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الهيئة العامة للأر�ساد وحماية البيئة تبحث
تقييم التدهور البيئي يف اململكة
�سيبكو للبيئة ت�سخر اإمكانياتها لتنفيذ روؤية وزارة التعليم
لتطوير مناهج املهارات البيئية والتنمية امل�ستدامة










 




 


  
 


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

امل�شرف العام
م.عادل �سامل باديب
الع�ضو املنتدب

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

�سيبكو للبيئة ت�سخر �إمكانياتها لتنفيذ ر�ؤية وزارة التعليم
لتطوير مناهج املهارات البيئية والتنمية امل�ستدامة

الوفد الوزاري من التعليم مع جمل�س �إدارة �سيبكو للبيئة

ق��ام وف��د رف�ي��ع امل�ستوى م��ن وزارة
التعليم باململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�سعودية
ب��االج�ت�م��اع م��ع جمل�س �إدارة ال�شركة
ال���س�ع��ودي��ة اخلليجية حل�م��اي��ة البيئة
(�سيبكو للبيئة) مبقر الإدارة العامة بجدة
يوم اخلمي�س املوافق 2016/5/26م.
وذل���ك مل�ن��اق���ش��ة ��س�ب��ل ال �ت �ع��اون بني
وزارة التعليم و�شركة �سيبكو للبيئة يف
الربامج ذات التعاون امل�شرتك املعنية
بن�شر الوعي البيئي بني طالب املرحلة
الثانوية و�ضم االجتماع كل من وكيل
ال ��وزارة للمناهج وال�برام��ج الرتبوية
الدكتور /حممد عطيه احلارثي وامل�شرف
ال �ع��ام ع�ل��ى م �� �ش��روع ال �ن �ظ��ام الف�صلي
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للتعليم الثانوي خالد �صالح القري�شي
والع�ضو املنتدب ل�شركة �سيبكو للبيئة
املهند�س /عادل �سامل باديب و�أع�ضاء من
جمل�س الإدارة.
و�أب��دى وف��د وزارة التعليم �إعجابه
بالتطور الهائل يف املجال البيئي التي
و�صلت �إل �ي��ه �سيبكو للبيئة م��ن خالل
م�شروعاتها وخططها اال�سرتاتيجية
التي عملت على توطني ال�صناعة البيئية
يف اململكة وت�صديرها لبع�ض ال��دول
العربية ب�سواعد املخل�صني م��ن �أبناء
الوطن.
وق��د ��س�خ��رت �إدارة �سيبكو للبيئة
ك��اف��ة الإم �ك��ان �ي��ات يف ال���ش��رك��ة لتنفيذ

ر�ؤى وتوجهات الوزارة لتطوير مناهج
امل �ه��ارات البيئية والتنمية امل�ستدامة
وو�ضع الأدل��ة الإر�شادية التي تخت�ص
ببناء قدرات املعلمني من خالل التدريب
والبحث العلمي ومتابعة تنفيذ الأن�شطة
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ب ��امل ��دار� ��س ل�ل�ت�غ�ل��ب وت�ق�ل�ي��ل
الت�أثريات البيئية الناجتة عن الأن�شطة
الب�شرية وذل��ك لإع��داد جيل على �إط�لاع
ب�أحدث التطورات والتقنيات يف الإدارة
البيئية من خالل كربى ال�شركات العاملة
يف جمال حماية البيئة باململكة.وجاري
التن�سيق ب�ين �سيبكو للبيئة ووزارة
التعليم لتوقيع اتفاقية تعاون م�شرتك
مل�شروعات التعلم البيئي.

لتي ادا
او ع اد
الس وادا
وية امة


البيئة والسحة والطاة ملث وزار مرتب بحياة
اإن�سان للو�سو اإ م�ستقب زاهر وتنمية م�ستدامة

م .عبدالرحمن الف�صلي
وزير البيئة وامليا والزراعة

ان� �ط ��الق ��ا م ��ن ح ��ر� ��س خ � ��ادم احل��رم��ني
ال�صريفني امل�ل��ك �صلمان ب��ن عبدالعزيز ال
��ص�ع��ود� حفظه الله� على ا��ص�ت�م��رار م�صرية
التنمية والتطوير التي داأب��ت عليها بالدنا
ول�ل��ه احل�م��د وامل �ن��ة م�ن��ذ ت��وح�ي��ده��ا ع�ل��ى يد
املوؤ�ص�س امللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال
�صعود رحمه الله ومن بعد اأبنائه الربرة  ،فقد
وا�صل خادم احلرمني ال�صريفني � وفقه الله �
هذ امل�صرية يف اإط��ار ا�صرتاتيجية متكاملة
ووف��ق خطط مدرو�صة و�صعت بعد اإج��راء
العديد م��ن ال��درا��ص��ات املتخ�ص�صة ،والتي
ب ��داأت اأوىل ث�م��اره��ا ب �اإع��ادة هيكلة اأج�ه��زة
جمل�س ال��وزراء واإلغاء العديد من املجال�س
والهيئات واللجان واإيجاد جمل�صني اأحدهما
لل�صوؤون ال�صيا�صية واالأمنية واالخر لل�صوؤون
االقت�صادية والتنمية اللذين با�صرا مهامهما
مبا يخدم م�صالح الوطن واملواطنني .
وام� �ت ��داد ا ل��ذل��ك وم��ن منطلق التطوير
امل�صتمر وان�صجام ا مع روؤية اململكة العربية
ال�صعودية ( )2030ت اإعادة درا�صة هيكلة
بع�س ال� ��وزارات واالأج �ه��زة واملوؤ�ص�صات
والهيئات العامة مبا يتوافق مع متطلبات
هذ املرحلة ويحقق التطلعات يف ممار�صة
اأج� �ه ��زة ال ��دول ��ة مل�ه��ام�ه��ا واخ�ت���ص��ا��ص��ات�ه��ا
ع �ل��ى اأك �م��ل وج ��ه ومب ��ا ي��رت �ق��ي مب�صتوى
اخلدمات املقدمة للمواطن واملقيم و�صو ال
اإىل م�صتقبل زاه��ر وتنمية م�صتدامة ،مما
ا�صتدعى اإلغاء ودمج وترتيب اخت�صا�صات
العديد من ال ��وزارات واالأج �ه��زة والهيئات
العامة وامل�صالح احلكومية بهدف تركيز
امل�صوؤوليات وو�صوحها وت�صهيل االإجراءات

م .خالد الفالح
وزير الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية

ل�ت��وف��ري اأف���ص��ل اخل��دم��ات مب��ا ين�صجم مع
�صيا�صة ال��دول��ة ،ولتحقيق ه��ذ االأه ��داف
��ص��در ي��وم ال�صبت امل��واف��ق 2016/5/م
عددا من االأوامر امللكية الكرة �صملت اإعادة
هيكلة بع�س الوزارات واالأجهزة احلكومية
وتعيني عدد من الوزراء وامل�صوؤولني.
وك��ان الأرك��ان مثلث البيئة الن�صيب يف
هذ االأوامر امللكية حيث �صملت هذ االأوامر
تعديل ا�صم " وزارة الزراعة " ليكون "وزارة
البيئة وامليا والزراعة" ،وتنقل اإليها املهام
وامل �� �ص �وؤول �ي��ات املتعلقة بن�صاطي البيئة
وامليا.
وتعديل ا�صم "الرئا�صة العامة لالأر�صاد
وح�م��اي��ة البيئة" ل�ي�ك��ون "الهيئة العامة
لالأر�صاد وحماية البيئة " ،ويكون لها جمل�س
اإدارة ويراأ�س وزير البيئة وامليا والزراعة
جمل�س اإدارة كل من "الهيئة العامة لالأر�صاد
وحماية البيئة" ،و"الهيئة ال�صعودية للحياة
الفطرية" ،و"املوؤ�ص�صة العامة لتحلية امليا
املاحلة ".
تهانينا ملعايل املهند�س عبد الرحمن بن
عبداملح�صن الف�صلي وزي��ر البيئة وامليا
والزراعة على هذ الثقة امللكية الكرة.
و�صملت القرارات اأي�ص ا تعديل ا�صم وزارة
ال�ب��رتول وال��رثوة املعدنية ليكون "وزارة
ال �ط��اق��ة وال���ص�ن��اع��ة وال � ��رثوة املعدنية"،
تخت�س بالطاقة ،باالإ�صافة اإىل ما �صينقل
اإليها من املهام وامل�صوؤوليات املت�صلة بذلك
واالأن�صطة املتعلقة بالكهرباء وال�صناعة،
كما تتوىل اإدارة "الربنامج الوطني لتطوير
التجمعات ال�صناعية".

د .توفيق الربيعة
وزير ال�صحة

و ي ��راأ� ��س وزي� ��ر ال �ط��اق��ة وال �� �ص �ن��اع��ة
وال � ��رثوة امل�ع��دن�ي��ة جم�ل����س اإدارة ك��ل من
"الهيئة امللكية للجبيل وينبع" ،و"�صندوق
التنمية ال�صناعية" ،و"الهيئة ال�صعودية
للمدن ال�صناعية ومناطق التقنية" ،و"هيئة
امل�صاحة اجليولوجية ال�صعودية" ،و" مدينة
امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية " ،و"هيئة
تنمية ال�صادرات ال�صعودية" ،و"مدينة امللك
عبدالله للطاقة الذرية واملتجددة.
وت �ع �ي��ني م� �ع ��ايل امل �ه �ن��د���س خ ��ال ��د ب��ن
عبدالعزيز الفالح وزي��ر ا للطاقة وال�صناعة
والرثوة املعدنية .
وتعيني معايل الدكتور توفيق بن فوزان
بن حممد الربيعة وزير ا لل�صحة.
وي��راأ���س وزي ��ر ال�صحة جمل�س اإدارة
"هيئة الهالل االأحمر ال�صعودي".
وتقوم هيئة اخلرباء مبجل�س الوزراء
ب��ال�ت�ن���ص�ي��ق م ��ع م ��ن ت � ��را م ��ن اجل �ه��ات
ذات ال �ع��الق��ة وخ � ��الل م� ��دة ال ت �ت �ج��اوز
ث��الث��ة اأ� �ص �ه��ر م��ن ت��اري�� ه ��ذ ال��ق��رارات
ب��ا��ص�ت�ك�م��ال االإج � � ��راءات ال��الزم��ة الإن �ف��اذ
مقت�صى ه��ذ االأوام ��ر امللكية مبا يف ذلك
نقل وحت��دي��د االخت�صا�صات واالأج �ه��زة
واملوفني والوائف واملمتلكات والبنود
واالعتمادات وريها ومراجعة االأنظمة
والتنظيمات واالأوام���ر وال �ق��رارات التي
ت� �اأث ��رت مب��ا ورد يف ال �ب �ن��ود ال���ص��اب�ق��ة،
واق���رتا تعديلها  ،واإع� ��داد م��ا ي�ل��زم من
تنظيمات ومعاجلة االثار املرتتبة على ذلك
مبا يتفق مع ما ورد يف تلك البنود ،وذلك
ال�صتكمال االإجراءات النظامية الالزمة .



زيارة ود م امعة املل عبدا للعلو والتقنية
ملم� سيبكو للبيئة السناعي
قام وفد من جامعة امللك عبدالله للعلوم والتقنية
بزيارة ميدانية للمجمع البيئي ال�صناعي لل�صركة
ال�صعودية اخلليجية حلماية البيئة (�صيبكو للبيئة)
مبنطقة امل� ��رادم باجلحفة ب �ه��دف ال��وق��وف على
الوحدات والتقنيات امل�صتخدمة ملعاجلة املخلفات
اخلطرة حيث بداأت الزيارة بتقد عر�س مراأي مت
من خالله اإعطاء نبذ عن �صركة �صيبكو باالإ�صافة
للتقنيات امل�صتخدمة يف معاجلة املخلفات اخلطرة
وو�صائل ال�صالمة املتبعة يف املجمع البيئي ،وبعد
ذلك مت عمل جولة ميدانية على وح��دات املعاجلة
باملجمع البيئي �صملت وحدة املعاجلة الطبية وكذلك
وحدات املعاجلة ال�صناعية وم�صاهدة الية املعاجلة
بوحدات االأك�صدة احلرارية .كما مت الوقوف على
مرادم ال�صركة باملجمع من الدرجة االأوىل والدرجة
الثانية وب ��رك التبخري وب��اق��ي امل��راف��ق االأخ ��رى
باملجمع ،وقد اأبدى الوفد �صعادته مبا �صاهد على
اأر�س الواقع.

مدينة املل عبدا الطبية تهن� سيبكو للبيئة
نا�سبة اتياز املنساأة ة التقييم عتماد JCIA
تلقت ال�صركة ال�صعودية اخلليجية حلماية البيئة (�صيبكو للبيئة)
خطاب تهنئة من املدير العام التنفيذي ومدير عام ال�صوؤون الفنية
ومدير ال�صيانة والت�صغيل مبدينة امللك عبدالله الطبية بالعا�صمة
املقد�صة وذلك مبنا�صبة اجتياز املدينة الطبية لفرتة التقييم ومنحها
�صهادة االعتماد من اللجنة الدولية املتحدة العتماد املنظمات ال�صحية
( )JCIوالتي تقوم بتقييم املنظمات ال�صحية ملعرفة مدى مطابقتها
للمعايري املو�صوعة لتح�صني الرعاية ال�صحية.
والتي اأن�صاأت اللجنة الدولية املتحدة العتماد املنظمات ال�صحية
( )JCIعام  199كاإدارة تندر حتت اللجنة املتحدة الإدارة املوارد
( )JCRوالتي تعد رابطة خا�صة ري ربحية للجنة الدولية املتحدة.
وتوفر اللجنة الدولية املتحدة اأه��داف اللجنة املتحدة للعامل عن
طريق تقد العون وامل�صاعدة للمنظمات ال�صحية العاملية والدوائر
ال�صحية العامة وال��وزارات ال�صحية وريها بهدف حت�صني نوعية
و�صالمة الرعاية ال�صحية باملر�صى يف اأكرثمن  80دولة حول العامل.
تعد �صهادة االعتماد التي تقدمها اللجنة الدولية املتحدة العتماد
املنظمات ال�صحية ( )JCIمن اأكرث ال�صهادات التي ت�صعى املنظمات
ال�صحية للح�صول عليها ن�ظ��ر ا لعملية التقييم ال�ت��ي ت�صمل كافة
النواحي مثل اإج��راءات دخول وخ��رو املري�س باالإ�صافة اإىل كافة
اجل��وان��ب االإداري� ��ة لتتوافق م��ع امل�ع��اي��ري ال�ت��ي حتظى بها اأف�صل
امل�صت�صفيات بالعامل.



ولقد ح�صلت مدينة امللك عبد الله الطبية بالعا�صمة املقد�صة على
�صهادة اعتماد اللجنة الدولية املتحدة العتماد املنظمات ال�صحية
( )JCIللمرة الثانية من خالل تفاين وجهود جميع من�صوبي املدينة
الطبية وال�صركات املقدمة للخدمات والعمل اجلماعي .ويعترب هذا
الت�صديق على نظام الرعاية ال�صحية ب��وزارة ال�صحة دلي ال على
التزام املن�صاأة بتقد اأف�صل م�صتويات الرعاية ال�صحية ملر�صاها
ول�صمان توفر بيئة امنة للحد من املخاطر التي قد يتعر�س لها املر�صى
واملوفني وال��ذي ت�صاهم فيه ال�صركة ال�صعودية اخلليجية حلماية
البيئة بتطبيق اأعلى معايري الربنامج الوطني الإدارة وجمع ونقل
ومعاجلة املخلفات الطبية وازالة اثرها عن البيئة واملجتمع .هذا وقد
اقامت املدينة الطبية احتفاال بهذ املنا�صبة وكرمت ال�صركة ب�صهادات
ال�صكر والتقدير.

�سيت
ا�ستاد
ويب
وسي
ل
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�سيبكو للبيئة تود ريقا ملتابعة تسني طو لفرز النفايات البلدية
اأوفدت ال�صركة ال�صعودية اخلليجية
حلماية البيئة (�صيبكو للبيئة) فريقا
م��ن مهند�صيها ل��زي��ارة بع�س ال��دول
ال �ت��ي اب��رم��ت �صيبكو للبيئة بع�س
ات�ف��اق�ي��ات الت�صنيع لبع�س خطو
االإن �ت��ا وم�ع��دات �صناعية �صبق واأن
در�صت ال�صركة موا�صفاتها واالإ�صافات
والتعديل مب��ا يتنا�صب م��ع متطلبات
ال�ع�م��ل ،وخ�ط��وة �صيبكو للبيئة نحو
زيارة امل�صانع يف بلد املن�صاأ هي تعزيز
ملتطلبات اجل��ودة ال�صاملة يف تطبيق
اأنظمتها التقنية مبرافقها منذ مراحل
بدء الت�صنيع لغاية الت�صغيل النهائي
ل�ل�م�ع��دات وال �ت �ق �ن �ي��ات ،وت���ص�م��ل ه��ذ
ال��زي��ارة بحث �صبل التطوير التقني
ملا لكه ال�صركة من تقنيات واجهزة
دقيقة تتطلب التطوير امل�صتمر.

�سحة ازان تني عل اعما� سيبكو للبيئة
تلقت ال�صركة ال�صعودية اخلليجية حلماية البيئة (�صيبكو للبيئة) �صهادات
�صكر وتقدير من املديرية العامة لل�صوؤون ال�صحية مبنطقة جازان ،وذلك حلر�س
ال�صركة الدائم يف اا برنامج التخل�س االمن من نفايات الرعاية ال�صحية
باملنطقة .وجاء ذلك �صمن جهود �صيبكو للبيئة يف التجاوب ال�صريع مع حاالت
ال �ط��وار واع��داده��ا خلطط قابلة للتنفيذ تالئم خمتلف ال�ظ��روف واحل��االت
الطارئة ،وقد حت ال�صركة يف ا�صتحداث رفة طوار تعمل على مدار 24
�صاعة ت�صاند املن�صئات ال�صحية مبنطقة احلد اجلنوبي.



بالتعاون مع البنك الدويل

الهيئة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة تبحث تقييم
التدهور البيئي يف اململكة
ا�ستقبل معايل الرئي�س العام للهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
الدكتور عبدالعزيز اجلا�سر يوم الأربعاء  25مايو  ،2016وفد البنك
الدويل برئا�سة املدير التنفيذي ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
ال�سيد بنوات بالريل مبقر الهيئة بجدة .وجرى خالل اللقاء مناق�شة
نتائج دار�سة �أحمال التلوث البيئي وتكاليف التدهور البيئي والدار�سة
الت�شخي�صية للهيئة وتطوير وحتديث �إجراءات تقيم الت�أثريات البيئية
وتخطيط العمل امل�ستقبلي مع البنك الدويل يف تنفيذ بع�ض الدرا�سات
وامل�شاريع البيئية للنهو�ض بالعمل البيئي وتلبية املتطلبات الالزمة

لتح�سني نوعية البيئة وحماية �صحة االن�سان من التلوث .
ووجه معايل الرئي�س العام للهيئة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
بعمل خ��ارط��ة طريق لتحديد �أوج ��ه ال�ت�ع��اون م��ع البنك ال ��دويل يف
امل�شاريع امل�ستقبلية للتطوير يف جمال البيئة مبا يتنا�سب مع متطلبات
الر�ؤية الوطنية  2030م .
مما يذكر �أن ور�شة العمل التدريبية يف جمال تقييم تكاليف التدهور
البيئي يف اململكة تختتم اليوم �أعمالها بح�ضور خمت�صني وخرباء يف
جمال حماية البيئة

�سيبكو للبيئة تدعم ا�سطولها بفرعها بال�سودان

�ضمن خطط ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
(�سيبكو للبيئة) التو�سعية ،فقد نفذت ال�شركة خطة لدعم ا�سطولها
مبنطقة �أعمالها بالعا�صمة اخلرطوم بدولة ال�سودان ال�شقيقة وامتد
الدعم ب�أعمالها اىل حمطة معاجلة املخلفات الطبية والتي مت �إ�ضافة
وحدة معاجلة املخلفات الطبية بطاقة �إ�ضافية تبلغ  16طن يوميا.
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وتدر�س �سيبكو للبيئة خطط تو�سعية اخ��رى م�ستقبلية ،وذلك
قيا�سا لأداء ال�شركة الناجح وتطبيق هذا الربنامج والذي ابتد�أ
تد�شينه قبل اكرث من عام يف والية اخلرطوم ،واجلدير بالذكر ب�أن
ال�شركة �شاركت قبل نحو ال�شهرين يف مفاو�ضات مع امل�س�ؤولني
بال�سودان ونتج عنها توقيع اتفاقية مع حكومة ال�سودان.

لسمان د دماا
بود عالية

�سيبكو للبيئة تدر دعة ديدة
م ا�سطو املخلفات السناعية

م .عادل �سامل باديب

دور اإن�سان يف اإ�سحا بيئة
العم دا املسان
(احللقة الثانية)

ادخ�ل��ت ال�صركة ال�صعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�صيبكو للبيئة) دفعة جديدة من ا�صطول النقل
للعمل مب�صاريع ال�صركة ،وياأتي ذلك بعد ان �صهدت
�صيبكو للبيئة تو�صعا كبريا يف مرافقها واعمالها.
والتزاما منها بتحقيق اعلى معايري اجلودة الفنية يف
خدماتها والتي تتطلب موا�صفات خا�صة وقيا�صية
لتلبية ر�ب��ات امل�صتفيدين وه��ذا ماجعل ال�صركة
تبحث عن كربى �صركات ال�صيارات وتوقيع اتفاقيات
ال�صراء وبالتزامن مع ه��ذ االتفاقيات ،فقد قامت
بتوقيع اتفاقيات مماثلة مع كربى �صركات ت�صنيع
امل �ع��ادن لعمل الهياكل املعدنية وف��ق املوا�صفات
اخلا�صة التي تتطلبها انظمة الت�صغيل ومت جتهيزها
مب�صخات واجهزة قيا�صات عالية الدقة تهدف منها
اىل ر�صد ادائ �ه��ا باال�صافة اىل ت��زوي��ده��ا باجهزة
تتبع املركبات والتي تعمل بنظام  GPRSوتتم
مراقبتها مركزيا وتوثيق كافة التنقالت لال�صطول
وفق خطط الت�صغيل ومنذ مطلع العام احلايل ،فقد
�صهدت �صيبكو للبيئة قفزة كبرية يف جتهيز �صاحنات
خم�ص�صة للعمل يف اخل��دم��ات ال�صناعية ب�صكل
خا�س وباقي خدماتها البيئية ب�صكل عام.

مع قيام احلركة ال�صناعية يف دول العامل ،وما �صاحبها من تطور
تكنولوجي ،انت�صرت امل�صانع يف اأرج��اء االأر���س ،وم��ع ما جلبته تلك
امل�صانع من وفرة يف اخل��ريات واملنافع جرت معها جملة من االأ�صرار
املتمثلة يف النفايات بكافة اأ�صكالها .مل تكن اململكة العربية ال�صعودية
مبعزل عما يجري يف العامل من تطورات ،ها هي مملكتنا احلبيبة تعج
بامل�صانع يف كافة مناطقها .وهي م�صانع يقود ت�صغيلها اإىل خري ننتفع
به ،و�صرر يتطلب القيام بدرئه من خالل بذل كافة اجلهود على م�صتوى
املوؤ�ص�صات احلكومية واخلا�صة املخت�صة بالبيئة واإ�صحاحها .ويف كال
االأحوال ،فاإن دور املواطن الفرد اأ�صا�صي وبناء.
ينق�صم التلوث ال�صادر من امل�صانع اإىل تلوث خارجي وهو ماي�صدر
من االنبعاثات الغازية وامليا امللوثة املرجتعة وكالهما يوؤثر تاثر ا بالغ ا
على البيئة .وهنالك باملقابل تلوث داخلي لبيئة العمل ال�صناعية ينتج
اأي�ص ا عن انبعاث املواد كيماوية واملواد ال�صلبة واملخلفات ال�صائلة جراء
العمليات ال�صناعية املختلفة داخل امل�صنع .وال تقت�صر اأ�صرار بيئة العمل
على النفايات وحدها بكافة اأ�صكالها بل يندر� صمن م�صمى بيئة العمل
االإ�صابات املهنية .وباالإ�صافة ملا تقدم يت�صرر االإن�صان العامل يف امل�صنع
من االإ�صاءة يف حالتي �صدتها الزائدة وخفوتها الزائد وهو ماي�صمى
بالتلوث ال�صوئي ،وال�صو�صاء النا عن هدير االالت والتهوية من
حيث نق�صانها ودرجة احل��رارة من حيث ارتفاعها اأونق�صانها وهو ما
ي�صمى بالتلوث ال�صو�صائي.
ويتطلب الوقاية من كل هذا ،تطبيق كافة املعايري البيئية واالأنظمة
املعمول بها �صواء كانت داخل اململكة اأو ا�صت�صقاءها من اأنظمة مطبقة من
خار اململكة ،يطبقها الفرد العامل من خالل اإدارة بيئية �صليمة  ،و يقوم
بواجبات جماعية وفردية.
اإن اإن�صاء اإدارة خا�صة بحماية البيئة يف كل م�صنع ،تهدف اإىل حماية
العمال ال�صناعيني والبيئة املحيطة للم�صنع من خماطر التلوث واحلد من
االإ�صابات املهنية ،وتهيئة روف عمل مالئمة باحلد من انبعاث امللوثات
واملحافظة على �صالمة العاملني وزيادة طاقاتهم االإنتاجية.
اإن ا�صتخدام معدات الوقاية وال�صالمة ال�صخ�صية و �صرورة توفري
�صندوق اإ�صعافات اأول�ي��ة يف موقع العمل وال��دراي��ة الكاملة بخريطة
امل�صنع ،ومبخار الطوار ،واأماكن جتميع النفايات الداخلية ،ككل
�صتوفر بيئة عمل نظيفة وامنة من اأجل ال�صالمة ال�صخ�صية للجميع.
الع�صو املنتدب
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ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
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