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إدارة
النفايات

خدمات إدارة بيئية وإدارة نفايات على مستوى عالمي

في ظل الزيادة السريعة للسكان الحضريين في جميع
أنحاء العالم ،هناك تركيز مت زايد على جعل المدن نظيفة
ومستديمة وصالحة لإلقامة فيها بشكل أكبر .وفي
م واجهة منها لهذا التحدي ،طورت سنغافورة سلسلة من
التقنيات واالست راتيجيات المتقدمة إلدارة النفايات.
تواصل الشركات السنغافورية ريادتها في مجال أساليب إدارة النفايات وتتعاون
مع شركاء من جميع أنحاء العالم لتقديم حلولها.

ممارسات متقدمة

ال لجميع النفايات والتخلص
من الضروري أن تمتلك سنغافورة نظاماً فعا ً
منها في ظل مساحتها المحدودة وكثافة سكانها .ولعالج هذه المشكلة ،طورت
سنغافورة نظاماً متقدماً إلدارة النفايات يقلل من استخدام األراضي إلى أدنى حد.
وفي سنغافورة تُحرق نسبة  ٩۲بالمائة من النفايات بينما تدفن النسبة المتبقية في
منشأة شاطئية خاصة بالنفايات الصلبة .تعمل محطات حرق النفايات األربعة في
سنغافورة كطريقة إلدارة النفايات بشكل موفر لألراضي ،كما أنها تولد  ٣بالمائة
من الكهرباء التي تحتاج إليها الجزيرة.
يركز نظام إدارة النفايات المتكامل في سنغافورة بوجه عام على ثالثة مجاالت:
التجميع واالسترداد والمعالجة.
تضم االستراتيجيات الرئيسية الستدامة إدارة النفايات في سنغافورة ما يلي:
• تقليل النفايات إلى أدنى حد عن طريق الخفض وإعادة االستخدام وإعادة
التدوير (يتم تدوير أكثر من  ٥۰بالمائة من الفضالت في سنغافورة)
• دفعة اتجاه عدم دفن النفايات على اإلطالق
• تطوير صناعة إدارة النفايات وتحويل سنغافورة إلى مركز لتقنية إدارة
النفايات في المنطقة

صورة ممنوحة من شركة كيبل

محطة سينوكو لتحويل النفايات إلى طاقة ،سنغافورة
تمتلك محطة سينوكو لتحويل النفايات إلى طاقة ،التي تملكها وتديرها شركة كيبل للهندسة
المتكاملة ( ،)KIEالقدرة على معالجة  ۲٤۰۰طن من النفايات يوميًا ،حيث تولد أكثر من ٥٥
ميجاوات من الطاقة .ستملك شركة كيبل للهندسة المتكاملة ( ،)KIEباالشت راك مع شركة كيبل
سيجرز تواس ،القدرة على معالجة ما يصل إلى  47,6%بالمائة من كمية النفايات اإلجمالية
التي أرسلت إلى محرقة النفايات.۱

صورة ممنوحة من شركة إكووايز

 ۱ 1ووفقًا لوزارة البيئة وموارد المياه ۲,٤٥ ،مليون طن من النفايات أرسلت إلى المحرقة في عام .۲۰۰٨

محطة التوليد المشترك للكتلة الحيوية ،سنغافورة
يبعث ائتمانات الكربون المتولدة من نشاط استرداد الطاقة في محطة التوليد المشترك للكتلة
الحيوية التابعة لشركة إكووايز في سنغافورة لشركة كانساي إلكتريك اليابانية.

مدفن قمامة سيماكاو ،سنغافورة
يعد مدفن قمامة سيماكاو ،الذي يقع على بعد  ٨كم جنوب سنغافورة بمساحة  ٣٥۰هكتار ،أول
مدفن قمامة شاطئي في العالم يُنشأ بشكل كامل من مساحة البحر .وبعيدًا عن كونه موقعًا
للتخلص من النفايات ،فإن الساحل الغربي لسياكاو ،من خالل األشجار والمناظر الطبيعية ،تمثل
اآلن مقصدًا شاعريًا غنيًا بالمناظر الجميلة لالستجمام ويتميز بالمياه العذبة والهواء النقي وبيئة
خض راء طبيعية تزدهر بالتنوع البيئي الغني والنابض بالحياة.

حلول خاصة

وتقدم الشركات المحلية ،بناء على خبرتها التي حصلت عليها من خالل العمل
في سنغافورة ،باقتها الشاملة من الخدمات ذات التكلفة الفعالة والقيمة المضافة
للعمالء من كل أنحاء العالم .وستجد الشركات ،التي تتطلع إلى االستفادة من
اإلمكانيات السنغافورية ،شركاء دوليين ذوي خبرات وقادرين على تعديل الحلول
لتالئم احتياجات العميل.
تعمل الشركات السنغافورية عبر سلسلة القيمة الكاملة الخاصة بالنفايات ،بدءاً
ال إلى معالجة النفايات واسترداد الطاقة
من التجميع وإعادة التدوير ووصو ً
وإدارة دفن النفايات .وتعرض هذه الشركات خدمات متكاملة لتعظيم الكفاءة
وتقديم حلول مستدامة على المدى الطويل.
وهذه هي بعض الشركات السنغافورية المشاركة في مشروعات خارجية:
• شركة إكووايز :إن شركة بي جو إندستريز الخاصة والمحدودة ،الفرع
المملوك بأكمله للشركة ،هي أول شركة سنغافورية تسجل بنجاح مشروع
آلية تنمية نظيفة وتكمل عقد شراء خفض االنبعاثات .بيعت ائتمانات
الكربون المتولدة من نشاط استعادة الطاقة في محطة التوليد المشتركة للكتلة
البيولوجية في سنغافورة لشركة كانساي إلكتريك اليابانية .كما أن لشركة
إكووايز مشاريع إلعادة تدوير النفايات الحضرية ومشروعات توليد الوقود
الحيوي الفعال من ائتمانات الكربون في سنغافورة والصين وماليزيا.
• كيبل سيجرز :تصمم الشركة وتنشيء مركز إدارة النفايات الصلبة المنزلية
في قطر ،وهو أول محطة متكاملة إلدارة النفايات في الشرق األوسط.
ستتعامل المنشأة مع كل النفايات الصلبة المنزلية لدولة قطر بأكملها
وتعالجها.

صورة ممنوحة من شركة كيبل

مركز إدارة النفايات الصلبة المنزلية ،قطر
وبوصفها أول محطة إدارة نفايات متكاملة في الشرق األوسط ،ستتعامل المنشأة مع النفايات
الصلبة وتعالجها في قطر بأكملها.

International Enterprise Singapore
مشروع سنغافورة الدولي ( )IEهو وكالة حكومية تقود االقتصاد الخارجي
لسنغافورة .إنها رأس الحربة للنمو الخارجي للشركات التي مركزها
سنغافورة وتروج للتجارة العالمية.
ومن خالل شبكتها العالمية الممتدة في أكثر من  35موقع وكثير منها في
اسواق ناشئة ،فإن الوكالة تربط اصحاب االعمال التجارية مع الشركات
المعنية المتواجدة في سنغافورة من اجل توسعهم في اعمالهم التجارية .يروج
مشروع سنغافورة الدولي.
كذلك لسنغافورة كمركز لالعمال التجارية االجنبية للتوسع في آسيا بالشراكة
مع شركات متواجدة في سنغافورة .فمزايا الموقع االستراتيجي المتميز
لسنغافورة وحكومتها المستقرة والتنافسية في القوى العاملة والبيئة الداعمة
لألعمال التجارية ،كل ذلك يجعل منها منصة انطالق مثالية في المنطقة.
للمزيد من المعلومات ،يرجى زيارة موقع www.iesingapore.com
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