
 
 

 

اليوم العالمي لحقوق 
 2023المستهلك 

 تمكين المستهلكين عبر التحول إلى الطاقة النظيفة

 

 
 حزمة الحملة 



مقدمة عن اليوم العالمي لحقوق 
 المستهلك 

 
لزيادة الوعي العالمي بحقوق مارس باعتباره اليوم العالمي لحقوق المستهلك، وذلك   15في كل عام، تحتفل حركة المستهلك بيوم  

العالم، وتتولى تنسيقه   ،1983اليوم العالمي لحقوق المستهلك في عام    أُطلق. المستهلك واحتياجاته ومعترف به في جميع انحاء 

 .المستهلكون تواجهالتحديات الملحة التي ب ويقود التغيير الهادف فيما يتعلقيرفع الوعي   وهو. المنظمة العالمية للمستهلك

با للمستهلك  العالمية  المنظمة  مجموعة  200بشأن موضوع رئيسي، وأعضائنا عبارة عن    لتواصل مع أعضائنا وإشراكهمتقوم 

من   أكثر  في  للمستهلكين  العالم 100مناصرة  حول  األعضاء  . دولة  عقد  الماضي،  اإلعالم فاعلياتفي  وسائل  مع  وتفاعلوا   ،

بتوتقارير،   وأصدروا،  لديهمالمحلية   الوطنية،    عيةوقاموا  الشركاتالحكومات  على  مع  وأثّروا  مباشرة  محادثات  وأجروا   ،

السابقة. المستهلكين الموضوعات  العادل  :تشمل  الرقمي  الموثوقة،  (2022) التمويل  الذكية  ت داومضا،  (2019) والمنتجات 

 (.2015) واألنظمة الغذائية الصحية،  (2016) حيوية خارج القائمة

المستهلك،    في لحقوق  العالمي  لليوم  إدارتنا  التي يحتاجونها  ظل  األدوات  ناجحة  إلدارةنقدم ألعضائنا  األدوات . حملة  ومن هذه 

، والمصطلحات، والعمل الحالي الذي يقوم به األعضاء،  2023معلومات مهمة حول موضوعنا لعام    ؛ فهي تقدمحزمة الحملة هذه

 .ثرةالمؤنشطة األو ،والحمالت المقترحة

 

 

 كن جزًءا من حركة عالمية  

 

أجل األعضاء  ا من  يعقد  ما  عادة  المستهلك،  لحقوق  العالمي  المحلية،  فاعلياتليوم  اإلعالم  وسائل  مع  ويتفاعلون   ويصدرون ، 

بتوعية،  رتقاري على    ويقومون  ويؤثرون  الوطنية،  الحكومات  المستهلكينالشركاتعن  مع  ويتواصلون  االنضمام    من .،  خالل 

 :سوف تقوم منظمتك بما يلي ،إلينا
 

 .مشاكل المحليةعلى المنظور عالمي  إضفاءالحمالت الوطنية من خالل  تعزيز •

 .من مؤسسات حماية المستهلك في أنحاء العالم التعلم •

 .صوت مؤسستك أمام جمهور عالمي إبراز •



 عاًما 40تأثير ممتد منذ 
ظرة على  ألِق ن. العالمي لحقوق المستهلك اليوم عاًما على إطالق 40بمرور المستهلك  حماية  ستحتفل حركة، 2023في مارس 

 .مر السنين  ىالتأثير الذي أحدثناه عل
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 لحقوق المستهلك   األول اليوم العالمي  

وتقرر أن يقام  . يوم دولي لتعزيز حقوق المستهلك وجود فكرة، "أنور فضل" ، ينحقوق المستهلكفي  ناشط اقترح ال

 .سنويًا مارس 15العالمي لحقوق المستهلك في اليوم 

 

 غير األخالقي للعقاقير الترويج  

للعقاقير، ودعت   الترويج غير األخالقيد ضالمنظمة العالمية للمستهلك  بقيادة المستهلكحماية اتحدت حركة 

  إمكانية حصولتحسين إلى من قبل شركات األدوية، و المخادعة للممارسات التسويقيةالحكومات إلى وضع حد 

 .معلومات موثوقة وشفافة عن األدوية والصحة علىالمستهلك 

 

 
 

 FOODTREATYNOW#  األنظمة الغذائية الصحية

اتفاقية دولية لحماية وتعزيز النظم صياغة منظمة الصحة العالمية إلى   بدعوة المنظمة العالمية للمستهلك قامت

اجتماع اتحاد المستهلكين في األرجنتين مع البابا   ومن األحداث البارزة في هذا الشأن. الغذائية الصحية

  ر بشأن الطعام على الفوالمطالبة بعقد اتفاقية  حملتنا وتوصياتنا من أجل لعرضفي الفاتيكان  "فرانسيس"

#FoodTreatyNow . 

 

 

  ت حيوية خارج القائمة دامضا

إلى  في الكتابةشخص   228000انضم إلينا أكثر من ". القائمة خارجمضادات حيوية "سلطنا الضوء على حملة 

بالحد من استخدام المضادات  ؛ حيث طالبناهم بااللتزام ين لسالسل مطاعم الوجبات السريعةالرؤساء التنفيذي 

للتوقف   دعوات من مجموعات حقوق المستهلك وحماية البيئة، رأينا ماكدونالدز تعلن عن خططبعد . الحيوية

 .سلسلة توريد الدجاج العالمية الخاصة بها  فياستخدام المضادات الحيوية   عن
 

 

 

 
2022 

             التمويل الرقمي العادل 

عضًوا حمالت   90دشن أكثر من   

التمويل الرقمي العادل، متنوعة لدعم 

حيث شاركوا رسالتنا مع ماليين  

وقد  . المستهلكين في جميع أنحاء العالم

من القادة رفيعي   600جمعنا أكثر من  

منتدى التمويل الرقمي  المستوى في 

 11وباالشتراك مع  . الذي أطلقناه  العادل

اشتر اآلن  " من أعضائنا، أطلقنا بيان 

ونتج عن دعوتنا تغيير ". ع الحقًاوادف

رئيسي، مع التزام الحكومة األسترالية  

.بالرقابة على األمر   

 

، تضمنت الحمالت المتنوعة التي قادها 2022عام  يف

:أعضاؤنا ما يلي  

تنظم برنامج لتوعية    (الهند)شؤون المستهلكين   •

 .قرية 75عبر  الريف

• ADICAE (إسبانيا) أكشاك معلومات في    أنشأت

بشأن التمويل   لمواطنين ا  لتوعيةمدينة،   16

 .بشكل مباشر   في جميع أنحاء البالدالعادل 

• ADECOR ( رواندا)   تنظم اجتماعات مع  

، وتضغط من أجل  ة الرئيسي  األطراف المعنية

 .الخصوصية ومشاركة البيانات علىأقوى   رقابة 

مع  حواًرا  يجري   مجلس المستهلك في فيجي •

للترويج لبرنامج محو األمية    مستويات رفيعة

 .طلق مؤخًرا المالية الذي أُ 

  

. 

Consumer Council of Fiji holding a high- 



 كهرباء نظيفة  مواصالت نظيفة  منازل نظيفة 

 مصادر متجددة  نقل نشط  التدفئة

 االنتهالك  وسائل النقل العام التبريد 

 التوليد الذاتي  مركبات كهربائية الطهي 

البارد   التخزين   المصغرة الشبكات  الشحن الذكي  

 الصغيرةُ 

 استجابة الطلب  التصميم الحضري  المباني 

الطاقة: 2023تركيز    
  تمكين المستهلكين عبر التحول إلى الطاقة النظيفة

 

المستهلكين عبر  تمكين "موضوع  خلفبعد التشاور مع أعضائنا، سوف نتحد 

"التحول إلى الطاقة النظيفة  

 من المقررأوالً،  . الطاقة لسببين رئيسيين  بشأن والتحركالمستهلكين    بشأن  حوار عالمي إجراء  حاجة ماسة إلى  ثمةنعتقد أن  نحن  

ارتفاع أسعار    وفي ظل. 2023وستظل مرتفعة في عام    2022٪ بحلول نهاية عام  50أن ترتفع أسعار الطاقة العالمية بنسبة  

استطالع لرؤى في أحدث  . الغذاء والتمويل، يغير المستهلكون في كل مكان أنماط حياتهم بشكل جذري لتلبية احتياجاتهم األساسية

ستلعب زيادة  ثانيًا،  . خاصة بهملون ميزانياتهم لدفع فواتير الطاقة ال٪ أن المستهلكين يعدّ 80، أفاد أكثر من  أجريناهالذي   األعضاء

الحصول على الكارثي  إمكانية  المناخ  تغير  تجنب  في  رئيسيًا  دوًرا  التكلفة  والميسورة  والمستدامة  والموثوقة  الحديثة    ؛الطاقة 

 .٪70إلى  40حيث يُقدر أن تحوالت االستهالك ستقلل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري في المستقبل بنسبة 

 
المنازل النظيفة، والنقل  : أساسيةمناحي  الطاقة النظيفة في ثالثة    على إمكانية الحصول تتمحور إجراءات تمكين المستهلكين حول زيادة

 .يفة النظيف، وإمدادات الكهرباء النظ

 
 

 



 
 

فيما يتعلق   موحمايته ينتمكين المستهلك

 التحوالت في مجال الطاقةب
 المنظمة العالمية للمستهلك تحدثه قصة التغيير الذي 

 
المنظمة العالمية للمستهلك منذ ما يقرب من ستين عاًما، قامت خاللها المنظمة بمناصرة ودعم تعد الطاقة جزًءا من عمل 

قضايا مثل إمدادات الطاقة والموثوقة واآلمنة والميسورة التكلفة، وفقر الوقود، وكفاءة استخدام الطاقة، واألسواق الخاضعة  

 .دة مثل إدارة الطلب على الطاقة والعدادات الذكيةللمساءلة، والفواتير والتعريفات الواضحة، والتطورات الجدي

 

مع تصاعد أزمة المناخ واشتداد الحاجة إلى التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة، عززت المنظمة العالمية للمستهلك جهودنا  

حصول  "راج ، أطلقنا حملة ناجحة إلد2015في عام . إلدراج التحوالت في مجال الطاقة في جدول أعمال حماية المستهلك

، بحيث تتسق قوانين حماية (UNGCP)في مبادئ األمم المتحدة التوجيهية لحماية المستهلك  "الجميع على طاقة النظيفة

، تعاونا مع الدول األعضاء في  2022في عام (. SDG 7)من أهداف التنمية المستدامة  7المستهلك الدولية مع الهدف 

المعني بقوانين وسياسات حماية المستهلك والتابع لألونكتاد، لضمان ( IGE)الدولي  الدورة السادسة لفريق الخبراء الحكومي

 .في جدول أعمال العام القادم "حماية المستهلك والتحول في الطاقة"إدراج 

 

، سنستكمل هذا العمل؛ حيث سنحفز القادة وواضعي السياسات والمستهلكين  2023وفي اليوم العالمي لحقوق المستهلك 

 .قدًما في الرحلة نحو إجراء تغيير أسرع وأكثر عدالً للمضي 

 

ومن خالل تضافرنا، نهدف إلى دعم المستهلكين في أزمة تكاليف المعيشة وإلى تعزيز الحصول على الطاقة المستدامة على  

 .نطاق عالمي

 

 
 



 تأثير أعضائنا الممتد عالميًا 
جانب المنظمة العالمية للمستهلك، يمتلك أعضاؤنا بالفعل خبرة تمتد لسنوات في دعم المستهلكين في جميع أنحاء العالم في   إلى

 .التحول نحو أنظمة الطاقة النظيفة 

تعلق  ي فيما  موحمايته ينوقد أظهرت تحليالتنا ومشاوراتنا مع األعضاء التزاًما راسًخا تجاه إحداث تأثير في تمكين المستهلك 

 .التحوالت في مجال الطاقةب

عبر النطاقات األساسية الثالثة وهي المنازل النظيفة والنقل النظيف وإمدادات الكهرباء النظيفة، رأينا أن األعضاء يتخذون 

 .إجراءات مبتكرة لتثقيف وحماية وتمكين المستهلكين في بلدانهم

 

 المنازل النظيفة

 مستهلك، مئة ألف من أكثر تضم المتجددة للطاقة مجموعة رتدي  )هولندا(  Consumentenbondمنظمة  •
 . استدامة أكثر المنازل لتصبح لتطوير متكاملة ومشورة تدقيق وخدمة  المستدامة، للطاقة مقارنة وأداة 

زيمبابوي   في الطاقة تنظيم هيئة مع المستهلك لتثقيف مشترًكا نّفذ برنامًجا زيمبابوي  في المستهلك مجلس مشورة •
((ZERA الحضرية المناطق في النظيف الطهي حول  حمالت وأدار. 

 
 النقل النظيف 

 على تحسينات إدخال أجل من للضغط المتحدة  المملكة حكومة مع تعمل )المملكة المتحدة( ?Whichمنظمة  •
 . الكهربائية المركبات إلى التحول في الناس لدعم الكهربائية، المركبات لشحن العامة التحتية البنية

  Citizen Consumer and Civic) (Action Groupالمواطن المستهلك والعمل المدني  مجموعة •
 . ومتاحة وتكفل العدالة نظيفة سعًيا إلى التمتع بوسائل نقل بالناس مدعومة تبني خطابات (الهند)

 
 الكهرباء النظيفة

  كحل الشمسية الطاقة ألنظمة اآلمن االستخدام أجل من بحملة تقوم المستهلك )اليمن( لحماية  اليمنية الجمعية •
 .واالضطرابات النزاعات أوقات في خاصة الطاقة، إلى الحصول لمشكالت

 على  تشيلي اعتماد من الحد على الحكومة مع تعمل ((ODECUشيلي  في والمستخدمين المستهلكين منظمة •
 . حالًياالبالد  في الكهرباء  لتوليد الرئيسي وهو المصدر الفحم،

 

 

 
 
 

 النظيفة
 
 
 

 



 التغيير الذي نريد أن نراه  
 :نحن نريد رؤية أنظمة طاقة تتسم باآلتي

 
نظيفة   بكهرباء والتزويدوهذا يعني زيادة سريعة وكبيرة في نشر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة الطاقة،   -االستدامة 

 .لالستخدامات النهائية

 

خدمات الطاقة التي تلبي احتياجاتهم األساسية   الحصول علىالناس في كل مكان  يستطيع وهذا يعني أن -شمولية وعادلة  

ً  ال يُهَمل، وأ بشكل عادل ومنصف  .األشخاص األكثر ضعفاً وحرمانا

 

 .أمًرا أساسيًا لتحقيق هذه الرؤية -قوية أثناء قيامهم بذلك   بحمايةوتزويدهم  -المستهلكين من اتخاذ اإلجراءات  تمكينيعد 

 

   فيما يتعلق بالتحوالت في مجال الطاقة  تمكين المستهلكين
 

نحن جميعًا مستهلكون لخدمات الطاقة، وكمستهلكين، لدينا القدرة على  فنحن . باعتبارنا مؤثرين في االسواق نتمتع بالسلطةكلنا 

 تقرير التقييم السادس للجنة الدولية للتغيرات المناخية من  الجزء الثالثيقدّر . الطاقة النظيفة إلى تحولالتسريع لاتخاذ إجراءات 

(IPCC)   بحلول  70أن التغييرات في جانب الطلب يمكن أن تقلل من انبعاثات غازات االحتباس الحراري بنسبة تصل إلى ٪

 وطريقة، وطريقة طهيهم، سفرهم طريقة فيتغييرات  أن يجرواالمستهلكين في كل مكان   على وعمليًا، هذا يعني أن. 2050عام 

 .وإمدادها بالكهرباء  وتبريدها منازلهم تدفئة

 

للتغلب  والتمكينيحتاج المستهلكون إلى الدعم . حاليًا مفقودةالطاقة النظيفة  التحول إلىع ذلك، فإن فرصة المستهلكين لتسريع وم

، والتي تقف في طريق العمل  المستمرةالتكنولوجية والمالية والتنظيمية والمعرفية والعقبات  العقبات المتعلقة بالبنية التحتيةعلى 

 .التحويلي

 

لتمكين المستهلكين من اتخاذ اإلجراءات، يجب أن نأخذ في االعتبار االحتياجات األساسية للمستهلكين في الرحلة نحو عمل  

 :في كل مرحلة تواجههمالمستهلك، والعقبات التي  

 

 .فرص التغيير والحاجة إليهيفهم المستهلكون  - المعرفة والقيم والوعي •

 .توجد خيارات ميسورة التكلفة متاحة في السوق ليختارها المستهلكون - تحمل التكاليف التوافر والقدرة على •

يثق المستهلكون في أن الحلول الجديدة ستوفر بشكل موثوق وآمن الخدمات التي يريدونها   - الموثوقية والسالمة •

 .ويحتاجونها

 .وتطبيقهاال يواجه المستهلكون عمليات مرهقة عند االستثمار في الحلول  - التنفيذ •

 استخدام األنظمة أو التقنيات الجديدة بفعالية وكفاءة من يتم تمكين المستهلكين  -االستخدام  •

الصيانة واإلصالح   الحصول علىويمكنهم  ،ضمانات قويةعبر يتمتع المستهلكون بالحماية  - يضاإلصالح والتعو •

 .والتعويض المناسبين

 



)Consumer Empowerment in "تمكين المستهلكين عبر التحول إلى الطاقة النظيفة "حول  اقرأ المزيد على حسابنا على سناب شات
Clean Energy Transitions) 

 
 

على التغلب على هذه ينصب تركيزنا على بناء حلول عالمية تساعد المستهلكين ، ليوم العالمي لحقوق المستهلكل في إطار استعدادنا

في    واألطراف المعنية األخرىلحكومة المحلية والوطنية والشركات ا المستهلك لتقديمها إلىمناصرة المتعلقة ب  مطالبال عدما تُ عند. الحواجز

نحن حريصون على الترويج  . كل مرحلة من مراحل رحلة المستهلك مجال الطاقة، فكر في التدخالت الالزمة للتغلب على الحواجز في

 .العوائق التي تحول دون اتخاذ إجراء أن تزيللحمالت األعضاء التي توضح السبل التي يمكن من خاللها لمناصرة المستهلك 

 

 فيما يتعلق بالتحوالت في مجال الطاقة  حماية المستهلكين
 

اتخاذ قرارات معقدة وغالبًا ما تكون مكلفة ب ما يتعلقفي سوق سريع التطور، سيُطلب من المستهلكين القيام بدور أكثر استباقية في

 .أولوية رئيسية حماية المستهلكمن األهمية بمكان اعتبار . باستخدامهم للطاقة بشأن

 

يمكن أن تضمن حماية  واألطراف المعنية األخرىالمستهلك وصناع القرار  مناصرواءات التي يتخذها نعتقد أن اإلجرنحن 

 .أثناء التحولالمستهلكين 

 

 

 
 
 

التحول في مجال الطاقة الذي يركز على المستهلك هو الذي  إن  

 اإلحدى عشر احتياجات المستهلك المشروعة  مراعاة يتم فيه 
 التي حددتها األمم المتحدة 

 
 .السلع والخدمات األساسية الحصول على .1
 .حماية المستضعفين والمحرومين .2
 .الحماية من المخاطر على الصحة والسالمة .3
 .وحمايتها المصالح االقتصادية تعزيز .4
الحصول على معلومات كافية من أجل اتخاذ اختيارات   .5

 .مستنيرة
  البيئية واالجتماعية واألخالقيةالتثقيف بشأن العواقب  .6

 . لالختيارات
 .تسوية فعالة لنزاعات المستهلكين  .7
 .لمستهلكينلحرية تكوين مجموعات  .8
 .تعزيز أنماط االستهالك المستدام .9

توفير سبل الحماية عند استخدام التجارة  .10

 .اإللكترونية
 .المعلومات ووفرةالخصوصية  .11

 

 
 

 
العالقة بين  إرشادات األمم المتحدة لحماية المستهلك توضح 

 حماية المستهلك والحصول على الطاقة النظيفة 
 
 إمكانية حصول الجميع على تعزيزينبغي للدول األعضاء "

السياسات   ومراعاة وتعزيز  الطاقة النظيفة وكذلك صياغة

ميسورة  الطاقة وتوزيع وجودة  إمدادتحسين المتعلقة ب الوطنية 

. ظروفهم االقتصاديةبما يتناسب مع للمستهلكين التكلفة المقدمة 

وينبغي مراعاة اختيار المستويات المناسبة للخدمة والجودة  

زيادة لوالحاجة إلى برامج  ،والرقابة التنظيمية ،والتكنولوجيا

 ." وأهمية مشاركة المجتمع ،الوعي



 
 

 حملتنا العالمية من أجل المستهلكين 
للمستهلك  حملة   استراتيجيةتركز   العالمية  يمكنأنه  على  المنظمة  المستهلك  ل كيف  بين  مناصرة  التغيير  وحشد  الوعي  زيادة 

 .في مجال الطاقة نيابة عن المستهلكين في جميع أنحاء العالم األطراف المعنية

 

 :إجراءات رئيسية ثالثةليوم العالمي لحقوق المستهلك حول ل حملتنا استراتيجيةستتمحور 
 

 

 الطاقة   في مجال   حوارات مع قادة
قادة    خالل حملتنا  ستجمع  المستهلك،  لحقوق  العالمي  اليوم  مجال  أسبوع  رفيعة في  الحوارات  من  سلسلة  خالل  من  الطاقة 

  .المستوى

سيدعم هذا رؤيتنا بأن . الطاقة النظيفة  فيما يتعلق بالتحول إلىالمستهلك    وتمكين  ستركز هذه المناقشات المؤثرة على دور حماية

فيااحتياجات  تغير   يتعلقلمستهلكين  النظيفة  ب ما  الطاقة  إلى  وسياسات  ينعكس التحول  قوانين  على ل قوية  في  المستهلك  حماية 

 .الصعيد العالمي

 

 
 .عبر شبكاتك نشرهاونشجعك على  ،الدعوات لالنضمام إلى هذه الحوارات بنشرسنقوم قريبًا 

 

 كلمة عن الطاقة النظيفة  
  ي ، وهالطاقة النظيفة  بكلمة عنللمشاركة    المنظمة العالمية للمستهلكب  عضاء الدولييناألاألشهر المقبلة، سوف ندعو جميع    في

 .في المستقبل طاقة نظيفة وعادلةلويطرح رؤيتك  ،الطاقةفي مجال قادة لمطالب األعضاء ل يقدممقطع فيديو  



 نشاط األعضاء  إبراز 
حمالت   عندما تُطلق أنت. ينبع تأثير اليوم العالمي لحقوق المستهلك من األلف إلى الياء من العمل اإلقليمي والمحلي ألعضائنا

تمكين المستهلكين  ب المتعلقةاألنشطة تلك  ونطاقفي عرض تأثير  رئيسيًادوًرا المنظمة العالمية للمستهلك حول العالم، ستلعب 

 .التحوالت في مجال الطاقةفي 

 .الخاصة بنا وباألطراف المعنية وباألعضاء النشاط عبر وسائل التواصل االجتماعي بإبرازسنقوم 

الحمالت العالمية ألعضائنا، إلظهار أنه بينما يواجه المستهلكون في  بنشرخرائط متعددة الوسائط، سنقوم  من خالل أداة رسم 

سريع وعادل وخاضع   تحول حدوث جميع أنحاء العالم مجموعة متنوعة من التحديات والفرص، فإننا متحدون في دعوتنا إلى

 .للمساءلة

 
 

 شارك 
لمنظمة  ل، يمكن أنت الرؤية المحلية التي تقدمهاو المعرفة من خالل. بناء حملة عالمية ديناميكية ومؤثرة فيأعضاؤنا ال غنى عن 

رسالة موحدة  في الوقت الذي تنشر فيه المنظمةالتغيير المطلوب على المستوى المحلي  أن تفهم بشكل أفضلالعالمية للمستهلك 

 .على المستوى العالمي

 

 

 دّشن حملة وطنية  
في  تحوالتالحملتك الوطنية جزًءا من صورة عالمية سترفع صوت مناصرة المستهلك في المناقشات حول  ستكون

 .الطاقة مجال

لمساعدة المستهلكين على  السابقة له،اإلعداد فترة و مارس 15 يوم أنشطة فيلتنفيذ األعضاء  وندعم نحن نشجع

في ضوء الطبيعة المتنوعة للقضايا وأنظمة الطاقة  . الطاقة النظيفة من التحول إلىع تبني الممارسات التي تسرّ 

رجى االستفادة من الموارد  يُ . لألعضاء عبر االقتصادات، نتطلع إلى رؤية نشاط متنوع ومبتكر اتواإلمداد

 .ي هذه الحزمة لحملتك الوطنيةواإلرشادات وفرص المشاركة الموضحة ف

 
 :الحمالت القومية التي يمكن لألعضاء القيام بها

 
 

 .حول تحسين تصنيف كفاءة الطاقة األطراف المعنية الوطنيةحوارات مع  إجراء •

عند  خفي االنتهاك البيئي،ُُ التي تتساعد المستهلكين على تحديد االدعاءات المضللة أو  إجراء حمالت تثقيفية •

 .التعامل مع خدمات الطاقة

 .حول استخدام الطاقة المنزلية النظيفة، مثل مواقد الطهي النظيفة قيادة ورش عمل مجتمعية مخصصة •

 .أسعار معقولةذات للمطالبة بوسائل نقل عام نظيفة  التواصل مع وسائل اإلعالم وصناع القرار •

حول فواتير  يسهل االطالع عليها خالل توفير معلوماتارتفاع األسعار من  التعامل مع مساعدة المستهلكين على  •

 .الطاقة

 



حركتنا العالمية تواصل مع   
 

 .جمهور عالمي علىوطنية إجراءات  لعرضاألعضاء  ستدعم المنظمة العالمية للمستهلك

 

 : وتابعنا وانتظر منا ما يلي

 

 (سيتم اإلعالن عن التواريخ قريبًا) لألعضاءدعوات إحاطة   •

 :وتشمل ما يلي، 2023اليوم العالمي لحقوق المستهلك  موارد حزمة  •

o  مؤثرةضمانات. 

o وسائل االتصال ووسائل اإلعالم االجتماعية والصحافة. 

o مواد االتصال. 

o  لليوم العالمي لحقوق المستهلك ينوالشعار الرسمي  الدعائيةالعالمة. 
 
 

 

 تواصل معنا 
 :من أجل اآلتي wcrd@consint.orgتواصل معنا على 

 .واالستفساراتالحصول على مزيد من المعلومات، وتحديثات الحملة،  •

 .عن أنشطة حملتك المخطط لها إبالغنا •

 إلى قائمة التوزيع الخاصة باليوم العالمي لحقوق المستهلك ، إلضافتها نقطة االتصال الخاصة بحملتكجهة أو  اطالعنا على •

 

 . Signalيمكنك أيًضا التواصل مع الفريق على 

 

حتى نتمكن من مشاركة عملك والتنسيق  wcrd@consint.orgال تنس مشاركة خططك مع المنظمة العالمية للمستهلك على 

 .ممكن لتحقيق أقصى تأثير

 

 

المنظمة العالمية  

 للمستهلك

 االتحاد من أجل التغيير

 

 



 



 المزيد   اعرف: الملحق 
  من أهداف التنمية المستدامة   7الهدف  

لطالما تم االعتراف بالحصول على طاقة حديثة موثوقة ومستدامة وبأسعار معقولة كأولوية رئيسية للعمل العالمي، كما يتضح 

إلى  يصبو  –بشكل حصري على الطاقة  الذي يركز –هذا الهدف  .من أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة 7من الهدف 

بحلول  سيع البنية التحتية وتو  وتعزيز األبحاث،الطاقة المتجددة على مستوى العالم، ومضاعفة تحسينات الكفاءة،  توزيعزيادة 

 .2030لعام  غايته

 

 :نحن لسنا على المسار الصحيح المؤدي إلى تحقيق األهداف التالية

إلى   2010٪ في عام 83ارتفع عدد سكان العالم الذين يحصلون على الكهرباء من  - الحصول على الطاقة •

زيادة عدد   2030يتطلب تحقيق هدف . تباطأت التزويد بالكهرباء، لكن معدالت 2020٪ في عام 91

عالم  ال د بالكهرباء فييستبلغ نسبة التزوبمعدالت التقدم الحالية، . مليون في السنة 100التوصيالت الجديدة إلى 

 .2030٪ فقط بحلول عام 92

٪ في 69نظيفة إلى  طهي وتكنولوجياارتفعت نسبة سكان العالم الذين يحصلون على وقود  - الطهي النظيف •

من ثالثة مليارات شخص في عام   2020مليار في عام  2.4، بعد أن انخفضت إلى حوالي 2020عام 

2010 . 

الصفرية بحلول عام   بصافي االنبعاثاتالمتعلقة  عالميةالهداف األالوصول إلى   من أجل – الطاقة المتجددة •

بحلول عام  ( TFEC)مجموع االستهالك النهائي للطاقة ٪ من 30 حدوث ، يحتاج العالم إلى تسريع2050

 .2019٪ في عام 18 والذي كان، 2030

،  2019-2010٪ بين 1.9بلغ متوسط التحسينات السنوية العالمية في كثافة الطاقة حوالي  - كفاءة الطاقة  •

 .٪3.2إلى متوسط المعدل السنوي للتحسين  لوصوللكننا بحاجة إلى تكثيف الجهود 

 

 واد المقروءة م الموارد وال  

على   • منشور  آخر  شاتاقرأ  إلى  " حول  سناب  التحول  عبر  المستهلكين  النظيفةتمكين   Consumer) "الطاقة 

Empowerment in Clean Energy Transitions) 

األونكتاد   • تقرير  بعنواناقرأ  مؤخًرا  األساسية  علىالمستهلكين  حصول  " الصادر  والصرف  : الخدمات  والمياه  الطاقة 

 Access by consumers to essential services: Energy, water and) "الصحي

sanitation)  والذي عن    يقدم،  المتحدة   التوجهاتخلفية  األمم  مبادئ  طموحات  لتحقيق  السياسات  وخيارات  الناشئة 

بشكل شامل   الضروريةالحصول على الخدمات  من أجلالتوجيهية لحماية المستهلك، مع التركيز على المتطلبات الرئيسية 

 . وبأسعار معقولة

لعام  الوكالة الدولية للطاقة عن  الصادر(  World Energy Outlook)" في العالمتوقعات الطاقة "تقرير اقرأ  •

  ،هامة حول العرض والطلب على الطاقة العالمية في سيناريوهات مختلفةبيانات وتحليالت ورؤى  والذي يقدم ،2022

 .والتنمية االقتصادية ،المناخب  المتعلقة هدافاألو ،واآلثار المترتبة على أمن الطاقة

 التغييرات في، والذي يفحص بالتفصيل نطاق لفريق الدولي المعني بتغير المناخلالتابع  الفريق العامل الثالثاقرأ تقرير  •

 .ل نظام الطاقةي تحوللمساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ، ودور  جانب الطلب



 مسرد المصطلحات 
 

 .يجب تعريف الطاقة النظيفة على أنها طاقة من مصادر متجددة ال تنتج انبعاثات مباشرة :النظيفة الطاقة 

 

 .يتم تعريف االنبعاثات المباشرة هنا على أنها انبعاثات عند نقطة االستخدام من استهالك الطاقة :االنبعاثات المباشرة

 

وتمكن المستهلكين من تحقيق النتائج المرجوة، بما في ذلك تصميم السوق والسياسات، وتبادل   تساعدالتدخالت التي  :تمكين المستهلك

 .ألخذ قرارات مستنيرة واإلرشاد ،المعلومات

 

حماية المستهلك، وهي ممارسة لحماية مستهلكي السلع والخدمات من الممارسات غير اآلمنة أو غير   يحدد القانونغالبًا ما " :حماية المستهلك

تشمل المناهج األخرى  ". ج أو الخدمة بدًءا من التصميم والتطوير وحتى االستخدام والتخلصطوال دورة حياة المنت  ، ويمتد ذلك العادلة في السوق

 .الخدمة /ومن خالل تصميم المنتج  ،التنظيم الذاتي للصناعةو  ،لحماية المستهلك المعايير الطوعية

 

يمكنها إنتاج الطاقة المتجددة واستهالكها  و ون مجتمعات الطاقة أو تعاونيات الطاقة هي شبكات طاقة محلية يقودها المواطن  :مجتمعات الطاقة

يمكن . األرباح أكثر مما تعمل لجنيألسباب بيئية واجتماعية تعمل بشكل عام لصالح المجتمع وهي . وتخزينها وبيعها بين أعضائها ومساهميها

 .متوسطة الحجم /أو منظمة غير ربحية أو مؤسسة صغيرة  كةأو تعاونية أو شر رابطةمن قبل  إنشاؤها

 

مما يؤثر على قدرتهم على تغطية احتياجات الطاقة   ؛يحدث فقر الطاقة عندما تمثل فواتير الطاقة نسبة عالية من دخل المستهلكين: الطاقة فقر

دخل  "في إنجلترا، يتم استخدام تعريف . وسعر الطاقة ،بدخل األسرة، وكفاءة الطاقة في المنزل ويرتبط فقر الطاقة . األساسية والنفقات األخرى

 %".10أشكال متنوعة من تعريف الـ الشمالية يتم استخدام  وإيرلندابينما في اسكتلندا وويلز " منخفض، كفاءة طاقة منخفضة

 

رفاهية اإلنسان، أو تلك الوظائف التي يتم من أجل  وائد التي تنتجها ناقالت الطاقة يمكن تعريف خدمات الطاقة على أنها الف :خدمات الطاقة

 ، واإلضاءة ،للطهي زمةالال الطاقة( على سبيل المثال ال الحصر )بما في ذلك  حالة أو خدمة نهائية، حدوث التي تسهلوؤها باستخدام الطاقة إجرا

 .، وتدفئة المكان وتبريدهوالتخزين البارد

 

شير كفاية الطاقة إلى الحالة التي يتم فيها تلبية احتياجات الناس األساسية من خدمات الطاقة بشكل عادل ومن خالل احترام الحدود ت  :كفاية الطاقة

مما يؤدي إلى حالة من   ؛تلبية االحتياجات األساسية بشكل مستدام وبتكلفة معقولة يحدث عجز في، الكفاية من الطاقةفي حالة عدم تحقيق . البيئية

 .فقر الطاقة

 

أو   ،مثل المولدات الموزعة)هي أنظمة لتوزيع الكهرباء تحتوي على أحمال وموارد طاقة موزعة  المصغرةالشبكات ": الشبكات المصغرة

إما أثناء االتصال بشبكة الطاقة   وخاضعة للسيطرةوالتي يمكن تشغيلها بطريقة منسقة  ( أو األحمال التي يمكن التحكم فيها ،أجهزة التخزين

 . (CIGRE WG C6.21)"وهي معزولةالرئيسية أو 

 

، وغالبًا ما  االنتهالكتختلف تعريفات . إلى الممارسة المشتركة إلنتاج الطاقة واستهالكها" االنتهالك "بشكل عام، يشير مصطلح  :االنتهالك

الكهرباء  بإنتاجلكهرباء ا يمستهلك قيامعلى  االنتهالكهنا، نعّرف . تتداخل مع تعريفات االستهالك الذاتي أو تحل محلها أو يتم استبدالها بها

سحب  لو ،لتغطية جزء من احتياجاتهم من الكهرباء من محطة توليد الكهرباء الخاصة بهم، ويستخدمون شبكة التوزيع لتصدير فائض اإلنتاج

 .الكهرباء عندما ال يكون اإلنتاج الذاتي كافياً لتلبية االحتياجات الخاصة

 

المطور ويدفع   /ب التركي  مسؤولالشمسية من طرف ثالث، حيث يوقع العميل عقدًا مع  نموذج تمويل الطاقة  :نموذج تأجير الطاقة الشمسية

 .دةخالل فترة زمنية محددة، بدالً من الدفع مقابل الطاقة المول   ةالشمسي  الطاقة نظاممقابل استخدام  مقابل استخدام

 


