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 13 بلغت في المنطقة العربية قطاع النقلاستهالك الطاقة في نسبة تشير الوكالة الدولية للطاقة إلى أن  
هذه أن و ،1122، في عام القطاعات المختلفة، مجتمعًةستهالك الطاقة في النسبة اإلجمالية ال في المائة من

من  في المائة 31أكثر من ب قطاع النقل ويتسبب . في المائة 28لغ اليل من المعدل العالمي الببقأعلى  النسبة
في المائة من انبعاثات غازات الدفيئة الناجمة عن احتراق الوقود  21وبنسبة ، نبعاثات العالمية لغازات الدفيئةاال

 .هاثالثة أرباعبالنقل البري  ، التي يتسبباألحفوري
 
 . والعالمفي المنطقة العربية  ئة من المنتجات النفطيةفي الما 05النقل البري حوالي قطاع ويستهلك  

الالزمة لتحسين كفاءة تدابير القطاع عند اتخاذ ال التركيز على هذاية على اتفقت المنظمات اإلقليمية والدول ،لذا
 .الطاقة وخفض استهالك الوقود األحفوري والتخفيف من حدة تغّير المناخ

 
قطاع النقل في المنطقة العربية والتأثير المحتمل  التي يتسبب بهاية وإذ تدرك اإلسكوا المخاطر البيئ 

السياسات "بعنوان  دراسة 1122في عام وأصدرت  ،ذات الصلةالعديد من األنشطة  نّفذتر المناخ، لتغّي
 الدراسة هذه وتستعرض ". والتدابير للترويج لالستخدام المستدام للطاقة في قطاع النقل في منطقة اإلسكوا

ثة وتركز على إمكانات االستعاضة عن المصادر الملوِّ ،لسبل الممكنة لتخفيض استهالك الطاقة في قطاع النقلا
وتستعرض أيضًا السياسات والتدابير التي يمكن اعتمادها لدعم  . منطقةالبالوقود األنظف في أنشطة النقل في 

ات الجهك ،إلقامة المشاريعحتملة التمويل المدر مصاباإلضافة إلى  نقل،االستخدام المستدام للطاقة في قطاع ال
وتخلص  . بين القطاعين العام والخاص اتالشراكو الناشطة في هذا المجالالدولية واإلقليمية المتخصصة 

على أساسها مجموعة من اإلجراءات والسياسات التي يمكن أن ُوضعت من االستنتاجات سلسلة الدراسة إلى 
 .لضمان االستخدام المستدام للطاقة في قطاع النقلتعتمدها البلدان األعضاء 

 
" أي بي تي للطاقة"بالتعاون مع مركز  ،قامت وزارة البيئة في لبنان ،دراسةنتائج هذه الفي ضوء و 

الحملة الوطنية لخفض تلّوث الهواء في "بدعوة اإلسكوا إلى المشاركة في  ،اإلنمائيوبرنامج األمم المتحدة 
المنّفذة األنشطة وتتضمن هذه الحملة مجموعة من   ."تهالك الطاقة في قطاع النقل البريلبنان عبر ترشيد اس

عدد من التدابير التي يمكن  شأنتوعية اللبنانيين بمنها هدف الو ،المرئية والمسموعة اإلعالموسائط عبر 
ومركز  . ّوث الهواءخفض تلإلى  ،تهاطابسالرغم من ب، تؤديوكفاءة الطاقة في قطاع النقل اتخاذها لتحقيق 

المعرفة ونشر الوعي طوير لت ص أنشأته شركة أي بي تي النفطيةهو مركز أبحاث متخّص" أي بي تي للطاقة"
ستخدام مصادر الطاقة المتجددة واعتماد حلول كفاءة الطاقة عبر الترويج الوذلك  ،في مجال الطاقة المستدامة

وتشجيع اعتماد  ؛تلّوث الهواءة وال تزيد من البيئعلى  ر كثيرًاالتي ال تؤّثودعم الحلول  ؛في مختلف القطاعات
 .الطاقة في لبنان كفاءةلتحقيق السياسات والتدابير 

 
 اهذ لحقهومع كل ما ي . الطاقة منفي المائة  05وهو يستهلك  ؛نموًا ملحوظًا في لبنانقطاع النقل وشهد  

إلى  الحاجة ملحةوباتت   .ر فعالة لتحقيق النقل المستداملم تنفذ بعد أي تدابي ،البيئة ر علىضرمن االستهالك 
سبب تالتي يوخفض االنبعاثات وضع السياسات واتخاذ التدابير الالزمة لتخفيف استخدام الطاقة في هذا القطاع 

 تعزيزلالحملة الوطنية مبادرة طلقت ُأ ،لكلذ . مستدام وتحقيق التنمية المستدامةالنقل ال إلىلتحول وذلك ل ،بها
 .لمساهمة في الحد من تلوث الهواءالرامية كذلك إلى ا ،النقل البريقطاع للطاقة في المستدام  الستخداما
 
وزارة البيئة اإلسكوا وبدعم من ، المبادرةاضطلع المركز مباشرة بعدد من األنشطة التي تضمنتها هذه و 

، من خالل إعداد اإلسكوا في هذه الحملةهم وتسا . راعية وشركاء آخرينالجهات البالتعاون مع و ،في لبنان
االقتصادية فيلم وثائقي عن القيادة إنتاج وبشأنه، شاور للتالجهات المعنية تعرضه على سياسات عن الموجز 

 .ممارسات القيادة على استهالك الوقود تأثيرو البيئية للمركبات
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مجموعة إشراك و ،ي القطاعات الرئيسيةكفاءة الطاقة فبتعزيز وهذه المساهمة جزء من التزام اإلسكوا  
تحسين على جهود هذه القررت اإلسكوا تركيز جزء كبير من  فقد  .في جهودها واسعة من الجهات المعنية

حديث  عملها في هذا المجالوما زال   .قطاع النقلومن أهمها  ،هاالقطاعات األكثر استهالكًا ل فيكفاءة الطاقة 
رى التي ي القطاعات األخفحقًا ليشمل تحسين كفاءة الطاقة ال هسع نطاقأن يت من المقررو ،العهد في لبنان

 .أخرى أعضاء في اإلسكوا الدانليطال بتستهلك كميات كبيرة من الطاقة و
 
على  تحدياتيطرح على استهالك الطاقة الذي  عصريةط الحياة الانمأالفيلم الوثائقي تأثير  تناولوي 

أنماط وممارسات النقل البري التي تتسبب بنسبة كبيرة من مجموع انبعاثات ق إلى يتطرقطاع النقل في لبنان، و
الفيلم إلى هذا ويدعو  . في لبنان تلوث الهواء والتلوث الضجيجيعتبر المسبب الرئيسي لوُتثاني أكسيد الكربون 

التنمية وأهداف وضع مجموعة سياسات متكاملة لقطاع النقل البري تأخذ في الحسبان االعتبارات البيئية 
إلى اعتماد نظم تشريعية ومؤسسية تحافظ على جودة الهواء وتشجع يدعو كذلك و  .االقتصادية واالجتماعية

 .على تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في قطاع النقل
 
 ئيةالبي االقتصاديةعادات وسلوكيات القيادة ومراعاة مبادئ القيادة تغيير يمكن لأّنه الفيلم ويبّين  

نبعاثات الضارة، وتخفيض كلفة خفض استهالك الطاقة في قطاع النقل البري، والتخفيف من اال للمركبات
 .النهائي هامستخدمعلى الطاقة 

 
مع الجهود التي تبذلها  النقل البريقطاع للطاقة في المستدام الستخدام لتعزيز االحملة الوطنية  ماشىوتت 

في أنشطة مة يشكل الفيلم الوثائقي مساهمة قّيكذلك،   .ة الطاقة في المنطقةكفاءتعزيز جامعة الدول العربية ل
ة وكفاءلتركيز االهتمام على أهمية حفظ  كّل عامجامعة الدول العربية  هييتح، الذي اليوم العربي لكفاءة الطاقة

جامعة الدول ر وجهة نظ ًاامميد تؤواإلسكوا ت . في تعزيز أمن الطاقة همادورعلى و ،الطاقة في المنطقة
نشطة ذات عددًا من األ اإلسكوا أدرجت ها،إلى المساهمة في جهود يًاوسع  .الطاقةقضايا ما يتصل ب العربية في

في برنامجها شعبة التنمية المستدامة واإلنتاجية تلك التي أدرجتها آخرها  ،صلة ضمن برنامج عملها السنويال
 .2531-2532لفترة السنتين 

 
المتصلة به  وثائقالو  .وباللغتين العربية واإلنكليزية ،ةوكامل مختزلةالوثائقي بنسختين ويتوفر الفيلم  

 ?http://www.escwa.un.org/divisions/teams.asp: عبر الرابط التالي ،موقع اإلسكوا اإللكتروني على ةمتاح
                                                                            .                                              teams=Energy&division=SDPD 

 


