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 )IPTEC( ومركز أي بي تي للطاقة )UNDP( ينظم برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مشروع منح جوائز الوعي حول الطاقة  )Energy Awareness Awards( المخصص 
إلى المؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص بما في ذلك الشركات 
والمجتمع المدني والقطاع األكاديمي لمساهمتهم القّيمة في مجال الطاقة 

المستدامة في لبنان.

لبرامج  التنفيذي  الطابع  ذات  المرجعية  هو  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  إن 
العديد  في  شركائه  مع  يعمل  حيث  المحلي  المستوى  على  المتحدة  األمم 
من البلدان لتعزيز مفهوم البيئة والتنمية المستدامة، والحد من الفقر، وتمكين 

المرأة، والحكم الديمقراطي، وسيادة القانون.

إن مركز أي بي تي للطاقة هو مركز علمي وبحثي متخصص أنشأته شركة أي بي 
تي النفطية في العام ٢٠١٢. يقوم المركز باألبحاث والدراسات حول قطاع الطاقة 
استدامة  ميادين  في  متخّصصة  برامج  إلى  باإلضافة  لبنان،  في  والغاز  والنفط 

وكفاءة الطاقة وترشيد استخداماتها. 

مشروع  من  للطاقة  تي  بي  أي  ومركز  اإلنمائي  المتحدة  األمم  برنامج  هدف  إن 
منح جوائز الوعي حول الطاقة  )Energy Awareness Awards( هو تعزيز مفهوم 
االستهالك المستدام لمصادر الطاقة ورفع مستوى الوعي بشأن المسائل ذات 
إبراز الجهود  الصلة بموضوع الطاقة المستدامة. إن مشروع الجوائز يهدف إلى 
المبذولة من قبل المؤسسات والمنظمات بهدف خفض وطأة استهالك الطاقة 
واعتماد إجراءات بنيوية داخل هذه المؤسسات والمنظمات في مجال استدامة 
الطاقة. هذا مع العلم أن هذه المبادرات تساهم في خفض تلوث الهواء على 
الغازات  انبعاثات  من  الحد  خالل  من  البيئي  األداء  ن  وُتحسِّ المحلي  المستوى 

الدفيئة التي تؤّدي إلى االحتباس الحراري وتغّير المناخ.

يخّول المشاركون في المسابقة ربح جوائز قيمة بحسب الفئات المذكورة أدناه 
مقابل انجازاتهم ومساهماتهم في استدامة الطاقة في لبنان من خالل تطوير 
وإعتماد  الفّعالة،  غير  المعّدات  استبدال  أو  وإصالح  المتجددة،  الطاقة  مصادر 
تكنولوجيا المعلومات الصديقة للبيئة )Green IT(، وإستخدام الوقود البديل في 
المركبات واآلليات، وتطوير وتعزيز اإلجراءات المعتمدة لتحسين اإلنتاجية، وتعزيز 

االستدامة في الشركات عبر التثقيف والتوعية وإقامة شراكات تعاونية. 

التصور 
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فئات
الجوائز

تمنح الجوائز حول اإلنجازات المتمّيزة في الفئات التالية:

فئة
I

فئة
II

فئة
III

فئة
IV

كفاءة وحفظ الطاقة

الطاقة المتجددة

رواد االستدامة 

ادارة قطاع النقل وأسطول المركبات واآلليات

للقطاع  عملية  مبادرة  افضل   :٢٠١٦ للعام  التقديرية  الجائزة 
العام في مجال استدامة الطاقة. 
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فئة I -  كفاءة الطاقة 
كفاءة  مشاريع  وتنفيذ  وتصميم  تخطيط  في  بارزة  إنجازات  الفئة  هذه  تشمل 
التقليدية.  المصادر  من  الطاقة  استهالك  من  الحد  أو  الستبدال  الطاقة  استخدام 
وتشمل هذه الفئة المبادرات المنفذة من طرفي سلسلة التوريد، أي موردي الطاقة 
في  المتميز  األداء  صعيد  على  اإلنجازات  أيضا«  الفئة  هذه  وتشمل  والمستهلك. 
تطبيق تكنولوجيا المعلومات الصديقة للبيئة )Green IT(، بما في ذلك إدارة الطاقة، 
بيانات مستدام كحّل لكفاءة  المستدامة، واعتماد مركز  االلكترونيات  واستخدام 

استخدام الطاقة.

فئة II - الطاقة المتجددة
تشمل هذه الفئة إنجازات بارزة في تخطيط وتصميم وبناء نظم وتطبيقات الطاقة 
خفض  أو  استبدال  بهدف  وذلك  منفصلة،  أو  مدمجة  صغيرة،  أكانت  المتجددة، 

استهالك الطاقة من المصادر التقليدية.

فئة III - ادارة قطاع النقل وأسطول المركبات واآلليات
أسطول  إلدارة  التطبيق  إلعادة  قابل  و/أو  شامل  نهج  إعتماد  الفئة  هذه  تشمل 
والوطني  واإلقليمي،  المحلي،  المؤسساتي،  المستوى  على  واآلليات،  المركبات 
المستدامة  اإلدارة  حول  وذكية  شاملة  استراتيجيات  تنفيذ  إلى  باإلضافة  العام، 
وكفاءة استخدام الطاقة في أسطول المركبات واآلليات. تشمل هذه الفئة أيضًا 
المبادرات التي تساهم في تحسين كفاءة قطاع النقل ككل، من خالل تخطيٍط 

أفضل وتنفيذ حلول محّددة تخّفف من تأثير قطاع النقل السلبي على البيئة. 

فئة IV - رّواد االستدامة 
أدائها  في  متواصل  تمّيز  أظهرت  التي  والمنظمات  المؤسسات  الفئة  هذه  تشمل 
من حيث قيادة وتنفيذ إجراءات مستدامة تعكس إعتماد نهج شامل إلدارة الطاقة 

عبر استراتيجيات وممارسات مبتكرة وبرامج توعية.

الجائزة التقديرية للعام ٢٠١٦ :
والبارزة  العملية  والمساهمات  المبادرات  لمكافأة  الجائزة  هذه  تخصص   ،٢٠١٦ للعام 
المحلي والحكومي في مجال استدامة  الصعيدين  العام على  القطاع  لمؤسسات 

الطاقة والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وإعتماد وسائل النقل النظيفة، وغيرها.  
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معلومات
عاّمة

• هذه المسابقة هي مسابقة سنوّية. 	

• إلى 	 باإلضافة  قّيمة  جوائز  على  فئة  كل  من  رابحان  يحصل 
المتحدة  األمم  برنامج  من  موقعة  تقدير  وشهادة  ميدالية 

اإلنمائي ومركز أي بي تي للطاقة.

• احتمال ترشيح الرابحين لجوائز اخرى محلية و عالمية	

إرشادات
 لمقّدمي الّطلبات

• ُتقبل الطلبات إبتداًء من ١١ أيلول ٢٠١5 ولغاية ١١ نيسان ٢٠١٦	

• في 	 والمنظمات  المؤسسات  هم  للجوائز  للترشح  المؤّهلون 
ومنظمات  الشركات  ذلك  في  بما  والخاص  العام  القطاعين 
مشاريع  حّققوا  الذين  األكاديمي  والقطاع  المدني  المجتمع 

في مجال استدامة الطاقة.

العملية  النتائج  ذات  المتمّيزة  بالمشاريع  المسابقة  هذه  تنحصر 

أخرى  مؤسسات  قبل  من  التطبيق  وإلعادة  للتكرار  والقابلة  المثّبتة 

)Research & Development( وبالتالي ال ُتقبل مشاريع البحث والتطوير
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كيفّية
التسجيل

للتسجيل يرجى زيارة المواقع التالية

الطلب  نموذج  وتنزيل   ،www.iptgroup.com.lb/eaa أو   www.lb.undp.org/eaa

)Expression of Interest Form( وتعبئة المعلومات المطلوبة وإرسالها في مغّلف 

مغلق إلى العنوان التالي:

اآلنسة ديما مشنوق،
مركز برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
مبنى البنك العربي االفريقي الدولي

شارع رياض الصلح
النجمة، بيروت ٢٠١١ 5٢١١

لبنان

ساعات العمل: من االثنين إلى الجمعة بين الساعة التاسعة صباحًا والرابعة بعد 
الظهر

الّرجاء إرفاق المستندات التالية في المغلف: 

• رسالة 	 إرفاق  يرجى  للمجتمع/القرى  المفيدة  المشاريع  ذات  للمشتركين 

دعم أو تأييد من جهة رسمية في المنطقة.

• إذاعة تجارية للشركات أو نسخ عن التراخيص والعلم والخبر للمنظمات غير 	

الحكومية والمؤسسات التعليمية.
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معايير االختيار 
ُتعتمد المعايير التالية في عملية التقييم:

• الفرادة واإلبتكار والقيمة المضافة	

• مدى فعالية وأثر المشروع	

• مدى استدامة المشروع وإمكانّية إعادة تطبيقه	

• الشراكات وفعالية التأثير	

ضمن  للجوائز  الترشح  طلبات  وتقييم  دراسة  الخبراء  من  لجنة  تتولى  سوف 
الطلب  نموذج  في  والمذكورة  المقدمة  المعلومات  إلى  استنادًا  فئة،  كّل 
)Expression of Interest Form(. يرجى من المتقدمين توفير مؤشرات ملموسة 

وقابلة للقياس والتحقق حيث أمكن.

إعالن النتائج
ُتعلن النتائج خالل حفل ُيعلن عنه في حينه.

لمزيد من المعلومات
برنامج األمم المتحدة اإلنمائي: 

اآلنسة ديما مشنوق
الخط المباشر: 9٦٢5١3-٠١ 

dima.machnouk@undp.org :البريد اإللكتروني

مركز أي بي تي للطاقة:
اآلنسة رنا عساكر

الخط المباشر: ٢٦9٦٠3-٠3 
rana.assaker@iptgroup.com.lb :البريد اإللكتروني
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