
 

 السياسة البيئية لشركة السويدي إلكتريك 

 الغرض -1

إلى  حظى  ت  باإلضافة  الطبيعية  واملوارد  البيئة  املستدامة  جهود  حماية  االقتصادية  التنمية  استراتيجية  ب تحقيق  أهمية 

)لدى   إلكتريك  السويدي  نظًرا ألهمية  (،  "املجموعة"شركة  البيئة  وذلك  تجاه  نهج مسؤول  في سبيل تحقيق قدرة  اتباع 

للتصدي للتحديات البيئية وتوسيع  ا مالئمة  فرصً النهج  ذلك    ويتيحقدرتها التنافسية.  االرتقاء ب و على التكيف  املجموعة  

وتحسين  السلبية على البيئة، التأثيرات  انتشار مسؤولية منعوتتحمل املجموعة في مجال االستدامة. املجموعة ة مساهم

للمنتجات والخدمات،   ،  الفئات املختلفة من أصحاب املصلحة التابعين لها للمجموعة و قيمة    وخلقاالستدامة البيئية 

حجر األساس  (  " السياسة"وتوفر هذه السياسة البيئية )  فضال عن االمتثال لاللتزامات القانونية وااللتزامات الطوعية.

مساهمة   عليه  املذكورة  ترتكز  املبادرات  أو  املنهجيات  أو  املعايير  أو  األطر  جميع  وتوضح  املسألة.  هذه  في  املجموعة 

 االلتزام املوص ي به دون تقييد استخدام خيارات أخرى.
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 النطاق والنهج -2

هذه  ت  فيها،  سري  تعمل  التي  األسواق  جميع  في  وفروعها  الفرعية  التجارية وشركاتها  وأنشطتها  املجموعة  على  السياسة 

االقتضاء.   عند  املشتركة  واملشاريع  التعاونية  األبعاد    البيئي العمل  لفظ  ستخدم  ي و وعالقاتها  ليشمل  موحد  كمصطلح 

 ألضرار املتصلة بالبيئة من خالل اإلدارة واإلشراف والتوعية.املترابطة لحماية البيئة واالمتثال لها ومعالجة الخسائر وا

 

 املبادئ  -3

 لمجموعة للمبادئ املبينة أدناه. العمل البيئي ل خضع ي 

 الشمولية 

مع محاور  ال   التعامل  نهج    العمليتم  ولكن من خالل  بطريقة مجزأة  القصير  البيئي  املدى  سنوات(    5-1)متكامل على 

اآلثار واملنافع املشتركة وأوجه التآزر  التعرف على    مما يؤدي إلى سنوات(،    10األجل )<    سنوات( وطويل  10-6)  توسطامل و 

 واملفاضلة واالستفادة منها.

 

 القوة

للتكيف،    
ً
وقابال مرًنا  نهًجا  البيئية  اإلدارة  امل تتطلب  التحديثات  إلى  وتعزيزباإلضافة  إلى  إلجراءات،  ا   ستمرة  يؤدي  مما 

 ، باإلضافة إلى التعلم املتكرر الثالثي. املستقبليةالبيئية مختلف الجوانب في هم بصورة فاعلة تساحلول  تنفيذ

 

افق   التو

وأهدافهالعمل    قف تواي  واستراتيجيتها  االستدامة  بشأن  الواسعة  املجموعة  إجراءات  مع  وااللتزامات    االبيئي  التجارية، 

 واألطر الوطنية والدولية. 

 

 إشراك أصحاب املصلحة 

عملية اتصال ثنائية االتجاه تستند إلى  مرئياتهم بعين االعتبار عن طريق تبني  احتياجات أصحاب املصلحة و أخذ  يجب  

 إلشراك أصحاب املصلحة )
ً
  تعاون أصحاب املصلحة    ويعتبر(.  AA 1000 SESمعايير معترف بها دوليا

ً
بالنسبة  أمر مهما

 بالبيئة بالنظر إلى اآلثار العالية التي يمكن أن تحدث في جميع مراحل سلسلة القيمة.  املتعلقةللمسائل 

  السياق



 

البيئي  أخذ  ي  االعتبار  العمل  أمثلتها  املالجوانب  بعين  ومن  والخصائص  ختلفة؛  الوطنية  والسياسات  املادية  البيئة 

 القطاعية وغيرها من العوامل ذات الصلة محليا. 

 

 االكتمال واالتساق واملصداقية

قد    في الحسابات والتقييمات، بما يكفل عدم حدوث أي إغفال   والجوهريةتدرج جميع البيانات واملعلومات ذات الصلة  

ق بنفس الطريقة، استنادا  منهجيات متسقة، تطب املجموعة  ستخدم  املستخدمين. وت على قرارات  يكون له تأثير جوهري  

 الزمن. هادفة مع مرور إلى نفس معايير التقييم وافتراضاته، وتتيح إجراء مقارنات 

 

 املساءلة والشفافية

توفير   املستبعدة وتلك املشمولةمعلومات واضحة وكافية،  تضمن املجموعة  الجوانب املحددة  تفاصيل  في    مع موائمة 

تحديد   إلى  باإلضافة  العمل،  امل خطة  وإتاحة  للبيانات،  امل راجع  الفرضيات  املرجعيةالحدود  وتحديد  ناسبة    واألسس 

 .نتائج موثوق بهاوالتقديرات الكافية لتكرار النتائج واستخالص  

 

 العدالة البيئية 

االعتبار   بعين  املجموعة  واملسؤوليات  تأخذ  ال املتباينة  الضعف  مواضع  و املختلفة  اآلثار  تأثير  على  تقع    ط و ضغ التي 

ل املختلفة األولوية  إعطاء  مع  الفئات  ،  واملدعم  املحلية  ا  ناطق  واملجتمعات 
ً
تهميش العادل  األكثر  البيئي  العمل  لتعزيز 

 والشامل.

 

 القيادة التحويلية

الفع  ب املجموعة  ؤمن  ت  البيئي  العمل  يتطلب  أن  من  ال  اإلطار  االمتثال  قدًرا  كبيرة  بصورة  والتنظيمييتجاوز    املعتاد 

نطاق  حيث يكون لزاًما على املجموعة تجاوز  ، بما في ذلك تطوير النظام االقتصادي والقيم واملعايير املجتمعية.لالمتثال

األمر    –املعتاد    االتزاماته لزم  ب  -كلما  االستعانة  طريق  تقليديةعن  غير  والعلوم    حلول  االستدامة  تطوير  ودعم 

البيئية إلزالة    واللوائح والتكنولوجيا واملنهجيات   والتحول على  املعوقات  واملمارسات  البيئي  العمل  مستوى  ودفع عجلة 

 املنظومة.

 

 مجاالت العمل ذات األولوية  -4

 املجموعة بما يلي: تلتزم   ، األثر البيئي السلبي التي تهدف إلى انعدام رؤية ال لتحقيق 

البيئيةاتباع   -1 اإلدارة  بها دوليا عن طريق    نظم  )الحصول على  املعترف  نطاق  و   ISO 14001)شهادات  توسيع 

 تغطية محيط املجموعة وجميع أنشطتها.

وسائل  قبل تنفيذ مشروع جديد واختيار أفضل ال   تقييم لألثر البيئيالحد من اآلثار البيئية عن طريق إجراء   -2

، باإلضافة إلى  ووضعها موضع التطبيق  املتاحة، مع العمل على تطوير أفضل املمارسات الدولية ة  تكنولوجي ال 

 إجراء عمليات مراجعة دورية لتقييم املخاطر البيئية والحد منها. 

هم في الحفاظ عليه، عن طريق  اات التي تستطوير الحلول والتكنولوجي عن طريق    حماية التنوع البيولوجي  -3

 ما يلي: 

وجمالها   -أ الطبيعة  تنوع  بحماية  تأهيلها،  االلتزام  البيئة  وإعادة  على  السلبية  اآلثار  منع  خالل  من 

ديد املخاطر والتأثيرات  وتوسيع مساهمتنا في إعادة بناء النظم اإليكولوجية العاملية، من خالل تح 

وغير   والبناء    املباشرةاملباشرة  التخطيط  مراحل  اإليكولوجي خالل  والنظام  البيولوجي  التنوع  على 

 تقييم األثر البيئي. وإدارتها بصورة فاعلة في إطار عملية  والتشغيل ملشاريعنا



 

) -ب للموارد  األمثل  واالستخدام  اإليكولوجي،  التصميم  نهج  على  السيما  اتباع  واملواد(  واملياه  الطاقة 

حياته دورة  من  مدى  مباشر،  غير  بشكل  البيولوجي  التنوع  على  الضغوط  تقليل  وبالتالي  بأكملها،  ا 

 خالل تصميم منتجات يمكن إعادة استخدامها وإصالحها وتعديلها وتجديدها وإعادة تدويرها. 

البيولوجي   -ج التنوع  أثر  من  للحد  أهداف  وضع  على  من    للمجموعةالعمل  بأكملها  اإلمداد  وسلسلة 

و  اإليكولوجية  النظم  على  قائمة  حلول  اعتماد  الطبيعة  ترتكز  خالل  املعنية  على  املنشآت  داخل 

الصلةواملواقع  ير  التطو جوانب  و  تقييم  ذات  إلى  باإلضافة  اإليكولوجية    التأثيرات،  النظم  على 

ا  التنوع  حماية  تعزز  التي  املشاريع  وتنفيذ  البيولوجي  و والتنوع  تأهيل  لبيولوجي  النظم  إعادة 

 اإليكولوجية.

والتوعية   -د املوظفين  الحكومية إلشراك  غير  واملنظمات  املحلية  الفاعلة  الجهات  مع  إقامة شراكات 

 حماية الطبيعة، فضال عن وضع دراسات ومشاريع لحمايتها وتعزيزها. أهمية ب 

النظم  من آثار سلبية على  والتلوث    والضغطرة املياه  ندنظًرا ملا يمثله تزايد مخاطر  ملوارد املياه    الفعالةاإلدارة   -4

من أجل إتاحة  للمجموعة املائيةسياسة ال، وبالتالي يجب اتباع صورة ُمضطردةاإليكولوجية ونوعية الحياة ب

 املجموعة في االستدامة.ة الفرص ملواجهة تحديات املياه اإلقليمية وتوسيع مساهم

طريق   -5 عن  البيئية  البصمة  من  أو  الحد  واملياه  والهواء  التربة  بتلوث  املتعلقة  البيئية  اآلثار  من  التخفيف 

 النفايات املتولدة، مما يقلل استهالك املوارد الطبيعية والطاقة، والقضاء على املواد الخطرة واستبدالها.

ت  -6 ملكافحة  قنيات  تطوير  االنبعاثات  وخفض  الكفاءة  لزيادة  املناخال مبتكرة  اي تغير  يجب  وبالتالي  تباع  ، 

انبعاثات  الخالية من  النظيفة  لدعم البنية التحتية والصناعات ونظم الطاقة  للمجموعة    املناخيةسياسة  ال

 . يملناخخاطر التغير ا الكربون واملقاومة مل

الدائري تعزيز   -7 نم  االقتصاد  وتوليد  اذج  ومبادرات  املوارد  استنفاد  تقليل  إلى  تهدف  التي  الدائرية،  األعمال 

وزيادة   املنتجة  النفايات  تتبع  خالل  من  تدويرها النفايات،  عن  ،  عمليات  شركائنا  فضال  مع  إليجاد  التعاون 

 .ة املغلقةالحلقذات سالسل التوريد حلول مبتكرة وتحقيق 

إلى مختلف أصحاب املصلحة، من خالل    األداء البيئي للمجموعةبتتميز بالشفافية فيما يتعلق  تقديم تقارير   -8

املصلحة   أصحاب  مع  والتواصل  والتشاور  االستدامة،  مؤشرات  في  واملشاركة  االستدامة،  تقارير  نشر 

 املحليين، واإلعالن عن املبادرات البيئية على منصات إعالمية متعددة. 

ثقافة   -9 زيادة  البيئي  الوعي  تشجيع  خالل  من  املجموعة  نطاق  املوظفينعلى  و   وعي  البيئية  منح  بالقضايا 

 التي تقدم األداء واالبتكار البيئيين. مكافئات لفرق العمل 

من خالل إشراك املوردين واملقاولين والشركاء والعمالء    سلسلة القيمة  في تعزيز املمارسات البيئية املستدامة  -10

البيئي   التميز  رحلة  البيئي،  للمجموعة  في  أدائهم  على  بناًء  املوردين  الختيار  التأهيل  معايير  ومن واستخدام 

 شراء املواد واملنتجات الخضراء كلما أمكن ذلك. أمثلة ذلك  

 ضمان االمتثال لاللتزامات القانونية وااللتزامات الطوعية، وتسوية أي حاالت عدم امتثال.-11

 

 املسؤوليات 

امل  هم في دعم هذه السياسة وتنفيذها  املنوط بكل من  دور الالسويدي  لدى مجموعة  وظفين  من املتوقع أن يؤدي جميع 

 .بصورة فاعلة

لل  السياسة  بواسطة  تخضع هذه  والتحديث  في ضوء  ،  بصورة سنوية   مجلس اإلدارة تعديل  املتسارعة    اتالتطور وذلك 

بقضايا   املتعلقة  واملنهجيات  والتكنولوجيات  واألطر  واملعارف  على  للعلوم  الصلة  ذات  املياه  مخاطر  عن  فضال  املياه، 

 الصعيدين اإلقليمي والعاملي. 


