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شكر وتقدير
املؤلفان :تنجا بيسجارد و كاتي توك
اإلرشاف والتنسيق :ليزات رابيويس وإليسا توندا من فريق تحرير برنامج األمم
املتحدة للبيئة :جوني بيجرام و مادوفانتايس وأولال نورب بانيلد
شكر خاص ملجموعة الخرباء الذين قدموا املالحظات والتعقيبات واملعلومات
باستمرار فيما يتعلق بالبحث وإعداد هذا املنشور ومراجعته وإكماله بالصيغة
النهائية ،وذلك من خالل العديد من جلسات استعراض األقران:
فرناندو دياز لوبيز استشاري وضع التصورات ملرشوع االبتكار البيئي لألم املتحدة
وكارلوس أرانغو وسيزار باراهونا ونيل باريت وجوسلني بلرييوت ومونيكا بوريرو
وفريد بوشهري وكيفن سيلريز ومارسيل كرول وجاريتي كالرك وجوانا سويكنن
وليورانس ميال أي كانلز وتومو ماشيبا وبراساد موداك وديفيد ميدجيل ولونج نجوين
هونج وفابيان بيري وجانيت سالم وراجيش تيواري واين فيرس وتوبياس ويب.
جزيل الشكر ألولئك الذين قدموا تعليقات خالل ورشة عمل املراجعة أو النقاش عرب
الويب :تارا نورتون وعيل أبو سينا وجريسوين ماكور وديك فان بريز.
كما يود املؤلفان تقديم الشكر لكل من األشخاص التالية أسماؤهم ,والذين قدموا
معلومات أساسية وهامة لهذا املنشور:
فابيان برونز وباميال مايولو من رشكة ناتورا بالربازيل وتوم دومن من رشكة
إيكوفر ببلجيكا وبيثوث لريتفيايل من رشكة مولتيباكس بتايلند وفولفجانج بالتوس
من الوكالة الوطنية لالبتكار بتايلند ومارغريتا فريات من املجموعة الصناعية كي أو
يو باملكسيك ورامون آراتيا من رشكة إنرتفيس بالواليات املتحدة األمريكية وجيمس
فاكارو ونينكا لينسرتا من بنك تريودوس بهولندا وجوناثان هودجسون وكارلوس
سميث من رشكة أنظمة الطاقة الشمسية املتخصصة بجنوب أفريقيا وتشافري
ماسيلني من رشكة إيكو تو ديسرتب بفرنسا ،فضال ًعن راميش برابهو من رشكة
ثري ويلز يونايتد بالهند و ستيفن سايكر من رشكة سيف كيم بأملانيا وجيمس
ديناج من رشكة سيكورت باململكة املتحدة وكيث جيه ميلر من رشكة ثري إم
بالواليات املتحدة األمريكية ومايكل بيوتلر وميش أهرين من رشكة كرينج بفرنسا،
حيث مثلت إسهاماتهم جزءا ً قيمًا من البحث الذي أفىض إلعداد هذا املنشور.
نقدم جزيل الشكر واالمتنان عىل الدعم املايل املقدم من املفوضية األوروبية ملرشوع
االبتكار البيئي التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة واألنشطة ذات الصلة.
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يجوز إعادة نسخ هذا املنشور كليا ً أو جزئيا ً وبأي شكل من األشكال ألغراض
تعليمية أو غري ربحية دون الحصول عىل إذن أو ترصيح خاص من صاحب حقوق
الطبع والنرش برشط اإلشارة إىل املصدر ،وسيقدر الربنامج استالم نسخة من أي
منشور يستخدم هذا املنشور كمصدر ،وال يجوز استخدام هذا املنشور لغرض
إعادة البيع أو ألي غرض تجاري آخر دون الحصول عىل إذن مسبق من برنامج
األمم املتحدة للبيئة.
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مقدمة

برنامج األمم
املتحدة للبيئة
أقر قطاع األعمال والصناعة يف جميع أنحاء العالم أهمية مبدأ
االستدامة وذلك لتحويل أنماط االستهالك واإلنتاج إىل نمط
اقتصادي بديل ،ومع ذلك أثبتت التوجهات املعارصة املتعلقة
بالتحسن التدريجي عدم كفايتها كوسيلة للتعامل مع الضغوط
البيئية واالجتماعية الناجمة عن التحديات الكربى مثل تضاؤل
املوارد وتغري املناخ.
ومن جهة أخرى ،لن تتمكن أي رشكة من التعامل بمرونة مع
هذه الضغوط الخارجية املتزايدة إال إذا تطلعت إىل ما هو أبعد
من حدودها وتعاونت مع الرشكاء الرئيسيني لتقييم مخاطر
االستدامة وخياراتها من خالل سلسلة قيمها.
ولقد قام كبار املديرين التنفيذيني الرواد بالفعل بتحديد
متطلبات تغيري اسرتاتيجيات العمل الخاصة بهم ،واإلشارة إىل
التغيري املنهجي باعتباره توجهًا نحو املسار الصحيح.
ويسعي مرشوع برنامج االبتكارات املالئمة للبيئة إىل تطبيق
هذا التوجه وتضمني مبدأ االستدامة باعتباره جوهر صناعة
القرار داخل أي رشكة ،باإلضافة إىل أن تطبيق هذا املبدأ خالل
كافة القطاعات التجارية من شأنه خلق حلول إبداعية إلرضاء
احتياجات األسواق املختلفة.
تظهر األبحاث تزايد أعداد الرشكات ،التي تقدم حلول مالئمة
للبيئة ،عىل اختالف أحجامها ،حيث وصل متوسط معدل نموها
 % 15يف العام الواحد ،وذلك يف الوقت الذي عانت فيه بقية
الرشكات املناظرة لها ،يف األسواق ،من حالة ركود ،وعىل وجه
التحديد تستجيب املؤسسات الصغرية واملتوسطة بشكل جيد
لالبتكارات املالئمة للبيئة ،وذلك بفضل طبيعتها املرنة والقابلة
للتكييف مع املتغريات املختلفة ،حيث تساهم بنسبة تصل
لنحو  % 70من إجمايل الناتج املحيل ،كما تشكل ثلثي العمالة
الرسمية يف االقتصاديات النامية والناشئة ،إىل جانب أنها تمثل
إحدى القوى املحركة األساسية لالقتصاديات التي تستخدم
مواردها بكفاءة.
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ومن جهة أخرى ،يعد إدراك هذا التحول املنهجي من األمور
الصعبة إال أنه ليس مستحيال ،كما يمدنا هذا املنشور بدراسة
جدوى وافية عن هذا التوجه ،حيث يستند إىل عرض مجموعة
من املرشوعات الناجحة واملالئمة للبيئة من مختلف دول العالم.
ففي دولة مثل جنوب أفريقيا ،تقدم املؤسسات الصغرية
واملتوسطة ،باالشرتاك مع الحكومة املحلية ،الطاقة البديلة إىل
املجتمعات الريفية ،وخالل ثالث سنوات فقط تمكنت مثل تلك
املؤسسات من زيادة أحجامها بمعدل ثالثة أضعاف ،حيث
قامت بنرش نماذج من مجموعات الشبكات الصغرية إلمداد
طاقتها إىل مناطق أخرى يف البلدان املجاورة.
ففي بلجيكا ،تمكن مصنع صغري إلنتاج املنظفات البيئية من
تحقيق معدل إيرادات سنوية يرتاوح ما بني  10و %25يف
الفرتة ما بني عامي  2002و ،2013وذلك يف الوقت الذي عانت
فيه بقية املصانع ،يف األسواق ،من حالة ركود ،وقد تحقق هذا
النجاح نتيجة للعمل االبتكاري يف كافة جوانب العمل الذي قام
به هذا املصنع ،بداية من مرحلة تركيب املنتج مرورا ً بخيارات
إعادة امللء وصوال إىل مرحلة التعبئة والتغليف.
ويمثل هذا املنشور خطوة هامة يف طريق التعاون بني برنامج
األمم املتحدة للبيئة واملفوضية األوروبية لنرش املمارسات
التجارية التي تطبق االبتكارات املالئمة للبيئة يف الدول النامية
واالقتصاديات الناشئة ،وسيساعد هذا املنشور ،إىل جانب
مرشوع برنامج االبتكارات املالئمة للبيئة ،يف تعزيز مشاركة
القطاع الخاص يف ترويج فكرة التحول نحو اقتصاديات
تستخدم مواردها بصورة أكثر كفاءة ،وتطبق املمارسات التي
تعتمد عىل أنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة.
وكيل األمني العام لألمم املتحدة
واملدير التنفيذي لربنامج األمم املتحدة للبيئة

مقدمة

املفوضية
يعد برنامج االبتكارات املالئمة للبيئة من أهم أدوات الرئيسة
التي أقرها االتحاد األوروبي للتحول نحو االقتصاديات التي
تستخدم مواردها بصورة أكثر كفاءة ،وقد تم تضمني مثل
هذه السياسات يف إسرتاتيجية "أوروبا  "2020للتحول نحو
مزيد من النمو املستدام ،كما قامت املفوضية خالل السنوات
املاضية بإعداد إطار للسياسات وتخصيص األموال الالزمة
لتشجيع استيعاب الحلول االبتكارية املالئمة للبيئة من جانب
األسواق املختلفة.
يمثل برنامج االبتكارات املالئمة للبيئة أحد األفكار التي تهدف
إىل تحقيق املواءمة بني املصالح التجارية والصناعية ومصالح
االستدامة ،وقد تمكن عدد من أبرز املناطق واملدن املنافسة،
والتي كانت تنظر إىل العالم من حولها من خالل منظور
مختلف ومبتكر ،من مواجهة عدد من التحديات الكربى ،كما
استطاع عدد من الهيئات العامة عىل مستوى العالم إعادة
التفكري يف هذا االتجاه إلدارة اختصاصها ومن ثم إعادة تصميم
شكل الخدمات املقدمة إىل املواطنني بهدف تحسني نوعية
حياتهم ،ونأمل أن يحذو اآلخرون حذوهم.
يحتل برنامج االبتكارات املالئمة للبيئة املرتبة األوىل من بني
العوامل التي تساعد عىل إقامة األعمال التجارية ،فكوكبنا يحتاج
إىل الجهات الفاعلة القادرة عىل اتخاذ اإلجراءات التحويلية
نحو طرق إنتاجية واستهالكية جديدة تراعي املعايري البيئية
وتساهم يف تقليل الطلب عىل املوارد الطبيعية ،حيث يقوم
برنامج االبتكارات بتزويد دوائر األعمال التجارية بالحلول
املتعلقة بهذا الشأن ،كما يهدف هذا الربنامج إىل تحفيز اإلبداع
البرشي للحصول عىل أفضل النتائج ،ويف اآلونة األخرية تمكننا
من تحديد الحلول املالئمة الستعادة املعادن الثمينة ،التي
كان ينظر إليها كركام ،وذلك باستخدام أجهزة مزودة بتقنية
عالية ،وقد تمكنا من إيجاد طرق ملعالجة مياه الرصف وإعادة
استخدامها يف أغراض الزراعة ،فضال عن قدرتنا عىل إطالة
العمر االفرتايض للمنتجات أو حلول التصميم بهدف تقليل
استخدام املواد الخام ،إىل جانب قيامنا ،كمستهلكني ،بتعديل

سلوكنا عن طريق رشاء الخدمات بدال من املنتجات ،ومع ذلك،
ينبغي بذل املزيد من الجهد يف هذا اإلطار بمشاركة عدد أكرب
من األفراد.
ففي الفرتة الحالية تظهر الحاجة إىل تحديث عدد من تلك
الحلول واستخدامها ،فنحن يف حاجة ماسة إىل تشجيع جهود
التدويل وزيادة عدد املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،والتي تعد
بمثابة الدافع الرئييس لتطبيق برنامج االبتكارات املالئمة للبيئة
باعتبارها النهج األمثل إليجاد األسواق الجديدة واملشاركة يف
تقديم الحلول املتعلقة بتحقيق االستدامة العاملية.
كيف نتمكن من تحقيق تلك االستدامة؟ يمثل التعاون مع
برنامج األمم املتحدة للبيئة بشأن مرشوع «تعزيز كفاءة
استخدام املوارد واالبتكارات املالئمة للبيئة يف االقتصاديات
النامية واالنتقالية» من أهم الخطوات التي تم اتخاذها يف هذا
املجال ،حيث سيساعد هذا املنشور الخاص بدراسة جدوى
االبتكارات املالئمة للبيئة يف نرش الحلول املالئمة و الصديقة
للبيئة ،كما سيساهم أيضا يف استحداث االبتكارات املالئمة للبيئة
داخل أنشطة الشبكة العاملية لإلنتاج األنظف واملعني بكفاءة
استخدام املوارد ( ،)RECPإىل جانب تعزيز قدرته عىل تقديم
املساعدة الفنية لألعمال التجارية ،فضال عن املساهمة يف نرش
أفكار وحلول إبداعية تحقق االستفادة من االستدامة العاملية.
إن االطالع عىل «دراسة جدوى االبتكارات املالئمة للبيئة»
سيعود بالنفع عىل كل من يقرأها ،كما أنني مقتنع بأن هذه
الدراسة ستكون بمثابة أداة هامة تساعد األشخاص املعنيون
عىل تبني األفكار اإلبداعية وتطويعها بما يتوافق مع حياتهم
الخاصة ،وبالتايل املشاركة يف تحقيق الهدف األسايس من هذا
املرشوع والذي يتمثل فيما ييل :العيش بشكل جيد يف حدود
إمكانيات كوكبنا.
املدير العام لشئون البيئة باملفوضية األوروبية
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مقدمة

وُضع هذا املنشور ليظهر دراسة الجدوى التي تحث عىل تطبيق
برنامج االبتكارات املالئمة للبيئة ،كما يظهر مدى قدرته عىل
مساعدة الرشكات عىل خلق فرص مثرية لالهتمام عىل املستوى
التجاري ،حيث سيكون بإمكانك أن ت ّ
طلع عىل أمثلة لرشكات
دمجت بعض هذه االبتكارات يف صميم إسرتاتيجيتها املتعلقة
باألعمال التجارية ،كما تظهر النتائج معدل الفوائد واملزايا
التجارية الجديرة باالهتمام والتي تشمل :تعزيز فرص الوصول
إىل األسواق وخلق القيمة ونمو العمل التجاري (حيث بلغ
متوسط النمو السنوي  % 15من إجمايل نمو الرشكات التي
تطبق االبتكارات البيئية) إىل جانب زيادة املرونة التشغيلية،
وبناء عليه ،تضع هذه الرشكات حلوال وتبتكر منتجات جديدة
لتؤدي بطريقة تفوق معايري الصناعة املتعارف عليها.
ونظرا َ لنقص املوارد عىل املستوى العاملي والتدهور البيئي
الذي يفرض بدوره تحديات جديدة عىل قطاع األعمال بجانب
الضغوط التنظيمية واملتعلقة بالسوق ،فتواجه الرشكات وضع
حرجا يتطلب منها التفكري بطريقة أكثر إسرتاتيجية فيما
يتعلق باستدامة أعمالها ،ويساعد هذا الربنامج يف تحويل هذه
التحديات التي تواجه الرشكات إىل فرص تجارية جديدة.

 1البضائع والخدمات
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دراســة جدوى االبتكار البيئي

تشري االبتكارات البيئية إىل إعداد نموذج األعمال وتطبيقه،
والذي تم تجسيده من خالل اتباع إسرتاتيجية عمل جديدة
يتمثل دورها يف تطبيق االستدامة يف جميع العمليات
التجارية التي تستند إىل التفكري وفقًا ملنظور دورة الحياة
وتتعاون مع الرشكاء عرب سلسلة قيمها.
حيث تتطلب هذه االبتكارات وجود مجموعة متناسقة
من التعديالت أو الحلول املبتكرة للمنتجات (البضائع /
الخدمات) والعمليات ونهج السوق والهيكل التنظيمي مما
يؤدي إىل رفع مستوى أداء الرشكة وقدرتها عىل املنافسة.
يقصد بنهج التفكري وفقًا ملنظور دورة الحياة أخذ جميع
مراحل دورة حياة املنتج بعني االعتبار ،بدءا ً من استخراج
املواد الخام مرورا بمعالجتها وتصنيعها وتوزيعها واستخدامها
وإصالحها وصيانتها وصوال إىل التخلص منها

أو إعادة استخدامها ،ويُم ّكن هذا النهج الرشكات من تقييم
نطاق التقدم الذي يمكن إحرازه يف مواجهة التحديات الرئيسة
التي تواجه الصناعة ،فضال عن توقع حدوث مثل هذه التحديات
وتجنبها يف املستقبل ،ويعمل هذا املنظور بشكل أفضل من
خالل التعاون مع املوردين والعمالء والرشكاء اآلخرين عرب
سلسلة القيم.5
تُقيّم الرشكات وضعها يف سلسلة القيم ،وتُحلل النقاط الحيوية
التي تؤثر عىل أعمالها ،وتسعي إليجاد الحلول املبتكرة بالتعاون
مع الرشكاء يف سلسلة القيم كي تعزز وضعها يف السوق إىل
جانب قدرتها التنافسية ،لذا يرجح تحقيق التحول الحقيقي
من خالل تطبيق عنارص اإلسرتاتيجية الجديدة بشكل تدريجي
ومتقدم ومستهدف ،وتُطبق هذه الخطوات ضمن إطار تطبيق
إسرتاتيجية الرشكة طويلة األجل تجاه إحداث تغيريا ملموسا.
تتمكن رشكات االبتكارات البيئية من خلق قيمة مضافة لألعمال
والبيئة واملجتمع بوجه عام وذلك من خالل تطبيق هذا النهج.

شكل :1

نهج تنازيل بدءًا من مستوى إسرتاتيجية العمل
الجوهرية وصوال إىل تطبيق االستدامة
خالل نهج دورة الحياة يف جميع العمليات
التجارية مع إيجاد حلول مبتكرة تلبي متطلبات
األسواق .إسرتاتيجية العمل الجوهرية
وصوال إىل تطبيق االستدامة

أنشطة فريدة من
نوعها لرفع مستوى
جودة العمليات
واملنتجات

 2يوضح نموذج األعمال كيفية قيام رشكة ما بأعمالها ،حيث يشكل هذا النموذج ترجمة
للقضايا اإلسرتاتيجية ,مثل دمج التمركز اإلسرتاتيجي واألهداف اإلسرتاتيجية يف نموذج
تصوري يبني بشكل واضح كيفية أداء األعمال ،كما يمثل هذا النموذج خطة أساسية
تتيح تصميم وتطبيق أنظمة وهياكل العمل التي تشكل النموذج املادي والتشغييل
للرشكة (أوسرتوالدر وآخرون.)2005 ،
 3يمثل التفكري وفقا ملنظور دورة الحياة نهجًا نوعيا ً يهدف إىل مساعدتنا عىل إدراك مدى
تأثري خياراتنا يف كل مرحلة من دورة حياة نشاط صناعي معني :ابتداء من الحصول
عىل املواد الخام للمنتج وتصنيعه وتوزيعه واستخدامه ثم التخلص منه ،ويتعني تطبيق
هذا النهج لتحقيق التوازن بني عمليات املبادلة واآلثار اإليجابية عىل االقتصاد والبيئة
واملجتمع بشكل عام (برنامج األمم املتحدة للبيئة .)2004

 4يشري الهيكل التنظيمي للرشكة إىل نطاق أنشطتها ومواردها الرئيسية (البرشية واملالية),
بجانب األمور التي تُخصص لدعم نموذج العمل وتتعلق باإلنتاج بشكل مبارش ،ويشمل
ذلك عمليات الرشاء والتوزيع والرشاكات الرئيسية والعالقات مع العمالء وواجهات
التواصل بجانب جهات البحث والتطوير واالتصال الداخيل وتحقيق اإليرادات.
 5تعد سلسلة القيم بمثابة تسلسل كامل لألنشطة أو األطراف التي تقدم القيمة أو تحصل
عليها يف شكل منتجات أو خدمات (كاملوردين واملتعهدين والعاملني واملتعاقدين
واملستثمرين والباحثني واملطورين والعمالء واملستهلكني واألعضاء)
).)ISO14001 CD2, 2013
 6مخطط مقتبس من :سلوك نموذج االستدامة  20 :2014ابتكارا ً لنماذج أعمال
االستدامة
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شكل :2

وينجم عن ذلك إنشاء رشكة أكثر مرونة وقدرة عىل االستجابة
التجاهات األسواق املتغرية مع تطبيق حلول مبتكرة من قبل
املنافسني ،وذلك نظرا ً ألن االبتكارات البيئية تمثل إسرتاتيجية
طويلة املدى نحو االستدامة ،وهذا عكس ما يحدث عند تبني
وجهة نظر قصرية املدى تفيض إىل إدخال تحسينات تدريجية
ينجم عنها إحراز تقدم وفوائد محدودة.
تم إعداد دراسة الجدوى الخاصة باالبتكارات املالئمة للبيئة
خصيصا لفئة رجال األعمال ،حيث تقدم ملحة عامة
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عن االتجاهات واملؤرشات املتزايدة وتعرض الحاالت واألمثلة
الحقيقية التي تبني األسباب املقنعة للرشوع يف تطبيق
االبتكارات املالئمة للبيئة ،وقد أجريت العديد من البحوث األولية
بشكل مبارش مع الرشكات بدءا من الرشكات الناشئة وصوال إىل
الرشكات الكربى يف جميع أنحاء العالم لتقييم الفوائد امللموسة
لهذه االبتكارات والعمليات التي يتم تنفيذها ،ووجد أن لكل
رشكة دوافعها وأسبابها وراء تطبيق هذه االبتكارات ،وقد تم
معرفة هذه الدوافع وتحليلها وتصنيفها إىل خمسة دوافع ،وتم
تناول كل منه يف فصول مستقلة.

دراســة جدوى االبتكار البيئي

شكل :3

تزداد متطلبات السوق نحو إيجاد حلول مبتكرة للبيئة يف
العديد من القطاعات ازديادا ً كبريًا ،لذا توضح العديد من األمثلة
كيفية دخول الرشكات إيل القطاعات الجديدة يف السوق ،بداية
من املستهلكني محدودي الدخل وصوال إيل املستهلكني النهائيني
ذوي الدخل املرتفع ،أو وصولها إىل خدمات سالسل توريد
كربى الرشكات أو تلبيتها للطلبات غري املستغلة بعد يف املجاالت
التي ال تتوافر فيها حلول مسبقة يف السوق ،وينطوي االبتكار
البيئي كذلك عىل التعاون مع الرشكاء اآلخرين عرب سلسلة القيم
التي تهيئ الفرص الكتساب املعرفة والدخول عىل الشبكات.

يتعني النظر يف كل مرحلة من مراحل العمل إيل جانب سلسلة
قيم الرشكة لتحقيق أقىص استفادة من برنامج االبتكار البيئي
بهدف تحديد فرص التحسني وعوامل الخطر ،ومن خالل العمل
عىل توفري حلول مشرتكة لألزمات الشائعة يتسنى تحقيق
مكاسب مشرتكة كبرية تمتاز بقيمة تجارية وبيئية واجتماعية
أفضل يصب مجموعها يف بلوغ نتائج أفضل بكثري من الجهود
الفردية لكل رشكة عىل حدة ،وتتحقق القيمة نتيجة الستخدام
كم أكرب من املواد أو تحقيق كفاءة اإلنتاج أو تقليل حجم
املخلفات املنقولة إىل أماكن دفن النفايات أو االستغالل األمثل
لقنوات التوزيع وتقليل فرتة اإلنتاج أو أي آلية تجمع بني كافة
هذه الحلول ،كما تشتمل املكاسب عىل سلسلة توريد أكثر مرونة
ومزايا معرفية تتعلق بالخربة وفنون التكنولوجيا.
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«يرتبط االبتكار البيئي ارتباطا ً وثيقًا بالقيم
األساسية واإلسرتاتيجية التي نتبناها ،إىل
جانب محاولتنا للبحث عن تنويع املنتجات»

تزداد املعايري واللوائح التنظيمية رصامة يف مجال السياسة
وذلك نتيجة لتنامي الحاجة إىل االستدامة ،ويجدر اإلشارة
بأن الرشكات التي تتبنى مفاهيم برنامج االبتكار البيئي
تتصدر قوائم االلتزام باملتطلبات التنظيمية ومن ثم تحقيق
ميزات تنافسية ،فالتزامها بالقوانني يمكنها من توقع حدوث
تغيري ومن ثم االبتكار باالستعانة باملواد املناسبة وتبني فنون
التكنولوجيا والعمليات والحلول الجديدة التي تم اختبارها،
وذلك نظرا ً ألن استمرار االبتكار يزيد من مسئوليتها تجاه
االلتزام باملتطلبات الصارمة ،وينعكس هذا النهج إيجابيا ً عىل
سمعة الرشكة حيث يمنحها فرص القيادة يف مجال العمل
واالطالع عىل القوانني املستقبلية.

تتزايد الفرص املالية املتاحة أمام الرشكات التي تتبنى برنامج
االبتكار البيئي ،حيث تُعد عمليات رشاء القيم العالية واالندماج
مع هذه الرشكات مؤرشًا لهذا ،7كما تستثمر البنوك وجهات
االستثمار طويل األجل ،مثل صناديق املعاشات التقاعدية ،عىل
نحو متزايد يف الرشكات التي تُبدي مرونة أكرب وقابلية للنجاح
عىل املدى البعيد ،وبالنسبة لألسواق الناشئة ،تتداول البنوك
خيارات استثمارية عالية عىل أساس مبادرات االستدامة التي
تقدمها ،فعىل صعيد املؤسسات الصغرية واملتوسطة الحجم،
ترتفع فرص التمويل التي تقدمها الحكومات واملؤسسات
املحلية أو وكاالت التمويل اإلقليمية بهدف تنفيذ املبادرات

 7مونتالفو ،يس ،.دياز لوبيز إف جيه وبراندز إف  ،2011تحليل إمكانية االبتكار البيئي يف
يض عن مدينة دلفت :مبادرة إنوفا األوربية ملراقبة
القطاعات التسع ،املهمة  4تقرير عَ ْر ِ ّ
اإلبداع يف مختلف القطاعات؛ هي عبارة عن مرشوع تتبناه املديرية العامة للمؤسسات
والصناعة التابعة للمفوضية األوربية.
 8أجا ليبونن ،يونيو  ،2005املجلة الدولية للمهارات واالبتكارات الخاصة باملؤسسات
الصناعية ،ا ُملجلد  ،23اإلصدار  ،6-5صفحات من 323-303
 9املجلة الدولية لألعمال واإلدارة  ،2010املجلد  ،5رقم 12؛ سولومن ماركوس وإم ساندهي
رسيدايف
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املرتبطة باالستدامة واالبتكار ،باإلضافة إيل ذلك ،أصبحت
منصات التمويل الجماعي مصدرا ً متداوال من بني مصادر
االستثمار بغية تسويق األفكار الجديدة تجاريًا.

يلعب التغيري التنظيمي الذي يستند إىل برنامج االبتكار البيئي
دورا ً يف زيادة القدرة التقنية للرشكة وزيادة إنتاجيتها ،حيث
يسمح هذا الربنامج بتبادل املعلومات واملشاركة يف عملية
االبتكار من خالل األقسام املختلفة داخل الرشكة ،إيل جانب
اكتساب املعرفة من خالل التعاون مع رشكاء سلسلة القيم
بما فيهم املعاهد التقنية ،8وتًعزز مخرجات التعلم والعملية
اإلبداعية القدرة التقنية لبناء كفاءات رئيسة وتشكيل قاعدة
مهارات قوية ،فضال عن زيادة مشاركة املوظفني التي تتداخل
بشكل كبري مع مؤرشات أداء العمل الرئيسة كاإلنتاجية
وتحقيق األرباح.9
وتدعم هذه القوى املحركة الرشكات ملواجهة التحديات
الصناعية وإقامة سالسل توريد أكثر مرونة واالستجابة
عند الحصول عىل مزايا واضحة يف السوق عىل منافسيها،
ويستفيد عمالء هذه الرشكات بتعزيز القيمة عن طريق عوامل
متنوعة مثل :تقديم منتجات معمرة وعالية الجودة وإدخال
قدرات وظيفية جديدة باإلضافة إيل إمكانية تقديم أسعار
أكثر جاذبية.
ومع ذلك ،ينبغي معرفة أن لكل دراسة حالة طبيعتها الخاصة،
حيث تلعب بعض الظروف املواتية بما يف ذلك البيئة السياسية
ومتطلبات السوق وضغوط مجال العمل دورا ً أساسيا ً يف ذلك؛
لذا يوضح هذا املنشور أن الظروف املواتية بدرجة كبرية يف عدد
من الدول ال تزال تمثل عائقًا يف أسواق معينة ال تويل أهمية
كبرية لربنامج االبتكار البيئي ،ويف مثل هذه الحاالت ،يمكن
للرشكات االستفادة من الفرص التصديرية املتاحة.

«يضمن النهج الذي نتبناه دمج االستدامة يف
نموذج األعمال األسايس»

دراســة جدوى االبتكار البيئي

القوى

دخول
األسواق
الجديدة
يتطلب تنامي أعداد األسواق عىل مستوى العالم
.طرح حلوال ابتكارية مستدامة

يُعد برنامج االبتكار البيئي وكذلك عملية اتخاذ قرارات تتعلق
باملنتجات أو الحلول أو الخدمات املستقبلية أدوات إسرتاتيجية
ال غنى لها ،حيث يُساهم هذا الربنامج يف إعداد حلول مناسبة
تلبي احتياجات السوق املتنامية للتفوق عىل املنافسني ،لذا فهو
يسمح بدخول فئات استهالكية جديدة إىل جانب سالسل توريد
الرشكات الكبرية إىل األسواق الدولية ،واألكثر من ذلك أنه يمثل
انطالقة هامة نحو إقامة رشاكات مع الجهات املعنية األخرى
فيما يخص سلسلة القيم ،يجدر اإلشارة إىل أن مثل هذا التعاون
يسمح للرشكة بالدخول إىل شبكات الرشكاء ،وهذا من شأنه
تسهيل عملية التغلغل يف السوق فضال عن تعزيز بروز العالمة
التّجارية بشكل ملحوظ.
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تضم العديد من الدول النامية أعدادا هائلة من املستهلكني
املهتمني باألسعار والذين يبحثون عن منتجات معمرة وبأسعار
معقولة لتلبية احتياجاتهم اليومية ،حيث يشكل هؤالء فئة
نشطة تقوم بعملية الرشاء يف األسواق ،وتمثل مجاال خصبا ً
للرشكة التي تسعي إىل تقديم حلول مالئمة للبيئة وزيادة
قاعدة عمالئها ،فعيل سبيل املثال تُعرف الهند بخربتها املتميزة
يف مجال االبتكار املقتصد الذي يرتكز بقوة عيل االستدامة
االجتماعية ،وتستطيع الرشكات تحسني نوعية حياة الفقراء من
خالل عرض سلع وخدمات ذات تكلفة منخفضة وجودة عالية
وأكثر استدامة ،يجدر باإلشارة أن قيام الرشكات باالستثمار
يف أسواق تجاهلها املاليني فيما مىض ،يمكنها من تعويض
انخفاض األسعار بارتفاع حجم املبيعات.10
تمثل هذه الفئة من املستهلكني فرص جديدة يف األسواق
للرشكات مثل رشكة أنظمة الطاقة الشمسية املتخصصة ()SSS
بجنوب أفريقيا و رشكة ناتورا بالربازيل.11

أنظمة الطاقة الشمسية املتخصصة
تمثل رشكة الطاقة البديلة ،أنظمة الطاقة الشمسية املتخصصة،
مرشوعًا تجاريا ً صغريا ً تضاعف حجمه ثالث مرات يف غضون
ثالث سنوات 12ووسع نطاق أعماله ليغطي أربع دول أخري
يف املنطقة ،وتقوم إسرتاتيجية الرشكة عيل توفري حلول للطاقة
املتجددة لتلبية احتياجات املجتمعات الريفية يف أفريقيا
التي تصلها نسبة محدودة من الطاقة أو ال يصلها ،كما
تهدف الرشكة إيل تغيري األعراف السائدة يف أنماط استهالك
الكهرباء ،مع العلم بعدم وصول إمدادات التيار املرتدد ،يف
كثري من األحيان ،إىل البنية التحتية يف املجتمعات الريفية يف
جنوب أفريقيا ،لذا تنرش الرشكة مجموعة شبكات صغرية
تتغذي عيل الطاقة الشمسية ،وتغيري مكونات األجهزة املنزلية
لتسمح باستخدام أنظمة التيار املبارش ( )DCالتي تستهلك
طاقة أقل مرتني من أنظمة التيار املرتدد ،وقد ُ
صممت مجموعة
الشبكات الصغرية لتقليل التأثريات طوال دورة حياتها ،تمكن
القاعدة املعيارية

استبدال عنارص محددة دون الحاجة إىل إعادة تثبيت النظام
بأكمله ،باإلضافة إيل أنه ترسي فعالية اللوحات ملدة  20سنة،
وتُباع املجموعة كنظام خدمات يمكن إدارتها عن بعد من خالل
صندوق ذكي عرب اإلنرتنت ،كما توفر الرشكة تدريبا ً مجانيا ً
لضمان الصيانة املحلية املبارشة ،وحازت الرشكة عيل تمويل
إضايف ودعم فني مكنها من طرح نموذج إمداد الطاقة هذا إىل
عدد كاف من املناطق من خالل رشاكتها مع الحكومة املحلية
ومؤسسات البحث التقنية..

رشكة ناتورا
يبلغ نصيب رشكة ناتورا ،ملستحرضات التجميل يف الربازيل،
أكثر من  20يف املائة من السوق بمتوسط نمو سنوي قدره 26
 %يف الفرتة من  2005إيل  ،2010وقد تضاعف حجم أعمالها
تقريبا يف الفرتة من  2007إىل  ،2011وترتكز إسرتاتيجية
أعمالها عيل االبتكار من أجل االستدامة والتميز داخل السوق.
طرحت رشكة ناتورا منتجًا جديدا ً للمستهلكني من خالل
ابتكاراتها لخط إنتاج "سو" ملنتجات االستحمام والعناية
بالجسمُ ،
وصمم هذا الخط بهدف الحد من اآلثار الناتجة
طوال دورة حياته من خالل ابتكار تركيبة للمكونات وتعبئتها
وتغليفها بجانب سلسلة التوريد ،واستخدمت الرشكة أقل املواد،
وتم تقليل وقت التصنيع باإلضافة إيل تطوير عملية النقل
وتحسني نوعيتها ،ولذلك أصبحت الرشكة قادرة عيل توسيع
حجم املبيعات داخل رشيحة جديدة يف السوق بمعدل أسعار
منخفضة يرتاوح من  % 40 - 20مقارنة بغريها من خطوط
اإلنتاج التابعة للرشكة ،وقد القي خط اإلنتاج الجديد استحسان
املستهلكني بعد فرتة تجريبية ناجحة مدتها ستة أشهر ،ثم تم
13
تدشينه يف كافة أنحاء الربازيل

 10نيستا  2012مستقبلنا املقتصد :الدروس املستفادة من نظام االبتكار الهندي ،كي بوند
و أي تورنتون
 11استنادا إيل املقابالت التي تم إجراؤها مع ممثيل الرشكات
 12مقابلة مع السيد /كارلوس سميث من رشكة أنظمة الطاقة الشمسية املتخصصة يف
جنوب أفريقيا
 13مقابلة مع فابيان برونز مدير التصميم العلمي واألثر البيئي برشكة ناتورا
© Natura
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«توسع نطاق الرشكة من املتاجر الصغرية
إىل املتاجر الكربى بفضل تبني الحلول
املالئمة للبيئة ،وقد ساعدها الدخول يف مجال
البيع بالتجزئة الجماعية عيل تحقيق طفرة
كبرية يف املبيعات»
مدير االبتكار عىل املدى الطويل برشكة إيكوفر

من املتوقع أن يزداد الطلب عيل املنتجات والخدمات املستدامة
بشكل ملحوظ 14يف جميع أنحاء العالم ،حيث يعاني املستهلكون
من نقص املعروض من تلك املنتجات يف بعض األسواق ،وقد
كشف مسح عاملي تم إجراؤه مؤخرا ً أن  % 6من املستهلكني
يف أملانيا و % 10يف كوريا الجنوبية يلمسون توافر املنتجات
املستدامة ،كما تشهد اقتصاديات بعض الدول مثل الصني
والهند ارتفاعًا ملحوظا ً يف الطلب عيل عروض املنتجات
املستدامة.15

زاد الطلب عىل أسواق منتجات التنظيف املالئمة للبيئة بنسبة
 % 21يف الفرتة من  2007إيل  ،2011ففي بلجيكا عىل سبيل
املثال ،اغتنم املصنع الصغري برشكة إيكوفر ملنتجات التنظيف
الصديقة للبيئة هذا الطلب املتزايد عيل هذه املنتجات ،حيث
حققت الرشكة معدل إيرادات سنوية يرتاوح ما بني % 25- 10
يف الفرتة ما بني عامي  2002و 2013يف الوقت الذي عانت فيه
بقية املصانع يف األسواق من حالة ركود ،كما ساعدها التوسع يف
نطاق عملها من املتاجر الصغرية إىل املتاجر الكربى عيل زيادة
مبيعاتها بشكل ملحوظ.

 14املنتدى االقتصادي العاملي ،االستهالك املستدام ،تفضيالت حملة األسهم
http://www.greenbiz.com/blog/2013/07/04/should-supply-or- 15
demand-drive- sustainable-products
 16مقابلة مع توم دومن ،مدير االبتكار عيل املدى الطويل برشكة إيكوفر
 17يتمثل االبتكار املفتوح يف استخدام تيارات املعارف الهادفة املكتسبة واملراد نرشها
لتعزيز االبتكار الداخيل وتوسيع استخدام االبتكار الخارجي داخل األسواق تباعا ،حيث
يفرتض [هذا النموذج] أن الرشكات بإمكانها التطرق إىل السبل واألفكار الخارجية
والداخلية للتسويق ،وذلك خالل سعيهم لتطوير التقنيات الخاصة بهم( ،االبتكار
املفتوح لهنري تيشيسربوو ،مطبعة جامعة أوكسفورد لعام  :2006البحث عن
نموذج جديد)Henry Chesbrough, Open Innovation: Researching a New
Paradigm

© الخاصة برشكة إيكوفر

وبدأت رشكة إيكوفر يف عمل تحسينات تدريجية مثل استبدال
املكونات قبل تبني نهج أكثر جوهرية من خالل نموذج األعمال
املبتكرة الذي ينطوي عيل سالسل وإسرتاتيجيات التوريد التي
أعيد النظر فيها ،حيث تضم الرشكة مدير االبتكار عيل املدى
الطويل ،والذي يعمل بشكل متكامل يف العمليات التجارية
األساسية ،وتقدم الرشكة اليوم ابتكاراتها يف كافة نطاقات
أعمالها بدء من مرحلة اختيار تركيب املنتجات وصوال إيل
مرحلة التعبئة والتغليف بما يف ذلك خيارات إعادة امللء،16
كما وسعت الرشكة دائرة املشرتين واملوردين والدوائر التقنية
واألكاديمية التي تتعامل معها من خالل العمل مع رشكاء ضمن
سلسلة القيم مثل رشكة سوالزيم وفيليبس ،وزادت من إمكانية
وصولها إىل املعرفة واملعلومات التي تتعلق بالعمليات من خالل
نظام االبتكار املفتوح ،17ومن املحتمل أن يكون االبتكار املفتوح
وسيلة فعالة من حيث التكلفة لدعم االبتكارات املالئمة للبيئة
حتى إذا لم تمتلك الرشكة براءات االخرتاع
وتعد بعض منظفات الرشكة فعالة عند الغسيل باملاء البارد
وبالتايل تعالج النقاط الحيوية الرئيسية يف دورة حياة
املنظفات :استخدام املاء الساخن ،ال تنفرد الرشكة وحدها
ببيع هذا النوع من املنتجات ،حيث أصبح التفكري وفق منظور
دورة الحياة نهجا لألعمال الرئيسية يف سوق السلع االستهالكية
رسيعة التداول ،وتتعاون الرشكات ا ُملنتجة للمنظفات التي
تحتوي عيل ماد اإلنزيم مع الرشكات الكربى إلعداد الحلول
وتسويقها مما يسمح بالغسيل البارد ،وبإمكان هذه الرشكات
إثبات كيفية تقديم هذه البدائل ملزايا هائلة من خالل نهج
دورة الحياة ،وذلك عيل الرغم من التكلفة األولية املرتفعة
لهذه البدائل ،وتستخدم رشكة يونيليفر وبي أند جي ورشكات
أخرى لتصنيع املنظفات منظفات اإلنزيمات التي تستخدم يف
الغسيل البارد.
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يرتاوح اإلنفاق الحكومي ما بني  15و  % 30من إجمايل الناتج
املحيل يف جميع أنحاء العالم ،18ويمثل قطاعا جذابا يف السوق
الجديدة ،حيث تستخدم الحكومات ،يف العديد من الدول،
سياسات الرشاء العامة املستدامة وعيل كافة املستويات بشكل
متزايد لتعزيز ابتكار

تحسينات بيئية واجتماعية يف أسوقها ،ووفقا ملسح تم إجراؤه
مؤخرًا ،تدمج املؤسسات العامة التابعة لـ  56دولة عيل األقل
مبادئ رشاء املنتجات املستدامة أو الصديقة للبيئة ضمن
سياساتها الرشائية.19

/http://www.iisd.org/procurement 18
 19برنامج األمم املتحدة للبيئة لعام  ,2012عمليات الرشاء العامة املستدامة :نظرة عاملية
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رشكة إيكوفر
أعلنت مدينة غنت ،البلجيكية ،أنه يتم استخدام منتجات إيكوفر
لتنظيف  340منشأة عامة بما يف ذلك منشآت إدارية ومتاحف
ومكتبات ومستودعات ومراكز مجتمعية ،ونظرا ً للكميات
الكبرية من املنتجات التي تم رشاؤها ،إىل جانب طبيعة العقد
طويل األمد ،تُمثل مدينة غنت عميال ًهامًا ألي رشكة صغرية
نسبيا ً كرشكة إيكوفر.20

تدفع الضغوطات البيئية واالجتماعية والتنظيمية الرشكات ألن
تُغري من إسرتاتيجياتها التي تتعلق بالتوريد ،حيث أصبحت
معايري االستدامة يف مجال الرشاء نهجًا مؤسسيا ً رئيسيا ً لضمان
مرونة التوريد واستمراريته ونوعيته ،21ويطالب القائمون عىل
22
عمليات الرشاء يف الرشكات الكبرية مورديهم بتوفري معلومات
أكثر شمولية وشفافية ،ومن ثم استخدام هذه املعلومات يف
اتخاذ قراراتهم اإلسرتاتيجية.

رشكة كرينج

األرباح والخسائر البيئية كأداة توريد إسرتاتيجية ،األمر
الذي يعمل عىل تغيري نمط األعمال املشرتكة مع املوردين,
كما تجري الرشكة تحليل لألرباح والخسائر البيئية لجميع
عالماتها التجارية.24

رشكة ناتورا
يتعني عىل املوردين التحيل بروح االبتكار والتأقلم الرسيع كي
يرتقوا إىل مستوى معايري االستدامة ،وتقدم الرشكات الكربى
يف أغلب األحيان يد العون ملورديها وتدعمهم فيما يتعلق
بهذه العملية ،ويتضمن جزء من إسرتاتيجية ناتورا اتباع
طريقة عمل جديدة 25مع املوردين ،وذلك من خالل اختيارهم
عىل أساس انخفاض تكاليف تأثريات منتجاتهم عىل البيئة
واملجتمع26وليس النخفاض أسعار عروضهم املقدمة ،ويف
نفس السياق ،أطلقت الرشكة برنامج توريد إسرتاتيجي يف عام
 ،2010وكعنرص أسايس يف هذا الربنامج ،يتم توعية املوردين
بكيفية اتباع نهج دورة الحياة املتعلق بالرشكة ،باإلضافة إىل
جمع البيانات الرضورية ،وتقوم الرشكة أيضًا بتوسيع الربنامج
وتطويره بشكل مستمر ،حيث يضم إىل اآلن حوايل  % 87من
مورديها ،27وتقدر الرشكة قيمة املزايا االجتماعية والبيئية،
املتعلقة باختيار املوردين بناء عىل تطبيقهم لجوانب االستدامة
بصورة جيدة ،بما يزيد عىل  750000دوالر أمريكي يف عام
 28 2012وحده.

طورت رشكة كرينج وعالمتها التجارية  PUMAأداة حساب
األرباح والخسائر البيئية ( ,)E P&Lوالتي تقيس مدى حضور
الرشكة وعائداتها التجارية  PUMAبتكلفة  145مليون يورو
لعام  ،2010حيث حققت العمليات األساسية مبلغ  8مليون
يورو فقط من التكلفة اإلجمالية املذكورة ،بينما كان مبلغ
 137مليون املتبقية من نصيب العمليات الخارجية للرشكة
من خالل موردين خارجيني ،والذين يبلغ عددهم  195رشكة
صغرية يف قطاع التصنيع وحده ،23تستخدم كرينج حساب

20
21
22
23
24
25
26
27
28

http://www.gent.be/eCache/
THE/4/125bGlzdHZpZXc9cGVyc2JlcmljaHRlbl9o
ZWV0dmFuZGVuYWFsZCZyZWM9MTg1OTY4.html
مجموعة جرينبيز  ,2013تقرير حالة األعمال الصديقة للبيئة ,جويل ماكوير
بي إس آر  ,2013مركز بي إس آر لعمليات الرشاء املستدامة :رؤى العام األول ونتائجه
امللف الصحفي للعالمة التجارية  PUMAلعام  ,2011سلسلة القيم للعالمة التجارية
_PUMA http://about.puma.com/wpcontent/themes/aboutPUMA
theme/media/pdf/2011/en/vc1116.pdf
املعلومات املقدمة من مقابلة مع مايكل بيوتلر ,مدير االستدامة برشكة كرينج
مجلة هارفارد بيزنس ريفيو  ,2012فرص النمو السانحة ,كيف ترى الرشكات
الربازيلية الكربى ملستحرضات التجميل األمور املميزة يف األسواق املجاورة
معهد املوارد العاملية  ,2013املواءمة بني الربح واالستدامة البيئية :قصص من الصناعة
ناتورا  .2012التقرير الثانوي
التقرير السنوي 30لرشكة ناتورا ,2012معهد املوارد العاملية  ،2013املواءمة بني الربح
واالستدامة البيئية :قصص من الصناعة

«ال يتعلق األمر بجني األرباح الرسيعة
[استخدام الطاقة واملياه] ,بل يتمحور حول
االبتكارات الحقيقية والفعلية مع نظرة
شاملة لسلسلة القيم بالكامل ،حيث سيحدد
فهم قيم االبتكار البيئي وإدراكها الفائزين
من الخارسين».
مدير االستدامة برشكة كرينج ،والتي تعد
الرشكة األم للعالمة التجارية PUMA
وعالمات تجارية عاملية أخرى.
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القوى

زيادة
الربحية
أظهرت العديد من األمثلة الفوائد واملزايا املكتسبة
من العمل والتعاون املشرتك مع رشكاء سلسلة
القيم لخفض التكاليف وزيادة الربحية ومشاركة
.املعارف والخربات

يتطلب االبتكار البيئي االهتمام بأدق تفاصيل دورة حياة املنتج
لتحديد النقاط الحيوية التي تحتاج إىل التحسني واملصادر
املحتملة للقيم ،وعند انتقال املنتج من مرحلة معينة يف سلسلته
أو دورة حياته إىل املرحلة التالية ،فهو يكتسب مزيد من
القيمة  ،29لذا يتعني النظر إىل ما وراء حدود الرشكة ومن ثم
التعاون مع رشكاء سلسلة القيم لجني كافة املكاسب واملزايا
املحتملة لالبتكار البيئي ،وقد يرتتب عىل التعاون املشرتك طويل
األجل والفعال لرتسيخ مبادئ االبتكار واالستدامة تحقيق مزايا
حقيقية ومشرتكة واسعة النطاق يف ضوء انخفاض التكاليف
والحد من املخاطر وتحقيق كفاءة عالية ومبيعات مرتفعة
30
وتقديم مقرتحات أفضل للقيم.

 31مبادرة إدارة دورة الحياة لربنامج األمم املتحدة للبيئة وجمعية علم السموم والكيمياء
البيئية لعام 2009
 32جريدة كلينر برودكشن  2014غيسيتي يس ,رينينجس كيه ,االبتكارات البيئية
والربحية :كيف تدفع الصناعات لتكون صديقة للبيئة؟ تحليل تجريبي حول دراسة
االبتكار األملاني
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شكل :4

حلول مبتكرة للنقاط الحيوية البيئية واالقتصادية واالجتماعية = تعزيز املرونة والقيمة املضافة

 36ت
تقييم
املكس

االستخدام األمثل لوسائل النقل واملواد
املدخرات املرتاكمة للكفاءة التشغيلية
التكاليف املشرتكة للدعم الفني ونرش املعلومات
القدرات التنظيمية ا ُملعززة للتعاون املشرتك وتبادل املعلومات

 37ه

املزايا ا ُملعززة القائمة عىل املعرفة كالتكنولوجيات

 38رش
األربا
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يمكن للرشكات تحقيق مدخرات مشرتكة من خالل مجموعة من
األنشطة املنسقة ،عىل سبيل املثال تصميم املنتجات واملكونات
وعملياته والتوزيع والهيكل التنظيمي والوسائل واألساليب ،من
خالل تطبيق نهج دورة الحياة والعمل مع الرشكاء يف سلسلة
القيم ،وقد ينتج عن تحقيق مدخرات من هذه اإلجراءات تقديم
أسعار أكثر جاذبية للعمالء ،األمر الذي يؤدي إىل أسعار تجزئة
أكثر جاذبية.

برشكة إيكو تو ديسرتب

استفادت الرشكة الفرنسية الناشئة إيكو تو ديسرتب من تطوير
حلول مبتكرة ملواجهة اآلثار البيئية واالقتصادية السلبية،
الناتجة عن التعبئة والتغليف ،حيث عملت مع رشكائها إلنتاج
آلة بيع إلكرتونية 31والتي تبيع املنتجات السائلة مبارشة من
خالل موزع ،وتحقق الرشكة معدل نمو سنوي للمبيعات بنسبة
 ،%15حيث زادت مبيعاتها بنسبة  %200خالل  3سنوات ،إىل
جانب توسعها بشكل ملحوظ يف سالسل محالت السوبر ماركت
الكبرية واألسواق العاملية ،وتتمثل اسرتاتيجية أعمالها يف تغيري
أنماط استهالك السلع االستهالكية ،فضال ًعن تلبية احتياجات
السوق من املنتجات املطلوبة من قبل مصنعي املنتجات وتجار
التجزئة واملستهلكني النهائيني للحد من التعبئة والتغليف.

يعد وجود صورة مستدامة من املميزات
التنافسية املستخدمة لكسب العمالء وثقتهم،
وهذا يؤدي إىل زيادة املبيعات واألرباح.
مؤسس رشكة إيكو تو ديسرتب

النفايات ،ويمكن تخفيض أسعار التجزئة للمنتجات بنسبة
تصل إىل  ،%25وذلك نتيجة لتحقيق مدخرات مادية جوهرية،
ويف نفس الوقت ،يشري تزايد مخاوف املستهلكني بشأن النفايات
البالستيكية إىل أن نمط الرشاء هذا أدى إىل متوسط %200
زيادة يف مبيعات متاجر التجزئة.

تسهُ م ندرة املوارد واستنفاد املوارد غري املتجددة يف ارتفاع
األسعار ،إال أنه يف الوقت نفسه ،قد يتم استعادة  %30إضافية
من املواد مما هو عليه الحال اليوم ،32حيث تبتكر الرشكات عىل
اختالف أحجامها مناهج جديدة إليجاد حلول بديلة واستحداث
أنظمة تعمل عىل الحد من االعتماد عىل مواد معينة واستعادة
مواد أخرى ،ويتم تطوير مثل هذه األنظمة بسهولة أكرب من
خالل الرشاكات والتعاون مع املوردين والرشكات األخرى،
واملنظمات املحلية أو املؤسسات األكاديمية ،كما يتيح إيجاد
حلول وأنظمة بديلة للرشكات بناء سلسلة ذات قيم اقتصادية
واجتماعية وبيئية أعىل.

يوفر استخدام املوزع مدخرات مشرتكة ملعظم األطراف الفاعلة
يف سلسلة القيم ،وقد يستغني مصنعي املنتج عن التعبئة
الفردية ،األمر الذي ينتج عنه توفري مدخرات بنسبة ما يقرب
من  % 80مقارنة بعمليات التعبئة والتغليف الفردية التقليدية،
فضال ًعن ذلك يمكن البحث عن حلول أفضل للنقل من خالل
تعبئة السوائل يف أكياس بالستيكية سعة  1000لرت مدعومة
بصناديق من الورق املقوى ،األمر الذي ينتج عنه توفري ما يقرب
من  100كجم من البالستيك مقارنة بالزجاجات الفردية ،حيث
يشرتي املستهلكون املنتجات السائلة من متاجر التجزئة مبارشة
من اآللة باستخدام عبواتهم الخاصة ،ويؤدي هذا اإلجراء إىل
االستغناء عن الزجاجات املخصصة لالستعمال مرة واحدة
فقط ثم يتم التخلص منها ،األمر الذي يقلل من تكاليف إدارة

تحظى إمكانية تطوير مثل هذه األنظمة واستخدامها يف
االقتصادات النامية والناشئة بفرص أكرب ،حيث ال تكون
الرشكات مقيدة بأنظمة تصنيع وبنية تحتية قائمة ،كما
تمتلك الرشكات يف هذه الدول إمكانية تحويل نماذج أعمالها
واالستفادة من األسواق غري املستغلة ،وفضال ًعن ذلك ،تعد
العديد من الرشكات يف هذه االقتصادات كثيفة االستخدام
للموارد ،كما أن لديها القدرة عىل تحقيق فوائد 33اقتصادية
وبيئية ضخمة من بيئة االبتكار املتاحة.

 31تم تصنيع اآللة نفسها باستخدام نهج دورة الحياة :حيث يمكن إعادة استخدام وإصالح
جميع األجزاء والتي تم صنعها من البالستيك القابل إلعادة االستعمال ،حيث ال توجد
نفايات متولدة من اإلنتاج ،وتأتي األجزاء من أقرب موقع ممكن ،وعالوة عىل ذلك فقد تم
بناء اآللة بحيث تستخدم جهد كهربي منخفض وتتوقف عن التشغيل تلقائيا ً عندما ال
تكون قيد االستخدام.

 32مؤسسة إلني ماك آرثر عام  ,2013االقتصاد الدائري
 33املرجع نفسه
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برنامج التوريد األخرض املكسيكي
يعد برنامج التوريد األخرض املكسيكي 34مرشوعًا إرشاديا ً رائدا ً
بني القطاعني العام والخاص ،وهما ممثالن من قبل السلطات
االتحادية واملحلية املكسيكية ومجموعة من الرشكات الضخمة
لوضع آلية مبتكرة وقابلة للتكرار من أجل إرشاك املؤسسات
الصغرية واملتوسطة بهدف تحسني أداء استدامتها ،واستنادا ً
إىل نهج مشاركة سلسلة القيم ،فقد نتج عن هذا الربنامج فوائد
اقتصادية وبيئية متبادلة بني جميع األطراف املشاركة املعنية،
كما طبقت الرشكات املشاركة إجراءات جديدة أو قامت بتعديل
تقنيات أو نفذت أنشطة جديدة كالتدوير يف املوقع أو تعديل
املنتجات ،وقد حققت املشاريع املرتكزة عىل خطط التعاون
وبرامجه فوائد اقتصادية أعىل بشكل ملحوظ من تلك القائمة
عىل أنشطة فريدة من نوعها بمتوسط فرتة اسرتداد سنة واحدة
أو أقل ،وقد نتج عن نحو  %94من املشاريع املنفذة يف الربنامج
تحقيق قيمة إيجابية للرشكات.
أظهر هذا املرشوع أيضًا أن عملية مشاركة سلسلة التوريد
قد عززت القدرات التنظيمية للرشكات فيما يتعلق بالتعاون
وتبادل املعلومات ،يف حني خلق مزايا قائمة عىل املعرفة
الحقيقية وامللموسة ،35عالوة عىل ذلك يمكن أيضًا مشاركة
تكلفة املساعدات التقنية ،األمر الذي ينتج عنه خفضها.

 34تي بيه ليون وبي  vهوف ,سبتمرب  ,2010تقييم برنامج سلسلة التوريد الخرضاء
املكسيكي
 35هارت 1995

يمكن تنفيذ برنامج االبتكارات البيئية بصورة أكثر فعالية
وكفاءة عند العمل مع الرشكاء الرئيسيني عرب سلسلة القيمة
من أجل تحقيق نفس األهداف ،حيث يتطلب هذا النهج وضع
إسرتاتيجية واضحة وطويلة األجل من قبل الرشكة والتي
تتضمن أنشطة تفيض إىل زيادة مرونة التوريد والقدرة عىل
االبتكار ،باإلضافة إىل زيادة كفاءة استخدام املوارد عىل نطاق
واسع وتحقيق مكاسب مشرتكة ،36عالوة عىل ذلك ,يعد تأمني
اإلمدادات املستقبلية من املواد الخام حافزا ً رئيسيا ً للرشكات
لبدء التواصل مع سلسلة التوريد بالكامل والتفاعل معها ،ففي
عام  ,2012عىل سبيل املثال ،أصدرت أكثر من  40رشكة
تحذيرات بشأن األرباح نتيجة لتأثريات تسعري املواد الخام.

كرينج

رشكة

وفقًا لرشكة كرينج ،يساعد استخدام أداة حساب األرباح
والخسائر البيئية يف فهم كافة اآلثار املرتتبة ومجاالت املخاطر
املحتملة فيما يتعلق بسالسل توريد عالمتهم التجارية ومصادر
املواد الخام ،وقد حفز دمج هذه العوامل يف إسرتاتيجية التوريد
واالبتكار وضع وتطوير حلول لهذه الضغوط بالتعاون مع

 36رشكة ديلويت  ,2011سلسلة التوريد ذات األرباح العالية :نهج يرتكز عىل املوارد
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اكتشف دور االبتكار البيئي يف
صياغة االسرتاتيجيات الناجحة ومنح
الرشكات ميزة التنافسية التعرف عىل
حيث توجد مدخرات املواد ،والتي
يمكن أن تحقق خصومات يف التكلفة
أو تساعد يف إضافة قيمة
مدير نهج االستدامة األوروبية برشكة إنرتفيس

© Interface

املوردين ،يستتبع هذا العمل عدد من األنشطة كدعم املوردين
إليجاد بدائل لزراعة املواد الخام ومراحل معالجة وتصنيع
مكونات محددة ،حيث قد يساعد هذا يف منع عدم استقرار
التوريد وما ينتج عنه من تأثريات عىل الربحية.

إنرتفيس

قامت رشكة إنرتفيس املتخصصة يف تصنيع السجاد يف الواليات
املتحدة بتنفيذ مجموعة من أنظمة الحلقة املغلقة مع عدد من
الرشكاء ،فقد اكتشفت الرشكة من خالل تحليل دورة الحياة أن
ما يقرب من  %90-80من اآلثار البيئية الناجمة عن صناعة
السجاد تنتج عن عملية إعداد خيوط النايلون ،لذا ،بدأت الرشكة
يف دراسة حلول بشأن كيفية تدوير الخيط واستخدامه بكميات
أقل وانتقاء أنواع مختلفة منه ،حيث وضعت الرشكة نظامًا

 37منظمة ناترشال ستب  ،2013رحلة العمر
 38لقاء مع رامون أراتيا ،مدير نهج االستدامة أوروبية برشكة إنرتفيس
 39املرجع السابق
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جديدا ً يُمكنها من إصالح السجاد املتهالك وفصل الخيوط من
الظهارة ،حيث تم جمع السجاد املتهالك من خالل الرشاكة
بموردي الخيوط ،ثم تحويله إيل مواد خام تستخدم يف إنتاج
سجاد جديد.37
كما قامت الرشكة بإرشاك رشكاء سلسة القيم الخاصة بها
إليجاد أساليب أخرى غري تقليدية الستعادة استخدام املواد
الخام ،ففي يوينو  ،2012تعاونت إنرتفيس مع جمعية علم
الحيوان بلندن ومورد الخيوط اإليطايل أقفيل لجمع شباك
الصيد القديمة من الفلبيني ،وكان الهدف األسايس للرشاكة
إيجاد مواد خام بديلة تصلح إلنتاج الخيوط ،ولكن باإلضافة
ذلك ساهمت الرشاكة يف تطوير نظام سلسلة التوريدات القائم
عىل املجتمع واملتمثل يف جمع الشباك القديمة ،والتي سيشكل
تركها تهديدا ً للبيئة املالحية ،بعد ذلك يتم الحصول عىل خيوط
جديدة بتدوير هذه الشباك ،باإلضافة إىل استخالص الخيوط
من السجاد القديم وهو ما يُمكن من إنتاج سجاد مصنوع من
الخيوط التي تم تدويرها بنسبة  38%100أصبحت إنرتفيس
بفضل هذه االنشطة االبتكارية من الرشكات الرائدة يف مجال
عملها ،حيث تقدر حصتها الحالية بنحو  %35من أجمايل سوق
السجاد العاملي املقدر بنحو  3مليار دوال أمريكي.39

دراســة جدوى االبتكار البيئي

ا ّ
طلع عىل آخر
املستجداتفيما
يتعلق
باملعايري

القوى

عادة ما تتقدم رشكات االبتكارات البيئية
عىل غريها من الرشكات فيما يتعلق باالمتثال
التنظيمي وذلك ألنها قامت بالفعل بابتكار
وتجربة الخامات والتقنيات وعمليات التشغيل
املالئمة ،وذلك لتلبية املتطلبات قبل املنافسني.

أصبحت اللوائح واملعايري أكثر رصامة يف جميع أنحاء العالم
مع مرور الوقت ،فإذا كانت رشكتك تقدم خدماتها يف عدد من
األسواق العاملية املختلفة ،فستتمكن من االمتثال للمتطلبات
األكثر رصامة من خالل االبتكارات البيئية ،باإلضافة لذلك فإن
الرشكات الرائدة يف مجال االستدامة املبتكرة تكون هي املسئولة
عن وضع خطة األداء يف السوق واإلخطار باللوائح التنظيمية
واملعايري املفعلة ،40ويمكن أن يكون لهذا االتجاه تأثري إيجابي
عىل سمعة رشكتك ومكانتها يف السوق.

GreenBiz 2014, State of Green Business Report, Joel Makower 40
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تم إطالق مجموعة من املبادرات الجديدة يف اآلونة األخرية،
والتي تحث عىل تشجيع االتجاه العام للنهوج القائمة عىل
دورة الحياة ،وذلك ملا لها من تأثري إيجابي عىل تحسني األداء
البيئي واالجتماعي للمنتجات واألعمال ،فعىل سبيل املثال قامت
فرنسا ،وتبعها االتحاد األوروبي ،بالنظر يف بعض املعايري
املتعلقة بتقييم األثر البيئي للمنتجات واملؤسسات واإلبالغ عنه،
وذلك باالعتماد عىل عدد من مؤرشات دورة الحياة ،41كما توجد
أمثلة أخرى يف كافة أنحاء العالم يف اليابان والربازيل وتونس
وتايالند ،42وسيكون لهذه السياسة أثر إيجابي وأهمية كبرية
عىل األعمال التجارية وسالسل التوريد الخاصة بها املنترشة يف
كافة أنحاء العالم.

بشكل واسع عىل املصنعني واملستوردين واملصدرين يف العديد
من مختلف القطاعات ،فقد امتدت صالحياتهالتشمل سلع
وبضائع متنوعة ،بدءا ً من املركبات الكيميائية املعدة للبيع إىل
املنتجات الجاهزة كاملالبس أو األثاث أو املنتجات البالستيكية،
وقد حولت التوجيهات الخاصة بنفايات املعدات الكهربائية
واإللكرتونية )WEEE( 44املسئولية املتعلقة بمرحلة ما بعد
االستخدام إىل املنتج والتوجيهات املتعلقة باستعمال املواد
الكيمائية الخطرة ( )RoHSوالتي تقيد استخدام بعض املواد
يف تصنيع املنتجات ،45وقد كانت هذه املجموعة من القواعد
املنظمة بمثابة املحرك األسايس لزيادة االبتكارات املالئمة للبيئة
يف عدد من القطاعات ،بما يشمل املنسوجات واألطعمة الطبيعة
واإللكرتونيات ،وقد تم تطبيق مثل هذه اللوائح التنظيمية يف
دول أخرى مثل كوريا الجنوبية والصني واألرجنتني.46

ففي االتحاد األوروبي ،أثرت التوجيهات املتعلقة بتسجيل وتقييم
وترخيص وتحديد استعمال املواد الكيميائية ()REACH

43

 41املبادرة الفرنسية املتعلقة باألثر البيئي للمنتج
http://www.developpement durable.gouv.fr-Environmental-Footprint.html
ومبادرات السوق املوحد للمنتجات الصديقة للبيئة يف االتحاد األوروبي
 42نهج دورة الحياة التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة لعام  2014واستخدام تقييم دورة
الحياة يف سياسات تخطيط سلسلة التوريد ،نسخة ما قبل الطباعة
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm 43
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http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm 44
/http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee 45
 46أي أتش أس  2010تطوير إنتاج الورق األبيض لصناعة املعدات الكهربائية
مالئمة للمتطلبات البيئية يف آسيا ،أي أتش
واإللكرتونية لضمان أن منتجاتك
أس  2010تطوير الورق األبيض لصناعة املعدات الكهربائية واإللكرتونية لضمان أن
منتجاتك مالئمة للمتطلبات البيئية يف أمريكا الالتينية

دراســة جدوى االبتكار البيئي
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املصدرENHESA 2013 :

ظهر هذا النهج بوضوح يف اآلونة األخرية يف عدد من الدول،
حيث قامت العديد من الحكومات بشن حمالت موسعة فيما
يتعلق بتطبيق املعايري الفنية واللوائح البيئية املرتكزة عىل
47
املنتجات خالل األعوام الثالثة إىل الخمسة األخرية
فعىل سبيل املثال ،اعتمدت الدول نحو  500الئحة تنظيمية
إضافية تتعلق بحماية البيئة والصحة والسالمة خالل عام
 2012مقارنة بعام .48 2009
عالوة عىل ما سبق ،فقد أدت املساعي الرامية لزيادة مساحة
الشفافية من جانب الحكومات عىل املستويني املحيل واإلقليمي
إىل زيادة عدد الرشكات العاملية التي تقدم تقارير متعلقة بأداء
استدامتها ،ففي إندونيسيا ،عىل سبيل املثالُ ،
طلب من الرشكات
تضمني تنفيذ الربامج املتعلقة باملسئولية البيئية واالجتماعية يف
تقاريرها السنوية .49

 47أي أتش أس  2010تطويرإنتاج الورق األبيض لصناعة املعدات الكهربائية واإللكرتونية
لضمان أن منتجاتك مالئمة للمتطلبات البيئية يف آسيا
 48املصدرhttp://ehstoday.com/safety/then-and-now-difference-4- :
years-can-make-en.htm?locale=en
 49برنامج األمم املتحدة للبيئة لعام  2013كاروتس وسرتيكس ،سياسات تقرير االستدامة
يف جميع أنحاء العالم – أفضل ممارسات الحارض وتوجهات املستقبل،

ننفرد بميزة تنافسية أال وهي تصدرنا قائمة
االلتزام باللوائح التنظيمية.
ً
وقد وفرت الحلول الجديدة فرصا لزيادة
عدد العمالء لدينا.
سيف كيم
اعتمد االتحاد األوروبي ،يف أبريل  ،2014مجموعة من
الترشيعات املتعلقة بالكشف اإللزامي عن املعلومات ذات
الطبيعة االجتماعية والبيئية ،50ويف الوقت الذي انصب فيه
تركيز االتحاد األوروبي عىل الرشكات الكربى ،كان من املمكن
أن تؤثر متطلبات االستدامة بشكل مبارش عىل كل الرشكات
املوجودة يف سلسلة التوريد ،حيث سيؤدي تقديم التقارير
املتعلقة بمستوى األداء من قبل العمالء إىل تزايد الطلب املوجه
إىل املوردين لإلمداد باملعلومات الالزمة وتقديم الخدمات التي
تتناسب مع املعايري املخصصة.

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-29_ 50
en.htm?locale=en

23

رشكة سيف كيم
(VOC
مع األخذ يف االعتبار أن الحلول اإلبداعية تعتمد يف األساس عىل
نهج االستدامة البيئية ،فهي تُمكن الرشكات من معرفة مجاالت
املخاطر املحتملة يف سلسلة التوريد ،ومن ثم العمل عىل تحسني
املنتجات واألعمال بصورة كلية ،دون تحويل األعباء إىل مراحل
أخرى من سلسلة القيم ،سواء فيما يتعلق باملنطقة الجغرافية
أو الوقت ،وهكذا فكلما كانت املتطلبات أكثر رصامة ،كان من
املحتمل أن تتحول تلك املخاطر إىل مسئولية وتكلفة ،حيث
تتوقع الرشكات التي تقدم ابتكارات مالئمة للبيئة من خالل
خططها وتوجهاتها الحكيمة حدوث تغري يف السياسات وتقديم
حلول إبداعية تالئم املتطلبات املستقبلية ،وهذا ما أعطاهم ميزة
الريادة يف األسواق العاملية.

حيث تعد الرشكة األملانية سيف كيم هي املورد األسايس
للخدمات والحلول املتعلقة بتقليل حجم استخدام املذيبات
يف التنظيف الصناعي لألسطح والتنظيف االحرتايف لألنسجة،
وتقدم الرشكة يف كافة أنحاء أوروبا نظام خدمة خاص
باملنتجات الكيميائية ،مثل تأجري املواد الكيميائية ،حيث
يدفع العمالء وفقًا لفعالية املادة املنظفة بدال ًمن كمية املواد
الكيميائية املستخدمة ،كما تمكنت رشكة سيف كيم من تمكني
عمالئها من التعامل مع مخاطر تلك املذيبات املكلورة وغري
املكلورة من خالل نظام خدمة الحلقة املغلقة الذي تعتمده،
حيث تعد املنتجات والخدمات املقدمة مناسبة للمؤسسات
الصغرية واملتوسطة ،وقد تم تقليل كمية املذيبات املستخدمة يف
التنظيف بنسبة تصل إىل  %98من خالل نموذج نظام الخدمة،
وعندما تم تفعيل التوجيهات األوروبية الخاصة بانبعاث
املركبات العضوية املتطايرة من املذيبات ،وكانت رشكة سيف
كيم هي الرشكة الوحيدة املستعدة لتقديم خدماتها للعمالء.

شكل :6

األنظمة املغلقة
نظام SAFE-TAINERTM
املزود بمذيب مستعمل

نظام SAFE-TAINERTM
املزود بمذيب نقي

آلة التنظيف
املغلق

إعادة البخار
االنبعاثات التقديرية الناجمة عن
التحويل الحر للمذيب

إطالة دورة حياة املذيب من
خالل أنظمة املراقبة الثابتة
واملستمرة

مذيب
مستعمل

ال يوجد تلوث يف الرتبة
التدوير الخارجي
املصدر :صافيتشم
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تعد املتطلبات البيئية واالجتماعية يف األسواق الدولية محركا ً
رئيسيا ً لإلبتكارات البيئية ،وقد قامت بعض الدول بفرض
العديد من اللوائح الصارمة التي أثرت عىل أعمال التصدير،
عىل سبيل املثال ،تحرص اآلن العديد من الدول األوروبية مثل
هولندا واململكة املتحدة عىل طلب شهادة التوريد املستدام
ملجموعة متنوعة من السلع املستوردة  ،51لذا ستكون الرشكات
القادرة عيل تلبية هذه املعايري متواجدة بصورة أكرب يف األسواق
الدولية.

رشكة مولتيباكس
تعمل رشكة مولتيباكس التايالندية عىل مضاعفة القدرة
اإلنتاجية لخط إنتاج األكياس الجديدة القابلة للتحلل ،سعيا ً
منها لتلبية الطلب العاملي املتزايد ،وقد قامت الرشكة بإقرار
عدد من املعايري الدولية املتعلقة بالتحلل البيولوجي مثل
 ،52 ASTM 6400وذلك ما سمح للرشكة ببيع منتجاتها يف
أوروبا والواليات املتحدة والرشق األوسط وأسرتاليا وجنوب
أفريقيا ،ومن جهة أخرى فقد أدى وجود عدد محدود من
الرشكات القادرة عىل االلتزام باملعايري الصارمة املتعلقة
بالتغليف القابل للتحلل 53إىل السماح لرشكة مولتيباكس
تلبية مثل تلك املتطلبات ودخول األسواق العاملية ،كما قامت
الرشكة بإنتاج أكياس بالستيكية قابلة للتحلل وصديقة
للبيئة بالتعاون مع الهيئات الحكومية والجامعات املحلية،
واستطاعت الرشكة من خالل التكنولوجيا وتحليل املعلومات
املتاحة ،الوصول إىل حل يُمكن من استخدام املواد الخام
املوجودة بكثرة يف البيئة املحلية لصناعة هذه األكياس ،ثم
عكفت عىل إنشاء شبكة تسهل التواصل مع الباحثني يف
الخارج لتطوير استخدام الراتنج لصناعة األكياس القابلة
للتحلل ،وتعتمد الرشكة يف إسرتاتيجيتها اإلنتاجية عىل زيادة
حجم الصادرات إىل الخارج نظرا النخفاض الطلب املحيل عىل
مثل هذه األكياس.

51
52
53
54
55
56
57
58

يساهم كون الرشكة من الرشكات الصناعية الرائدة واملبتكرة
يف تحسني اسرتاتيجية مفاضلة األسواق ،وهو ما يساعد عىل
زيادة شهرة الرشكة والتعرف عىل العالمة التجارية الخاصة
بها ،لذا ينظر صناع السياسة إىل كربى الرشكات العاملة يف
مجال االستدامة باعتبارها املسئولة عن وضع املعايرياملتعلقة
باألمور القابلة للتطبيق يف السوق ،وكيفية انتهاج سياسة
جديدة لتشجيع إنشاء مزيد من املرشوعات واملنتجات املستدامة،
لذا تمتلك الرشكات اإلبتكارية فرص أكرب لحث املرشعني عىل
إصدار ترشيعات قابلة للتطبيق ومن ثم االستفادة منها يف
مجاالت الصناعة والبيئة .54

رشكة إنرتفيس
أعلنت رشكة إنرتفيس لصناعة السجاد بالواليات املتحدة
األمريكية إلتزامها الكامل بمنهج الشفافية يف صناعة السجاد
بمصناعها واستخدام املوارد البيئية يف  %90من منتجاتها،
وذلك وفقًا لتنفيذ مبادرة الرشكة (وصول االنبعاثات إىل درجة
صفر) ،وهي مبادرة تدعو للحد من اآلثار السلبية عىل البيئة
بحلول عام  55 ،2020ووفقا لسياسة الرشكة ،فهي تعلن أن
سياسة اإلفصاح الكامل هي السياسية املثىل لكسب ثقة ودعم
عمالئها الحاليني  ،56كما تدعم إنرتفيس الترصيحات الخاصة
باستخدام املنتجات البيئية ،لتكون هي املعايري املقبولة يف
57
صناعة السجاد.
تسهم السياسة التي تدرج عدد كبري من أصحاب املصالح يف
مرحلة وضع جداول األعمال ،وهذا ما يوفر فرص متميزة لرواد
الصناعات املستدامة يف قيادة األعمال ال االشرتاك فيها فحسب،
وعىل سبيل املثال ،فقد تم تطوير أهم معيار دويل بارز خاص
بالبصمة الكربونية ،مثل معيار األثر البيئي للمواد الكربونية
بربوتوكول غازات االحتباس الحراري ،58من خالل التعاون
املشرتك بني الرشكات وكبار تجار التجزئة ،وقد أوضح هذا
املعيار مقدار التطور باللوائح والترشيعات ذات الصلة يف عدد
كبري من الدول.

http://www.rspo.org/en/national_commitments
يعد معيار  ASTM D6400هو املعيار القيايس املتعلق بوضع امللصقات عىل العبوات
البالستيكية املصممة لالستخدام كحاويات للسماد العضوي الهوائي يف املرافق البلدية
أو الصناعية
ستيف تولكني بالستيك نيوز يناير  ،2013رشكة مولتيباكس تزيد من قدرتها اإلنتاجية
للمنتجات البالستيكة القابلة للتحلل
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2013أندريا بيلرتامليو وليندا هايل فايل وديرك
بيالت ،مناقسة أسباب اهتمام خطط النمو األخرض بنماذج األعمال الجديدة
رشكة أنرتفيس  ،2012التقرير السنوي
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/articles/
interface-closes-product-transparency-goal
http://ethicalperformance.com/reports/view/511
/http://www.ghgprotocol.org
رشكة إنرتفيس
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القوة

جذب
االستثمارات
واملوارد
املالية

تساهم اإلبتكارات البيئية يف جذب مزيد من
االستثمارات من مصادر مختلفة.

تزداد فرص جذب األموال بالرشكات التي تتبنى تنفيذ برامج
ابتكارية ،حيث تقوم الحكومات املحلية واملؤسسات عىل
مستوى العالم بالتزويد باألموال من أجل تحفيز االبتكار
البيئي واالجتماعي ،والذي يهدف باألساس تنمية املرشوعات
الصغرية واملتوسطة ،باإلضافة لذلك ،فقد أدى زيادة عدد بنوك
االتجاه العام إىل وضع سياسات ائتمانية محددة ،خاصة فيما
يتعلق بمنح القروض للرشكات التي تتبع نُهج استدامة قوية،
ويف الوقت الذي لعب فيه االنرتنت دورا ً هاما يف توسيع فرص
االستثمار من خالل منصات التمويل الجماعي ،بهدف جذب
املستثمرين لألفكار الجديدة.

يوجد عدد كبري من الحكومات واملنظمات والجامعات التي
قامت بتخصيص أموال للرشكات للحصول عىل منح خاصة
بمبادرات االبتكار واالستدامة ،وتتعدد جوانب استخدام هذه
األموال ما بني عمليات البحث والتطوير املتعلقة بالتقنيات
الحديثة وغريها من األنشطة ذات الصلة ،كما يتسنى الحصول
عىل تلك املنح املحلية والدولية بغرض اختبار املنتجات وجلبها
إيل السوق ،ويف أغلب األحيان ،تُعطى هذه املنح للمرشوعات
الصغرية واملتوسطة.
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تُركز الربامج الحكومية يف دول مثل كوريا 59والربازيل
والهند 61والصني 62وجنوب أفريقيا 63عىل عملية البحث
والتطوير الخاصة باملعرفة والتكنولوجيا ذات الصلة
66
باالبتكار البيئي ،ففي كل من ماليزيا 64والفلبني 65واملكسيك
71
وكندا67والدنمارك 68واململكة املتحدة 69واليابان 70وأسرتاليا
ونيوزالندا 72والواليات املتحدة األمريكية 73وإرسائيل 74وتايالند
تُقدم الحكومات برامج تمويل ملساعدة املرشوعات الصغرية
واملتوسطة التي تتبني تنفيذ مشاريع ابتكارية مستدامة،
60

59
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64
65
66
67
68
69
70
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منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2008سياسات االبتكار البيئي يف كوريا
http://www.finep.gov.br
مؤسسة نستا  ،2012صياغة مستقبلنا بشكل مقتصد ،الدروس املستفادة من نظام
الربامج االبتكارية يف الهند
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2009سياسات االبتكار البيئي يف جمهورية
الصني الشعبية
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2011سياسات االبتكار البيئي يف جنوب أفريقيا
http://www.smecorp.gov.my/vn2/programmes
filipino-social-good-startups-/06/04/2013/http://techcrunch.com
-win-at-ideaspace
وزارة العلوم والتكنولوجيا ،املجلس الوطني العلمي املكسيكي التكنولوجيا
Tecnología http://www.economia.gob.mx/comunidad-negocios/
industria-y- comercio/innovacion/innovacion-fondos
http://www.idp-ipd.com/ecoconception/expertise-en-ecoconception
صندوق تمويل وتطوير األعمال الخرضاء؛/http://dba.erhvervsstyrelsen.dk
النمو واالبتكار
برنامج االبتكار البيئي يف مناطق الشمال الغربيhttp://www.ctechinnovation.،
com/#sthash. HydyK77Q.dpbs
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2009سياسات االبتكار البيئي يف اليابان
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2008سياسات االبتكار البيئي يف اسرتاليا
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2008سياسات االبتكار البيئي يف نيوزالندا
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية  ،2008سياسات االبتكار البيئي يف الواليات املتحدة
األمريكية /competition
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ، 2011سياسات دعم االبتكار البيئي يف إرسائيل

بشكل عام عىل تقديم املساعدة
وتنضوي أنشطة هذه الربامج
ٍ
والنصائح للمرشوعات الصغرية واملتوسطة أو تقديم املنح،
بحيث تحصل الرشكات عىل نسبة تصل إىل  %70من تكاليف
إقامة املرشوعات ،ففي ماليزيا عىل سبيل املثالّ ،
صدق املجلس
الوطني لتطوير املرشوعات الصغرية واملتوسطة مؤخرا عىل
تخصيص جزء من التمويل لتنمية املجموعة التي تضم %40
من املرشوعات األقل دخال ،وذلك باعتبارها جزء من الخطة
األساسية لتنمية ملرشوعات الصغرية واملتوسطة ،75كما تقوم
الوكالة الوطنية للتطوير واالبتكار يف تايالند بالتوفيق بني
البنوك واملرشوعات الصغرية و املتوسطة من أجل وضع
مخططات تمويل لدعم مبادرات االبتكار البيئي ،76فضال عن
قيام االتحاد األوروبي بمنح عدد من الهبات املخصصة لتعزيز
االبتكار البيئي عىل مستوى املرشوعات الصغرية واملتوسطة،
وتحتوي هذه األمثلة عىل برامج ابتكارية بمخطط املرشوعات
الصغرية واملتوسطة ،والتي تندرج تحت نطاق عمل برنامج
االتحاد األوروبي هورايزون  2020للبحث واالبتكار -والذي
يهدف إىل بناء وتعزيز القدرات الداخلية للمرشوعات الصغرية
واملتوسطة بهدف تمكينها من إدارة العملية االبتكارية بداية من
توليد األفكار وصوال إيل تحقيق الربحية يف السوق.77

 75كورب للمرشوعات الصغرية واملتوسطة Malaysia www.smecorp.gov.m
http://www.nia.or.th/ 76
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/ 77
innovation-smes
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رشكة
ثالثية
واالجتم

جيمس

يساعدها عىل مواصلة مشوارها نحو اإلبداع ،أضف إىل ذلك
تلقت املجموعة الصناعية املكسيكية كي يو أو دعما تمويليا من
املجلس القومي للعلوم والتكنولوجيا (.)CONACYT
فقد تلقت الرشكة الربازيلية ناتورا  43مليون دوالرا أمريكيا
يف عام  2012من املؤسسات الوطنية وذلك بخصوص االبتكار
والتدريب والخدمات اللوجستية وتكنولوجيا املعلومات،78
وقامت الرشكة بإقامة رشاكات ،يف مجال البحوث ،مع مؤسسات
بحثية وموردين ومنتجني محليني ومنظمات غري حكومية والتي
ساعدتهم عىل الحصول عىل التمويل ،80 ،79وباملثل ،فقد قامت
رشكة أنظمة الطاقة الشمسية املتخصصة والتي تقوم بإمداد
الطاقة إىل جنوب أفريقيا بإعداد تكنولوجيا الشبكات الشمسية
الصغرية وذلك بدعم من الجامعات املحلية ثم قامت بنرشها عن
طريق برنامج إدخال الكهرباء الحكومي ،كما استفادت الرشكة
التايالندية ،مولتيباكس ،من الدعم املقدم من الوكالة الوطنية
التايالندية لالبتكار ،وغريها من الوكاالت الحكومية األخرى مما

يستلزم االبتكار من أجل االستدامة بناء مرونة ذات مدى طويل
والتي بدورها ستزيد من الجذب التجاري للرشكة ،حيث يرى
املستثمرون عىل املدى الطويل أنه يمكن لالستثمارات التي
تعالج تحديات االستدامة أن تقدم عوائد مالية جذابة باإلضافة
إىل الحد من املخاطر املستقبلية ،فقد بلغ عدد األطراف املوقعة
عىل مبادئ االستثمار املسؤول التي تدعمها األمم املتحدة
ما يقرب من  1200مؤسسة استثمارية ،81ويف الحقيقة،
يضيف مبدأ االستدامة جاذبية ألي مستثمر يهتم بالسمعة
وقيمة العالمة التجارية فضال عن االرتباط الشديد بمرونة
املشاريع وخصوصا عىل املدى البعيد ،ويتضح ذلك من حقيقة
أن املعلومات املتعلقة بأداء االستدامة للرشكات قد أصبح مطلبا
متزايدا لجميع األسواق املالية يف كافة أنحاء العالم.82
ففي الربازيل ،يمتلك سوق األوراق املالية بساوباولو نسبة % 58
من الرشكات املدرجة 83املفصحة عن أداء االستدامة الخاصة
بها ،84ويف اململكة املتحدة ،يُلِزم النظام الجديد ،املعتمد يف عام
 ،2013رشكات فوتيس  100يف سوق األوراق املالية بلندن
إعطاء تقارير عن انبعاثات الغازات الدفيئة ،85ويف بعض
الدول ،تقوم البنوك وصناديق املعاشات باالستثمار يف الرشكات
واملشاريع ذات األهداف واالستدامة طويلة املدى.86
كانت نيجرييا ،أول دولة عىل مستوى العالم ،تقوم بإطالق
مبادئ املرصفية املستدامة يف عام  ،2012وبموجب هذه املبادئ
يُطلب من البنوك أن تقوم بعمل موازنة بني املخاطر البيئية
واالجتماعية الستثماراتهم ،باإلضافة إىل اعتماد املبادئ اإللزامية

78
79
80
81
82
83
84
85
حقوق الطبع والنرش © رشكة أنظمة الطاقة الشمسية املتخصصة
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86

تقرير رشكة ناتورا السنوي لعام  :2012تم تقديم الدعم املايل عن طريق البنك الوطني
الربازييل للتنمية االقتصادية واالجتماعية ( )BNDESوالراعي املايل للدراسات واملشاريع
)،)FINEP
بما يف ذلك منظمات مثل الراعي املايل للدراسات واملشاريع والبنك الوطني الربازييل
للتنمية االقتصادية واالجتماعية واملجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجية
مقابلة مع فابيان برونز مدير التصميم العلمي واألثر البيئي برشكة ناتورا
مبادئ االستثمار املسؤول التي تدعمها األمم املتحدة
/http://www.unpri.org/about-pri/about-pri
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/7ab8f196-40ab-11e3-ae1900144feabdc0.html
اعتبارا ً من أكتوبر 2012
برنامج األمم املتحدة للبيئة  ،2013كاروتس وسرتيكس ،سياسات تقرير االستدامة يف
جميع أنحاء العالم – أفضل ممارسات الحارض وتوجهات املستقبل،
http://www.theguardian.com/environment/2012/jun/19/
emissions-policy-firms- reveal-co2 87
مبادئ االستثمار املسؤول التي تدعمها األمم املتحدة  ،2012االستثمار يف االقتصاد
املستدام

دراســة جدوى االبتكار البيئي

يف الهند و" "CIBancoيف املكسيك و""Bancolombia
و" "Bancoldexيف كولومبيا خطوط ائتمان خرضاء للرشكات
التي تتبنى رؤية جيدة تتعلق باالستدامة.

رشكة ثري ويلز

حقوق الطبع والنرش© الخاصة برشكة آي ستوك

وتطبيقها ،87وقد ساهم إطالق هذه املبادرة يف فتح سوقا جديدة
لخدمات االستدامة للرشكات املحلية واألجنبية.88

بنك تريودوس
توضح إسرتاتيجية االستثمار التي يتبناها بنك تريودوس
الهولندي الفائدة املالية املتزايدة يف رشكات االبتكار البيئي ،حيث
يقوم البنك باالستثمار يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة الرائدة
يف مجال االستدامة ،ويف الوقت الذي كانت تعاني املؤسسات
املالية من تحديات ،زاد حجم البنك إىل الضعف بفضل الزيادة
يف رأس املال املتاح ملبادرات االستدامة ،وتستهدف هذه
اإلسرتاتيجية الرشكات التي تتبع منهجا متكامال لالستدامة
قائم عىل معايري االستدامة الصارمة التي يتم تقييمها عىل مدى
سلسلة التوريد بأكملها ،89ويدير تريودوس حاليا  9.6مليار
يورو ،ويؤكد عىل الزيادة املستمرة لرشيحة املستهلكني الذين
يطبقون جوانب االستدامة يف قرارات الرشاء الخاصة بهم،90
وباإلضافة إىل ذلك ،فقد أنشأت بنوك أخرى مثل "يس بنك"
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92
93

http://www.cenbank.org/out/2012/ccd/circular-nsbp.pdf
http://www.theguardian.com/sustainable-business/sustainablebanking-nigeria- strategy-mindset
مونتالفو ،يس ،دياز لوبيز إف جيه وبراندز إف  ،2011تحليل إمكانية االبتكار البيئي
يض عن مدينة دلفت :مبادرة إنوفا األوربية
يف القطاعات التسع ،املهمة  4تقرير عَ ْر ِ ّ
ملراقبة اإلبداع يف مختلف القطاعات؛ هي عبارة عن مرشوع تتبناه املديرية العامة
للمؤسسات والصناعة التابعة للمفوضية األوربية.
لقاء مع جيمس فاكارو ،الرئيس الدويل لبنك تريودوس للتنمية املؤسسية
لقاء مع رامش برابهو ،رشكة ثري ويلز يونايتد ،كما يمكن االطالع عىل املعلومات من
هنا /http://enviu.org/our-work/three-wheels-united
http://greenfundraising.org
http://www.greenvc.org/crowdfunding.html

تعد ثري ويلز يونايتد رشكة ناشئة يف الهند تتبع نظام تمويل
مبتكر له فوائد ثالثية املحاور ،حيث تعترب العربات ثالثية
العجالت أحد وسائل املواصالت الشائعة يف الهند والتي توفر
سبل العيش لـ  5ماليني فرد ,91ويعتمد نموذج العمل املعتاد
عىل تأجري السائقني ملركبات تبث كمية كبرية من امللوثات
للعمل عليها ملدة تصل إىل  12ساعة يوميا ً ويف ظروف عمل
سيئة بدخل ال يزيد عن ثالثة دوالرات تقريبا ،بينما يعتمد
نموذج العمل يف رشكة ثري ويلز يونايتد عىل ثالثة مبادئ:
الحصول عىل الخدمات املالية واالجتماعية (من خالل التفاوض
مع البنوك املحلية) وتوفري مصادر بديلة للدخل وتكنولوجيا
نظيفة للمركبات ،وبموجب هذه الخطة ،يستفيد كل من البنوك
والسائقني ،حيث تزداد إيرادات السائقني بنحو  % 70من
ناحية ،األمر الذي يجعل من السهل عىل السائق امتالك مركبة،
كما يساعده عمليات استبدال املحرك عىل التقليل من تكلفة
الوقود ،ومن ناحية أخرى يسرتد البنك  % 100من القروض.

إنها طريقة شائعة عىل نحو متزايد لجذب االستثمارات
ألفكار ومشاريع االبتكار البيئي عن طريق منظمات التمويل
الجماعي ،حيث تربط هذه املنظمات املستثمرين الفرديني
بالرشكات مما أعطاها دفعة كبرية يف السنوات األخرية ،وتركز
املنظمات واملنصات الجديدة مثل جرين فاندرايزينج و جرين
ڨي يس عىل األفكار واملشاريع الصديقة للبيئة التي تبحث
عن االستثمار.93 ،92

«هناك مؤرشات نمو قوية يف
الرشكات التي تنتج منتجات وخدمات
مستدامة»
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إيكوفر
قامت مجموعة من املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،يف السنوات
األخرية ،ببناء عالمات تجارية قوية وذلك بفضل االبتكار البيئي،
حيث يؤدي ذلك إىل زيادة قيمة الرشكة ويجعلها مرشحا جذابا
لعمليات االستحواذ واالندماج والرشاكات املحتملة ،94وباإلضافة
إىل ذلك ،تقوم املؤسسات الصغرية باالشرتاك مع الرشكات
الكبرية مما يسهل عليها الحصول عىل املعرفة واملوارد التي
تمكنها من االستفادة بتمويل أكرب مما قد يكون األمر لو تم
بطريقة أخرى.95
وقد قامت الرشكات الكبرية برشاء عدد من الرشكات االبتكارية
الصغرية عالية القيمة ،ومن هذه األمثلة الرشكة األمريكية
العاملية كوكاكوال عندما قامت برشاء رشكة املرشوبات إنوسينت،
والرشكة األمريكية بريتس بييز التي بدأت العمل كرشكة صغرية
بإيرادات تعادل  23مليون دوالرا يف عام  ،2000كما قامت
رشكة كلوروكس برشاء بريتس بييز يف عام  2007مقابل
مليار دوالرا أمريكيا ،96وأخريا رشكة أفيس لتأجري السيارات
والتي قامت برشاء رشكة زيبكار ،منصة تقاسم السيارة ،يف
عام  2013مقابل  500مليون دوالرا أمريكيا ،وظهرت أيضا
زيادة كبرية لصالح الرشكات إلنشاء أو تمويل رشكات فرعية
متخصصة يف مجايل االبتكار والتكنولوجيا النظيفة،98 ،97وتعترب
عمليات االستحواذ هذه أكرب مؤرش عىل النمو املحتمل للرشكات
التي تمتلك نماذج أعمال مبتكرة.
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رشكة ميثود

ففي عام  2012قامت رشكة إيكوفر ،ا ُمل َ
صنِع الصغري ملنتجات
التنظيف الصديقة للبيئة ،برشاء رشكة ميثود وهي رشكة
مصنعة ملنتجات التنظيف الصديقة للبيئة بسان فرانسيسكو
للمساعدة يف وصولهما إىل سوق أمريكا الشمالية ،مما ضاعف
حجم إيكوفر لتمتلك  300موظف وبحجم مبيعات يزيد عن
 200مليون دوالر أمريكي ،ومن خالل عملية االستحواذ،
اكتسبت الرشكات إمكانية الوصول إىل حلول مبتكرة :فعىل
سبيل املثال ،تطبيق حلول إيكوفر التي تتعلق بكفاءة تصميم
املذيبات الصديقة للبيئة لرشكة ميثود ،ودمج حلول ميثود
مع قدرات البحث والتطوير إليكوفر بغرض إعداد مكونات
مستخرجة من نباتات جديدة كاملواد التي تتمتع بفاعلية
سطحية ومخلقة بيولوجيا ،99وتتيح هذه الحلول سويا سهولة
الوصول إىل أحد األسواق الكربى وفرص النمو.

 94مونتالفو ،يس ،دياز لوبيز إف جيه وبراندز إف  ،2011تحليل إمكانية االبتكار البيئي يف
يض عن مدينة دلفت :مبادرة إنوفا األوربية ملراقبة
القطاعات التسع ،املهمة  4تقرير عَ ْر ِ ّ
اإلبداع يف مختلف القطاعات؛ هي عبارة عن مرشوع تتبناه املديرية العامة للمؤسسات
والصناعة التابعة للمفوضية األوربية.
 95إصدارات منظمة التعاون االقتصادي والتنمية ،باريس  ،2013تعليق من بيلرتامليو
وهايل فايل وبيالت ،حول أسباب أهمية نماذج األعمال الجديدة للنمو األخرض ،أبحاث
النمو األخرض الصادرة من منظمة التعاون االقتصادي والتنمية
http://www.greenbiz.com/blog/2013/09/11/lean-startup- 96
movement-lessons-coca- cola
 97كلني تك جروب  ،2009بروز الرشكة يف مجال التكنولوجيا النظيفة
 98كلني تك جروب  ،2013التكنولوجيا النظيفة العاملية ،100
 99مقابلة مع توم دومن ،مدير االبتكار عيل املدى الطويل برشكة إيكوفر

دراســة جدوى االبتكار البيئي

القوة

زيادة
اإلنتاجية

ينطوي االبتكار البيئي عيل عملية التغري التنظيمي
التي تعزز من رأس املال البرشي واالجتماعي
والذان يعدان األصول الرئيسية للرشكة

كرشكة ابتكار بيئي ،يمكنك االستفادة من هذه الحلقة اإليجابية:
فكلما ابتكرت أكثر كلما حصلت عيل األفضل يف مجال االبتكار،
حيث ينطوي االبتكار البيئي عىل محرك قوي لتبادل املعلومات
واملشاركة يف العمليات االبتكارية عن طريق األقسام املختلفة
داخل الرشكة إيل جانب اكتساب املعرفة من خالل التعاون مع

© Interface
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رشكاء سلسلة القيم بما فيهم املعاهد التقنية ،100وتعزز نتائج
التعلم والعملية اإلبداعية من زيادة مشاركة املوظفني والقدرة
التقنية يف بناء كفاءات رئيسية وتشكيل قاعدة مهارات شاملة
ترتابط بشكل إيجابي مع إنتاجية الرشكة.102،101

أنه أثناء عملية االبتكار البيئي قدم رشكائها الخربات ووجهات
النظر املختلفة إليها مما زاد من قدرتها لتطوير حلول مبتكرة
لألسواق ،103لذا تستفيد رشكة االبتكار البيئي أثناء العملية من
تشكيل قاعدة مهارات قوية وأداء أفضل يرتبط بشكل إيجابي
مع معدل اإلنتاجية.103

كيو يو
يعد الرشوع يف تطبيق االبتكار هو عملية تحول تؤدي إيل تعزيز
القدرات التقنية ،وكما يتضمن االبتكار التعاون مع الرشكاء
يف سلسلة القيم كالرشكات الكربي واملعاهد التقنية ،يمكن
أيضا الحصول عيل املعرفة عن طريق تلك الرشكات املدرجة
يف العملية ،عيل سبيل املثال ،الحظت الرشكة املصنعة الصغرية
ملنتجات التنظيف البيئية إيكوفر

100
101
102
103
104
105
106
107
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مجلة أجا ليبونن العاملية للمهارات واالبتكار الخاص باملؤسسات الصناعية ا ُملجلد ،23
اإلصدار  ،6-5يونيو  2005الصفحات من  303إىل 323
املرجع السابق
سولومن ماركوس وساندهي رسيديفي املجلة العاملية لإلدارة واألعمال ديسمرب
 ،2010املجلد  ،5رقم 12
مقابلة مع توم دومن ،مدير االبتكار عيل املدي الطويل برشكة إيكوفر
 ،2013أنطونيويل ،مانشيني ،مازانتي :هل يندمج االبتكار البيئي ضمن التغيريات
التنظيمية عالية األداء؟ دور إدارة املوارد البرشية والتكامل يف إسرتتجيات األعمال
الخرضاء ,سياسة البحث ،املجلد  ،42اإلصدار  ،4الصفحات 988-975
دياز لوبيز إف جيه  ,2009التغري التكنولوجي والبيئي واالبتكار ،كلية العلوم
االجتماعية ،كلية الدراسات التنموية ،نورويتش ،جامعة إيست أنجليا ،دكتور يف
الفلسفة.302 :
مجلة الصناعة والبيئة ،املجلد  27لعام  2004رقم  ، 3-2مقالة مارغريتا فريات
 ASTMهي منظمة املعايري الدولية التي تطور وتنرشاملعايري التقنية التوافقية
التطوعية من أجل مجموعة كبرية من املواد واملنتجات واألنظمة والخدمات.

خططت املجموعة املكسيكية الصناعية كي يو أو من خالل
الكم الهائل من االبتكارات التنظيمية والعملية إيل زيادة اإلنتاج
وتقليل التكاليف وزيادة الكفاءة العامة للعمليات بالتوازى مع
قدرتها عيل البحث والتطوير ،105كما تقوم املجموعة بتسويق
مكونات متخصصة استنادا ًإىل تقنية خاصة مثل املواد املركبة
لإلطارات ذات الخصائص املستدامة التي تباع يف األسواق
العاملية مثل الواليات املتحدة وأوربا ،وعالوة عىل ما سبق
نفذت كي يو أو إسرتاتيجة عمل جديدة يف تسعينات القرن
املايض لتنفيذ التصميم من أجل تطوير ودمج الكفاءة البيئية
مع االبتكار إلنتاج مكونات كيميائية خاصة ذات قيمة عالية،
كما تتبع الرشكة نهجا من املشاريع املشرتكة وبرنامج موسع
للكفاءة البيئية فضال عن البحث والتطوير لزيادة قدراتها
التقنية الكاملة ،106وقد حسن ذلك من القدرة عيل تطوير
مكونات كيميائية ذات قيمة عالية مثل منتجات البيورينا
ومكونات من البالستيك الحيوي املتوافق مع معيار التحلل
الحيوي .107 ASTM

دراســة جدوى االبتكار البيئي

"بدون ابتكار ،لن يكون النمو ممكناً ،
وقد ساعدنا ذلك عيل أن نكون صناع
دائميينمن أجل تطوير مشاريع جديدة
يف أسوقنا''.

تحدد ثقافة العمل يف الرشكة قوة رأس املال االجتماعي الذي
يمكنه أن يؤثر بشكل مبارش عيل نجاح الرشكة ،كما يدرك عدد
متزايد من الرشكات قدرتهم عىل خلق قوى عاملة أكثر كفاءة
وإنتاجية من خالل الرتكيز عيل مشاركة املوظفني ،108وبالنظر
إيل الطابع التعاوني لالبتكار البيئي ،تميل هذه الرشكات إيل
إرشاك القوي العاملة لديها يف عملية أكثر تشاركية لتبادل
املعرفة والتدريب باإلضافة إىل تشجيع االتصال املتبادل.

ناتورا
تؤمن رشكة مستحرضات التجميل الربازيلية ناتورا بأهمية
تعليم موظفيها وتدريبهم لتحقيق رؤية الرشكة ،حيث حصل
موظفي الرشكة بالربازيل عىل متوسط  95ساعة من التدريب
يف عام  2012مما أآدى إىل وصول إجماىل االستثمارات إيل
 8مليون دوالر أمريكي ،ومن هنا نستطيع أن نالحظ نتائج
الرتكيز الشديد عيل التدريب من خالل رضاء  %72من املوظفني
عن العمل لدي رشكة ناتورا وعن معدل الرتقيات الداخلية والتي
بلغت  %71عيل مستوي اإلدارة بمقر الرشكة بالربازيل يف 2012
باإلضافة إيل ارتفاع معدل القدرة عىل االحتفاظ بالعمل مقارنة
مع معدل التناقص السنوي الذي يبلغ  %9فقط.112

إيكوفر
تقوم رشكة إيكوفر بتعيني مديرابتكار عيل املدي الطويل
والذي يتعاون بدوره مع جميع إدارات الرشكة ،ويساعد
هذا يف دفع عجلة التغيري داخل الرشكة فضال عن تطوير
القدرات الداخلية.

يؤدى شعور املوظفني باملشاركة والرضا إيل البقاء عىل املهارات
وتقليل معدل التناقص مما يؤدى إيل الزيادة اإلنتاجية والربحية
ونمو الرشكة ،109ولقد تم دعم ذلك من خالل البحث الذي يشري
إىل أن املوظفني األكثر تفاعال ًهم من يعتمد عليهم أصحاب
العمل يف تخطي معدل الصناعة من حيث نمو اإليرادات،110
حيث تزداد فعالية تلك العالقة إذا شعر املوظف باملشاركة
يف عمل ايجابي ،عيل سبيل املثال ،يشري االستطالع العاملي يف
الصني والهند والواليات املتحدة واململكة املتحدة واملانيا إيل أن
أكثر من  %96من العاملني بني عمر  45-18عام يرغبون يف
أن يكون أصحاب العمل لديهم وعي بالبيئة وأن يكون مكان
العمل صديق للبيئة.111

 108وبالنظر إيل الطابع التعاوني لالبتكار البيئي ،تميل هذه الرشكات إيل إرشاك القوي
العاملة لديها يف عملية أكثر تشاركية لتبادل املعرفة والتدريب باإلضافة إىل تشجيع
االتصال املتبادل.
 109املرجع السابق
 110املرجع السابق
 111عيل سبيل املثال ،يشري االستطالع العاملي يف الصني والهند والواليات املتحدة واململكة
املتحدة واملانيا إيل أن أكثر من  %96من العاملني بني عمر  45-18عام يرغبون يف أن
يكون أصحاب العمل لديهم وعي بالبيئة وأن يكون مكان العمل صديق للبيئة.
 112رشكة ناتورا  ،2012التقرير السنوي
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كيف يمكنني بدء
يمكن أن يكون هذا املنشور بمثابة دافع لرشكتك لبدء مرشوعات االبتكار البيئي ،ولتحقيق أقيص
استفادة ،نويص باإلطالع عىل عدد من املنشورات واملواقع اإللكرتونية (الويب).

WWW.UNEP.ORG/ECOINNOVATIONPROJECT
يقدم دليل االبتكار البيئي التوجيهات الالزمة خطوة بخطوة
ملقدمي خدمة اإلنتاج األنطف واالستخدام األمثل للموارد
) )RECPووسطاء األعمال األخري لتحديد الفرص ومساعدة
املؤسسات الصغرية واملتوسطة لتنفيذ برامج االبتكار البيئي،
ويحتوي الدليل عيل مالحق محددة خاصة بقطاع األغذية
الزراعية واملعادن واملواد الكيميائية ،ويُستخدم هذا الدليل
يف املشاريع التجريبية بمشاركة أكثر من  35رشكة عاملة
يف  6دول مختلفة ،بحيث تضم دول من أفريقيا وآسيا
واملحيط الهادئ باإلضافة إيل دول تقع بأمريكا الالتينية
والبحر الكاريبي.
وتقدم تقنية االبتكار البيئي نصائح عملية ملقدمي خدمة اإلنتاج
األنظف واالستخدام األمثل للموارد وكذا صناع السياسات فيما
يتعلق باملساعدين األساسيني وعمليات وطرق التحويل والتكيّف
وتطوير التقنيات لتالئم برامج االبتكار البيئي ،ويف هذا السياق
ينبغي تسليط الضوء عيل بعض اإلجراءات السياسية الرئيسة.
تقوم التوجيهات الخاصة بسياسة تخطيط سلسلة التوريد
بإخطار مقدمي خدمة اإلنتاج األنظف واالستخدام األمثل
للموارد وصناع السياسات بشأن املزج املناسب بني السياسات،
والتي تُمكن من تخطي العقبات وتهيئة الظروف لالبتكار
البيئي من أجل توفري إطار من السياسات املساعدة ،كما تقوم
التوجيهات بإخطار مقدمي خدمة اإلنتاج األنظف واالستخدام
األمثل للموارد بشأن الطرق املثىل الستخدام خرباتهم والتواجد
داخل دورة صنع السياسة ،وسيتم تنفيذ تخطيط اإلجراءات عيل
املستوي الوطني يف  6دول ،وذلك استنادا إيل دراسات تقييم
السياسة داخل الدولة.
يوضح املجمل النهائي لحاالت االبتكار البيئي أفضل املمارسات
والدروس املستفادة من املرشوعات اإلرشادية التجريبية املراد
تجميعها ،وسيتم مشاركة تجربة املرشوع عيل نطاق واسع
بهدف نرشها.
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بإمكان مقدمي خدمة اإلنتاج األنظف واالستخدام األمثل
للموارد وغريهم من الخرباء املختصني تقديم النصح بشأن
املعايريالواجب مراعاتها وكيفية تنفيذ العملية بمراحلها املختلفة
وذلك ملساعدتك يف تطبيق برامج االبتكار البيئي ،وتتوافر قائمة
غري حرصية بمقدمي الخدمة عيل موقع مرشوع االبتكار البيئي
التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة.

تصميم برنامج األمم املتحدة للبيئة من أجل االستدامة:
http://www.unep.org/resourceefficiency/
Business/ CleanerSaferProduction/
Eco-InnovationTheUNEPA pproach/
DesignforSustainability/tabid/78845/
Default.aspx
إدارة دورة حياة برنامج األمم املتحدة للبيئة ،دليل
األعمال لتحقيق االستدامةhttp://www.unep.org/ :
pdf/dtie/DTI0889PA.pdf
إدارة وابتكار دورة حياة خاصة باملؤسسات الصغرية
واملتوسطة )LiMas( http://limas.simpple.com/
املفوضية األوروبية :االبتكار البيئي  -دليل املؤسسات
الصغرية واملتوسطة ومدربي األعمال
http://www.eco-innovation.eu/
=indexphp?option
منظمة التعاون االقتصادي والتنمية:
أدوات صناعة االستدامة:
www.oecd.org/innovation/
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✔يف غضون ثالث سنوات ،تضاعف حجم رشكة أنظمة الطاقة الشمسية املخصصة بمعدل ثالثة أضعاف.
✔أصبحت رشكة الطاقة البديلة SSS ،واحدة من أكرب املوردين للحكومة املحلية ،حيث أدى دعمها مبدئيا
من قبل الحكومة واملؤسسات املحلية ،بجانب تقديم خدماتها إىل عدد كاف من القطاعات الحيوية إىل
نمو األعمال بشكل هائل›.113
✔تلبية متطلبات السوق للمستهلكني ذوي الدخل املنخفض وممن يفتقرون إىل الطاقة يف املناطق النائية
بجنوب أفريقيا من خالل إنشاء نظام خدمي شبكي دقيق للتيار املبارش ( )DCيعمل بالطاقة الشمسية.
✔تعديل األجهزة املنزلية كي تتالءم مع إمدادات التيار املبارش التي تستهلك ما قيمته  2/3من الطاقة
مقارنة بإمدادات التيار املرتدد ( )ACعند تحويلها.
✔تغيري ‘األعراف السائدة‘ فيما يتعلق بأنماط استهالك الكهرباء من التيار املبارش إىل التيار املرتدد الوارد
من الطاقة الشمسية بالرشاكة مع الحكومة واملؤسسات املحلية.
✔إنشاء شبكات داعمة للتكنولوجيا يف جميع أنحاء القارة السمراء.
✔مازالت مناطق عدة بجنوب أفريقيا ال تحظى ببنية تحتية تقليدية إلمدادات التيار املرتدد ،وهذا ما حث
رشكة  SSSإىل أن تخطو خطوة تكنولوجية يف هذا الصدد من خالل وضع نهج مبتكر يحول دون إعاقة
العمل باألنظمة متدنية الكفاءة التي تتطلب أعمال صيانة متخصصة.
✔تُو َرد شبكة التيار املبارش الدقيقة كنظام خدمي مقارنة باملنتجات التي تستخدم ملرة واحدة فقط ،حيث
تتوفر هذه الشبكة بأسعار محلية معقولة تُحدد من قبل السوق املتسهدف.
✔يمكن التحكم عن بعد يف هذه الشبكة من خالل ‘صندوق ذكي‘.
✔توفر رشكة أنظمة الطاقة املتخصصة دورات تدريبية مجانية تتعلق بالرتكيب واالستخدام والصيانة،
من خالل تقديم مهارات جديدة ُمعززة للمجتمعات املحلية ،والتي تعمل ضمن أسواق تبادل الخدمات،
حيث أثبتت رشكة  SSSأنها صاغت قيمة اقتصادية واجتماعية يحتذى بها.
✔منتج ُمصمم وفق نهج دورة الحياة قائم عىل قاعدة معيارية تتيح إمكانية استبدال مكونات بعينها
دون الحاجة إىل إعادة تثبيت النظام بأكمله.
✔وحدات تحكم فعالة تدوم ألكثر من  20عاما وصندوق ذكي بمثابة آلية عاملة ،مما يتيح إمكانية
صيانة وإدارة النظام.
✔يحتوي الصندوق الذكي عىل نظام قائم عىل الشبكة مما يتيح إدارة النظام عن بعد وبالتايل تخفيض
مدفوعات النقل وتكاليف املراقبة.
✔محطات تصنيعية وتدريبية منقولة بالقرب من األسواق املعنية.

 113املصدر :لقاءات مع كارلوس سميث وجوناثان هودجسون ,املتخصصني يف أنظمة الطاقة الشمسية
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«يرجع توسع نطاق أعمالنا
من املتاجر الصغرية إىل املتاجر
الكربى إىل تبني فكر االبتكار
البيئي ،كما ساهم دخول الرشكة
يف مجال التجزئة الشاملة إىل
إحداث طفرة يف نسبة املبيعات».
إيكوفر
✔التحول من األسواق املتخصصة إىل األسواق الكربى يف جميع أنحاء أوروبا.
✔معدالت نمو سنوية ترتواح بني  % 25-10يف الفرتة بني عام  2002و2010
✔االستحواذ عىل رشكة ميثود يف عام  2012وهي رشكة أمريكية ذائعة الصيت يف مجال تصنيع
منتجات التنظيف الصديقة للبيئة200$ products, bringing Ecover sales to over US ,
.million

♦

✔ابتكارات مستقاة يف أغلب األحيان من االبداع املفتوح الذي يشمل الرشكاء واملؤسسات العلمية.
✔التحول من االبتكارات التدريجية كاستبدال املكونات بمزيد من االبتكارات البيئية ،وهو ما مهد
الطريق لالهتمام بنماذج عمل وسالسل إمداد واسرتاتيجيات توريد جديدة.
✔تلبية مطالب السوق :نمو سنوي ملنتجات التنظيف الصديقة للبيئة بمقدار % 21بني
114
األعوام  2007و2011
✔توسع األعمال لتشمل األسواق املنترشة يف جميع أنحاء أوروبا مع إمكانية التوسع يف مناطق عاملية
جديدة
✔تطبيق مفهوم االبتكار يف جميع نواحي الرشكة مع مراعاة سلسلة القيم ملنتجاتها لتوفري أفضل
استجابة ملتطلبات السوق والتفوق عىل املنافسني.
✔اعتماد منتجات الرشكة بملصقات بيئية إذا اقتىض األمر ،وذلك للوصول إىل القطاعات الرئيسية من
السوق.
✔تطوير الصيغ واستخدامها مع املحاليل البيولوجية التي تستخدم مكونات معتمدة ,115ووفقا لرشكة
إيكوفر ,فهي تعمل باستمرار عىل تطوير تقنيات جديدة تمكنها من توفري أكرب عدد من البدائل
املستدامة عىل املدى البعيد.
✔إعادة ملء العبوات واستخدام اللدائن البالستيكية املصنعة بيلوجيا بنسبة  % 100كمادة البويل
إيثيلني الصديقة للبيئة واملكونة من قصب السكر املعتمد 116والتي يمكن إعادة تدويرها بالكامل مع
املواد البالستيكية التقليدية ,ووفقا لسياسة رشكة إيكوفر ،فهي تؤمن تطبيق نظام صحيح للتدقيق
يف عمليات زراعة قصب السكر.
✔منتجات التنظيف الفعالة عند الغسيل باملاء البارد (استخدام املياه الساخنة هو النقطة الرئيسية يف
دورة حياة معظم منتجات التنظيف).
✔االبتكار يف جميع العمليات بما يشمل قنوات التصنيع والتوزيع من خالل الرتويج آلالت التوزيع من
خالل تجار التجزئة والرشاء عرب اإلنرتنت.
✔التعاون مع الجهات الفاعلة يف سلسلة قيم املنتج.
✔إقرار وضع محدد للمدير املختص باالبتكارات طويلة املدى.
✔تعديل ثقافة الرشكة بدعوة املوظفني وتشجيعهم عيل اقرتاح األفكار.
املصدر :توم ديمون مدير االبتكارات طويلة املدى برشكة إيكوفر
 114بلغت مبيعات منتجات التنظيف الصديقة للبيئة عيل مستوي العالم  640مليون دوالر أمريكي يف عام  2011بحيث تمثل ثالثة باملائة من أسواق التجزئة ملنظفات الغسيل
والشؤون املنزلية العاملية.
 115وقد أجريت دراسات تقييم تختص بموضوعات معينة متعلقة باستخدام املياة واألرايض للمكونات الحيوية مع الجامعات.
 116كسابقه
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✔نمو املبيعات بما يعادل  % 15سنويا
✔زيادة الدخل بنحو  % 200يف غضون  3سنوات
✔زيادة عدد الطلبات بما يتجاوز توريدات الرشكة الحالية
✔تغيري أنماط استهالك السلع االستهالكية وتلبية احتياجات سوق املستهلكني النهائيني الراغبني يف رشاء
سلعهم بطريقة أكثر استدامة ( % 50وفقا لدراسة السوق .)119
✔التوسع يف إنشاء متاجر البيع بالتجزئة الرائدة يف السوق مثل كارفور وإي لوكلري واملتاجر العضوية
✔فضال عن مصنعي املنتجات ممن يهتمون باكتشاف طريقة لتقليل كمية البالستيك املستخدم وتكاليف
النقل ،إىل جانب تلبية احتياجات املستهلكني النهائيني األكثر وعيا بالقضايا البيئية.
✔االنتشار يف الدول األخرى مثل أملانيا وإيطاليا وإسبانيا والواليات املتحدة األمريكية..
✔آالت تصنيع مزودة بنظام إلكرتوني يوزع املنتجات االستهالكية السائلة مثل املنظفات يف متاجر البيع
بالتجزئة.
✔االتصال بموردي املنتجات ومتاجر البيع بالتجزئة التي تتمكن من بيع املنتجات دون تكلفة التعبئة
والتغليف باإلضافة إىل تداول املنتجات الفردية التي يستطيع املستهلكون النهائيون رشاء الكمية
املطلوبة منها والحد من مخلفاتها.
✔العمل بشكل وثيق مع الجهات الفاعلة األخرى يف سلسلة التوريد لتوفري حل فعال للحد من التكلفة
البيئية واالقتصادية للتعبئة والتغليف الفردي
✔اخرتاع آلة يمكن إعادة استخدام وإصالح جميع أجزائها املصنوعة من البالستيك القابل إلعادة
االستخدام.
✔عدم توليد أية مخلفات ناجمة عن عملية اإلنتاج أو األجزاء التي تأتي من أقرب موقع ممكن واستخدام
اآللة التي تتطلب جهدا ً كهربيا ً منخفضًا وتتوقف عن التشغيل تلقائيا ً عندما ال تكون قيد االستخدام.
✔استخدام اآللة التي تحل محل عملية التعبئة الفردية ملنع توليد املخلفات ونقلها إىل أماكن دفن
النفايات.
✔تخفيض أسعار البيع بالتجزئة للمنتجات بنسبة تصل إىل  ,% 25وذلك كنتيجة لتحقيق وفورات مادية
) % 12يف املتوسط).
✔ارتفاع حجم املبيعات يف متاجر التجزئة بنسبة  % 300يف املتوسط نتيجة استخدام آلة البيع كقناة
مبيعات (تصل إىل  % 500بالنسبة ألفضل املتاجر).
✔يرتتب عىل نقل املنتجات ذات الكميات الكبرية يف حاويات بسعة  1000لرت زيادة الفعالية وتوفري
التكاليف.
ً
✔مقارنة وفورات اإلنتاج ،التي تصل إىل  % 80تقريبا ،والتي تتعلق بتكاليف املواد البالستيكية والنقل
بعملية التعبئة والتغليف التقليدية.
✔تقليل استخدام املوارد املادية بنسبة  % 87وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 65

املصدر :مقابلة مع كزافييه ماسيلني مؤسس رشكة إيكو تو ديسرتب
 117املسح السنوي للسوق  ،2011 Ethicityاالستهالك الفرنيس واملستدام &http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=76320
B=p1&24691=ref
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«ننفرد بميزة تنافسية أال وهي
تصدرنا قائمة االلتزام باللوائح
التنظيمية ،كما مكننا الحل
الجديد من الوصول إىل فئات
جديدة من العمالء».
سيف كيم
✔تواصل رشكة سيف كيم نموها يف ظل تدهور السوق العاملي ،حيث تخدم ما يقرب من  7500عميل يف جميع
أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.
✔تعد سيف كيم أحد مزودي الخدمات والحلول املتعلقة باستخدام املذيبات يف تنظيف األسطح الصناعية
واملنسوجات املهنية.
✔تحرص رشكة سيف كيم عىل تلبية احتياجات الزبائن وتطبيق مبادئ اإلرشاف عىل املنتجات ،ومن أجل ذلك
قامت بإعداد خدمة مبتكرة تعمل بنظام الحلقة املغلقة لتلبية احتياجات عمالئها:
✔من عمليات التنظيف باستخدام املذيبات القابلة للتدوير
♦✔ السالمة يف مكان العمل
♦✔ االمتثال للوائح التنظيمية
♦✔ الحماية البيئية
♦✔ انخفاض استهالك املذيبات وبالتايل املخلفات
♦ تمكن رشكة سيف كيم عمالئها ،من خالل الخدمة التي تعمل بنظام الحلقة املغلقة ،من الحد من مخاطر
خاصة باملذيبات املكلورة وغري املكلورة ,وتعد املنتجات والخدمات املقدمة مناسبة للمؤسسات الصغرية
واملتوسطة.
✔نظرا ً لتصدر الرشكة قائمة االلتزام باللوائح التنظيمية األوروبية ملا يقرب من  15عاما ,فقد استفادت من احتياجات
السوق غري املستغلة لالستخدام اآلمن واملستدام للمذيبات يف عمليات التنظيف.
✔تقدم رشكة سيف كيم أنظمة خدمات املنتجات الكيميائية كتأجري املواد الكيميائية حيث يدفع العمالء مقابل التنظيف
بدال من استهالك كمية كبرية منها.
✔تساعد رشكة سيف كيم ،من خالل تأجري املواد الكيميائية ونظام الحلقة املغلقة الذي يقلل من استخدام املواد
الكيميائية ويزيد من الفوائد املالية لكال الطرفني ،عىل تحسني عملية التنظيف وتقليل كمية استهالك املذيبات.
✔تم تطبيق التوجيه الخاص باملركبات العضوية املتطايرة يف جميع أنحاء أوروبا يف عام  ،2007وعند هذه
املرحلة،
✔قدمت الرشكة منتجًا تم اختباره وأثبت صالحيته وأنه لم يقدم من قبل ،ونتيجة إليجادها حال جديدًا ،احتل أحد
منتجاتها صدارة قائمة االلتزام باللوائح التنظيمية واكتسب ميزة تنافسية يف سوق مذيبات التنظيف.
✔تتعاون الرشكة مع الجهات املعنية ذات الصلة عىل امتداد سلسلة القيم مثل مصنعي اآلالت ورشكات التدوير،
كما أنها توفر خدماتها عرب رشكاء التوزيع لتوسيع نطاق شبكتها وتغطيتها للسوق.
✔يعرف نظام الحلقة املغلقة بأنه نظام الحاويات الفوالذية اآلمنة مزدوجة الجدران لالستخدام اآلمن للمذيبات الجديدة
واسرتجاع املذيبات املستخدمة إلعادة تدويرها ,وقد تم تصميمه بالتعاون مع العمالء والرشكة املصنعة لآلالت.
✔تقليل معدل استهالك العمالء للمذيبات ملا يصل إىل  %98باالستعانة بتكنولوجيا معدات التنظيف املغلقة.
✔استخدام نظام الحلقة املغلقة لعدم انسكاب أو انبعاث أي مواد كيميائية فعليًا..
✔تدوير املذيبات داخل آلة تنظيف مزودة بنظام الحلقة املغلقة ،ويمكن استخدامها ملدة تصل إىل  4سنوات
✔يف حال مراقبتها بشكل مستمر وتطبيقها عىل سريفس اليمنتس التابعة لرشكة سيف كيم ،وتشمل حقيبة
الخدمات هذه مجموعات اختبارات لرصد املواقع وتركيزات املثبتات إلعادة تركيز املذيب أثناء االستخدام فضال
عن خدمات املختربات املتخصصة واالستشارات والتدريبات املعنية باستخدام املذيبات ،وبعد ذلك يتم اسرتجاع
املذيبات وتدويرها.
✔تدريب القوى العاملة عىل االستخدام اآلمن والسليم للمذيبات التي تقدمها سيف كيم لتمكني العمليات املحسنة
واالمتثال للمعايري البيئية.
املصدر :ستيفن سيكر ,سيف كيم
تقرير االبتكار الخاص ببلدان الشمال  2012والذي يتناول ابتكار نموذج األعمال الخرضاء :موجز لدراسة حالة قطاع األعمال
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✔تمتلك رشكة ناتورا حاليا حصة ،يف السوق ،تقدر بما يزيد عن  % 20يف الربازيل ،ويبلغ نموها
السنوي املركب بنحو  % 26يف الفرتة ما بني  ،2010 - 2005مما ساهم يف تحقيق عائدات بقيمة
 3,2مليار دوالر يف عام  ،2013كما تصنف ضمن أفضل  20رشكة تجميل عىل مستوى العالم.118
✔االبتكار من أجل التميز داخل السوق واالستدامة.
✔مستحرضات التجميل مع الرتكيز عىل تقنيات االستدامة و’الرفاهية‘ كقوى محركة أساسية نحو
االبتكار.
✔استخدام نموذج ابتكار مفتوح ومنصة بحث وتطوير تضم عدد من الرشكاء مثل الباحثينواملؤسسات
األخرى إضافة إىل املوردين كفريق يف أحد األوساط العلمية ،فضال عن تلقي استثمارات من
املؤسسات املالية الوطنية مثل الراعي املايل للدراسات واملشاريع والبنك الوطني الربازييل للتنمية
االقتصادية واالجتماعية واملجلس الوطني للتنمية العلمية والتكنولوجيا.
✔اختيار موردين ’لألسعار الوهمية‘ التي تعكس التكاليف واملزايا االجتماعية والبيئية.
✔الرتكيز عىل عالقات املوردين بشأن إقامة رشاكات لبناء سلسلة ذات قيمة مضافة مرتفعة ،حيث تزيد
قيمة املزايا االجتماعية والبيئية املقدرة الختيار املوردين الذين يطبقون جوانب االستدامة بصورة
جيدة بنحو  750.000دوالر يف عام .2012
✔تتميز ناتورا بإعداد املنتجات باستخدام نهج التصميم الصديق للبيئة والذي يطبق مبدأ التفكري وفق
منظور دورة الحياة عىل قنوات تركيب املنتج مرورا ً بمرحلة التعبئة والتغليف وصوال إىل مرحلة
التوزيع.
✔عىل سبيل املثال ،خط إنتاج «سو» ملنتجات العناية بالجسم واالستحمام:
✔تم إنشاء هذا الخط باستخدام التصميم الصديق للبيئة ونهج التفكري وفق منظور دورة الحياة
وباالستعانة بفريق مخصص متعدد املهام ،حيث تم إنشاء الرتكيبات باستخدام املكونات األساسية
فقط وإعطاء األولوية للمكونات ذات ’األصل النباتي‘ حيث تصل نسبة استخدامه  % 75فضال عن
خلوها من صبغات اللون.
✔استخدام أكياس من الورق املقوى ذاتية الغلق كمواد أساسية يف التعبئة والتغليف ،حيث تتطلب
األكياس أقل من  % 70من البالستيك مقارنة بعملية التعبئة والتغليف التقليدية ،كما يتم تقليل
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة  ,%60ومن هنا يمكن تقليل مخلفات التعبئة والتغليف ثالث
مرات ،ويمكن تدويرها مع مواد بالستيكية أخرى.
✔يف إطار عملية التصنيع املبتكرة ،يتم صناعة األكياس باستخدام طبقة رقيقة من البالستيك قبل
مرحلة امللء مما يعمل عىل تحسني عملية النقل والتخزين والتغليف ،إىل جانب توفري التكاليف
وتقليل التلوث.
✔ونتيجة لتقليل استهالك املواد والحد من توليد املخلفات عىل امتداد سلسلة التوريد بأكملها ،أصبحت
ناتورا قادرة عىل وضع «سو» يف رشيحة جديدة يف السوق ،وبأسعار ميرسة مقارنة بمنتجات
خطوطها الحالية ،ومن الجدير بالذكر أنه تم اختبار خط إنتاج “سو” بنجاح ملدة ستة أشهر قبل
تدشينه عىل الصعيد الوطني يف يونيو 2013
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✔يتم استخدام حاسبة انبعاث الكربون للحد من االنبعاثات ولدعم برنامج الحد من انبعاث الكربون
للرشكات (مع هدف تخفيضه بنسبة  %33والذي تحقق يف عام )2013؛ كما تحسب أيضا َ كل
مؤرشات الجدول البيئي وتقييم دورة الحياة املبسطة لجميع مواد التعبئة الخاصة باملنتجات املباعة.
✔ي ُّبني الجدول البيئي (املوجود عىل كل املنتجات) قيمة الستة مؤرشات الرئيسية :النسبة املئوية
ملحتوى النباتات باملنتج ونسبة املواد الخام املعتمدة ومواد التعبئة والتغليف مع نسبة املواد التي تم
تدويرها والقابلة للتدوير ،فضال ًعن عدد مرات إعادة التعبئة املوىص بها.
✔تم تطبيق برامج املياه واملخلفات عىل مستوى املنتج والرشكات ،بما يف ذلك جميع املصانع.
✔يتم إعطاء األولوية للمكونات املحلية عند تطوير املنتجات وفقا لرشكة ناتورا..
✔تأسيس فرق متعددة التخصصات يف بداية كل مرشوع جديد.
✔توفري  90.3ساعة من التدريب (مع األخذ يف االعتبار طبيعة عمل املوظفني وجميع أنواع التدريب)
لكل موظف يف موضوعات مثل االستدامة والعالمة التجارية واملنتجات والنموذج التجاري ,حيث
يصل معدل رضا املوظف لنسبة  %78مع معدل تناقص يقدر بنسبة ..%9

املصادر :مقابلة مع فابيان برونز ،املدير العلمي للتصميم البيئي واآلثار البيئية؛ مجلة هارفارد بيزنس ريفيو يوليو-أغسطس 2012؛ إعادة تعريف مستقبل النمو :أبطال االستدامة
الجدد واملنتدى االقتصادي العاملي ومجموعة بوسطن االستشارية واملواءمة بني الربح واالستدامة البيئية :قصص من الصناعة ومعهد املوارد العاملية والتقرير السنوي لرشكة ناتورا
 2012وبرنامج األمم املتحدة للبيئة وتخضري االقتصاد من خالل التفكري يف دورة الحياة  -عرش سنوات من مبادرة دورة حياة برنامج األمم املتحدة للبيئة/جمعية علم السموم
والكيمياء البيئية2012 ،
 118هارفارد بيزنس ريفيو  2012جيفري جونز وفرص النمو السانحة

41

✔ارتفعت املبيعات بنسبة  %10-7يف مختلف األسواق يف عام  2011عىل الرغم من قلة اإلنشاءات بسبب
األزمة املالية ,وتُعد إنرتفيس رشكة رائدة يف قطاعها بحصة تبلغ ما يقرب من  %35أي ما يعادل
 3مليار دوالر أمريكي من السوق العاملي للموكيت عىل شكل مربعات.
✔استخدام مكانتها وقدراتها يف سوق قطاع املوكيت القيايس كمنصة يمكن من خاللها دفع قبول
املنتجات القياسية عرب العديد من قطاعات الصناعة.119
✔القضاء عىل اآلثار البيئية السلبية برشكة إنرتفيس بحلول عام ( 2020مهمة بدون مخاطر) باعتباره
أحد عوامل تعزيز العالمة التجارية والقوة التنافسية فضال ًعن كونه مبادرة إسرتاتيجية.
✔السعى لزيادة اإليرادات والربحية من خالل االستفادة من نقاط قوة الرشكة.
✔اخرتاق األسواق الجغرافية الواسعة للمنتجات القياسية.
✔بناء العوامل التنافسية الرئيسية لتمييز العالمة التجارية والجودة والتصميم والخدمة ،وخطوط
اإلنتاج العريضة وأداء املنتج واالستدامة وإسرتاتيجية التسويق والتسعري.
✔توفري املوكيت الذي يتم تخصيصه وطلبه
✔استخدام إمكانيات الرشكة لدفع عجلة التغيري يف سلوك املستهلك
✔العمل مع املوردين للتأثري عىل استدامة سلسلة القيم  -أظهر تقييم دورة الحياة يف عام  2000أن
حوايل  %90-80من املنتجات وعملية بصمة الكربون تأتي من سلسلة القيم بعيدا ً عن الرشكة (بصفة
أساسية من خالل الغزل) ،حيث يشارك املوردون يف كيفية تحقيق أفضل تصميم للمنتج أو كيفية
ُ
صنع النايلون الذي تم تدويره..
✔يتم اآلن إما تدوير  %49من جميع املواد الخام أو اعتماها عىل منتجات حيوية بما يف ذلك  %36من
الغزل و %51من شبكات دعم املوكيت.
✔تصنيع موكيت  ™Biosferaمن  %100من الغزل الذي تم تدويره بما يف ذلك ِشباك الصيد التي تم
التخلص منها.
✔تخفيض ُسمك الغزل باستخدام غزل أقل بنسبة  %50مع تخفيض الوزن وتكاليف النقل وتقليل آثار
ثاني أكسيد الكربون.
✔يُصدر موكيت املربعات  ™Entropyمخلفات بنسبة  %1.5مقارنة بما يقرب من  %14يف السابق.
✔يتم تصنيع موكيت املربعات  ™ Fotosferaبنسبة  %63من الخيوط املصنوعة من الزيوت
املستخرجة من بذور نبات الخروع ،ووفقًا لرشكة إنرتفيس ,تُعد هذه النباتات من األنواع رسيعة
النمو والقابلة للتجديد برسعة وتنمو يف املناخات الجافة وتتطلب كميات قليلة من املياه.
✔تُعد  ™ TacTilesهي مواد الصقة لتثبيت املوكيت عىل األرضية دون وجود ملواد الغراء االصطناعية..

املصدر :مقابلة مع رامون أراتيا ،مدير االستدامة األوروبي؛ دراسة حالة ناترشال ستيب :إنرتفيس  -رحلة العمر؛ التقرير السنوي 2012
 119تقلل وحدة املوكيت القيايس من املخلفات عند التثبيت كما تجعل من السهل إصالح األجزاء التالفة دون الحاجة ألخذ املوكيت بأكمله.
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✔يمكن برنامج  ™ReEntryمن إصالح املوكيت القديم عن طريق فصل الغزل من الطبقة الخلفية
وتدوير  %100منه.
✔يمكن أن يقلل استخدام ماكينات القطع الدقيق من وجود املخلفات بنسبة .%80
✔انخفضت نسبة نقل املخلفات منذ عام  1996إىل أماكن دفن النفايات بنسبة  %84مما أدى إىل توفري
 450مليون دوالر أمريكي.
✔انخفاض إجمايل الطاقة املستخدمة يف املصانع العاملية بنسبة  %39لكل وحدة.
✔انخفضت البصمة الكربونية منذ عام  2008بنسبة  ,%28يف حني انخفضت بنسبة  %90منذ يناير
2014
✔وذلك مقارنة بعام  1996يف املصانع األوروبية.
✔انخفضت البصمة الكربونية منذ عام  2008بنسبة  ,%28يف حني انخفضت بنسبة  %90منذ يناير
 2014النقل والتوزيع :يتم حاليا تسليم  %99من املنتجات املصنعة يف أوروبا داخل أوروبا نفسها,
ومن هنا استطاعت إنرتفيس توفري ما يقرب من 290 000يورو سنويا ً من خالل تجميع شحنات
التسليم وتقليل عدد الشاحنات الفارغة عىل الطريق.
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✔لقد تضاعفت حجم معامالت البنك يف الفرتة من  2008إىل  ،2013حيث زادت خالل هذه الفرتة كمية
األسهم واألموال املعهودة إىل البنك بما يتجاوز  ،%200إذ يُدير البنك حاليا ً ما يصل إىل  9.6مليار
يورو.
✔يؤسس البنك اختياره لالستثمار القائم عىل االستدامة لنسبة  %100من الرشكات التي يقوم بإقراضها،
حيث يُقرض بصفة خاصة مشاريع الطاقة املتجددة واملزارع العضوية ويبحث عىل وجه التحديد عن
الرشكات التي تدمج االستدامة يف نموذج أعمالها األساسية مع إمكانية التحول ألسواقها.
✔يتم استخدام رؤى السوق لدفع االبتكار من خالل عقد عالقات مبارشة مع العمالء يف قطاعاتهم املعنية
والحرص عىل وجود فرق إلدارة عالقات القطاع املختص ،كما يعمل بنك تريودوس من خالل الحفاظ
عىل مستوى عال من الحوار مع الجهات املعنية اآلخرى داخل القطاعات (الهيئات الحكومية واملنظمات
غري الحكومية والهيئات التجارية واملؤسسات والباحثني وما إىل ذلك) للتمكن من جمع الرؤى والبيانات
للمساعدة عىل املزيد من االبتكار  -عىل سبيل املثال من خالل إنشاء صناديق ضمان للمشاريع الثقافية
مع املؤسسات.
✔يضع بنك تريودوس يف االعتبار مجموعة واسعة من العوامل عىل مستوى العمليات والعالقات والدوافع
بشأن قرارات االستثمار.
✔يتبنى منظور الشبكة الكاملة من العالقات (سالسل التوريد والجهات املعنية) من أجل تقييم مرونة
الرشكة واالستدامة..
✔الخدمات املتخصصة وتأثري الصناديق االستثمارية الستكمال أعمالها املرصفية األساسية بغرض
االستجابة الحتياجات العمالء البارزين.
✔تخفيضات عىل أسعار الفائدة املفروضة عىل هذه القروض لتحفيز االستدامة (عىل سبيل املثال
مخططات السياحة البيئية التي تحقق أعىل معايري لشهادة االستدامة أو عمالء الرهن العقاري الخاص
ممن يعملون عىل تحسني معدل التقييم ملنازلهم).

املصدر :جيمس فاكارو ،الرئيس الدويل للتنمية املؤسسية يف بنك تريودوس ،التقارير السنوية عىل موقع بنك تريودوس:
http://www.triodos. co.uk/en/about-triodos/corporate-information/annual-reports/
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«يكمن املبدأ يف أن الرشكة التي
تتبع مبادئ التنمية املستدامة
ستخلق قيمة طويلة األجل،
وستكون أفضل استعدادا
للتعامل مع التحديات االقتصادية
واالجتماعية والبيئية التي تنشأ»
سيف كيم

(

✔مع مرور الوقت ،توسعت الرشكة وأعادت بناء هيكلها لتصبح املجموعة الصناعية “كي يو أو”
والتي تعد اآلن الرشكة األم للعديد من الرشكات التابعة واملشاريع املشرتكة.
✔تحولت إسرتاتيجية مجموعة «كي يو أو» من إنتاج السلع ذات القيمة املضافة املنخفضة
(الكربون األسود واملطاط) إىل املركبات الكيميائية املتخصصة ذات القيمة املضافة العالية
(مركبات مطاط الستايرين بيوتادين واملواد البالستيكية الحيوية) ،وذلك كجزء من جهود الرشكة
نحو مزيد من االبتكار من أجل االستدامة.
✔نهج يجمع ما بني االبتكار والكفاءة البيئية مما يسمح بالتحول من مجال األعمال التجارية
املعتادة إىل االبتكار البيئي ،حيث تركز املجموعة عىل املنتجات والعمليات باإلضافة إىل الهيكل
التنظيمي لزيادة القدرات االبتكارية التقنية ،كما تعاونت مجموعة «كي يو أو» مع الجامعات
واملعاهد البحثية يف كال من املكسيك وكندا ،فضال عن
✔تحضري معظم مركباتها املميزة باستخدام التقنيات الخاصة أو من خالل مشاريع مشرتكة ،ثم
يتم طرحها يف األسواق الدولية مثل الواليات املتحدة واليابان وأوروبا.
✔تجسيد املنتجات املبتكرة ،التي تم استخدام تقنية خاصة يف إنتاجها ،والتي يتم طرحها يف
األسواق ،منهجية تهدف إىل الحفاظ عىل البيئة.
✔إعداد منتجات ذات قيمة مضافة عالية مثل منتجات بيورينا البالستيكية الحيوية ،والتي تتوافق
مع معيار القابلية للتحلل الحيوي .5338-ASTM D
✔منذ عام  2010قامت مجموعة «كي يو أو» بتسويق منتجات بالستيكية حيوية ومواد مركبة
لإلطارات الصديقة للبيئة.
✔قامت الرشكة بتنفيذ عدد كبري من االبتكارات التنظيمية والعملية التي تهدف إىل زيادة اإلنتاج
وخفض التكاليف وزيادة الكفاءة العامة للعمليات إىل جانب تنفيذ خطط البحث والتطوير.
✔تشكيل فريق بحث وتطوير جنبا إىل جنب مع إقامة نظام تحفيزي للباحثني (خطة رفع مستوى
الكفاءات التقنية).
✔وضع برنامج اتصال رسمي للتواصل مع الجامعات ،وهذا من شأنه توفري املنح الدراسية لطالب
الدراسات العليا.
ً
✔تمتثل الرشكة لعدد من املعايري الدولية وتحديدا :معيار  ISO9001ومعيار  ISO14001وعدد
من معايري الجمعية األمريكية الختبار املواد ،فضال عن تطوير نظم اإلدارة البيئية الخاصة بها.

املصادر :مارغريتا فريات ،املجموعة الصناعية كي يو أو؛ فرناندو خافيري دياز لوبيز ،تي إن أو ،مجلة الصناعة والبيئة ،املجلد  27رقم ،2004 3-2.مقالة السيدة /مارغريتا فريات
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مرسد
توضح األهداف طويلة األجل للرشكة
واألسواق التي ستعمل فيها (أي الرؤية والرسالة).1
يوضح كيفية قيام رشكة ما بأعمالها ،حيث
يعد هذا النموذج ترجمة للقضايا اإلسرتاتيجية ،مثل دمج
التمركز واألهداف اإلسرتاتيجية يف نموذج تصوري يبني بشكل
واضح كيفية أداء األعمال ،كما يمثل هذا النموذج خطة أساسية
تتيح تصميم وتطبيق أنظمة وهياكل العمل التي تشكل النموذج
املادي والتشغييل للرشكة.2
تشري إىل املراحل املتتابعة واملرتابطة ملنتج (سلعة
أو خدمة) ،بداية من مرحلة استخراج املوارد الطبيعية وصوال
إىل مرحلة التخلص النهائي.3
يمثل نهج نهجًا نوعيا ً
يهدف إىل مساعدتنا عىل إدراك مدى تأثري خياراتنا يف كل
مرحلة من دورة حياة نشاط صناعي معني :ابتداء من مرحلة
الحصول عىل املواد الخام للمنتج وتصنيعه وتوزيعه واستخدامه
والتخلص منه ،ويتعني تطبيق هذا النهج لتحقيق التوازن بني
عمليات املبادلة واآلثار اإليجابية عىل االقتصاد والبيئة واملجتمع
بشكل عام.4
هو نشاط جمع املعلومات الخاصة بالحجم
والنمو وتحقيق األرباح والفئات املستهدفة واملنتجات املتاحة
يف السوق ،والذي يشري إىل رضورة صنع القرار عىل مستوى
إسرتاتيجي معني ،ويندرج هذا النشاط املحدد تحت مظلة أوسع
.
من

1
2
3
4
5
6
7
8
9

مقتبس من أندروز1997 ،
أوسرتوالدر وآخرون2005 ،
مقتبس من ISO 14040:2006
برنامج األمم املتحدة للبيئة لعام 2004
ISO 26000:2010
رشكة أبحاث أصحاب املصلحة بكندا ،برنامج األمم املتحدة للبيئة ،أكونتأبلتي :إرشاك
أصحاب املصلحة2005 ,
مايكل بورتر 1985
مقتبس من بورتر وكرامر2011 ،
ISO, 14001 CD2, 2013

يشري إىل مجموعة من األنشطة واملوارد
األساسية (البرشية واملالية) داخل الرشكة ،باإلضافة إىل األنشطة
املتعلقة باإلنتاج بصورة مبارشة واملخصصة لدعم
 ،وتشمل هذه األنشطة عمليات الرشاء والتوزيع
والرشاكات الرئيسية والعالقات مع العمالء والواجهات والبحث
والتطوير واالتصال الداخيل وتحقيق اإليرادات.
التي تقدم أو
يشري إىل األطراف يف
تتلقى قيمة بما يف ذلك املوردين والعاملني الذين تم االستعانة
بهم من مصادر خارجية واملقاولني والعمالء واملستهلكني
والعمالء واألعضاء وغريهم.5
تشري إىل أي فئة أو فرد يمكن أن يؤثر أو
يتأثر بمؤسسة ما أو بأنشطتها ،كما يشري أيضا إىل أي فرد
أو فئة يمكن أن تساعد عىل تحديد عروض القيم للمؤسسة.6
هي نظام يشمل املؤسسات والتكنولوجيا
واألنشطة واملعلومات واملوارد املطلوبة لنقل املنتجات أو
الخدمات من املورد إىل العميل.7
تعرف بأنها املشاركة يف خلق قيمة اقتصادية (اإليرادات
التي تحصل عليها رشكة مقابل سلعها أو خدماتها) بطريقة
تحقق نتائج إيجابية للمجتمع من خالل معالجة احتياجاته
وتحدياته ،مع مراعاة االعتبارات االقتصادية والبيئية
واالجتماعية.8
هي سلسلة كاملة من األنشطة أو األطراف
التي تقدم أو تتلقى قيمة يف شكل منتجات أو خدمات (مثل
املوردين والعاملني الذين تم االستعانة بهم من مصادر خارجية
واملقاولني واملستثمرين والعاملني يف مجال البحث والتطوير
والعمالء واملستهلكني واألعضاء ،)9انظر أيضا تعريف
أعاله.
يشري إىل املنتجات أو الخدمات التي تقدمها
املؤسسة لرشيحة معينة يف السوق تعتقد املؤسسة بأنها ستخلق
قيمة لهذه الرشيحة املحددة يف السوق.
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تم تأسيس شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد يف عام  ،1975وذلك بعد ثالث سنوات من إطالق برنامج األمم املتحدة للبيئة،
حيث توفر الشعبة حلوال لصناع السياسات وتساعد عىل تغيري بيئة األعمال من خالل توفري منصات للحوار والتعاون وخيارات
السياسات املبتكرة واملشاريع التجريبية وآليات السوق اإلبداعية.
وتلعب هذه الشعبة دورا رائدا ً يف ثالث من األولويات اإلسرتاتيجية الستة لربنامج األمم املتحدة للبيئة:
التي أطلقها برنامج األمم املتحدة للبيئة يف عام  ،2008حيث تهدف
كما تساهم الشعبة بصورة نشطة يف
إىل تحويل االقتصادات الوطنية والعاملية إىل مسار جديد ،يتم خالله دفع فرص العمل ونمو اإلنتاج عن طريق زيادة االستثمار يف
القطاعات الخرضاء وتحويل تفضيالت املستهلكني نحو السلع والخدمات الصديقة للبيئة.
عالوة عىل ذلك ،تضطلع الشعبة بمسؤولية الوفاء بوالية برنامج األمم املتحدة للبيئة بصفتها إحدى الوكاالت
 ،كما تلعب دورا تنفيذيا يف عدد من مشاريع الربنامج املمولة من قبل مرفق البيئة
العاملية.

الذي يشجع عىل جمع ونرش املعرفة املتعلقة بالتكنولوجيات السليمة
IETC
بيئيا مع الرتكيز عىل إدارة النفايات ،ويتمثل الهدف الرئييس يف تعزيز عملية إتقان تحويل النفايات إىل أحد املوارد ،وبالتايل تقليل
التأثريات عىل صحة اإلنسان والبيئة (األرض واملاء والهواء).
البرشية من خالل األسواق العاملية.

الذي يعزز أنماط االستهالك واإلنتاج املستدامة كأحد املساهمات املقدمة إىل التنمية

التي تحفز عىل اتخاذ إجراءات عاملية لتحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية وتحسني السالمة
الكيميائية يف جميع أنحاء العالم.
كفاءة الطاقة والطاقة املتجددة.

التي تعزز سياسات الطاقة والنقل ألغراض تطوير التنمية املستدامة وتشجيع االستثمار يف مجال

الذي يدعم عملية التخلص التدريجي من املواد املستنفدة لطبقة األوزون يف البلدان النامية والبلدان
التي تمر اقتصادياتها بمرحلة انتقالية لضمان تنفيذ بروتوكول مونرتيال.
التي تساعد البلدان عىل دمج االعتبارات البيئية يف السياسات االقتصادية والتجارية ،وتتعاون مع
القطاع املايل لدمج سياسات التنمية املستدامة ،ويضطلع هذا الفرع أيضا بإعداد تقارير االقتصاد األخرض.

تعمل شعبة التكنولوجيا والصناعة واالقتصاد مع العديد من الرشكاء (وكاالت وبرامج األمم املتحدة األخرى واملنظمات الدولية
والحكومات واملنظمات غري الحكومية واألعمال التجارية والصناعة ووسائل اإلعالم والجمهور) لرفع مستوى الوعي وتحسني
طرق نقل املعرفة واملعلومات وتعزيز التعاون التكنولوجي وتنفيذ االتفاقيات واملعاهدات الدولية.
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