الجديدة
ال�سنة الثانية � -أبريل 2014م  -العدد الثالث ع�شر

ت�صدر �شهري َا عن �إدارة العالقات العامة بال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)

«�سيبكو للبيئة» حت�صل على جائزة التميز الذهبي يف جمال �أف�ضل
املمار�سات البيئية على م�ستوى املنطقة العربية
جمعيــة البيئــة ال�سعودية تعــلن جمـلـ�س
�إدارتهـا اجلديـــد باجلمعيـــة العموميـــة
الغيـــر عاديـــة ب�أمانــة حمافظــة جـــدة
«�سيبكو للبيئة» ترعى حفل تكرمي متقاعدي
الرئا�سة العامــة للأر�صــاد وحمايــة البيئـة

ت�شغ
ي
ل
ك
ا
م
ريا
ت
ا
مل
ر
ا
ق
ب
امل
ة
ع
ا
مل
جل
ح
ة
ط
ا
يف
ت
مدي
ن
ة
ت
ب
و
وخمي�س ك والق�ص مي
م�شيط

امل�شرف العام

م.عادل �سامل باديب
الع�ضو املنتدب

ال�شركةال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة
�شركة م�ساهمة مقفلة

حا�صلة على االعرتافات الدولية يف اجلودة
�أيزو  14001يف اجلودة البيئية
�أيزو  18001يف ال�صحة وال�سالمة املهنية
�أيزو  9001يف اجلودة الإدارية واملالية

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

املقاالت والبحوث املن�شورة تعرب عن ر�أي �أ�صحابها وال تعرب
بال�ضرورة عن ر�أي �أو توجه ل�شركة �سيبكو للبيئة
ال�ستقبال م�شاركاتكم ومقرتحاتكم ن�أمل التوا�صل
من خالل الربيد الإلكرتوين
PR@Sepcoenvironment.com

ال�شركة تربم اتفاقية حلول متويلية
ملوظفيها مع م�صرف الراجحي
حر�ص ًا من �إدارة �شركة �سيبكو للبيئة على
توفري احللول املالية التي متكن موظفيها
من حتقيق �أحد �أهدافهم احلياتية احليوية
واملهمة.
مت �إبرام اتفاقية للحلول التمويلية ملوظفي
ال�شركة مع م�صرف الراجحي وتتميز هذه االتفاقية
بعدة مميزات ملوظفي ال�شركة منها قلة معدل الفائدة
واملوافقة على التمويل خالل ن�صف �ساعة و�سهولة

« �سيبكو للبيئة» ت�ضم
مراكز هيئة الهالل
الأحمر لقاعدة عمالئها

ت�ستعد «�سيبكو للبيئة» لبدء تقدمي
خدماتها مل��راك��ز هيئة ال �ه�لال الأح�م��ر
ال�سعودي ،وذل��ك مبراكزها املنت�شرة
ب��امل�م�ل�ك��ة وي� ��أت ��ي ذل ��ك ��ض�م��ن ات�ف��اق�ي��ة
ال �� �ش��راك��ة م ��ع ه �ي �ئ��ة ال� �ه�ل�ال الأح �م��ر
ال�سعودي والتي مت اعتماد البدء بتقدمي
اخل��دم��ة م��ن ق�ب��ل رئ�ي����س هيئة ال�ه�لال
الأح �م��ر ال���س�ع��ودي االم�ي�ر في�صل بن
عبدالله ال �سعود.
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الأق�ساط وال�سداد وفق معايري م�صرفية رفيعة
خا�صة مبوظفي ال�شركة وملزيد من املعلومات حول
هذه اخلدمة ميكن للموظف �أن يقوم بالتوا�صل مع
�إدارة املوارد الب�شرية يف ذلك.

يف جولة ر�سمية �شملت املجمع البيئي املتكامل يف رابغ

من�سوبي م�ست�شفى اجياد ي�شيدوا ب�إمكانيات «�سيبكو للبيئة»

من خالل التعاون القائم بني ال�شركة وعمالئها،
فقد نظمت ال�شركة زيارة ر�سمية ملن�سوبي م�ست�شفى
اجياد و�شملت الزيارة وحدة معاجلة النفايات الطبية
ووح��دة االك�سدة احل��راري��ة ،حيث مت التعرف على
طرق معاجلة املخلفات وكذلك نبذه عن اعمال ال�شركة
املختلفة يف جممع ال�شركة البيئي برابغ  ,وقد ا�شاد
ال�ضيوف بالإمكانيات البيئية التي متتلكها ال�شركة,
ور�أ� ��س وف��د ال��زي��ارة �سعادة الدكتور عبد الرحمن
بخ�ش م��دي��ر امل�ست�شفى ومن�سوبي ق�سم مكافحة
العدوى وق�سم اجلودة وي�أتي ذلك حلر�ص امل�ست�شفى
للح�صول على �شهادة االعتماد الدويل من الواليات

املتحدة االمريكية.
ي��ذك��ر �أن �شهادة االع�ت�م��اد ال�ت��ي تقدمها اللجنة
الدولية املتحدة العتماد املنظمات ال�صحية ()JCI
من �أك�ثر ال�شهادات التي ت�سعى املنظمات ال�صحية
للح�صول عليها ن�ظ��ر ًا لعملية التقييم التي ت�شمل
كافة النواحي املقدمة و�سالمة املر�ضى لتتوافق مع
املعايري التي حتظى بها �أف�ضل امل�ست�شفيات بالعامل
ومتنح �شهادة االعتماد من قبل هيئة منف�صلة عن
املنظمة ال�صحية التي تقوم بتقييم املنظمات ال�صحية
ملعرفة مدى مطابقتها للمعايري املو�ضوعة لتح�سني
الرعاية ال�صحية.

جمعية البيئة ال�سعودية تعلن جمل�س �إدارتها اجلديد
باجلمعية العمومية الغري عادية ب�أمانة حمافظة جدة

�صورة جماعية لأع�ضاء جمل�س �إدارة جمعية البيئة ال�سعودية

عقدت جمعية البيئة ال�سعودية يوم
الأح���د امل��واف��ق 2014/3/2م جمعيتها
العمومية ال�غ�ير ع��ادي��ة باكتمال ن�صاب
جمل�س الإدارة وال���ذي مت تعيينه وف��ق
م��ر� �س��وم م�ل�ك��ي وذل� ��ك الن �ت �خ��اب جمل�س
�إدارة ج��دي��د وداع� ��م وذل���ك با�ست�ضافة
�أم��ان��ة حمافظة ج��دة يف املبنى الرئي�سي
ل�ل�أم��ان��ة وب� ��د�أ ج���دول �أع��م��ال االج�ت�م��اع
بكلمة �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير تركي
ب��ن نا�صر ب��ن عبدالعزيز رئي�س جمل�س
�إدارة جمعية البيئة ال���س�ع��ودي��ة �ألقتها
نيابة عنه ال��دك �ت��ورة/م��اج��دة �أب��ورا���س،
ومت ا��س�ت�ع��را���ض ف�ي�ل��م ق���ص�ير للجمعية
وب�ع����ض �أن�شطتها و�إجن � ��ازات اجلمعية
خالل الفرتة املا�ضية .ومتت مناق�شة فتح
فروع للجمعية يف كل من الريا�ض والدمام
وم�ك��ة امل�ك��رم��ة وامل��دي �ن��ة امل �ن��ورة وت�ب��وك
وحائل والطائف والباحة و�أبها وجنران
وينبع والغاط .وقام ممثل وزارة ال�شئون
االجتماعية ب��إل�ق��اء كلمته وم��ن ث��م كلمة
للمحا�سب القانوين واعتماد احل�سابات
اخلتامية ل�ل�أع��وام 1430ه� �ـ ـ 1431ه� �ـ و
1432ه � �ـ و1433ه� � �ـ وت �ل��ى ذل��ك انتخاب
جمل�س الإدارة للدورة اجلديدة وانتخب
جم�ل����س الإدارة امل �ه �ن��د���س ع� ��ادل ��س��امل
باديب الع�ضو املنتدب لل�شركة ال�سعودية

تدقيق اعمال
ال�شركة
وا�ستثماراتها
بدولة تون�س

تعيني الع�ضو املنتدب
ل�شركة �سيبكو للبيئة
� ً
أمينا ل�صندوق اجلمعية
اخلليجية حلماية البيئة «�سيبكو للبيئة»
�أمني �صندوق للجمعية .اجلدير بالذكر �أن
جمعية البيئة ال�سعودية م�ؤ�س�سة وطنية
الربحية ت�أ�س�ست عام  1427هـ وفق قرار
وزارة ال�ش�ؤون االجتماعية رقم ()34770
وم�سجلة يف �سجل اجلمعيات اخلريية
حتت رقم ( )335وتاريخ 1427/5/14هـ
ومبوجب هذا القرار – قرار الت�أ�سي�س –
فقد خولت اجلمعية عدد من ال�صالحيات
�أهمها تنمية البيئة ال�سعودية والعمل على
حت�سني �أو�ضاع �سكان املناطق واملحافظات
التي تعاين م�شاكل بيئية وذلك بالعمل على
�إيجاد برامج تنمية م�ستدامة� .إ�ضافة �إىل
العمل على تنمية العمل التطوعي وذلك
ب ��إي �ج��اد ق��اع��دة ع��ري���ض��ة م��ن املتطوعني
وامل�ساهمة يف تعزيز دور القطاع اخلا�ص
خلدمة ق�ضايا البيئة يف جم��االت حماية
البيئة واملحافظة على امل��وارد الطبيعية
واحلياة الفطرية.

من اليمني للي�سار �أمني حمافظة جدة وحمافظ الغاط والع�ضو املنتدب ل�سيبكو للبيئة

قام مدير ادارة التدقيق واملراجعة الداخلية بال�شركة
الأ��س�ت��اذ /خالد ها�شم ح�سن ب��زي��ارة عمل جلمهورية
تون�س ال�شقيقة ،وذلك بغر�ض مراجعة وتدقيق اعمال
ال�شركة وا�ستثماراتها بدولة تون�س ،حيث تكللت الزيارة
بالنجاح من خالل عقده لعدد من االجتماعات مع ال�سيد/
خالد دبي�ش وكيل �شركة هيجيا تون�س ،والتي متتلك
�شركة �سيبكو للبيئة  %50من ر�أ���س مالها ،والتي تقدم
خدمة نقل وجمع ومعاجلة النفايات الطبية بتون�س حيث

�إجتماع جمل�س �إدارة اجلمعية العمومية الغري عادية

املدير التنفيذي جلمعية البيئة ال�سعودية مع �أمني حمافظة جدة

ا�ستطاعت ال�شركة خالل عامني من عملها من اال�ستحواذ
ع �ل��ي  %60م ��ن ح �ج��م ال �� �س��وق ه �ن��اك ،ك �م��ا ت�ضمنت
االجتماعات االجتماع بال�سادة مكتب املحا�سبة العامة
 ،Crowe Horwathحيث جري تدقيق ومراجعة ارقام
ميزانية ال�شركة للعام املايل  2013م ،كما مت زي��ارة حمطة
ال�شركة باملنطقة ال�صناعية مبنطقة جربه وا�ستعرا�ض ن�شاط
معاجلة النفايات علي ار���ض الواقع ومعاينة ا�ستثمارات
ال�شركة اجلاري تنفيذها وت�شغيلها خالل العام  2014م.
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�صورة جماعية للمكرمني بحفل �أف�ضل املمار�سات البيئية على م�ستوى الوطن العربي

يف حفل تكرميي بدبي ح�ضره
�أكرث من  500خبري عاملي
برعاية وزير البيئة الإماراتي

الع�ضو املنتدب ل�شركة �سيبكو للبيئة مع الوكيل امل�ساعد ل�شئون
البيئة بدولة الإمارات وا�ستعرا�ض للموا�ضيع ذات الإهتمام امل�شرتك

«�سيبكو للبيئة» حت�صل
يف جمال �أف�ضل املمار�سات ال

حت ��ت رع ��اي ��ة وزي � ��ر ال �ب �ي �ئ��ة وامل��ي��اه
الإم��ارات��ي معايل الدكتور را�شد �أحمد بن
فهد مت تكرمي النا�شطني البيئيني يف املنطقة
العربية باحلفل الذي نظمته املنظمة العربية
للم�س�ؤولية االجتماعية يف مدينة دبي على
مدار يومي  11/10مار�س 2014م ،وح�ضر
بالإنابة عن معايل الوزير يف اليوم الذهبي
ل �ت �ب��ادل اخل�ب��رات حت��ت ع �ن��وان «بيئتي
هويتي» الوكيل امل�ساعد ل�شئون البيئة
املهند�سة عائ�شة ال �ع �ب��دويل .وبح�ضور
ممثلني عن اجلمهورية اللبنانية ،اململكة
العربية ال�سعودية ،دولة الإمارات العربية
املتحدة ،دولة الكويت ،دولة قطر ،و�سلطنة
عمان ،ممثلي ال�سفارات العربية ،وعدد من
جمال�س العمل يف ال��دول��ة ،وممثلني عن
الهيئات االقت�صادية والثقافية واالجتماعية
ومهتمني يف جمال البيئة بالوطن العربي،
ان�سجاما مع تطلعات �صاحب ال�سمو ال�شيخ
حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س دولة
الإم� ��ارات ،رئي�س جمل�س ال���وزراء حاكم
دبي ،نحو بيئة نقية وجمتمع �آمن.
يف اليوم الأول املوافق  10مار�س 2014
�أل�ق��ت املهند�سة عائ�شة العبدويل الوكيل
امل�ساعد ل�ش�ؤون البيئة يف وزارة البيئة

ممثلة م�ع��ايل وزي��ر البيئة كلمة ال ��وزارة
يف هذه املنا�سبة ،وبينت �أن ال��وزارة تنفذ
كل ما يلزم من اال�سرتاتيجيات يف جمال
البيئة وت�ساند كل جهد خري ومميز تقوم
به املنظمة العربية للم�س�ؤولية االجتماعية،
واملنظمات وامل�ؤ�س�سات يف ه��ذا املجال،
و�أن دول��ة الإم� ��ارات ق��د قطعت الأ� �ش��واط
ال�ك�ب�يرة يف ال�ت�ك��ات��ف م��ع ال �ع��امل يف ه��ذا
املجال ،وي�سعد الوزارة التعاون امل�ستقبلي
التام يف خدمة ن�شر املعرفة والتوعية يف
املجال البيئي.
ثم حتدث الأ�ستاذ  /بيار مكرزل رئي�س
املنظمة العربية للم�س�ؤولية االجتماعية عن
�أهمية عقد مثل هذه اللقاءات العربية التي
يتم فيها تبادل اخل�برات والتجارب ونقل
املعرفة ،م�ؤكدا حر�ص املنظمة على تنظيم
اللقاءات ذات ال�صلة لن�شر الثقافة والتوعية
التي ت�أتي متا�شيا مع مبادرات الدولة يف
الإمارات العربية وخ�صو�صا مبادرة �سمو
ال���ش�ي��خ حم�م��د ب��ن را� �ش��د ،وامل�ن�ظ�م��ة هي
منظمة عربية م�ستقلة تعمل يف نطاق الدول
الأع�ضاء يف جامعة الدول العربية وت�سعى
لتحفيز احلكومات يف املنطقة العربية على
تطوير ا�سرتاتيجيات ادارات�ه��ا للو�صول

التناول الإعالمي يف �صحف

�سفري الأمم املتحدة للنوايا احل�ستة حلظة تكرميه
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مدير برامج امل�سئولية الإجتماعية ب�أمانة حمافظة جدة الأ�ستاذ /حممد اليامي

املكرمني �أثناء تقطيع تورتة احلفل يف مدينة دبي

ل على جائزة التميز الذهبي
لبيئية على م�ستوى املنطقة العربية
اىل معايري اجل��ودة العاملية يف جمال
امل���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة .ومت افتتاح
�أعمال اليوم الذهبي (بيئتي هويتي)
�ضمن �أوراق العمل والتجارب تباعا،
ح�ي��ث ق ��دم الأ��س�ت��اذ��/س�ع�ي��د اجلنيبي
مم�ث��ل هيئة الإم � ��ارات للهوية جتربة
الهيئة يف جمال املحافظة على البيئة،
ون�شر الثقافة البيئية ،واالنتقال �إىل
اال�ستعماالت البيئية الآم�ن��ة ،وعر�ض
جتربة الهيئة التي ا�شتملت على عديد
اخلطوات والأعمال ذات البعد البيئي
وال�سلوك التنفيذي يف هذا املجال ،بعد
ذلك مت عر�ض فيلم خا�ص من �إعداد مركز
البيئة للمدن العربية بح�ضور الدكتور
ن�ضال الدومي الذي ي�سلط ال�ضوء على
ن�شاطات املركز يف خدمة العمل العربي
يف جم��ال البيئة ،ويبني اال�سرتاتيجية
املتبعة ل��دى امل��رك��ز يف ت�ق��دمي الأب�ح��اث
وال��درا� �س��ات وامل�ط�ب��وع��ات املتخ�ص�صة
بعد ذلك قدمت الأ�ستاذة �شم�سا املهريي
مديرة �إدارة العمليات يف مركز �أبوظبي
ال �� �ص �ح��ي ال� �ع ��ر� ��ض امل �م �ي��ز يف جم��ال
�إدارة امل�ست�شفيات من املنظور البيئي
والعمليات التي يقوم بها املركز ال�صحي

الع�ضو املنتدب ل�شركة �سيبكو للبيئة �أثناء �إ�ستعرا�ض جتربة اململكة العربية ال�سعودية املتميزة
يف برناجمها الوطني للتخل�ص الآمن من النفايات الطبية واخلطرة بدولة الإمارات

يف جمال النفايات الطبي ،واجل��ودة يف
الإج � ��راءات الطبية ،و�إدارة املنظومة
ال���ص�ح�ي��ة م��ن خ�ل�ال االل� �ت ��زام مبعايري
ال�صحة البيئية العاملية �أعقب ذلك م�شاركة
تفاعلية متميزة بني احل�ضور وامل�شاركني
وال�ت��ي ��ش��ارك بها م��ن اململكة املهند�س
عادل �سامل باديب الع�ضو املنتدب لل�شركة
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة الذي
بدوره ا�ستعر�ض جتربة اململكة العربية
ال�سعودية الرائدة يف برناجمها الوطني
للتخل�ص الآم���ن م��ن امل�خ�ل�ف��ات الطبية
واخل� �ط ��رة ،و��ش�ك��ر امل �� �ش��ارك��ون جهود

اململكة العربية ال�سعودية عن فوز ال�شركة باجلائزة

املنظمة العربية للم�س�ؤولية االجتماعية
يف ع�ق��د م�ث��ل ه�ك��ذا ملتقيات وق��د �أدار
اجلل�سات العلمية �سفري التعاون العربي
يف املنظمة العربية الدكتور حممد عي�سى
ال��ع��دوان ،و�أدار حلقة ال�ن�ق��ا���ش لليوم
الذهبي الإعالمي املتميز طوين ن�صار.
يف اليوم الثاين مت تكرمي النا�شطني
يف جم��ال البيئة بتنظيم م��ن املنظمة
العربية للم�س�ؤولية االجتماعية يوم
الثالثاء املوافق  12مار�س  2014برعاية
م�ع��ايل وزي ��ر البيئة وامل �ي��اه يف دول��ة
الإمارات العربية املتحدة الدكتور را�شد

بن �أحمد بن فهد ،ومت فيه منح الدروع
على النا�شطني يف املنطقة العربية يف
جمال حماية البيئة ،بعدها قام وكيل
الوزارة والرئي�س بيار مكرزل و�سفري
التعاون العربي حممد عي�سى العدوان
بتكرمي اجلهات وال�شركات الرائدة يف
جم��ال �أف�ضل املمار�سات البيئية على
م�ستوى املنطقة العربية والتي مثلها
من اململكة العربية ال�سعودية �أمانة
مدينة جدة للقطاع احلكومي وال�شركة
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
«�سيبكو للبيئة» للقطاع اخلا�ص وعلى
هام�ش حفل التكرمي تباحث املهند�س
عادل باديب الع�ضو املنتدب والأ�ستاذ
حممد عطية م�سئول العالقات العامة
والتوعية مع الفنان وليد توفيق �سفري
الأمم امل�ت�ح��دة للنوايا احل�سنة �سبل
دعم الفنانني العرب للبيئة حيث �أنهم
مي�ث�ل��ون ق ��دوة ل�شريحة وا� �س �ع��ة من
ال�شباب و مع الوكيل امل�ساعد ل�شئون
البيئة بوزارة املياه والبيئة الإمارتية
املهند�سة عائ�شة ال�ع�ب��دويل ع��ن �سبل
التعاون امل�شرتك بني ال�شركة والوزارة
و�سبل تعزيزها.
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حفل تكرمي متقاعدي الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة يف فندق بارك حياة جدة

انطالقا من دعمها لربامج امل�سئولية االجتماعية وخدمة املجتمع

«�سيبكو للبيئة» ترعى حفل تكرمي متقاعدي
الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
�شاركت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية
حل�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة (��س�ي�ب�ك��و ل�ل�ب�ي�ئ��ة) يف
رع��اي��ة حفل تكرمي متقاعدي الرئا�سة
العامة للأر�صاد وحماية البيئة بعنوان
«م�سرية عطاء  ..وليلة
وف��اء» يف فندق ب��ارك
حياة جدة يوم االثنني
املوافق 1435/5/2هـ
و�شمل حفل االفتتاح
تالوة �آيات من القر�آن
ال�ك��رمي وكلمة معايل
الدكتور عبدالعزيز بن
عمر اجلا�سر الرئي�س
العام للأر�صاد وحماية
البيئة وكلمة رئي�س
جل� �ن ��ة ح� �ف ��ل ت �ك��رمي
املتقاعدين الأ�ستاذ� /أحمد بن عبدالعزيز
عبدالله ،وكلمة رئي�س اجلمعية الوطنية
للمتقاعدين معايل الفريق /عبدالعزيز
حممد الهنيدي وكلمة للمكرمني تقدم

بها الأ�ستاذ /عبدالغفور قاري ،تلى ذلك
عر�ض فيلم م�سرية عطاء وليلة وف��اء
ال��ذي ا�ستعر�ض رحلة املتقاعدين منذ
تعيينهم بالرئا�سة وحتى تقاعدهم.
ون�ظ��م حفل التكرمي
عرفانا ب��دور املتقاعدين
ممن �أخل�صوا يف عملهم
ط �ي �ل��ة ف �ت��رة خ��دم �ت �ه��م
يف امل �ه��ام وال��واج �ب��ات
وامل�س�ؤوليات التي كلف
ب �ه��ا امل �خ �ل �� �ص�ين ال��ذي��ن
ب��ذل��وا ال��وق��ت واجل �ه��د
خالل �سنوات عملهم.
وم � � � �ث� � � ��ل � � �ش� ��رك� ��ة
���س��ي��ب��ك��و ل��ل��ب��ي��ئ��ة يف
احل�ف��ل الأ� �س �ت��اذ /حممد
عو�ض عطية ،م�سئول العالقات العامة
والتوعية ال��ذي ت�سلم ال��درع التكرميي
لل�شركة م��ن ال��رئ�ي����س ال �ع��ام ل�ل�أر��ص��اد
وحماية البيئة.

معايل الرئي�س العام مع �سعادة الدكتور عبدالعزيز بن حممد العي�سى
مدير عام حماية البيئة �سابق ًا

معايل الرئي�س العام �أثناء تكرمي �شركة �سيبكو للبيئة

ت�شغيل كامريات املراقبة ملحطات املعاجلة يف مدينة تبوك والق�صيم وخمي�س م�شيط
�ضمن اخلطة الت�شغيلية للجودة وال�سالمة املهنية ،مت
ت�شغيل كامريات مراقبة يف حمطات املعاجلة الواقعة يف ك ًال
من مدينة تبوك ،الق�صيم وخمي�س م�شيط ب�إ�شراف مبا�شر
م��ن ال �� �س �ي��د /ع �م��ر ع �ث �م��ان عقيلي
(م�شرف الدعم الفني وال�شبكات
(امل� �ك� �ل���ف) – ادارة ت�ق�ن�ي��ة
امل �ع �ل��وم��ات  ،ح�ي��ث ت �ق��وم ه��ذه
التقنية بت�صوير املوقع على مدار
� 24ساعة وبجودة ت�صوير عالية،
وامكانية حفظ و�أر�شفة قد ت�صل اىل
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ثالث �أ�شهر ،ومت ربط ذلك باملوقع الرئي�سي لل�شركة بذهبان،
كما تتميز هذه التقنية بخا�صية االت�صال املبا�شر من �أي مكان
يف العامل وميكن لل�شخ�ص امل�صرح له بالدخول على نظام
مراقبة الكامريات بامل�شاهدة املبا�شرة عن طريق الكمبيوتر
ال�شخ�صي �أو الالبتوب �أو الهاتف املحمول وم�شاهدة املوقع
مبا�شرة �ضمن قنوات ات�صال ذات درج��ة عالية من االم��ان
على �شبكة االنرتنت العاملية.وجاري العمل على ا�ستكمال
تفعيل ذلك يف باقي حمطات املعاجلة يف جميع انحاء اململكة
واملتوقع الإنتهاء من هذا امل�شروع بنهاية الربع الثاين من
العام احلايل .2014

الإدارة ال�سليمة للنفايات الطبية و�سيلة �أ�سا�سية لتعزيز ال�صحة والبيئة
حممد بن حمد ال�سعد

النفايات الطبية هي النفايات ال�صادرة من املن�ش�آت
ال�ت��ي ت�ق��دم خ��دم��ات ال��رع��اي��ة ال�صحية املختلفة وم��ن
امل �خ �ت�برات وم��راك��ز �إن �ت��اج الأدوي� ��ة وامل�ستح�ضرات
ال ��دوائ� �ي ��ة وال �ل �ق��اح��ات وم ��راك ��ز ال� �ع�ل�اج ال�ب�ي�ط��ري��ة
وامل�ؤ�س�سات البحثية ومن العالج والتمري�ض يف املنازل.
ت�ضم هذه النفايات ق�سمني رئي�سني :
الأول :النفايات الطبية غري اخلطرة ومتثل %80
من النفايات الطبية وهذا النوع يعامل معاملة النفايات
البلدية ال�صلبة بالتخل�ص منها يف امل ��رادم البلدية.
والثاين :النفايات الطبية اخلطرة ،وهي النفايات التي
تنتج م��ن م�صادر ملوثة �أو حمتمل تلوثها بالعوامل
املعدية �أو العوامل الكيميائية �أو امل�شعة وت�شكل ما
ن�سبة  %20م��ن النفايات الطبية ،وه��ذه متثل خطر ًا
على املن�ش�آت ال�صحية والعاملني فيها والفرد واملجتمع
والبيئة �أثناء �إنتاجها �أو جمعها �أو تخزينها �أو نقلها �أو
معاجلتها والتخل�ص منها  ،ولهذا النوع من النفايات
الطبية اخل�ط��رة خماطر �صحية عند وج��ود نق�ص يف
الإدارة اجليدة لها �سواء يف املن�ش�آت ال�صحية �أو يف
مراكز البحث العلمي املختلفة ،وتختلف هذه املخاطر
باختالف نوع النفايات ومن �أهم هذه املخاطر �إمكانية
العدوى بالإمرا�ض املعدية  ،مثل :مر�ض االيدز (نق�ص
املناعة املكت�سبة ) وااللتهاب الكبدي ( ،)B&Cحيث
تنتقل هذه الأمرا�ض من خالل اجلروح التي قد حتدث
بوا�سطة االدوات احل��ادة امللوثة �أو من خ�لال �أغ�شية
العني �إذا تطايرت فيها املواد املعدية.
وقد برهنت الدرا�سات ب�أن فريو�س االلتهاب الكبدي
الوبائي ميكن �أن ي�ستمر معدي ًا داخل احلقنة ملدة ثمانية
�أي��ام من تاريخ �أخ��ذ عينة ال��دم ،ولهذا فانه من املحتمل
انتقال العدوى من حوادث وخز الإبر امللوثة امللقاة يف
النفايات الطبية.
ت�شري م�صادر منظمة ال�صحة العاملية �إىل �أن احتمال
انتقال العدوى بعد حادثة وخز �إبرة ملوثة تقدر ب %0.3
لاليدز و %0.3اللتهاب الكبد الوبائي ( )Bو %5اللتهاب
الكبد الوبائي ( )Cكما انه قد تت�سبب النفايات الطبية
اخلطرة يف �إحداث �إمرا�ض �أخرى مثل التيتانو�س �أو
االلتهابات املو�ضعية �أو العامة باجل�سم ،وذل��ك بعد
الإ��ص��اب��ة الناجتة م��ن التعامل م��ع النفايات املعدية ،
و�أكرث الفئات عر�ضة ملخاطر النفايات الطبية هم الكادر
ال�صحي ،مثل الأطباء و املمر�ضات و فنيو املخترب �إ�ضافة
�إىل عمال النظافة اخلا�صة بالنفايات الطبية ،وقد تنتقل
ال�ع��دوى �إىل �أف ��راد عائلة املري�ض وزم�لائ��ه يف العمل
 ،كما �أن مدمني امل�خ��درات ق��د يلتقطون بع�ض احلقن
امل�ستعملة ال�ستعمالها يف حقن �أنف�سهم مما قد ت�سبب يف
نقل العدوى لهم  ،ونظر ًا الحتواء النفايات الطبية على
جراثيم ومكروبات معدية ،ف�أنه قد ينتج عنها تلوث لبيئة
امل�ست�شفى.
وقد ت�سبب نفايات بع�ض �أقرا�ص الأدوية والعقاقري
امللقاة مع النفايات الطبية ملن يلتقطها من اجلمهور
�أو الأطفال �أ�ضرار �صحية عند بلعها �أو ا�ستعمالها مرة
�أخرى كما يحدث ذلك يف الدول الفقرية  ،كما �أن نفايات
الأدوي��ة الكيماوية التي ت�ستعمل يف عالج ال�سرطان قد
ت�سبب خطر ًا على �صحة الأفراد والبيئة �إذا مل يتم جمعها

ومعاجلتها معاجلة �صحيحة  .بالإ�ضافة �إىل تلوث الهواء
بامللوثات اخلطرية مثل الدايوك�سني والفيوران اللذان
ينتجان من حرق النفايات الطبية بتقنيات معاجلة غري
معتمدة ويت�سببان يف �إحداث ال�سرطان ,كما �أن النفايات
الطبية لها ت�أثريات بيئية وب�صفة خا�صة على جودة املياه
حيث �أن مياه ال�صرف من املن�ش�آت ال�صحية حتتوي على
كميات من املواد الكيميائية التي يتم �صرفها �إىل �شبكات
ال�صرف ال�صحي وهنا تكمن م�شكلة العنا�صر الثقيلة
مثل الزئبق والكادميوم والتي تلوث املياه الناجتة من
حمطات معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي مما يقيد ويعيق
من �إعادة ا�ستخدام هذه املياه يف الأعرا�ض الزراعية.
ومنذ ع��ام 1419ه �ـ قامت وزارة ال�صحة ممثلة يف
الإدارة العامة لل�صحة الوقائية يف بالوكالة امل�ساعدة
للطب يف ذلك احلني بتطبيق برنامج النفايات الطبية
مبن�ش�آتها ال�صحية يعتمد على ا��س�ت�خ��دام الأك�ي��ا���س
واحلاويات التي تعتمد على الت�صنيف اللوين املو�صى
به من منظمة ال�صحة العاملية لف�صل وجمع النفايات
الطبية اخل �ط��رة ب�ه��دف ال�ت��أك�ي��د على الإدارة اجليدة
للنفايات الطبية داخل املن�ش�آت ال�صحية ابتداء من فرز
هذه النفايات يف م�صدرها والت�أكد من املعاجلة النهائية
لها مبا ي�ضمن عدم ت�أثريها على ال�صحة وال�سالمة املهنية
يف املن�ش�آت ال�صحية واملحافظة على �سالمة البيئة
وحمايتها من التلوث وتوفري بيئة �صحية �سليمة باململكة
وبناء القدرات يف جمال �إدارة البيئة ب�شكل عام و�إدارة
النفايات الطبية ب�شكل خا�ص و�إدراج البعد البيئي يف
جمال اخلدمات ال�صحية حتقيق ًا للتنمية امل�ستدامة .
ول �ه��ذا ال�غ��ر���ض مت �إن���ش��اء وح ��دات �إداري� ��ة تتوىل
املتابعة والإ��ش��راف الفني على ما ي�صدر عن املن�ش�آت
ال�صحية من نفايات رعاية �صحية خطرة والتخل�ص
الآم��ن منها حت��ت م�سمى �إدارة النفايات الطبية ومن
خالل تلك الإدارات يتم ت�أمني امل�ستهلكات وامل�ستلزمات
اخلا�صة بف�صلها وجمعها ونقلها �إىل مكان التجميع
امل�ؤقت داخ��ل املن�ش�آت ال�صحية والإ��ش��راف على نقلها
معاجلتها والتخل�ص ال�ن�ه��ائ��ي منها خ ��ارج املن�ش�آت
ال�صحية ع�بر التعاقد م��ع �شركات املعاجلة املرخ�صة
من الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة  ،للإقالل
من عوامل خطورتها لأق�صى درجة ممكنة  ،با�ستخدام
تقنيات معاجلة حديثه ومعتمدة م��ن الرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة تعتمد على تقنيات االتوكليف
وامليكروويف والأك�سدة احل��راري��ة ويرتكز الربنامج
على عدد من الأ�س�س الإ�سرتاتيجية تتمثل يف دعم املنحى
ال�صحي الوقائي يف املن�ش�آت ال�صحية و�إدراج البعد
البيئي يف جميع اجلوانب يف املن�ش�آت ال�صحية مبا يف
ذلك التخل�ص الآمن من نفايات الرعاية ال�صحية اخلطرة
و�أخذ كافة التدابري الالزمة للتعامل مع هذه النفايات يف
جميع مراحلها بالطرق العلمية املعروفة.
و�إدارة نفايات الرعاية ال�صحية اخلطرة والتخل�ص
منها بال�سبل والو�سائل املنا�سبة لتفادي ت�أثريها على
ال�صحة والبيئة وتطبيق الأ�ساليب العملية املنا�سبة
للتقليل من �إنتاج تلك النفايات .
وتبني الأ�ساليب والآليات الكفيلة لتحقيق التن�سيق
بني اجلهات ذات العالقة للتخل�ص من نفايات الرعاية

ال�صحية اخلطرة.وت�شجيع القطاع اخلا�ص للم�ساهمة
يف �إدارة اخلدمات البيئية ب�شكل عام ويف جمال معاجلة
نفايات الرعاية ال�صحية اخلطرة ب�شكل خا�ص.وتطوير
القواعد والأ�س�س واللوائح املتعلقة ب�إنتاج وف�صل ونقل
ومعاجلة النفايات الطبية وو�ضع املعايري الالزمة لذلك.
والعمل على اختيار تقنيات منا�سبة علمي ًا واقت�صادي ًا
وعملي ًا والتي لي�س لها ت��أث�يرات �سلبية على ال�صحة
والبيئة و�أن ت�ك��ون ه��ذه التقنيات مرخ�صة م��ن قبل
الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة باعتبارها اجلهة
امل�سئولة عن ذلك  .وت�شجيع ا�ستخدام املعاجلة املركزية
يف كل منطقة وحمافظة وذلك لتعدد املن�ش�آت ال�صحية
ال�صغرية واملتو�سطة وم��راك��ز البحث العلمي التي ال
ميكنها توفري وحدات معاجلة م�ستقلة وتقليل الأ�ضرار
البيئية �إن وجدت .
وا�ستمرار التن�سيق والعمل مع املنظمات الإقليمية
والدولية املتخ�ص�صة يف جمال النفايات اخلطرة ب�شكل
ع��ام ونفايات الرعاية ال�صحية اخلطرة ب�شكل خا�ص
وبنا ًء على الدار�سات التي مت �إجراءاها فقد تبني �أن حجم
�أنتاح ال�سرير الواحد من النفايات الطبية اخلطرة يف
اململكة ي�صل �إىل  1.13حجم �/سرير /يوم و 0.08كجم/
زي��ارة يف املراكز ال�صحية يف ع��ام 1419ه �ـ  .وح�سب
الدرا�سات التي مت �إجراءاها يف هذا العام 1434هـ من
قبل الإدارة العامة ل�صحة البيئة وال�صحة املهنية فقد
تبني �أن معدل �أن�ت��اج ال�سرير ي�صل �إىل  2.44كجم /
�سرير /يوم وي�صل �إىل  0.20كجم  /زيارة يف املراكز
ال�صحية ويعزى ه��ذا التغري يف معدالت الإن�ت��اج �إىل
زيارة املدخالت يف خدمات الرعاية ال�صحية يف اململكة
والرتكيز على الأدوات وامل�ستلزمات ذات اال�ستخدام
الواحد والتح�سن يف تدابري الفرز.وهذا املعدل يتوافق
مع معدالت الإنتاج يف دول �شرق املتو�سط ودول �شرق
�أ�سيا ذات الدخل املرتفع التي ت�تراوح ما بني 1.3ـــ 3
كجم �/سرير /يوم.
وقد تطور برنامج النفايات الطبية خالل ال�سنوات
املا�ضية ت �ط��ورا ملحوظ ًا ف���ص��درت ال�ت��داب�ير ال�لازم��ة
ل�ل��إدارة ال�سليمة لنفايات الرعاية ال�صحية م��ن خالل
الالئحة التنفيذية للنظام املوحد لإدارة نفايات الرعاية
ال�صحية اخلطرة و �أعتمد لربنامج التخل�ص من النفايات
الطبية بجميع من�ش�آت وزارة ال�صحة مبلغ 111مليون
ريال لعام 1434ه �ـ ،يتم من خالل هذا الربنامج توفري
العمالة املتخ�ص�صة وتوفري امل�ستلزمات وامل�ستهلكات
من �أكيا�س بال�ستيكيه وحاويات وعربات نقل (تروليات)
مبوا�صفات حم��ددة والقيام بعمليات النقل واملعاجلة
خ��ارج امل�ن���ش��آت ال�صحية م��ن خ�لال ��ش��رك��ات املعاجلة
املتخ�ص�صة املرخ�صة م��ن ال��رئ��ا��س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�أر��ص��اد
وحماية البيئة  ،كما يتم تطبيق الإدارة ال�سلمية للنفايات
الطبية اخلطرة باملن�ش�آت ال�صحية الأهلية من خالل
الإدارة العامة ملتابعة امل�ؤ�س�سات ال�صحية اخلا�صة
مبديريات ال�ش�ؤون ال�صحية باملناطق ح�سب التدابري
التي حددتها الوزارة وربط جتديد الرتاخي�ص بالتعاقد
مع �شركات املعاجلة.
وزارة ال�صحة ال�سعودية
مدير ال�صحة املهنية
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التحفيز على �صناعة املخلفات املنزلية
م .عادل �سامل باديب
املخلفات املنزلية هي جمموع املخلفات الناجتة عن الأن�شطة املنزلية عن كل
ما خرج عن نطاق اال�ستعمال واحلاجة؛ وبح�سب تعريف �إدارة الدرا�سات التابعة
لوكالة ال�شئون الفنية بوزارة ال�شئون البلدية والقروية ف�إن املخلفات ،هي عبارة
عن( :املواد امللقاة واملهملة التي الميكن اال�ستفادة منها ب�صورة مبا�شرة �أو غري
مبا�شرة ،وت�شمل املواد التي ميكن �إعادة تدويرها) .وتنق�سم املخلفات املنزلية �إىل
نفايات �صلبة و�أخرى �سائلة .فاملخلفات املنزلية ال�صلبة تكون يف الغالب من املواد
التالية :الورق ،الكرتون ،الزجاج التالف خ�صو�ص ًا القطع امله�شمة منه ،الأملنيوم،
البال�ستيك مبا فيها القوارير والأكيا�س البال�ستيكية ،املعادن وبقايا الأطعمة
ومواد �أخرى مثل خملفات البناء والأثاث واملالب�س امل�ستعملة.
يف العقود الأخرية �أ�صبحت املخلفات املنزلية ت�شكل م�شكلة كربى يف معظم
دول العامل �إذ ترتاكم بكميات هائلة ،ويعزى ذلك للنمو املت�سارع يف عدد ال�سكان
وتطور م�ستواهم املعي�شي ف�ض ًال عن التطور االقت�صادي .وبالإطالع على حجم
املخلفات املنزلية باململكة التي ت�صدر من امل��دن الرئي�سية الريا�ض  /ج��دة /
وال�شرقية ،ف�إن حجم ما ي�صل �إىل املرادم البلدية خالل الع�شرين عاما املا�ضية قد
ت�ضاعف ب�سبب الزيادة ال�سكانية يف هذه املدن والنمو االقت�صادي �أي�ض ًا ف�ض ًال
عن قلة الوعي البيئي.
فح�سب الإح�صائيات يف الت�سعينيات ف�إن حجم املخلفات املنزلية التي ت�صل
�إىل امل��رادم البلدية من امل��دن الرئي�سية  :الريا�ض ح��وايل ( )6000طن �سنويا
وجدة حوايل (  )4000طن يومي واملنطقة ال�شرقية حوايل ( )2000طن يومي ًا،
ويتبني �أن �أكرب املدن ذات الكثافة ال�سكانية ،ينتج عنها خملفات بنحو  12مليون
طن �سنويا ،كما �أن متو�سط �إنتاج الفرد من املخلفات يبلغ  1.5كيلوغرام يوميا،
يف حني �أن �إجمايل النفايات يف ال�سعودية تبلغ  1.3مليون طن �سنويا ،وترتفع
خملفات الفرد الواحد يف اململكة بزيادة �سنوية ترتاوح بني  12 -10يف املائة
نتيجة ال��زي��ادة ال�سكانية امل�ط��ردة ،و ب��ذا ف ��إن ارت�ف��اع معدل خملفات الفرد من
النفايات اىل  2 - 1.8كيلوغرام يوميا ،ي�سجال �أعلى متو�سط ملخلفات الفرد عاملي ًا.
جل املخلفات التي ت�صل �إىل املرادم البلدية هي خملفات �أطعمة �أما املخلفات
ذات الفائدة االقت�صادية ،مثل البال�ستيك والأملنيوم فيتم نب�شها يف حاويات
الأمانة من قبل العمالة ال�سائبة �أو عمالة �شركات النظافة ،وبالتايل ف�إنها تفقد
املردود االقت�صادي املرجو من تدويرها ،ومن املالحظ �إن حجم خملفات الأطعمة
املكونة لهذه الن�سبة املرتفعة والتي تتجاوز %80تختلف من حي لآخر يف داخل
املدن ،حيث �أن الأحياء الفقرية تنتج عنها ن�سبة خملفات �أطعمة مرتفعة مقارنة
بحجم املخلفات التي ت�صدر يف الأحياء الأخرى الأقل فقر ًا ،بينما ينتج من الأحياء
الأخرى الأوفر حظ ًا من ناحية الرفاهية االجتماعية خملفات البال�ستيك والأملنيوم
ب�شكل �أكرب وهذه تعترب من املخلفات التي لها مردود اقت�صادي جيد حال و�صولها
�إىل املرادم البلدية دون نب�ش �أو ا�ستغالل من قبل العماله ال�سائبه �أو عمال �شركات
النظافة.
�إذا دخلنا يف �صلب املو�ضوع ،ف�إن املردود االقت�صادي لأي م�شروع ا�ستثماري
ي�ؤ�س�س لتدوير املخلفات املنزلية ،هو من �إعادة تدوير الأملنيوم يليها البال�ستيك
يليها الكرتون ،وهو ما تفتقده خملفات املدن الرئي�سية يف اململكة عند و�صولها
�إىل املرادم البلدية ،مما يت�سبب يف �ضياع فر�ص ا�ستثمارية كبرية كما ت�شهده
حاالت مماثلة يف الدول الغربية .والبد من �إيقاف عمليات نب�ش احلاويات البلدية
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التي ال تهدر مثل هذه امل��وارد االقت�صادية الوطنية فح�سب ،بل �أنها ت�سهم يف
ارتفاع ن�سب التلوث البيئي و�إنت�شار الأمرا�ض وكل ذلك ب�سبب قلة الوعي من
قبل تلك العمالة �سواء ال�سائبة �أو عمالة النظافة التي تقوم با�ستغالل ذلك ،وبذا
يجب و�ضع �ضوابط تعاقدية �إما من خالل ال�سماح ل�شركات النظافة با�ستغالل
هذه املخلفات لتحقيق العائد االقت�صادي املجدي ،وبالتايل ف�إن ذلك ينعك�س على
قيمة العقود احلكومية �أو ب�إعطاء املجال لل�شركات الأخرى لال�ستفادة االقت�صادية
من هذه املخلفات مع �إعطاء احلماية الالزمة للم�ستثمرين من خالل �إيقاف عمليات
النب�ش من العمالة.
�إن التجربة الغربية ال��رائ��دة يف ط��رق التخل�ص من املخلفات املنزلية هي
�أمن��وذج �أثبت جناحا وحمفز ل�سكان املدن بداية من الإج��راء املتبع يف الف�صل
ال�سليم للمخلفات داخ��ل امل�ن��ازل وه��و مايق�صد ب��ه ف�صل م��واد البال�ستيك عن
الأملنيوم عن الكرتون واملواد الغذائية كل على حدا لإتاحة املجال �أمام اجلهات
احلكومية واجلمعيات اخلا�صة ل�شراء تلك املخلفات من �أمام املنازل  ،لت�صل �إىل
املرادم �أو �إىل �أي �أنظمة لتدوريها جاهزة بال�شكل ال�سليم  ،مما يعني �إيجاد مردود
اقت�صادي وبيئي من خالل التوعية والطرق ال�سليمة لف�صل املخلفات املنزلية من
داخل املنزل وهو ما نطمح بتطبيقه يف الوطن العربي .
�إن ت�سيري املخلفات ال�صلبة يعني القدرة على التحكم التام يف هذا النوع من
املخلفات من حلظة التخل�ص منها وت�ستلم البلديات عادة مهمات جمع املخلفات
ال�صلبة حيث يتم رمي النفايات يف مكبات التفريغ.
يف ال��دول النامية ،وه��ي غالبية دول ال �ع��امل ،يتم اختيار املكب بطريقة
ع�شوائية .وال يتم فيه فرز املخلفات بهدف معاجلتها بل ترتك لعوامل الطبيعة
والتعرية بالرياح ليعود مردود خملفاته و�أوبئته وروائحه النتنة بالوبال على
الأحياء ال�سكنية املجاورة.
لكن باملقابل درج��ت ال��دول املتقدمة �أن يكون مكب املخلفات لديها خا�ضع ًا
ملراقبة �صارمة وتتبع فيه تقنيات جد م�ضمونة للتخل�ص ب�أف�ضل طريقة ممكنة من
املخلفات بعد فرزها ومعاجلتها.يتميز املكب املراقب برتكيبة جيولوجية ال ت�سمح
بنفاذ ال�سوائل �إليه من مياه �أمطار وغريها وحماط ب�سياج يبني حدوده وله مركز
مراقبة للدخول واخلروج منه مزود بتجهيزات ت�ساعد يف عملية معاجلة النفايات
ومزود مبيزان و�أي�ضا ب�شبكة البنية التحتية اخلا�صة ب�صرف ع�صارة املخلفات.
تتبع ال��دول التي قطعت �شوط ًا بعيد ًا يف معاجلة النفايات �أ�ساليب عديدة يف
التخل�ص من املخلفات منها تقنية الطمر وتقنية �إنتاج ال�سماد الع�ضوي وتقنية
حرق املخلفات .وتبد�أ عمليات التخل�ص من املخلفات املنزلية ال�سائلة مبرحلة
يطلق عليها املخت�صون املرحلة الفيزيائية العتمادها على اخل�صائ�ص الفيزيائية
لل�شوائب مثل احلجم الوزن النوعي كثافة اجلزيئات.
التخل�ص من املخلفات املنزلية بنوعيها ال�صلب وال�سائل هي م�س�ؤولية كل
مواطن ،فرغم وج��ود القوانني ال�صارمة حلماية البيئة فيجب توعية املواطن
بخطورة النفايات ولت�أكد من تطبيق القوانني البيئية من طرف املعنيني بالأمر مع
�ضرورة �إدخال برامج التوعية يف املنظومة الرتبوية لإن�شاء جيل واعي .وتبقى
النفايات املنزلية من م�شاكل الع�صر ب�سبب �سوء ت�سيريها من جهة ونق�ص يف
ثقافة الإن�سان من جهة �أخرى.
الع�ضو املنتدب
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