�سوؤولية  امل�ستدامة  التنمية 
التقيد  جمرد  من  اأبعد  الذهاب  يوجب  واملوؤ�س�سات، 
الدولية، من خالل امل�ساهمة يف  بالقوانني واملوا�سفات 
املجتمع  يف  وال�سحية  البيئية  للم�ساكل  احللول  اإيجاد 
الن�ساط  ي�سّببها  التي  تلك  خ�سو�ساً  اإليه،  تنتمي  الذي 
التجاري الذي متار�سه، ويف العمل الدوؤوب وال�سادق مع 

كافة املعنيني على تطبيق هذه احللول.
اأي  اإن�ساء مركز  اإىل  تي  اأي بي  الواقع، دفعنا يف  اإن هذا 
امل�سوؤولية  دور  على  املبا�رش  لالإ�رشاف  للطاقة  تي  بي 
ن�ساطه  ا�ستهل  وقد  امل�ستدامة.  والتنمية  الجتماعية 
لبنان  يف  الهواء  تلوث  خلف�ض  الوطنية  احلملة  باإطالق 
عرب تر�سيد ا�ستخدام الطاقة يف قطاع النقل الربي، والتي 
ت�سمنت عدة م�ساريع وبرامج، منها ما هو بحثي وعلمي، 
ومنها ما هو توعوي وتثقيفي. وي�ستعد املركز لال�ستمرار 
عنها  �سيعلن  التي  والربامج  الأن�سطة  املزيد  تنفيذ  يف 

تباعاً يف العام 2015. 
نحو  وواجبه  دوره  لأداء  مدعّو  برّمته  الأعمال  قطاع  اإن 
امل�سوؤولية الجتماعية والتنمية امل�ستدامة، التي ل ينبغي 
النظر اإليها على اأنها كلفة اإ�سافية اأو عبء مايل اأو حتى 
التعامل مع هذا  الأعمال  اأح�سن قطاع  فاإذا  عمالً خريياً. 
املفهوم، فاإن الفائدة لن تكون فقط على البيئة والإن�سان 
واملجتمع، بل على ال�رشكات واملوؤ�ّس�سات بحد ذاتها، عرب 
تفا�سلية  ميزات  واإك�سابها  لها،  اإ�سافية  فر�ض  توليد 
وابتكارية غري م�سبوقة. واأن التزام اأي بي تي مب�سوؤوليتها 
تي  بي  اأي  مركز  مع  احلا�سل  النحو  على  الجتماعية 
للطاقة، هو خري دليل على �سدقية هذه النظرية و�سّحتها.

د. طوني ميشال عيسى
رئيس مركز أي بي تي للطاقة.

إطالق حملة »كون Eco-Driver وحافظ َع صحتك 
وبيئتك« رسميًا برعاية وحضور وزير البيئة

www.iptgroup.com.lb/iptec :لمزيد من المعلومات اتبعونا على صفحاتنا
IPTEC

د. طوني عيسى، الفنانة ألني حلود، معالي وزير البيئة األستاذ محمد املشنوق، د. وليد الدغيلي.

المسؤولية اإلجتماعية



الوزير المشنوق يوّزع رخصة السوق االقتصادية والصديقة للبيئة

التغطية اإلعالمية

أسباب نجاح الحملة وتأثيرها على المجتمع

التغطية اإلعالمية:
تكلّلت حملة »كون Eco-Driver وحافظ ع�سحتك وبيئتك« بالنجاح الباهر، 
 IPTEC و يعود ال�سبب اإىل خطة مدرو�سة و�سعها مركز اأي بي تي للطاقة 
حملة  كونها  اللبنانيني،  من  �رشيحة  اأكرب  اإىل  ال�سوت  تو�سيل  �ساأنها  من 
وطنية هدفها توعوي واإر�سادي حم�ض، وذلك من خالل بّث اإعالن معرّب عرب 
اأثري �سا�سات التلفزيون وحمطات الراديو بالإ�سافة اإىل ال�سحف واملجاّلت 
و �سبكة الّلوحات الإعالنية املوّزعة على كاّفة الأرا�سي اللبنانية، وغريها 

من و�سائل الإعالم.

كما جتدر الإ�سارة اإىل اأّن مبادرة Eco-Driver ا�ستقطبت انتباه اأهم و�سائل 
اإىل لقاءات عديدة عرب  الدعوة  اأي بي تي  الإعالم املرئي وامل�سموع، فلّبت 
قنوات التلفزيون والراديو، كما كانت مقابالت �سحفية مع مدير مركز اأي 
�سارة  ال�سيدة  احلملة  مديرة  عي�سى،  طوين  الدكتور   IPTEC للطاقة  تي  بي 

ت�سريويان ومن�ّسقة الت�سويق والإعالم يف اأي بي تي الآن�سة �ساندرا با�سيل.

للطاقة   تي  بي  اأي  مبركز  اخلا�ض  الإجتماعي  التوا�سل  ملوقع  كان  كما 
 Facebook �سفحة  على  كبرياً  تفاعاًل  �سهد  حيث  ة  خا�سّ نكهة   IPTEC
التي تعر�ض اأهم مراحل احلملة وترّوج لأهّم املعلومات والن�سائح املتعّلقة 
�سل�سة  بطريقة  وذلك   ،eco-drivingبال مبا�رشة  غري  اأو  مبا�رشة  بطريقة 
مع  موعد  على  فاي�سبوك  رّواد  كان  كما  وال�سغار.  الكبار  لدى  ومفهومة 

.»Eco-Driverالت�سلية، والإفادة، والربح يف اآن مع لعبة »كون

اأ�سباب عّدة اأّدت اإىل جناح احلملة، نذكر منها:

اأّوًل، مو�سوع احلملة الذي �سّلط ال�سوء على م�سكلة بيئية واإقت�سادية و�سحّية خطرية يعاين منها لبنان بحيث اأثار انتباه كل اللبنانيني على حدٍّ �سواء 
الذين اأعربوا عن اقتناٍع تاّم مبفهوم الeco-driving - الذي ي�سّكل حاًل مهّماأ مل�سكلة البيئة - وت�سّجعوا على تطبيق القيادة ال�سديقة للبيئة  يف حياتهم 

اليومية.  

ثانيًا، اخلطة الت�سويقية املتكاملة Integrated Marketing Communication التي ر�سمها مركز اأي بي تي للطاقة  IPTEC للو�سول اإىل اأكرب عدد من 
ال�سائقني، اإن من خالل توزيع الرخ�ض الإقت�سادية ال�سديقة للبيئة وال�رشوحات التي تتناول احلملة وت�سليط ال�سوء على خطوات القيادة الإقت�سادية 
ال�سديقة للبيئة الواجب اّتباعها، اأو من خالل الن�ساطات التي ما زال مركز اأي بي تي للطاقة  IPTEC يقوم بها على �سبكة وا�سعة من حمطات اأي بي تي 

 .pollu-monster و eco-leaf املنت�رشة يف كل لبنان مع �سخ�سّيتي

ثالثًا، الدعم الكبري الذي لقاه مركز اأي بي تي للطاقة  IPTEC من الوزارات واجلهات الر�سمية املحّلية والّدولّية، وعلى راأ�سها رعاية وزارة البيئة للحملة 
الUNDP وتبادل  و    ESCWAالإ�سكوا MOE، منّظمة  البيئة  وزارة  املركز مع  التي عقدها  ال�رشاكات  اإىل  بالإ�سافة  امل�سنوق،  الوزير  ب�سخ�ض معايل 
الدرا�سات والأبحاث العلمية املهّمة يف ما بينهم، ما اأعطى - دون �سّك - طابعًا جّدّيًا وم�سداقية عالية للحملة، ما اأّدى اإىل توثيق العالقة بني الأطراف 

جمتمعًة مع مركز اأي بي تي للطاقة  IPTEC من اأجل اإكمال م�سرية الEco-Driving يف ال�سنني القادمة.

 بعد املوؤمتر ال�سحايف، توّجه اجلميع اإىل حمطة اأي بي تي الدكوانة لإطالق 
حملة التوعية ر�سميًا على الأر�ض حيث قام الوزير امل�سنوق برفقة الفنانة 
األني حلود بالتحدث مع ال�سائقني وت�سليمهم رخ�ض �سوق اإقت�سادية �سديقة 
القيادة،  يف  الب�سيطة  والطرق  الن�سائح  لأهّم  تف�سيالأً  تت�سّمن  التي  للبيئة 
على   IPTEC للطاقة  تي  بي  اأي  مركز  �سفحة  على  اأي�سًا  م�رشوحة  وهي 

الفاي�سبوك.

اأي�سًا Road show م�سلٍّ قام به فريق  كما كان بانتظار ال�سائقني املاّرة 
  Frankie و   Anthonyاملعروفني باملقّدمني  املمّثل   Virgin Radio عمل  
eco-ال حول  م�سابقات  تخّلله  مبا�رش  بثٍّ  عرب  احلدث  بتغطية  قاما  حيث 
م�سبقة  بطاقات  من  للرابحني  تي  بي  اأي  قّدمتها  عديدة  وجوائز   driving
  .Phoenix Fly Bike و دّراجات هوائية IPT Prepaid Fuel Cards الدفع

خالل  من  م�ستمّرة  وبيئتك«  ع�سحتك  وحافظ   Eco-driver »كون  حملة 
للطاقة  تي  بي  اأي  مركز  ي�ستمر  �سوف  التي  التوعية  برامج  من  العديد 
بتنفيذها بدعم من وزارة البيئة، الإ�سكوا، وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي.



من يدعم حملة »كون Eco-driver«؟

لقى مركز اأي بي تي للطاقة  IPTEC دعمًا كبرياً من جهات وموؤ�س�ساٍت عديدة اهتّمت بدورها اأي�سًا بن�رش مفهوم الeco-driving نظراً لأهّمّيته وتاأثريه 
الإيجابي البيئي و ال�سحي والإقت�سادي.

McDonald’s شبكة مطاعم
تبّني  ناحية  من  ذاتها  الأهداف  تي  بي  اأي  مع   McDonald’s يت�سارك 
هواج�ض املجتمع مبا يخت�ّض حتقيق امل�سوؤولية الإجتماعية خ�سو�سًا تلك 
الغاية  لهذه  حتقيقًا  الإن�سان.  �سحة  وعلى  البيئة  على  باحلفاظ  املتعّلقة 
اأي  اإدارة McDonald’s دعمها الكامل للمبادرة التي قام بها مركز  اأّكدت 
بي تي للطاقة  IPTEC  وذلك من خالل عر�ض مل�سقات القيادة الإقت�سادية 
ال�سديقة للبيئة بالإ�سافة اإىل بّث اإعالن »كون Eco-Driver« على �سا�سات 
ال الّتوعية حول  التلفزيون يف فروعها كاّفًة، وذلك م�ساهمًة منها بزيادة 

.eco-driving

 Harley Davidson مجتمع سائقي
بتنظيمه  املعروف   Harley Davidson فريق  اإىل  احلملة  اأ�سداء  و�سلت 
على  املحافظة  القيادة  و�سلوكيات  ال�سالمة  معايري  اأعلى  واّتباعه  الدقيق 
لدى هذا  لة  املف�سّ اأي بي تي هي  املنطلق، وكون حمطات  للبيئة. من هذا 
الفريق فقد اّتخذ اأع�ساوؤه حمطات اأي بي تي املنت�رشة على جميع الأرا�سي 
 Tour of” ال�ساد�سة  ال�سنوية  رحلتهم  خالل  توّقف  كمحطات  اللبنانية 
 »Eco-Driverكون« الكامل حلملة  دعمهم  للتعبري عن    “2014  Lebanon
وللتاأكيد على التزامهم احلّد من تلّوث الهواء والتخفيف من ا�ستهالك الوقود.

تقّدر اأي بي تي دعم فريق Harley Davidson اللبناين بقيادة ال�سيد مروان طّراف الذي التقى مع رئي�ض مركز اأي بي تي للطاقة IPTEC الدكتور طوين 
عي�سى، كما وتوؤّكد ا�ستمرارية العالقة والتعاون بني الطرفني! 

رابعًا، ابتكار مركز اأي بي تي للطاقة  IPTEC �سخ�سّيتي eco-leaf وpollu-monster ال�سّيقتني الّلتان ترمزان اىل حملتها، جم�ّسدًة من خاللهما م�سهد 
�رشاع ورقة ال�سجرة اخل�رشاء eco-leaf )للدللة على البيئة( �سد الغيمة ال�سوداء ال�سادرة من خمارج  ال�سيارات pollu-monster )للدللة على التلّوث(. 

خام�سًا، اإختيار مركز اأي بي تي للطاقة  IPTEC الفّنانة األني حلود لتكون �سفرية احلملة وهي اأ�سفت على احلملة �سحراً جاذبّا وذلك لتاأثريها الكبري على 
 »Eco-Driver جيل ال�سباب من خالل فّنها واأنوثتها و�سوتها اجلميل، اإ�سافًة اإىل كونها �سائقة اإقت�سادية من الطراز الأول. رّحبت األني مببادرة »كون

ودعت املواطنني اإىل اعتماد الدّراجة الهوائية اأو امل�سي يف التنّقالت الق�سرية. 

ل �سّك اأّن هدف مركز اأي بي تي للطاقة  IPTEC  من خالل هذه احلملة هو ت�سليط ال�سوء على التلّوث البيئي الهائل ل بل خلق حالة من الوعي حول املخاطر 
البيئية املرتبطة بقطاع النقل الرّبي، وذلك من خالل اإعالٍن �سارخ و�سادم حلّث املواطنني على التحّرك ال�رشيع وللحّد من النزف على امل�ستوى البيئي 

وال�سّحي. 



�سارك اأكرث من �ستني �سخ�سا من موّظفي واأ�سدقاء �رشكة اأي بي تي  يف ماراتون بريوت يف �سباق ال 10كم  ، وذلك  يف اإطار حملة التوعية الوطنية  حول 
القيادة ال�سديقة للبيئة »كون Eco-driver وحافظ ع�سحتك وبيئتك« التي اأطلقها مركز اأي بي تي للطاقة بدعم من وزارة البيئة والإ�سكوا وبرنامج الأمم 
ال�سباب والريا�سة الربملانية يف مبادرة م�سكورة منه  اأبي رميا رئي�ض جلنة  ال�سباق �سعادة النائب �سيمون  املتحدة الإمنائي. وقد ت�سّدر امل�ساركني يف 
لدعم اجلهود التي يبذلها املركز يف هذا املجال. كما �سارك يف ال�سباق �سفرية حملة »كون Eco-driver« الفنانة األني حلود، ورئي�ض مركز اأي بي تي للطاقة 
الدكتور طوين عي�سى. اإّن  هذا التعاون مع جمعية ماراثون بريوت ياأتي  كرتجمة مبا�رشة لأهداف حملة التوعية  للمركز وهي حتفيز ا�ستخدام ريا�سة امل�سي 

وا�ستخدام و�سائل نقل �سديقة للبيئة يف حماولة للحّد من تلوث الهواء الناجم عن و�سائل النقل الربية.
 

ت�سجيع  اأجل  من  ال�سباق  اإنطالق  نقطة  عند  البيئية  القيادة  تراخي�ض  بتوزيع  للطاقة  تي  بي  اأي  مركز  قام  الطويل،  والريا�سي  املرح  النهار  هذا  وخالل 
امل�ساركني على تبّني �سلوكّيات القيادة ال�سديقة للبيئة. كما اأقدم فريق مركز اأي بي تي للطاقة IPTEC على التفاعل مع جمهور العدائني من كافة الأعمار 
لتعريفهم على م�سمون احلملة واأهدافها ومبادئ القيادة ال�سديقة للبيئة وذلك باأ�سلوب مرح ت�سّمن م�سابقات عديدة مّكنت امل�ساركني من الفوز بالعديد 

من اجلوائز القيمة.

ي�ستمّر مركز اأي بي تي للطاقة  IPTEC  بتفعيل احلملة من خالل الن�ساطات 
  pollu-monster بوجود  تي   بي  اأي  حمطات  على  امل�ستمّرة  الأ�سبوعية 
ال�سديقة  الإقت�سادية  الرخ�ض  توزيع  متابعة  اىل  بالإ�سافة  و   eco-leaf

.eco-driving للبيئة على ال�سائقني وحّثهم على تطبيق خطوات ال

Pour la promotion de l’Art au Liban et au Moyen-Orient

Partenaires Principaux:

En coopération avec: Cette année, le concours de dessin Fabriano débutera
le lundi 10 novembre 2014, sur les thèmes suivants:

- Lucky to be Young!
- Soyez les bons conducteurs écologiques de demain

- Découvrez le tourisme en Italie
- Courir pour une cause: le marathon

- L’importance du livre

L’appel est lancé. Bonne chance aux participants!

Prix offerts pour 2015:
100 bourses scolaires

4000 cadeaux de valeur et diplômes de mérite
300 prix supplémentaires de consolation

Date limite de remise des dessins:
le Dimanche 31 mai 2015

patricksaad |
graphicworkshop

Pour plus d’informations: Fabriano - Verdun 01.810 159 / 61 • Fabriano - Jal-el-Dib 04.718 881 / 2

Concours Fabriano de Dessin

»Eco-Driver إستكمال حملة »كون

»Eco-Driver النائب سيمون أبي رميا يركض في ماراتون بيروت دعمًا لحملة »كون

FABRIANO
و ال�سغار اأي�سًا )تالمذة املدار�ض(. فبغية تو�سيع نطاق انت�ساره، دعا مركز 
اأي بي تي للطاقة IPTEC طالب املدار�ض للتعبري، من خالل فّن الر�سم، عن 
التي  واملخارج  احللول  عرب  الرّبي  النقل  عن  الناجم  الهواء  تلّوث  مع�سلة 

 .Fabriano  يقرتحونها، وذلك من خالل م�سابقة تنّظمها اأي بي تي  مع



ورشة عمل IPTEC عن واقع وحلول تلوث الهواء في لبنان من جّراء الّنقل البّري 
في بيت األمم المتحدة

برعاية معايل وزير البيئة حممد امل�سنوق، عقد كّل من مركز اأي بي تي للطاقة والإ�سكوا ووزارة الطاقة وبرنامج الأمم املتحدة الإمنائي يف 13 ت�رشين الثاين 
2014 موؤمتراً حول ''تلّوث الهواء يف لبنان من جّراء قطاع النقل الربي: الواقع واحللول''، مب�ساركة ح�سٍد من املعنيني واخلرباء والإعالميني.

يف م�ستهل اجلل�سة الفتتاحّية، �سّدد رئي�ض مركز اأي بي تي للطاقة طوين عي�سى على اأهمّية التقّيد مب�سمون القوانني واملوا�سفات الدولية املتعارف عليها 
لتوفري بيئة عمل اآمنة و�سحية للعاملني واملتعاملني معها.  واأ�ساف اأنه يف هذا ال�سياق مّت اإن�ساء مركز اآي بي تي للطاقة لالإ�رشاف على دور امل�سوؤولّية 

الجتماعّية والتنمية امل�ستدامة يف هذا القطاع، وياأتي هذا الجتماع كجزء من �سل�سلة ور�ض وبرامج اأو�سع للمركز.
و اأ�سارت رئي�سة ق�سم �سيا�سات الغذاء والبيئة يف الإ�سكوا رمي جنداوي، اإىل اأن معّدل النمّو ال�سنوّي لأعداد املركبات يف لبنان جتاوز ن�سبة ال�ستة باملائة، وقد 
رافق ذلك زيادة اأكرب يف ا�ستهالك مادتي الديزل اأويل والبنزين، وبالطبع يف انبعاثات غازات الدفيئة املوؤدية اإىل تغري املناخ، وتزايد املركبات ب�سكل غري 

م�سبوق مما ُيدخل التلوث اإىل املناطق ال�سكنية.
للنفط يف  العامة  املديرية  لدور  للوزارة،  العامة  املديرة  ابراهيم احلداد، ممثاًل  الطاقة واملياه  الفنّية يف وزارة  ق�سم اخلدمات  رئي�ض  من ناحيته، عر�ض 

مكافحة التلوث الناجم عن ا�ســتخدام الوقود الأحفـوري يف لبنان الذي ي�سـتورد ما يقارب 97 باملائة من احتياجــاته اإىل الطاقــة من اخلارج. كما ذكر 
الطاقة، و�سـخانات املياه،  النظيفــة والبديلة واملتجددة وذلك من خالل توزيـع امل�سابيح املوفرة على  الطاقة  ا�ستخدام حلول  الوزارة ت�سّجع  اإن  احلداد 

وتوليد الطاقـة الكهربائية املنزليـة على اأ�ســعة ال�سـم�ض، وم�رشوع تـوليـد الطاقة على نهـر بيـروت. 
 كما اأو�سحت رئي�سة م�سلحة التكنولوجيا البيئية يف وزارة البيئة �سمر مالك، ممثلًة الوزير امل�سنوق، اأن قطاع النقل يف لبنان هو امل�سدر الأ�سا�سي لتلوث 
الهواء وتدهور نوعّيته، كما ي�سّبب اأي�سًا بازدياد انبعاثات الغازات الدفيئة كنتيجة لحرتاق الوقود بن�سبة 21 باملائة من ثاين اأك�سيد الكربون. وقالت مالك 

اإن هذه الآثار ال�سلبّية جذبت عدداً من الدرا�سات التي تعالج م�ساألة نوعّية الهواء ون�رشها يف لبنان. 
الهواء والتغرّي املناخي، واحللول املقرتحة  النقل الربي يف لبنان على تلّوث  وتال كلمات الفتتاح جل�ستا عمل، ناق�ض خاللهما امل�ساركون تاأثري قطاع 
لتخفيف التلوث البيئي يف لبنان الناجت من قطاع النقل الربي. اأدار جل�سة احلوار الأوىل النائب �سيمون اأبي رميا، ع�سو جلنة البيئة النيابية يف الربملان 
اللبناين، وتكّلمت ممثلة برنامج الأمم املتحدة الإمنائي/وزارة البيئة ليا القاعي اأبو جوده عن ''تنامي قطاع النقل يف لبنان وم�ساهمته يف زيادة التلوث 

والنبعاثات'' و'' ن�ساطات وزارة البيئة يف مراقبة واإدارة نوعّية الهواء''، وتناول ال�ست�ساري يف الإ�سكوا الدكتور وليد الدغيلي مو�سوع ''النقل امل�ستدام''.
اأما اجلل�سة الثانية، فاأدارها الدكتور الدغيلي، وت�سّمنت حماور ثالث هي: ''حت�سني موا�سفات الوقود واعتماد م�سادر الوقود الأنظف'' عر�سه رئي�ض م�سلحة 
اخلدمات يف ليبنور حممد �سم�ض؛ ''تر�سيد ا�ستخدام الطاقة عرب تعميم مفهوم القيادة القت�سادّية وال�سديقة للبيئة'' عاجله ال�ست�ساري يف الإ�سكوا الدكتور 
ب�ّسام ريا�سي؛ و''ن�ساطات توعوّية حول القيادة القت�سادّية ال�سديقة للبيئة خلف�ض تلوث الهواء من قطاع النقل الربي: جتربة مركز اأي. بي. تي للطاقة'' 

قّدمته �ساره كوركجيان ت�سريويان من املركز.
واختتم املوؤمتر بعر�ض اأبرز التو�سيات واملقرتحات واحللول خلف�ض تلّوث الهواء يف لبنان من جّراء قطاع النقل الربي. ياأتي هذا الن�ساط من �سمن �سل�سلة 

ور�ض وبرامج و�سعها مركز اأي بي تي للطاقة يف اإطار امل�سوؤولّية الجتماعّية والتنمية امل�ستدامة يف قطاع الطاقة. 



هل محطتي آمنة؟

شروط السالمة العامة
اأثناء عملية تفريغ املحروقات ال�سائلة من ال�سهريج يف خزانات املحطة: 

عزل منطقة التفريغ بوا�سطة حواجزنقالة تبعد 2 مرت وتعتربمنطقة خطرة طيلة عملية التفريغ. . 1
اإيقاف ال�سهريج باإجتاه خمرج املحطة كما اإيقاف املحرك طيلة عملية التفريغ. . 2
توقيف مقدمة ال�سهريج على م�سافة ل تقل عن 2 مرت من فوهة تعبئة اخلزانات وو�سع م�ساند اأمام وخلف عجلة خلفية واحدة على الأقل. . 3
تاأكيد تواجد ال�سائق وعامل من املحطة اأثناء التفريغ لتاأمني ال�سالمة العامة والتدخل ال�رشيع عند احلاجة.  . 4
مينع منعًا باتًا مد خرطوم التعبئة على الأر�ض تفاديًا ملرور املركبات الآلية فوقه. . 5
تاأكيد وجود عامل التعبئة اأو �سائق املركبة قرب فوهة تعبئة املركبة طيلة عملية التموين. . 6
يعلن داخل املحطة ويف عدة اأمكنة ظاهرة عن وجوب توقيف املحرك واإطفاء اأي �سعلة اأو نار قبل البدء بعملية التفريغ. . 7
و�سع لوحات ممنوع التدخني يف عدة اأمكنة ظاهرة. . 8
جتهيز كل حمطة بعلبة اإ�سعاف اأولية. . 9

اإجراء تاأمينات �سد كافة املخاطر على اأن لتقل تغطية التاأمني عن املبالغ التي حتدد دوريًا من قبل ال�سلطات امل�سوؤولة. . 10
تنظيف اخلزانات من الروا�سب عند احلاجة واإجراء فح�ض مقاومتها لالإن�سغاط مرة واحدة على الأقل �سنويًا للتاأكد من قوة اإحتمال اخلزانات وعدم . 11

وجود اأي ت�رشب اأو زربان. 

تجهيزات مكافحة الحريق
تدريب عمال املحطة على تدابريالوقاية وعمليات مكافحة احلريق. . 1
الرمل . 2 من  بكمية  اليها  الو�سول  �سهل  اأماكن  يف  حمطة  كل  جتهيز 

مكعب  مرت  ن�سف  �سندوق  كل  �سعة  �سندوقني  يف  تو�سع  اجلاف 
وبالقرب منهما رف�سني لفل�ض الرمل. 

لكل . 3 مطفاأتني  مبعدل  اليدوية  املطافئ  من  بعدد  حمطة  كل  جتهز 
خرطوم تعبئة، كما جتهز منطقة التفريغ مبطفاأة. حتفظ كافة املطافئ 

بحالة جيدة ويجري عليها ك�سف دوري من قبل �رشكة متخ�س�سة.

توصيات السالمة
معرفة مكان زر ف�سل التيارالكهربائي وكيفية اإ�ستعماله. 1
منعا لتدخني لكل من العمال والزبائن. 2
على . 3 تواجدها  واأمكنة  املطافئ  اأنواع  جميع  اإ�ستعمال  كيفية  معرفة 

املحطة
معرفة مكان وجود لئحة اأرقام الطوارئ. 4
اإ�ستعمال القفازات والنظارات عند احلاجة. 5
عدم مل�ض اأي م�سدر للكهرباء اأو اآلة دون اخل�سوع لتدريب م�سبق. 6
عدم اإ�ستعمال اأي اأجهزة كهربائية يف منطقة الطلمبات اأو حميطها. 7
الطلمبات لكل من . 8 النقال / اجلوال يف منطقة  الهاتف  اإ�ستعمال  عدم 

العمال والزبائن
احلر�ض على اإلتزام املتعهدون بقواعد ال�سالمة العامة يف املحطة. 9

في حالة الحريق
ت�سغيل نظام التوقف الطارئ واإيقاف عملية التوزيع. 1
اأو على . 2 مكافحة احلريق باملطافئ )عدم ر�ض املياه على املحروقات 

املكاب�ض الكهربائية(
اإ�ستدعاء رجال الإطفاء. 3
اإبعاد ال�سيارات من خالل دفعها . 4
اإبعاد املواد القابلة لالإ�ستعال. 5
اإبعاد الأ�سخا�ض الف�سوليني . 6
اإخالء املحطة. 7
حتديد املنطقة الآمنة الأو�سع حول املحطة. 8

الصحة والسالمة والبيئة



أي بي تي ديزل: مصدر ثقة! 

اأي بي تي ديزل: مازوت اأخ�رش اأوروبي، �سديق للبيئة، يوّفر يف الإ�ستهالك، 
وبدون  مبا�رشًة  الأّم  ال�رشكة  من  التو�سيل  واملحّركات،  ال�سوديار  ويحمي 
املواقع،  لكل  منا�سبة  وكبرية  �سغرية  باأحجام  توزيع  �سهاريج  و�سيط، 
ال�سهاريج جمّهزة بعّدادات اإيطالية ل�سمان الّدّقة ومنع الغ�ّض، احل�سول على 
ل عند كل ّ ا�ستالم، التو�سيل جماين وخالل 24�ساعة من  اإي�سال ر�سمي ومف�سّ

الطلب، متوّفر على كاّفة حمّطات اأي بي تي.

ليرة ذهب: مكافأة أي بي تي للمحطات المتعاقدة معها

شبكة محطات أي بي تي

حملة خريف 2014

السالمة أّواًل

المسؤولية المشتركة

ي�سّكل مواد قابلة لال�ستعال  اأنواعه  الوقود على  للمخاطر املحيطة بهذا املجال.  الزائد والدقيق  التنبه  النفطي تفر�ض علينا  القطاع  اإّن طبيعة عملنا يف 
وقادرة على الت�سّبب باأ�رشار ج�سيمة ما مل يتّم اّتباع اجراءات وقائية لتفادي احلوادث وان مل تّتبع  طرق املعاجلة ال�سحيحة والحرتافية يف حال ح�سول 
اأي حادث. منذ تغيريها ملفهوم حمطات الوقود يف لبنان، حتر�ض اأي بي تي على تقدمي جتربة ممّيزة  لزبائنها عرب حمطات اآمنة، مرّحبة، نظيفة وجذابة. 
وال�سالمة هي ال�رشط الأّول والأ�سا�سي لتوفري  هذه التجربة املمّيزة وحلماية كّل من يتواجد على املحطات من زبائن وعّمال وحلماية حميط املحطة من 
للتعامل مع  املحطات  عّمال  تدريب  ويتّم  مّتبعة عامليا  �سالمة  ال�سبب و�سعت معايري  لهذا  اأي�سا.  املاّرين  املجاورة، ومن  املباين  اأو عاملني يف  �سكان 

احلوادث يف حال ح�سولها.

وعّمالها  ومالكيها  املحطات،  زبائن  من  اجلميع  اإدراك  هو  الأهّم  ولكّن 
من  ال�سالمة  ار�سادات  اّتباع  اأهمية  تكمن  وهنا  م�سرتكة.  امل�سوؤولية  اأّن 
اجلميع وبدون ا�ستثناءات اأو اعتبارات مع لفت النظر كما يظهر يف الر�سم 
تعبئة  كّل  عند  املحطة  من  ي�سدر  لال�ستعال(  )القابل  الوقود  البخار  اأّن 

وعند كّل عملية تفريغ.

يف  العادة  جرت  كما  و   - لبنان،  يف   Elf لزيوت  الر�سمي  املوّزع  كونها 
كل عام -  اأطلقت اأي بي تي يف الأول من ت�رشين الأول عر�سًا للمحطات 
العر�ض اىل  Elf. يهدف هذا  والتي تعر�ض منتجات زيوت  املتعاقدة معها 
 ،Elf العالية بزيوت  الزبائن على ولئهم بف�سل اعتمادهم وثقتهم  مكافئة 
وذلك باعتبارهم �رشكاء اأي بي تي بالنجاح . ت�سّمن العر�ض تقدمي هدية 

 .Elf قيمة وهي عبارة عن لرية ذهب مع كل �رشاء منتجات

حمطة جو اأبي بدرا )�سكا(، حمطة بطر�ض �سلهوب )دوما / البرتون(، حمطة 
حممود  حمطة  )زغرتا(،  معو�ض  �سليمان  حمطة  )عم�سيت(،  جورج  �سان 
بّجاين  وجيه  حمطة  )برجا(،  الدين  �سيف  حممود  حمطة  )حاري�ض(،  مالك 
)العقيبة(،   AO services حمطة  )كفر�سري(،  الفداء  حمطة  )اجلمهور(، 
حمطة خلدة )خلدة(، حمطة حومال )حومال(، حمطة توفيق معلوف )عني 
التفاحة(، حمطة Valentine )جبيل(، حمطة خليل �سّداد )�سيدا(، حمطة منى 

�سليبا )العقيبة(، وكاراج �رشبل ن�رش )�سكا(.

رسم تصّوري لتصاعد بخار الوقود السريع اإلشتعال في احملطة خالل عمليتي تعبئة 

السيارات وتفريغ الصهاريج. 



شراكات لمستقبل ناجح

Mountain Mudd عّزز طاقتك وانطلق بنشاط في يوم جديد مع أي بي تي و

المسؤولية اإلجتماعية

للنكهات  تذّوق«  »حملة  اإطالق  اإىل  مو�سم  كل  بداية  يف  تي  بي  اأي  تعمد 
املو�سمية للقهوة الأمرييكية الأوىل Mountain Mudd Espresso املتوّفرة 
على حمطاتها. فقامت موؤّخراً، ومع اإنطالقة ف�سل اخلريف بدعوة موّظفيها 

كاّفًة اإىل تناول اأجود اأنواع القهوة واأ�سنافها الباردة وال�ساخنة.
ومرافقيهم  زبائنها  مفاجئة  اإىل  والآخر  احلني  بني  ال�رشكة  وتعمد  كما 
باملحروقات من  تزّودهم  عند   Mountain Mudd منتجات لهم  بتقدميها 

حمطاتها. 

أي بي تي تشارك وتدعم النشاطات الرياضية

بالإ�سافة اإىل تبّنيها ق�سايا املجتمع البيئية، لطاملا اأولت اأي بي تي اهتمامًا كبرياً مبحيطها عرب ن�ساطات متعّددة وب�سكٍل خا�ّض تلك التي تتمّيز بطابع 
تراثي، فقد �ساركت ودعمت مهرجان ”Amchit Classic Cars Parade“ الذي نّظمه نادي عم�سيت بالتعاون مع بلدية عم�سيت يف 21 اأيلول على كورني�ض 
 Harleyال دّراجات  �سيارة« وذلك عر�ض ملوكب  »اأف�سل  لنيل جائزة  تناف�ست  العريقة  الكال�سيكية  ال�سيارات   اأجمل  �سليمان. خم�سون من  العماد مي�سال 

Davidson  تاله عر�ٌض لل�سيارات القابلة للتحويل )convertible cars(. واختتم احلدث بحفل مو�سيقي جلميع احل�سور مع جوٍّ من الرتفيه والبهجة.

�سارك مركز اأي بي تي للطاقة IPTEC يف برنامج التوعية ”Beware of Limits“ الذي نّظمه تالمذة  جامعة اللويزة ذوق م�سبح يوم الأحد يف الثالت 
والع�رشين من ت�رشين الثاين 2014 والذي يهدف اإىل ن�رش الوعي حول ق�سايا اإجتماعية رئي�سية مثل ا�ستهالك الكحول واملخدرات، والقيادة الآمنة، والبيئة 
ال�سديقة للبيئة، والتنمية امل�ستدامة. تندرج رعاية مركز اأي بي تي للطاقة لهذا احلدث �سمن الن�ساطات التوعوية حول ثقافة الeco-driving  التي مّت 

الرتويج لها موؤّخراً �سمن اإطار امل�سوؤولية الإجتماعية ل�رشكة اأي بي تي.

العديد من  التالية: Kunhadi, Oum El Nour, Gesture from the Heart, Heartbeat, SIDC بالإ�سافة اىل ح�سور  كما وكانت م�ساركة للمنظمات 
ال�سخ�سيات املعروفة مبا يف ذلك املمثلة كارل بطر�ض وال�سحفي جو معلوف الذي �سلط ال�سوء على اأهمية مبادرة مركز اأي بي تي للطاقة IPTEC و�سّجع 
احل�سور على اعتماد وممار�سة القيادة الإقت�سادية ال�سديقة للبيئة يف حماولة للحد من تلوث الهواء من جراء قطاع النقل الربي يف لبنان واملحافظة على 

البيئة وال�سحة.

“Beware of Limits“ يدعم نشاط جامعة اللويزة التوعوي تحت عنوان IPTEC مركز أي بي تي للطاقة

Tel: +961 9 624 111
Fax: +961 9 624 115

 Email: info@iptgroup.com.lb
Website: www.iptgroup.com.lb

للمزيد من المعلومات يرجى اإلتصال بخدمة المستهلك: أخبارنا  لإلشتراك بنشرة أي.بي.تي. اإللكترونية األسبوعية و اإلطالع على 
فور صدورها. زوروا موقعنا اإللكتروني:

www.iptgroup.com.lb (subscribe to email news) & Facebook Page: IPT Group




