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مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية

توفر «مبادرة �أبوظبي العاملية للبيانات البيئية»،
ال �ت��ي �أط�ل�ق�ت�ه��ا ه�ي�ئ��ة ال�ب�ي�ئ��ة – �أب��وظ �ب��ي يف ع��ام
� ،2002إمكانية اال�ستخدام الأمثل للبيانات البيئية
عالية اجل��ودة من خالل باقة متنوعة من املنتجات
املعلوماتية وتعمل الهيئة على دع��م امل �ب��ادرة على
امل�ستوى املحلي يف حني يقوم برنامج الأمم املتحدة
للبيئة بدعمها على امل�ستويني الإقليمي والعاملي.
وت�شمل �أه��داف م�ب��ادرة �أبوظبي العاملية للبيانات
البيئية تعزيز ال�ق��درة على جمع وتقييم البيانات
البيئية ،زيادة �إ�سهام البيانات يف �صناعة القرارات
البيئية على امل�ستويات املحلية والوطنية والإقليمية
والعاملية ،والت�أكد من و�ضع خطط التنمية امل�ستدامة
باالعتماد على بيانات ومعلومات حديثة و�سهلة
اال�ستخدام وعالية اجلودة ،وتعزيز �إمكانيات و�صول
جميع ال�شركاء �إىل البيانات واملعلومات البيئية،
وحت�سني الآليات الوطنية والدولية املتعلقة مبعاجلة
امل� �ع� �ل ��وم ��ات وت��ب��ادل��ه��ا،وت �ط��وي��ر
الإم� �ك ��ان� �ي ��ات ال��وط �ن �ي��ة يف جم��ال
معاجلة املعلومات واالت�صاالت.
وق ��د �أط �ل �ق��ت م� �ب ��ادرة �أب��وظ �ب��ي
العاملية للبيانات البيئية وبدعم من
هيئة البيئة�-أبوظبي املرحلة الثانية
م��ن م �� �ش��روع «ال �ك��رب��ون الأزرق»،
مو�سع ًة بذلك نطاق عمل امل�شروع
لي�شمل كافة �أنحاء الدولة ،وذل��ك يف خطوة تهدف
لربط �إدارة النظم البيئية الطبيعية ال�ساحلية املحلية
تغي املناخ والتخفيف من
بخطط التكيف مع �آث��ار رّ
حدتها على امل�ستوى الوطني.
ومع انطالق املرحلة الثانية من امل�شروع� ،سيتم
تقييم ال �ك��رب��ون وخ��دم��ات ال�ن�ظ��ام البيئي مل��وائ��ل
الكربون الأزرق يف املناطق ال�شمالية وال�شرقية من
دولة الإمارات ومن �ش�أن هذه اخلطوة �أن ت�ساهم يف
توجيه ال�سيا�سات املحلية من خالل توفري معلومات
عملية وحديثة عن البيئة.
ويهدف امل�شروع �إىل درا�سة الدور الهام واحليوي
تغي
الذي تلعبه النظم البيئية ال�ساحلية املحلية يف رّ
املناخ وذل��ك بالتعاون مع فريق دويل من اخل�براء
املتخ�ص�صني بالكربون ال�ساحلي ،ومن املتوقع �أن
يتم االنتهاء من �إع��داد تقرير عن امل�شروع و�إتاحته
للجمهور خالل الربع الأول من العام احلايل .و�سيتم
ت�سجيل هذه البيانات �ضمن قاعدة البيانات الوطنية
املخ�ص�صة لأحوا�ض امت�صا�ص الكربون الطبيعية
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
وحتى الآن حقق العمل مب�شروع الكربون الأزرق
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�أثر ًا كبري ًا ومتميز ًا ،وذلك بف�ضل القيم املت�ضمنة يف
م�شروع الكربون الأزرق وخ��دم��ات النظم البيئية
الأخ ��رى ذات ال�صلة املتوفرة منذ �أن مت �إدراج�ه��ا
يف �سيا�سات الإدارة ال�ساحلية والبحرية لإم��ارة
�أبوظبي.
وعلى �صعيد �آخ��ر مت ت�ضمني اجلهود املتميزة
لإم��ارة �أبوظبي �ضمن م�ب��ادرة «ع�ين على حميطات
الأر�ض والكربون الأزرق» اخلا�صة ،والتي انطلقت
خالل قمة «عني على الأر���ض»  .2011وهي احلدث
الأبرز يف العامل ،حيث تلتزم بتحديد و�إيجاد احللول
التي تتيح للجميع الو�صول �إىل البيانات البيئية
واالجتماعية واالقت�صادية ،وم�شاركتها ،وذلك لدعم
جهود �صناعة القرار ب�صورة واعية من �أجل حتقيق
التنمية املُ�ستدامة.
ويجتمع يف �أبوظبي م��ا يزيد ع��ن  650موفداً
من احلكومات ،ووكاالت الأمم املتحدة ،واملنظمات

غ�ير احلكومية ،وال�ق�ط��اع اخل��ا���ص ،والأك��ادمي�ي�ين
واملجتمع املدين ،للم�شاركة يف قمة «عني على الأر�ض
 »2015التي تنعقد يف الفرتة ما بني  6و � 8أكتوبر
املقبل ،وذلك بهدف �سد فجوة البيانات التي يواجهها
وا�ضعو ال�سيا�سات عند �إر�سائهم خلطط التنمية
امل�ستدامة.
و�سيبحث امل �� �ش��ارك��ون يف ال�ق�م��ة م��ن اخل�ب�راء
واملتخ�ص�صني يف احللول والإج��راءات ال�ضرورية
لإتاحة الو�صول �إىل البيانات البيئية واالجتماعية
واالقت�صادية على نطاق �أكرب ،و�إمكانات م�شاركتها
من �أج��ل دعم جهود التنمية امل�ستدامة .و�ستتطرق
القمة �إىل الأثر الهائل الذي تخلّـفه الوترية ال�سريعة
للتنمية االق �ت �� �ص��ادي��ة وال���ص�ن��اع�ي��ة ع �ل��ى امل� ��وارد
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ،وع �ل��ى ال �ت �ن��وع ال�ب�ي��ول��وج��ي و�أمن���اط
اال�ستهالك يف �شتى �أن �ح��اء ال �ع��امل .وتتطلب هذه
التحديات العاملية وقفة واحدة وتعاون ًا وثيق ًا على
امل���س�ت��وى ال���دويل لإي �ج��اد ح �ل��ول ج��ذري��ة تتخطى
احل��دود ال�سيا�سية ،وت�ساعد على ت��أم�ين م�ستقبل
م�ستدام للجميع .ول�ع��ل �إح ��دى اخل �ط��وات الأوىل
الهامة ،وحم��ط الرتكيز يف قمة «ع�ين على الأر���ض

 ،»2015هي تلبية احلاجة �إىل اتخاذ قرارات مبنية
على الأدل� ��ة ،وال �ت��ي ميكنها �أن ت�ستفيد م��ن ث��روة
البيانات العلمية واملعلومات واملعارف املتاحة ،يف
حال مت ّكن اجلميع من الو�صول �إليها وعلى نطاق
وا�سع.
ت�ست�ضيف �أب��وظ �ب��ي خ�ل�ال ال��ف�ت�رة م��ن -11
� 13أكتوبر « 2015قمة م��دن البيئة العاملية التي
ي �ت��م تنظيمها ل �ل �م��رة الأوىل يف م�ن�ط�ق��ة ال���ش��رق
الأو�سط والتي تهدف �إىل �إتاحة الفر�صة للخرباء
واملهتمني بالق�ضايا البيئية للم�شاركة ب�أفكارهم
وخرباتهم ال�ستلهام عدد من املقرتحات وامل�شاريع
واال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية للمدن البيئية يف العامل
وعر�ض �أعمالهم �أمام نخبة من ال�شخ�صيات القيادية
يف القطاعني احلكومي واخلا�ص املحلي وال��دويل
بالإ�ضافة �إىل عدد من اخلرباء االقت�صاديني.
و�سيحاول امل�شاركون من الأو��س��اط الأكادميية
امل �ح �ل �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة وال �ب��اح �ث��ون
وم�ط��وري املناطق العمرانية �إىل
ج��ان��ب رج ��ال الأع��م��ال واملفكرين
والطالب واجلمهور الأو�سع للقمة،
مناق�شة املوا�ضيع الرئي�سية للقمة
وال�ت��ي ت��دور ح��ول م��دى ا�ستدامة
الت�صميم العمراين ومدى مالءمته
ل�ل�ح�ي��اة ال�ي��وم�ي��ة ،ب��الإ� �ض��اف��ة �إىل
موا�ضيع �أخرى كالنظم العمرانية ،والب�صمة البيئية،
واملحيط البيئي للإن�سان وم��دى ت��أث��ره اجل�سدي
بالعوامل اجلوية املختلفة ،والنظم االجتماعية التي
ت�سهل بناء مدن �صديقة للبيئة – �أي املدن التي تت�أقلم
مع الطبيعة.
�أما على �صعيد التغري املناخي؛ فقد قامت مبادرة
�أبوظبي العاملية للبيانات البيئية بالإ�شراف على
تنفيذ املرحلة الثانية ملا بد�أته هيئة البيئة – �أبوظبي
يف  2008مل�شروع « التقييم املنهجي ال�سريع للتغري
املناخي لإمارة �أبوظبي والإمارات العربية املتحدة».
فقد �أطلقت املبادرة درا�سة تكميلية يف العام 2011
بهدف �إن�شاء برنامج عمل للتغري املناخي ميكن البناء
عليه ،لتو�سيع وتعميق املعرفة ب�ش�أن التعر�ض لآثار
التغري املناخي ،بالإ�ضافة �إىل حتديد ا�ستجابات
عملية تكيفية على امل�ستويات املحلية والوطنية
والإقليمية .وقد �ساهم ذلك يف �إر�ساء قواعد العملية
الت�شاورية مع ال�شركاء على خم�س مراحلة و�ضم
نحو مئة �شريك يف حتديد النطاق الكلي للربنامج
وت�أ�سي�س �أنواع املخرجات التي تعترب الأكرث �إفادة
مل�ستقبل و�ضع ال�سيا�سات على م�ستويات متعددة.

عدد من �أمراء املناطق باململكة ي�شيدون بن�شرة الأر�ض

الأمري في�صل بن بندر

الأمري �سعود بن نايف

�أ�شاد كل من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن بندر بن عبدالعزيز
�أمري منطقة الريا�ض و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري م�شاري بن �سعود بن
عبدالعزيز �أمري منطقة الباحة و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سعود بن
نايف بن عبدالعزيز و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري في�صل بن �سلمان بن

الأمري في�صل بن �سلمان

الأمري م�شاري بن �سعود

عبدالعزيز �أمري منطقة املدينة املنورة بن�شرة الأر�ض ال�صادرة عن ال�شركة
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) متمنيني لل�شركة دوام
التوفيق يف توعية املجتمع ب�أهمية البيئة و�سالمتها ويف دورها يف
امل�شاريع اخلا�صة بحماية بيئة الوطن.

من خالل العديد من الأن�شطة البيئية وبح�ضور �أكرث من  500طالب وطالبة

مبادرة «يد ًا بيد» حتتفل بيوم الأر�ض 2015

احتفلت مبادرة يد ًا بيد الوطنية لال�ستدامة البيئية بيوم االر�ض على مدار
ا�سبوع كامل وذلك من خالل �إقامتها برنامج م�سابقات «�شارك» وبرنامج «ابدع
و�شارك» وذل��ك لتوعيه االطفال عن �أهميه املحافظة على البيئة والتقليل من
املخلفات و�إعادة ا�ستخدامها وكيفيه فرزها ب�شكل �صحيح بالتعاون مع مدر�سة
دار جنى العاملية ،حيث �شارك يف كال الربناجمني  500طالب وطالبة من املرحلة
االبتدائية ب�إ�شراف معلمات املدر�سة وم�ساعدة متطوعات.
وعب��رت م��دي��رة مدر�سة دار جنى العاملية الأ��س�ت��اذة ف��ات��ن ال�سعدي عن
�إع �ج��اب �ه��ا ب �ط��رق تنفيذ
امل�سابقة وور���ش العمل
ال�ت��ي �أك ��دت على �أهمية
ن�شر الثقافة البيئية يف
جميع امل��دار���س ،و�أب��دت
رغبة املدر�سة يف تنفيذ
ب��رام��ج ي� ��د ًا ب �ي��د ل�ب��اق��ي
املراحل الدرا�سية خالل
ال �ع��ام ال��درا� �س��ي ال �ق��ادم
وت �خ �ل��ل ه� ��ذه ال�ب�رام ��ج
تكرمي للمدر�سة من قبل
مبادرة ي��دا بيد الوطنية
لال�ستدامة البيئية.
وان� � �ه � ��ت امل� � �ب � ��ادرة
احتفالها ب �ي��وم االر���ض
من خالل م�شاركتها يف مهرجان النبتة (جده يف يوم االر�ض) املقام يف �أر�ض
الطريان مقابل الرد �سي مول يف املعر�ض بربنامج �أبدع و�شارك ،حيث �شارك
عدد كبري من �أطفال احل�ضور بالربنامج على مدار يومني و�أ�شركت مبادرة يد ًا
بيد جمعية زهرة ل�سرطان الثدي واجلمعية اخلريية الن�سائية االوىل بجدة
مبنتجات الر�سالة اخل�ضراء التي مت �صنعها من القما�ش التاريخي الذي ك�سرت
فيه مبادرة ي��د ًا بيد مو�سوعة غيني�س للأرقام القيا�سية ك�أكرب لوحة �صديقه

للبيئة يف العامل والذي �أهدي من ال�شعب ال�سعودي خلادم احلرمني ال�شريفني
امللك عبدالله بن عبد العزيز رحمة الله لت�ساهم هذه اجلمعيات اي�ضا بن�شر
الوعي البيئي وكان ريع بيعها للأ�سر املنتجة حيث القى جناح املبادرة �إقبا ًال
كبري ًا ويف فقرة امل�سرح �شاركت املبادرة بربنامج «�شارك وكن م�س�ؤول» التي
حتدثت فيه الكابنت الغوا�ص نوف الع�صيمي عن �أهمية التوازن البيئي الذي
ت�شكله القرو�ش يف البحار .
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معاليه �أثناء تكرمي �شركة �سيبكو للبيئة

ا�ستمع معاليه لإجنازات ال�شركة
يف املعر�ض امل�صاحب لفعاليات امل�ؤمتر
حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأم�ير في�صل
بن �سلمان بن عبدالعزيز �أمري منطقة املدينة املنورة
وبتنظيم م�شرتك ب�ين �أمانة منطقة املدينة املنورة،
وم��دي�ن��ة امل�ل��ك ع�ب��د ال�ل��ه للطاقة ال��ذري��ة وامل �ت �ج��ددة،
ب��ال�ت�ع��اون م��ع بلدية دب ��ي ،ومنظمة امل ��دن العربية،
وجامعة طيبة ،ومركز البيئة للمدن العربية مت عقد
فعاليات امل��ؤمت��ر العاملي اخلام�س بيئة امل��دن 2015
حتت �شعار «من نفايات �إىل طاقة» يف املدينة املنورة
وكرم معايل �أمني املدينة املنورة الدكتور خالد بن عبد
القادر طاهر� ،شركة �سيبكو للبيئة مل�شاركتها يف رعاية
م�ؤمتر بيئة املدن 2015م الذي عقد يف الفرتة 18 -16
رجب املوافق  7 – 5مايو 2015م يف مركز املنا�سبات
وامل�ؤمترات بجامعة طيبة.
كما ا�ستقبل م�س�ؤويل ال�شركة ال�سعودية اخلليجية
حلماية البيئة «�سيبكو للبيئة» معاليه يف جناح ال�شركة
امل�صاحب لفعاليات امل��ؤمت��ر وق��دم م�س�ؤويل �سيبكو
للبيئة ملعاليه نبذة عن م�سرية ال�شركة التنموية يف
جمال حماية بيئة الوطن وجهود ال�شركة الفاعلة يف
حت�سني البيئة واحلفاظ على �صحة الإن�سان بالدرجة
الأوىل من خالل تنفيذ عدة م�شاريع يف جمال حماية
البيئة يف اململكة ونقل خربات وجتربة �سيبكو للبيئة
للعديد من الدول العربية ثقة من امل�س�ؤولني واملخت�صني
بخربات وقدرات ال�شركة يف جمال ال�صناعة البيئية.
تكنولوجيا حتويل النفايات �إىل طاقة.
ت�ضمنت جل�سات امل�ؤمتر العاملي اخلام�س «بيئة
املدن  ،»2015تقدمي عدد من �أوراق العمل التي تهدف
اىل ت�ع��زي��ز �أوج� ��ه ال�ت�راب��ط وال�ت�ك��ام��ل ب�ين اجل�ه��ات
املتخ�ص�صة يف جم��االت النفايات و البيئة و�إن�ت��اج
الطاقة .وت�سليط ال�ضوء على �أف�ضل املمار�سات العاملية
والتجارب العلمية والعملية لإثراء املعرفة التخ�ص�صية
وخدمة املجتمع وتقييم التحديات الرئي�سية لتحويل
ال�ن�ف��اي��ات �إىل ط��اق��ة ،وك �ي��ف مي�ك��ن ل�ل�ح�ك��وم��ات عقد
��ش��راك��ات م��ع اجل�ه��ات ذات العالقة لو�ضع �سيا�سات
و�إج� ��راءات �أك�ثر فعالية يف جم��ال حتويل النفايات
�إىل ط��اق��ة .وت��وف�ير فر�صة ف��ري��دة للعمداء ور�ؤ� �س��اء
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�أمني املدينة املنورة يكرم «

بلديات املدن واملمثلني رفيعي امل�ستوى يف القطاعني
العام واخلا�ص للت�شاور وطرح �أفكارهم حول ق�ضية
النفايات وحتويلها �إىل طاقة� .إ�شراك جميع اجلهات
املعنية مبا يف ذلك املجتمع املحلي ب�صورة ايجابية يف
جمال حتديات حتويل النفايات كطاقة وت�سليط ال�ضوء
على الت�شريعات وال�سيا�سات وامل�شاريع الناجحة
وتبادل �أحدث التكنولوجيات والتجارب الناجحة يف
جمال حتويل النفايات �إىل طاقة.
و�شارك يف �أوراق العمل عدد من كبار امل�س�ؤولني
احلكوميني وممثلون من احلكومات واملنظمات غري
احلكومية وال�شركات والقطاع اخلا�ص واملنظمات
الإقليمية املعنية بق�ضايا اخل�ضراء امل�ستدامة واخلرباء
والباحثون واملهند�سون املعماريون وم��وردو مواد
البناء و مقدمو خدمات التكنولوجيا واملهتمون بق�ضايا
الطاقة املتجددة وبد�أت اجلل�سة الأوىل مبحور حتويل
النفايات �إىل طاقة التخطيط واملبادرات اال�سرتاتيجية
والإطار التنظيمي واقت�صاديات حتويل النفايات اىل
طاقة حيث ا�شار الأ�ستاذ الدكتور بيرت هيك  -الرئي�س
التنفيذي ملعهد �إدارة تدفق امل��واد ( - )IfaSجامعة
العلوم التطبيقية تراير– ح��رم اجلامعة البيئي يف
بريكنفيلد �أمل��ان�ي��ا اىل ال ��دور الرئي�س للنفايات يف
ا�سرتاتيجيات ال�ط��اق��ة يف �إط ��ار �إدارة ت��دف��ق امل��واد
واالقت�صاد ال�صناعي واو�ضح باتريك كلرينز -الأمني
العام للجمعية الأوروبية ملوردي تكنولوجيا حتويل
النفايات اىل طاقة ( )ESWETبروك�سل – بلجيكا
املزايا االقت�صادية لعمليات حتويل النفايات �إىل طاقة.
وانها تعترب م��ورد ثانوي لالقت�صادي �إذا ا�ستخدمت
بال�شكل ال�صحيح  ,فيما �أو�ضح الدكتور �إبراهيم بابللي
رئي�س قطاع الطاقة املتجددة يف مدينة امللك عبد الله
للطاقة الذرية واملتجددة من خالل ورق��ة العمل التي
ج��اءت بعنوان «التخطيط اال�سرتاتيجي ملدينة امللك
عبد الله للطاقة ال��ذري��ة واملتجددة يف انتاج الطاقة
م��ن النفايات ان��ه �أ�صبح م��ن ال���ض��روري الآن البحث
عن م�صادر بديلة للوقود احلفري نظرا  ,م�شري ًا ب�أنه
م�صدر غري متجدد وانه ملوث للبيئة ,مبين ًا ب�أنه يعد

من اهم هذه امل�صادر املتجددة مثل ال�شم�س والرياح
وح��رارة االر�ض «الطاقة الكامنة يف الأر���ض والوقود
احليوي ,و�أك��د بابللي على �إن املدينة املنورة تتمتع
بقدر كبري من الطاقات املتجددة ,كما �أنها حتتل املركز
الثاين على م�ستوى اململكة بعد مكة املكرمة يف حجم
النفايات نظرا لكرثة �أعداد احلجاج واملعتمرين ,فمن
املمكن ان ت�ستخدم هذه النفايات للح�صول على املعادن
,واالهم هو توليد الطاقة الكهربائية ,وبذالك نتخل�ص
من النفايات امنه ويف نف�س الوقت مفيدة  .م�ؤكدا على
احل�صول على املزايا االقت�صادية لتحويل هذه النفايات
اىل طاقة وا�شار غيوم بريونبي�شيه -خبري تخطيط –
الهيئة الأوروبية ملوردي تكنولوجيا حتويل النفايات
اىل طاقة كندا من خالل ورقته اىل الت�شريعات الدولية
الأكرث �أهمية التي تطبق يف جماالت حتويل النفايات
�إىل طاقة واملناخ الت�شريعي لتقنيات التحويل التي
ت�شمل �أي�ضا الت�شريعات البيئية باخل�صو�ص واىل
الت�سل�سل ال�ه��رم��ي لإدارة ال�ن�ف��اي��ات والت�شريعات
الطاقة واملناخ التي تعزز كفاءة الطاقة من النفايات
اال�ستنتاجات وا�ستعر�ضت اجلل�سة الثانية �أهمية
التكنولوجيا امل�ستخدمة لتحويل النفايات اىل طاقة
وا�شار املهند�س كري�ستوف كوردهوم–مدير الأعمال
وتطوير املنتجات يف جمموعة �سي �أن �أي �أم ()CNIM
باري�س – فرن�سا من خالل ورقة العمل ان التكنولوجيات
الأمثل لتحقيق ا�سرتداد موثوق وفعال للطاقة واملواد
من النفايات البلدية بتحويل النفايات اىل طاقة مثل
احلرق وله �أنواع متنوعة تعتمد على نوع النفايات «
ذات طابع كيميائي – حيوي) وان حرق النفايات مع
ا�سرتداد الطاقة وتنظيف النفايات الغازيه هي تقنيات
حالية م�ستخدمة يف ال�ع��امل وذك��ر ريت�شارد في�ش –
رئي�س �شركة الرت �إن �أر ج��ي(� -شركة و�ستنجهاو�س
ب�لازم��ا ,ويو�سف عبا�سي  -الرئي�س التنفيذي -يو
�إت�ش �إي( -)UHIمطور الرت �إن �أر جي)Alter NRG
( �شركة و�ستنجهاو�س ب�لازم��ا ((Westinghouse
 Plasma Corporationوا�شنطن -الواليات املتحدة
الأمريكية ,يف ورقتة العمل عن ا�ستخدام تكنولوجيا

�أثناء تقدمي نبذة عن م�سرية ال�شركة التنموية يف جمال حماية بيئة الوطن

«�سيبكو للبيئة» لرعايتها م�ؤمتر بيئة املدن 2015م
البالزما لتحويل النفايات �إىل طاقة و �إن�ت��اج الغاز
امل�م��زوج على م�ستوى �صناعي م��ن النفايات ل�صنع
غاز منخف�ض التكلفة .وعن كيفية ا�ستخدامها بال�شكل
االمثل وتطرق املهند�س رامي�ش تريكادي– �أخ�صائي
ط��اق��ة م�ت�ج��ددة وم��دي��ر ت�سويق ومبيعات يف �شركة
�ABBأبو ظبي – الإمارات العربية املتحدة يف ورقته
عن تكنولوجيا وحلول �شركة  ABBمل�شاريع حتويل
النفايات اىل طاقة وع��ن نهج النظم التكاملي حلزمة
 iceيف حمطات انتاج الطاقة من النفايات و�أعقبتها
اجلل�سة الثالثة التي حتدثت عن التجارب الناجحة
و�أف�ضل املمار�سات يف ا�ستخدام التقنيات احلديثة
لإن�ت��اج الطاقة م��ن النفايات وذك��ر روين عرايجي–
عمل م��دي��را لثمانية م�شاريع ك�برى تعمل يف جمال
تكنولوجيا حتويل النفايات �إىل طاقة يف �أوروب��ا -
مدير مبيعات يف �شركة هيتا�شي زو�سين�إينوفا ليمتد
 �أب��وظ�ب��ي -الإم� ��ارات العربية املتحدة ع��ن حتويلتكنولوجيا الطاقة من النفايات اىل تكنولوجيا معتمدة
للمدن الع�صرية وا�شار املهند�س �ستيفان كيب  -املدير
الإقليمي لل�شرق الأو��س��ط و�شمال �أفريقيا يف �شركة
كيبيل�سي جريز للهند�سة �سنغافورة ،بي تي �إي .ليمتد.
ون��وه ايفرت ليت�شنببيلت  -ا�ست�شاري ا�سرتاتيجي
يف م�سائل الطاقة – �إي��ه �إي ب��ي �أم �� �س�تردام (AEB
 )Amsterdamام�سرتدام – هولندا اىل ا�ستخدام
اجليل الرابع من تكنولوجيا وكيفية حتويل النفايات
�إىل طاقة.
ال�ت��و��ص�ي��ات �شملت � �ض��رورة االه �ت �م��ام بتطوير
اال�سرتاتيجيات وتعزيز التثقيف املجتمعي
وخ��رج امل�شاركون يف م��ؤمت��ر بيئة امل��دن العاملي
اخلام�س بعدد من التو�صيات جاءت على النحو التايل :
�أو ًال � :أه�م�ي��ة �أن ت �ق��وم امل ��دن ال�ع��رب�ي��ة بتطوير
اال�سرتاتيجيات والر�ؤى للنظر للنفايات بكافة �أنواعها
على �أن�ه��ا ف��ر���ص ا�ستثمارية وط��اق��ة دفينة ت�ستحق
العناية و التطوير واالهتمام .
ث� ��ان � �ي � � ًا :االه � �ت � �م� ��ام ب� �ت� �ط ��وي ��ر ال�����س��ي��ا���س��ات
واال�سرتاتيجيات الهادفة لتعزيز العالقة مع القطاع

ال�صناعي واخلا�ص وحتفيزه للم�ساهمة الفاعلة يف
ال�ت�ع��اون م��ع البلديات وم�ت�خ��ذي ق ��رارات التخطيط
احل���ض��ري يف تقليل ال �ع��بء وامل���ش��ارك��ة بفعالية يف
معاجلة النفايات وحتويلها �إىل طاقة.
ثالث ًا :تعزيز جهود التعليم والتثقيف املجتمعي
وتن�شيط عملية التقليل من انتاج النفايات وحتفيز
عمليات الفرز من امل�صدر مب�شاركة اجلماهري وطلبة
املدار�س.
راب� �ع� � ًا � �� :ض ��رورة اه �ت �م��ام امل � ��دن وامل �ن �ظ �م��ات
املتخ�ص�صة ذات العالقة بالبيئة وال�ن�ف��اي��ات ببناء
نظم بيانات ومعلومات تتبنى احلوكمة وتدعم اتخاذ
قرارات �إ�سرتاتيجية وت�شغيلية ناجحة على �أن تكون
بال�شراكة مع املنظمات وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص
وال�صناعي.
خام�س ًا� :أهمية التعاون مع اجلامعات واملعاهد
العلمية لتعزيز �أب�ح��اث الطاقة املتجددة املنتجة من
النفايات وبناء كوادر علمية وعملية وجيل واعي يقود
عملية التحول الأخ�ضر باجتاه حتويل النفايات �إىل
طاقة.
�ساد�س ًا :الأهتمام ب�صياغة الأطر القانونية والنظم

امل�ستدامة التي ت�ضمن الو�صول �إىل عالقة متوازنة
مع القطاع اخلا�ص وت�ضمن اال�ستدامة والتوجهات
احل�ضرية اخل�ضراء وتقلل العبء البيئي الواقع على
املدن والبلديات يف �إدارة النفايات.
�سابع ًا � :أهمية النظر �إىل املنظومة املتكاملة لإدارة
النفايات واعتبار حتويل النفايات �إىل طاقة �أح��دى
اخلطوات واملراحل اجلوهرية يف �إدارة النفايات.
ثامن ًا� :ضرورة تعزيز امل�شاركة يف كافة اجلهود
العلمية وامل ��ؤمت��رات الداعمة لتحويل النفايات �إىل
طاقة وحتفيز املدن العربية على التعلم وتنفيذ زيارات
ميدانية لالطالع على �أحدث التجارب العاملية يف املجال
والعمل على ت�شجيع عملية بناء الكوادر القيادية ونقل
التقنيات احلديثة للمدينة العربية بال�شراكة مع العامل
املتقدم يف املجال.
تا�سع ًا � :أه�م�ي��ة تبني معايري علمية ناجحة يف
اختيار ال�شراكات اال�ست�شارية وبيوت اخلربة من �أجل
�ضمان نقل �أف�ضل احللول للمدينة العربية وكذلك و�ضع
منهجيات و�أطر م�ستدامة للتعاقد مع كربيات ال�شركات
املنفذة مل�شاريع التحول من النفايات �إىل طاقة.
ع��ا��ش��ر ًا  :العمل على و��ض��ع دل�ي��ل متكامل ينظم
�سيا�سات و�آليات و�إجراءات التحول الأمن من النفايات
�إىل طاقة م�شتم ًال على �ضوابط التخطيط والتنفيذ
وال�صيانة وم�ؤ�شرات الأداء وفق �أف�ضل املمار�سات.
احل� ��ادي ع���ش��ر :ال�ع�م��ل ع�ل��ى ا��س�ت�ق�ط��اب وحتفيز
ال�شراكات مع القطاع اخلا�ص ذوي اخل�برة من �أجل
تبني العالقة الإيجابية مع امل��دن والبلديات و�إتاحة
فر�ص اال�ستثمار املتوازن للنفايات للقطاع اخلا�ص مبا
يتالءم مع املنفعة املتبادلة .
الثاين ع�شر :االهتمام بدرا�سة كافة االبعاد البيئية
واالجتماعية والقانونية واال�ستثمارية عند تقييم
م�شاريع التحول من نفايات �إىل طاقة.
الثالث ع�شر� � :ض��رورة االه�ت�م��ام بتوثيق امل��ادة
العلمية للم�ؤمتر وتعميمها ون�شرها على جميع املدن
والوزارات والدوائر و البلديات وال�شركات واملنظمات
ذات العالقة بالنفايات والطاقة.
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من خالل الربامج املخ�ص�صة للتوعية البيئية وال�صحية

�سيبكـو للبيئـة تكافـح العـدوى مبدينـة جـــدة
بالتعاون مع قطاع �شمال غرب الإ�شرايف بال�صحة
العامة بجدة وبح�ضور م�ساعد مدير ال�ش�ؤون ال�صحية
بجدة لل�صحة العامة الدكتور خالد ب��اواك��د �أطلقت
ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو
للبيئة) معر�ض ًا توعوي ًا ب�أحد املوالت التجارية مبدينة
جدة للتعريف عن دور ال�شركة يف جمال حماية البيئة
عامة ويف جمال مكافحة العدوى خا�صة من خالل قدرة
ال�شركة على تنفيذ الربنامج الوطني للتخل�ص الآمن
من املخلفات الطبية.
ً
ً
وق ��دم متخ�ص�صي ال�شركة ��ش��رح�ا واف �ي �ا ل��زوار
املعر�ض م��ن ال�ع��ائ�لات ع��ن �آل�ي��ة التخل�ص الآم ��ن من
امل�خ�ل�ف��ات الطبية و دور ال���ش��رك��ة ال��رائ��د م��ن خ�لال
التدريب والتوعية للعاملني يف القطاع ال�صحي ومت
تزويد زوار املعر�ض بالهدايا الرتويجية التي تقدم
ر�سائل توعية بيئية و�صحية جلميع �أفراد املجتمع بدء
من الأطفال وحتى الكبار لرفع م�ستوى الوعي البيئي
وال�صحي لهذه ال�شرائح امل�ستهدفة.
و�أو��ض�ح��ت م�شرفة قطاع �شمال غ��رب الإ��ش��رايف
بال�صحة العامة الدكتورة عال عبدالر�شيد� ،أن الفعاليات
ت �ه��دف ل��رف��ع درج ��ة ال��وع��ي ال���ص�ح��ي ل ��دى املجتمع
وتوعيتهم بالأمناط ال�صحية ال�صحيحة ،و�أهمية دور
التوعية بالأمرا�ض وكيفية الوقاية منها.
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�سيبكو للبيئة تقيم
دورة تدريبية ملن�سوبي
القوات امل�سلحة
يف �إطار الدورات التدريبية التي تقدمها ال�شركة
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)
قامت ال�شركة بعمل دورة تدريبية عن كيفية التخل�ص
الآمن من النفايات الطبية اخلطرة وذلك مب�ست�شفى
الأمري �سلطان للقوات امل�سلحة باملدينة املنورة وقد
نالت ر�ضا وا�ستح�سان احلا�ضرين من اال�ست�شاريني
والفنيني والطاقم الطبي بامل�ست�شفى.

من خالل دورها الفعال يف التوا�صل مع ذوي ال�شان البيئي

�سيبكو للبيئة ت�ست�ضيف
املهتمني بالبيئة
ا�ست�ضافت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو
للبيئة) عدد من املهتمني بال�ش�أن البيئي ومنهم الدكتور ح�سن الغامدي
من من�سوبي وزارة ال�صحة والذي يبا�شر عمله يف مركز مراقبة
ال�سموم والكيمياء الطبية ال�شرعية مبحافظة جدة و�شاركه يف اجلوله
ال�ضابط البحري خالد الغامدي ،و�شملت الزيارة مرافق االدارة العامة
ومركز التدريب البيئي وق�سم املراقبة واملتابعة وم�صنع �سيبكو
للبال�ستيك واملجمع البيئي برابغ ومرافقه اال�سا�سية ،مثل« :حمطة
معاجلة املخلفات الطبية ووحدات االك�سدة احلرارية وجممع املرادم
البيئية» ومت عمل �شرح موجز الهم الن�شاطات واالعمال البيئية القائمة
والية العمل البيئي ،وابدى الزوار �سعادتهم واعجابهم مبا �شاهدوه
من عمل بيئي احرتايف يطبق على ار�ض اململكة وبكفاءات وطنية.

من خالل ال�سعي الختيار العمالة بعناية خا�صة لتلبي احتياجات ال�شركة

جلنة من االدارة العامة ال�ستقطاب االيدي العاملة
يف خطوة تهدف منها ال�شركة ال�سعودية اخلليجية
حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) اىل الت�أكد من ا�ستقدام
عمالة م�ؤهلة وذات مهارة ،فقد وقعت اتفاقية مع احد ا�شهر
مكاتب اال�ست�شارات االدارية يف الهند الختيار وتدريب
العمالة قبل قدومها اىل اململكة ملبا�شرة العمل ،وقد قامت
ال�شركة بار�سال جلنة مكونة من مدير ادارة الت�شغيل
والنقل ومدير ادارة املوارد الب�شرية لعمل االختبارات
الالزمة واملقابالت ال�شخ�صية وحتديد امل�ؤهلني للقيام
باعمال ال�شركة يف اململكة وذلك وفق ا�شرتاطات خا�صة
تتالئم مع متطلبات ال�شركة وترتقي بجودة العمل البيئي
والتي ت�سعى ال�شركة اىل تطبيقه وفق اعلى املعايري
البيئية املعتمدة.
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