clean and affordable energy for all

نحن نتقدم بهذا العرض إلى جميع بلدان الشرق األدنى والشرق األوسط وكذا كافة الشركاء األلمان
المهتمون والناشطون في مجال الطاقة النظيفة والحفاظ على البيئة.
تعمل مؤسستنا وفقا لما يلي:
االرتقاء وتقديم الدعم المعنوي والمالي من أجل حماية البيئة ،والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة
والرخيصة .وهذا يشمل أيضا تقديم الدعم المالي المباشر لمشاريع الطاقة والبيئة والبحث والتطوير.
إقامة شراكات دولية وكذلك الشبكة الخضراء من أجل حماية البيئة ،ومواجهة ظاهرة تغير المناخ،
والتعاون من أجل التنمية إلى جانب تقديم المساعدات من خالل التكنولوجيا األلمانية وهي التي ترتبط
بمختلف المؤسسات المتقدمة الكائنة في بون .
يمكن للدول التي تعاني من الفقر في مختلف أنحاء العالم أن تحقق تطورات اقتصادية ايجابية ،وكذا
تتمكن الدول الغنية من الحفاظ على مركزها ووضعها ،فقط من خالل تفعيل الطاقة النظيفة وكذلك
مواجهة ظاهرة تغيرالمناخ إلى جانب العمل على حماية البيئة ،خاصة في ظل العولمة التي تطرح نفسها
على كافة أرجاء الكرة األرضية.
وسوف تقوم مؤسستنا  - ICEPS -بتقديم الدعم الوفير كما ستكون بمثابة منبر للمساعدة في إنجاز هذا
المشروع الكبير .
تنشيء مؤسستنا  - ICEPS -الحوارات البيئية ،السلوكيات البيئية المطبقة ،كما تحمل مؤسستنا حصريا
نوايا صادقة بشفافية كاملة باإلضافة إلى التزامها األدبي.
يتمثل أساس عملنا وتفكيرنا داخل المؤسسة في تبني إجراءات قانونية معتدلة ،الكفاءة المهنية ،االجتهاد،
الصدق والمسؤولية المجتمعية تجاه المجتمع الدولي .وهو األمر الذي يساهم بالضرورة في إقامة عالقات
صداقة وشراكة
عالمية.
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ينصب تركيزنا على مجال الطاقات المتجددة ،وخاصة الهيدروجين العضوي وخاليا الوقود .ويتمثل
شركاؤنا المستهدفين في الجامعات ومراكز البحوث والتنمية ،منظمات وهيئات حماية البيئة ،والجهات
المانحة ،والوزارات والحكومات واألفراد والشركات وغيرها.
يوجد تعاون بحثي قائم ومستمر بين ألمانيا(بون) ودول أخرى .ولذلك نحن نؤيد أهمية تقديم الدولة للدعم
الكافي القامة مكاتب في هذه الدول ،على غرار المكتب الذي تعتزم مؤسستنا إنشاؤه في
القاهرة(ICEPS Kairo).
نوجه دعوتنا هذه إلى كافة الدول الخمس والعشرون في المنطقة.

فلترسل لنا رسالتك ودعنا نعمل معا لوضع الحلول المناسبة من أجل
بلدكم،
من خالل تكنولوجيات الطاقة النظيفة من بون المستدامة.
وتفضلوا بقبول خالص التقدير

Yours sincerely

Heinz Sturm
Chairmen ICEPS & CTC BONN

