مبادرة ليبانون كاليمت آكت
تطلق المنصة المعرفية لقطاع األعمال Business Knowledge
 Platformللحد من تغير المناخ
Lebanon Climate Act

نظمت مبادرة لٌبانون كالٌمت آكت  ،Lebanon Climate Actالٌوم ،جلسة عمل تدرٌبٌة لشركات القطاع
الخاص ،فً مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة فً بٌروت وجبل لبنان ،ضمن سلسلة من جلسات تهدف
الى تعمٌق المعرفة حول آلٌات الحد من تغٌر المناخ ،وسبل مساهمة شركات القطاع الخاص فً هذه اآللٌات
من خالل تصمٌم وتنفٌذ أنشطة من شأنها ان تخفف من بصمتها الكربونٌة.
وتهدف مبادرة  Lebanon Climate Actاألولى من نوعها فً دول شرق األوسط وشمال افرٌقٌا ،التً
انطلقت فً شهر حزٌران  2016الى دعم النمو االقتصادي بشكل ٌعود بالفائدة للمجتمع وذلك من خالل
مواجهة تحدٌات التغٌر المناخً ،عبر إقتصاد منخفض الكربون ،ولقد انضم الٌها منذ تأسٌسها اكثر من 120
شركة ومؤسسة من القطاعٌن الخاص واالهلً فً لبنان.
وتنفذ هذه المبادرة جمعٌة  Green Mindبالتعاون مع برنامج األمم المتحدة االنمائً ،بدعم من مصرف لبنان
وبالشراكة مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة فً بٌروت وجبل لبنان .وٌدعم المنصة المعرفٌة لقطاع
األعمال  Business Knowledge Platformالتً تنظمها مبادرة  Lebanon Climate Actخالل
العامٌن  ،2017- 2016مشروع كلٌما ساوث  Clima-Southاالقلٌمً الممول من االتحاد االوروبً لدعم
التخفٌف والتكٌف مع آثار تغٌر المناخ فى دول جنوب اإلتحاد األوروبً .وسٌقوم بالتدرٌب خالل جلسات العمل
المدربة الدولٌة اغالٌا انتٌلً ،واالستشاري البٌئً رواد مسعود.
تساعد مبادرة  Lebanon Climate Actكل شركة على رسم إستراتٌجٌتها للحد من تغٌر المناخ بشكل
ذكً ٌعود بالفائدة اإلقتصادٌة والبٌئٌة.
رئٌسة جمعٌة  Green Mindندى زعرور  ،أكدت خالل افتتاح جلسة العمل التدرٌبٌة األولى ،ان مبادرة
لٌبانون كالٌمت آكت  Lebanon Climate Actتشكل فرصة لزٌادة األرباح بأعمالنا وزٌادة النمو
اإلقتصادي فً لبنان ،وتنظم هذه المبادرة تماشٌا ً مع "المساهمة المرتقبة المحددة وطنٌا ً"  INDCالخاصة
بلبنان ،أي ما التزم به لبنان فً مؤتمر بارٌس للمناخ .COP 21
وشددت زعرور على مسؤولٌة الحكومة اللبنانٌة ،وقبل انعقاد مؤتمر االطراف الـ  22التفاقٌة تغٌر المناخ فً
مدٌنة مراكش فً المغرب ،فً اإلسراع بالمصادقة على إتفاقٌة بارٌس التً أحٌلت الى المجلس النٌابً
بمرسوم ٌجٌز للبنان االنضمام الى االتفاقٌة المناخٌة التً وقع علٌها حتى الٌوم  197بلد ،ومن بٌنهم لبنان.
وصادق علٌها ،الى اآلن 62 ،بلد تعادل انبعاثاتهم من غاز ثانً أوكسٌد الكربون وغٌرها من الغازات المسببة
لالحتباس الحراري 51.89 ،بالمائة من اجمالً االنبعاثات.
وختمت زعرور“ :نأمل ان نشهد فً مؤتمر الـ COP22المقبل تغٌرات إٌجابٌة وقرارات تساهم فعالً فً
التصدي لتغٌر المناخ عبر بناء مجتمعات قوٌة وحماٌة المناطق األكثر عرضة لألخطار ،والتوجه نحو
سلوكٌات أكثر إعتباراً للبٌئة فً العالم.
بدوره شدد ،فاهاكن كاباكٌان ،مدٌر مشروع تغٌر المناخ فً وزارة البٌئة ،المنفذ من قبل برنامج االمم المتحدة
االنمائً ،على ان مبادرة  Lebanon Climate Actستكون حاضرة فً مؤتمر مراكش من خالل ندوة
تنظم بالتزامن مع انعقاد المؤتمر ،لٌصل هذا البرنامج للمستوى األكبر خصوصا ً الى البلدان المجاورة.
ولفت كاباكٌان الى أن لبنان قدم فً اٌلول  2015مساهمته بتخفٌض انبعاثاته بنسبة  %15بحلول العام

 ،2030على أن تبلغ هذه النسبة  %30فً حال توفر الدعم الدولً.
وشدد كاباكٌان على أهمٌة مبادرة لٌبانون كالٌمت آكت  ،Lebanon Climate Actفً مساهمة القطاع
الخاص فً الوصول الى المساهمة المحددة وطنٌا ً من قبل لبنان ،من خالل مبادرات طوعٌة اضافة الى اإللتزام
باالجراءات الحكومٌة المنوي تطبٌقها.
برناندو ساال مدٌر مشروع كلٌما ساوث  Clima-Southالممول من االتحاد االوروبً الذي ٌدعم مبادرة
 ،Lebanon Climate Actلفت الى ان تزامن انعقاد جلسة العمل التدرٌبٌة فً بٌروت مع انعقاد البرلمان
االوروبً للمصادقة على اتفاقٌة تغٌر المناخٌ ،ؤكد على ان العمل جار على مختلف المستوٌات والمؤسسات
لمواجهة تغٌر المناخ.
وٌهدف مشروع كلٌما ساوث  Clima-Southالى تعزٌز الحوار والتعاون بشأن تغٌر المناخ بٌن االتحاد
األوروبً وبلدان جنوب وشرق المتوسط ،ودعم عملٌة االنتقال فً البلدان الشرٌكة نحو اقتصاد منخفض
الكربون ومرونة التكٌف مع المناخ ،فً سٌاق التنمٌة المستدامة ،وتعزٌز التعاون اإلقلٌمً وتبادل المعلومات
وتطوٌر القدرات فً مجال التخفٌف من آثار تغٌر المناخ والتكٌف معه ،وتشجٌع التنمٌة فى مجال خفض
الكربون وإستخدام الطاقة وبناء القدرات الوطنٌة فى مجال صٌاغة اإلستراتٌجٌات المتكاملة الخاصة بالتغٌرات
المناخٌة والتً تتعلق بالتخفٌف من والتكٌف مع تغٌر المناخ.
وبحسب التقارٌر العلمٌة الصادرة عن وزارة البٌئة اللبنانٌة للعام  ، 2016والمتعلقة بالتوقعات المناخٌة ،فان
مع ّدل درجات الحرارة سٌرتفع بحلول سنة  2050الى  1.7درجة مئوٌة ،والى  3.2درجات بحلول سنة
.2100
كما ٌعانً لبنان من ارتفاع مستوٌات مٌاه البحر ومن الممكن أن ٌشهد تراجعا فً االمطار وفصول صٌف أكثر
حرارة وجفافا ومزٌدا من الظروف المناخٌة المتطرفة مثل الفٌضانات .والسٌاحة والزراعة والصحة من بٌن
أكثر القطاعات المعرضة لهذه الظروف .وفً كثٌر من الحاالت ستفاقم التغٌرات المناخٌة أزمتً المٌاه والطاقة
فً لبنان فضال عن تلوث الهواء وغٌره من المشكالت البٌئٌة.
وتركز التقارٌر العلمٌة على ضرورة أن تبلغ االنبعاثات العالمٌة ذروتها عام  ،2015وتعود مستوٌاتها عام
 2020إلى ما كانت علٌه عام  ،1990ومن ثم تعود وتنخفض بنسبة  80بالمئة من هذا المعدل عام .2050
وقبل اسبوع اعلنت المنظمة العالمٌة لألرصاد الجوٌة التابعة لألمم المتحدة ،أن مستوى تركٌز الغازات المسببة
لالحترار المناخً بلغ معدالت قٌاسٌة جدٌدة فً العام  .2015وأن تركٌز ثانً أوكسٌد الكربون تجاوز 400
جزءا فً الملٌون فً الغالف الجوي .وٌعد تجاوز تركٌز ثانً أوكسٌد الكربون عتبة الـ  400تحدٌا ً خطٌراً
للحفاظ على درجة حرارة األرض ،فالوقوف عند ارتفاع ٌصل فً ح ّده األقصى إلى درجتٌن مئوٌتٌنٌ ،تطلب
إعادة تركٌز الغازات الدفٌئة على ما ٌعادل  350جزءاً فً الملٌون من ثانً أوكسٌد الكربون.

