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الملخص التنفيذي
وسط الفجوة الكبيرة بين األثر اإلجمالي لخفض انبعاثات غازات الدفيئة ال ُمعلن عنه في المساهمة المحددة وطنياً لعام 2015
ومسار االنبعاثات المتماشي مع هدف اتفاق باريس ،يتعين تلبية النداء العالمي للطموح بزيادة جهود المبذولة في سياق العمل
المناخي .باإلضافة إلى ذلك ،فإن التقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن آثار االحترار العالمي البالغ
 1.5درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية يدعو بوضوح إلى إعداد وتطبيق تدابير أقوى لتخفيف االنبعاثات ،فضالً
عن تعزيز القدرة على الصمود ،من أجل تجنب التغيرات المناخية الكارثية.
يقدم لبنان تحديثا لمساهمته المحددة وطنيا لعام  2015وفقا ً للفقرتين  9و 11من المادة  4من اتفاق باريس (والقانون رقم
 )2019/115بهدف االستجابة لهذا النداء إلى التحسين و بلوغ أهداف االتفاق .يؤمن لبنان إيمانا ً راسخا ً بمكافحة أزمة المناخ من
خالل تبني المسار المؤدي إلى تحقيق التنمية المستدامة.
يأتي هذا التحديث في وقت يواجه فيه لبنان أزمة اقتصادية وضريبية ومالية ونقدية من شأنها أن تؤثر بشكل كبير على الوضع
االقتصادي وسبل كسب العيش والتنمية .تم اقتراح العديد من اإلصالحات قيد التطوير لوضع لبنان على مسار أكثر إيجابية
واستدامة ،وسيحتاج إلى دعم دولي للتغلب بنجاح على االنكماش االقتصادي ،فضالً عن ضرورة إعادة بناء اقتصاده بشكل مستدام
وقدرة مجتمعه على الصمود.
على الرغم من الصعوبات التي يواجهها لبنان ،ال يزال ملتزما بمكافحة تغير المناخ .وسيستلزم ذلك إصالحات في السياسات
العامة والمالية التاحة تحديث قطاعي الطاقة والنقل وتحسينهما من خالل كفاءة الطاقة ،واالستخدام المستدام لألراضي والموارد
المائية في لبنان ،والحد من الممارسات الملوثة في الزراعة وإدارة النفايات والصناعة ،وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود
وتحسين البنية التحتية .وتسير هذه الحلول جنبا ً إلى جنب مع التعافي االقتصادي في لبنان وزيادة عائدات الحكومة ،وهي خطوات
حاسمة للخروج من األزمة الحالية .وبناء على ذلك ،يتماشى تحديث المساهمة المحددة وطنيا هذا مع جهود التعافي االقتصادي،
مع توفير خدمات متكاملة مستدامة للتحديات التي يواجهها لبنان.
باإلضافة إلى ذلك ،يعطي لبنان األولوية للنظر في الوضع االجتماعي واالقتصادي للفئات األكثر ضعفا ً من منظور النوع
االجتماعي .وأخيراً ،ال يمكن تحقيق المساهمة المحددة وطنياً إال من خالل تعاون أصحاب المصلحة الوطنيين كافة (بما في ذلك
الجهات الفاعلة غير الحكومية مثل البلديات) ودعم المجتمع الدولي للبنان في هذه األوقات الصعبة.
أبرز تحديثات المساهمة المحددة وطنيا ً لعام  2020هي كالتالي:

يلتزم لبنان بزيادة غير مشروطة لهدفه الخاص بتخفيف انبعاثات غازات
الدفيئة من  %15إلى  ،%20وبزيادة مشروطة لهدفه بتخفيف انبعاثات
غازات الدفيئة من  %30إلى  ،%31وذلك بالمقارنة مع سيناريو "العمل
المعتاد".
الزيادة في طموح التخفيف من
االنبعاثات والشفافية

يلتزم لبنان بتوليد غير مشروط لـ  %18من طلبه على الكهرباء ولـ  %11من
طلبه على التدفئة (في قطاع البناء) من مصادر الطاقة المتجددة في حلول
عام  ،2030بالمقارنة مع نسبة موحدة مقدارها  %15في عام  .2015كما
يلتزم لبنان بتوليد مشروط لـ  %30من طلبه على الكهرباء ولـ  %16.5من
طلبه على التدفئة (في قطاع البناء) من مصادر الطاقة المتجددة في عام
 ،2030بالمقارنة مع نسبة موحدة مقدارها  %20في عام .2015
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الزيادة في وضوح إجراءات
التكيف

يتم توفير المزيد من الوضوح بشأن المبادئ التوجيهية واألولويات الخاصة
بالتكيف في لبنان والتي تشكل جزءاً من بالغاته المتعلقة بالتكيف.
تشمل أولويات التكيف تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود ،واالستخدام
المستدام للموارد الطبيعية ،وتطوير خدمات مستدامة للمياه ،وإدارة التنوع
البيولوجي البري والبحري ،والحد من تعرض المناطق الساحلية لتأثيرات تغير
المناخ ،وضمان سالمة الصحة العامة والحد من مخاطر الكوارث.

تعزيز التزامن

سيكون هناك تزامن بين أهداف المساهمة المحددة وطنيا ً وتنفيذها في لبنان مع
خطة التنمية المستدامة لعام  ،2030وكذلك مع االتفاقيات األخرى ذات الصلة
لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة والشراكات.

تحسين التكامل والشمولية

تمت مراعاة أهمية نهج المجتمعي الكامل في المساهمة المحددة وطنياً من خالل
إعطاء األولوية للفئات الضعيفة في العمل المناخي.
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الظروف الوطنية
يواجه لبنان أزمة اقتصادية غير مسبوقة في الوقت الحالي .وأدى تراكم العجز الضخم في الميزانية إلى زيادة كبيرة في نسبة
الدين إلى الناتج المحلي اإلجمالي ،والتي من المتوقع أن تصل إلى  %160بنهاية عام  1،2020وهي ثالث أعلى نسبة في العالم.
ووفقا ً لصندوق النقد الدولي ،من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في لبنان بنسبة  %25في عام  2.2020إلى
جانب ذلك ،انخفضت قيمة الليرة اللبنانية في األسواق الموازية ،مما عرّض الودائع المصرفية للخطر وعجل من خسارة األمن
المالي .ويسجل تعادل القوة الشرائية لألسر اللبنانية انخفاضاً كبيراً ،بسبب معدل تضخم بلغ  %85،5في متوسط أسعار السلع
االستهالكية في عام  ،2020خاصة أن لبنان يعتمد على الواردات في معظم إمدادات األغذية والطاقة.
كما أدت جائحة فيروس كورونا (كوفيد )19-إلى تفاقم الوضع بسبب فرض اإلغالق ،وتعطلت البرامج التعليمية وتوقفت المدارس
عن العمل  ،ووصلت البطالة إلى أعلى مستوياتها على اإلطالق.
في  4آب  ،2020وقع انفجار كبير في مرفأ بيروت وألحق أضراراً بالبنية التحتية للمرفأ والمباني المجاورة في دائرة قطرها 2
كم ،وقدرت األضرار بمبلغ يتراوح بين  3.8و  4.6مليار دوالر 3.وقُتل ما ال يقل عن  188شخصا ً وجرح نحو  6،000شخص،
و ال يزال العديد من األشخاص في عداد المفقودين .وتضررت حوالي  47،000شقة في جميع أنحاء المدينة ،مما أثر على حوالي
 300،000شخص .وقد أدى ذلك إلى انتكاسة إضافية في مجتمع متعثر في األصل ،وإلى توقف مجاالت كبرى من النشاط
االقتصادي والخدمات األساسية ،حيث ستؤدي خسائر األصول المادية الناتجة عن االنفجار إلى انخفاض إضافي في الناتج المحلي
4
اإلجمالي (يقدر ما بين  0.4و  0.6نقطة مئوية).
يتعامل لبنان منذ عام  2011مع أزمة إنسانية خانقة ناتجة عن تدفق النازحين السوريين ،األمر الذي أدى إلى إنهاك البنية التحتية
العامة الضعيفة في األصل ،إلى جانب تخطي الطلب قدرة المؤسسات على تلبية االحتياجات المطلوبة .ويزيد االفتقار إلى األمن
الناجم عن االضطرابات اإلقليمية مستوى آخر من الشلل على لبنان .لذلك ،يعتبر لبنان مرة أخرى أن تحقيق أهدافه يفترض:
•
•

استعادته ،وبأسرع وقت ممكن ،لوضعه الطبيعي الذي كان سائد اً قبل االزمة االقليمية االخيرة ،وهذا حق مشروع له؛
عدم نشوء أي أزمة جديدة قد تنعكس سلبا ً على ظروفه الوطنية.

يعاني لبنان من أزمة متعددة األوجه ،وهي ستزداد سوءاً بسبب اآلثار المناخية .لذلك ،تتمثل أولويته للعقد القادم في تحفيز النمو
المستدام من خالل خلق فرص عمل الئقة ،وتحسين رفاه سكانه من خالل برامج الرعاية االجتماعية وحماية الموارد الطبيعية.
ونتيجة لذلك ،يضم تنفيذ هذه المساهمة المحددة وطنيا ً عناصر أصيلة في مسار التعافي االقتصادي في لبنان ،مع إعادة التأكيد على
التزامه بمكافحة أزمة المناخ.
في ظل هذه الظروف ووفقا ً للفقرتين  9و 11من المادة  4من اتفاق باريس (والقانون رقم  ،)2019/115يقدم لبنان مساهمته
المحددة وطنيا ً المحدثة لعام  ،2020وال يمكن تحقيقها إال من خالل تعاون أصحاب المصلحة الوطنيين كافة ،والدعم القيم من
المجتمع الدولي في هذه األوقات الصعبة.
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موقع https://tradingeconomics.com/lebanon/government-debt-to-gdp Trading Economics
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موقع صندوق النقد الدولي https://www.imf.org/en/Countries/LBN#ataglance
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التقييم السريع لألضرار واالحتياجات في بيروت – أغسطس/آب  ،2020البنك الدولي ()2020
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عدم ترك أي أحد خلف الركب :من أجل عملية تعاف شاملة وعادلة ما بعد انفجار بيروت ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان ()2020
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العمل المناخي لتحقيق التنمية المستدامة واالقتصاد األخضر
إن خارطة الطريق المؤدية إلى استقرار االقتصاد الكلي وسط عدد من التحديات التي يواجهها لبنان ،يجب أن تكون خضراء
وشاملة ومتماشية مع مبدأ عدم ترك أي أحد خلف الركب .الهدف الرئيسي هو دفع عجلة النمو المستدام والمنخفض االنبعاثات،
إلى جانب تعزيز قدرة االقتصاد والمجتمعات والنظم البيئية على الصمود كي تتحمل أي صدمات مستقبلية ،بما في ذلك الظواهر
المناخية .لقد طرحت الحكومة العديد من الخطط واإلصالحات لجذب االستثمارات األجنبية والمساعدات من أجل وضع البالد
على مسار النمو المستدام الطويل األجل ،بما في ذلك المؤتمر االقتصادي للتنمية عبر اإلصالحات ومع الشركات (سيدر) –
لتمويل خطة االستثمار الرأسمالي 5،ورؤية لبنان االقتصادية 6،وخطة الحكومة اللبنانية للتعافي المالي 7.عالوة على ذلك ،تعمل
العديد من االستراتيجيات الوزارية على تغيير مهامها من خالل إعادة التأكيد على أولوية دفع عجلة النمو االقتصادي المستدام.
يتزامن تحديث المساهمة المحددة وطنيا مع هذه الخطط واإلصالحات ،وقد تم بالفعل ذكر في هذه المساهمة معظم مسارات العمل
المقترحة في االستراتيجيات والخطط الوزارية المعتمدة ،والتي تشكل معا ً التزامات لبنان الدولية.
مساهمة لبنان المحددة وطنياً ،إضافة إلى الحد من انبعاثات غازات الدفيئة ،ستحسن نوعية الهواء ،وتعزز األمن الغذائي ،وتحد
من الفقر وهشاشة االوضاع ،وتخلق فرص عمل ،وتحمي البيئة ،وتحافظ على المدن الخضراء ،وتحسن الرعاية االجتماعية
وتدفع النمو االقتصادي .باإلضافة ألى ذلك سيزيد قطاع الطاقة من صالبته وأمنه ومصداقيته واستدامته واستقالليته ،مما يخفف
العبء على الميزانية الحكومية ،ويخفض العجز في المالية العامة.
عالوة على ذلك ،يتيح العمل المناخي االنتقال إلى االقتصاد األخضر واألزرق من خالل إزالة الحواجز التي تعيق االستثمارات
المراعية للبيئة وتعزيز الطلب على المنتجات والخدمات األكثر مراعاة للبيئة من خالل الحوافز االقتصادية والنظم السليمة .ومن
شأن االنتقال إلى االقتصاد األخضر في لبنان أن يستجيب لمفهوم التنمية المستدامة ألنه يهدف إلى تحقيق التنمية البشرية العالية
مع انخفاض في األثر البيئي .تتماشى أهداف استراتيجية التنمية المنخفضة االنبعاثات في لبنان مع هذا المبدأ من خالل تصور
االقتصاد الدائري ،وتعزيز البحث والتنمية ،وفصل النمو االقتصادي عن انبعاثات غازات الدفيئة .تعتبر هذه المساهمة المحددة
وطنيا بمثابة حجر أساس لتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المنخفضة االنبعاثات في عام .2050
يعطي لبنان األولوية للتحول العادل من خالل النظر في الوضع االجتماعي واالقتصادي للفئات األكثر ضعفا واعتماد نهج يستجيب
للنوع االجتماعي .يتماشى ذلك مع التزام الحكومة اللبنانية بإعالن األمين العام لألمم المتحدة في قمة العمل المناخي لعام 2019
بشأن الدوافع االجتماعية والسياسية ،والذي يهدف إلى "ضمان أن تكون الجوانب االقتصادية والبيئية واالجتماعية لتحول
االقتصادات والمجتمعات نحو مزيد من االستدامة تتم إدارتها بطرق تزيد فرص العمل الالئق للجميع ،وتحد من أوجه عدم
المساواة ،وتعزز العدالة االجتماعية ،وتعزز الجهود التي تبذلها الدولة لتحسين صحة الناس".

عوامل تمكين العمل المناخي
 5المؤتمر االقتصادي للتنمية عبر اإلصالحات ومع الشركات (سيدر) – لتمويل خطة االستثمار الرأسمالي ()2018
http://www.pcm.gov.lb/Admin/DynamicFile.aspx?PHName=Document&PageID=11231&published=1
6

رؤية لبنان االقتصادية https://www.economy.gov.lb/media/11893/20181022 -1228full-report-en.pdf

 7خطة التعافي المالي للحكومة اللبنانية
http://finance.gov.lb/enus/EventPdfs/English/The%20Lebanese%20Goverment%20Financial%20Recover y%20Plan.pdf
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يتمتع كل من تدابير التنمية المستدامة والعمل المناخي بفعالية أكبر إذا كان قائم على آلية حوكمة قوية والنظم والشراكات .لذلك
يعتبر لبنان هذه العناصر بمثابة عوامل تمكين للعمل المناخي ،وهي ضرورية التخاذ إجراءات مستدامة وأكثر طموحاً تساهم في
تحقيق المساهمة المحددة وطنيا ً .باإلضافة إلى ذلك  ،تساهم هذه العوامل التمكينية في تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة،
بما في ذلك الهدف ( 16السالم والعدالة والمؤسسات القوية) والهدف ( 17عقد الشراكة لتحقيق االهداف) .إن العديد من العوامل
التمكينية التالية قيد التنفيذ بالفعل ،وتم إعطاء األولوية لعناصر أخرى للتنفيذ.

العامل األول لتمكين العمل المناخي :تحسين الحوكمة والقدرات المؤسسية
يعطي لبنان األولوية لحوكمة المناخ باعتبارها تمكن المؤسسات من التخطيط لتغير المناخ واالستعداد والتصدي له .ويعد بناء
القدرات المؤسسية الالزمة إلصالح وتحليل وتنسيق وتنظيم المناخ والعمل اإلنمائي المستدام أمراً ضروريا ً .ويتسم ذلك بأهمية
خاصة بالنسبة التساق السياسة المناخية ،معاليتها ،وتكاملها وتعميمها ،وهي الركائز األساسية لإلصالحات الخضراء الفعالة
والمستنيرة.

العامل الثاني لتمكين العمل المناخي :العمل المحفز واإلصالح المالي
يسعى لبنان إلى تخفيض مخاطر االستثمارات المتعلقة بالمناخ في القطاعين العام والخاص على حد سواء ،حيث إنه من المهم
للغاية تسريع نشر التكنولوجيات الصديقة للمناخ ،وال سيما الطاقة المتجددة 8.باإلضافة إلى ذلك ،فإن الحوافز والمثبطات المالية
ضرورية لتفعيل "مبدأ تغريم الملوث " في جميع قطاعات المسببة لالنبعاثات ،لتسريع التحول إلى خيارات أكثر مراعاة للبيئة،
مثل المرسوم رقم  2017/167الذي يخفض الضرائب على الشركات والرسوم الجمركية على أساس استيعاب التكنولوجيا
النظيفة ،المادة  55من قانون الموازنة لعام  2018الذي ينص على خفض الرسوم الجمركية على السيارات الهجينة وإعفاء من
الرسوم الجمركية على السيارات الكهربائية ،وقانون المياه ( 2018/77وتعديالته في قانون  )2020/192الذي ينص على
عقوبات على الملوثين .وأخيراً ،من الضروري ضمان عدم تأثر االستثمارات والمشاريع بتغير المناخ على الصعيد العام والخاص
لتجنب المشاريع ذات اآلثار السلبية على المناخ.

العامل الثالث لتمكين العمل المناخي :تعزيز الشراكات
تقوم الجهات الفاعلة غير الحكومية ،بما في ذلك القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ،بدور أساسي في تنفيذ اإلجراءات
المتعلقة بالمناخ .لذلك ،من المهم توسيع نطاق الشراكات القائمة مع الجهات الفاعلة غير الحكومية لتمكينها من زيادة مشاركتها
في إجراءات التخفيف والتكيف ،فضالً عن المناصرة فيما يتعلق بالمناخ .باإلضافة إلى ذلك ،تعطي الحكومة اللبنانية األولوية
لسهولة ممارسة األعمال التجارية على النحو المبين في خطة التعافي المالي ،والتي ستساعد في زيادة مساهمات القطاع الخاص.

العامل الرابع لتمكين العمل المناخي :تشجيع أنشطة البحث والتطوير االبتكارية
يهدف لبنان إلى تخفيض كثافة انبعاثات الكربون في اقتصاده من خالل تحفيز البحث والتطوير المتعلقين بالتكنولوجيات المنخفضة
الكربون والمستدامة .باإلضافة إلى ذلك ،يجب أن يحسن لبنان قدرته العلمية لتوجيه عملية صنع القرار بشكل أفضل .لذلك ،من
المهم تشجيع بيئة ابتكارية من خالل التعزيز المستدام لقدرات القطاع الخاص ،وتشجيع االستثمارات العامة الضخمة في البحث
والتجارب ،وإقامة الشراكة مع الهيئات األكاديمية لتوفير االستعداد الالزم للتغير التحويلي ،وتشجيع مختبرات االبتكار.

العامل الخامس لتمكين العمل المناخي :التكامل الشامل
ال يمكن بلوغ الحلول المتكاملة ألزمة المناخ ،وكذلك التعافي االقتصادي ،دون اإلدماج الفعال للمؤسسات المراعية للنوع
االجتماعي ومجموعات الشباب والمجتمعات الضعيفة .يخطط لبنان لمراجعة عملية صنع السياسات بحيث تشمل هذه المجموعات
التي تشكل عامالً أساسيا ً في نجاح المساهمة المحددة وطنيا ً واألكثر تأثراً جراء اآلثار المناخية.

العامل السادس لتمكين العمل المناخي :تعزيز المراقبة والشفافية
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ال يمكن ضمان وضوح اإلجراءات وفعاليتها إال من خالل إطار متين للرصد وللشفافية يعالج العمل المناخي والعمل اإلنمائي
المستدام ،والدعم .من أجل تعزيز اآلثار المترتبة على صنع السياسات ،والمشاركة بنجاح في تتبع التقدم العالمي في مجال مكافحة
أزمة المناخ ،سيتم إنشاء إطار للشفافية لتحسين الترتيبات المؤسسية ،وتوافر البيانات وتواترها ،باإلضافة إلى مراقبة وتقييم
مشاريع التخفيف والتكيف.
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مساهمة تخفيف االنبعاثات
يقوم لبنان بتحديث أهداف التخفيف من االنبعاثات المدرجة في مساهمته المحددة وطنياً لعام  2015وفقاً للفقرتين  9و 11من
المادة  4من اتفاق باريس والقانون رقم  ،2019/115والفقرة  24من المقرر /1م أ ،21-والفقرات  5و 6و 7من القرار /1م أ
ت ،2-لالستجابة للنداء العالمي العاجل لتعزيز الطموح من أجل تحقيق أهداف اتفاق باريس ،وفقاً لمبدأ المسؤوليات المشتركة
وإن كانت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف في ضوء الظروف الوطنية المختلفة ،وبما يتماشى مع إعالن األمين العام لألمم
المتحدة في قمة العمل المناخي بشأن استراتيجية التخفيف التي انضم إليها لبنان في عام .2019
تمثل المساهمة المحددة وطنيا المحدثة تقدما يتجاوز المساهمة العائدة لعام  ،2015وذلك من خالل زيادة غير مشروطة للهدف
لتخفيف بانبعاثات غازات الدفيئة من  %15إلى  %20ومن خالل زيادة مشروطة للهدف الخاص بانبعاثات غازات الدفيئة ومن
 %30إلى  %31بالمقارنة مع "سيناريو العمل المعتاد" .باإلضافة إلى ذلك ،يلتزم لبنان بتوليد غير مشروط لـ  %18من طلبه على
الكهرباء ولـ  %11من طلبه على التدفئة (في قطاع البناء) من مصادر الطاقة المتجددة في عام  ،2030بالمقارنة مع نسبة موحدة
مقدارها  %15في عام  .2015كما يلتزم لبنان بتوليد مشروط لـ  %30من طلبه على الكهرباء ولـ  %16،5من طلبه على التدفئة
(في قطاع البناء) من مصادر الطاقة المتجددة في عام  ،2030بالمقارنة مع نسبة مقدارها  %20في عام (2015مسترشداً بتقرير
الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الصادر بعنوان "آفاق الطاقة المتجددة :لبنان" .)9يرى لبنان أن تعزيز الطموح المناخي ضروري
ومطلوب من جميع الدول على الرغم من قابلية التأثر بتغير المناخ ،حيث تؤدي زيادة التخفيف إلى انخفاض في احتياجات التكيف.
تم تحديث أهداف المساهمة المحددة وطنيا ً فيما يتعلق بغازات الدفيئة بشكل منهجي لتعكس عمليات الجرد الوطنية لغازات الدفيئة
باستخدام المبادىء التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام  ،2006واستخدام إمكانية االحترار العالمي على
مدى  100عام المستمدة من تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.
تمت بالفعل اإلشارة إلى معظم مسارات العمل المقترحة لتنفيذ عناصر التخفيف في المساهمة المحددة وطنيا ،في االستراتيجيات
والخطط والتقارير الوزارية المعتمدة مثل ورقة سياسة قطاع الكهرباء  ،2019واالستراتيجية الوطنية لقطاع المياه لعام ،2020
واستراتيجية وزارة الزراعة لعام ،2020التقييم البيئي االستراتيجي للنفط والغاز ،وتقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة الصادر
بعنوان "آفاق الطاقة المتجددة :لبنان" لعام  ،2020و خطة التبريد الوطنية ،من بين أمور أخرى ،والتي تشكل معاً التزامات لبنان
الدولية .يشمل هدف لبنان لتحفيف الغازات الدفيئة ،جميع قطاعات االقتصاد ،ويتضمن جهود التخفيف في قطاعات الطاقة والنقل
والغابات والحراجة والزراعة والنفايات والصناعة من أجل تحقيق المساهمة المحددة وطنيا ً .باإلضافة إلى ذلك ،يعود ما يقارب
جميع إجراءات التخفيف المخطط لها بفوائد مصاحبة في مجال التنمية المستدامة.
يعد تنفيذ عوامل تمكين العمل المناخي المذكورة أعاله أمراً بالغ األهمية بالنسبة لتحقيق األهداف التي تم وضعها في هذا التحديث.

األهداف غير المشروطة لعام 2020

األهداف غير المشروطة لعام 2015
 .1تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  %15مقارنة
بسيناريو "العمل المعتاد" في عام ( 2030تصل إلى
 6،222جيغا غرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ).
 %15 .2من الطلب على الطاقة والتدفئة في عام 2030
ستولّد من مصادر طاقة متجددة.
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 .1تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  %20مقارنة
بسيناريو "العمل المعتاد" في عام ( ،2030تصل إلى
 7،790جيغا غرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ).
 %18 .2من الطلب على الكهرباء و %11طلب على التدفئة
(قطاع المباني) في عام  2030ستولّد من مصادر طاقة
متجددة.

تقرير الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بعنوان "آفاق الطاقة المتجددة :لبنان"
)(https://www.irena.org/-/media/Files/IRENA/Agency/Publication/2020/Jun/IRENA_Outlook_Lebanon_2020.pdf

 10يشمل سيناريو التخفيف غير المشروط آثار إجراءات التخفيف التي يمكن أن ينفذها للبنان على الصعيد الوطني ،ومن خالل الدعم الدولي في شكل
قروض أو أدوات أخرى قابلة للسداد.
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 .3انخفاض بنسبة  %3في الطلب على الطاقة في عام
 2030بفضل اعتماد إجراءات كفاءة الطاقة مقارنة
بالطلب في ظل سيناريو "العمل المعتاد".

 .3انخفاض بنسبة  %3في الطلب على الطاقة في عام
 2030بفضل اعتماد إجراءات كفاءة الطاقة مقارنة
بالطلب في ظل سيناريو "العمل المعتاد".

األهداف المشروطة لعام 2020

األهداف المشروطة لعام 2015
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 .1تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  %31مقارنةً
بسيناريو "العمل المعتاد" في عام ( ،2030تصل إلى
 12،075من مجموع انبعاثات غازات الدفيئة).
 %30 .2من الطلب على الكهرباء و %16.5طلب على
التدفئة (قطاع المباني) في عام  2030تولّد من مصادر
طاقة متجددة.
 .3انخفاض بنسبة  %10في الطلب على الطاقة في عام
 2030بفضل اعتماد إجراءات كفاءة الطاقة مقارنةً
بالطلب في ظل سيناريو "العمل المعتاد".

 .1تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  %30مقارنةً
بسيناريو "العمل المعتاد" في عام ( 2030تصل إلى
11،860جيغا غرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ).
 %20 .2من الطلب على الطاقة والتدفئة في عام 2030
تولّد من مصادر طاقة متجددة.
 .3انخفاض بنسبة  %10في الطلب على الطاقة في عام
 2030بفضل اعتماد إجراءات كفاءة الطاقة مقارنة
بالطلب في ظل سيناريو "العمل المعتاد".

سيتتبع لبنان التقدم المحرز وتحقيق األهداف غير المشروطة والمشروطة المدرجة أعاله في تقرير الشفافية األول الذي يصدر
مرة كل سنتين وفيما بعد ،بشرط الحصول على الدعم الكافي.
تتوفر معلومات إضافية حول أهداف التخفيف في مرفق هذا التقرير .استخدم لبنان اإلرشادات المتعلقة بالمعلومات الالزمة
للوضوح والشفافية والفهم في المقرر / 4م أ ت ،1-بما في ذلك عملية التشاور بين أصحاب المصلحة المتعددين للموافقة على
هذه المساهمة المحددة وطنيا.

 11يغطي سيناريو التخفيف المشروط إجراءات التخفيف بموجب السيناريو غير المشروط ،باإلضافة إلى إجراءات التخفيف األخرى التي يمكن تنفيذها
عند تقديم دعم دولي إضافي في شكل منح.
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التكيف
آثار التغير المناخي في لبنان
من المتوقع أن يترتب على ا لتغيرات المناخية آثار متنوعة على البيئة واالقتصاد والظروف االجتماعية في لبنان .تؤثر الظواهر
المتطرفة وستظل تؤثر على الصحة العامة والمستوطنات البشرية والبنية التحتية واإلنتاج الزراعي وتوريد الطاقة الكهربائية
واالقتصاد بوجه عام .كما سيتعرض التنوع البيولوجي الهش والنظم البيئية والموائل الطبيعية للخطر من جراء زيادة حرائق
12
الغابات وتفشي اآلفات وارتفاع مستوى سطح البحر وشدة العواصف والجفاف.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن اإلنخفاض في الغطاء الثلجي وتوفر المياه واإلنتاجية الزراعية ،بما في ذلك مصائد االسماك وتربية
االحياء المائية ،والسياحة من شأنه أن يفرض تكاليف اقتصادية باهظة .كما تُظهر الدراسات أنه في السنوات الجافة تحديداً ،عندما
يكون المجموع السنوي لهطول األمطار منخفضا ً ،يقدر تدني إجمالي الناتج المحلي بأكثر من  %60مقارنة بالسنوات التي يبلغ
فيها المجموع السنوي لهطول األمطار حده األقصى.
وستؤدي هذه اآلثار بدورها إلى تدني دخل األسر والشركات ،وانخفاض اإليرادات وزيادة التكاليف على الحكومة.
لذلك ،ستضيف اآلثار المناخية المعاكسة مستوى إضافيا من التحديات ،وتعيق أي تحسن في الوضع االجتماعي واالقتصادي
في لبنان .وينظر لبنان إلى تغير المناخ على أنه عامل مضاعف للخطر في ظل الصراعات التي يواجهها حاليا ،مما يجعل معالجة
أزمة المناخ أولوية عالمية ،واعتماد التكيف السريع أولوية وطنية.

أولويات التكيف
سيعمل لبنان على زيادة قدرته على الصمود في مواجهة تغير المناخ ،جنبا إلى جنب مع تعزيز قدرته على الصمود في مواجهة
الصدمات االقتصادية والكوارث األخرى المحتملة .لذلك ،فهو يعطي األولوية لمزامنة إجراءات التكيف مع تنفيذ إطار سنداي
للحد من مخاطر الكوارث ،وخطة التنمية المستدامة لعام  ،2030واتفاقية األمم المتحدة لمكافحة التصحر ،واتفاقية األمم المتحدة
للتنوع البيولوجي .باإلضافة إلى ذلك ،يسلم لبنان بأن الجماعات ذات االوضاع الهشة ،وال سيما النساء ،تتأثر بصورة غير متكافئة
باألحداث المناخية ،وبالتالي سوف يلتزم بجعل إجراءات التكيف مع تغير المناخ مراعية للنوع االجتماعي.
فيما يلي ،المبادئ التوجيهية وأولويات التكيف القطاعية التي تهدف معا ً إلى الحفاظ على رأس المال الطبيعي واستعادته وتعزيز
رأس المال اإلنشائي وحمايته ،وكذلك حماية سبل كسب العيش ،من أجل ضمان النمو المستدام والقدرة على التكيف مع تغير
المناخ.
باإلضافة إلى ذلك ،تتماشى هذه المبادئ واألولويات مع اإلستراتيجيات القطاعية الوطنية ذات الصلة وسترشد خطة التكيف
الوطنية في لبنان .،عالوة على ذلك ،يتم إدراج أهم أهداف التنمية المستدامة حسب األولوية القطاعية ،فيعتبر لبنان أن الهدف 5
(المساواة بين الجنسين) والهدف ( 13العمل المناخي) والهدف ( 16السالم والعدالة والمؤسسات القوية) والهدف ( 17عقد
الشركات لتحقيق االهداف) هي في صميم اإلنجاز الناجح ألولويات التكيف ،وبالتالي تعتبر ذات صلة بجميع اإلجراءات.
تحقيق أولويات التكيف المختلفة هي ذات صلة تفاعلية إلى حد كبير .باالضافة يُعد تنفيذ عوامل تمكين العمل المناخي المذكورة
أعاله أمراً بالغ األهمية بالنسبة لتحقيق أولويات التكيف.

 12وزارة البيئة /برنامج األمم المتحدة اإلنمائي /مرفق البيئة العالمية ( .)2016البالغ الوطني الثالث للبنان المقدم إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية
بشأن تغير المناخ .بيروت ،لبنان.
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وأخيراً ،وفقاً للفقرة  11من المادة  7من اتفاق باريس والقانون رقم  2019/115والفقرة  11من المقرر /9م أ ت ،1-تتوافق
األولويات التالية مع (ج) أولويات واستراتيجيات وسياسات وخطط وأهداف وإجراءات التكيف الوطني الواردة في مرفق المقرر
/9م أ ت( 1-مزيد من اإلرشادات فيما يخص البالغ المتعلق بالتكيف ،المشار إليه في الفقرتين  10و  11من المادة  7من اتفاق
باريس والقانون رقم  2019/115بوصفه ،في جملة أمور ،عنصراً من عناصر المساهمة المحددة وطنياً) .لذلك ،تشكل األولويات
المبينة أدناه جزءا من البالغات المتعلقة بالتكيف في لبنان وفقا للفقرة  10من المادة  7من اتفاق باريس والقانون رقم
.2019/115
تعتمد قدرة لبنان على التكيف والقدرة على الصمود على الدعم الدولي في شكل التمويل ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات
والمساعدة التقنية.
مبادئ إرشادية للتكيف
.1
.2
.3
.4
.5
.6

تحقيق األمن الغذائي والمائي من خالل اإلدارة المستدامة للموارد.
تعزيز قدرة البنية التحتية والمناطق الحضرية والريفية على الصمود لمواجهة الكوارث ذات الصلة بالمناخ.
ضمان وحماية الصحة والسالمة العامة والرفاه لجميع المجتمعات من خالل النظم الصامدة في مواجهة تغير
المناخ.
دمج الحلول المستندة على الطبيعة كخط دفاع أول من اآلثار المناخية المعاكسة.
مكافحة التصحر وتدهور األراضي من خالل التعادل تدهور األراضي.
الحد بقدر كبير من مخاطر الكوارث الطبيعية المتصلة وغير المتصلة بتغير المناخ لحماية األرواح البشرية
واالقتصاد واألصول المادية والطبيعية.
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أولويات التكيف
أولوية التكيف 1
الفوائد المشتركة مع
التخفيف
أهداف التنمية المستدامة
األكثر صلة

تعزيز قدرة القطاع الزراعي على الصمود لتحسين اإلنتاج الزراعي من خالل الزراعة الذكية
مناخيا
تشمل الزراعة الذكية مناخيا ً تدابير للحد من غازات الدفيئة مثل إدارة كميات وأنواع األسمدة
أهداف التنمية المستدامة  1و  2و  3و  5و  8و  12و 15
·
·
·

األنشطة األساسية

·
·
·

استعادة سبل كسب العيش والقدرة اإلنتاجية للمزارعين والمنتجين.
زيادة اإلنتاج الزراعي والقدرة االنتاجية.
تعزيز الكفاءة والقدرة التنافسية لسالسل القيمة الزراعية والغذائية بما في ذلك مصايد
االسماك.
تشجيع االستثمار الخاص في سالسل القيمة الزراعية والغذائية ،بما في ذلك الحلول التقنية
المبتكرة وتحسين الوصول إلى تمويل األنشطة والتأمين المتعلقين بالمناخ.
تعزيز البيئة المؤسسية التمكينية.
زيادة قدرة األسر على الصمود فيما يتعلق باألمن الغذائي والتغذوي.

الوثيقة المرجعية

استراتيجية وزارة الزراعة 2025-2020

أولوية التكيف 2

تشجيع استخدام الموارد الطبيعية بطريقة مستدامة ،إعادة المناظر الطبيعية المتدهورة إلى
هيئتها االصلية ،وزيادة الغطاء الحرجي في لبنان ،مع تلبية االحتياجات البيئية واالجتماعية
واالقتصادية لإلدارة المستدامة للغابات

الفوائد المشتركة مع
التخفيف
أهداف التنمية المستدامة
األكثر صلة

تؤدي أنشطة إعادة التحريج والتحريج واستصالح األراضي إلى تعزيز مصارف الكربون
أهداف التنمية المستدامة  1و  8و  12و 15
·
·
·

األنشطة األساسية
·
·
·
الوثيقة المرجعية
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تحقيق األهداف المدرجة في إعالن برمانا المتعلق بدور غابات البحر األبيض المتوسط
في تحقيق المساهمات المحددة وطنيا ً . 13
تكيف أنظمة الغابات مع تغير المناخ من خالل وقف تدهور األراضي ،والحد من انجراف
التربة السطحية ،وتحسين نوعية المياه وإنتاجية التربة.
إنشاء مواقع ذات قدرة إنتاجية محسنة ،مرتبطة بتطوير صناعة المنتجات الحرجية
الخشبية وغير الخشبية ومتالئمة مع احتياجات الناس من حيث السلع والخدمات وفرص
العمل المحسنة.
تعزيز اإلدارة المستدامة للمراعي.
الحد من مخاطر حرائق الغابات المستعرة والمتكررة من خالل اتخاذ تدابير للوقاية من
الحرائق وإنشاء أنظمة اإلنذار المبكر.
إدارة تفشي اآلفات واألمراض لحماية الغابات والموارد الحرجية.

البرنامج الوطني للغابات التابع لوزارة الزراعة ،االستراتجية الوطنية إلدارة حرائق الغابات،
والبرنامج الوطني لتحريج/إلعادة تحريج  40مليون شجرة.

https://vi-med.forestweek.org/sites/default/files/resources/files/brummana-declaration.pdf
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أولوية التكيف 3
الفوائد المشتركة مع
التخفيف
أهداف التنمية المستدامة
األكثر صلة

إنشاء وتطوير خدمات مستدامة للمياه ،بما في ذلك الري ،من أجل تحسين الظروف المعيشة
للناس
الري باستخدام مصادر الطاقة النظيفة التي تخفض من انبعاثات غازات الدفيئة
أهداف التنمية المستدامة  1و  3و  8و  9و  11و  12و 15
14

األنشطة األساسية

الوثيقة المرجعية

أولوية التكيف 4
الفوائد المشتركة مع
التخفيف
أهداف التنمية المستدامة
األكثر صلة

األنشطة األساسية

الوثيقة المرجعية
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· تحقيق االهداف المدرجة في إعالن بيروت المتعلق بالمياه.
· تعزيز كفاءة استخدام مياه الري والتوسع في توفير المصادر المائية السطحية الالزمة
للري.
· تشجيع ودعم استخدام الطاقة المتجددة في الري الزراعي وتوفير مياه الشرب.
· بناء إطار عمل قانوني ومؤسسي تنفيذي ومستدام لضمان إدارة سليمة لقطاع المياه ،مما
يسمح بتطوير خدمات مستدامة وفعالة.
· وضع أدوات تمويل للقطاع بهدف إنشاء آليات مالية تسمح باستدامة الخدمات والتوازن
المالي المرتبط بها.
· إشراك جميع الجهات الفاعلة في سلسلة الخدمات وإنشاء آليات مستدامة للتعاون والتنسيق
لتحسين مراقبة القطاع وشفافيته.
االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه ( )2019واستراتيجية
وزارة الزراعة 2025-2020
تثمين التنوع البيولوجي البري والبحري في لبنان ،البرية والبحرية ،وإدارته بشكل مستدام
من أجل الحفاظ على النظم البيئية والموائل واألنواع التي تأويها والحفاظ عليها من أجل
االستجابة على نحو مالئم للضغوط البشرية المنشأ والطبيعية ،ولضمان المساواة في حصول
المواطنين اللبنانيين على سلع النظام البيئي وخدماته
تساهم إدارة التنوع البيولوجي في تعزيز مصارف الكربون واالقتصاد االزرق
أهداف التنمية المستدامة  2و  4و  11و  12و  14و 15
· تحديد حالة  %75من أنواع النباتات والحيوانات المعروفة وتنفيذ إجراءات الحفظ على
 %50من األنواع المهددة باالنقراض.
· حماية ما ال يقل عن  %20من النظم البيئية الطبيعية البرية والبحرية وتمثيل جميع أنواع
النظم البيئية في شبكة المناطق المحمية.
· زيادة نسبة التغطية اإلجمالية للمحميات الطبيعية لتصل إلى  %5على األقل من مساحة
لبنان.
· اإلدارة المستدامة لـ  %50من جميع النظم البيئية الطبيعية والنظر فيها بالشكل المناسب
عند تنفيذ التخطيط المكاني.
· تقليص الفجوة بين البصمة االيكولوجيا البيئية في لبنان والقدرة البيولوجية للوصول إلى
حالة من التكافؤ.
· وضع تدابير فعالة لمراقبة إدخال ونشر التنوع البيولوجي غير المحلي في البيئة؛
· تحديد النظم البيئية الضعيفة حيال تغير المناخ ووضع وتنفيذ خطط التكيف المناسبة.
· تنفيذ خطط إعادة التأهيل في  %20على األقل من المواقع المتدهورة حتى تتمكن من
حماية التوفير المستدام لخدمات النظام البيئي.
االستراتيجية الوطنية وخطة العمل حول التنوع البيولوجي التابعة لوزارة البيئة و تقرير تقييم
أثر تغير المناخ على المنطقة الساحلية في لبنان

https://www.riob.org/en/file/280436/download?token=pIghIHCp

12

أولوية التكيف 5
أهداف التنمية
المستدامة األكثر صلة

األنشطة األساسية

الحد من هشاشة االوضاع إزاء تغير المناخ على المناطق الساحلية ال سيما في المدن
أهداف التنمية المستدامة  6و  9و  10و 14
·
·
·
·
·
·

الوثيقة المرجعية
أولوية التكيف 6
أهداف التنمية
المستدامة األكثر صلة

تقييم تسرب مياه البحر إلى طبقات المياه الجوفية الساحلية الرئيسية.
تعزيز التغذية االصطناعية لبعض طبقات المياه الجوفية المختارة.
تحديث ميزانية المياه لجميع طبقات المياه الجوفية تدريجيا ً.
القيام بنمذجة طبقات المياه الجوفية الكارستية والمالحة والمسامية.
زيادة القدرة الحمائية والوقائية للسواحل في مواجهة اشتداد العواصف وارتفاع مستوى سطح
البحر.
تعزيز االستخدام المستدام للموارد الطبيعية  ،مثل مصائد األسماك.

االستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي وضعتها وزارة الطاقة والمياه ( )2019واستراتجية وزارة
الزراعة 2025-2020
ضمان الصحة والسالمة العامة من خالل النظم الصحية الصامدة في مواجهة تغير المناخ
أهداف التنمية المستدامة  3و  6و  10و 11
·
·
·

األنشطة األساسية
·
·
·

تقييم مدى هشاشة وضع قطاع الصحة العامة إزاء تغير المناخ ،وتحديد اآلثار الصحية الحالية
والمستقبلية وإنشاء أنظمة اإلنذار المبكر.
بناء قدرات األخصائيين في القطاع الصحي على تحديد اآلثار الصحية للقطاعات األخرى
(مثل النقل والطاقة والغذاء والمياه واإلسكان والتنمية الحضرية).
تمكين وضمان استدامة وظائف الصحة البيئية الحالية وخدماتها لمواجهة التحديات الناجمة
عن األمن المائي في مجاالت الصحة ،وتدني نوعية المياه ،والجفاف ،وموجات الحر ،واألمن
الغذائي وسالمة األغذية ،وإعادة توزيع النواقل ،وتدني نوعية الهواء ،والفيضانات وغيرها
من الكوارث الطبيعية ذات صلة بالمناخ.
تحسين المراقبة الوبائية إلدراج نتائج صحية جديدة في وحدة المراقبة الوبائية.
وضع آلية لدمج البيانات المناخية في النظام الوطني للمعلومات الصحية.
وضع استراتيجيات وخطط ومشاريع الستجابة النظام الصحي ودمجها في االستراتيجيات
الصحية الوطنية.

الوثيقة المرجعية

استراتيجيات قطاع الصحة العالمية  ،2021-2016منظمة الصحة العالمية

أولوية التكيف 7

الحد من مخاطر الكوارث وتقليل األضرار من خالل التخفيف من والتكيف مع الكوارث الطبيعية
ذات صلة بالمناخ والظواهر المتطرفة

أهداف التنمية
المستدامة األكثر صلة

أهداف التنمية المستدامة 1و 2و 3و 9و 10و11

األنشطة األساسية

·

إجراء تقييم للمخاطر المتعددة.

·
·
·

تحديث خرائط المخاطر المتعلقة بالفيضانات والحرائق والجفاف.
استحداث وتطوير منصة لإلنذار المبكر تتعلق بالمخاطر المتعددة.
تنسيق تحديث االستراتيجية الوطنية إلدارة حرائق الغابات.
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الدعم المطلوب لتنفيذ المساهمة المحددة وطنيا ً وإنجازها
يعتمد التنفيذ للمساهمة المحددة وطنيا ً على المناخ المناسب والمتوقع ،وكذلك على تمويل مناسب ومتوقع لتغير المناخ والتنمية
المستدامة ،باإلضافة إلى االستقرار االقتصادي والسياسي وتعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية.
لذلك ،يعمل لبنان من أجل إنشاء مرفق االستثمار األخضر في لبنان على النحو المنصوص عليه في خطة التعافي االقتصادي
للحكومة ،لتوفير تمويل أنشطة مكافحة تغير المناخ و التمويل األخضر ،من خالل أدوات تمويل ميسرة وبتكلفة معقولة لكل من
القطاعين العام والخاص ،فضالً عن تقديم المساعدة التقنية الالزمة لمختلف القطاعات اإلنشاء مشاريع قابلة للتمويل .ومن المتوقع
أن يساهم مرفق االستثمار األخضر في لبنان بشكل كبير في تنفيذ المساهمة المحددة وطنيا ً ،من خالل زيادة االستثمارات في
المشاريع الصديقة للمناخ ،وذلك عبر آلية تنسيق متينة بين الجهات المانحة والمستثمرين واستراتيجية الرسملة.
باإلضافة إلى ذلك ،يعمل لبنان حاليا على وضع منهجية مقاومة لتقلبات المناخ تهدف إلى تقييم وتقليل آثار المشاريع ذات اآلثار
السلبية على المناخ ،فضالً عن إمكانية توجيه تقييم االستثمارات من خالل منظور تغير المناخ .باإلضافة ،يعتزم لبنان استطالع
إمكانية تخضير االستثمارات األجنبية ،بما في ذلك المساعدة اإلنمائية الرسمية لتسريع إنجاز المساهمة المحددة وطنياً ،وتجنب
حبس انبعاثات الكربون على المدى الطويل .أخيراً ،يجب إدراج مراعاة المعايير البيئية واالجتماعية ،فضالً عن االستجابة للنوع
االجتماعي في تقييم المشاريع وتنفيذها.
هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الدعم من الجهات المانحة الدولية للتغلب على العديد من التحديات التي يواجهها لبنان ،بما في
ذلك التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه .يشمل هذا الدعم التمويل وبناء القدرات ونقل التكنولوجيا.
سيحتاج األمر إلى بناء القدرات في المؤسسات الحكومية وكذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية لتمكينها من التخفيف من آثار
تغير المناخ والتكيف معه .واألهم من ذلك ،أنه يلزم دعم بناء القدرات لتفعيل عوامل تمكين العمل المناخي التي تعمل كوسيلة
لتنفيذ العمل المناخي والتنمية المستدامة .إن تنمية القدرات على اإلصالح والتعافي أمر مهم للغاية لوضع المؤسسات اللبنانية على
المسار الصحيح لتنفيذ اإلجراءات المطلوبة بشكل مستدام.
في هذه الفترة من إعادة البناء االقتصادي ،ويعتبر نقل التكنولوجيا أمرا أساسيا للحصول على أفضل التكنولوجيات المتاحة
لتجنب المزيد من انبعاثات غازات الدفيئة وزيادة القدرة على التكيف .يمكن أن تستفيد قطاعات مثل الصناعة والزراعة وادارة
النفايات والطاقة والمباني بقدر كبير من التكنولوجيات التي تعزز كفاءة الموارد واإلنتاج لتشجيع مفهوم االقتصاد الدائري.
باإلضافة إلى ذلك ،من المتوقع أن تؤدي الرقمنة المبتكرة للعمل المناخي إلى تحقيق أقصى قدر من الكفاءة واالستدامة في التحول
إلى مصادر الطاقة الخضراء.
يخطط لبنان لتوضيح احتياجاته من الدعم ،بدءا من اعداد البرنامج الوطني للبنان للصندوق األخضر للمناخ الخاص بلبنان.
ويعتزم البرنامج تقديم اإلرشاد للمستثمرين والجهات المانحة بشأن أولويات المساهمة المحددة وطنيا ً ،والتي سوف تتماشى مع
االستثمارات المخطط لها لتحقيق التعافي االقتصادي المطلوب.
عالوة على ذلك ،ستقدم خطط الشراكة المتعلقة بالمساهمة المحددة وطنيا التي هي قيد االعداد ،لمحة عامة عن األنشطة التمكين
القطاعية واإلحتياجات المطلوبة ،لتنفيذ المساهمة المحددة وطنياً ،سواء بالنسبة للعمل المناخي أو الشفافية المرتبطة به.
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الملحق األول :المعلومات الالزمة للوضوح والشفافية والفهم المتعلقة بعمل لبنان على تخفيف االنبعاثات في المساهمة المحددة وطنيا ً
المساهمة المحددة وطنيا في لبنان
 .1يلتزم لبنان بتخفيض غير مشروط النبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  %20دون مستوى سيناريو "العمل المعتاد" الخاص به (تصل إلى  7،790جيغا غرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) ،.كما يلتزم بتخفيض مشروط النبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  %31دون مستوى سيناريو "العمل المعتاد" (تصل إلى  12،075جيغا غرام من ثاني أكسيد
الكربون المكافئ) .بحلول عام .2030
 .2يلتزم لبنان بتوليد غير مشروط لـ  %18من طلبه على الكهرباء و %11من طلبه على التدفئة (في قطاع المباني) من مصادر الطاقة المتجددة ،كما يلتزم بتوليد مشروط لـ
 %30من طلبه على الكهرباء و %16،5من طلبه على التدفئة (في قطاع المباني) من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام .2030
 .3يلتزم لبنان بتخفيض غير مشروط للطلب على الطاقة بنسبة  %3من خالل تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة في إطار سيناريو "األعمال المعتاد" ،كما يلتزم بتخفيض مشروط للطلب
على الطاقة بنسبة  %10دون مستوى سيناريو "العمل المعتاد" ،من خالل تنفيذ تدابير كفاءة الطاقة بحلول عام .2030

األرقام تعكس التقريب

المعلومات الالزمة للوضوح والشفافية والفهم المتعلقة بالمساهمة المحددة وطنيا في لبنان
الفقرة

اإلرشاد فيما يتعلق بالمقرر / 4م أ ت1-

1

المعلومات الكمية بشأن النقطة المرجعية (بما في ذلك سنة األساس ،حسب االقتضاء)

(أ)

التوجيه بشأن المعلومات الالزمة للوضوح والشفافية والفهم حسبما تنطبق
على المساهمة المحددة وطنيا ً في لبنان

السنة (السنوات) المرجعية أو سنة (سنوات) األساس أو الفترة (الفترات)
المرجعية أو نقطة (نقاط) البدء األخرى

 .1النقطة المرجعية :مستوى انبعاثات غازات الدفيئة في سيناريو "العمل
المعتاد" المتوقع في عام 2030
 .2النقطة المرجعية :الطلب المتوقع على الطاقة (أي الكهرباء) وعلى
التدفئة (قطاع المباني) وحسب سيناريو "العمل المعتاد" في عام 2030
 .3النقطة المرجعية :الطلب على الطاقة (أي الكهرباء) حسب سيناريو
"العمل المعتاد" في عام 2030
ال يأخذ سيناريو "العمل المعتاد" في االعتبار إجراءات التخفيف المنفذة
بعد عام .2011
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(ب)

معلومات كمية عن المؤشرات المرجعية أو قيمتها في السنة (السنوات) المرجعية
أو سنة (سنوات) األساس أو الفترة (الفترات) المرجعية أو نقطة (نقاط) البدء
األخرى ،وحسب االقتضاء في السنة المستهدفة

(ج)

بالنسبة لالستراتيجيات والخطط واإلجراءات المشار إليها في الفقرة  6من المادة
 4من اتفاق باريس ،أو السياسات والتدابير باعتبارها عناصر للمساهمات المحددة
وطنيا ً حيث ال تنطبق الفقرة ( 1ب) أعاله ،على األطراف تقديم معلومات أخرى
وجيهة

(د)

الهدف المتصل بالمؤشر المرجعي ،المعبر عنه رقمياً ،على سبيل المثال بالنسبة
المئوية أو مقدار التخفيض
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 .1مستوى انبعاثات غازات الدفيئة في سيناريو "العمل المعتاد" المتوقع
في عام  38،950 :2030جيغاغرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
 .2الطلب على الطاقة (أي الكهرباء) في سيناريو "العمل المعتاد" المتوقع
في عام  34،742 :2030جيغاواط ساعة ،والطلب على التدفئة في
قطاع البناء في سيناريو "العمل المعتاد" المتوقع في عام 18 :2030
بيتاجول.
 .3الطلب على الطاقة (أي الكهرباء) في سيناريو "العمل المعتاد" المتوقع
في عام  34،742 :2030جيغاواط ساعة.
ال ينطبق

 .1الهدف :االلتزام غير المشروط بتخفيض انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة
 %20دون مستوى سيناريو "العمل المعتاد" (تصل إلى  7،790جيغا
غرام من ثاني أكسيد الكربون المكافئ) ،وااللتزام المشروط بتخفيض
انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  %31دون مستوى سيناريو "العمل
المعتاد" (تصل إلى 12،075جيغا غرام من ثاني أكسيد الكربون
المكافئ) لعام .2030
 .2الهدف :االلتزام غير المشروط بتوليد  %18من الطلب على الكهرباء
و %11من الطلب على التدفئة (قطاع المباني) من مصادر الطاقة
المتجددة ،وااللتزام المشروط بتوليد  %30من الطلب على الكهرباء
و %16،5من الطلب على التدفئة (قطاع المباني) من مصادر الطاقة
المتجددة لعام.2030
 .3الهدف :االلتزام غير المشروط بتخفيض الطلب على الطاقة بنسبة %3
دون مستوى سيناريو "العمل المعتاد" ،من خالل تنفيذ تدابير كفاءة
الطاقة وااللتزام المشروط بتخفيض الطلب على الطاقة بنسبة %10
دون مستوى سيناريو "العمل المعتاد" ،من خالل تنفيذ تدابير كفاءة
الطاقة لعام .2030

(ه)
معلومات عن مصادر البيانات المستخدمة في التحديد الكمي للنقطة (النقاط)
المرجعية

(و)

معلومات عن الظروف التي يجوز في ظلها للطرف تحديث قيم المؤشرات
المرجعية

تتكون مصادر البيانات المستخدمة في التحديد الكمي للنقاط المرجعية من
التقرير الوطني الثالث عن تغير المناخ للبنان ،فضالً عن المعلومات
المستمدة من المشاورات مع مختلف الوزارات المعنية .باإلضافة إلى ذلك،
تم استخدام المعلومات الواردة في االستراتيجيات الوزارية ،وكذلك تقديرات
المنظمات الدولية ،للقيام بالتحديد الكمي للنقاط المرجعية .وتم وضع
سيناريوهات "العمل المعتاد" والتخفيف لجميع القطاعات باستخدام
برمجيات منصة تحليل االنبعاثات المنخفضة.
يمكن تحديث مستوى انبعاثات غازات الدفيئة لسيناريو "العمل المعتاد"،
واألهداف غير المشروطة والمشروطة في عام  2030وإعادة حسابها بنا ًء
على التغييرات المنهجية في عمليات الجرد للغازات الدفيئة ،مثل إعادة
حساب عمليات جرد غازات الدفيئة باستخدام المبادىء التوجيهية للهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام  ،2006أو التغييرات في إمكانية
االحترار العالمي في تقارير التقييم الصادرة عن الهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ أو تبني تنقيح  2019للخطوط التوجيهية للهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام  .2006سيتم تضمين المعلومات
الخاصة بالتحديثات في تقارير الشفافية التي تصدر مرة كل سنتين.

األرقام تعكس التقريب

األطر الزمنية و/أو فترات التنفيذ
(أ)

اإلطار الزمني و/أو فترة التنفيذ ،بما في ذلك تاريخ البدء واالنتهاء ،بما يتماشى
مع أي مقرر آخر ذي صلة يعتمده مؤتمر األطراف العامل بوصفه اجتماع
األطراف في اتفاق باريس

لقد بدأ لبنان بالفعل في تنفيذ اإلجراءات واألنشطة الالزمة للوفاء بهذا
االلتزام .وسيستمر في القيام بذلك حتى عام .2030

(ب)

إذا كان هدفا ً لسنة واحدة أو متعدد السنوات ،حسب االقتضاء

هدف واحد لعام 2030
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3

النطاق والتغطية

(أ)
(ب)

وصف عام للهدف
ً
ً
لقطاعات والغازات والفئات والمجمعات التي تغطيها المساهمة المحددة وطنيا ،بما في ذلك ،المساهمة المحددة وطنيا في لبنان هي هدف مطلق يتعلق بانبعاثات غازات
حسب االقتضاء ،بما يتفق مع المبادىء التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الدفيئة ويطال جميع قطاعات االقتصاد .ستكون المعلومات الواردة في
تقرير الجرد الوطني ،بوصفها جزء من تقرير الشفافية األول الذي يصدره
مرة كل سنتين ،متماشية مع المبادىء التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية
المعنية بتغير المناخ.

يرجى الرجوع إلى ( 1د) أعاله.

القطاعات
الطاقة والعمليات الصناعية واستخدام المنتجات والزراعة والحراجة
والغابات واستخدام األراضي والنفايات.
الغازات
ثاني أكسيد الكربون والميثان وأكسيد النيتروز.
ستتم إضافة مركبات الهيدروكربون المشبع بالفلور ،ومركبات الكربون
الهيدروفلورية ،وسداسي فلوريد الكبريت ،وثالثي فلوريد النيتروجين
إلى تغطية المساهمة المحددة وطنيا ً بمجرد إدراجها في عمليات جرد
غازات الدفيئة في لبنان.
فيما يتعلق بالزراعة والحراجة والغابات واستخدام األراضي واالنبعاثات
وعمليات اإلزالة ،يتم تضمين فئات اإلبالغ التالية :أراضي الغابات،
واألراضي المزروعة ،أراضي العشبية ،واألراضي الرطبة (األراضي
الرطبة المتبقية من األراضي الرطبة فقط اعتباراً من عام  ،)2026بما في
ذلك التغييرات في استخدام األراضي بين الفئات ،وبين هذه الفئات
والمستوطنات واألراضي األخرى .يتم تضمين مجمعات الكربون الخمسة
فوق الكتلة الحيوية على سطح األرض ،والكتلة الحيوية تحت سطح
األرض ،والنفايات ،والحطب ،والمواد العضوية في التربة .باإلضافة إلى
ذلك ،يتم تضمين منتجات الخشب المقطوع المرتبطة بمجمعات الكربون.
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يصف الجرد الوطني في لبنان المصادر التي تعتبر غير مهمة والتي تم
اإلبالغ عنها على أنها غير مقدرة .وسيُستخدم نهج مماثل يتماشى مع المقرر
/18م أ  1 -لإلبالغ بموجب اتفاق باريس.

(ج)
كيف أخذ الطرف في االعتبار الفقرتين ( 31ج) و(د) من المقرر /1م أ21-؛
(د)

4
(أ)

منافع التخفيف المشتركة الناتجة عما تتخذه األطراف من إجراءات التكيف و/أو خطط التنويع
االقتصادي ،بما في ذلك وصف لمشاريع وتدابير ومبادرات محددة مما تتخذه األطراف من ال ينطبق.
إجراءات التكيف و/أو خطط التنويع االقتصادي.

عمليات التخطيط

معلومات عن عمليات التخطيط التي نفذها الطرف إلعداد مساهمته المحددة وطنياً ،وإذا كان ذلك متاحاً ،بشأن خطط تنفيذ الطرف ،بما في ذلك ما يلي ،حسب االقتضاء:
خضع تحديث المساهمة المحددة وطنيا ً لعملية تحقق مشتركة بين الوزارات ،لضمان توحيد وجهات النظر بشأن سبل المضي قدماً
بالنسبة للبنان في السنوات العشر المقبلة.

)(i

الترتيبات المؤسسية المحلية،
والمشاركة العامة ،واالنخراط مع
المجتمعات المحلية والشعوب
األصيلة بطريقة تراعي الفوارق
بين الجنسين

)(ii
(أ)

المسائل السياقية ،بما في ذلك ،في جملة أمور وحسب االقتضاء ،ما يلي
المسائل السياقية ،بما في ذلك،
في جملة أمور وحسب
 -2يرجى الرجوع إلى الجزء األول من تقرير لبنان الثالث المحدث لفترة سنتين والمقدم إلى اتفاقية األمم المتحدة اإلطارية بشأن تغير
االقتضاء ،ما يلي:
المناخ في تشرين األول/أكتوبر .2019

.1
.2
.3
.4
.5

عقدت اجتماعات مع خبراء في مجال التخفيف القطاعي من الوزارات المعنية لتقييم أين يمكن تخصيص طموح إضافي في
المساهمة المحددة وطنياً.
عقد اجتماع لخبراء في مجال التكيف ضم خبراء وزاريين وأكاديميين واستشاريين تقنيين لتقييم أهداف التكيف المحسنة ومدى
مالءمتها بالنظر إلى ظروف لبنان الخاصة.
كما تم تنظيم اجت ماع تشاوري للجهات الفاعلة غير الحكومية ضم خبراء أكاديميين ومجموعات شبابية،والقطاع الخاص
ومنظمات المجتمع المدني ،لضمان مشاركتهم في تحديد تحديث المساهمة المحددة وطنياً لعام .2020
شارك ممثلو الشباب والشؤون الجنسانية في االجتماعات التشاورية المختلفة.
وأخيراً ،عرضت النتائج على اللجنة الوزارية المشتركة الخاصة بالمساهمة المحددة وطنيا ً والتي تعمل برئاسة وزارة البيئة.
وبمجرد تلقي المالحظات ،تم إرسال المساهمة المحددة وطنيا ً إلى مجلس الوزراء للحصول على الموافقة الرسمية منه.

تقوم وزارة البيئة بتنسيق عملية تنفيذ المساهمة المحددة وطنياً .وتقع مسؤولية تنفيذ السياسات القطاعية المتعددة على عاتق الوزارات المعنية.
القسم  1من هذه المساهمة المحددة وطنياً :الظروف الوطنية

الظروف الوطنية ،مثل الجغرافيا
والمناخ واالقتصاد والتنمية
المستدامة والقضاء على الفقر

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LEBANON%20Third%20Biennial%20Update%20Report%202019.pdf
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(ب) أفضل الممارسات والخبرات
المتعلقة بإعداد المساهمة المحددة
وطنياً

 .1وفرت الخطة الرسمية للتعافي االقتصادي في لبنان تفويضا ً لتنفيذ المساهمة المحددة وطنياً في لبنان ،وكذلك لوضع إستراتيجية
للتنمية منخفضة االنبعاثات في لبنان ،مع إعطاء األولوية للعمل المناخي في عملية اإلصالح .لذلك ،من شأن دمج المساهمة
المحددة وطنيا ً في خطة حكومية على مستوى رفيع أن يعزز العمل المناخي.
 .2تسلط هذه المساهمة المحددة وطنيا ً الضوء على الروابط المهمة بين العمل المناخي وخطة التنمية المستدامة لعام  .2030وقام
لبنان بتقييم العالقة بين سياسات التكيف والتخفيف القطاعية واألهداف الفرعية ألهداف التنمية المستدامة البالغ عددها 169
والتي أسفرت عن خلق العديد من أوجه التآزر في التنفيذ والتتبع .تساهم هذه الممارسة في المزامنة الكاملة بين تخطيط العمل
المناخي والتنمية المستدامة ،وهو ما تم توضيحه في المساهمة المحددة وطنياً.
http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=281
الزراعة
http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=285
الحراجة
http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=282
الطاقة
http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=288
الطاقة المتجددة
http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=284
كفاءة الطاقة
http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=290
النفايات الصلبة
إجراءات التخفيف المالئمة وطنيا ً الخاصة بالنفايات الصلبة http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=289
http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=287
النقل العام
http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=286
النقل الخاص
http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=292
المياه
http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=283
التنوع البيولوجي
http://climatechange.moe.gov.lb/viewfile.aspx?id=291
الصناعة
 -3قام لبنان بتقييم دقيق لمدى االستجابة للنوع االجتماعي في سياساته المتعلقة بالمناخ من خالل تحليل النوع االجتماعي .وصدرت
مجموعة من التوصيات إلدماج النوع االجتماعي في االستراتيجيات ،بما في ذلك المساهمة المحددة وطنياً لضمان تنفيذ العمل المناخي
من منظور النوع االجتماعي تسعى المساهمة المحددة وطنيا ً جاهدة إلى إدماج النوع االجتماعي بصورة كاملة ،من أجل تعزيز التنفيذ
والنظر إلى الفئات الضعيفة.

(ج) التطلعات واألولويات السياقية ال ينطبق.
األخرى المعترف بها عند
االنضمام إلى اتفاق باريس
معلومات محددة تنطبق على ال ينطبق.
(ب) األطراف ،بما في ذلك منظمات
التكامل االقتصادي اإلقليمي
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(ج)

)(i

)(ii

والدول األعضاء فيها ،التي
توصلت إلى اتفاق للعمل بشكل
مشترك بموجب الفقرة  2من المادة
 4من اتفاق باريس ،بما في ذلك
األطراف التي وافقت على العمل
بشكل مشترك وشروط االتفاقية،
وفقا ً للفقرات  18-16من المادة 4
من اتفاق باريس
الكيفية التي تم فيها إعداد الطرف
لمساهمته المحددة وطنيا ً من نتائج
الحصيلة العالمية ،وفقاً للفقرة  9من
المادة  4من اتفاق باريس
على كل طرف له مساهمة محددة
وطنياً بموجب المادة  4من اتفاق
باريس تتألف من إجرات التكيف
و/أو خطط التنويع االقتصادي
تؤدي إلى منافع تخفيف مشتركة
تتسق مع الفقرة  7من المادة  4من
اتفاق باريس أن يقدم معلومات عما
يلي:

من المقرر إجراء أول عملية تقييم عالمي في عام  .2023شارك لبنان في حوار تاالنوا في عام  2018حيث التزم بتعزيز الطموح المتعلق
بمساهمته المحددة وطنياً ،ورحب بالتقرير الخاص للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن آثار االحترار العالمي البالغ  1.5درجة
مئوية فوق مستويات ما قبل الثروة الصناعية ومسارات انبعاثات غازات الدفيئة العالمية ذات الصلة.
ال ينطبق.

كيف دُرست العواقب االجتماعية
واالقتصادية لتدابير التصدي عند
إعداد المساهمة المحددة وطنيا ً.
مشاريع وتدابير وأنشطة محددة
يتعين تنفيذها لإلسهام في منافع
التخفيف المشتركة ،بما في ذلك
المعلومات المتعلقة بخطط التكيف
التي تحقق أيضا ً منافع تخفيف
مشتركة والتي قد تغطي ،على
سبيل المثال ال الحصر ،القطاعات
الرئيسية ،مثل موارد الطاقة
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والموارد المائية والموارد الساحلية
والمستوطنات البشرية والتخطيط
الحضري والزراعة والحراجة؛
وإجراءات التنويع االقتصادي،
التي قد تشمل ،على سبيل المثال ال
الحصر ،قطاعات مثل الصناعة
التحويلية والطاقة والتعدين والنقل
واالتصاالت والبناء والسياحة
والممتلكات العقارية والزراعة
ومصائد األسماك.

5

االفتراضات والمقاربات المنهجية ،بما في ذلك تلك الخاصة بتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ وحسابها وعمليات إزالتها ،حسب االقتضاء

(أ)

االفتراضات والمقاربات المنهجية المستخدمة في احتساب انبعاثات غازات الدفيئة سيقوم لبنان باحتساب انبعاثات غازات الدفيئة البشرية المنشأ وعمليات إزالتها باستخدام
البشرية المنشأ وعمليات إزالتها المقابلة لمساهمة الطرف المحددة وطنياً ،بما المبادىء التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ بشأن عمليات الجرد
يتماشى مع الفقرة  31من المقرر /1م أ 21-والتوجيهات المحاسبية التي اعتمدها الوطنية لغازات الدفيئة لعام  ،2006والملحق الخاص باألراضي الرطبة لعام 2013
الذي أصدرته الهيئة (التي تختصر بتسمية "المبادىء التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية
مؤتمر/اجتماع باريس
المعنية بتغير المناخ لعام )"2006

(ب)

االفتراضات والمقاربات المنهجية المستخدمة لحساب تنفيذ السياسات والتدابير أو مراجعة قسم ( 5أ) أعاله .سيطبق لبنان أيضا ً افتراضات ومنهجيات محددة ،عند
االستراتيجيات في المساهمة المحددة وطنياً
االقتضاء ،عند احتساب التقدم المحرز في السياسات والتدابير المختلفة في التقرير المحدث
لفترة السنتين أو تقرير الشفافية لفنرة سنتين
عند االقتضاء ،معلومات عن الكيفية التي سيأخذ بها الطرف في االعتبار األساليب امراجعة قسم ( 5أ) أعاله.
واإلرشادات الموجودة بموجب االتفاقية الحتساب االنبعاثات البشرية المنشأ
وعمليات إزالتها ،وفقا ً للفقرة  14من المادة  4من اتفاق باريس ،حسب االقتضاء

(د)

منهجيات هيئة المناخ ومقاييسها المستخدمة لتقدير انبعاثات غازات الدفيئة البشرية تم استخدا م المبادئ التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام 2006
وأجزاء من الملحق الخاص باألراضي الرطبة لعام  2013الذي أصدرته الهيئة لتقدير
المنشأ وعمليات إزالتها
انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها .تم استخدام امكانية االحترار العالمي لمدة 100
عام الواردة في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ ،لحساب
مكافئات ثاني أكسيد الكربون.

(ج)
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(ه)

االفتراضات والمنهجيات والنُهج الخاصة بقطاع أو فئة أو نشاط معين بما يتماشى مع إرشادات هيئة المناخ ،حسب االقتضاء ،بما في ذلك ،عند االنطباق ،ما يلي:

)(i

النهج المتبع لمعالجة مسألة االنبعاثات وعمليات اإلزالة الالحقة الناتجة عن سيتم احتساب انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات اإلزالة الناتجة عن االضطرابات
الطبيعية ،إن وجدت ،وفقاً للمبادىء التوجيهية للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ
االضطرابات الطبيعية في األراضي المستغلة
لعام .2006

)(ii

النهج المستخدم في احتساب االنبعاثات وعمليات إزالتها من منتجات الخشب سيتم احتساب انبعاثات غازات الدفيئة وعمليات إزالتها الناتجة عن منتجات الخشب
المقطوع ،إن وجدت ،وفقا ً للمبادىء التوجيهية المقررة للهيئة الحكومية الدولية المعنية
المقطوع
بتغير المناخ لعام .2006

)(iii

النهج المستخدم في احتساب االنبعاثات وعمليات اإلزالة الناتجة عن منتجات ال ينطبق.
الخشب المقطوع

(و)

االفتراضات والمقاربات المنهجية األخرى المستخدمة لفهم المساهمة المحددة وطنياً ،وإن أمكن ،لتقدير االنبعاثات وعمليات إزالتها المقابلة ،بما في ذلك ما يلي:

)(i

كيف ُتبنى المؤشرات المرجعية ،و/أو خط (خطوط) األساس ،و/أو المستوى طرحت االفتراضات التالية بشأن اسباب نمو االنبعاثات من أجل القيام بالتحديد الكمي
المرجعي (المستويات المرجعية) ،بما في ذلك ،عند االقتضاء ،المستويات لمستوى انبعاثات غازات الدفيئة في سيناريو "العمل المعتاد" في عام  :2030قُدر النمو
المرجعية الخاصة بقطاع أو فئة أو نشاط بعينه ،بما في ذلك ،على سبيل المثال ،السكاني بـ  %1.65سنويا ً حتى عام  2030بنا ًء على تقديرات البنك الدولي.
المعايير واالفتراضات والتعاريف والمنهجيات ومصادر البيانات والنماذج
باإلضافة إلى ذلك ،عندما يتعلق األمر بانبعاثات الطاقة ،تم اعتبار زيادة الطلب على
الرئيسية المستخدمة
الطاقة الكهربائية بنسبة  %3.5سنوياً ،وأن تستمر تلبية الطلب على هذه الطاقة إلى حد
كبير من خالل مولدات الديزل/المازوت الخاصة ،ال سيما في ضوء عدم إمكانية تلبيته
من خالل المرافق القائمة لتوليد الكهرباء .كما أنه وفقاً لسيناريو "العمل المعتاد" ،تم
اعتبار انخفاض في إنتاج الكهرباء بنسبة  %1.3سنويا ً بسبب استهالك محطات توليد
الطاقة .أخيرا ،بدأت أنشطة االستكشاف في قطاع النفط والغاز البحري في عام 2020
بحفر أول بئر مياه عميقة ،ولكن من غير المتوقع أن تبدأ عمليات اإلنتاج والتطوير قبل
عام  ،2028مما قد يساهم في زيادة مستوى انبعاثات غازات الدفيئة.
بالنسبة النبعاثات وسائل النقل ،تم اعتبار زيادة األسطول بنسبة  %3سنوياً .وبالنسبة
للزراعة ،تبقى االنبعاثات ثابتة بحسب سيناريو "العمل المعتاد" .أما بالنسبة للغابات
و للحراجة ،وبسبب اإلزالة المتزايدة للغابات وزيادة حرائق الغابات والزحف العمراني،
تقتصر نسبة البواليع الناتجة عن استخدام األراضي وتغيير استخدام األراضي والحراجة
على  %1سنوياً .واستندت االفتراضات المتعلقة بالزراعة والغابات والحراجة إلى تحليل
السالس ل الزمنية .أما بالنسبة النبعاثات النفايات ،من المقدر أن يزداد انتاجها مع النمو
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السكاني بحيث يزداد انتاج النفايات للفرد الواحد من  1.05إلى  1.30كلغ للفرد في اليوم.
وأخيراً ،تشير التقديرات إلى أن االنبعاثات الصناعية تزداد بنسبة  %2.5سنوياً بنا ًء على
تقديرات وزارة البيئة.
للقيام بالتحديد الكمي للنقطة المرجعية ،طرحت االفتراضات التالية بشأن نمو الطلب على
التدفئة والطاقة الكهربائية:
ً
الطلب على التدفئة :تم النظر في الطلب على التدفئة في قطاع البناء فقط استنادا إلى
البيانات المتاحة.
الطلب على الطاقة الكهربائية :يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة  %3.5سنوياً،
وتستمر تلبية الطلب على هذه الطاقة إلى حد كبير من خالل مولدات الديزل/المازوت
الخاصة ،ال سيما في ضوء عدم إمكانية تلبيته من خالل المرافق القائمة لتوليد الكهرباء.
للقيام بالتحديد الكمي للنقطة المرجعية ،طرحت االفتراضات التالية بشأن نمو الطلب على
الطاقة الكهربائية:
الطلب على الطاقة الكهربائية :يزداد الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة  %3.5سنوياً،
وتستمر تلبية الطلب على هذه الطاقة إلى حد كبير من خالل مولدات الديزل/المازوت
الخاصة ،ال سيما في ضوء عدم إمكانية تلبيته من خالل المرافق القائمة لتوليد الكهرباء.
)(ii

بالنسبة لألطراف التي لها مساهمات محددة وطنيا ً تحتوي على مكونات غاز غير
مسبب لالحتباس الحراري ،معلومات عن االفتراضات والمقاربات المنهجية ال ينطبق
المستخدمة فيما يتعلق بتلك المكونات ،عند االنطباق

)(iii

بالنسبة للمؤثرات المناخية المدرجة في المساهمات المحددة وطنياً التي ال تغطيها ال ينطبق
المبادىء التوجيهية لهيئة المناخ ،معلومات عن كيفية تقدير المؤثرات المناخية

)(iv

ال ينطبق

مزيد من المعلومات التقنية ،حسب الضرورة

(ز)
نية استخدام التعاون التطوعي بموجب المادة  6من اتفاق باريس ،عند االنطباق

في حين أنه ليس من المتوخى استخدام اآلليات المدرجة في المادة  6في الوقت الحالي ،ال يستبعد
لبنان إمكانية االستعانة بآليات السوق الدولية لتحقيق أهدافه المتعلقة بالمساهمة المحددة وطنيا ً.
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6

الكيفية التي يعتبر بها الطرف أن مساهمته المحددة وطنيا عادلة وطموحة في ضوء ظروفه الوطنية

(أ)

الكيفية التي يعتبر بها الطرف أن مساهمته المحددة وطنياً عادلة وطموحة في ضوء رغم الظروف الوطنية الصعبة التي يمر بها لبنان وسياقه كما تبين في القسم  1من هذه
المساهمة ،وفضالً عن حصته المنخفضة في االنبعاثات العالمية ،لذلك يعتبر لبنان
ظروفه الوطنية
االهداف التي تم وضعها في هذا التحديث عادلة وطموحة.

(ب)

اعتبارات العدل ،بما في ذلك التفكير في اإلنصاف

(ج)

كيفية تناول الطرف للفقرة  3من المادة  4من اتفاق باريس

باإلضافة إلى ذلك ،طبق لبنان اإلرشادات بشأن المعلومات الالزمة للوضوح والشفافية
والفهم على المساهمة المحددة وطنيا ً لعام  2020من أجل تعزيز وضوحها وشفافيتها
وفهمها.
تم تحديث أهداف المساهمة المحددة وطنيا ً فيما يتعلق بغازات الدفيئة بشكل منهجي
لتعكس عمليات الجرد الوطنية لغازات الدفيئة ،باستخدام الخطوط التوجيهية للهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام  ،2006وقيم إمكانية االحترار العالمي على
مدى  100عام الواردة في تقرير التقييم الخامس للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير
المناخ.
تمثل المساهمة المحددة وطنيا ً المحدثة تقدماً يتجاوز المساهمة العائدة لعام  ،2015وذلك
من خالل زيادة غير مشروطة للهدف الخاص بانبعاثات غازات الدفيئة من  %15إلى
 %20ومن خالل زيادة مشروطة للهدف الخاص بانبعاثات غازات الدفيئة من  %30إلى
 %31بالمقارنة مع "سيناريو العمل المعتاد" .باإلضافة إلى ذلك ،يلتزم لبنان بتوليد غير
مشروط لـ  %18من طلبه على الكهرباء ولـ  %11من طلبه على التدفئة من مصادر
الطاقة المتجددة في عام  ،2030بالمقارنة مع نسبة موحدة مقدارها  %15في عام .2015
كما يلتزم لبنان بتوليد مشروط لـ  %30من طلبه على الكهرباء ولـ  %16،5من طلبه
على التدفئة من مصادر الطاقة المتجددة في عام  ،2030بالمقارنة مع نسبة موحدة
مقدارها  %20في عام .2015
تغيّر مستوى "العمل المعتاد" في عام  2030بسبب استخدام المبادئ التوجيهية للهيئة
الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لعام  ،2006على عكس المبادئ التوجيهية للهيئة
لعام  1996والمستخدمة في المساهمة المحددة وطنيا ً لعام  ،2015مع إضافة 0.97
نقطة مئوية إلى الهدف غير المشروط المحدد بـ  %15لعام  ،2015وإضافة  0.45نقطة
مئوية إلى الهدف المشروط المحدد بـ  %30لعام  .2015وبالرغم من هذا التغيير ،فقد
ازدادت أهداف المساهمة المحددة وطنياً لعام  2020لتصل إلى  %20بصورة غير
مشروطة وإلى  %31بصورة مشروطة ،وذلك بسبب زيادة جهود التخفيف.
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سيناريو "العمل
المعتاد" لعام
2030

المساهمة 2015
المبادئ التوجيهية
المبادئ التوجيهية
للهيئة الحكومية
للهيئة الحكومية
الدولية المعنية بتغير
الدولية المعنية بتغير
المناخ لعام 2006
المناخ لعام 1996
38،950
43،484
جيغا غرام من ثاني
جيغا غرام من ثاني
أكسيد الكربون
أكسيد الكربون المكافئ
المكافئ

انخفاض غير
مشروط لعام
2030

6،523
جيغا غرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ

انخفاض مشروط
لعام 2030

13،045
جيغا غرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ

6،222
جيغا غرام من ثاني
أكسيد الكربون
المكافئ
11،860
جيغا غرام من ثاني
أكسيد الكربون
المكافئ

المساهمة 2020
المبادئ التوجيهية للهيئة
الحكومية الدولية المعنية
بتغير المناخ لعام 2006
38،950
جيغا غرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ
7،790
جيغا غرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ
12،075
جيغا غرام من ثاني
أكسيد الكربون المكافئ

(د)

كيفية تناول الطرف للفقرة  4من المادة  4من اتفاق باريس؛

إن هدف المساهمة المحددة وطنيا ً لعام  2020المتمثل في خفض انبعاثات غازات الدفيئة
بنسبة  %15أقل دون مستوى سيناريو "العمل المعتاد" الخاص به ،والخفض المشروط
النبعاثات غازات الدفيئة بنسبة  %30دون مستوى سيناريو "العمل المعتاد" ،هو هدف
على مستوى االقتصاد.

(ه)

كيفية تناول الطرف للفقرة  6من المادة  4من اتفاق باريس.

ال ينطبق

7

كيفية إسهام المساهمة المحددة وطنيا في تحقيق هدف االتفاقية المنصوص عليها في المادة 2

(أ)

كيفية إسهام المساهمة المحددة وطنيا ً في تحقيق هدف االتفاقية المنصوص عليها في تساعد المساهمة المحددة وطنيا ً لعام  2020في لبنان في تحقيق هدف االتفاقية على
النحو المبين في المادة  2منها ،وهدف اتفاق باريس كما هو مبين في المادة  ،2والفقرة
المادة 2؛
 1من المادة  4من االتفاق ،من خالل تعزيز جهود التخفيف حسب الفقرة ( 6ج) أعاله،
ً
كيفية إسهام المساهمة المحددة وطنيا في تحقيق الفقرة (أ) من المادة  2والفقرة  1وبالتالي زيادة تخفيض انبعاثات غازات الدفيئة وتسريع التحول في مجال الطاقة.
من المادة  4من اتفاق باريس.

(ب)
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