
 

 

   

 

 

 

 

 

 البيئية إيكوطاقة لعالمة األوروبي المواطن جائزة يمنح االوروبي البرلمان 

 

 

 

ي أكير 
 
ي  40إيكوطاقة هي عالمة بيئية غير ربحية للطاقة المتجددة. تعمل إيكوطاقة ف

 
بلدا حول العالم وتعمل عىل االنتشار ف

  .جميع انحاء العالم

لمزيد من  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/


 

 

 

هي واحدة  المتجددة،العالمة البيئية الدولية وغير الربحية للطاقة  إيكوطاقة،نحن فخورون بأن نعلن أن 

ي  ن عىل جائزة المواطن األوروب   !2020من الحاصلير

 

ي منذ عام  لمان األوروب  ي من قبل الي  ي تعزيز  2008تم منح جائزة المواطن األوروب 
ن
إلنجازات استثنائية ف

ي االتحاد 
ن
ي ف

ي تسهيل التعاون عي  الحدود أو عي  الوطنن
ن
ن أو ف ن المواطنير التفاهم المتبادل والتفاعل بير

ي   .األوروب 

 

ي التخفيف من تغير  إيكوطاقة،كأسباب الختيار 
وتحقيق  المناخ،ترسد لجنة التحكيم مساهمة إيكوطاقة فن

 أهداف التنمية المستدامة وتعزيز مصادر الطاقة المتجددة. 

 

 

 

 

 

ي نفس الوقت ” 
ن عىل اختيار كهرباء صديقة للبيئة وفن تشجع العالمة البيئية إيكوطاقة المستهلكير

ي البلدان النامية. 
مرشح ممتاز لجائزة  إيكوطاقة هي تساعد عىل زيادة التمويل للطاقة الشمسية فن

ي بمعايير التقييم بشكل جيد للغاية
ي وتفن  " .المواطن األوروب 

 

ي وممثىلي المنظمات لجنة تحكيم  -  لمان األوروب  ي المكونة من أعضاء الي  جائزة المواطن األوروب 

 غير الحكومية



 

 

،يقول ستيفن  ي الجمعية الفنلندية للحفاظ عىل الطبيعة:  فانهولمي
ن
 مدير برنامج إيكوطاقة ف

ي لجميع  ا من االتحاد األوروب 
ً
اف ا أن نرى أن العالمة البيئية إيكوطاقة الخاصة بنا تتلفى اعيى

ً
"يسعدنا جد

ن بالبيئة. تعتي  العالمة البيئي ن المهتمير ي نقوم بها لتعزيز دور المستهلكير
ة الخاصة بنا أداة غير األعمال النى

ي سوق الطاقة. إن الحصول عىل جائزة 
ن
ي ف ي زيادة الوعي بشأن الطبيعة والتنوع البيولوج 

ن
ربحية للمساعدة ف

ي 
ي هلسنكي عىل مدار السنوات الثمابن

ن
ا بالعمل الرائع الذي قام به فريقنا ف

ً
اف ي ليس فقط اعيى المواطن األوروب 

ا تقدير لجميع الرس   الماضية،
ً
ي تحمل بل هو أيض

ي تستخدم الطاقة النى
كات واألرس والسلطات العامة النى

ي العديد من البلدان
ن
 ." عالمة إيكوطاقة ف

 

ي تحمل عالمة إيكوطاقة 
ي الطاقة النى

تستوفن

)الكهرباء والغاز والتدفئة( معايير االستدامة 

ي 
المعتمدة من قبل المنظمات البيئية وتساعد فن

ي تخفف من فقر ا
ي تمويل المشاري    ع النى

لطاقة فن

ي عام 
البلدان النامية. تم إطالق عالمتنا البيئية فن

ويتم دعم إيكوطاقة من خالل شبكة من  2013

ي أوروبا 34يقع  الحكومية،المنظمات غير 
 .منها فن

 

 .)باللغة الفنلندية( اإلعالن األصىلي هنا يمكنك قراءة 

 

ي 
رس  فن

ُ
اير  ١٢ن  ٢٠٢١في 
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