
حول منظومة ”دورنا“
"دورنا" هي منظومة تعكس املسؤولية البيئية واالجمتاعية  الستعادة البالستيك. تطبقها رشكة نستله مرص بالتعاون مع القطاع 

الغري رسمي لتعزيز إعادة تدوير مواد التعبئة و التغليف البالستيكية للحفاظ عىل البيئة.

 متثل "دورنا" منوذجا للشمول االجمتاعي الذي يعمل من خالل منصة رقمية  لتنفيذ نظام التعويض العكيس، الذي يكائف مالياً العاملني 
الغري رسميني  الذين يقوموا بجمع وفرز واسرتجاع وإعادة تدوير املخلفات من مواد التعبئة والتغليف ويؤدى ذلك اىل تحسني متوسط 

معدل إعادة التدوير الشهري ىف هذا القطاع.

متهيد الطريق للمستقبل

إن العاملني الغري رسميني يف مجال املخلفات يف 
القاهرة يجمعون نحو نصف املخلفات البلدية يف 
القاهرة و ٨٠٪ من تلك املخلفات املجمعة يمت 

استعادهتا وإعادة تدويرها بواسطهتم. ولضمان 
إعادة تدوير املزيد من البالستيك، تقدم "دورنا" 

مكافآت مالية إىل الفاعلني يف القطاع الغري 
رسمي الذين يقومون بإعادة تدوير كمية من 
البالستيك تتعدى الكميات الشهرية املعتادة.

 مت اسرتداد وإعادة تدوير

 يمت خفض ومنع ترسب مخلفات البالستيك
 يف املجاري املائية

 هذه املنظومة تحد من حرق البالستيك
 ومن تناثره يف الشوارع

 يمت خفض كميات املخلفات البالستيكية
 اليت تحتاج اىل إدارة ومعاجلة يف مدافن املخلفات

ومواقع التخلص الهنايئ

طن

األثر البييئ

١٢ألف
اكرث من

عامل يف القطاع الغري رسمي 
بتفعيل املحافظ اإللكرتونية حيث يحصل 

عىل مكافآته املالية

 قام

مت دفع

 مصنعاً رسمياً إلعادة التدوير

 إىل العاملني يف القطاع الغري رسمي
 إلعادة تدوير املخلفات
حىت مارس ٢٠٢١

يعود نظام التعويض العكيس ”دورنا“ بأثر بالغ 
األهمية عىل األرس العاملة يف هذه املنظومة، 

وعىل املدينة، واحلكومة، والبيئة من خالل خلق 
مصدر إضايف للدخل للعاملني يف القطاع الغري 

رسمي يف مجال إعادة تدوير املخلفات، كما تقوم 
املنظومة بتغطية تكاليف اجلمع السكين الذى 
يقوم به هذا القطاع، مما يدعم أعمال إعادة 

التدوير واحلفاظ عىل البيئة.

األثر االقتصادي

جنيه مرصي

٧،٩ مليون
 اكرث من

املفروزات إىل
 مت  توريد

١٢٠٠

١٢

اكرث من

 من العاملني يف القطاع الغري رسمي
يشرتكون ىف املنظومة

 ارتفعت دخول الفئات الضعيفة
وتحسنت ظروف معيشهتا

 يمت تلبية االحتياجات الصحية والتعلميية
والغذائية  لألطفال

 مت إندماج جميع املشاركني من العاملني يف القطاع
الغري رسمي يف املنصة الرقمية

من املشاركني يف "دورنا" من النساء

تتعامل هذه املنظومة مع العاملني الغري رسميني 
يف مجال املخلفات كرشكاء يف املنظومة. والواقع 

أن إدخال الفاعلني يف القطاع الغري رسمي إىل 
منصة رقمية تتعقب الكميات اليت يسرتدوهنا 
وتتحقق مهنا، يتلقون مهنا حوافزهم مبارشة 
باستخدام املحافظ اإللكرتونية عىل هواتفهم 

املحمولة، كان سبباً يف تحسني معرفهتم الرقمية 
وساهم يف تحقيق الشمول املايل. فقد ساهم 

بشكل مبارش يف االستقالل املايل للرمأة، وزيادة 
انفاقها عىل أرسهتا، وتعلمي األطفال، ورفاهيهتم.

األثر االجمتاعي

١٢٠٠

٪٢٠

اكرث من

ولقد تأسست "دورنا" كجزء من االلزتام الطوعي لرشكة نستله مرص  للمساهمة يف احلفاظ عىل البيئة وتحقيق هدفها  املمتثل  يف احلد من التلوث الناتج من مواد التعبئة من 
البالستيك  فهو وسيلة  طوعية للوفاء مبسئوليهتا املمتدة ــ وهي السياسة البيئية الىت تحمل املنتجني تكلفة دورة حياة املنتج.

وتعترب وزارة البيئة ”دورنا“، أول منظومة  شاملة بيئيا واجمتاعيا  لتطبيق املسئولية املمتدة للمنتج يف مرص قبل أن يمت  فرضها بالقانون.  فقد  مهدت الطريق أمام صناعة التعبئة 
والتغليف للقيام بدورها يف تحسني معدالت اسرتداد وإعادة تدوير البالستيك يف مختلف أنحاء البالد. 

(PET)من البالستيك           حىت مارس ٢٠٢١.


