
 

 

 

 

العالمات البيئية وما تجلبه إلى سوق الطاقة 

 المتجددة
 

 

ي أكير 
 
ي  04إيكوطاقة هي عالمة بيئية غير ربحية للطاقة المتجددة. تعمل إيكوطاقة ف

 
بلدا حول العالم وتعمل عىل االنتشار ف

  .جميع انحاء العالم

مزيد من ل االتصال بنا او  موقعنا من صفحتنا الرسمية، كما يمكنك االطالع أكير عىل مقالتنا عىل  لمقالهذا الملف هو ترجمة 

 .المعلومات

https://www.ekoenergy.org/1000000-e-raised-for-renewable-energy-projects/
https://www.ekoenergy.org/1000000-e-raised-for-renewable-energy-projects/
http://www.ekoenergy.org/
http://www.ekoenergy.org/
https://www.ekoenergy.org/about-us/contact-us/
https://www.ekoenergy.org/about-us/contact-us/


 

 

 

 

نسمع أشخاًصا يعلقون عىل أن مستهلكي الطاقة مرتبكون وأن وجود "العديد من العالمات  آلخر،من وقت 

ي هذا االرتباك. نحن نتفق عىل أن سوق الطاقة يمكن أن يكون 
 
ا،البيئية" يساهم ف ً ليس لهذا  ولكن هذا  محير

ح الغرض ي الضوء عىل هذا الموضوع وشر
ي هذه المقالة نود أن نلق 

 
مه الذي تخد السبب عىل اإلطالق. ف

ي اعتبار أسماء المنتجات خاطئة كعالمات بيئية وكيف يمكن للمؤسسات  البيئية،العالمات 
ولماذا ال ينبغ 

ي تمكير  مستهلكي الطاقة
 
ي المساعدة ف

 .العامة والمجتمع المدن 

 

 هل هناك العديد من العالمات البيئية للطاقة المتجددة؟  -1

 لقطاعات مختلفةدعونا ال نخلط بير  العالمات البيئية 

ي  البيئية،قبل الوصول إىل استنتاج حول عدد الملصقات 
 التأكد من القطاع )القطاعات( الت 

ً
 يجب علينا أوال

مير  جميع فإن تض المثال،عىل سبيل  المتجددة،تغطيها كل عالمة بيئية. عند الحديث عن مبيعات الطاقة 

ي قطاعات مختلفة
ي تعمل ف 

 ال يؤدي إال إىل حدوث ارتباك! غالًبا ما يتم وضع العالمات البيئية األخرى الت 

اء أو التجارة العادلة أو السياحة المستدامة أو محاسبة الكربون أو القطاعات  ي الخض 
العالمات البيئية للمبان 

ا من الملصقات 
ً
ا جد ً ا كبير

ً
ا بأن هناك عدد

ً
ي كومة واحدة عن طريق الخطأ. هذا يخلق انطباًعا خاطئ

األخرى ف 

ة. مع القليل من البحث الكتشاف اإلجاب الشائع،ية لالختيار من بينها. من السهل تجنب هذا الخطأ البيئ

ي  يوجد،لقد أجرينا بالفعل البحث نيابة عنك ويمكن أن نقدم لك اإلجابة مقدًما: ال  الحظ،لحسن 
 الواقع، ف 

ي مجال الطاقة المتجددة. 
ي تعمل ف 

ي هذه المقالة سوف نوضسوى عدد قليل من العالمات البيئية الت 
ح ف 

،هذا بشكل   !لذا يرجر القراءة أكير

 

ي هو المفتاح
 
 التوافر الجغراف



 

. ال تقدم العالمات البيئية الوطنية أي احتماالت  ي
 
ي يجب مراعاتها هي التوافر الجغراف

النقطة التالية الت 

ات ممكنة ال يؤدي إال إىل خارج بلدهم. إن وضع العالمات البيئية المحلية من مختلف البلدان مًعا كخيار 

ي لالرتباك من خالل إجراء فحص شي    ع لمعرفة مكان عمل 
ا حل السبب الثان 

ً
حدوث ارتباك. من السهل أيض

ي مناطق مختلفة 
 
ها قابلة للتطبيق ف العالمة البيئية. هل يقدمون معلومات متوفرة بلغات مختلفة؟ هل معايير

؟ومتاحة بلغات مختلفة؟ هل هم منفتحون للتعاو   ن مع أصحاب المصلحة المحليير 

 

ي سويرسا عىل سبيل 
 
ي السويد العالمة البيئية  ،NatureMade هناك عالمة بيئية محلية تسىم المثال،ف

 
وف

ي النمسا يوجد بها عالمة تسىم Bra Miljöval المحلية هي 
 
كل هذه العالمات البيئية  .Umweltzeichen وف

 .وبالتاىلي فهي ليست ذات صلة خارج هذه البلدان جغرافية،لها منطقة 

 

تعد ألمانيا االستثناء الوحيد حت  اآلن. يبلغ استهالك الكهرباء  البيئية،نظًرا لوجود العديد من العالمات 

ي ألمانيا أكير من 
اواط  055السنوي ف  كة  0555مع وجود أكير من  ساعة،تير ومنظمات غير حكومية  طاقة،شر

اية والعديد من معاهد البحث. يعكس عدد العالمات البيئية حجم وديناميكيات السوق بيئية نشطة للغ

ي السوق األلمانية ملصقات
 OK Powerو TÜV Süd الخاصة ب  EE األلمانية. تشمل العالمات الموجودة ف 

 .والعديد من العالمات األخرى Grüner  Stromو

 

كات   الطاقةاإلعالنات الذاتية وعالمات الرب  ح من قبل شر

كات الطاقة. قد تبدو  ي تبيعها شر
ي الت 

ا التميير  بير  الملصقات البيئية ومنتجات اإلعالن الذان 
ً
من المهم أيض

لكنها ببساطة منتجات طاقة يسميها البائعون بشكل مختلف. هذا هو  بيئية،هذه األسماء مثل ملصقات 

ة ي أن هذه هي فئة "التصنيفات" حيث نرى األعداد الكبير
قط أسماء! ف تسميات،. لكن هذه ليست السبب ف 

ي بأسماء خيالية  تبيعه،وبنفس سهولة تسمية المنتج الذي 
ا تسمية منتجات اإلعالن الذان 

ً
من السهل أيض

كات الطاقة حيث-وجعلها بمثابة ملصقات بيئية   .نجد العديد من حاالت هذا تقريًبا مثل شر



 

 

ا( من العالمات البيئي للرب  ح،نوصي بالتميير  بير  الملصقات البيئية غير الهادفة 
ً
ي مثل )عدد قليل جد

ة الت 

كات الخاصة ي تملكها وتديرها الرسر
 .تديرها المنظمات البيئية غير الحكومية وتلك الت 

 

ي تستهلك الطاقة 
كات الت  ا إعالنات ذاتية من قبل الرسر

ً
ي تبد المتجددة،هناك أيض

المات و وكأنها عوالت 

إيكولوجية خارجية. عىل الرغم من أننا نقدر اختيارهم الستخدام مصادر الطاقة المتجددة وأخذوا زمام 

ي يبدو وكأنه مطالبة خارجية مدعومة من طرف ثالث هو  بشأنها،المبادرة للتواصل 
فإن جعل اإلعالن الذان 

 .ببساطة غير دقيق

 

تغطي ما يسىم ب "الملصقات البيئية من النوع األول" سمات متعددة ويتم التحقق منها بواسطة جهة 

ي سوق الطاقة 
ي تحقق كل ما ذكرناه  بالتجزئة،خارجية. ف 

بينما  عاله،أتعد إيكوطاقة هي العالمة الوحيدة الت 

ي 
ي نفس الوقت بأوسع توافر جغراف 

 .تتمتع ف 

 

 عالمات البيئية؟هو الدور الذي تلعبه ال ما -2

 وهدفهم جميًعا هو  خارجية،ال يوجد سوى عدد قليل من العالمات البيئية غير الهادفة للرب  ح من جهات 

 .نفسه: مساعدة المستهلكير  عىل االستفادة بشكل أكير من عقود الطاقة الخاصة بهم

 

ي سوقالمشاركة النشطة من المستهلكير  هي جزء من تحول الطاقة. هناك العديد من الجه
 ات الفاعلة ف 

انيات وتوقعات وقدرات واحتياجات مختلفة. بعض المستهلكير  سعداء بالتعرفة  اء،االطاقة بمير   لخض 

ي  معينة،والبعض اآلخر يريد الحصول عىل طاقته من محطة طاقة 
ي االستثمار ف 

والبعض اآلخر يرغب ف 

ا،منشآته الخاصة ويصبح 
ً
 لبيئية بشكل جيد مع هذا المشهد منوما إىل ذلك. تتالءم العالمات ا مستهلك

 .المتطلبات المختلفة



 

 

ي يتعير   المناخ،ال يوجد حل واحد كبير إلنهاء المعركة ضد تغير 
ة الت   ولكن هناك الكثير من الخطوات الصغير

اتخاذها. لهذا السبب قمنا بتطوير عالمة إيكوطاقة بطريقة يمكن دمجها مع أي طريقة لمصادر الطاقة 

ة  المتجددة، ة. إن الحصول عىل موافقة منظمة خبير ة وكذلك األش الصغير كات الكبير ي تستخدمها الرسر
والت 

،غير ربحية يسهل عىل  ي الطاقة المتجددة ذات العالمات  والصغار،الكبار  المستهلكير 
اتخاذ اإلجراءات تق 

زمة كاملة صول عىل حلذلك يصبح من السهل عىل المستهلك الح أخرى،البيئية بمعايير معينة ولها فوائد 

 من جمع جميع المعلومات بأنفسهم
ً
 .من خالل الذهاب إىل الطاقة ذات العالمات البيئية بدال

 

ي هذا 
فإن وجود تسميات مختلفة تؤكد عىل جوانب مختلفة وتصل إىل مجموعات مستهدفة  الصدد،ف 

ا للسوق. إن التطور وتنوي    ع الطلب ليس سوى جانب وا
ً
حد من جوانب السوق مختلفة يعد أمًرا جيد

ء،المتنامية بعد كل  ي
 فلماذا ال توجد إرشادات مختلفة التخاذ خيارات أفضل؟ شر

 من إرباكهم؟-3
ً
 كيفية تمكير  المستهلكير  بدال

ي 
ندعو كل أولئك الذين يقلقون بشأن االرتباك إىل أن يكونوا قدوة يحتذى بها. ال تعد التقارير الطويلة الت 

درج و / أو تقارن المل
ُ
،صقات البيئية مفيدة بشكل عام ت ات كما أن العثور عىل المعلومات ذ  للمستهلكير 

ي مناطق  البيئية،الصلة ليس باألمر السهل عندما يتم شد العالمات 
ي تعمل ف 

ًعا. معظم م مختلفة،الت 

ي ظل ظروف ومناطق جغرافية 
فاصيل وكلما زادت الت مختلفة،الملصقات البيئية غير قابلة للتطبيق ف 

 من  المدرجة،
ً
فإن اتخاذ إجراءات من خالل اختيار الطاقة  ذلك،زادت صعوبة تلك التقارير الطويلة. وبدال

ي أوسع سيكون لها تأثير أقوى. كما أن 
ي لها نطاق جغراف 

الموسومة بالعالمات البيئية والحلول الداعمة الت 

ين،المناقشات النظرية حول الموضوع تربك   من توضيح ا الكثير
ً
 !تألمر. األعمال أعىل صوتا من الكلمابدال

 

ي تنضم إىل 
كات الت  كات  ٪055وتتحول إىل طاقة متجددة بنسبة  RE100إن الرسر تلهم العديد من الرسر

ا من ال ينتقلون إىل الطاقة المتجددة 
ً
بل يتخذون خطوة إضافية باختيار  فحسب،األخرى. هناك أيض

ي تحمل عالمة 
اء الطاقة المتجددة والمستدامة بنسبة باإلضافة  إيكوطاقة. الطاقة الت   ،٪055إىل شر



 

ي البلدان 
 
ي نمولها ف

ي مشاري    ع الطاقة النظيفة الجديدة الت 
 
ا ف

ً
كات أيض   لنامية،اتساهم هذه الرسر

ً
فضال

ي حمالت االتصال الخاصة بنا وأعمال المنارصة لمصادر الطاقة 
 
عن دعمنا كمنظمة غير حكومية بيئية ف

ي العديد من 
 
 البلدان. المتجددة ف

ي تحمل عالمة 
ي تتوفر مصادر الطاقة المتجددة الت 

 
ي وخارجه إيكوطاقة ف  االتحاد األوروب 

ي ذلك المفوضية األوروبية. هل هناك حاجة لتطوير ملصق  حذوها،نأمل أن تحذو السلطات العامة 
 
بما ف

ي باستخدام أموال دافغي  اء عىل مستوى االتحاد األورونر
ائب،للطاقة الخض  عل؟ بينما هو موجود بالف الض 

ي إيكوطاقة 
 
ي عىل  متاحة ف ي وخارجه. نحن نشجع بشدة جميع مؤسسات االتحاد األورونر االتحاد األورونر

ي استخدام 
ي كل مكان توجد فيه ٪055البدء ف 

ي تحمل عالمة إيكوطاقة ف 
 .من الطاقة الت 

 

ي تمكير  مستهلكي الطاقة زيادة الوعي حول إنتاج الطاقة المتجددة
وحول كيفية تشكيل خيارات  يعت 

المستهلكير  للسوق. إن دعم العمل الذي تقوم به الملصقات البيئية الحالية ، ومشاركة المعلومات حول 

 
ً
ا طويال

ً
 !عملهم وحت  ذكرها عىل وسائل التواصل االجتماعي يمكن أن يقطع شوط

 

إن الخطط غير الواقعية إلنشاء عالمات شاملة أو توحيد العالمات البيئية الوطنية للحد من الخيارات 

ي 
ي السوق من شأنها أن تخلق مناقشات طويلة وغير مثمرة من شأنها أن تؤخر فقط العمل المناج 

المتاحة ف 

، ي السوق مع أي  أكير
تنا ف  . يسعدنا مشاركة خير  من تمكير  المستهلكير 

ً
وكما هو  تم،مهصاحب مصلحة بدال

 نرحب بأي دعم لزيادة رؤيتنا لتوسيع نطاق وصولنا إىل أبعد من ذلك.  دائًما،الحال 

ي 
 
شر ف

ُ
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