الجديدة
ال�سنة الثانية � -أكتوبر 2014م  -العدد التا�سع ع�شر

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

�سيبكو للبيئة تك ّرم الإدارات املثالية
والإجنازات املتم ّيزة للعام 2013م
 96عم ًال من  14دولة عربية تتناف�س
على جائزة اململكة للإدارة البيئية
يف دورت َها ال�ساد�سة
�سيبكو للبيئة تفوز مبناف�سة نقل ومعاجلة
النفايات الطبية بوزارة احلر�س الوطني
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لكوارث وا �إدارة
لأزمات

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

اجتماع مع مديري
ال�شركة جت ّهز ملو�سم حج 1435
مناطق الأعمال
ملوا�صلة جناحات املوا�سم ال�سابقة
ملناق�شة تطوير
�أعمال ال�شركة

ق��ام��ت �إدارة � �ش��رك��ة �سيبكو
للبيئة بعقد اجتماع م��ع مديري
م� �ن ��اط ��ق الأع � � �م� � ��ال ،وم �� �ش��ريف
الت�سويق والفروع ملناق�شة خطة
تطوير �أعمال ال�شركة ،والت�أكد من
تطبيقها مبختلف مناطق اململكة،
ح�ي��ث مت خ�ل�ال االج �ت �م��اع ات�خ��اذ
ق� ��رارات ت�ط��وي��ري��ة ع�ل��ى اخل�ط��ة،
وذلك لتح�سني الأداء.
الع�ضو
عُقد االجتماع برئا�سةِ
ِ
�دب ،وح���ض��ور ك��ل م��ن مدير
امل�ن�ت� ِ
ال �ت �� �س��وي��ق وت �ط��وي��ر الأع� �م ��ال،
ومدير الت�شغيل والنقل ،واملدير
املايل ،ومدير املراجعة الداخلية.

درا�سة تقييم الأثر البيئي
مل�شروع تو�سعة جممع �شركة
كري�ستل لثاين �أك�سيد
التيتانيوم
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مت ت��وق�ي��ع ع�ق��د ا��س�ت���ش��اري ب�ين �سيبكو
للبيئة ،وال���ش��رك��ة ال��وط�ن�ي��ة ل �ث��اين �أك�سيد
التيتانيوم (كري�ستل) ،تقوم فيه �سيبكو للبيئة
ب ��إع��داد درا��س��ة تقييم الأث��ر البيئي مل�شروع
تو�سعة جممع كري�ستل ،بغر�ض احل�صول
على ت�صريح الإن�شاء من الهيئة امللكية بينبع،
ويت�ضمن امل�شروع اجلديد تو�سعة املجمع
القائم حال ًّيا مبدينة ينبع ال�صناعية ،و�إن�شاء
خط جديد لإن�ت��اج ث��اين �أك�سيد التيتانيوم،
وكذلك خط �إنتاج رابع كلوريد التيتانيوم.
وت� �ت � ىّ
�ول � �ش��رك��ة �سيبكو للبيئة �إع� ��داد
درا�سة متكاملة لتقييم الآثار البيئية املتوقعة
للم�شروع ،وكذلك �إعداد خطة الطوارئ البيئية
للمجمع ،وت�شمل الدرا�سة على تقييم ت�أثريات
امل�شروع ،وحتديد درجتها وم�ستواها ،وتقييم
�إج� � ��راءات التخفيف وال��ر� �ص��د ال �ت��ي يجب

تنفيذها للح ّد من� ،أو تقليل هذه الت�أثريات،
مب��ا يف ذل ��ك ج �م��ع ال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات
املتاحة ع��ن موقع ون�شاط املجمع ،وتنفيذ
زي ��ارات ميدانية للم�شروع ل��درا��س��ة املناخ
والرتبة ،وم�صادر املياه والطاقة ،ودرا�سة
احل�ي��اة الطبيعية يف املنطقة املحيطة ،كما
تت�ضمن مراجعة وثائق امل�شروع الهند�سية،
ودرا��س��ة العمليات الإنتاجية املختلفة ،وما
يرتتب عليها من انبعاثات� ،أو ملوّ ثات غازية،
و��س��ائ�ل��ة ،و�صلبة ،وال �ت �ع � ّرف على خطوط
الإن�ت��اج وامل�ع��دات والأج�ه��زة امل�ستخدمة يف
عملية الت�صنيع ،ومكوّ نات امل�شروع ،وكذلك
الأج �ه��زة وامل �ع �دّات امل�ستخدمة يف معاجلة
ملوّ ثات البيئة ،وط��رق التحكم امل�ستخدمة،
وذل ��ك وف��ق امل�ع��اي�ير والت�شريعات البيئية
ال�صادرة من الهيئة امللكية للجبيل وينبع.

ال�صرييف :اجلائزة �ساهمت يف ت�شجيع العمل البيئي يف العامل العربي

ً 96
عمال من  14دولة عربية تتناف�س على جائزة اململكة
للإدارة البيئية يف دورت َها ال�ساد�سة
ب��د�أت جلنة التحكيم جلائزة اململكة
العربية ال�سعودية ل�ل��إدارة البيئية يف
دورت�ه��ا ال�ساد�سة باجتماعاتها املعنية
ب�تر��ش�ي��ح ال �ب �ح��وث ل� �ل ��دورة احل��ال �ي��ة،
وذل��ك من خ�لال تقييمها وف ًقا للمعايري،
واال���ش�ت�راط��ات ،والأن �ظ �م��ة ،وامل �ح��اور
املتع ّلقة باجلائزة يف دورتها ال�ساد�سة.
و�أو�� �ض ��ح رئ �ي ����س ال�ل�ج�ن��ة ال��دك �ت��ور
ع�ب��دال�ب��ا��س��ط ب��ن � �س��امل � �ص�يريف وكيل
د .عبدالبا�سط �صرييف
البيئة والتنمية امل�ستدامة بالرئا�سة
العامة للأر�صاد وحماية البيئة ورئي�س
جل �ن��ة ه�ي�ئ��ة ال�ت�ح�ك�ي��م جل��ائ��زة اململكة
العربية ال�سعودية ل�ل�إدارة البيئية ب�أن
اللجنة ت�ضم  8خ�براء يف جم��ال البيئة
للتخ�ص�صات البيئية من العامل العربي،
�إ�ضافة �إىل �سكرتارية اجلائزة (املنظمة
العربية للتنمية الإدارية).
وق��ال د� .صرييف�« :إن ع��دد الأعمال
املقدّمة للجائزة هي  96عم ًال مو ّزع ًة على
 4فروع هي�( :أف�ضل البحوث ،اجلمعيات
أحد إجتماعات لجنة التحكيم في مدينة القاهرة
الأهلية ،جمعيات النفع العام ،الأجهزة
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احلكومية) .ور�شّ حت �سبعني بح ًثا من
 14دولة عربية ،و 5تر�شيحات من القطاع اخلا�ص ج��ائ��زة يف جم��ال الإدارة البيئية على م�ستوى الت�شجيع على �إبراز �أهمية البيئة ،ورفع م�ستوى
من  4دول ،و 12من القطاع احلكومي من  8دول ،الوطن العربي ،وقد منحتها اململكة لأبناء الوطن الوعي يف الوطن العربي من خالل ت�شجيعها على
العربي يف �إطار الدعم الدائم الذي تقدمه اململكة ذل��ك ،حيث تبلغ قيمة اجل��ائ��زة � 330أل��ف دوالر
و� 9أعمال من قطاع اجلمعيات من  7دول».
و�أ��ض��اف د� .صرييف �إن جلنة التحكيم تعقد خلدمة العمل البيئي يف الوطن العربي من �أجل م��و ّزع��ة على ف��روع اجل��ائ��زة ،وحظيت ال�شركة
اجتماعها يف مدينة القاهرة بجمهورية م�صر اال�ستفادة يف �إي�ج��اد احللول وال��درا��س��ات التي ال���س�ع��ودي��ة اخلليجية حل�م��اي��ة البيئة (�سيبكو
ال�ع��رب�ي��ة ،وت�ستمر مل��دة خم�سة �أي� ��ام ،وتختتم ت�ساهم يف الرقي بحماية البيئة ،و�صون مواردها للبيئة) ،ب�شرف الفوز باملركز الأول بهذه اجلائزة
�أعمالها بالرفع للجنة العليا للجائزة بالأعمال يف الدول العربية.
ع��ام 2006م ك�أف�ضل تطبيق ل�ل��إدارة البيئية يف
ُي��ذك��ر �أن ج��ائ��زة اململكة العربية ال�سعودية القطاع اخلا�ص بالعامل العربي.
امل��ر��ش�ح��ة ل�ل�ف��وز ب��اجل��ائ��زة ب��دورت �ه��ا ال�ساد�سة

«�سيبكو للبيئة» ت�ستعد لبدء
ت�شغيل حمطتها اجلديدة بالدمام
ت�ستعد ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
(�سيبكو للبيئة) باملنطقة ال�شرقية لالنتقال ملوقعها اجلديد
مبخطط �أند�سكوم ال�صناعي بالدمام ،حيث �سبق و�أن مت
البدء بالأعمال الإن�شائية لإن�شاء حمطة معاجلة وفق املعايري
البيئية ،بعد �أن مت ا�ستكمال جميع �إجراءات اجلهات املعنية
الختيار املوقع اجلديد ملحطة املعاجلة للمخ ّلفات الطبيّة
بجميع مرافقها ،وكذلك يحتوي املوقع على م�ستودع عام،
ومبنى �إدارة منطقة �أعمال ال�شرقية.

3

لإ�ضفاء
روح
املناف�سة
ال�شريفة
وال�سعي
للتم ّيز كل
يف جماله

�سيبكو للبيئة تك ّرم الإدارات املثــ

الأ�ستاذ �سعد الدي�سي ،املدير املايل �أثناء تكرميه من املهند�س
عادل باديب ،الع�ضو املنتدب

�أقامت �إدارة ال�شركة حف ًال
تكرمي ًّيا ل�ل ��إدارات املتميزة
واملثالية يف �إجن��ازات العام
امل �ن �� �ص��رم 2013م ،و�أ���ش��اد
الع�ضو املنتدب ل�شركة �سيبكو
للبيئة ،املهند�س ع��ادل �سامل
باديب ،ب��إجن��ازات املك ّرمني،
وعبرّ عن �شكر وتقدير جمل�س
�إدارة ال �� �ش��رك��ة ل� �ل� ��إدارات
املثالية ،و�أ�صحاب الإجنازات
املتميّزة.
جاء التكرمي
على فرعني للجوائز:
 -1جائزة الإدارة املثالية
للعام 2013م :وح�صلت عليها
«الإدارة املالية» و»�إدارة تقنية
املعلومات».
 -2ج� � ��ائ� � ��زة �أف � �� � �ض� ��ل
الإجن�� ��ازات ل�ل�ع��ام 2013م:
وح�صل عليها «الأ�ستاذ �سعد
ال �� �ش �ه��ري ،م��دي��ر الت�شغيل
وال �ن �ق��ل» ،و»الأ�� �س� �ت ��اذ خالد
ه ��ا�� �ش ��م ،م� ��دي� ��ر امل ��راج� �ع ��ة
ال���داخ� �ل� �ي���ة وال� �ت���دق� �ي���ق»،
و»الأ���س��ت��اذ �أح �م��د العطا�س
م��دي��ر ال �ت �� �س��وي��ق وت �ط��وي��ر
الأعمال».
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الأ�ستاذ طالل عبداملالك ،مدير تقنية املعلومات �أثناء تكرميه من
املهند�س عادل باديب ،الع�ضو املنتدب

املك ّرمـون يقيمـون حفل �شكـر وعرفـــ

املدير املايل الأ�ستاذ �سعد الدي�سي �أثناء تكرمي الأ�ستاذ حمدي �شاكر (كبري
املحا�سبني) على جهوده املميّزة يف حتقيق �أهداف الإدارة املالية يف العام 2013م

من جهة �أخرى �أعرب الأ�ستاذ �سعد الدي�سي،
مدير الإدارة املالية ،والأ�ستاذ طالل �أكرم عبداملالك
م��دي��ر تقنية امل �ع �ل��وم��ات ع��ن خ��ال����ص �شكرهم
وامتنانهم لإدارة ال�شركة على هذا التكرمي غري
امل�ستغرب من جمل�س �إدارة ال�شركة ،وهو حافز
لهم على ب��ذل املزيد من اجلهود للمحافظة على
ه��ذا الإجن ��از ،وال�سعي للتناف�س بني الإدارات
الأخرى للحفاظ على لقب «الإدارة املثالية» الذي
هو مبثابة و�سام �شرف على جهودهم املبذولة يف
العام 2013م .وقد ك ّرمت الإدارة املالية يف هذا
احلفل �أحد من�سوبيها املميّزين «الأ�ستاذ حمدي
�شاكر ،كبري املحا�سبني» على جهوده املميزة يف
حتقيق �أهداف الإدارة املالية للعام 2013م.

حفل �إدارة تقنية املعلومات مبنا�سبة فوزها بالإدارة املثالية

ـــالية والإجنازات املتم ّيزة للعام 2013م

الأ�ستاذ خالد ها�شم ،مدير املراجعة الداخلية والتدقيق وتكرميه
نظري �إجنازاته املتميّزة عام 2013م

الأ�ستاذ �سعد ال�شهري ،مدير الت�شغيل والنقل �أثناء
تكرميه لإجنازاته املتميّزة للعام 2013م

الأ�ستاذ �أحمد العطا�س ،مدير الت�سويق وتطوير الأعمال
وتكرميه نظري �إجنازاته املتميّزة للعام 2013م

ـان لإدارة ال�شـركة على التكرمي

حفل الإدارة املالية مبنا�سبة فوزها بالإدارة املثالية
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من خالل برنامج تدريبي على مدار
ثالثة �أيام لل�سالمة ومكافحة احلريق

تدريب موظفي �سيبكو
للبيئة على تطبيق خطة
�إدارة الكوارث والأزمات

قامت �شركة �سيبكو للبيئة بتدريب موظفيها
على مبادئ ال�سالمة ومكافحة احلريق ،وذلك من
خالل حما�ضرات نظرية ،وتطبيق عملي لتجربة
وهمية للإنقاذ و�إخماد احلريق ،وتطبيق خطة
ال �ك��وارث والأزم � ��ات مب��راف��ق ال���ش��رك��ة ،وذل��ك
ليكون املوظفون على درجة عالية من اال�ستعداد
يف حال وقوع مكروه -ال �سمح الله.-
ه ��ذه ال�ت�ج��رب��ة ت ��أت��ي ا��س�ت�ج��اب��ة ملتطلبات
ال�صحة وال�سالمة املهنية التي حتر�ص �إدارة
ال���ش��رك��ة ع�ل��ى تطبيقها ،وذل���ك ل�ل�ح�ف��اظ على
الأرواح واملمتلكات .وا�شتمل الربنامج التدريبي
على معرفة الإج��راءات التي يجب ا ّتباعها يف حال
ن�شوب حريق -ال قدر الله -والتط ّرق �إىل �أ�سباب
احلريق املختلفة ،والتفريق بينها وبني الأعرا�ض،

وال �ت �ع � ّرف على امل �ع��دات امل�ستخدمة يف مكافحة
احل��ري��ق (كطفايات احل��ري��ق ،و�أج��را���س الإن ��ذار،
وخراطيم مياه احلريق) ،و�أماكن وجودها ،ومعرفة
الو�سائل وال�ط��رق ال�سليمة لإخ�ل�اء املوظفني من
املن�ش�أة ،ومعرفة كيفية احتواء الدخان واحلريق،

من خالل تطبيقه لأول مرّة ملرافق جامعة امللك �سعود بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية

�سيبكو للبيئة تفوز مبناف�سة نقل ومعاجلة النفايات
الطبية بوزارة احلر�س الوطني
ا�ستمرا ًرا جل��ودة �أع�م��ال ال�شركة ومناف�ستها على مناق�صات
وزارة احلر�س الوطني ،مت م�ؤخ ًرا تر�سية م�شروع تنفيذ خدمة
نقل ومعاجلة املخ ّلفات الطبيّة من مرافق جامعة امللك �سعود
بن عبدالعزيز للعلوم ال�صحية يف كل من الريا�ض ،وجدة،
والأح�ساء ،وذلك لفرتة خم�س �سنوات قابلة للتمديد ،وي�أتي
ذل��ك ا�ستكما ًال ملنظومة ت�شغيل املن�ش�آت الطبيّة التابعة
لوزارة احلر�س الوطني.
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ا�ستمرارًا لربامج التدريب البيئي الفني

�إدارة الت�شغيل والنقل تطرح
ّ
عدة حقائب تدريبية

طرحت �إدارة الت�شغيل والنقل عدة حقائب تدريبية
ت�ستهدف عدّة �شرائح ،الغر�ض منها بث الوعي البيئي،
وت�ن��وّ ع��ت احل�ق��ائ��ب م��ا ب�ين ع��ا ّم��ة وخم�ص�صة� ،سواء
للعاملني بال�شركة� ،أو الفئات ذات العالقة بهذا املجال،
بالإ�ضافة لال�ستمرار بعمل ال ��دورات املخت�صة داخل
املن�ش�آت الطبية مبختلف �شرائحها.

�سيبكو للبيئة تدعم �أ�سطولها ب�شاحنات
جديدة لتعزيز اخلدمات اللوج�ستية لنقل
امل�ستلزمات البال�ستيكية

االنتهاء من
ت�شغيل كامريات
املراقبة
ّ
ملحطتي املدينة
والطائف
�ضمن اخلطة الت�شغيلية للجودة وال�سالمة
املهنية ،وا�ستكما ًال مل�شروع تركيب كامريات
امل��راق �ب��ة يف جميع حم�ط��ات ��ش��رك��ة �سيبكو
ل�ل�ب�ي�ئ��ة ،مت االن �ت �ه��اء م��ن ت��رك�ي��ب ك��ام�يرات

وطرق التبليغ عن خمتلف �أنواع املخاطر ،والأعمال
اخلطرة ،واحل��االت غري ال�سليمة ،وحتديد نوعية
كل منها ،ومعرفة قواعد ال�سالمة الأ�سا�سية للوقاية
من احلوادث ،بالإ�ضافة �إىل �أنواع معدات الوقاية
ال�شخ�صية املختلفة ،وما ينا�سب منها لكل عمل.

امل��راق�ب��ة ال�ت��ي تعمل على م ��دار ال�ساعة يف
حمطتي املدينة والطائف� ،ضمن قناة م�شفرة،
وميكن مل��ن لديه �صالحية ال��دخ��ول مبراقبة
املحطة ب�أكملها من �أي مكان بالعامل.

ا�ستمرا ًرا خلطط تدعيم �أ�سطول ال�شركة لربامج
الإدارة البيئية اخل��ا��ص��ة ب�� ��إدارة امل�خ� ّل�ف��ات الطبيّة
وال�صناعية والبلدية وامل�ستلزمات املكملة لها ،فقد قامت
م�ؤخ ًرا ال�شركة بتوقيع اتفاقية �شراء �شاحنات خم�ص�صة
لنقل امل�ستلزمات املكملة ل�برن��ام��ج الإدارة البيئية،
ومبوا�صفات خا�صة تتنا�سب مع طبيعة املناطق املراد
تعزيز خدماتها لها ،وذلك ل�ضمان و�صول تلك الكميات
للعمالء ب�أ�سرع و�أف�ضل طرق التخزين.

تطبيقات اخلربات العاملية حلماية البيئة
م .عادل �سامل باديب
امل�ؤ�س�سات احلكومية ،و�شركات القطاع اخلا�ص يف اململكة
العربية ال�سعودية تعاين بدرجات متفاوتة من النتائج البيئية
امل�صاحبة للأن�شطة التي تقوم بها .وهي �أن�شطة تزداد احلاجة
للعمل فيها بوتائر تت�سارع يف ظل النمو ال�سكاين والعمراين
املتواثب ،وظروف النهو�ض االقت�صادي امللحوظ يف القطاعني
العام واخلا�ص.
�إن اخلربات العاملية يف جمال حماية وحت�سني البيئة متوفرة
ومتنوّ عة ،بع�ضها خا�ص �أو حكومي ،والآخر تقوم به منظمات
دولية� ،إ َّال �أن �أغلب هذه اخلربات هي من خالل ال�شركات العاملية
التي قامت تهتم بالأبحاث مع اجلهات ذات اخلربة ،واجلامعات
لتطوير وحت�سني التقنيات اخلا�صة بحماية البيئة ،ثم تتناف�س
فيما بينها يف الرتويج خلدماتها �ساعية جلذب االنتباه ،وت�سويق
ما تقوم به ،وذلك يف خمتلف جماالت خدمة حماية البيئة.
�أن يكون مدخل اململكة ال�ستقطاب اخلربات العاملية عرب الأمم
املتحدة� ،أو البنك الدويل ،هو �أمر �سيرثي اخلربات ال�سعودية
يف حماية البيئة .فلدى الأمم املتحدة برنامج للبيئة يعرف عامل ًّي ًا
با�سم يونيب " ،"UNEPوقد �أن�شئ منذ عام  1972حني انعقد
يف ذلك التاريخ برنامج الأمم املتحدة لبيئة الإن�سان يف مدينة
�ستوكهومل بال�سويد ،والربنامج �أ�صبح مقره الدائم يف نريوبي
بكينيا ،ولديه �ستة مكاتب عاملية �أخرى موزعة على �أركان
أ�سا�سا لت�شجيع قيام �شراكات مع
الأر�ض .ت�أ�س�س هذا الربنامج � ً
الدول حلماية البيئة على نحو يتيح لهذه الدول حت�سني بيئتها
ونوعية حياة مواطنيها.
اململكة العربية ال�سعودية ع�ضو م�ؤ�س�س لهذا الربنامج ،كما
هي ع�ضو م�ؤ�س�س ملنظمة الأمم املتحدة نف�سها .وقد �شاركت يف
 8ربيع الآخر عام 1434هـ ،املوافق  9فرباير عام 2013م ،يف
امل�ؤمتر الدويل لهذا الربنامج املنعقد بنريوبي .هدف امل�ؤمتر
هو الرتكيز على تنفيذ �أحكام قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة
ال�صادر من م�ؤمتر (ريو دي جانريو) بالربازيل ،الذي �شاركت
فيه اململكة العربية ال�سعودية ،وكان امل�ؤمتر الذي انعقد يف 20
�إىل  22يونيو  ،2012بح�ضور �أكرث من � 40.000شخ�ص ،مبن
فيهم ر�ؤ�ساء دول وحكومات ،وبرملانيون ،وم�س�ؤولون من الأمم
املتحدة ،وقيادات القطاع اخلا�ص ،ومنظمات املجتمع املدين،
يهدف �إىل حتقيق االزدهار العاملي ،وحماية البيئة ،و�صدرت عنه
وثيقة هامة بعنوان "امل�ستقبل الذي نبتغيه".
ا�ستنادًا �إىل برنامج الأمم املتحدة هذا ،وفيه �أق�سام بعينها
مثل ق�سم تنفيذ ال�سيا�سات البيئية ،وق�سم التعاون الإقليمي،
وق�سم القانون البيئي واالتفاقيات ،نح�سب �أن اململكة العربية

ال�سعودية يف مقدورها -مبوجب وزنها الدويل ،وم�ساهماتها
املقدرة يف دعم املنظمة الدولية� -أن حت�صل بكل �سهولة وي�سر
على تبادل املعلومات عن التكنولوجيات ال�سليمة بيئ ًّيا ،وعلى
امل�شورة التقنية ،والقانونية ،وامل�ؤ�س�ساتية.
وال يقت�صر الأمر على م�ؤ�س�سات الأمم املتحدة وحدها ،ففي
العامل م�ؤ�س�سات خدماتها متوفرة للكل ،دون �أن يكون لها �أي
�صفة جتارية يف خمتلف املجاالت املعنية بحماية البيئة ،وحماية
املوارد املائية املوجودة على الأر�ض من خالل مراقبتها بالأقمار
ال�صناعية.
وخ�صو�صا التلوّ ث املائي
وهو �أمر هام للعديد من الدول،
ً
وال�ساحلي ،بالإ�ضافة �إىل حتديد موارد مائية جديدة عذبة حتت
الأر�ض ،وهو �أمر مفيد جدًّا للدولة.
�سنو ًّيا يتم ن�شر قائمة ب�أف�ضل مئتي �شركة ا�ست�شارات دولية
خا�صة ،عاملة يف جمال البيئة بفروعها املختلفة يف العامل
قاطبة ،وهو �أمر مي ّكن امل�س�ؤولني واملخت�صني ب�ش�ؤون البيئة
مما ال �شك فيه �أنهم ّ
مطلعون على مثل هذه
من اال�ستعانة بها ،و ّ
القوائم.
حيث �إن لكل �شركة من تلك ال�شركات العاملية تخ�ص�صاتها
مما يتط ّلب الأمر فح�ص جمال
املختلفة يف حماية البيئة؛ ّ
تخ�ص�صها بدقة ،قبل �أي قرار لال�ستفادة بها ،فهناك �شركات
تخت�ص بتلوّ ث الرتبة ،و�أخرى يف جمال تلوّ ث الهواء ،وثالثة
ُّ
باعها �أطول يف ملوثات املياه ،وثمة �شركات تهتم وتقدم
ا�ست�شارات حول �أحدث الطرق يف التخ ّل�ص من النفايات،
و�شركات تخت�ص مبا ا�ستج ّد من تكنولوجيا يف جمال ال�صرف
ال�صحي.
نرى ب�أنه ميكن للمخت�صني يف اململكة �أن يوازنوا يف
متطلباتهم يف خدمات اال�ست�شارات البيئية املطلوبة بني اخلربات
الدولية التي تبذلها املنظمة الدولية -ونعني الأمم املتحدة التي
نحن �شركاء فيها -وبني امل�ؤ�س�سات التي تقدم خدماتها املجانية
للدول كافة ،وبني �شركات القطاع اخلا�ص العاملية التي تتناف�س
فيما بينها؛ لإيجاد ح�صة لها يف �سوق اال�ست�شارات واخلدمات
ما�سة ملثل هذه اخلدمات.
البيئية يف الدول التي بحاجة ّ
�إنه ملن البديهي �أن اململكة يف �سعيها الد�ؤوب لتقدمي �أف�ضل
و�أرقى اخلدمات ملواطنيها� ،ستفا�ضل م�ستعينة بخربات علمائنا
واملخت�صني بني كل هذه امل�ؤ�س�سات وال�شركات �سعيًا وراء
حت�سني البيئة ،وذلك ب�أجنع الطرق ،بحيث تكون اال�ست�شارات
واخلدمات التي ن�ستجلبها لبلدنا هي الأف�ضل.
الع�ضو املنتدب
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