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وضع األهداف للنمو المستدام والمسؤول

1. ما هي المبادرة التي أطلقتها المؤسسة؟
 

ــل  ــات. ويعم ــة وإدارة النفاي ــال البيئ ــي مج ــة ف ــي المنطق ــدة ف ــركة الرائ ــا لش ــة هي ــركة بيئ ش
لــدى الشــركة أكثــر مــن 7000 موظــف والذيــن يحرصــون دائمــً علــى تكريــس وقتهــم 

وجهدهــم لتحقيــق مســتقبل أفضــل وأكثــر اســتدامة. منــذ تأسيســها عــام 2007، لــم 
ــاه ــل تج ــن العم ــركة ع ــف الش تتوق

تحقيــق هدفهــا كشــركة مســؤولة اجتماعيــً، وكذلــك تحقيــق هــدف “خفــض نفايات 
المكبــات إلــى الصفــر”. يعنــي ذلــك أن الشــركة تخطــط إلــى تحويــل جميــع النفايــات 

ــل  ــة بالفع ــت بيئ ــات. تمكن ــات النفاي ــن مكب ــدًا ع بعي
مــن التحــول بنســبة 76% مــن مكبــات النفايــات 

ــر  ــك عب ــركة ذل ــت الش ــد حقق ــارقة. وق ــي الش ف
علــى  نفذتهــا  التــي  المبــادرات  مــن  العديــد 

الوعــي  زيــادة  أجــل  مــن  المدينــة  مســتوى 
والثقافــة وتشــجيع الجمهــور علــى االلتــزام 

ــة. ــى البيئ ــً عل ــر حفاظ ــات األكث بالممارس

2. ما هو الدافع وراء 
إطالق هذه المبادرة؟

 
كان الدافــع األكبــر وراء إطــاق بيئــة لمبادراتهــا 

وأهــداف  رؤيــة  تحقيــق  فــي  المســاعدة  هــو 
ــن  ــث تتمك ــارات بحي ــن اإلم ــكل م ــارات 2021 ل اإلم

ــك  ــن 70%. كذل ــل ع ــول ال تق ــبة تح ــق نس ــن تحقي م
يلعــب تحقيــق أهــداف األمــم المتحــدة للتنميــة المســتدامة عبــر التأثيــر إيجابــً 

علــى البيئــة دورًا هامــً فــي تحفيــز شــركة بيئــة علــى إطــاق هــذه المبــادرات. مــن بيــن 
الدوافــع األكثــر تأثيــرا بالنســبة إلطــاق مبــادرات بيئــة هــي الفوائــد التــي تعــود بهــا تلــك 

المبــادرات علــى البيئــة. ويــؤدي النقــص فــي كميــات النفايــات فــي المكبــات إلــى الحــد مــن 
ــازات  ــات الغ ــن انبعاث ــة م ــى درج ــد ألقص ــي الح ــهم ف ــذي يس ــر ال ــة. األم ــات الاهوائي التفاع

الضــارة مثــل ثانــي أكســيد الكربــون والميثــان والتــي تطلــق فــي الهــواء وتســهم بدرجــة كبيــرة في 
تفاقــم ظاهــرة االحتبــاس الحــراري. إضافــة إلــى ذلــك، أدركــت بيئــة محدوديــة مــوارد كوكــب األرض 

مقارنــة بمعــدل اســتهاك البشــر. لــذا، تضمــن مبــادرة بيئــة إيجــاد خيــار مســتدام واقتصــادي للحفــاظ 
ــادي  ــوذج االقتص ــتخدامها للنم ــن اس ــة م ــال بيئ ــع وراء أعم ــي الداف ــب األرض. ويأت ــى كوك ــاة عل ــى الحي عل

الدائــري. تقــوم العديــد مــن الشــركات باســتخدام النمــوذج الخطــي وهــو الحصــول علــى الشــيء واســتخدامه 
ــادة  ــتخدامه أو إع ــادة اس ــتخدامه وإع ــيء واس ــى الش ــول عل ــلوب الحص ــج أس ــة تنته ــن بيئ ــه. ولك ــص من والتخل

تدويــره، حيــث تســتخدم بيئــة نفاياتهــا كمــوارد، فهــي عبــارة عــن دورة مســتمرة تــؤدي إلــى الحــد مــن النفايــات. مــن 
منظــور األعمــال، تعــد فرصــة ماليــة كبيــرة للشــركة حيــث إنهــا ال تحتــاج لعــدد كبيــر مــن العامليــن مــع الحــد مــن إهــدار 

الطاقــة. كمــا يعمــل ذلــك أيضــً علــى خلــق المزيــد مــن فــرص العمــل للباحثيــن عــن عمــل علــى مســتوى الدولــة.

3. ما هي الطرق التي 
اتبعتها المؤسسة من 

أجل تنفيذ المبادرة؟
 

قسمت بيئة مبادراتها إلى 4 فئات مختلفة.
لجمــع  المثلــى  الطريقــة  هــي  األولــى  الفئــة 
النفايــات: حيــث يتــم جمــع النفايــات مــن مختلــف 
أنحــاء المدينــة مــع تحقيــق أقــل تأثيــر علــى البيئــة. 
1200 ســيارة صديقــة للبيئــة  تمتلــك الشــركة حوالــي 
ــالها  ــم إرس ــي يت ــات الت ــع النفاي ــتخدمها لجم ــي تس والت
عنــد الضــرورة فقــط حــول إمــاراه الشــارقة. اســتخدام 
ــل  ــارة: يعم ــات الض ــن االنبعاث ــد م ــرق للح ــر الط أقص
األمــر  الوقــود،  اســتهاك  مــن  الحــد  علــى  ذلــك 
إلــى الحــد مــن اســتخدام  الــذي يــؤدي بــدوره 
كانــت   ،2018 عــام  فــي  األحفــوري.  الوقــود 
الشــرق األوســط  الشــركة األولــى فــي  بيئــة 
ــل  ــف نق ــيارات نص ــراء س ــب ش ــدم طل ــي تق الت

مــن تيســا.
الفئــة الثانيــة هــي اســتعادة المــوارد تعمل بيئــة تجاه 
اســتخراج المــوارد مــن المخلفــات مــن أجــل إنتــاج مــوارد 
ــركة  ــت الش ــروات”. تمكن ــى ث ــوارد إل ــل الم ــدة “تحوي جدي
ــواع مختلفــة  مــن تحقيــق ذلــك عــن طريــق إنشــاء أربعــة أن
مــن المنشــآت والمصانــع. تعمــل منشــأة اســتعادة المــواد 
الــورق  مثــل  النفايــات  مــن  المــوارد  اســتخراج  علــى 
البنــاء  منشــأة  وتعمــل  والباســتيك.  واأللومنيــوم 
ــات  ــر مخلف ــى تدوي ــات عل ــدور النفاي ــدم وت واله
إلــى  الصالحــة  غيــر  المــواد  أو  البنــاء  مــواد 
مــواد يمكــن اســتخدامها فــي مــكان آخــر. 
فيمــا يتــم تدويــر اإلطــارات التالفــة فــي 
أجــل  مــن  اإلطــارات  تدويــر  منشــأة 
ــرًا،  ــدة. وأخي ــات جدي ــع منتج تصني
يعمــل مصنــع تقطيــع وتدويــر 
علــى  والمعــادن  الســيارات 
التــي  الســيارات  جمــع 
لــم تعــد مســتعملة 



وضع األهداف للنمو المستدام والمسؤول

وغيرهــا مــن خــردة المعــادن مــن أجــل تقطيعهــا ليتــم اســتخدامها لتصنيــع منتجــات جديــدة. تنتــج 
المنشــآت األربــع أثــرًا بيئيــً أقــل مــن ردم النفايــات فــي المكبــات، مــا يجعلهــا أكثــر فائــدة وفعاليــة. الطاقــة 

المتجــددة هــي الفئــة الثالثــة لــدى شــركة بيئــة. يشــمل ذلــك تحويــل أيــة نفايــات، ال يمكــن تدويرهــا، إلــى 
طاقــة. تمكنــت بيئــة مــن تحقيــق ذلــك عبــر بنــاء المحطــة األولــى مــن نوعهــا فــي المنطقــة لتحويــل 

النفايــات إلــى طاقــة. يتــم داخــل المحطــة معالجــة مــا يقــرب مــن 300 ألــف طــن مــن النفايــات 
ســنويَا. أمــا الفئــة الرابعــة فتركــز علــى التأثيــر االجتماعــي. يعــد هــذا الجــزء األكثــر حيويــة بالنســبة 

لشــركة بيئــة حيــث يســاعدها فــي التواصــل مــع المجتمــع وتثقيفــه بشــأن فوائــد إعــادة 
التدويــر وإعــادة اســتخدام وإدارة نفاياتهــم. قدمــت الشــركة للنــاس حقائــب خضــراء وزرقــاء 

لمســاعدتهم فــي فصــل النفايــات، كمــا وضعــت صناديــق 
نفايــات بنفــس األلــوان فــي مناطــق قريبــة لمنازلهــم. 

كمــا تنفــذ الشــركة اســتخدام آالت تهويــة عكســية، 
المــواد  بوضــع  الفــرد  خالهــا  مــن  يقــوم  والتــي 

القابلــة للتدويــر داخــل اآللــة ويحصــل علــى فرصــة 
الفــوز فــي ســحب شــهري عبــر التطبيــق الخــاص 

بالشــركة.  ومــن أجــل تثقيــف وتوعيــة الشــباب 
ضمــان  أهميــة  تجــاه  المســتقبل  وقــادة 
مســتقبل أكثــر حفاظــَا علــى البيئــة، أطلقــت 

الشــركة مبــادرة مدرســة بيئــة للتثقيــف البيئــي 
والتــي تعمــل علــى زيــادة الوعــي عبــر تثقيــف 

وتشــجيع الطــاب الشــباب علــى الحفــاظ علــى 
ــر  ــادرات عب البيئــة. كمــا نفــذت بيئــة العديــد مــن المب

ــال،  ــبيل المث ــى س ــرة. عل ــاليب المبتك ــن األس ــد م العدي
المــزودة  الذكيــة  القمامــة  حاويــات  الشــركة  أطلقــت 

ــئ  ــا تمتل ــة عندم ــه بيئ ــى تنبي ــس عل ــل المج ــس. يعم بمج
الحاويــة وتصبــح جاهــزة لجمعهــا. تعمــل هــذه الحاويــات 

ــك  ــة كذل ــت بيئ ــا أطلق ــلكية. كم ــت الس ــة إنترن ــزودة بوصل ــية وم ــة الشمس ــك بالطاق كذل
ــر  ــة للتدوي ــواد القابل ــل الم ــة فص ــأن أهمي ــع بش ــجيع المجتم ــف وتش ــة لتثقي ــات الثاثي الحاوي

عــن غيرهــا. يســاعد ذلــك بيئــة فــي الحــد مــن التكلفــة والوقــت وزيــادة قيمــة منتجاتهــا، حيــث إن 
المنتجــات ال تكــون مشــوبة بالمــواد الضــارة. كمــا عقــدت بيئــة مشــروع مشــترك مــع شــركة الهــال 

للمشــاريع تحــت اســم “ION” والــذي يعمــل علــى اســتخدام الســيارات الكهربائيــة عبــر منصــات الركوب 
ــر  ــا أكث ــا يجعله ــة م ــا الكهربائي ــيارة تيس ــب س ــتهلكين طل ــن للمس ــث يمك ــم. حي ــل كري ــترك مث المش

حفاظــً علــى البيئــة. كمــا أطلقــت الشــركة مشــروع مشــترك آخــر تحــت اســم “إيفوتــك” والــذي يعمــل علــى 
تطويــر الجيــل التالــي مــن الحلــول الرقميــة لمختلــف الصناعــات مــن بينهــا الرعايــة الصحيــة والتعليــم والنقــل 

ــم. ــتوى العال ــى مس ــد عل ــل التوري ــن ساس ــة وأم ــادة فعالي ــي زي ــدور ف ــهم ب ــا يس ــتية، م ــات اللوجس والخدم
ــي  ــول وت ــا م ــي ومارين ــاري العالم ــي التج ــز دب ــة ومرك ــرج خليف ــع ب ــاون م ــا بالتع ــن مبادراته ــد م ــة العدي ــذت بيئ نف

ــا. ــوم وغيره ك

4. ما التأثير الذي أحدثته 
المبادرة على المؤسسة؟

المبــادرات  مــن  العديــد  عبــر  بيئــة،  تمكنــت 
مســتوى  علــى  أطلقتهــا  التــي  الناجحــة 
ــام  ــي ع ــر. فف ــر كبي ــق أث ــن تحقي ــة، م الدول
النفايــات  تحويــل  نســبة  كانــت   ،2007
عــام  بحلــول  ولكــن   .%20 تتعــدى  ال 
وصــل  بيئــة،  شــركة  وبفضــل   ،2018
معــدل تحويــل النفايــات إلــى 76%. حيــث 
تقــوم الشــركة بمعالجــة مــا يقــرب مــن 
3 مليــون طــن مــن النفايــات ســنويَا. فضــًا 
عــن ذلــك، تمكنــت بيئــة مــن تنفيــذ مختلــف 
ــي  ــة، الت ــت بيئ ــد تمكن ــرادات. فق ــد اإلي ــاذج تولي نم
200 عميــل،  يبلــغ عــدد عمائهــا مــا يقــرب مــن 
للمســاعدة  المبــادرات  مــن  العديــد  تنفيــذ  مــن 
فقــد  االســتدامة.  نحــو  الدولــة  توجيــه  فــي 
البيئــة  علــى  كبيــرة  فوائــد  لمبادراتهــا  كان 
الحفــاظ  فــي  المجتمــع  مســاعدة  عبــر 
المــوارد  ذات  األرض  علــى  الحيــاة  علــى 
الطبيعيــة المحــدودة والوعــي بالبيئــة 
المحيطــة والعمــل علــى تحقيــق 
علــى  حفاظــً  أكثــر  مســتقبل 

البيئــة.




