
ت�سدر �سهريَا عن اإدارة العالقات العامة بال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة )�سيبكو للبيئة(

الجديدة

مار�س 2014م - العدد الثاين ع�سر 

اجلا�سر: هموم العامل العربي البيئية تتطلب 
املحافظة على مواردنا الطبيعية

تاأ�سي�س حمطة معاجلة مبنطقة جازان واجلوف 
ا�ستكمــااًل ملنظـومــة املحطـــــات املتكاملــــــة

مدينة ينبع ال�سناعية تفوز باجلائزة 
العاملية للمجتمعـات احليويـة 2013

ال�سركة تكثف براجمها 

التوعوية للمن�ساآت الطبية

 يف اإدارة املخلفات الطبية



ال�سركةال�سعودية 
اخلليجية حلماية البيئة 

امل�شرف العام
م.عادل �سامل باديب

الع�شو املنتدب

مدير التحرير
حممد عو�ض عطية
م�شئول العالقات العامة

حا�سلة على االعرتافات الدولية يف اجلودة 
اأيزو 14001 يف اجلودة البيئية 

اأيزو 18001 يف ال�سحة وال�سالمة املهنية 
اأيزو 9001 يف اجلودة االإدارية واملالية

املقاالت والبحوث املن�سورة تعرب عن راأي اأ�سحابها وال تعرب 
بال�سرورة عن راأي اأو توجه ل�سركة �سيبكو للبيئة
ال�ستقبال م�ساركاتكم ومقرتحاتكم ناأمل التوا�سل 

من خالل الربيد االإلكرتوين
PR@Sepcoenvironment.com �سركة م�ساهمة مقفلة 

2

قامت �سركة �سيبكو للبيئة بتقدمي حما�سرة 
مبهد  امل��ع��ادن«  »ب��ري��ق  ل�سركة  بيئية  توعية 
ا�سا�سيات  على  املحا�سرة  واأح��ت��وت  ال��ذه��ب، 
احلفاظ  وكيفيه  املهنية،  وال�سالمة  ال�سحة 
على البيئة وطرق التحكم يف امللوثات البيئية 
�سواء للهواء اأو الرتبة، كما حتدثت املحا�سرة 
البيئي  االأداء  يف  امل�ستمر  التح�سني  طرق  عن 

وال��ت��ع��رف ع��ل��ى امل��ع��اي��ر ال��ب��ي��ئ��ي��ة ال��دول��ي��ة، 
التعامل  وكيفية  اخلطرة  النفايات  عن  وكذلك 
االآمن معها. يذكر اأن » بريق املعادن « هي اأحد 
ال�سركات العاملة يف اململكة  يف جمال التنقيب 
عن املعادن، حيث تقوم حاليا بعمل التنقيب عن 
النحا�س مبنجم مركز العمق التابع ملدينة مهد 

الذهب.

من�سوبي �سركة بريق املعادن مع الباحث البيئي ل�سركة �سيبكو للبيئة الدكتور بالل ال�سعيد اإبراهيم

 حما�سرة توعية بيئية ل�سركة »بريق املعادن« مبهد الذهب

عمل  فريق  بوا�سطة  ال�سركة  م��وؤخ��رًا  قامت 
لعدد  مكثف  بتدريب   - املعلومات  تقنية  ادارة 
�سيبكو  �سركة  وادارات  فروع  )60( موظف من 
)اأم��ن��اء  خمتلفة  ادارات  اع��م��ال  �سمن  للبيئة 
الفروع،  م��دراء  اداري��ني،  من�سقني  م�ستودعات، 
حما�سبني وغرهم(، وذلك كاَل ح�سب �سالحياته 
واخت�سا�س عمله على النظام اخلا�س بال�سركة  
من  جمموعة  على  يطلق  م�سطلح  وه��و   ERP
اخلا�سة  العمليات  الإمتام  �سويًا  تعمل  االأنظمة 
ب��ال�����س��رك��ة ورب��ط��ه��ا ب�����س��ك��ل م��وح��د وم��ت��ك��ام��ل 
اداء  رف���ع  ب��ربن��ام��ج واح���د وذل���ك �سمن خ��ط��ة 
م�ستودعات،  العقود،  منها  الربنامج  ت�سغيل 
ع��م��الء، م���وردي���ن، ن��ق��دي��ة، ���س��ي��ان��ة، حمطات 
خطة  ا�ستكمال  على  العمل  وج���اري  وغ��ره��ا. 
التدريب الأكرب عدد من املوظفني لتحويل جميع 
الربنامج  �سمن  اآيل  ب�سكل  ال��ي��دوي��ة  االأع��م��ال 

املوحد لل�سركة.

واجلدير بالذكر اأن هذا الربنامج هو اإ�سافة 
حتويلها  بعد  خ�سو�سًا  لل�سركة  نوعية  ونقله 
اإىل �سركة م�ساهمة مغلقة ومن ثم اإىل م�ساهمة 
يعتمد  ال  الربنامج  هذا  الله وجن��اح  ب��اإذن  عامة 

فهم عميق  يتطلب  ولكنه  التقنيني فح�سب،  على 
ما  وه��و  والت�سغيلي  وامل��ايل  االإداري  للجانب 
فريق  مع  املعلومات  تقنية  اإدارة  اإليه  تو�سلت 

عمل الربنامج من ا�ست�ساريني وتقنيني.

ERP تدريب وتطوير موظفي ال�سركة لرفع اأداء ت�سغيل برنامج ال

ال�سركة تكثف براجمها 
التوعوية للمن�ساآت الطبية
 يف اإدارة املخلفات الطبية

ان�سطتها  تكثيف  للبيئة«  »�سيبكو  وا���س��ل��ت 
املحا�سرات  من  العديد  اقامة  خ��الل  من  التوعوية 
والفنية  الطبية  الكوادر  لتوعية  وذل��ك  االر�سادية، 
الطبية،  املخلفات  مع  االآمن  التعامل  باآلية  باملن�ساآت 
على  وال��ق�����س��اء  منها  للتخل�س  البيئية  وال��ط��رق 
للبيئة«اىل داخل  خطورتها، وت�سل برامج »�سيبكو 
املن�ساآت الطبية باإقامتها داخل املن�ساأة واقامة ور�س 
با�ستيعاب  الهدف  حتقيق  من  تعزز  م�سغرة  عمل 
الربنامج، حيث ي�سمل الربنامج العديد من من�ساآت 

القطاع احلكومي والقطاع اخلا�س على ال�سواء.
هذه  بتنظيم  ت��ق��وم  للبيئة«  »�سيبكو  اإن  ي��ذك��ر 
لتحقيق  وذلك  باملجان،  التوعية  وبرامج  الفعاليات 

دورها البيئي جتاه املجتمع.
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انطالق تاأ�سي�س حمطة معاجلة مبنطقة جازان 
ا�ستكمااًل ملنظومة املحطات املتكاملة

اأعمال  ر�سميا  انطلقت 
معاجلة  حم��ط��ة  ت��اأ���س��ي�����س 
الطبية  للمخلفات  وتعقيم 
مب��ن��ط��ق��ة ج������ازان، وي��اأت��ي 
لتحقيق  االن���ت�������س���ار  ذل����ك 
متطلبات املنطقة الت�سغيلية 
ال�سركة  ق��ب��ل  م��ن  وال��ت��اأك��د 
اأعلى  على  خدماتها  بتقدمي 
حيث  اجل���ودة،  م�ستويات 
باإ�ستثمار  ال�����س��رك��ة  ب����داأت 
امل��وق��ع وال��ب��دء ب��اإج��راءات 
درا�سة تقييم االأثر البيئي. 

التاأ�سي�س  اأع��م��ال  كافة  ال�سركة  اأنهت 
ا�ستيعابية  بطاقة  اجل��وف  حمطة  الإن�ساء 
وتعقيم  ملعاجلة  يوميا  طن   16 اىل  ت�سل 
املن�ساآت  م��ن  ال�����س��ادرة  الطبية  املخلفات 
ال�����س��ح��ي��ة مب��ن��ط��ق��ة اجل�������وف، وي���اأت���ي 
مل�سته  ملا  نظرا  باملنطقة  حمطة  ا�ستحداث 
ال�سركة من حاجة املنطقة ملركز معاجلة يف 
ظل نظرة ال�سركة التو�سعية ملناطق اململكة 

املختلفة.

االنتهاء من تاأ�سي�س 
حمطة اجلوف ا�ستعدادا 

لبدء الت�سغيل

ا�ست�سافت قناة العربية م�سئول العالقات العامة والتوعية 
للبيئية«  »�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  بال�سركة 
ال�سركة  للحديث عن جهود  وذلك  االأ�ستاذ حممد عو�س عطية، 

يف برامج التوعية البيئية باململكة وطرق دعمها.

قناة العربية ت�ست�سيف »�سيبكو للبيئة«

اإميانا بر�سالتها البيئية باأعلى مت�سويات اجلودة .. اأنهت ال�سركة درا�ساتها 
الإطالق اخلدمات اخلا�سة، والتي ت�ستهدف عمالئها من خالل توفر اأ�سطول 
مبوا�سفات خا�سة تتما�سى مع متطلبات العميل، كتخ�سي�س �ساحنة للعميل 
اال�ستدعاء  من  العميل  ومتكني  العربات  دخول  لت�سهيل  هيدروليك،  برافعة 
الطارئ  لل�ساحنة على مدار ال�)24( �ساعة، وكذلك تخ�سي�س فريق عمل للرقابة 
املحا�سرات  وتقدمي  املن�ساأة   داخ��ل  الفرز  مالحظات  وت�سحيح  امليدانية، 
االر�سادية املتخ�س�سة مبوقع العميل، باالإ�سافة اإىل ربط االت�سال الال�سلكي 
مع العميل وغرها من اخلدمات اخلا�سة التي ت�سعى ال�سركة من خاللها تلبية 

كافة احتياج العمالء بجميع �سرائحهم. 

ال�سركة ت�ستعد الإطالق اخلدمات اخلا�سة ا�ستمرارا 
لتطوير اأعمالها وتعزيز جودة اأدائها
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البيئة الدكتور عبدالعزيز  اأكد معايل الرئي�س العام لالأر�ساد وحماية 
عاملنا  ي�سهده  ما  ظل  يف  البيئية  ب���االإدارة  االرت��ق��اء  اأن  اجلا�سر  عمر  بن 
البيئة  حلماية  اأ�سا�سيا  مطلبا  يعد  بيئية،  وم�ساكل  هموم  من  العربي 
التنمية  لتحقيق  املهمة  املحفزات  واأحد  الطبيعية  املوارد  على  واملحافظة 

امل�ستدامة يف منطقتنا العربية.
اململكة  جائزة  تكرمي  حفل  رعايته  عقب  �سحفي  ت�سريح  يف  وق��ال 
االإ�سالمية  املنظمة  مبقر  اخلام�سة  دورتها  يف  البيئية  ل���الإدارة  الدولية 
اإن   «  : الرباط  املغربية  بالعا�سمة  »اي�سي�سكو«  والعلوم  والثقافة  للرتبية 
االإدارة البيئية ت�سعى لتطوير النواحي الت�سريعية واملوؤ�س�سية والتنفيذية 
التي من �ساأنها ال�سيطرة والتحكم يف االأن�سطة االإنتاجية واخلدمية بهدف 

احلد من تاأثرها ال�سيء على البيئة وعلى املوارد الطبيعية «.
تولية  الذي  املتوا�سل  للدعم  امتداد  اجلائزة  اأن  اإىل  اجلا�سر  واأ�سار 
اأف�سل احللول   اإىل  للتو�سل  البيئي  ال�ساأن  ال�سعودية يف  العربية  اململكة 
للق�سايا املتعلقة بها على امل�ستويات االإ�سالمية والعربية والدولية، وذلك 
العربي  العاملني  يف  البيئية  املجاالت  �ستى  يف  الريادي  دوره��ا  خالل  من 
واالإ�سالمي، وهو ياأتي اإميانا من حكومة خادم احلرمني ال�سريفني باأهمية 
البيئة وعالقتها الكبرة بحياة ال�سعوب وم�ستوى معي�ستهم وا�ستقرارهم.
الرقي بحماية  اأجل  الكثر من  داأبت يف بذل  اأن اململكة  واأكد اجلا�سر 
البيئة و�سون مواردها حمليا ودوليا، وتعد جائزة اململكة لالإدارة البيئة 
رافدا من اأجل النهو�س بالعمل البيئي امل�سرتك يف عاملنا العربي، وحت�سني 

اأدائه مبا يخدم �سالح �سعوبنا واأوطاننا.
البحث  وتعزيز  البيئة  ب����االإدارة  تعنى  اجل��ائ��زة  اأن  اجلا�سر  واأب���ان 
واخلا�س  العام  القطاعني  وت�سجيع  البيئية  االإدارة  جم��ال  يف  العلمي 
نحو ا�ستخدام االأ�ساليب واملمار�سات والتقنيات النظيفة التي من �ساأنها 
املحافظة على البيئة، واحلد من ا�ستنزاف مواردها الطبيعية و�سوال اإىل 
دون  احلالية  التنموية  متطلباتنا  تلبية  م�ستدامة ميكن من خاللها  تنمية 
اإىل  الفتًا  لهم حياة كرمية،  القادمة، وتوفر  االأجيال  االإ�سرار مبتطلبات 
اأن اململكة مل تغفل يف اأهدافها اأي�سا تكري�س مفهوم ال�سراكة والتكامل مع 
البيئة  اإىل حماية  الرامية  واأهمية جهوده  املدين  العام واملجتمع  القطاع 

يف منطقتنا العربية. 
والعلوم  للرتبية  االإ�سالمية  للمنظمة  العام  املدير  اأكد  اأخرى  جهة  من 

توقيع مذكرة تفاهم يف جمال حماية البيئة بني اململكة واملغرب

   كّرم الفائـزين بجائـزة اململكــة العربيــة ال�سعوديـــة للإدارة البيئية

اجلا�سر: هموم العامل العربي البيئية تتطلب املحافظــــة على مواردنا الطبيعية
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اجلا�سر: هموم العامل العربي البيئية تتطلب املحافظــــة على مواردنا الطبيعية

العربية  اململكة  اأن  التويجري  بن عثمان  عبدالعزيز  الدكتور  »اي�سي�سكو«  والثقافة 
وبني  امل�سرتك،  واالإ�سالمي  العربي  للعمل  والراعية  الداعمة  الدول  اأهم  ال�سعودية 
اأن التنمية امل�ستدامة تتبوء مكانة حمورية يف ال�سيا�سات الوطنية للدول ب�سفتها 
ق�سية حمورية تهم العامل اأجمع. و�سدد التويجري على اأهمية بذل املزيد من اجلهود 
ا�ستخدام  وتر�سيد  النظمية  التوازنات  وحماية  الطبيعية  ال��روات  على  للحفاظ 
للحد من  العنا�سر احليوية   املائية وغرها من  امل��وارد  املتجددة وتدبر  الطاقات 

خماطر التدهور البيئي الذي يدمر املكونات الطبيعية للبيئة.
واأكد مدير عام املنظمة العربية للتنمية االإدارية االأ�ستاذ الدكتور رفعت الفاعوري 
اأعداد  جتاه  البيئية  واملنظمات  املوؤ�س�سات  يدفع  االأر�سية  للكرة  احلايل  املناخ  اأن 
برامج وم�ساريع عديدة من اأجل حماية البيئة وتوازنها الطبيعي لتحقيق التنمية 

امل�ستدامة لالأجيال احلالية والقادمة.
واأ�ساد الفاعوري بجهود اململكة ودورها الريادي يف احلفاظ على البيئة موؤكدًا 
اأن هذه اجلائزة جت�سد االإدراك العميق ملا تلعبه االإدارة البيئية يف ا�ستدامة التنمية 

ورفاهة الب�سر.
ويف نهاية احلفل اخلطابي كرم اجلا�سر الفائزين باجلائزة يف دورتها اخلام�سة 
وعددهم �ستة ع�سر فائزًا من الدول العربية ميثلون اأفرادا وجهات حكومية وخا�سة 

وجمعيات اأهلية للبحوث البيئية.
على هام�س تكرمي الفائزين بجائزة اململكة لالإدارة البيئية مت توقيع مذكرة تفاهم 
ال�ساملية  املنظمة  ال�سقيقة مبقر  املغرب  اململكة ومملكة  البيئة بني  يف جمال حماية 
مرا�سم  يف  اململكة  ومثل  املغرب  مبملكة  الرباط  مبدينة  والثقافة  والعلوم  للرتبية 
توقيع املذكرة معايل الرئي�س العام لالأر�ساد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن 
عمر اجلا�سر وعن مملكة املغرب معايل االأ�ستاذة حكيمة احليطي الوزيرة املنتدبة 
لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة مذكرة التفاهم، وح�سب ما 
اعلنه د. اجلا�سر باأن املذكرة تهدف اىل التعاون بني الدولتني ال�سقيقتني يف حماية 
واملقايي�س  واملعاير  البيئي  واالإع��الم  التوعية  وت�سمل  مواردها  و�سون  البيئة 
البيئية والعمل على توحيدها وو�سع قيم ا�سرت�سادية لها وتدبر املواد الكيميائية 
والنفايات اخلطرة وال�سلبة وكذلك الر�سد وتقييم االأثر والتاأهيل البيئي وحماية 
املذكرة  اأن  ال�سناعي واأ�ساف معاليه  التلوث  ال�ساحلية والبحرية ومكافحة  البيئة 
من  واال�ستفادة  الدولتني  بني  البيئة  حماية  مبجال  امل�سرتك  التعاون  يف  ت�سهم 
يف  وبناء  مثمر  تعاون  نحو  جادة  خطوة  واإنها  بينهما  فيما  واخل��ربات  التجارب 

جمال حماية البيئة م�ستقباًل بني البلدين.

 »�سيبكو للبيئة« 
والقيادة الناجحـة

طـلل اأكرم عـبدالـمالك

امل�سار  ال�سفينة ولكن حتديد  اأي �سخ�س ي�ستطيع توجيه 
الكاتب جون  اأفكار  املبادئ تناغمت  قائدًا ، مبثل هذه  يتطلب 
�سي ماك�سويل - خبر القيادة االأول يف العامل – فقرة قانون 
املالحة من كتابه الرائع )21 قانون يف القيادة ال يقبل اجلدل(، 
حيث بيع اأكر من  13  مليون ن�سخة من كتبه، واأ�ستفاد منه 
حتى   ، كربى  ال�سركات  كربى  يف  قيادية  اأدوار  �سنعوا  قادة 
بات �سروق جناحها ي�سئ على العديد من الدول.ومن بع�س 
القوانني التي اأدرجها يف كتابه قانون االإ�سافة ، قانون النمو 
من   – لكن  و  غرها  و  التفوي�س  وقانون  التوقيت  وقانون 
وجهت نظري – اأعتقد اأنها من اأهم القوانني التي يحتاج القائد 
الناجح البدء بها برتكيز يومي – علما اأن  باقي القوانني مهمة 

الأكمال النجاح اأي�سا، و لكن قد تكون توابع تلقائية لها .
اأوال ً: قانون االإ�سافة :

 يوؤكد جون يف كتابه اأن قانون االإ�سافة مييز ال�سخ�س ، 
الأنه ي�سر اإيل اأن قيمة القائد تاأتي عن طريق خدمة االآخرين 
الدقيقة الحتياجاتهم ومن ثم تقدميها،و بذلك مت  عند املعرفة 

تقديرهم عندها ي�ستحق القائد التقدير. 
ثانيا ً: قانون النمو : 

القيادة تتطور يوميا، و لي�ست اخرتاع نح�سل عليه ب�سكل 
مفاجئ.

مراحل منو القيادة:
1-ال تعرف ما الذي ال تعرفه.

2-تعرف انك بحاجه الأن تعرف.
3-تعرف ما الذي تعرفه.

4-تعرف و تنمو ويبداأ هذا يف الظهور بو�سوح.
5-تنطلق بب�ساطه ب�سبب ما تعرفه.

ثالثا ً : قانون التوقيت:
ترمي  وما  تفعله  ما  اأهمية  قدر  نف�س  على  القيادة  توقيت 

لتحقيقه 
اأربع احتماالت الإجراءات القائد:

1-االإجراء ال�خاط�ئ يف الوقت غر املنا�سب يوؤدي لكارثة.
يوؤدي  املنا�سب  غر  الوقت  يف  ال�سحيح   2-االإجراء 

ملقاومة.
3-االإجراء اخل�اط�ئ يف الوقت املنا�سب يوؤدي خلطاأ.

4-االإجراء ال�سحيح  يف الوقت املنا�سب يوؤدي لنجاح.
رابعًا :قانون التفوي�س : 

 القادة الناجحون هم الذين مينحون ال�سلطة لالآخرين.
وتطوير  العمل  منظومة  يف  االأف�سلية  غاية  وحتقيق 
بروؤية   « للبيئة  �سيبكو   « يف  القادة  ومتيز  الفكري،  املنهج 
متعددة املحاور واملجاالت : ) اإدارية، مالية ، تقنية معلومات ، 
ت�سويقية ،ت�سغيلية ، �سناعية (، والتي تطمح الأهداف طويلة  
من موظفيها، وتخدم جمتمع  والبعيد  بالقريب  وترقى  املدى 
للبيئة«  »�سيبكو  من  �سعيًا  جماورة،  دول  و  باأكملها  دولة 
للو�سول اإىل الريادة يف هذه ال�سناعة ممثلة مبوظفيها مثااًل 

يحتذى به لباقي املن�ساآت التي تعني باملحافظة على البيئة .
       مــديــر اإدارة تــقـنـيـة الـمـعـلـومـات
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جائزة  على  ال�سناعية  ينبع  مدينة  ح�سلت 
ل��ل��ع��ام 2013،  ال��ع��امل��ي��ة  امل��ج��ت��م��ع��ات احل��ي��وي��ة 

برنامج  ِقَبل  من  املعتمدة 
بعد  للبيئة،  املتحدة  االأمم 
م��ن��اف�����س��ات حم��م��وم��ة بني 
حول  مدينة   60 م��ن  اأك��ر 
املعر�س  خالل  من  العامل، 
امل�������س���اح���ب ل��ف��ع��ال��ي��ات 
ا�ست�سافتها  التي  اجلائزة 
�سيامن  مدينة  ال��ع��ام  ه��ذا 
ال�����س��ني  ج���م���ه���وري���ة  يف 
من  الفرتة  خالل  ال�سعبية 
28 نوفمرب اإىل 2 دي�سمرب 

2013م. 
وه�������ن�������اأ ال����رئ����ي���������س 

بن  عالء  الدكتور  بينبع  امللكية  للهيئة  التنفيذي 
�سعود  االأم���ر  ال�سمو  �ساحب  ن�سيف،  عبدالله 
الهيئة  رئي�س  �سعود  اآل  ثنيان  ب��ن  عبدالله  ب��ن 
مدينة  ح�سول  مبنا�سبة  وينبع،  للجبيل  امللكية 
الدولية، ودعم  ال�سناعية على هذة اجلائزة  ينبع 
املحلية والدولية  امل�ساركات  الدائم جلميع  �سموه 
مدينة  بح�سول  اأ�سمهت  وال��ت��ي  امللكية،  للهيئة 
املحلية  امل��راك��ز  من  العديد  على  ال�سناعية  ينبع 
ينبع  مدينة  ح�سول  وجاء  والدولية.  واالأقليمية 
ال�سناعية على جائزة املجتمعات احليوية العاملية 
حماية  اإدارة  مدير  قدمه  �سامل  عر�س  خ��الل  من 
ومراقبة البيئة االأ�ستاذ خالد الهاجري، تناول فيه 
التنمية  جم��االت  يف  بينبع  امللكية  الهيئة  جتربة 
وتطبيقات  خ��ربات  عر�س  مت  حيث  امل�ستدامة، 
منها حت�سني  املجاالت،  من  عدد  امللكية يف  الهيئة 
وال���رتاث،  والثقافة  والفنون  الطبيعية  املناظر 
وامل�����س��ارك��ة  البيئية  امل��م��ار���س��ات  اأف�����س��ل  وك��ذل��ك 
املجتمعية يف الفعاليات واأ�سلوب احلياة ال�سحي 

والتخطيط اال�سرتاتيجي.
وت��ع��ت��رب ج���ائ���زة امل��ج��ت��م��ع��ات احل��ي��وي��ة هي 
اأف�سل  على  تركز  التي  الوحيدة  العاملية  املناف�سة 
املحلية،  البيئة  باإدارة  املتعلقة  العاملية  املمار�سات 
ويتمثل هدفها يف اإعداد اأف�سل املمار�سات العاملية 

وتبادلها، ف�ساًل عن حت�سني جودة حياة كل مواطن 
من خالل اإن�ساء جمتمعات حيوية.

على  ال�سناعية  ينبع  مدينة  ح�سول  ويعترب 
اجلوائز  من  لعقد  امتداد  العاملية،  اجلائزة  ه��ذه 
البيئية العاملية التي حازتها املدينة منذ تاأ�سي�سها، 
من  امللكية  الهيئة  م��دن  ب��ه  حتظى  مل��ا  وانعكا�سا 

ال�سريفني  احلرمني  خادم  حكومة  لدن  من  اهتمام 
لدن  م��ن  مبا�سرة  ومبتابعة  االأم���ني  عهده  وويل 
�ساحب ال�سمو االأمر �سعود بن عبد الله بن ثنيان 
وينبع  للجبيل  امللكية  الهيئة  رئي�س  �سعود  اآل 
واأ�سراف مبا�سر من قبل الرئي�س التنفيذي للهيئة 

امللكية بينبع الدكتور عالء بن عبد الله ن�سيف.

مدينة ينبع ال�سناعية تفوز باجلائزة العاملية للمجتمعات احليوية 2013

د. عالء ن�شيف

»�سيبكو للبيئة« جتري عملية اإخالء
 واإطفاء فر�سية احلريق

اجرت ال�سركة جتربة فر�سية لعملية اطفاء حريق، وذلك �سمن 
االجراءات  هذه  من  ال�سركة  وتهدف  امليدانية،  التدريبية  براجمها 
االآمن �سمن  بال�سكل  ال�سالمة  ادوات  الوعي ال�ستخدام  تعزيز  اىل 

خطط ال�سالمة املهنية وتطبيقها يف حالة الطوارئ ال �سمح الله.
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تتعاظم مهمة املراجعة الداخلية يف ال�سركات العاملة 
يف جماالت حماية البيئة، وذلك الن العمل بها يقوم وفقا 
الواجب  واخلطوات  االإجراءات  من  متكاملة  ملجموعات 
معاجلة  وهو  املن�سود،  الهدف  لتحقيق  بدقة  اتباعها 
النفايات باأنواعها واحلد من خطورتها يف تلويث البيئة 
بل والتقدم اكر يف جمال اعادة ا�ستخدامها وتدويرها ملا 

يحقق م�سلحة االن�سان والبيئة املحيطة به.
التاأكد  يف  يكمن  احلقيقي  الداخلية  املراجعة  دور  ان 
عمله  بتنفيذ  يقوم  املن�ساة  داخل  وق�سم  ادارة  كل  ان  من 
وبرامج  وخطوات  اجراءات  من  اقراره  مت  ملا  وفقا 
وا�ستعمال  الرئي�سية  �سروطها  من  باي  االخالل  دون 
وت�سرتك   ، الطارئة  احلاالت  يف  املمكنة  البدائل 
مثل  ال�سركات  جميع  يف  املت�سابهة  واالق�سام  االدارات 
بع�س  من  بالرغم   ، واملبيعات  واالدارية  املالية  ال�سئون 
ان  اال  البيئي،  العمل  تخ�س�س  من  النا�سئة  االختالفات 
االختالف احلقيقي يف تطبيق االعمال يكمن يف االدارات 
املتخ�س�سة مثل املعاجلة والت�سغيل والتي هي اهم مراكز 
العمل داخل املن�ساآت البيئية حيث يكمن الدور احلقيقي 
النفايات  ومعاجلة  ادارة  يف  البيئة  حماية  ل�سركات 

اخلطرة بانواعها املختلفة.
�سل�سة  هي  النفايات  ومعاجلة  ونقل  جتميع  فعملية 
العاملني  بتدريب  تبداأ  اخلطوات  من  حمكمة  متكاملة 
الطبية  اأنواعها  بكافة  النفايات  انتاج  مراكز  داخل 
معها وتخزينها  التعامل  كيفية  علي  وال�سناعية وغرها 
دور  ياأتي  ثم  ومن  والتلويث،  االنت�سار  من  وحمايتها 
داخل  ال�سليمة  بالطرق  ونقلها  جمعها  يف  النقل  اجهزة 
املن�ساآت ومنها ايل مراكز املعاجلة مرورا بالطرق داخل 
اتباعها  الواجب  ال�سالمة  واإجراءات  وخارجها  املدن 
احلوادث  حاالت  يف  تطبيقها  املحتم  الطوارئ  وخطط 
او خالفه، ويف حال و�سول النفايات ايل مراز املعاجلة 
فرز  من  االإجراءات  من  خمتلفة  جمموعات  عليها  تتم 
تطبيق  ثم  ومن  معملية  واختبارات  ووزن  ت�سنيف  و 
عمليات املعاجلة والتدوير او االتالف النهائي او الف�سل 
والتفتيت ايل مواد اولية ب�سيطة ي�سهل دجمها يف دورة 
اال�سا�سية  بعنا�سره  اال�سرار  دون  االر�س  كوكب  حياة 

من ماء او هواء او تربة .
هي  اال�سا�سية  الداخلية  املراجعة  وظيفة  فان  وعليه 
االجراءات  من  املتكاملة  ال�سل�سة  هذه  تطبيق  من  التاأكد 
 ، املوؤثرة  اال�سا�سية  �سروطها  من  باي  االخالل  دون 
وجوده  يحتمل  او  يوجد  ان  ميكن  خلل  الأي  والتنبيه 
مما   ، ومعاجلتها  النفيات  ادارة  عملية  يف  م�ستقبال 
يعر�س ال�سناعة البيئية ايل م�ساكل ال ينح�سر تاأثرها 
 ، ينت�سر  بل  فقط،  املعاجلة  مراكز  او  املن�ساآت  داخل  يف 
كالنار يف اله�سيم ، ليطال كل املحيط البيئي ويدمر �سحة 

االن�سان واحليوان والنبات ب�سكل مبا�سر،
مدير اإدارة املراجعة الداخلية

دور املراجعة الداخلية 
داخل �سركات حماية البيئة

خالد ها�سم ح�سن
والنظافة  بالبيئة  االه��ت��م��ام  اأ���س��ب��ح 
العامة من االأمور الهامة للغاية يف العامل 
الب�سر،  حياة  منط  تغر  املعا�سرب�سبب 
جتمعات  ي�سكلون  حتولوا  اأن  بعد  وذل��ك 
املباين،  ت��زاح��م  اإىل  اأدى  مم��ا  امل���دن،  يف 
وت��ك��ون  لتجمع  ج��دي��د  ا���س��ل��وب  واأف�����رز 
النفايات باأنواعها املختلفة والتي بدورها 
مما  الدقيقة  الكائنات  طريق  عن  تتحلل 
ي��ول��د ال��ذب��اب واحل�����س��رات وه���ذا ي�سبب 
انت�سار االمرا�س وبالتايل التاأثر املبا�سر 

على الب�سر.   
النفايات هي جممل خملفات االأن�سطة 
املنزلية والزراعية وال�سناعية  االإن�سانية 
واالإنتاجية، اأي كل املنقوالت املرتوكة اأو 
تركها  والتي   ، ما  مكان  يف  عنها  املتخلى 
ال�سالمة   و  ال�سحة  اإىل  وي�����س��يء  ي��ه��دد 

العامة.
مهمة التخل�س من هذه النفايات �ساقة 
ومعقدة وتتطلب الكثر من اجلهد واملال، 
لذا ا�سبح من ال�سروري االهتمام بتقليل 
ال��ن��ف��اي��ات م��ن م�����س��ادره��ا، وذل���ك بن�سر 
وبالتايل  وامل�ستهلكني  للمنتجني  الوعي 
وقد  امل�ستهلكة.  وامل���واد  النفايات  تقليل 
تهتم  التي  املوؤ�س�سات  من  الكثر  ن�ساأت 
النفايات، حيث  بالبيئة وبجمع ومعاجلة 
ي��ت��م حت��وي��ل��ه��ا مل����واد اق���ل خ��ط��ورة وم��ن 
العقود  ويف  اأن��ه  اال  حرقها  اأو  دفنها  ث��م 
�سرورة  حول  جديد  مفهوم  ن�ساأ  االأخ��ر 
مفهوم  ط��ور  مم��ا  امل���وارد  على  املحافظة 
لهذه  ا�ستخدام  واع����ادة  ال��ت��دوي��ر  اع���ادة 
اأخ��رى،  ل�سناعات  خ��ام  كمواد  النفايات 
الإنتاج  مثال  البلدية  النفايات  كا�ستخدام 
اال�سمدة امل�ستخدمة يف الزراعة الع�سوية 
من  النظر.  منقطع  جناحا  الق��ت  والتي 
املهم للغاية ن�سر مفهوم التنمية امل�ستدامة 
حتى  االأطفال  بني  البيئة  على  باملحافظة 
ين�ساأوا وهم موؤمنون ب�سرورة االهتمام 
بالبيئة عرب التخل�س االآمن من النفايات، 
حيث يجب اأن يفهم االطفال وعرب ن�ساأتهم 
تتحول  حني  امل��واد  ب��اأن  التعليم  وتلقيهم 
اىل م���واد ع��دمي��ة اال���س��ت��خ��دام ت��ك��ون قد 
معها  التعامل  وي��ج��ب  نفايات  اأ�سبحت 
البيئة  بطريقة ت�ساعد على املحافظة على 
وذلك  امل��وارد.  ا�ستدامة  مفهوم  وحتقيق 

ع��رب االل��ت��زام ب��االإر���س��ادات 
بالتخل�س  اخل��ا���س��ة 

ال�������س���ح���ي���ح م��ن 
بع�س  ال��ن��ف��اي��ات. 

النفايات ميكن 
مها  ا �ستخد ا
م���رة اأخ���رى، 

كما اأن بع�س النفايات هي مواد خطر وقد 
بطريقة  معها  التعامل  عند  االأذى  ت�سبب 
يجب  ال��ن��ف��اي��ات  وبع�س  �سحيحة،  غ��ر 
بوا�سطة  اال  اط��الق��ا  معها  التعامل  ع��دم 

املخت�سني. 
هنالك العديد من التاأثرات التي ميكن 

اأن تنتج عن النفايات، مثال:
ال���ه���واء: اإن ال��ن��ف��اي��ات ت���وؤدي  ت��ل��وث 
يف  يت�ساعد  ال��ذي  امليثان  غاز  ت�سكل  اإىل 
اإىل  وي����وؤدي  اجل��و  يف  فينت�سر  ال��ه��واء، 

تلوث الهواء.
ت��ل��وث امل��ي��اه: اإن رم��ي ال��ن��ف��اي��ات يف 
��ا امل��خ��ل��ف��ات  م�����س��ادر امل���ي���اه، خ�����س��و���سً
يوؤدي  والكيماوية،  والزراعية  ال�سناعية 

اإيل تلوث املياه.
 ت��ل��وث ال���رتب���ة: ي��ت��م ال��ت��خ��ل�����س من 
فتت�سرب  ال��دف��ن،  اأو  ب��احل��رق  ال��ن��ف��اي��ات 
فتتلوث  االأر�س،  باطن  اإىل  ال�سامة  املواد 

الرتبة.
ال��غ��د، ومن  �سباب  ه��م  ال��ي��وم  اأط��ف��ال 
وتعريفهم  االط���ف���ال  ت��وع��ي��ة  وج���ب  ه��ن��ا 
ومفهوم  العامة،  والنظافة  البيئة  مبعنى 
جهات  وج��ود  و���س��رورة  النفايات  تولد 
باأنواعها  ال��ن��ف��اي��ات  م��ع  للتعامل  معنية 
من  تعمل  �سركات  وج��ود  وع��ن  املختلفة، 
البيئة ك�سركة �سيبكو  املحافظة على  اأجل 
حل��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة. وم���ن ال�����س��روري ن�سر 
ال��وع��ي ع��ن ال��ن��ف��اي��ات ب��ني ال��ن�����سء حتى 
الكايف  بالوعي  يتمتع  جيل  على  نح�سل 

للمحافظة على بيئة االأر�س.

ق�سم عمليات املعاجلة 

توعية االأطفال بالبيئة
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حماية البيئة يف الوطن العربي
م. عادل �سامل باديب

تعترب حماية البيئة منظومة وا�سعة من النظم والقوانني 
املعا�سر  العامل  دول  فيها  ت�سرتك  ودول��ي��ًا  حمليًا  واللوائح 
كوكب  بيئة  لها  تتعر�س  التي  امل��خ��اوف  ل��درء  وذل��ك  قاطبة 
االأر���س، من تلوث وتغرات مناخية خطرة مثل االحتبا�س 
احلراري وتعاظم خماطر ظاهرة النينو.وتقوم فل�سفة حماية 

البيئة على االإقالل من تلوث البيئة واحلفاظ عليها. 
يف  ت��ف��اوت��ًا  جن��د  ال��ع��رب��ي  عاملنا  على  ن��ظ��رة  األقينا  واإذا 
االهتمام بالبيئة بني كل دولة واأخرى فثمة دول مثل االأمارات 
العربية املتحدة وهي دولة اأ�سبحت رائدة يف هذا املجال يف 
الفوز  هو  م�سبوق  غر  اجن��ازا  حققت  حيث  العربي،  العامل 
)ايرينا(،  املتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  مقر  با�ست�سافة 
ملنظمة  مقرا  نامية  دول��ة  ت�ست�سيف  التي  االأوىل  امل��رة  وهي 
االأم��ارات  دولة  اأن   اإىل  االإ�سارة  جتدر  املتحدة،  لالأمم  تابعة 
كانت تناف�س دولتي النم�سا واأملانيا للفوز بهذا املقر وك�سبته.

وال يقت�سر التقدم يف جمال حماية البيئة عربيًا على دولة 
االأمارات وحدها، فاململكة العربية ال�سعودية والبحرين وقطر 
والكويت و�سلطنة عمان قطعت �سوطًا بعيدًا يف حماية البيئة، 
اأي اأن دول جمل�س التعاون اخلليجي تتقدم بقية الدول العربية 
يف هذا امل�سمار.ففي الدوحة على �سبيل املثال فر�ست �سلطات 
البلدية غرامة مالية لكل من يرمي باإهمال قطعة نفايات �سلبة 
يف ال�سارع العام حتى لو كان ورقة ويف �سلطنة عمان تلفت 
مع  اخلا�س  القطاع  ويتعاون  م�سقط.  مدينة  نظافة  االأنظار 
ال�سلطات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية على حماية 

البيئة.
جمال  يف  نوعية  نقلة  ال�سعودية  العربية  اململكة  وحققت 
اعتمد  فقد  ذلك  غرابة يف  مواردها وال  البيئة و�سون  حماية 
مو�سوع البيئة وحمايتها �سمن النظام االأ�سا�سي للحكم وفقا 
للمادة )32( من النظام االأ�سا�سي التي تن�س على التزام الدولة 
املحافظة على البيئة وحمايتها - االأمر الذي يعد تتويجا بالغ 
و�سون  البيئي  العمل  خلدمة  احلكومة  توليه  ملا  االهتمام 

مواردنا الطبيعية. 
للجهة  الر�سيدة  احلكومة  من  حمدود  الال  للدعم  كان  ولقد 
لالأر�ساد  العامة  )الرئا�سة  اململكة  يف  البيئة  عن  امل�سئولة 
منها  اإدراك����ا  وذل��ك  وملمو�س  وا���س��ح  اأث��ر  البيئة(  وحماية 
واالهتمام  التطور  ظل  ففي   ، عليها  واحلفاظ  البيئة  باأهمية 

الداخلي والدويل بالعنا�سر البيئية وتاأثراتها على اخلطط 
البيئة  و�سون  التنمية  بني  والتفاعالت  الطموحة  التنموية 
وبني التلوث والتدهور من جراء النمو والتو�سع االقت�سادي 
املديرية  باإن�ساء  ال�سعودية  العربية  اململكة  قامت  ال�سريع، 
بعد  ليعاد  1950م   - 1370ه���  ع��ام  اجلوية  لالأر�ساد  العامة 
ذلك هيكلتها عام 1981م – 1401ه� لت�سبح م�سلحة االأر�ساد 
وحماية البيئة واأنيط بها دور اجلهة امل�سئولة عن البيئة يف 
جمال  يف  دوره��ا  جانب  اإىل  الوطني  امل�ستوى  على  اململكة 
الرئا�سة  اإىل   2001 العام  يف  حتولت  ثم  اجلوية،  االأر���س��اد 

العامة لالأر�ساد وحماية البيئة.
كما ال يغيب عن اأذهاننا اأن دواًل عربية عديدة ظلت يف اأول 
اأي�سًا ب�سورة متفاوتة  يف  القطاع اخلا�س  ال�سوط.  ويهتم 
احلكومية  املنظمات  م�ستوى  وعلى  بالبيئة  العربية  ال��دول 
النظري  امل�ستوى  على  بالبيئة  االهتمام  اأن  جند  والبينية 
للتنمية  العربية  املنظمة  عن  �سدر  اإذ  ملحوظ  �سكل  متقدم 
الدول  جامعة  عن  منبثقة  متخ�س�سة  منظمة   وهي  االإداري��ة 
العربية كتاب �سايف بينت فيه  مفهوم النظام البيئي املتكامل 
ودور  القانون يف حماية البيئة وا�ستعر�ست فيه حالة الدول 
العربية بيئيًا واملتطلبات الفنية حلماية البيئة ونظم االإدارة 
اإر�ساء  يف  ودوره���ا  العربية  البيئية  والت�سريعات  البيئية 
حلماية  خمتارة  بيئية  وت�سريعات  البيئي  التخطيط  دعائم 
البيئة العربية: نحو ت�سريع فاعل ملواجهة التحديات البيئية 
يف  املتخ�س�سني  املنظمة  مهنيي  من  الكتاب  وا�سعو  واأف��رد 
البيئية  االإدارة  لنظام  خ�س�سوه  كاماًل  ف�ساًل  البيئة  علوم 
EMS واملوا�سفة القيا�سية ISO-1400 وتطبيقها يف الوطن 
العربي. ومن ناحية اأخرى عملت جمعيات حماية البيئة على 
حماية البيئة مبا يتاح لها من موارد وما يف خمزون ع�سويتها 

من اأن�سطة تتحم�س جلهل البيئة  نظيفة واآمنة.
ومن ح�سن الطالع اأن �سعار جمعيات حماية البيئة يف العامل 
العربي ويف العديد من دول العامل ميثله اللون االأخ�سر وهو 
لون ف�ساًل عن كونه ي�سر اإىل اخل�سرة يف الغابات واالأ�سجار 
فهو  ي�سر اإىل مدى اهتمام الدين االإ�سالمي بالبيئة وتت�سرف 
اللون  هذا  اختارت  اأنها  العامل  م�ستوى  على  العربية  اململكة 

وحده لرفرف به علمها.
الع�شو املنتدب


