
 

 

 

 

 

 

 

 لنتحدث عن الطاقة الكهرومائية

 

ي أكير 
 
بلدا حول العالم وتعمل عىل  04إيكوطاقة هي عالمة بيئية غير ربحية للطاقة المتجددة. تعمل إيكوطاقة ف

ي جميع انحاء العالم. 
 
 االنتشار ف

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

 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/


 

 

البيئية هو مساعدة المستهلكير  عىل تحديد واختيار  أحد أسباب إطالقنا لعالمة  إيكوطاقة

منتجات الطاقة المتجددة األكير مالءمة للبيئة المتاحة. بصفتنا منظمة غير حكومية للحفاظ عىل 

ها عىل التنوع  الطبيعة، فإن أولويتنا فيما يتعلق بالطاقة المتجددة هي بالطبع استدامتها وتأثير

 . ي  البيولوج 

 

ة من  ال تزال الحظ،لسوء  ي أجزاء كثير
 
عىل  لعالم،االطاقة الكهرومائية تشكل غالبية إنتاج الطاقة المتجددة ف

ث بدأت حي أوروبا،الرغم من اإلمكانات الهائلة والمتنامية للطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وهذا يشمل شمال 

ي عام  إيكوطاقة رحلتها عالمتنا البيئية 
 
. نحن ندرك أن العديد من منشآت الطاقة الكهرومائية الحالية 3102ف

 .ليست مستدامة ويمكن تحسير  عملياتها حتى ال تكون هناك حاجة إليها

 

ي تحمل عالمة 
 :نتلقى أسئلة مثل إيكوطاقة،كلما تواصلنا بشأن الطاقة الكهرومائية التى

ة؟"  "هل تعمل بالطاقة الكهرومائية الصغير

ة؟هل "  "توافق عىل الطاقة الكهرومائية الكبير

اء" ي الخض 
 LEED لكن محطة الطاقة الكهرومائية هذه ال تتناسب مع متطلبات العمر لنظام تصنيف المبان 

 "، فلماذا توافق إيكوطاقة عىل ذلك؟

 

ي هذه 
ي نتلقاها غالًبا بشأن الطاقة ال المقالة،ف 

ها من األسئلة التى هرومائية كسنجيب عن هذه األسئلة وغير

ي تحمل عالمة 
 إيكوطاقة. التى

 

 

 



 

 

ية مقابل أهدافنا المتعلقة بالطاقة المتجددة  يجب أال تدفع الحياة الي 

 

لماذا تعتير استدامة قطاع الطاقة الكهرومائية مهمة؟ الجواب واضح: أسماك المياه العذبة المهاجرة من 

أن أعداد أسماك المياه العذبة  دراسةأكير الحيوانات المهددة باالنقراض عىل هذا الكوكب. وجدت 

ي المحيط. تعتير 
 
ي جميع أنحاء العالم تنخفض بشكل أرسع من األنواع المهاجرة عىل اليابسة وف

 
المهاجرة ف

ي تمنع هجرة األسماك وبالتالي منع وصولها إل مناطق  الكهرومائية،سدود الطاقة 
حد أ التفري    خ،التى

ي األسباب. كما أن فقدان الموائل بسبب إعاد  .ة توجيه فروع األنهار لتوليد الطاقة المائية له تأثير سلتر

 

 

ا 
ً
  World Fish Migrationمن قبل مؤسسة المياه العذبة المهاجرة الكوكب ألسماكلمؤرسر وفق

Foundation،  ي الخمسير  عاًما شهدت أوروبا أكير
ي أعداد أسماك المياه العذبة المهاجرة ف 

انخفاض ف 

 بنسبة  الماضية،
ً
ا مذهال

ً
ي مع  ،٪ 32حيث شهدت انخفاض تليها أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكاريتر

 .تخفيض ٪48نسبة 

 

تدافع إيكوطاقة عن حلول عملية لنقل صناعة الطاقة المتجددة 

ف إل جعل مستهلكي الطاقة أكير وتهد استدامة،إل مكان أكير 

 بتأثير توليد الطاقة المتجددة عىل البيئة. تشكل الطاقة 
ً
وعيا

من القدرة العالمية لتوليد الكهرباء  ٪01أكير من الكهرومائية 

 ، وال تزال تكنولوجيا الكهرباء المتجددة األساسية،  المتجددة

وبالتالي فإن المطالبة بممارسات مستدامة من قطاع الطاقة 

ا ً ا كبير
ً
 .الكهرومائية تحدث فرق

 

https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/07/migratory-freshwater-fish-decline-globally/?fbclid=IwAR0B4INIu00eCeyys6WxObctbm5O_p9c0LpRxUJYFGbqDi1n00vFGt5jMcg
https://www.nationalgeographic.com/animals/2020/07/migratory-freshwater-fish-decline-globally/?fbclid=IwAR0B4INIu00eCeyys6WxObctbm5O_p9c0LpRxUJYFGbqDi1n00vFGt5jMcg
https://worldfishmigrationfoundation.com/living-planet-index-2020/
https://www.ren21.net/gsr-2020/chapters/chapter_01/chapter_01/
https://www.ren21.net/gsr-2020/chapters/chapter_01/chapter_01/
https://www.iea.org/reports/hydropower
https://www.iea.org/reports/hydropower


 

 

ا إلظهار الطموح 
ً
،استغرق صناع القرار والمستثمرون عقود ي

 ومع ذلك يتمتع المستهلكون المناخ 

بالقدرة عىل تشكيل قطاع الطاقة من خالل اتخاذ إجراءات فورية. من خالل السماح لمستهلكي إيكوطاقة 

ي 
 
ي االتجاه الصحيح.  اتصاالتهم،باستخدام شعارنا ف

 
كيف   ذن،إنود تشجيع جميع الخطوات اإليجابية ف

ي تحمل عالمة إيكوطا
 قة؟تختلف الطاقة الكهرومائية الت 

 

منشآت الطاقة الكهرومائية الجديدة وتتطلب  إيكوطاقة عىلال توافق  -1

 تدابير االستدامة عىل المنشآت القائمة

ي تحمل عالمة 
ي الطاقة الكهرومائية التى

اذ خطوات للتأكد من اتخ اإلضافية،االستدامة  إيكوطاقة بمعايير تق 

. ما هو مألوف لدى الكثير  ي  ين هو أن المعايير والعالمات البيئية تتطلبإضافية لحماية التنوع البيولوخر

ي تض  بالنظم البيئية المحلية. ال توافق  "،تركيبات "جديدة
ي حير  أن سدود الطاقة المائية الجديدة هي التى

ف 

كيبإيكوطاقة عىل بناء سدود جديدة ويلزم تجديد موافقة   .سنوات 0الطاقة الكهرومائية كل  إيكوطاقة ليى

 

ي من مصادر الطاقة 
فإن إيكوطاقة تجعل من  الكهرومائية،نظًرا ألن غالبية توليد الطاقة المتجددة يأنى

ي  ي قد تض  بالتنوع البيولوخر
السهل عىل مستهلكي الطاقة الذهاب إل طاقة مائية أكير استدامة من تلك التى

. يمكنك قراءة المزيد حول معايير االستدامة الخاصة ب إيكوطاقة  اختصار،ب. هناللطاقة الكهرومائية   المحىلي

كيب،ال يتعلق األمر بحجم  ي  اليى
 .بل يتعلق بالتأثير البيت 

 

 :الكهرومائية العنارص التالية إليكوطاقة للطاقةتتضمن معايير االستدامة 

 

  ي حوض الماء
أن تمر بمفردها عند الحاجة إل منشآت الطاقة يمكن ألنواع األسماك النموذجية ف 

 .الكهرومائية عند المنبع والمصب

 ا كافًيا وغير منقطع للمياه عير القناة االلتفافية أو عير التوربينات
ً
 .يضمن تشغيل المحطة تدفق

https://www.ekoenergy.org/ecolabel/
https://www.ekoenergy.org/ecolabel/


 

 

  ي
ي قسم المسطح المان 

 
ي النظم اإليكولوجية للنهر ف

 
ي تعيش وتتكاثر ف

تتوفر موائل األنواع التى

 .وجد محطة الطاقة الكهرومائيةحيث ت

  ي تم إنشاؤها قبل  إيكوطاقة إال ال تنطبق العالمة البيئية
عىل توليد الطاقة من السدود والحواجز التى

 .3102يناير  0

كة  ي لشر
يورو / ميغاواط ساعة من استهالك الطاقة  1.01يذهب  إيكوطاقة،من خالل الصندوق البيت 

ي تعيد موائل األنواع المائيةالكهرومائية إل مشاري    ع ترميم األ 
 .نهار التى

ا مقطع الفيديو القصير الخاص بنا حول معايير الطاقة الكهرومائية 
ً
 :Youtube أليكوطاقة عىلشاهد أيض

ature=emb_titlercUNh7vCKo&fe-https://www.youtube.com/watch?v= 

 

ي يساعد مستخدمو  -2
 
 تمويل مشاري    ع ترميم األنهار إيكوطاقة ف

 

كة إيكوطاقة مشاري    ع ترميم قاع  ي ذلك إزالة السدود. وهذ النهر،يمول صندوق البيئة التابع لشر
ي بما ف 

ا يعت 

ي  ي وإيجانر
ون الكهرباء القادمة من منشآت الطاقة الكهرومائية يمكنهم إحداث تأثير إضاف  أن أولئك الذين يشيى

 . لتنشيط أنواع األنهار من خالل اختيار ملصق إيكوطاقة

 

ي 
ي أجزاء من العالم حيث يتم بيع الطاقة المتجددة التى

  تحمل عالمة إيكوطاقة. حتى تتم هذه المشاري    ع ف 

ي فنلندا وألمانيا. تشمل   اآلن،
ي تحمل عالمة إيكوطاقة موجودة بشكل أساسي ف 

كانت الطاقة الكهرومائية التى

ي حصلت عىل تمويل بفضل مستخدمي إيكوطاقة ما يىلي 
 :المشاري    ع التى

 

  ي
  BUND Niedersachsen بالتعاون مع ألمانيا،استعادة موائل بلح البحر المهددة باالنقراض ف 

https://www.youtube.com/watch?v=-rcUNh7vCKo&feature=emb_title


 

 

 ة ي منطقة مستجمعات مياه بحير
 
ي ف

اوت البت  ، بالتعاون مع  Näsijärvi استعادة تجمعات اليى

 .(Virho - Virtavesien hoitoyhdistys) الجمعية الفنلندية للحفاظ عىل الجداول

 ي فنلندا ، بالتعاون مع جا
 
ي المياه العذبة ف

 
د باالنقراض ف

ّ
 .عة يوفاسكوالمإنقاذ بلح البحر اللؤلؤي المهد

 ي لألسماك حول سد ، بالتعاون مع الجمعية الفنلندية للحفاظ عىل  Olkkalankoski بناء ممر جانتر

 .(Virho - Virtavesien hoitoyhdistys) التيار

 ي فنلندا بالتعاون مع
 
 Kokenmäkijoki Protection إزالة حواجز هجرة األسماك ف

Organization (KVVY) 

قدم صندوق البيئة  ،3100منذ عام 

 التابع 
ً
وًعا  38ل   إليكوطاقة تمويل مشر

يورو.  811111تبلغ قيمتها أكير من 

نظًرا ألن معظم مستهلكي  نسبًيا،

الطاقة القادمة من  إيكوطاقة يختارون

 ،الشمسيةمنشآت طاقة الرياح والطاقة 

ي 
ي مكافحة فقر الطاقة ف 

فإن مساهمتنا ف 

ي تقربنا  البلدان النامية تتجاوز مليون
يورو. يمكنك قراءة المزيد عن صندوق المناخ الخاص بنا والمشاري    ع التى

 .هنامن تحقيق األهداف العالمية 

 

 

ي شارك 
ا ف 

ً
ي امتطوعو إيكوطاقة أيض

، نظمته الجمعية الفنلندية  Kemijokiالحتجاج عىل بناء سد جديد ف 

 من صندوق البيئة التابع 
ً
ا تمويل

ً
. تلقى هذا العرض التوضيحي أيض للحفاظ عىل الطبيعة فرع روفانييمي

 انتباه الجمهور الفنلندي إل الموضوع.  أليكوطاقة ولفت

 

 

https://www.ekoenergy.org/our-results/climate-fund/
https://www.ekoenergy.org/our-results/climate-fund/
http://www.ekoenergy.org/the-ekoenergy-team-rows-for-free-flowing-rivers-2/


 

 

Twitter وInstagram وLinkedIn و Facebook تابعنا عىل دائم،للبقاء عىل اطالع 

 .XingوYouTube و

 

 

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

