
 توزيع جوائز الوعي حول الطاقة حفل برعاية وزير الطاقة والمياه أرتيور ناظريان:
Energy Awareness Awards (EAA) 

 UNDPوال IPTEC تنظيم من
  

رتيور نظريان، نّظم مركز أي بي تي أمعالي وزير الطاقة والمياه األستاذ  وحضور برعاية
حفل توزيع جوائز الوعي حول  (UNDP) اإلنمائي، وبرنامج األمم المتحدة (IPTEC) للطاقة
وهو مشروع مّوجه إلى المؤسسات والمنظمات في القطاعين العام والخاّص بما في ذلك  (EAA) الطاقة

وذلك نهار  .الشركات والمجتمع المدني والقطاع األكاديمي لمساهمتهم في مجال الطاقة المتجددة في لبنان
في لبنان السيد لوكا  UNDP لو رويال ، بحضور المدير الوطني للفي فندق  3102أيلول  32الجمعة 

  .مركز أي بي تي للطاقة الدكتور طوني عيسى ورئيس رندا،
 

 فئات: 4تنقسم الجوائز إلى 
 

وقد فاز بها في المرتبة األولى "مشروع طاولة عّميق البيئّي" بتنفذ  كفاءة وحفظ الطاقة الفئة األولى:
 Pesco وفي المرتبة الثانية "مشروع توفير الطاقة" بتنفذ من Al Shouf Cedar Society من

Energy 
 

مشروع اإلنارة على الطاقة الشمسية" " وقد فاز بها في المرتبة األولى دةقة المتجد  االط الفئة الثانية:
في المرتبة الثانية "مشروع الرّي على الطاقة الشمسّية" و Madaniyoun for Tripoli بتنفيذ من
   .Elements Sun & Wind بتنفيذ من

 
اد اإلستدامةالفئة الثالثة:  وقد فاز بها في المرتبة األولى "برنامج نجيب للعمل الوطني للطاقة في  رو 

وفي المرتبة الثانية "برنامج الشهادات للمدارس الخضراء"  The Green Pact البناء" بتنفيذ من
 .e-Ecosolutions بتنفيذ من

 
نهر  "مشروع مكافئة المبادرات في مجال استدامة الطاقة وقد فاز بها في المرتبة األولىلعة: الفئة الراب

ياه والمركز اللبناني لحفظ الطاقة وفي المرتبة بتنفيذ من وزارة الطاقة والم بيروت للطاقة الشمسّية"
 ".Cedro الثانية "مشروع السطح األخضر في مصرف لبنان بالتعاون مع

 
دوالر أميركّي وقد تّم اعتماد معايير خاّصة الختيار  0011إلى  3011تراوحت الجوائز النقدية ما بين 

 المشاريع.
 

الدكتور طوني عيسى أّن المؤسسة تؤمن بأن قطاع  IPTEC مركز أي بي تي للطاقةوأشار رئيس 
األعمال برّمته، مدعّو ألداء دوره وواجبه نحو المسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة، التي ال ينبغي 

النظر إليها على أنها كلفة إضافية أو عبء مالي أو حتى عمالً خيرياً. وأضاف عيسى: "إذا أحسن قطاع 
هذا المفهوم، فإن الفائدة لن تكون فقط على البيئة واإلنسان والمجتمع، بل على األعمال التعامل مع 

الشركات والمؤّسسات بحد ذاتها، عبر توليد فرص إضافية لها، وإكسابها ميزات تفاضلية وابتكارية غير 
 مسبوقة."

  

http://newspaper.annahar.com/article/185943-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-11-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B1-165-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86
http://newspaper.annahar.com/article/185943-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9-%D9%86%D9%87%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AA-%D9%84%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%8A%D9%85%D8%AA%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B9%D9%84%D9%89-11-%D8%A3%D9%84%D9%81-%D9%85%D8%AA%D8%B1-165-%D9%85%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%88%D8%A7%D8%B7-%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A9-%D9%85%D9%86


 معية العمومية التابعة لألممأّما السيد لوكا رندا، مدير برنامج األمم المّتحدة اإلنمائّي، فقد نّوه بقرار الج
هدف للتنمية المستدامة والتي تهدف إلى تقليص الفقر، محاربة الالمساواة والحّد  00يها الالمّتحدة بتبنّ 

من تغيير المناخ، مشيراُ الى الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة المتعلّق بالطاقة المتجددة. 
، آمالً أن تصل إلى %4الطاقة المتجددة في لبنان تصل إلى فقط إلى وكشف رندا أّن نسبة االعتماد على 

 .3121بحلول العام  31%
 

 عز به المنتدى من تنوّ معالي وزير الطاقة والمياه السيد أرتيور نظريان، أشاد بالغنى الذي يتميّ 
خدام المسؤولية المبادرات والمشاريع التي تخدم الطاقة المتجددة، الفتاً إلى أهمّية التركيز على است

 االجتماعية بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
 


