
 
 

 

 

 

 

 للطاقة" أي بي تي" مذكرة تفاهم بين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومركز

 

 

والقيادة الطاقة المستدامة والمتجددة، للطاقة حفل توقيع إتفاقية حول " أي بي تي" يقيم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومركز

الصديقة للبيئة في مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، بيروت وسط البلد ،رياض الصلح، شارع المصارف، بناية البنك 

 .قبل الظهر من عند الساعة الحادية عشرة الثاني كانون ٥١ الواقع فيه الخميسيوم   و ذلكالعربي األفريقي الدولي،

( IPTEC) مركز أي بي تي للطاقةالتعاون مع  خدمي: "لوكا رندا االمم المتحدة االنمائياالقليمي في مكتب قال المدير 

إننا  .كمجموعة ضغط من أجل تحقيق اإلصالحات السياسية وكعامل تنفيذي للمشاريع الصديقة للبيئة في قطاع النقل في لبنان

مجال معالجة آثار قطاع النقل على تلوث الهواء متحمسون حيال هذه الشراكة حيث أنها ستؤدي إلى تحسينات ملموسة في 

 ".وتغيير المناخ في لبنان

مع شركاء عدة في سبيل تعزيز التنمية المستدامة، والقضاء على الفقر، والنهوض بالمرأة،  برنامج األمم المتحدة اإلنمائي يعمل

 .نمائية باإلشتراك مع القطاع الخاصوالحكم الرشيد، وسيادة القانون، باالضافة الى اهتمامه بتعزيز نشاطاته اإل

 تحقيق ويمكن. لبنان في للبيئة الصديقة القيادة خالل من المستدام النقل تحقيق أهمية على التأكيد يجب : "ثم أضاف السيد رندا

 المبادرات من الكثير ضمن العام، النقل قطاع وتحسين لبنان في للبيئة الصديقة السيارات شراء تسهيل إمكانية طريق عن ذلك

 األمم برنامج سيقوم ناحيتهما، من. النقل لقطاع البيئية باآلثار يتعلق ما في السياسات إلصالح ماسة حاجة في لبنان. األخرى

 الحوار كما وتعزيزها العالقات لتوطيد شامل نهج باعتماد( IPTEC) للطاقة تي بي أي ومركز UNDP اإلنمائي المتحدة

 حقيقي تأثير إلى التوصل بهدف والدولية الحكومية وغير الحكومية الجهات ذلك في بما المعنية، الجهات كافة مع والتعاون

 ".القطاع هذا في وملموس



 
 

 في الطرفين كال بين تعاونالى ال للطاقة" تي بي أي" مركز اإلنمائي و المتحدة األمم بين برنامجتهدف مذكرة التفاهم  

 المستدامة بالطاقة المرتبطة األنشطة ودعم المشترك والدعم التأييد كسب ضمنها ومن المشتركة المصالح من متعددة مجاالت

 .لبنان في والغاز النفط وقطاع النقل وقطاع والمتجددة

 عليها يحّتم لبنان في الطاقة قطاع في التجاري تي بي أي نشاط إن: "طوني عيسى  رئيس مركز أي بي تي للطاقة. دقال 

 المواد احتراق عملية من الناتج والبيئي الصحي للخطر والتصدي المخاطر وإدارة والوقاية بالحماية متصلة تدابير سلة تطبيق

 لإلشراف للطاقة تي بي أي مركز إنشاء إلى تي بي أي في دفعنا الواقع، هذا إن. والمولدات المركبات محركات في النفطية

 ".تي بي ألي المستدامة والتنمية االجتماعية المسؤولية دور تحقيف عن فضال األهداف هذه تحقيق على المباشر

 الغاز بقطاع المرتبطة البيئية األخطار حول التوعية مستوى رفع عليها التوافق تمّ  التي الرئيسية المواضيع قائمة وتتضمن 

 معايير وتحديث المرتقبة، الطبيعي الغاز ومحطات الوقود بمحطات الخاصة والسالمة والصحة البيئة تدابير ومعالجة والنفط،

 .لبنان في العام للنقل والترويج وتعميمه للبيئة الصديقة القيادة مفهوم وتطوير لبنان، في الوقود

 المتحدة األمم برنامج بين التفاهم فمذكرة. السياق هذا ضمن يندرج اليوم نعقده الذي الصحفي المؤتمر إن: "عيسى.ثم أضاف د

 وقطاع النقل وقطاع والمتجددة، المستدامة بالطاقة مرتبطة أنشطة دعم في التعاون حول للطاقة تي بي أي ومركز اإلنمائي

 من المركز أهداف بتحقيق تسمح وهي. المركز مشاريع من أساسي جزء تشكل لبنان في للبيئة الصديقة والقيادة والغاز النفط

 البيئة تدابير ومعالجة والنفط، الغاز بقطاع المرتبطة البيئية األخطار حول التوعية مستوى لرفع السعي على التعاون خالل

 وتطوير لبنان، في الوقود معايير وتحديث المرتقبة، الطبيعي الغاز ومحطات الوقود بمحطات الخاصة والسالمة والصحة

 ".لبنان في العام للنقل والترويج وتعميمه للبيئة الصديقة القيادة مفهوم
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