
 ندس سيزار ابي خليلبرعاية وزير الطاقة والمياه المه

 "جوائز الوعي حول الطاقة"  النسخة الثانية من للطاقة يطلقان IPT برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومركز 

 

 31الثالثاء ( يوم Energy Awareness Awards 2018"جوائز الوعي حول الطاقة" ) مشروع منح تّم اطالق النسخة الثانية من

طار مؤتمر الطاقة الوطنية اللبنانية. جمع الحدث شخصيات بارزة في مجال الكسليك، وذلك ضمن إ-الروح القدس في جامعة 8132آذار 

ليب يد فيالسمم المتحدة في لبنان خليل، الممثل المقيم لبرنامج األ الطاقة المتجددة، أبرزهم معالي وزير الطاقة والمياه المهندس سيزار ابي

  .في لبنان السيد ادغار شهاب مم المتحدةاألللطاقة الدكتور طوني عيسى، ومساعد الممثل المقيم لبرنامج  IPTالزاريني، رئيس مركز 

 االستهالك تعزيز مفهوم هو ة"الطاقجوائز الوعي حول "للطاقة من مشروع منح  IPTمائي ومركز اإلنالمتحدة األمم إن هدف برنامج 

الصلة بموضوع الطاقة المستدامة. إن مشروع الجوائز يهدف إلى إبراز  المستدام لمصادر الطاقة ورفع مستوى الوعي بشأن المسائل ذات

واعتماد إجراءات بنيوية داخل هذه المؤسسات  ك الطاقةاستهالالمبذولة من قبل المؤسسات والمنظمات بهدف خفض وطأة  الجهود

داء ألحسن اي والمستوى المحل الطاقة. هذا مع العلم أن هذه المبادرات تساهم في خفض تلوث الهواء على مةوالمنظمات في مجال استدا

 حتباس الحراري وتغير المناخ.االالدفيئة التي تؤدي إلى  ل الحد من انبعاثات الغازاتخالالبيئي من 

  

براء في إلى جنب مع الخ للطاقة، جنبا   IPTبين برنامج األمم المتحدة اإلنمائي ومركز  مشتركإن تقديم مثل هذه المبادرة ، في إطار جهد 

من  ٪38المشروع الجهود الوطنية المنفذة لمواجهة التحديات البيئية كما و لتحقيق يدعم المستدامة. التنمية هداف المجال يعطي األولوية أل

. ستكون جوائز التوعية 8111من كفاءة الطاقة بحلول عام  ٪31-1، و  8111 بحلول عام ٪31، و 8181الطاقة المتجددة بحلول عام 

للطاقة الدكتور  IPTمركز   بالطاقة بمثابة مثال يوضح حافز لبناني للشركات والمؤسسات غير الحكومية واألفراد ، نقال  عن رئيس

  :طوني عيسى

الجهود المبذولة من قبل الشركات والمؤسسات  ودعم براز، إالطاقةجوائز الوعي حول  طالق الجزء الثاني من مشروعمن خالل إ "نهدف

 رفي القطاعين العام والخاص بما في ذلك الشركات والجامعات والمدارس المهنية والبلديات، في تعزيز مفهوم االستهالك المستدام لمصاد

 داء البيئي."تحسين األو  استدامة الطاقةجراءات بنيوية داخل هذه المؤسسات في مجال الطاقة ، والتشجيع على اعتماد إ

 دةئن تؤدي الى إنتقاء أفضل المشاريع الراأ للطاقة للمرة الثانية آمال   IPT و بدوره أكد السيد فيليب الزاريني سروره بالمشاركة مع مركز 

 لىطاقة و برنامج االمم المتحدة اإلنمائي عللIPT في مجال الطاقة المتجدده في لبنان وبدوره شكر معالي وزير الطاقة و المياه كال من ال 

 .هذه المبادره ووضعها في قائمة المبادرات الرائدة لمستوردي النفط كعربون مساهمة لتحسين الوضع البيئي في لبنان

، يجب اظهاراهاالمزيد من االنجازات والجهود التي المنظمون أن هناك  ، رأى"جوائز الوعي حول الطاقة"وبعد نجاح النسخة األولى من 

، فإن لى ذلكالمستدامة للجميع. وبناء عبأهداف التنمية المستدامة السابعة والثالثة عشر التي تركز على البيئة الصحية وخاصة فيما يتعلق 

ع م، جنبا إلى جنب عتبارات البيئية على رأس األولوياتاالنخراط في ممارسات مستدامة ووضع االهي  الوسيلة األجدى للمضي قدما  

طاقة الثانية من جوائز التوعية بال فئات المؤهلة للمشاركة في النسخةالقطاع الخاص واألكاديميين والشباب والقطاع العام. ولذلك ، فإن ال

هي مبادرات القطاع الخاص ، واألكاديميا ، وابتكار الشباب وريادة األعمال ، ومبادرات الحكومة المحلية التي تقع ضمن موضوعات 

 المتجددة ، وكفاءة الطاقة والمحافظة عليها ، والتخفيف من تغير المناخ ، واالبتكار في الطاقة والفئة المتكاملة. الطاقة 

 :المواقع التالية على مزيد من المعلومات على يمكن االطالع

 www.lb.undp.org/eaa  

 و

 www.iptgroup.com.lb/eaa 

 

http://www.lb.undp.org/eaa
http://www.iptgroup.com.lb/eaa

