
 

 

 

 

 

 

 

 

 لوكسمبورغ في الثقافية االجتماعية التعاونية المؤسسات تستخدم اآلن،

  أيًضا إيكوطاقة

 

 "La nuit des Lampionsتم التقاط الصورة خالل إحدى فعالياتهم "

ي أكير 
 
بلدا حول العالم وتعمل عىل  40إيكوطاقة هي عالمة بيئية غير ربحية للطاقة المتجددة. تعمل إيكوطاقة ف

ي جميع انحاء العالم. 
 
 االنتشار ف

 االتصال بنا او  موقعنا من صفحتنا الرسمية، كما يمكنك االطالع أكير عىل مقالتنا عىل  لمقال هذا الملف هو ترجمة

 لمزيد من المعلومات. 

https://www.ekoenergy.org/toyota-baltic-as-uses-ekoenergy-labelled-renewable-electricity/
https://www.ekoenergy.org/
https://www.ekoenergy.org/
https://www.ekoenergy.org/about-us/contact-us/
https://www.ekoenergy.org/about-us/contact-us/


 

 

 

 األخبار: 

ي لوكسمبورغالمؤسسات التعاونية االجتماعية الثقافية 
ن
ن ف   :تشير إىل منظمتير

 Coopérations Asbl و Société Coopérative  األوىل هي منظمة اجتماعية ثقافية غير ربحية تركز

عىل الفن والثقافة والمشاركة االجتماعية ومساعدة الناس عىل تحقيق إمكاناتهم. واآلخر عبارة عن مؤسسة 

توفر فرص عمل لألشخاص الذين يعانون من إعاقات  ذات توجه اجتماعي واقتصادي تعمل كورشة عمل

وع سوق  ي صناعة الخدمات الغذائية وبستنة المناظر الطبيعية والفن. كما تم تنفيذ مشر
ن
نفسية اجتماعية ف

ي بداية عام 
وات لمطعمهم 2020البستنة فن ا، Eis Kichen من أجل زراعة الخضن ً من المتوقع افتتاح  أخير

ي األشهر 
 .المقبلةموقع للتخييم فن

 

ي تحمل عالمة 
ن استهالك الطاقة الت  بضع سنوات. أجرينا مقابلة مع  إيكوطاقة قبلاختارت كلتا المنظمتير

 كريستوف كريمر من أجل الحصول عىل مزيد من المعلومات حول التعاون. 

 

ي تحمل عالمة إيكوطاقة ؟ 
ما هي القوة الدافعة وراء قرارك باستخدام الكهرباء الت 

 ك بأنها كانت الخطوة الصحيحة؟ما الذي أقنع

ي تحمل عالمة 
ا  إيكوطاقة خياًرا كان اختيار الطاقة الت 

ً
وجاءت المبادرة بشكل أساسي من مورد  وواضًحا،بسيط

ي لوكسمبورغ 
 اختياراكتشفنا أنه من الممكن  سنوات،. عندما وضعوا عقدنا قبل بضع Eidaالطاقة فن

نا يتماسر هذا االختيار مع أهداف  إيكوطاقة.  ناه عندما اخي  االستدامة لدينا تماًما ويتبع المسار الذي اخي 

لقد كنا منظمة ذات تأثير مجتمعي عىل مدى السنوات الثالث  ذلك،مزود الكهرباء الخاص بنا. عالوة عىل 

ي الجديد الذي أنشأته لوكسمبورغ 
ي  التعاونيات،مثل  لمنظمات،الماضية. هذا هو الوضع القانونن

ي تعمل فن
الت 

ي أن يكون لها تأثير عىل المجتمع. لهذا قط
ي ترغب فن

ي واالجتماعي والت 
عندما  السبب،اع االقتصاد التضامتن



 

 

كان اختياًرا رسيًعا ألن العالمة البيئية تتوافق مع قيمنا ومشاركتنا البيئية.   إيكوطاقة، Eida علينا عرضت 

 بتبسيط عملية االلتصاق.  Eidaقامت 

ي تحمل 
اء الكهرباء المتجددة الت   عالمة إيكوطاقة؟كيف سارت عملية شر

 

اء  ي تحمل عالمة  سهلة،كانت عملية الشر
ي استهالك الطاقة الت 

ن
 إيكوطاقة. لقد وقعنا للتو عقدنا وبدأنا ف

ي المزيد من الممارسات البيئية واألخالقية. م
ن
ي االنخراط ف

ن
ن نحن نثق بمزودنا ألنهم يعلمون أننا نرغب ف

لدينا الفرصة للحفاظ عىل كوكب األرض وكذلك مساعدة المشاري    ع  البيئية،خالل اختيار هذه العالمة 

ي 
كة إيكوطاقة. مثل تلك الممولة من خالل صندوق المناخ التابع  قدًما،المختلفة عىل المضن أما بالنسبة  لشر

ا 
ً
ي موضوع الطاقة المتجددة. نود أيض

ه. لنا فنحن نحاول نشر الوعي خاصة فن تقليل استهالكنا للطاقة وتأثير

لذلك من المهم بالنسبة لنا دعم الطاقات المتجددة. ومع  أفضل،هدفنا هو استخدام طاقة أقل وبطريقة 

وع البستنة  للطاقة،سيكون الهدف هو تقليل استهالكنا  الطويل،عىل المدى  ذلك، ومن هنا جاء مشر

ن المنتج  ة )خط مبارسر بير ي هذا الذي قمنا بتنفيذه من أجل تسهيل سلسلة تسويق قصير
السوف 

 والمستهلك(. 

ة  ة،لقد تحدثت بالفعل عن ذلك لفي  ي القرارات  وجير 
 
ولكن هل يمكنك التوسع ف

ي اتخذتها لتكون أكير 
 إيكوطاقة؟إىل جانب استهالك  استدامة،األخرى الت 

 

ي قضايا االستدامة لسنوات. عىل مدى السنوات الخمس 
ن الذين  الماضية،لقد انخرطنا فن قمنا بدعم المزارعير

ي الوقت 
،ينتقلون نحو المزيد من األساليب الزراعية البيئية أو الذين فعلوا ذلك بالفعل. فن ندعم بنشاط  الحاىلي

ي المنطقة من خالل تزويدهم 
ن فن ن العضويير ن من المزارعير عنا بمبلغ  ذلك،بالعمال. عالوة عىل اثنير  10000تير

ا عالمة
ً
ي لوكسمبورغ. لدينا أيض

وهي  SuperDrecksKëscht يورو لفتح أول متجر بقالة خاٍل من التغليف فن

ي تدير نفاياتها بطريقة صديقة للبيئة. 
كات الت  منح للشر

ُ
ا،عالمة ت ً ي  أخير

،فن ن  ديسمير سنفتح متجًرا لتمكير



 

 

ن م ن المحليير ة من المنتجير ة للمنتجات لتنتقل مبارسر ن بيع منتجاتهم وتسهيل سلسلة تسويق قصير

 .دون أي وسيط المستهلك،المنتج إىل 

 

عىل أسئلتنا! نأمل أن تلهم أعمالهم المستدامة اآلخرين وتشي    ع  إيكوطاقة واإلجابةنشكر التعاون عىل اختيار 

 .٪100االنتقال نحو عالم متجدد بنسبة 

 

ن عىل ترخيص  ا أن نشكر الحاصلير
ً
ي تحمل عالمة  إيكوطاقة للعملنود أيض

 إيكوطاقة. معنا وتوفير الكهرباء الت 

ا لن يكون نجاح  بدونهم،
ً
ي لوكسمبورغ.   Eida . نشكرإيكوطاقة ممكن

 بشكل خاص عىل جهودهم فن

 

YouTube وTwitter وInstagram وLinkedIn و Facebook تابعنا عىل دائم،للبقاء عىل اطالع 

 . Xingو

 

ي 
شر فن

ُ
 2020سبتمير  17ن

https://www.facebook.com/EKOenergy.ecolabel
https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.linkedin.com/company/ekoenergy-ecolabel/
https://www.instagram.com/ekoenergy/
https://www.instagram.com/ekoenergy/
https://twitter.com/EKOenergy_
https://twitter.com/EKOenergy_
https://www.youtube.com/channel/UCJtqduD7ghXHFM0uU06J7TA
https://www.youtube.com/channel/UCJtqduD7ghXHFM0uU06J7TA
https://www.xing.com/companies/ekoenergie

