
 مؤتمر إطالق جوائز الوعي حول الطاقةافتتاح 

برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان السيد لوكا برعاية وحضور معالي وزير اإلعالم األستاذ رمزي جريج، مدير مكتب 
السيد طوني عيسى رئيس مركز أي بي تي للطاقة، والسيد إدغار شهاب مساعد الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة  رندا،

 وذلكإطالق جوائز الوعي حول الطاقة،  تم   وعدد من الهيئات والجمعيات المدنية، والبيئية، واإلقتصادية، اإلنمائي في لبنان،
ضبية، ضمن منتدى بيروت  Le Royalالساعة التاسعة صباحاً، في فندق  في تمام ،2015أيلول  11 الواقع فيه يوم الجمعة

 للطاقة.

في كلمة له، قال وزير اإلعالم رمزي جيج "تكتسب المبادرة التي يقوم بها مركز أي بي تي بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة 

من حاجات لبنان بحلول العام  %12الطاقة المتجددة إلنتاج اإلنمائي أهمية كبيرة. لقد التزمت الحكومات المتعاقبة باعتماد 

. إننا ندعو إلى إنشاء هيئة وطنية للطاقة المتجددة يشارك فيها المجلس الوطني للبحوث العلمية وكليات الهندسة فيس 2020

يجية كون مهمتها وضع استراتالجامعة اللبنانية والجامعات الخاصة، نقابة المهندسين ، جمعية الصناعيين، والوزارات المعنية ت

وطنية للطاقة المتجددة ووضع الرامج والخطط الستخدام الطاقة المتجددة في كل قطاع، وإنشاء صندوق مستقل لدعم مشاريع 

 الطاقة المتجددة."

 في ابلصعواعلى الرغم من التحديات " برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان السيد لوكا رندامدير مكتب من جهته، قال 

لى مر ع التي تم تطويرها اللبنانية الخبراتحتى ولبنان،  لالستثمار في الدولتسعى و يزدهر، إال  أن هذا القطاع هذا البلد

 ." ةالتنمي على استدامة والمساعدة المناخمكافحة تغير ل للبيئة، ضروري قطاع، والطاقة المتجددة جيدة وهناك فرص السنين.

 لمصادر المستدام مفهوم االستهالك إلى تعزيز مركز أي بي تي للطاقةبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي والتابع ل يهدف المشروع
 إبراز إلى يسعى الجوائز مشروع إن. المستدامة الطاقة بموضوع ذات الصلة المسائل بشأن الوعي مستوى ورفع الطاقة

 داخل هذه بنيوية إجراءات الطاقة واعتماد استهالك وطأة خفض بهدف والمنظمات المؤسسات قبل من الجهود المبذولة
ن المحلي على المستوى الهواء تلوث خفض في المبادرات تساهم هذه .استدامة الطاقة مجال في والمنظمات المؤسسات  وُتحسِّ

 .المناخ وتغي ر الحراري إلى االحتباس تؤد ي التي الغازات الدفيئة انبعاثات من الحد خالل من البيئي األداء

في إطار هذا التعاون بين مركز أي بي تي للطاقة وبرنامج " السيد طوني عيسى قال في كلمته رئيس مركز أي بي تي للطاقة
(، الذي هو Energy Awareness Awardsاألمم المتحدة اإلنمائي، نطلق اليوم مشروع جوائز الوعي حول الطاقة )

تبعها أي بي تي في مجال الطاقة المستدامة كجزء من مسوؤليتها األوسع في التنمية الشاملة أبلغ تعبير عن االستراتيجية التي ت
والمستدامة. إن الغاية من الجوائز هي إبراز الجهود المبذولة من قبل المؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاص بما 

ك المستدام لمصادر الطاقة، والتشجيع على اعتماد في ذلك الشركات والجمعيات والجامعات، في تعزيز مفهوم االستهال
 "إجراءات بنيوية داخل هذه المؤسسات في مجال استدامة الطاقة، وحسن األداء البيئي.

هذا هذا المشروع، و قدراتأدركنا "مساعد الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي في لبنان السيد إدغار شهاب وقال 

 ولكن جهد، وحدي جهدي، وهذا ليس اآلخرين لقد تحدينا أنفسنا وتحدينا لوجود هكذا مركز. البلد الملحةحاجة والمركز، 

 ."المشروع الذين آمنوا ب الجميع

الشركات  ذلك في بما والخاص العام القطاعين والمنظمات في المؤسسات الطاقة إلى حول الوعي جوائزسيمنح  مشروعال
ل .لبنان في الطاقة المستدامة مجال في القي مة لمساهمتهم األكاديمي والقطاع المدني والمجتمع  المسابقة في المشاركون يخو 

 الطاقة تطوير مصادر خالل من لبنان في الطاقة استدامة في ومساهماتهم انجازاتهم مقابل الفئات بحسب قيمة جوائز ربح
ات استبدال أو وإصالح المتجددة، الة، غير المعد   ، وإستخدام(Green IT) للبيئة الصديقة المعلومات تكنولوجيا وإعتماد الفع 

 الشركات في وتعزيز االستدامة اإلنتاجية، لتحسين المعتمدة اإلجراءات وتعزيز وتطوير واآلليات، المركبات في البديل الوقود
  .تعاونية شراكات وإقامة والتوعية التثقيف عبر

 


