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حا�سلة على االعرتافات الدولية يف اجلودة
اأيو  يف اجلودة البيئية
اأيو  يف ال�سحة وال�سالمة املهنية
اأيو  يف اجلودة االإدارية واملالية
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املقاالت والبحو املن�سورة تع عن راأي اأ�سحابها وال تع
بالسرورة عن راأي اأو توجه ل�سركة �سيبكو للبيئة
ال�ستقبال م�ساركاتكم ومقرتحاتكم ناأمل التوا�سل
من خالل اليد االإلكرتو

PR@Sepcoenvironment.com

اأم القشي ي�شتقبل اأعشاء من جمل�ض اإدارة �شيبكو للبيئة
ا�ستقبل �ساحب ال�سمو امللكي االأمري الدكتور
في�سل بن م�سعل بن �سعود بن عبدالعي اأمري
منطقة الق�سيم قر االإمارة ,فريق جمل�س اإدارة
ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
(�سيبكو للبيئة) ثله بعسوها املنتدب لل�سركة
املهند�س ع��ادل �سا باديب ,ال��ذي ق��دم لل�سالم
ع�ل��ى � �س �م��وه ,وع��ر���س م �� �س��روع��ات وخ��دم��ات
ال�سركة املتلفة.
ورح ��ب ��س�م��وه باملهند�س ب��ادي��ب ,م�سيد ًا
ا �ساهده خ��الل العر�س من جهود واأه��دا
ال�سركة ,الذي يو�س بكل �سفافية اللغة البيئية
امل�ب���س�ط��ة ,لن�سر التثقيف وال��وع��ي البيئي,
والنهو�س ب�اأف��راد املجتمع كافة بيئي ًا ,مقدر ًا
�سموه ه��ذه العمل الكبري ال��ذي تبذله ال�سركة
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة يف توعية
وتثقيف املجتمع.
الفت ًا �سموه االنتباه اإ اأهمية تظافر اجلهود
والتعاون البناء فيما ي�س مو�سو البيئة,
متمني ًا لهم دوام العون والتوفيق ,واأن يثمر
اللقاء بكل م��ا ه��و ن��اف��ع ومفيد خل��دم��ة البيئة,

وحمايتها يف املنطقة خا�سة ويف اأرجاء وننا
الغايل كافة.
من جانبه ,رفع عسو جمل�س االإدارة العسو
املنتدب لل�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�سيبكو للبيئة) املهند�س عادل �سا باديب
�سكره ل�سمو اأمري املنطقة على ح�سن اال�ستقبال,

موكد ًا اأنه ما تلقاه من توجيهات وتو�سيات نرية
م��ن قبل �سموه �ستكون ل��ه نا�س ًا يف تطوير
حماية البيئة لدى ال�سركة ,م�سري ًا اإ حر�س
�سموه للحفا على بيئة الون ,واهتمامه بكل
ما يتعلق ببيئة منطقة الق�سيم ,راجي ًا من الله
التوفيق للجميع ,واأن يحفظ بالدنا من كل �سوء.

�أقي اة �ملاشر�� ل شتش� مل�  لا املة �ملو

�شيبكو للبيئة ت�شار  التقى التش لليو العا ل�شرا الد
�ساركت �سيبكو للبيئة يف امللتقى التحسريي لليوم العاملي
ل�سران الدم الذي اقيم بقاعة املحا�سرات الكى �ست�سفى
امللك فهد العام باملدينة املنورة حي  مناق�سة فكرة امل�سرو
االأ�سا�سية التي �ستطبق على ار�س الواقع بطريقة مبتكره لب
الوعي وم��دى خطورة املر�س و��ر الوقاية منه ويف ختام
امللتقى او�س مدير اعمال املنقطة ال�سمالية ال�سيد /في�سل
احلارثي عن دور ال�سركة بامل�ساهمة يف جميع املجاالت التي
ت�س البيئة وان ال�سركة �سباقة دائما يف ب الوعي البيئي
جلميع �سرائ املجتمع.



�أشو� أو لشت�مة 
�لر� لتاة الشر� أوش

اتتا فعاليات قة اقة ا�شتقبل
والعاية لليا واإيكو وي�ش

ا�ستسا مرك اأبوبي الوني للمعار�س,
فعاليات القمة العاملية التا�سعة لطاقة امل�ستقبل,
والقمة العاملية الرابعة للمياه ,التي تنعقد ب�سراكة
مع هيئة مياه وكهرباء اأبوبي ,ومعر�س ومور
اإيكو وي�ست الثال الإدارة النفايات ,الذي يقام
ب�سراكة مع مرك اإدارة النفايات باأبوبي تدوير,
وذل��ك �سمن فعاليات اأ�سبو اأبوبي لال�ستدامة,
الذي ا�ستسافته م�سدر ,من  اإ  يناير املا�سي
وا�ستعدت الفعاليات الثال املتامنة ال�ستقبال ما
ييد على  األف ًا من احلسور ,بينهم اأك من 
هيئة وزارية وزوار من اأك من  بلد ًا ,فس ًال
عن  جهة عار�سة من اأك من  بلد ًا ,وذلك
من �ستى االأ�سوا العاملية والرئي�سة ,مثل اململكة
العربية ال�سعودية وم�سر واملغرب والهند .وت�سكل
فعاليات اأ�سبو اأبوبي لال�ستدامة حمرك ًا دافع ًا
لفر�س االأعمال التجارية املتعلقة باال�ستدامة يف
قطاعات الطاقة واملياه واإدارة النفايات نطقة
ال���س��ر االأو� �س�� و��س�م��ال اإف��ري�ق�ي��ا .و��س�ه��د حفل
االفتتاح الر�سمي ,كلمة للرئي�س املك�سيكي اإنريكه
بينيا نييتو ,بحسور االأم�� العام ل�الأ املتحدة
بان كي مون ,اإ جانب رو�ساء دول بينها املغرب
ونيجرييا وب��االو وج��ر ك��وك و�سي�سل و�سربيا
وكو�سوفو و�سهد ملتقى اأبوبي لالإجراءات العملية
خالل اأ�سبو اأبوبي لال�ستدامة انعقاد اجتما
رفيع امل�ستوى يهد اإ حتويل االأهدا العاملية
املتعلقة بتغري املنا ال��واردة يف اتفاقية باري�س
ب�ساأن التغري املناخي واأجندة التنمية امل�ستدامة
 اإ� سيا�سات قابلة للتنفيذ وذلك ا�ستكما ًال
للخم ال��ذي �سهدته ال ��دورة احل��ادي��ة والع�سرون
املا�سية من القمة العاملية للمنا التي عقدت ال�سهر
املا�سي يف باري�س .ويتناول برام املورات يف
امللحة والفر�س ال�سانحة
هذه الفعاليات التحديات 
ع حماور رئي�سة ت�سمل ال�سيا�سة واال�سرتاتيجية,
وال�سوون املالية والتمويل ,وامل�ساريع والفر�س
اال�ستثمارية ,والتقنيات واالبتكار .وقال القائمون
على تنظيم اأ�سبو اأبوبي لال�ستدامة اإن ثمة
��و ًا م�سهود ًا يف اأع ��داد امل�سرتين والعار�س
والوار امل�سجل وتنو عهم ,اإذ بل النمو يف عدد
اجلهات التي تعتم اإبرام �سفقات �سراء يف احلد

 لي�سل اإ  جهة من  بلد ًا ,يف ح
��ا ع��دد االجتماعات امل�ج��دول��ة التي ي�ستسيفها
احل��د بن�سبة  لتتجاوز  اآال اجتما.
وت�سمل اأ�سوا املنتجات الرئي�سة �سو الكفاءة
يف ا�ستدام الطاقة يف املبا ,و�سو وح��دات
االأل��واح الكهرو�سوئية لتوليد الكهرباء من الطاقة
ال�سم�سية .وق��ال ناجي احل ��داد ,مدير الفعاليات
يف القمة العاملية لطاقة امل�ستقبل والقمة العاملية
للمياه واإيكو وي�ست اإن اأو�سع دورات اأ�سبو
اأبوبي لال�ستدامة جمعت حتت مظلتها هذا العام
قادة القطا و�سانعي ال�سيا�سات وامل�ستثمرين ن
�سيعملون على اإيجاد حلول ويلة االأمد ت�ساعد يف

الت�سدي للتحديات التي تواجه قطاعات الطاقة
واملياه والنفايات ,فس ًال عن دعم خط اال�ستدامة
يف املنطقة ,ودف��ع عجلة االأع �م��ال التجارية لدى
ال���س��رك��ات االإق�ل�ي�م�ي��ة وال�ع��امل�ي��ة .وي��س� م اأ��س�ب��و
اأبوبي لال�ستدامة والقمة العاملية لطاقة امل�ستقبل,
يف جديدهما هذا العام ,معر�س ًا للطاقة ال�سم�سية
يعر�س اأح ��د التقنيات يف ه��ذا امل �ج��ال ,واآخ��ر
للنقل امل�ستدام يتناول تقنيات الكفاءة يف ا�ستهالك
الوقود باملركبات ,كما ي�ستسيف املنتدى امل�سري
لطاقة امل�ستقبل ,الذي يعر�س الفر�س املتاحة يف
��س��و الطاقة امل�ت�ج��ددة يف م�سر ,ومنتدى مدن
امل�ستقبل ,الذي يتناول اأفسل ار�سات اال�ستدامة
احلسرية على ال�سعيد العاملي ,عالوة على فعالية
حوارية اأخرى مت�س�سة تتناول كفاءة ا�ستدام
الطاقة .وتعتم القمة العاملية للمياه ,من جانب
اآخر ,مناق�سة الهو ة ب العر�س والطلب على املياه
يف منطقة ال�سر االأو�س ,اإ�سافة اإ ا�ستعرا�س
ال�ت�ح��دي��ات وال�ف��ر���س يف جم��ال ا��س�ت��دام��ة امل�ي��اه.
بدوره ,ا�ستسا معر�س ومور اإيكو وي�ست
يف دورته الثالثة االجتما الثا للبلديات ,الذي
تناول بالنقا�س م�سائل اإع��ادة ا�ستدام النفايات
والتقليل منها وتدويرها ,بغية تطوير �سبل التعاون
ب بلدان ال�سر االأو�س و�سمال اأفريقيا يف هذا
املجال.



�أقي شتش� مل ال تو

�شيبكو للبيئة ت�شار  اليو العا للتود
اأفتت الق�سم التثقيفي �ست�سفى امللك خالد
موخر ًا معر�سا نا�سبة اليوم العاملي للتوحد
اأفتتحه مدير ال���س�وون ال�سحية ال�سيدال
حممد الطويلعي ,ومدير م�ست�سفى امللك خالد
بالنيابة اال�ستاذ ار ال�سحلي ,ومدير التوعية
ال�سحية عطالله العمرا.
هذا وا�ستمل املعر�س ال��ذي جاء �ساركة
�سيبكو للبيئة وج��ام�ع��ة ت �ب��وك ,وكلية الغد,
وم�ست�سفى ال � ��والدة و االأ� �ف ��ال ,وال�سحة
النف�سية ,وم�ع�ه��د � �س��وت ال�ف�ج��ر ,وال�ت�اأه�ي��ل



ال���س��ام��ل ,وم��در� �س��ة احل��ادي��ة ع���س��رة للبنات,
والثانوية الثانية ,وجمعية امللك خالد اخلريية,
واأخ��ريا الفنانة الت�سكيلية حنان العلي ,على
األ �ع��اب ور� �س��وم��ات وب��ر� �س��ورات تثقيفية عن
التوحد.
تلل املعر�س تقد ق�سيدة �سعرية للطفلة
��ال ف ��ر ,كما تقدمت رئي�سة ق�سم التثقيف
ال�سحي وامل�ث�ق�ف��ة ال�سحية ح �م��ده ال�ب�ل��وي,
وامل�ث�ق�ف��ة ال�سحية �سليمه ال �ب �ل��وي ,بال�سكر
اجليل لكافة من �ساهم يف جناح املعر�س.

واأك��دت حمده البلوي ,على اأهمية تعريف
املجتمع بالتوحد خا�سة مع ازدياد عدد امل�ساب
ونق�س يف املراك املوهلة للعال فيما اأ�سارت
”العمرا “اإ اأن تكاتف اجلهود املبذولة ب
كافة القطاعات ي�سهم يف تقليل االإ�سابة و�سبب
لنجاح عملية التوعية.
و تكر� سركة �سيبكو للبيئة بدر وذلك
مل�ساركتها يف هذه املنا�سبة الهامة نطقة تبوك
وم�ث��ل ال�سركة م��دي��ر ال�ف��ر االأ� �س �ت��اذ� /سال
املحسار.

مت التوقيع مع وكيل �شركة �أملانية

�سيبكو للبيئة توقع عقد �شراء معدات
ثقيلة لت�شغيل م�شاريعها

اب��رم��ت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
(�سيبكو للبيئة) عقد �شراء معدات ثقيلة تنا�سب اعمالها حاليا
وتلبي احتياجات الت�شغيل ب�أعلى معايري اجلودة يف االداء,
وي��أت��ي ذل��ك ا�ستكماال ملنظومة ا�سطول ال�شركة املتنامي
والذي ي�شكل احدى دعائم جناح ت�شغيل امل�شاريع وبحثت
ال�شركة عن موا�صفات خا�صة لطبيعة عمل خا�صة وهي�أت
فريق لت�شغيل تلك املعدات بعد تهيئتهم واعطائهم التدريب
املالئم �سواء بطبيعة العمل بهذه امل�ع��دات او االج��راءات
االحرتازية واجراءات ال�سالمة.

ن�شرة الأر�ض تتلقى �شكر وتقدير حملي ًا
من رئي�س جمل�س ال�شورى ودولي ًا من
حمافظ الإ�سكندرية والأمانة العامة
جلامعة الدول العربية
تلقت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية
حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) خطاب
�شكر من معايل رئي�س جمل�س ال�شورى
ال�سعودي الدكتور /عبدالله بن حممد بن
�إبراهيم �آل ال�شيخ ،و�أ�شاد معاليه باجلهد
ال��ذي تبذله ال�شركة يف جم��ال الإع�ل�ام
البيئي املقروء .ومن حمافظ الإ�سكندرية
بجمهورية م�صر العربية ال��دك�ت��ورة/
�سعاد اخل��ويل التي �أعربت عن �شكرها
وتقديرها لإدارة �شركة �سيبكو للبيئة
على حر�صها على ن�شر التثقيف والوعي
البيئي والنهو�ض بكافة �أف��راد املجتمع
و�أ� �ض��اف��ت �أن ال�ن���ش��رة �إ� �ض��اف��ة ج��دي��دة
للتوعية البيئية.
ومن مدير �إدارة املنظمات واالحتادات
العربية بجامعة الدول العربية الأ�ستاذ/
حممد خري عبدالقادر الذي �أ�شاد بجهود
ال�شركة يف جمال حماية البيئة باملنطقة
العربية وح�سن وكفاءة �إع��داد الن�شرة
التي ت�صدر عن �إدارة العالقات العامة
بال�شركة داعي ًا بالتوفيق ملا فيه م�صلحة
العمل العربي امل�شرتك.
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ش ر�م مة �ملتع راة شيو لية

دورة "اأ�شا�شيات ومباد التعقي  ارا الشية"
و ال�شوو الشية افة دة
برعاية �سركة �سيبكو للبيئة د�سنت ال�سوون
ال�سحية حافظة ج��دة دورة يف اأ�سا�سيات
وم�ب��اد التعقيم يف امل��راك�� ال�سحية رك
ال�ت��دري��ب واالب�ت�ع��ا ال�ت��اب��ع ل ��وزارة ال�سحة
بجدة و بدء الدورة باإعطاء نبذة عن االأدوات
امل�ستدمة يف اجلراحة ومن ثم التحد عن
كيفية الوقاية من العدوى واحلماية ال�س�سية
واالع �ت �ب��ارات البيئية لكيفية حتسري ونقل
وتين مواد التعقيم وكيفية ا�ستدام املواد
يف التنظيف وال�ت�ع�ق�ي��م وال �ت �اأك��د م��ن نظافة
وت�ع�ق�ي��م اأدوات اجل ��راح ��ة وك�ي�ف�ي��ة حفظها
وريقة التعقيم بالبار.
واأ�� �س ��اد امل �� �س �وول�� ب��ال �� �س �وون ال�سحية
ب�سركة �سيبكو للبيئة ورعايتها لهذا احلد
وتقد كافة اإمكانات ال�سركة خلدمة وزارة
ال�سحة مقدم لل�سركة �سهادة �سكر وتقدير 
اإ�ستالمها من قبل مدير املنطقة الغربية ب�سيبكو
للبيئة وليد نوح.

اتال تني مرال
م�شرو ان�شاءات مرد مشاة
ارامكو ال�شعودية
ان�ه��ت بنجاح ول�ل��ه احل�م��د ال�سركة ال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) املراحل
االو والثانية والثالثة وب��داأت الت�سغيل اجلئي
للم�سرو كامال وذل��ك وفق ماهو ط له ووفق
اجل��دول المني للم�سرو وال�ت��ي ب��داأ بالت�سغيل
التجريبي واحلقتها بالت�سغيل الفعلي وقيا�س االداء
والتي اهرت مو�سرات قيا�س االداء نتائ متمية
عك�ست اجلهود التي بذلتها �سيبكو للبيئة الإهار
هذا امل�سرو بال�سكل املطلوب ونالت عليه العديد
م��ن االإ��رائ��ات وق��د تقدمت بعس اجل�ه��ات بطلب
عك�س التجربة الناجحة لهذا امل�سرو ا تطبيقها
ببعس املواقع االخرى لعدد من املناق والتي بداأت
ال�سركة االن بعمل الدرا�سات واخلط الت�سغيلية
لهذه امل�ساريع امل�ستقبلية والتي تعز التكامل البيئي
التي ت�سعى ال�سركة لتحقيقه والتي اك�سبتها الريادة
يف تطبيق االجنازات البيئية عايري عالية.



اإدارة النايات الشلبة ب�شكل اقتشاد
بالغرفة التارية الشناعية بدة
حسر وفد من ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة الندوة التي نظمتها الغرفة التجارية ال�سناعية
بجدة بالتعاون مع مرك املبدعون للدرا�سات والتدريب
بجامعة امللك عبد العي بعنوان "اإدارة النفايات ال�سلبة
ب�سكل اقت�سادي" حي قدم الندوة الف�سور/جيم�س
ايرلند والدكتور �/ستيف فاريالت من جامعة جال�سكو
باململكة املتحدة باإ�سرا الدكتور /ع�سام ح�سن كوثر من
جامعة امللك عبد العي بجدة.
و مثل ال�سركة باحلسور كال من االأ�ستاذ ح�سن العمري
من اإدارة الت�سغيل والنقل واالأ�ستاذ حممد ف��ادا من
اإدارة الت�سويق و تسمنت الندوة اإدارة النفايات ال�سلبة
ب�سكل اقت�سادي والتل�س منها ,ودرا�سة �سبل الوقاية,
واإع��ادة اال�ستدام والتدوير ,وت�سميم معامل الت�سميد
وامل �ح��ار امل� ��ودة � ع��دات ملعاجلة ال �غ��ازات املنبعثة
منها ,وت�سميم املكبات املالئمة و�سبل ادارتها ومراقبتها.
و��رى ال�ي��وم اأب�ح��ا ح��ول معاجلة النفايات واإع��ادة
تدويرها يف م�سادرها والتي توفر فر�س عمل للكوادر
الب�سرية وقيمة مسافه لالقت�ساد.

ش نشااا �ملتوة  ر�م
�لتوية ومة �ملتع
�ساركت ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�سيبكو للبيئة) يف معر�س �سالمة املر�سى
دينة امللك عبد الله الطبية كة املكرمة والذي اقيم
بنى االدارة االكادية بامل�ست�سفى الت�س�سي,
والقى جناح ال�سركة حسور كثيف من كافة �سرائ
املجتمع وقدمت ال�سركة �سرحا مف�سال عن خدماتها

�شيبكو للبيئة ت�شار عر�ض �شمة ار�شى
دينةال عبد ا البية
البيئية ودورها الوني اه حماية بيئة الون.
وق ��د ت��وق��ف م��دي��ر ع ��ام م��دي�ن��ة امل �ل��ك ع�ب��د ال�ل��ه
الطبية ومدير ادارة اجل��ودة ومدير ادارة ال�سالمة
ومدير الت�سغيل وال�سيانة ومدير برنام النفايات
الطبية وعدد من مدراء االدارات واالق�سام باملدينة
وا�ستمعوا ا� سرح خدمات �سيبكو للبيئة داخل

امل��دي �ن��ة ومل �ح��ة اله ��م امل �� �س��اري��ع ال�ب�ي�ئ�ي��ة احل��ال�ي��ة
لل�سركة ,واجلدير بالذكر ان ال�سركة تهتم بالتواجد
يف امل�ع��ار���س ال�ت��ي ت�ق��ام داخ ��ل املن�سئات الطبية
واال� �س��وا واالم��اك��ن العامة ب�ه��د زي ��ادة الوعي
البيئي لكافة �سرائ املجتمع وتعي مفاهيم البيئة
وخطر امللوثات ور احلماية والوقاية منها.



ع على اأمن ايا
 ا شا ا
وجب اآخر االإح�سائيات فاإن كمية املياه العذبة املتاحة
لالإ�ستغالل يف العا تقدر بنحو  كيلومرت مكعب ,وهي
كمية كافية ل�سد اإحتياجات �سكان العا لعقود مقبلة ,اإال اأن عدم
التكافو يف توزيع املاء يف العا هو ال�سبب الرئي�سي لل�س يف
بعس االأماكن ,حي يقدر اأن نحو  يف املائة من �سكان العا
يعي�سون يف مناق �س مائي ,وبحلول �سنة م يتوقع اأن
ترتفع هذه الن�سبة نتيجة اليادة ال�سكانية اإ  يف املائة,
واأن يعا نحو  بالي� س�س يف  بلد ًا من نق�س املياه
ويرج البنك الدويل اأن يرتفع الرقم اإ  مليارات ن�سمة �سنة
م.
و�سنفاجاأ ح ندرك اأن ثلثي املياه العذبة حوايل ( )
جممدة يف القطب ال�سمايل واجلنوبي ,بحي ال ي�ستفيد منها
االإن�سان حالي ًا ,كما اأن املياه اجلوفية ت�سكل ن�سبة  من
املياه العذبة ,واأن اأقل من  من املياه هي املتجددة يف االأنهار
والبحريات ,وهي ن�سبة �سئيلة مقارنة بن�سب املياه العذبة
ري امل�ستغلة بتات ًا ,لقد تساعف �سكان العا ثالثة مرات منذ
القرن الع�سرين اإ العقد احلايل من القرن احلادي والع�سرين
واأزداد تبع ًا لذلك االإ�ستهالك اليومي للمياه العذبة التي يحتا
اإليها االإن�سان ,وللمفارقة ف �اإن اأك�� اإ�ستهالك للمياه العذبة
بوا�سطة االإن�سان يتم يف الراعة اإذ ي�ستهلك من املياه العذبة
( ما ب  اإ  يف منطقتنا العربية ) وتليها ال�سناعة.
اأعلنت االأ املتحدة اأن العقد م – م هو عقد
(املاء الأجل احلياة) واأ�سار تقرير االأ املتحدة اأن خم�س �سكان
كوكب االأر���س يفتقدون املياه ال�ساحلة لل�سرب ب�سبب �سوء
اإدارة امل��وارد حي يعي�س فقراء العا على اأقل من جالون
ون�سف من املياه يف اليوم ,وهو ما يعادل واح��د من ثالث
من االإ�ستهالك اليومي للدول الغنية ..وحالي ًا اأ�سبحت م�سكلة
املياه تت�سدر هموم �سكان العا ,فنجد اأك من خم�س �سكانه
يعانون من اأزم��ة توفر املياه العذبة والنقية ,ا �سيجعل
ال�سرا القادم يف العا هو حول ال�سيطرة على م�سادر املياه.
يحتل الون العربي ع�سر م�ساحة الياب�سة ,وي�سنف من
املناق الفقرية يف م�سادر املياه العذبة ,ففيه  فق من
كل اجلريان ال�سطحي للمياه (اأودي��ة واأن�ه��ار) ,وح��وايل 
من اإجمايل االأمطار يف العا ,وينعك�س فقر الون العربي
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يف م�سادر املياه على التاأم املائي للفرد الذي يجب اأن ال يقل
عن األف مرت مكعب �سنوي ًا وفق ًا للمعدل العاملي ,لكن متو�س
ح�سة االإن�سان العربي يف جل البالد العربية يبل خم�سمائة
مرت مكعب يف العا.
�س امل�ي��اه كبري يف ال�ب��الد العربية لكن اململكة العربية
ال�سعودية ح�سة الفرد فيها مرتفعة ب�سورة كبرية فمعدل
اإ�ستهالك الفرد ال�سعودي من املياه يومي ًا يف اإح�ساء جرى
منت�سف ع��ام م ي�سل ح��وايل  ل��رت ًا وه��و من اأك
املعدالت يف العا ,وتقع مبا�سرة بعد اأمريكا  وكندا 
وتتفو على اإيطاليا  وبقية دول العا املتقدم.
ويعى اإ�ستهالك الفرد يف اململكة العربية ال�سعودية املرتفع
الذي يقع يف قائمة اأعلى الدول املتقدمة ل�سبب اأو ًال الأن اململكة
اأك�� منت ملياه التحلية على نطا العا ,وثاني ًا الأن تكلفة
املياه للفرد زهيدة الثمن فحكومة اململكة تدعم املياه بال
ائلة ,يهدر منها يف املقابل كميات كبرية من مياه ال�سر
ال�سحي والتي ال تعال وال ي�ستفاد من تدويرها بالقدر الكايف.
كما اأن من االأم��ور الهامة ج��د ًا التي ينبغي اأن يتم توعية
املجتمعات بها ,بحي ت�سن القوان التي ت��ودي اإ هذا
الرت�سيد ومن ذلك مث ًال فر�س مبال مالية ت�ساعدية يف فواتري
االإ��س�ت�ه��الك يف امل ��دن وال�سيطرة على م�ي��اه االأودي� ��ة وع��دم
تعريس املياه فيها للهدر واإ�ستدام تقنيات يف الراعة تقلل
من اإ�ستهالك املياه.
وك�م���س��ادر اإ��س��اف�ي��ة للمياه فقد ب ��داأت بعس ال���دول يف
ال�سنوات االأخ��رية يف اإج��راء البحو اجل��ادة حول اإمكانية
اإ�سقا االأمطار اإ�سطناعي ًا ,ولكن هذه االأفكار ال ت��ال ور
االأبحا ,الأنها مكلفة للغاية يف الوقت احلا�سر ,وتبقى م�ساألة
اإع ��ذاب مياه البحر (التحلية) اإح��دى اآخ��ر واأفسل احللول
املقرتحة ,واملياه ه��ذه كافية للغاية اإذ اأن ��ون املياه يف
البحر تيد على ثلثي املياه يف االأر�س ,ومن يدري فقد تقوم
االأج �ي��ال املقبلة ب �اإذاب��ة امل ���ون الهائل للمياه العذبة يف
القطب ال�سمايل واجلنوبي واإنقاذ الب�سرية من �س املياه
وتفادي ًا حلدو ع�سر جليدي يف اآن واحد.



Saudi Gulf Environmental Protection Company

P.O. Box: 3394 Jeddah 21471 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 (12) 2899108 Fax: +966 (12) 2885510 E-mail info@sepcoenvironment.com

