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من خالل خطط ال�سركة لالإدارة البيئية 
خطط  بطرح  ال�سركة  بادرت  فقد  املتكاملة 
املتكاملة  البيئية  لالإدارة  املتكامل  الدعم 
م�ست�سفى  م�سوؤويل  مع  التباحث  وجرى 
تنفيذها  طرق  بجدة  العام  فهد  امللك 
اخلطوة  هذه  وحظيت  بامل�ست�سفى, 
للبدء  امل�ست�سفى  م�سوؤويل  ودعم  مبباركة 
الفوري بالتنفيذ وذلك مب�ساركة عدة جلان 
ال�سعودية,  اأرامكو  و�سركة  ال�سحة  من 
الربامج  من  العديد  اخلطط  هذه  وت�سمل 

امليداين  التدريب  وحما�سرات  التوعوية 
وتطوير  املن�ساأة  داخل  البيئية  واملراقبة 
وكذلك  الطبية  املخلفات  برنامج  اأداء 
باالإ�سافة  للربنامج  امل�ستخدمة  للمرافق 
داخل  الهواء  جودة  قيا�سات  عمل  اىل 
بالكوادر  الربنامج  وتدعيم  املن�سئات 
املتكامل  الربنامج  ومتطلبات  الب�سرية 
اال�ست�سارات  وتقدمي  الطبية,  للمخلفات 
اخلدمات  ودعم  للنفايات  املتكاملة  لالإدارة 

االإ�سافية للطوارئ. 

انطلقت من م�ست�سفى امللك فهد العام بجدة

» �سيبكو للبيئة« تطرح مقرتحات الإدارة البيئية املتكاملة ملحاربة خطر فريو�ض كورونا

وقعت ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة »�سيبكو للبيئة« اتفاقية �سراء 
خم�س�سة  ناقالت  وت�سنيع  �ساحنات  ل�سراء  متخ�س�سة  �سركات  عدة  مع  وت�سنيع 
للمخلفات ال�سناعية والكيميائية, وذلك لدعم ا�سطول ال�سركة املخ�س�س لنقل هذه 
البيئية ودعم  بتقدمي اخلدمات  للتو�سع  ال�سركة  ذلك �سمن خطط  املخلفات, وياأتي 
بها  تتمتع  التي  املتكاملة  البيئية  اخلدمات  منظومة  �سمن  اللوج�ستية  اخلدمات 
ال�سركة لت�سبح تلك املنظومات تدار ذاتيا بالكامل من قبل ال�سركة من خالل كوادر 

وخربات وطنية لتلبي طموحات ومتطلبات امل�ستفيدين من هذه اخلدمات.
اجلدير بالذكر اإن هذه ال�ساحنات تتميز مبوا�سفات خا�سة ومدعمة باأنظمة تتبع 
املركبات واأجهزة االت�سال الال�سلكي ترتبط مبركز مراقبة العمليات باملقر الرئي�سي 

لل�سركة.

�سمن خطط ال�سركة للتو�سع بالأعمال البيئة
دعم ا�سطول النقل للمخلفات ال�سناعية والكيميائية

يف تفاعل �سريع مع متطلبات املوقف

» �سيبكو للبيئة« ت�ستحدث غرفة 
طوارئ مل�ساندة املن�سئات ال�سحية 

ملواجهة فريو�ض كورونا
ا�ستحدثت ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة 
اململكة,  ان��ح��اء  بجميع  ط���وارئ  غرفة  للبيئة(  )�سيبكو 
اإ�سايف  اأي دعم  وذلك مل�ساندة املن�سئات ال�سحية بتقدمي 
ملواجهة خطر انت�سار فريو�س كورونا, وياأتي ذلك اميانا 
وا�ستكماال  واملجتمع  الوطن  جتاه  بدورها  ال�سركة  من 

لتحقيق ر�سالتها جتاه حماية بيئة هذا الوطن الغايل.
اجلدير بالذكر ان ال�سركة من خالل خربتها بالتعامل 
يف م��ث��ل ه���ذه ال���ظ���روف, ف��ق��د و���س��ع��ت ك��اف��ة خ��ربات��ه��ا 
املعنية  اجلهات  طلب  رهن  حتت  وامكانياتها  وكوادرها 
هذا  انت�سار  ملكافحة  الفوري  والتدخل  للم�ساندة  باململكة 
مدار  على  تعمل  طوارئ  غرف  باإن�ساء  وب��داأت  الفريو�س 
وقد  ك��ان,  ظرف  اأي  حتت  م�ساندة  اأي  لتقدمي  �ساعة   24
القت مبادرة ال�سركة تفاعل اجلهات املعنية خ�سو�سا من 

بع�س مديريات ال�سئون ال�سحية.
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�سركة  م��ع  عقد  للبيئة«  »�سيبكو  �سركة  وق��ع��ت 
جمال  يف  املتخ�س�سة  »انتك«  البيئة  حت�سني  تقنية 
االإعالم والتوعية البيئية, وذلك الإنتاج فيلم وثائقي 
ي�ستعر�س تاأ�سي�س ال�سركة واإجنازاتها على امل�ستوى 

واالإجنليزية,  العربية  باللغتني  وال���دويل  املحلي 
فريق  مع  دورية  اإجتماعات  ال�ساأن  لذات  تعقد  حيث 
عمل الفيلم لالتفاق على الفكرة العامة للفيلم ومن ثم 
فيديو  ت�سوير  العقد  وت�سمن  ال�سيناريو,  مراجعة 

داخلي وخارجي مبعدل متو�سط 20 �ساعة وعدد 16 
موقع داخل اململكة ملونتاج واإخراج الفيلم ب�سورته 
النهائية التي تر�سي طموح اإدارة ال�سركة خالل مدة 

16 ا�سبوع عمل. 

» �سيبكو للبيئة« توقع عقد لإنتاج فيلم وثائقي ي�ستعر�ض اإجنازاتها 

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري ماجد بن عبدالعزيز رحمه الله وهو ي�سع حجر 
اخلا�سة  جدة  مدينة  يف  باململكة  طبية  نفايات  معاجلة  حمطة  اأول  اأ�سا�س 

ب�سيبكو للبيئة 1998م

�ساحب ال�سمو امللكي االأمري ماجد بن عبدالعزيز رحمه الله اأثناء ق�س �سريط افتتاح 
بن  عبدالله  بن  خالد  االأمري  امللكي  ال�سمو  �ساحب  وبجواره  للبيئة  �سيبكو  �سركة 

عبدالعزيز موؤ�س�س ال�سركة 1998م

يف خطوة لتعزيز العمل التقني وال�سعي نحو التميز 
ال�سركة قرارًا بت�سكيل جلنة مكونة من  اإدارة  اأ�سدرت 
واالإع��الم  العامة  والعالقات  املعلومات  تقنية  اإدارت��ي 

بال�سركة وذلك لتطوير موقع ال�سركة االإلكرتوين.
  www.sepcoenvironment.com   
مب��ا ي��ت��واك��ب م��ع ال��ت��ط��ورات ال��ت��ق��ن��ي��ة واالإع��الم��ي��ة.  

واللجنة تعكف حاليًا على درا�سة العرو�س املقدمة من 
العديد من ال�سركات الكربى يف جمال برجمة وت�سميم 
الكرتونية  ب��واب��ة  ال�سركة  موقع  جلعل  وذل��ك  ال��وي��ب 
يقدم خدماته للعمالء واملتعاملني مع ال�سركة الكرتونيا 
اأفراد  لكافة  البيئية  التوعية  برامج  من  العديد  ويقدم 

املجتمع.

جلنة لتطوير املوقع الإلكرتوين لل�سركة

�سورة للموقع احلايل لل�سركة

�سمن برامج ال�سركة 
للتوعية البيئية

ال�سركة تقيم حما�سرة 
توعوية مبدار�ض الكون 

املطورة العاملية
اقامت ال�سركة حما�سرة بيئية 
املطورة  الكون  مبدار�س  توعوية 
ال�سركة  من  اميانا  وذلك  العاملية, 
باملخاطر  النا�سئ  اجليل  بتثقيف 
البيئية وطرق ال�سالمة واملحافظة 
ا�ستهداف  وي��اأت��ي  ال��ب��ي��ئ��ة,  ع��ل��ى 
مل�سته  مل��ا  التعليمية  امل��ن�����س��ئ��ات 
القادم  اجليل  حاجة  من  ال�سركة 
ل���ربام���ج ت��وع��وي��ة ب��ي��ئ��ي��ة ه��ادف��ة 
التعليمة  ال��ر���س��ال��ة  م��ع  تتما�سى 
الإعداد جيل واعي بجميع خماطر 
ال��ب��ي��ئ��ة وك���ذل���ك ط���رق وو���س��ائ��ل 
هذه  تقدمي  ويتم  عليها  املحافظة 
بيئي  فريق  بوا�سطة  املحا�سرات 
املواد  متخ�س�س بطرح ومناق�سة 
عملية  ور���س  وتت�سمن  البيئية, 
البيئية  الر�سائل  باإي�سال  ت�ساهم 
اإيجابيا  اثرها  وينعك�س  للمتلقي 

على بيئة امل�ستفيد.
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حمارق النفايات وتاأثريها على  البيئة
عن  الناجمة  النفايات  من  التخل�س  مبداأ  يعترب 
االأن�سطة اليومية املختلفة من االأمور الطبيعية منذ ظهور 
عدد  لزيادة  حتمية  وكنتيجة  االإن�سانية.  احل�سارات 
م�سكلة  زادت  التقنيات  يف  تطور  من  رافقه  وما  ال�سكان 
النفايات وخا�سة النفايات اخلطرة. وكان ال�سغل ال�ساغل 
للمجتمعات خالل العقود املا�سية هو البحث عن و�سائل 
اإىل  اأدى  مما  التكاليف  باأقل  النفايات  هذه  من  للتخل�س 
يف  ردمها  اأو  االأر�س  على  النفايات  اإلقاء  ظاهرة  انت�سار 
حفر اأو حرقها ع�سوائيًا, ونظرًا ملا �ساحب الطرق البدائية 
للتخل�س من املخلفات من ظهور م�ساكل بيئية اأثرت على 

جودة الهواء اأو املياه )ال�سطحية واجلوفية( و الرتبة. 
 ونتج عن عملية احلرق الع�سوائي للنفايات والذي ال 
خا�سة  الثالث,  العامل  دول  من  الكثري  يف  ي�ستخدم  يزال 
اأدخنة وغازات �سارة  انطالق  البال�ستيكي  الرتكيب  ذات 
الغازات,  هذه  اأهم  ولعل  واحليوان,  االإن�سان  ب�سحة 
الكادميوم  ومركبات  امل�سرطن  الدايوك�سني  مركبات 
اأجزاء  ت�سرب  اإىل  باالإ�سافة  احلية  للكائنات  ال�سامة 
املياه  اإىل  وال�سيول  االأمطار  مياه  مع  املركبات  هذه  من 

اجلوفية داخل االأر�س.
ال�سحي  الوعي  م�ستوى  ازداد  املا�سي  القرن  ويف   
اأعداد  يف  زيادة  اإىل  ذلك  فاأدى  املجتمعات  يف  والبيئي 
امل�سانع واملرافق ال�سحية )م�ست�سفيات وعيادات ومراكز 
النفايات  من  كبرية  كميات  من  عنها  نتج  وما  طبية(, 
الكيميائية اأو الطبية اخلطرة والتي حتتاج اإىل طرق اآمنة 
الهائل  التقني  التقدم  منها. وبف�سل  والتخل�س  ملعاجلتها 
توفرت البدائل للمعاجلة والتخل�س من املخلفات اخلطرة, 
يف  ا�ستخدامها  �ساع  والتي  احلرق  تقنيات  ظهرت  حيث 
اأواخر القرن املا�سي كبديل للتخل�س من املخلفات البلدية 
خا�سة  الفرتة  تلك  يف  املف�سلة  باأنها  وو�سفت  واخلطرة 
يف الواليات املتحدة االأمريكية واأوروبا. ويعزى ذلك ملا 
تتميز به من تخفي�س حلجم النفايات يرتاوح ما بني 90-
95 % من احلجم االأ�سا�سي مما يقلل كميات النفايات التي 
املحارق  هذه  و�ساهمت  املرادم.  اإىل  ت�سل 

من  املزيد  على  الطلب  تخفي�س  يف 
االأرا�سي امل�ستخدمة كمرادم خا�سة 

و  االأرا�سي  اأ�سعار  ارتفاع  مع 

التمدد ال�سكاين يف املدن.
 وانت�سر العديد من املحارق باأحجام وت�ساميم خمتلفة 
وميكن تلخي�س اأهمها وامل�ستخدم ب�سكل عامليًا فيما يلي: 

اأ�ستعمل هذا النوع من  1-  حمارق الغرفة الواحدة: 
اأو  البلدية  ال�سلبة  اخلطرة  النفايات  ملعاجلة  املحارق 
 -  850( معدل  اإىل  احلرارة  درجة  فيها  وت�سل  اخلطرة 
البدائية من  النوعية من املحارق  ْم وتعاين هذه   )1100
انبعاثات ملوثات الهواء. ولتاليف م�ساكلها البيئية ينبغي 
تزويدها مبعدات لكبح ملوثات الهواء وحاليًا يحرم دوليًا 

ا�ستعمال هذا لنوع حلرق النفايات اخلطرة.
من  النوع  املزدوجة:هذا  االحرتاق  غرف  حمارق   -2
وتتم  اخلطرة  وغري  اخلطرة  للنفايات  منا�سب  املحارق 
عملية التفكك على مرحلتني حيث يتم االحرتاق االأويل يف 
احلجرة االأوىل والتي ت�سل حرارتها حلوايل 800 درجة 
مئوية حيث يتم تك�سري معظم املخلفات فيما متر الغازات 

االحرتاق  حجرة  اإىل  ملوثات  من  حتويه  وما  ال�ساخنة 
تيار  يف  ع�سوية  مواد  من  تبقى  ما  حرق  لتعزيز  الثانية 
احلجرة  هذه  يف  للغازات  البقاء  بزمن  التحكم  مع  الغاز 
لفرتة ال تقل عن ثانيتني وبعد ذلك تتم عملية تربيد الغاز 
للغاز  بعد خروجه من احلجرة با�ستخدام وحدات تربيد 
ثم متريره على وحدات حتكم يف ملوثات الهواء املنبعثة 
اإىل البيئة املحيطة وقبل دخوله يف �سل�سلة من التفاعالت 
الهواء  اإىل تكون ملوثات جديدة يف  الثانوية مما يوؤدي 
يف  بقاوؤها  زمن  و  كمياتها  وتقدير  حتديدها  ي�سعب 

الهواء. 
حمارق  عن  عبارة  وهي  الدوار:  الفرن  حمارق   -3
فيها  يتم  و  منا�سب.  وقطر  طول  ذات  دوارة  ا�سطوانية 
دوران املخلفات يف حاويات ا�سطوانية ال�سكل مما ي�ساعد 
عملية  الإكمال  الهواء  مع  للمخلفات  اخللط  عمليات  يف 
املحارق  هذه  يف  احلرارة  درجة  ترتاوح  و  االحرتاق. 
املحارق  هذه  وتتميز  مئوية.  درجة   1650-800 بني  ما 
مبقاومتها للحرارة العالية  ومعاجلتها لكميات كبرية من 

املخلفات ال�سلبة وال�سائلة واحلماأة والغازات.  

حمارق النفايات و تاأثرياتها على البيئة:
خطرًا  التقنيات  اأكرث  من  النفايات  حرق  تقنية  تعد 
خا�س.  ب�سكل  االإن�سان  و�سحة  عام  ب�سكل  البيئة  على 
اإن�ساء  عمليات  العاملية  البيئية  املنظمات  بع�س  وتعترب 
يف  التخلف  عالمات  اإحدى  النفايات  حمارق  وت�سغيل 
االإدارة البيئية. و يعزى ذلك ملا تطلقه من امللوثات للهواء 

و الرتبة. 
ملوثات الهواء الناجمة عن املحارق:

املحارق  الناجتة عن  الهواء  ملوثات  تلخي�س  وميكن 
فيما يلي:

)CO( 1- غازي اأول اأك�سيد الكربون
)PM( 2- اجل�سيمات العالقة

)HCl( 3- كلوريد الهيدروجني
الر�سا�س,  )الزئبق,  مثل   )Metals( املعادن   -4

الزرنيخ,الكادميوم, ......اإلخ(
Dioxins(: Poly chloro dibenzo-( 5- الديوك�سني

)p-dioxin )PCDD

د. عو�ض الردادي 



5

 Furans(: )Poly chloro dibenzo( الفيوران   -6
)furan )PCDF

)Nitrogen Oxides( 7- اأكا�سيد النيرتوجني
8-  املركبات الهيدركربونية الطيارة املتعددة احللقات 

)Poly cyclic aromatic hydrocarbons( PAHs

تاأثري املحارق على الرتبة: 
ت�سمل  ال�سلبة  املخلفات  املحارق نوعني من  ينتج عن 
 )Bottom Ash( الرماد املرت�سب يف قاع املحرقة و ي�سمى
و النوع الثاين الرماد املتطاير و ي�سمى )Fly Ash( والذي 
يف  التحكم  وحدات  بوا�سطة  الهواء  تيار  من  ف�سله  يتم 
ملوثات الهواء قبل انطالقه من املداخن.  و ينبغي التعامل 
مع هذه املواد حيث ت�سنف غالبًا باأنها مواد خطرة يجب 
خطورتها.  ملدى  تنا�سب  خا�سة  مرادم  يف  منها  التخل�س 
مل�سكلة  جزئي  حل  جمرد  احلرق  عمليات  اأن  يعني  هذا  و 
تلوث الهواء و اإيجاد م�سكلة جديدة عبارة عن مواد خطرة 
غالبًا حتتوي على املعادن ال�سامة )كالر�سا�س والكادميوم 
و النيكل و الكروميوم وغريها.وهذه املحارق على الرغم 
و  حجم  من  والتقليل  التعقيم  يف  العالية  مميزاتها  من 
لكميات كبرية  اإنتاجها  اأنها تت�سبب يف  اإال  وزن املخلفات 
اأثناء  الهواء خا�سة  من االأبخرة والتي قد تطلق ملوثات 
مئوية  درجة    800 من  اأقل  حرارة  ودرجة  عند  احلرق 
 ( ال�سامة  االأدوية  خملفات  من  للتخل�س  منا�سبة  الغري 
cytotoxic drugs( واملخلفات الطبية امل�سعة وغري فعالة 
اأي�سًا مع بع�س املركبات الغري ع�سوية واملقاومة لدرجات 
احلرارة العالية. وعمومًا ال يف�سل ا�ستعمال املحارق يف 

املدن التي تعاين من م�ساكل تلوث الهواء. 
ذكرت درا�سة اأجراها باحثون بريطانيون اأن احلوامل 
الالتي يع�سن بالقرب من حمارق القمامة واملخلفات تزيد 
اإجناب مواليد يعانون عيوبا خلقية . وذكر  لديهن فر�سة 
اأنهم اكت�سفوا  الباحثون يف جامعة نيوكا�سل الربيطانية 
الفقري  للعمود  اخللقية  العيوب  يف  ن�سبتها %17   زيادة 
كما  املحارق ,   من  بالقرب  يع�سن  الالتي  احلوامل  ملواليد 
بالقلب ,   اخللقية  العيوب  يف  بن�سبة %12   زيادة  اكت�سفوا 
مواد  انبعاث  اإىل  يرجع  قد  ذلك  اإن  الباحثون :   وقال 

كيماوية �سارة من هذه املحارق . 

الو�سع احلايل للمحارق عامليًا:
الثمانينات  يف  املحارق  تقنية  ازدهار  من  الرغم  على 
من القرن املا�سي خا�سة يف املناطق املليئة بال�سكان وذلك 
لقلة االأرا�سي املخ�س�سة للردم ال�سحي وغالء اأ�سعارها. 
املخلفات  كميات  بتخفي�س  املحارق  اإىل متيز  ذلك  ويعود 

اإىل اأقل من 5-10 % من احلجم االأ�سا�سي وبالتايل تقليل 
اإىل  باالإ�سافة  املرادم,  اإىل  ت�سل  التي  املخلفات  كميات 
اإال  اإمكانية ا�ستعادة الطاقة من املخلفات التي يتم حرقها 
اأن ما اأحدثته من اأ�سرار بجودة الهواء والرتبة اأدى اإىل 
اأفراد املجتمع وخا�سة بعد  رف�س فكرة تقنية احلرق من 
معرفتهم لعالقتها ببع�س االأمرا�س مثل ال�سرطان الناجم 
عن مركبات الدايوك�سني والذي تعترب املحارق هي امل�سدر 

الرئي�سي له.
ولذلك بداأت معظم دول العامل تتجه اإىل التكنولوجيا 
العلمية  احللول  من  الكثري  تعطي  التي  للبيئة  ال�سديقة 
يف  التدرج  على  معتمدة  واقت�ساديا  بيئيا  املنا�سبة 
م�ساريع بيئية واقت�سادية تهدف اإىل اإزالة واإقفال حمارق 
النفايات اإذ اأقفلت يف اليابان وحدها نحو 4600 حمرقة 
التي فر�ست  ال�سارمة  البيئية  الت�سريعات  ب�سبب  نفايات 
كما  1999م.  عام  اخلطر  الديوك�سني  انبعاثات  على 
حمرقة   2500 نحو  وحدها  املتحدة  الواليات  يف  اقفل 
املتحدة  الواليات  يف  البيئية  املنظمات  وترجح  نفايات. 
اأن يتم اإغالق اغلب حمارق النفايات فيها كونها ال تراعي 
والتي  كوريا  ويف  بها.  املعمول  واملقايي�س  االأنظمة 
اإىل عام 2003 م تعالج حوايل 53 % من املخلفات  كانت 
الطبية يف املحارق, اأدت اال�سرتاطات احلديثة النبعاثات 
الدايوك�سني اإىل اإغالق معظم املحارق ال�سغرية واقت�سر 
بوحدات  املزودة  الكبرية  الوحدات  على  املحارق  عمل 

حتكم عالية الكفاءة يف احلد من ملوثات الهواء.
�سديقة  تقنيات  عن  البحث  يف  الدول  هذه  بداأت  و 
و  للنفايات  امل�سدر  يف  الفرز  عملية  ف�سجعت  للبيئة 
حلول  عن  بحثت  و  للنفايات  التدوير  عمليات  �سجعت 
خا�سة  و  اخلطرة  املخلفات  من  االأمن  للتخل�س  وبدائل 
البخار  با�ستخدام  التعقيم  التقنيات  هذه  من  و  الطبية. 
ال�ساخن )121 درجة مئوية( مع �سغط عايل و التي تعرف 
تعتمد  التي  و  امليكروويف  تقنية  اأي�سًا  و  باالأوتوكليف 
اإمرار  يتم  ثم  �سغرية  اأجزاء  اإىل  النفايات  تقطيع  على 
على  الطاقة  العالية  و  املوجة  الق�سرية  امليكرويف  اأ�سعة 
النفايات مما يوؤدي اإىل الق�ساء على امليكروبات ال�سارة. 
وكذلك �سجعت طرق اأخرى بديلة مثل املعاجلة الكيميائية 
للمخلفات و ذلك باإ�سافة مواد قاتلة للميكروبات املمر�سة. 
واأما دول العامل الثالث فاأ�سبحت مكانا« منا�سبا« لبيع 
املحارق الرديئة اأو امل�ستعملة والتي توقفت عن العمل يف 
ال�سنوات  يف  كبري  ب�سكل  ت�سوق  اأ�سبحت  و  املن�ساأ  دول 
االأخرية. وي�ستثنى من ذلك عدد حمدود جدا« من املحارق 
�سراوؤها  تكلفة  لكن  و  مقبولة  وبكفاءة  عامليا«  املتوفرة 
العالية و �سيانتها املكلفة و حاجتها مل�سغلني مدربني يقف 

عائقا« اأمام جلب هذه التقنيات, كما اأن االتفاقيات الدولية 
اخلطرة  والفيوران  الدايوك�سني  انبعاثات  بخ�سو�س 
هذه  مثل  انت�سار  دون  حتول  �سرامتها  من  زادت  التي  و 

التقنيات. 
وعموما« فان اتخاذ القرار املنا�سب با�ستخدام املحارق 
على  يعتمد  اأن  يجب  خطرة,  نفايات  من  التخل�س  يف 
درا�سة تف�سيلية تت�سمن حجم النفايات املطلوب التخل�س 
منها وطبيعتها الفيزيائية والكيميائية واخليارات املمكنة 
االأخرى للتخل�س منها قبل اللجوء اإىل هذه الطريقة ف�سال 
عن حتديد �سروط وموا�سفات ت�سميم وت�سغيل املحرقة 
واالإجراءات املطلوبة للحماية وتخفيف االنبعاثات امللوثة 
املطلوبة  االإجراءات  كذلك  و  عليها  امل�ستمرة  املراقبة  مع 
العامة  ال�سحة  على  حفاظا  احلرق  عملية  على  لل�سيطرة 
والبيئة: عادة ما تتم املعاجلة لالنبعاثات الغازية الناجمة 
الغبار  اإزالة  مرحلتني:االأوىل  على  احلرق  عملية  عن 
لتعديل  قلوية  مبواد  املعاجلة  والثانية  املتطاير,  والرماد 
الغازات احلم�سية واحليلولة دون انطالق الديوك�سينات 
الناجتة  العادمة  املياه  جمع  ويتطلب  والفيورونات, 
كيميائية  معاجلة  عليها  وتطبق  هذه  الغ�سيل  عملية  عن 
والغري  املرت�سبة  واالأمالح  االأحما�س  بنزع  منا�سبة 
متحللة املرافقة لها والتخل�س من الرا�سب بالدفن  االأمن 
الناجت  اجلاف  للرماد  بالن�سبة  اأما  جتفيفه.  بعد  املنا�سب 
عن عملية احلرق والذي يت�سمن املواد املتبقية من النفاية 
غري القابلة للحرق كاملعادن الثقيلة وغريها فينبغي جمعه 
والتخل�س منه يف املرادم االآمنة املخ�س�سة للتخل�س من 
النفايات اخلطرة. و كذلك ي�سرتط اأن يكون موقع اإن�ساء 
املحرقة بعيدا« عن التجمعات ال�سكنية مب�سافة ال تقل عن 
 1( مب�سافة  واقت�سادي  خدمي  ن�ساط  اأي  وعن  كم(   5(
وفقا  واجلوفية  ال�سطحية  املياه  م�سادر  عن  وكذلك  كم( 
يف  ووقوعه  للموقع  املنا�سبة  الهيدرولوجية  للدرا�سة 
اإىل  امللوثات  ت�سل  ال  الريح حتى  املنا�سبة الجتاه  اجلهة 
التجمعات ال�سكنية والن�ساطات االأخرى ف�سال عن تاأمني 
النفايات  لتخزين  معزولة  كم�ستودعات  كافية  م�ساحات 
وتاأمني  الالزمة  احلماية  توفر  مع  احلرق  قبل  املتجمعة 
الطرق الالزمة لدخول وخروج االآليات وت�سميم وحتديد 
على  التاأثري  لتقليل  املنا�سب  بال�سكل  املدخنة  ارتفاع 

التجمعات ال�سكانية القريبة.
و �سنتناول يف املقاالت القادمة اإن �ساء الله التقنيات 
املخلفات  من  االآمن  للتخل�س  عامليا  املتوفرة  احلديثة 

اخلطرة املختلفة.
ق�شم العلوم البيئية 
جامعة امللك عبدالعزيز بجدة
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اإدارة  م��ن  ال�����س��ادرة  االأر�����س  ن�سرة  تلقت 
من  �سكر  خطاب  ال�سركة  يف  العامة  العالقات 
بن  الله  عبد  بن  �سعود  االأم��ري  ال�سمو  �ساحب 
للجبيل  امللكية  الهيئة  رئي�س  �سعود  اآل  ثنيان 
الأع��داد  ل�سموه  تقدم  ال��ذي  االإه��داء  وينبع على 
دوام  فيها  والعاملني  لل�سركة  متمنيًا  الن�سرة 

التوفيق وال�سداد.
من  وتقدير  �سكر  خطاب  الن�سرة  تلقت  كما 
االأ�ستاذ/  ال�سناعية  التنمية  مدير عام �سندوق 
ال�سركة  جهود  على  ال��ع��اي��د,  عبدالله  ب��ن  علي 

بني  البيئي  والوعي  التثقيف  ن�سر  يف  املتميزة 
اأفراد املجتمع.

ال��ت��ن��م��ي��ة  ����س���ن���دوق  اأن  ب���ال���ذك���ر  اجل���دي���ر   
للتنمية  االأ�سا�سي  الداعم  ال�سعودي  ال�سناعية 
دعم  من  يقدمه  ملا  نظرًا  اململكة,  يف  ال�سناعية 
وت�سهيالت مادية �ساعدت على االرتقاء بالقطاع 
اأحد موؤ�س�سات  ال�سناعي على مدى عقود وهو 
التمويل احلكومية  و مت تاأ�سي�سه يف �سهر �سفر 
والطويلة  املتو�سطة  القرو�س  لتقدمي  1394ه� 

االأجل مل�ساريع القطاع ال�سناعي باململكة.

ن�سرة الأر�ض تتلقى خطاب �سكر
 من �ساحب ال�سمو رئي�ض الهيئة امللكية للجبيل وينبع 

ومن مدير عام �سندوق التنمية ال�سناعية

علي العايداالأمري �سعود بن ثنيان

من  هي  العمل  �سلوكيات  ب��اأن  اجلميع  يعلم  كما 
املبادئ والقيم والقواعد واملعايري التي حتكم وتنظم 
اخالقيات  ان  كما  العملية,  بيئته  يف  العامل  م�سرية 
م�سئواًل  العامل  ك��ون  ا�سا�سية  ركيزة  تعترب  العمل 
عن العمل الذي يقوم به, حيث ينطلق ذلك من اإميان 
را�سخ باأن للعمل قيمته اجلوهرية التي من الواجب 

احرتامها  والعمل على تنميتها. 
خطوات نحو اأخالقيات العمل :

املواعيد  يف  واالن�����س��راف  احل�سور  ���س��رورة   -
ل��ه ت��اأث��ري ك��ب��ري ع��ل��ى جن��اح  امل���ح���ددة للعمل ح��ي��ث 
�سيوؤثر  العمل  عن  الغياب  بينما   , عمله  يف  العامل 
و�سيفقده  العمل  يف   اأداءه  كبريعلى  وب�سكل  �سلبًا 
العمل  يف  املكت�سبة  باملهارات  االحتفاظ  على  القدرة 

واملعلومات.                 
-  ال�سخ�سية ودورها الكبري يف العمل, فالعامل 
يجب اأن يتحلى بالوفاء يف العمل واالأمانة واملبادرة 
بامل�سئولية  وال�سعور  النف�س  �سبط  على  وال��ق��درة 
جتاه ما يقوم به من عمل واأن يكون جدير بالثقة لقاء 

املهام املوكلة له.                                                     
حيث  واح��د  كفريق  اجلماعي  العمل  ���س��رورة   -
الفريق  يف  االخ��ري��ن  ح��ق��وق  اح���رتام  عليه  ي��رتت��ب 
وخادمًا  وحازمًا  جازمًا  يكون  واأن  معهم  والتعاون 
العمل والتحلي ب�سلوكيات دمثه واالأهم من ذلك  يف 
احرتام خ�سو�سيات الغري.                                                                                     
- �سرورة اهتمام العامل باملظهر اخلارجي حيث 
عندما  االآخ��ري��ن  ل��دى  ج��ي��دًا  انطباعا  ذل��ك  �سيعك�س 
يكون مظهره اخلارجي جيدًا و�سيتم احلكم عليه باأنه 
العامل  بينما   , له  ومتقنًا  عمله  يف  حمرتفًا  �سخ�سًا 
انطباعا  �سيعك�س  اخلارجي  مبظهره  يهتم  ال  ال��ذي 
�سيئًا لدى االآخرين و�سيتم احلكم عليه باأنه �سخ�سًا 
ال يقوم بتاأديه عمله على اأكمل وجه وغري متقنًا له.                             
- ي��ج��ب ع��ل��ى ال��ع��ام��ل امل��ح��اف��ظ��ة ع��ل��ى االأج��ه��زة 
واأن  عهدته  حت��ت  التي  االأ���س��ي��اء  وجميع  وامل��ع��دات 
النظافة والرتتيب  من  مكان عمله  على  كذلك  يحافظ 

واإتباع االإر�سادات واالإجراءات الوقائية حتى يكون 
منتجًا يف عمله0 

- يجب على العامل اأن يهتم بالتنظيم فكما يقوم 
بتنظيم حياته ال�سخ�سية يف منزله عليه تنظيم وقته 
يف العمل ب�سكل جيد فيما يتعلق باإدارته للوقت حتى 
اأكمل وجه واأن  ي�ستطيع تاأدية املهام املناطة به على 
اأو  العمل  امل�ساعدة من زمالئه يف  ال يرتدد يف طلب 
رئي�سة واأن يقوم بتحديد االولويات االأكرث اأهمية ثم 
املهم واأن يقوم بعمل قائمة مبا مت اإجنازه وما مل يتم 

اإجنازه. 
- �سرورة التوا�سل مع الزمالء يف العمل �سواًء 
وا�سحًا    التوا�سل  ي��ك��ون  بحيث  غ��ريه  اأو  �سفويًا 
ومبا�سرًا وموؤكدًا واأن ي�سع العامل يف نف�سه �سرورة 

معاملة االأخرين يف العمل كما يجب اأن يعاملوه به.
اأكرث  واأن  ب��االح��رتام  العامل  يتحلى  اأن  يجب   -
اجلميع  فيها  يتحلى  ال��ت��ي  ه��ي  جن��اح��ًا  امل��ن��ظ��م��ات 
عمل  ع��الق��ة  ك��ل  واأن  البع�س  لبع�سهم  باحرتامهم 
على  تعتمد  نهايته  اىل  االإداري  الت�سل�سل  اأول  من 
امل��روؤو���س��ني قبل اح��رتام  اح���رتام  االح���رتام فيكون 

الروؤو�ساء.                     
 من �سفات و�سلوكيات املوظف الناجح : 

– التحلي  النقد  – تقبل  العام  باملظهر  االهتمام 
اح���رتام   – ال��ع��ام��ة  واالآداب  واالأخ�����الق  بال�سلوك 
املحافظة   – والعمالء  العمل  يف  والزمالء  الروؤ�ساء 
ع��ل��ى ا����س���رار ال��ع��م��ل واالل���ت���زام ب��اأن��ظ��م��ة ول��وائ��ح 
– املحافظة على ممتلكات واأموال  وتعليمات العمل 
عن  االبتعاد  وامل��ه��ارات   ال��ق��درات  تطوير  ال�سركة  
املجادالت غري املجدية – التعامل مع �سغوط العمل 
- املبادرة يف تقدمي املقرتحات واملالحظات.                                                                  
ف����اإن االإن�������س���ان اذا حت��ل��ى ب��ال�����س��ف��ات  وخ��ت��ام��ًا 
وقد  عمله  يف  النجاح  يحقق  �سوف  وال�سلوكيات 
اإيجابية يف حياته االجتماعية  ينعك�س ذلك ب�سوره 

حيث يكون م�ستقرًا وظيفيًا ونف�سيا ً. 
مدير املوارد الب�شرية

�سلوكيات 
واخالقيات

 العمل

�سعود حممد الزهراين
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فلتكن وحدة العناية بالبيئة ال�سحية
 من الأولويات 

م. عادل �سامل باديب

نهنيء معايل الوزير عادل فقيه بالثقة املنلكية الغالية بتكليفه 
بالتوفيق  م�ساعيه  تتكلل  اأن  ونتمنى  ال�سحة  وزارة  بحقيبة 

والنجاح يف  الظرف الطاريء الناجت عن فريو�س كورونا.
مما ال�سك فيه فاإن املعايري البيئية داخل املرافق ال�سحية هي 
انتقال  عدم  يف  للتحكم  بها  االلتزام  يحب  التي  االأولويات  من 
العدوى بتلك املرفق , واإال فاإن العاقبة �ستكون تدهورَا  يف بيئة  
املرافق ال�سحية املعنية يوؤدي,ال �سمح الله,  اإىل توالد اأمرا�س 

عديدة.
حتتوي بيئة العمل يف املن�ساآت ال�سحية من الناحية العلمية 
والكيميائية  االإ�سعاعية  املخاطر  م��ن  العديد  على  والعملية  
االأطقم  من  العديد  فيها  وتعمل   , والفيزيائية  والبيولوجية 
امل�ساعدة والفنية واالإدارية عالوة على توافد  الطبية والطبية 
املر�سى واملراجعني والزوار وهم القطاع من املواطنني املعني 
على  املحافظة  �سرورة  معه  يتحتم  مما   , ال�سحية  باخلدمات 
بيئة العمل باعتبارها بيئة ت�سم عددًا ال ي�ستهان  به  من الب�سر 
املر�سى واملراجعني وال��زوار يف كل  االإختالط بني  فيه  يتجدد 

�ساعة وحني.
التي  ال�سحية  املن�سئات  يف  البيئية  اخلدمات  طبيقات  اإن 
يتطلب  اأم��ر  لهو  املحدثة  العاملية  باملعايري  العديد,  عنها  يغفل 
التوعية  عملية  تكثيف  م��ن  ت��ب��داأ  املهمة,  العوامل  م��ن  العديد 
ور�س  خالل  من  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  داخل  البيئية 
عمل لالأطقم الطبية واأطقم التمري�س والعمالة عن اآلية التعامل 
كانت  اآدمية  اأنواعها  بجميع  ملقيات  من  الب�سرية  النواجت  مع 
الطبي  الطاقم  جتنب  �سحية  تهيئة  بطريقة  اأخرى  ف�سالت  اأو 

التعر�س كل ذلك.
اإن تقييم جودة الهواء بطريقة منتظمة للتاأكد منها والتعرف 
على االأماكن ذات االأداء غري اجليد وتقدمي التو�سيات الالزمة 
يف معاجلة الو�سع البيئي وال�سحي املتعلق بها لهو من االأمور 
الهامه جدا يف التحكم من عدم اإنتقال االأوبئة بني العنابر اأو يف 
املمرات داخل, فالهواء امللوث هو االأ�سا�س يف اإنتقل اأي عدوى, 
املمرات الهوائية الأجهزة التكييف املركزي اأ�سحت بوؤر تلويث 
الهواء داخل املرافق ال�سحية, وهو اأمر يجب النظر اإليه بكامل 

احلر�س.
اإن تقييم �سالحية وجودة مياه ال�سرب دوريًا باالإ�سافة اإىل 
تقييم كفاءة حمطات معاجلة ال�سرف ال�سحي, وكذلك التخل�س 
الهامة جدا لتوفري  االأمور  لهو من  الطبية  ال�سليم من املخلفات 

بيئة عمل نقية خالية من امللوثات.
كافة  يف  والتطبيب  املعاجلة  عمليات  عن  الناجتة  املخلفات 
اإذا مل  البيئية  امللوثات  الطبية تعترب من  امل�ست�سفيات واملراكز 
يتم معاجلتها بالطرق العلمية ال�سحية من خالل خمت�سني يف 

جمال �سحة البيئة.

لتطبيق  ما�سة  حاجة  يف  ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  اإن 
ال�سحية  واملراكز  امل�ست�سفيات  داخل  للعمل  �سليمة  بيئية  اآلية 

تتبع لالإدارة املركزية املعنية يف الوزارة.
االأن�سطة  كافة  تنفيذ  لتتوىل  ال��وح��دات  ه��ذه  مثل  تغيب  اإن 
املرافق  داخل  العمل  بيئة  اإ�سحاح  املتعلقة مبجاالت  والربامج 
فى  التحكم  على  املقدرة  عدم  يف  مبا�سر  ب�سكل  يوؤثر  ال�سحية 
الو�سع  اإ���س��ع��اف  يف  اإنعكا�ساته  وب��ال��ت��ايل  ال��ع��دوى,  اإن��ت��ق��ال 
االأن�سب  م��ن  يكون  رمب��ا  امل�ست�سفيات  يف  والبيئي  ال�سحي 
البيئية يف  ق�سم مب�سمى اخلدمات  اأو  اإدارية  ا�ستحداث وحدة 
امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية  لتتوىل اأوال متابعة تقييم جودة 
الهواء بطريقة روتينية منظمة للتعرف على االأماكن ذات االأداء 
غري اجليد من خالل فح�س اأبخرة الزئبق اخلطرية واالأوزون 
النيرتوجني  واأكا�سيد  الكربون  اأك�سيد  واأول  والفورمالدهايد 
وثاين اأك�سيد الكربيت واملركبات الع�سوية املتطايرة. كما تقوم 
املهنية  ال�سالمةوال�سحة  اإجراءات ومتطلبات  الوحدة مبتابعة 
التهوية  و�سائل  فح�س  ت�سمل  التي  البيئية  القيا�سات  واإج��راء 
امليكروبيولوجي  للفح�س  عينات  وج��م��ع  ال��ه��واء  ومم���رات 
�سواء اأكانت بكرتيا اأو فريو�سات واإعطاء التو�سيات لتح�سني 
الو�سع.يجب على هذه الوحدة كذلك مراقبة والتاأكد من جودة 

و�سالمة مياه ال�سرب وجودة معاجلة مياه ال�سرف ال�سحي.
املوؤين  وغري  املوؤين  تطبيقاته  بكافة  االإ�سعاع  من  فاحلماية 
االأ�سعة  اأجهزة  من  اإ�سعاعي  ت�سرب  من  ي�سدر  قد  ملا  للعاملني 
االأخ���رى.  الطبية  واالأج��ه��زة  وامل��ي��ك��رووي��ف  الليزر  واج��ه��زة 

�سيكون عمل الوحدة املقرتحة يدخل �سمنه كذلك.
والتقييم  والدوائية  والكيميائي��ة  الغذائي����ة  ال�س���المة  اإن 
احل��رارة اجلافة  درجة  قيا�س  العمل من خالل  لبيئة  الفيزيائي 
وم�ستوى  االإ�سعاعي  وامل�ستوى  ال�سجيج  وم�ستوى  والرطبة 

االإ�سعاعات غري املوؤينة .
للقيام  حم�سو�سة  نتائج  اإىل  للو�سول  ال�سبل  اأي�سر  فاإن  لذا 
حت�سني  يف  املتخ�س�سة  البيئية  ال�سركات  خالل  من  يتم  بذلك 
اجلودة من خالل درا�سة تقييم متكاملة للبنود اأعاله , لتحديد 
حلل  ف���ورًا  تطبيقه  يتم  زمني  ج��دول  و�سع  ث��م  اخل��ل��ل,  نقاط 
امل�ست�سفيات  كافة  يف  فاملهم   االأه��م  من  انطالقا  اخللل  مناطق 
القطاع  يف  الطبية  واملن�سات  احلكومية  ال�سحية  وامل��راك��ز 
يتم  م�ستقبلية  كمعايري  ال�سحية  امل��راق��ق  وتتبناه  اخل��ا���س, 
املعنية  احلكومية  اجلهات  من  بها  االإلتزام  ومتابعة  بتطبيقها 
على كافة امل�ست�سفيات االأخرى, هذا يف نظرنا �سقود باإذن الله 
اإىل الرقي مب�ست�سفيات اململكة اإىل امل�ستوى املاأمول. والله من 

وراء الق�سد .

الع�شو املنتدب
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