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عبد  ال��دك��ت��ور  بتعيني  ملكي  اأم���ر  ���س��در 
العزيز اجلا�سر رئي�سا عاما لالأر�ساد وحماية 

البيئة. وفيما يلي ن�س االأمرامللكي
ب�سم الله الرحمن الرحيم الرق�م :

1434/10/10ه�������   : ال��ت��اري��خ   232  / اأ   
بعون الله تعاىل نحن عبد الله بن عبدالعزيز 
ال�سعودية بعد  العربية  اململكة  اآل �سعود ملك 
من  واخلم�سني(  )الثامنة  املادة  على  االطالع 
النظام االأ�سا�سي للحكم ال�سادر باالأمر امللكي 

رقم )اأ / 90( بتاريخ 1412/8/27ه�.
ال��وزراء ونواب  وبعد االطالع على نظام 
ال�سادر  املمتازة  املرتبة  وموظفي  ال���وزراء 
ب��ت��اري��خ   )10  / )م  رق���م  امل��ل��ك��ي  ب��امل��ر���س��وم 

1391/3/18ه�.
وبعد االطالع على االأمر امللكي رقم )اأ/14( بتاريخ 1414/3/3ه� .

اأمرنا مبا هو اآت :
الدكتور عبدالعزيز بن عمر بن حممد اجلا�سر رئي�سًا عامًا لالأر�ساد  اأواًل : يعني 

وحماية البيئة باملرتبة املمتازة .
ثانيًا : يبلغ اأمرنا هذا للجهات املخت�سة العتماده وتنفيذه .

عبد الله بن عبد العزيز اآل �سعود

اأمرملكي بتعيني عبدالعزيز اجلا�سر رئي�سًاً عامًا للأر�ساد وحمايةالبيئة

تتقدم
 الشركة السعودية الخليجية لحماية البيئة 

باأ�سمى �آيات �لتهاين �إىل
 معالي الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر 

مبنا�سبة �لثقة �مللكية �لكرمية بتعيينه �لرئي�ض �لعام للأر�ساد وحماية �لبيئة                  
        �سائلني �ملوىل عز وجل باأن يوفقه يف خدمة �لعمل �لبيئي باململكة

تهنئة

د. اجلا�سر: تعييني رئي�سًا للأر�ساد 
وحماية البيئة تكليف وم�س�ؤولية  

لالأر�ساد  العام  الرئي�س  عمراجلا�سر  بن  عبدالعزيز  الدكتور  رفع 
امللك  ال�سريفني  احلرمني  خلادم  وتقديره  �سكره  بالغ  البيئة  وحماية 
عبدالله بن عبدالعزيز اآل �سعود و�ساحب ال�سمو امللكي االأمري �سلمان 
ال��وزراء  جمل�س  رئي�س  نائب  العهد  ويل  �سعود  اآل  عبدالعزيز  بن 
اآل  العزيز  عبد  بن  مقرن  االأمري  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  وزيرالدفاع 
واملبعوث  امل�ست�سار  ال��وزراء  جمل�س  لرئي�س  الثاين  النائب  �سعود 
اخلا�س خلادم احلرمني ال�سريفني على الثقة امللكية الغالية بتعيينه 
عن  واأع��رب  املمتازة،  باملرتبة  البيئة  وحماية  لالأر�ساد  عامًا  رئي�سًا 
يكون  اأن  وجل  عز  امل��وىل  �سائاًل  الكرمي  التعيني  بهذا  اعتزازه  بالغ 
على قدر وم�ستوى تطلعات والة االأمر يف خدمة الوطن وذلك ملا من 
�ساأنه حتقيق اأهداف العمل البيئي من خالل الرئا�سة العامة لالأر�ساد 
وحماية البيئة وابرازها يف ظل احلكومة الر�سيدة، واأكد اأن تعيينه 
اأن  اىل  متطلعا  بها  يت�سرف  وم�سوؤولية  تكليف  هو  املن�سب  هذا  يف 

يقوم مبا يوازي هذه الثقة امللكية ال�سامية.

د. عبدالعزيز اجلا�سر
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ا�ستهدف���ت ال�سرك���ة التغري اإىل �سرك���ة م�ساهمة 
عام���ة، لتعزي���ز مكانته���ا كقائ���د ل�سناع���ة االأن�سطة 
البيئي���ة يف اململك���ة العربي���ة ال�سعودي���ة وال�سرق 
االأو�س���ط، مب���ا ا�ستوج���ب اإع���ادة تنظي���م وتطوير 
اأعم���ال ال�سرك���ة، وتبن���ي درا�س���ة هيكل���ة اأن�سط���ة 
وعمليات ال�سركة من خالل اعتماد وتطبيق الهيكل 

التنظيمي اجلديد.
علم���ًا ب���اأن تطوي���ر الهي���كل التنظيم���ي اجلديد 

لل�سرك���ة مت با�ستخدام منهجية علمية اعتمدت على 
حتليل الهيكل التنظيمي )ال�سابق( لل�سركة، وكذلك 
حتليل االأن�سط���ة واخلدم���ات واحتياجاتها وكذلك 
التقيي���م للعالق���ات التنظيمي���ة املطلوب���ة من خالل 
التعرف عل���ى امل�س���اكل والتحديات الت���ي تتعر�س 
له���ا ال�سركة. ومن فوائد الهي���كل التنظيمي اجلديد 
لل�سركة هو تق�سيم اأن�سطة ال�سركة لعوائل وظيفية 
متخ�س�سة، لتقدمي اخلدمة للعميل مبوثوقية عالية 

وجودة، ولتتي���ح للموظف اإيجاد م�سارات وظيفية 
)تدرج وظيفي(، ودع���م اال�ستقرار الوظيفي وبناء 

الطموح املهني.
حماية  جمال  يف  م�ساهمة  �سركات  تاأ�سي�س  اإن 
للمجتمع  حماية  هو  علمية  مبنهجية  تعمل  البيئة 
املحافظة  الناجتة من عدم  االأمرا�س واالأوبئة  من 
على البيئة وايجاد حلول مل�ساكل التلوث وتطبيق 

املعايري البيئية العاملية بخربات وطنية.

تطبيق الهيكل 
التنظيمي اجلديد
 لأن�سطة ال�سركة

اإح��دى  ج��دة  مبدينة  احل��م��راء  كورني�س  �سهد 
اأقيمت  حيث  الوطنية،  بيد«  »ي��دا  حملة  فعاليات 
م�����س��اب��ق��ة جل��م��ع ال��ن��ف��اي��ات  ل��الأط��ف��ال امل��رت��ادي��ن 
املحافظة  لتفعيل مفهوم  للكورني�س، وذلك كو�سيلة 

يف  و���س��ارك  العامة،   واالأم��اك��ن  البيئة  نظافة  على 
احلملة نحو 50 طفال، قاموا بجمع ما يقرب من 9 

كيلو من النفايات امللقاة يف املكان.
بيد«  »ي���دا  حملة  فعاليات  اأن  بالذكر  اجل��دي��ر   

لتحقيق  ال��ع��ام،  ه��ذا  م��دار  على  �ست�ستمر  الوطنية 
الهدف الرئي�س لها و هو تثبيت مفهوم الوعي البيئي 
والتنمية امل�ستدامة يف فكر و اأخالق املجتمع والتي 

تدعمها �سركة �سيبكو للبيئة بالرعاية الذهبية.

م�سابقة جلمع النفايات يف ك�رني�ش مدينة جدة

من خلل زيار�ت ميد�نية مكثفة ت�ستهدف عملئها

»�سيبك� للبيئة« تقرتب من العملء اأكرث

الزيارات  من  عدد  تنفيذ  على  الت�سغيل  بقطاع  ممثلة  ال�سركة  حر�ست 
اململكة  مناطق  كافة  ي�سمل  اأعمال  جدول  �سمن  العمالء  ملواقع  امليدانية 
الهدف منها التاأكد من جودة خدمات ال�سركة،  وتلم�س متطلبات العمالء من 
خالل عقد االجتماعات التن�سيقية للتاأكد من تطبيق خدمات ال�سركة باأف�سل 

امل�ستويات.
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بيد«  »ي��دا  حملة  م�سروع  برعاية  للبيئة  �سيبكو  �سركة  قامت 
قائدي  على  اإفطار �سائم  توزيع وجبات  برامج  التطوعي، �سمن 
املركبات يف ال�سوارع والطرقات العامة بجدة طوال �سهر رم�سان 
وتكري�س  ال�سائمني  اإف��ط��ار  يف  واملثوبة  االأج��ر  لك�سب  امل��ب��ارك 
وذلك  العامة،  واملمتلكات  البيئة  على  املحافظة  و�سلوك  مفهوم 
بو�سع وجبات االإفطار بداخل اأكيا�س قما�سية �سديقة للبيئة بداًل 
من االأكيا�س البال�ستيكية ال�سارة وتوزيع حاويات قما�سية تعلق 
يف ال�سيارة لرمي النفايات فيها بداًل عن رميها من �سباك ال�سيارة. 
اأكرث  فيه  �سارك  الفريق  اإن  النهدي   ط��ارق  الفريق  قائد  وق��ال 
اأنحاء  جميع  يف  جمموعات  ث��الث  اإىل  وانق�سم  متطوع   40 من 

تكري�ش مفهــ�م املحافظـة على البيئة يف ت�زيع وجبــــــــات اإفطار لل�سائمنيتكري�ش مفهــ�م املحافظـة على البيئة يف ت�زيع وجبــــــــات اإفطار لل�سائمني

بدرا�سة  يهتم  الذي  العلم  هي  النانو  تقنية 
معاجلة املادة على اجلزيئات ال�سغرية.

تتمثل التاأثريات البيئية لتقنيات النانو يف 
تلك االآثار املحتملة ال�ستخدام املواد واالأجهزة 

اخلا�سة بتقنيات النانو على البيئة. 
هو  النانو  تقنيات  جمال  اأن  اعتبار  وعلى 
املدى  ح��ول  النقا�س  انت�سر  فقد  جديد،  جم��ال 
ي��وؤث��ر ع��ن��ده اال���س��ت��خ��دام ال�سناعي  ق��د  ال���ذي 
احلية  الكائنات  على  النانو  مل��واد  والتجاري 
التاأثريات  تق�سيم  وميكن  البيئية.  واالأنظمة 
هما:  ق�سمني  اإىل  ال��ن��ان��و  لتقنيات  البيئية 
النانو  تقنية  ابتكارات  من  اال�ستفادة  اإمكانية 
يف امل�ساعدة يف حت�سني البيئة،والنوع اجلديد 
من التلوث الناجم عن مواد تقنيات النانو يف 

حالة انبعاثها للبيئة.
�لفو�ئد �لبيئية لتقنية �لنانو

1- الطاقة
كبرية  ت��اأث��ريات  ال��ن��ان��و  لتقنية  ت��ك��ون  ق��د 
اجلارية  فاالأبحاث  النقية.  الطاقة  اإن��ت��اج  يف 
النانو الأغرا�س  ت�ستهدف اال�ستفادة من املواد 

واأي�سا  ك��ف��اءة،  اأك��رث  �سم�سية  خاليا  تت�سمن 
تكون  ب��ط��اري��ات  وك��ذل��ك  عملية  وق���ود  خ��الي��ا 

�سديقة للبيئة.
2- ت�سفية ومعاجلة املياه

امليكانيكية  ال���ط���رق  ا���س��ت��خ��دام  مي��ك��ن  و 
الفعالة.  الت�سفية  اأ�ساليب  �سمن  والكيميائية 
على  الت�سفية  اأ���س��ال��ي��ب  اأح���د  ت�ستند  ح��ي��ث 
لثقوب  اأح��ج��ام��ا  ذات  ال��ط��ب��ق��ات  ا���س��ت��خ��دام 
ال�سغرية، مما ي�سمح بحجز ال�سائل خلف تلك 

الطبقة.
تلوث تقنيات �لنانو

ا�ستخدام  يف  �سلبي  اأث���ر  ه��ن��اك  ي��ك��ون  ق��د 
عن  الناجتة  النفايات  اأن  حيث  التقنية،  ه��ذه 
نفايات  تعترب  النانو  تقنية  اأجهزة  ا�ستخدام 
ب�سبب  وذل���ك   ، اخل��ط��ورة  ع��ال��ي��ة  درج���ة  ذات 
الهواء  يف  تطفو  اأن  باإمكانها  حيث  حجمها، 
وقد تخرتق ب�سهولة خاليا اجل�سم ) احليوانية 
والنباتية ( مما قد ت�سبب تاأثريات جمهولة لكل 

منهما. 
اإدارة تقنية املعلومات

التاأثريات البيئية لتقنيات النان� 
�أحمد عنقاوي
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 امل�س�ؤولية الجتماعية 
من خلل رعاية البيئة

�أ.د.�سيد فتحي �حمد �خلويل

التي  الهامة  التنموية  مناملبادىء  االأعمال  لرجال  االجتماعية  امل�سوؤولية  تعترب 
فر�ست تعاون احلكومة و القطاع اخلا�س و القطاع الثالث، يف حتقيق التنمية دون 
االأعمال  لرجال  االجتماعية  امل�سوؤولية  ،فتجاوزت  فقط  واحدة  جهة  على  االعتماد 
على  ال�سعب  من  واأ�سبح  الهدف.  املحدد  وغري  املنظم  غري  الع�سوائي  العطاء  �سفة 
ال�سركات الكبرية التغا�سي عن دورها التنموي و اإح�سا�سها بامل�سوؤولية االجتماعية 
ال�سعور  فقط يف جمرد  االجتماعية  امل�ساركة  اأهمية  هذه  تكمن  ال  و  املجتمع.  داخل 
اأمرا �سروريا لك�سب تعاطف املجتمع و احرتامه وبالتايل  اأ�سبحت  بامل�سوؤولية، بل 
ال�سركات  من  العديد  التزمت  لذلك  نتيجة  و  العمالء.  من  االإقبال  و  النجاح  �سمان 
املحلي  واملجتمع  عائالتهم  و  موظفيهم  مع  العمل  خالل  من  التنمية  يف  بامل�ساهمة 
باأ�سلوب يخدم االعمال  فيها  التي يعي�سون  النا�س والبيئة  لتح�سني م�ستوى معي�سة 

ويخدم التنمية يف اآن واحد العتبارات اأخالقية و اجتماعية.
 ومل تعد امل�سوؤولية االجتماعية تعتمد على املبادرات احل�سنة من رجال االأعمال 
يتعلق  فيما  املوؤ�س�سات   لدور  قانونيا  ملزمة  اإجراءات  دول  عدة   يف  ا�سبح  بل 
بامل�سئولية االجتماعية وجعله جزءا  ال يتجزاأ  من معايري احلوكمة، كما مت   و�سع 
االأ�سواق  يف  املدرجة  ال�سركات  والزام  لل�سركات  االجتماعية  للم�سئولية  موؤ�سر 
اإىل ما تقوم به  .فباالإ�سافة  لقواعد االف�ساح  وتو�سيع مفهومه  املاليه بتطبيقه وفقا 
ال�سركات من اإف�ساح عن قوائمها املالية اأ�سبحت مطالبة باالإف�ساح عن اأدائها يف جمال 
امل�سئولية االجتماعية ومدى  التاثري االجتماعى لهذه ال�سركات. وعندما اأعلنت الهيئة 
فانها  ال�سعودية،  لل�سركات  االجتماعية  امل�سوؤولية  وجائزة  موؤ�سر  لال�ستثمار  العامة 
الب�سرية  القيمة  اإثراء  يف  ت�سهم  التي  املمار�سات  اأف�سل  اعتماد  على  حتفزال�سركات 
واالجتماعية وتوؤدي اإىل تعزيز القدرة التناف�سية  بحيث تزيد املناف�سة بني ال�سركات 
تطبيق  مدى  قيا�س  موؤ�سر  معايري  مع  تتواءم  حتى  االأ�سهم  اأ�سواق  يف  املدرجة 
فى  اأكرب  فر�س  على  االأف�سل  ال�سركات  �ستح�سل  .و  االجتماعية  للم�سئولية  ال�سركة 
جذب اال�ستثمارات والعمالء، كما �سي�ساهم  هذا املوؤ�سر يف زيادة روح املناف�سة بني 
لل�سركات بقواعدها االأربعة  اإطار احرتام قواعد امل�سئولية االجتماعية  ال�سركات يف 
احرتام حقوق البيئة، واحرتام حقوق االإن�سان، واحرتام حقوق العاملني، والبعد عن 

اأي معامالت بها �سبهة ف�ساد.
جداول  على  بحزم  نف�سها  واالجتماعية  البيئية  امل�سوؤولية  ق�سايا  فر�ست  ولهذا 
اال�سرتاتيجية  �سمن  يتجزاأ   ال  جزءا  وا�سبحت  ال�سركات،  اإدارات  جمال�س  اأعمال 
التجارية االأ�سا�سية ونظم االإف�ساح. وتعترب امل�سوؤولية االجتماعية لرجال االأعمال من 
اأهم ال�سمات املعا�سرة التي تواكب اأي تنمية، ومل تعد تقت�سر على العطاء الع�سوائي 
غري املنظم و غري املحدد الهدف.واأ�سبح من ال�سعب على ال�سركات الكبرية التغا�سي 
عن دورها التنموي داخل املجتمع لي�س فقط ملجرد االح�سا�س بامل�سوؤولية االجتماعية، 
املناف�سة   يف  النجاح  �سمان  وبالتايل   ، واحرتامه  املجتمع  تعاطف  لك�سب  اي�سا  بل  
يف  بامل�ساهمة  ال�سركات  من  العديد  التزمت  لذلك  نتيجة  و  العمالء.  من  واالإقبال 
لتح�سني م�ستوى  املحلي  العمل مع موظفيهم وعائالتهم واملجتمع  التنمية من خالل 
اآن واحد. ولهذا تت�سابق  التنمية يف  باأ�سلوب يخدم االعمال و يخدم  النا�س  معي�سة 
يف  ا�ستخداماتها  وتعزيز  اخل�سراء  التقنيات  لتبني   االقت�سادية  القطاعات  �سركات 
حياة النا�س. فتتناف�س �سركات القطاع الزراعي لدعم اأي ابتكارات يف جمال التقنيات 
وتقنيات  منتجات  البتكار  البحوث  مراكز  الطاقة  قطاع  �سركات  وحتفز  الزراعية، 
الطاقة النظيفة والبديلة، ويذخر قطاع االإ�سكان والت�سييد بابتكارات تقنيات  املباين 
وي�سعى  التكاليف.  ومتدنية  بالبيئة  مع  متوافقة  ذكية  بيوت  ت�سميم  و  اخل�سراء 
حتقق  نف�سه  الوقت  ويف  عالية  جودة  ذات  �سناعة  تطوير  اإىل  ال�سناعي  القطاع 
عملية  من  ابتداء  املنتج  حياة  دورة  خالل  واالقت�سادية  والتقنية  البيئية  املتطلبات 
ت�سميم املنتج، وجتهيز املواد اخلام، ثم خالل مراحل اإنتاج مبتكره وتقلل من امللوثات 
البيئية واملخلفات، و�سوال اىل امل�ستهلك بجانب دعم �سبل اإعادة التدوير للمنتوجات 

واملخلفات. 
اأ�شتاذ االقت�شاد- جامعة امللك عبد العزيز-جدة – اململكة العربية ال�شعودية

تكري�ش مفهــ�م املحافظـة على البيئة يف ت�زيع وجبــــــــات اإفطار لل�سائمنيتكري�ش مفهــ�م املحافظـة على البيئة يف ت�زيع وجبــــــــات اإفطار لل�سائمني

جدة، م�سريًا اإىل اإن الهدف من احلملة هو الق�ساء على ا�ستخدام 
اأن  م�سيفا  للبيئة،  ع��دو  اأ���س��واأ  تعد  التي  البال�ستيكية  االأكيا�س 
واملياه  الرتبة  تلوث  منها  كثرية  اأ�سرار  البال�ستيكية  لالأكيا�س 
ياأخذ  البال�ستيكي  والكي�س  بحري،  كائن  مليون  ح��وايل  وتقتل 
من 400 اإىل 1000 �سنة ليتحلل ، وكذلك �سعب التدوير، والعامل 
ي�ستهلك حوايل مليون كي�س يف الدقيقة الواحدة ، معتربا اأن هذه 
االأكيا�س حتتوي على مواد كيميائية واإنتاجها ي�ستهلك حوايل 60 
مليون برميل من النفط �سنويًا، كما عرب عن �سعادته مبا �ساهده 
من تقبل املواطنني واملقيمني للفكرة، وقدم �سكره الأع�ساء الفريق 

على هذه الفكرة الرائعة .

لقد خلق الله �سبحانه وتعاىل النا�س اأجيال متعاقبة تعي�س 
على ار�س واحدة وي�ستخدمون نف�س املوارد الطبيعية املتاحة 
لهم، وان االأجيال التي �سبقت جيلنا تركت لنا ح�سارات واآثار 
حقوق  على  اأمينة  كانت  نف�سه  الوقت  وفى  بها  نتفاخر  كثرية 

االأجيال التي �ستليها من املوارد الطبيعية وحافظت عليها.
اأما جيلنا فقد تهاون يف حقوق االأجيال القادمة وخا�سة فى 
املياه، حيث انه اأهدر املياه ولوث االأنهار وجتاهل كل التقارير 
العاملية التي ت�سري اإىل اجتاه املياه اإىل الندرة واأخ�سى اأن ياأتي 
يوما يلومنا فيه اأحفادنا الإهدارنا حقوقهم من املوارد الطبيعية، 

وخا�سة املياه وحينها ال تنفعهم كلمة عذرا حفيدي.
يف  جادة  خطوات  اتخاذ  الراهن  الوقت  يف  علينا  فيجب 
تر�سيد ا�ستخدام املياه �سواء من قبل الفرد اأو الدولة، ومعرفة 
اأن املوارد الطبيعية املوجودة حاليا لي�س ملك لنا وحدنا، واإمنا 
ت�ساركنا فيها االأجيال القادمة، لذا فواجب علينا اأن نحافظ على 
حقوقهم واأن جند طرق حديثة لتحلية مياه البحار واحلد من 

تلوث االأنهار .
حمدي �ساكر على
حما�شب باالإدارة العامة

عذرا.. حفيدي
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نظمت  املبارك،  رم�سان  �سهر  يف  �سادقة  وودي��ه  اأخويه  باأجواء 
حفل  للبيئة(  )�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة 
املديرين،  جمل�س  رئي�س  من  كل  بح�سور  ال�سركة،  ملوظفي  �سحور 

والع�سو املنتدب، وجميع مدراء االإدارات وم�سريف االأق�سام.
يف  له  كلمة  يف  املنتدب  الع�سو  باديب  �سامل  عادل  املهند�س  وقال 
وتقدير  �سكر  ر�سالة  نوجه  اأن  احلفل  ه��ذا  من  اأردن��ا  املنا�سبة:  ه��ذه 

العاملني يف  يبذلها جميع  التي  على اجلهود  الف�سيل  ال�سهر  هذا  يف 
ال�سركة، والذي يعترب االأ�سا�س يف النجاح الذي و�سلت اليه ال�سركة 

وال�سمعة الراقية التي تتمتع بها.
وبهذه املنا�سبة عربرّ موظفي ال�سركة عن �سكرهم وامتنانهم ملجل�س 
املن�سوبني  بني  الرتابط  اأهمية  على  وحر�سهم  لدعمهم  وذلك  االإدارة 

وتوطيد العالقة بني املوظفني واالدارة.

حفل �سح�ر 
مل�ظفي 

ال�سركة يف 
منتجع بلجي� 
على ك�رني�ش 

جدة
�سورة جماعية ملوظفي ال�سركة يف حفل ال�سحور

)�سيبك� للبيئة( ت�سارك يف ور�سة عمل لتح�يل

 النفايات مبركز التاأهيل ال�سامل بجدة

التابع  ل��الإن��اث  ال�سامل  التاأهيل  مبركز  نظمت   
لوزارة ال�سئون االجتماعية  مبحافظة جدة،  ور�سة 
عن  اخلا�سة  االحتياجات  ذوي  اأطفال  لتعليم  عمل 
كيفية حتويل النفايات من ورق وبال�ستيك اىل اأعمال 
ذوي  من  طفلة   25 ح��وايل  فيها  �ساركت  حيث  فنية، 

االإحتياجات اخلا�سة.
الفعاليات  اإحدى  الور�سة  هي  اإن  بالذكر  اجلدير 
تهدف  التي  الوطنية  بيد«  »ي��دا  حملة  يف  امل��درج��ة 
البيئة يف كافة �سرائح املجتمع. وقالت  لرفع الوعي 
و�ساحبة  انتك  �سركة  مديرة  النهدي  دينا  االأ�ستاذة 
عنوان  للمجتمع  البيئي  ال��وع��ي  اإن  احلملة:  فكرة 
حت�سره، وهو م�سوؤولية جميع فئات واأفراد املجتمع 

للعمل جنبا اإىل جنب، وذلك لرت�سيخ مفهوم املحافظة 
يف  واأخ���الق  كفكر  امل�ستدامة  والتنمية  البيئة  على 
تنفيذ  يف  ك��ان  ال��ذي  بالتكاتف  واأ���س��ادت  املجتمع. 
م�سروع ر�سالة خ�سراء باأيدي املحبة والوالء، حيث 
وكان  الوطنية  احلملة  فعاليات  اأوىل  امل�سروع  كان 
من اأبرز نتائج هذا امل�سروع  الور�س التوعوية التي 
اقيمت الأكرث من 40.000 �سخ�س من طالب و طالبات 
بالتعاون  الور�س  اأقامت  وكافة فئات املجتمع، حيث 
البيئة  لالأر�ساد و حماية  العامة  الرئا�سة  كل من  مع 
ووزارة الرتبية و التعليم و الغرفة التجارية بجدة، 
�سمنها  من  الوطنية  ال�سركات  ك��ربى  من  وبرعاية 

�سركة �سيبكو للبيئة.
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الإعلم وال�عي البيئي
 ال�اقع واملاأم�ل

اإن التحديات البيئية التي نواجهها 
واملياه  ال��ه��واء  م�ستوى  علي  ال��ي��وم، 
جتعل  الطبيعية  وامل�����وارد  وال��رتب��ة 
البيئي  الوعي  تنمية  االإع��الم يف  دور 
واحدًا من املحاور املهمة التي توليها 
خا�سًا.  اهتمامًا  الر�سيدة  حكومتنا 
وامل�����س��ئ��ول��ني يف ال��رئ��ا���س��ة ال��ع��ام��ة 
ل��الأر���س��اد وح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة، وك��ذل��ك 
اململكة،  يف  البيئي  بال�ساأن  املهتمني 
اأك���رث  اإع���الم���ي  دور  اإىل  ي��ت��ط��ل��ع��ون 
ال��ذات��ي��ة  امل���ب���ادرة  تنمية  يف  ف��ع��ال��ي��ة 
املجتمع  وم��وؤ���س�����س��ات  االأف�����راد  ل���دي 
للقيام بجهود تطوعية حلماية  املدين 
راأي  وخلق   ، عليها  واحل��ف��اظ  البيئة 
يثبت  التي  للموؤ�س�سات  مناه�س  عام 
تورطها يف االإ�سرار بالبيئة. ويعتمد 
تفعيل دور االإعالم يف مواجهة ق�سايا 
اإىل  ت�ستند  م�ستقبلية  ب��روؤي��ة  البيئة 
االإع���الم  اإدارة  يف  العلمية  االأ���س�����س 
وعالقته مبو�سوعات وق�سايا البيئة .
ويقوم اأول هذه االأ�س�س علي دمج 
اهتمامات  اأجندة  يف  البيئة  م�سكالت 
امل��واط��ن��ني ، م���ن خ���الل رب���ط ت��ل��وث 
حياتهم  علي  املبا�سر  بالتاأثري  البيئة 
وال�سحية  واالجتماعية  االقت�سادية 
والتوازن يف االهتمام بق�سايا البيئة 
نا�سج مبختلف  املختلفة، خللق وعي 
ال��ق�����س��اي��ا ال��ب��ي��ئ��ة امل��رت��ب��ط��ة ب��ال��ه��واء 
التنوع  علي  واحلفاظ  والرتبة  واملاء 
ال��ب��ي��ول��وج��ي ، وق�����س��اي��ا ال��ت��غ��ريات 
جميع  ع��ل��ي  وانعكا�ساتها  امل��ن��اخ��ي��ة 

مناحي احلياة .
ال��ت��وازن  اأه��م��ي��ة  منطقيًا  وي��ب��دو 
االإع����الم����ي  ال���ت���وج���ه  م�����س��ت��ق��ب��ال يف 
العام والنوعي يف  ملخاطبة اجلمهور 
ذات الوقت ، واختيار اللغة التي ُتالئم 
اإ�سافة  اجل��م��ه��ور،  ف��ئ��ات  م��ن  فئة  ك��ل 
للم�ستمع  الفنية اجلاذبة  االأ�سكال  اإىل 

والقارئ وامل�ساهد . 
نائب الرئي�س العام لالأر�شاد وحماية البيئة

�سم���ن خط���ط ال�سرك���ة التطويرية، فق���د مت دعم 
ا�سط���ول ال�سرك���ة ب�سي���ارات دف���ع رباع���ي جمه���زة 
خ�سي�س���ًا لنق���ل املخلف���ات الطبي���ة وه���ذه االإ�سافة 

�ستع���زز من جودة خدمات ال�سرك���ة من خالل تقدمي 
اخلدم���ة للمناطق ذات الت�ساري����س ال�سعبة، وياأتي 

ذلك �سمن خطط التطوير امل�ستمر.

�سمن �تفاقية دعم ��سطول �خلدمة باأحدث �ل�سيار�ت 
ال�سركة تدعم ال�سط�ل ب�سيارات الدفع الرباعي املجهزة 

خلدمات نقل املخلفات الطبية

وق��ع��ت ال�����س��رك��ة ع��ق��د ات��ف��اق��ي��ة ت��ق��دمي منظومة 
اجلدير  الت�سغيلية،  للقطاعات  الال�سلكي  االت�سال 
ت��اأت��ي ���س��م��ن اخلطط  االت��ف��اق��ي��ة  ه���ذه  اإن  ب��ال��ذك��ر 
جلميع  تتيح  والتي  بال�سركة،  امل�ستمرة  التطويرية 
العاملني بالقطاع الت�سغيلي مبتابعة العمليات ب�سكل 
حلظي، وكذلك ت�ساهم بالتدخل ال�سريع ملعاجلة اي 

بربط  البدء  �سيتم  حيث  تطراأ،  قد  ت�سغيلية  م�ساكل 
اأجهزة  مع   GPRS بوا�سطة  املركبات  تتبع  خدمة 
االت�سال الال�سلكي لزيادة املرونة الت�سغيلية الفعالة 
ل�سمان تقدمي خدمات ال�سركة، وفق اأعلى م�ستويات 
الفعلي  الت�سغيل  بدء  يتم  اأن  املتوقع  ومن  اجلودة، 

للخدمة مطلع اأغ�سط�س 2013م.

من خلل توقيع عقد تقدمي �خلدمة مع كربى �ل�سركات بهذ� �ملجال

�سيبك� للبيئة تدعم القطاع الت�سغيلي بخدمات متط�رة 
GPRSللت�سال الل�سلكي و

اأ�سطول ال�سيارات املزود مبنظومة االت�سال الال�سلكي

�سالح بن حممد �ل�سهري
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ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
�س ب. 3394 جدة 21471  اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف:  2899108)2( 966 +  فاك�س:2885510 )2( 966+

Saudi Gulf Environmental Protection Company
P.O. Box: 3394 Jeddah  21471 Kingdom of Saudi Arabia
Tel: +966 (2) 2899108  Fax: +966 (2) 2885510  E-mail  info@sepcoenvironment.com

م. عادل �سامل باديب

التخل�س من النفايات باأنواعها، والتي ينتجها االإن�سان، كجزء من حياته اليومية 
بطرق  منها  للتخل�س  ل��الأمم،  االأك��رب  الهاج�س  الوقت  م��رور  مع  اأ�سبحت  وزيادتها 
الطرق  كانت  حيث  املحيطة،  البيئة  اأو  ال�سحة  على  �سلبية  انعكا�سات  لها  يكون  ال 
العراء دون معاجلة، وهي طرق بدائية،  النفايات يف  اإلقاء  التقليدية تتم من خالل 
كان لها نواجت �سلبية جدًا، اأو بني الطمر والدفن واحلرق الب�سيط، وهذه كذلك  كان  
لها االآثار ال�سلبية الكبرية على �سحة االإن�سان . االأمر الذي اأ�ستدعى تكثيف العلماء 
جهودهم لتطوير تقنيات تعالج خملفات االإن�سان ، ال يكون لها اأي اآثار �سلبية على 
ال�سحة واملجتمع، ومت تطوير تقنيات، كانت اململكة �سباقه يف ا�ستخدامها واأ�سبحت 

الرائدة يف معاجلة النفايات الطبية يف العامل العربي واملنطقة .
اأوكلت احلكومة ال�سعودية هذا االأمر جلهات االخت�سا�س ، وقامت وزارة ال�سحة 
مت  ال�سحية(،  الرعاية  لنفايات  االآمنة  )االإدارة  م�سمى  عليه  اأطلقت  برنامج  باإن�ساء 
تطبيقه من خالل معايري طموحة يف امل�ست�سفيات واملراكز ال�سحية االأولية، وكافة 
املرافق ال�سحية ذات ال�سلة، االأمر الذي حفزت نتائجه االإيجابية رغبة دول جمل�س 
التعاون اخلليجي اال�ستفادة منه يف املن�ساآت الطبية يف دولهم، ومت اإ�سدار النظام 
املوحد الإدارة الرعاية ال�سحية لدول اخلليج العربية وهو برنامج �ساهمت اململكة 

يف التاأ�سي�س له مع الدول ال�سقيقة بقدر معلوم.
مراكز  اأو  م�ست�سفيات  تدير  اأو  متتلك  التي  املختلفة  احلكومية  اجلهات  تتعاقد 
تقنيات  متتلك  متخ�س�سة  معاجلة  �سركات  م��ع  اخل��ا���س،  القطاع  وك��ذا  �سحية، 
فالنفايات  املن�ساآت،  ال�سادرة من  الطبية اخلطرة  النفايات  تتنا�سب واأنواع  موؤهلة 
البيولوجية تعالج بتقنية خمتلفة عن النفايات الكيماوية اأو ال�سيدالنية، والنفايات 
امل�سعة كذلك لها طرق اأخرى، كما اأن تاأمني م�ستلزمات خا�سة، تلزم الوزارة جميع 
املرافق ال�سحية با�ستخدامها ، لهو امر هام ي�ساهم يف احلد من اإنتقال العدوى، كما 
تلزم الوزارة ال�سركات العاملة اإر�سال تقارير دورية تو�سح فيها ما مت اإجنازه داخل 

امل�ست�سفيات .
العربية  اخلليج  ل��دول  ال�سحية  الرعاية  نفايات  الإدارة  املوحد  النظام  يلزم 
والئحته التنفيذية ، باأن تكون هناك جهة م�سئولة عن متابعة نقل ومعاجلة النفايات 
الطبية خارج املن�ساآت ال�سحية، ولذا اأ�سندت احلكومة ال�سعودية ممثلًة يف وزارة 
ال�سحة هذه املهمة يف بلدنا احلبيب اإىل �سركات القطاع اخلا�س ، وت�سرتك جهات 
حكومية اأخرى يف الربنامج الوطني الإدارة ونقل ومعاجلة املخلفات الطبية، نذكر 

منها وزارة ال�سئون البلدية والقروية والرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة .
خالل  من  املجال  هذا  يف  للمملكة  الرائد  بالدور  العاملية  املنظمات  اع��رتاف  اإن 
 ،ISO 18001 ISO 9001 و  ISO 14001 و  ال�  العاملي  اإ�سدار �سهادات االع��رتاف 
يف  الكبري  ال�سدى  له  ك��ان  الطبية،  املخلفات  ومعاجلة  الإدارة  الوطني  للربنامج 
ال�سركة  عرب  �سفقات  عقد  بوادر  �سهدت  التي  املنطقة،  ودول  العربية  الدول  جميع 
ال�سركات  من  العديد  مع  للبيئة(،  )�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية 
العربية من  الدول  العديد من  ال�سلة، وا�ستفادت  العربية ذات  والهيئات احلكومية 
اتفاقية  التي وقعت  التون�سية ولبنان وال�سودان،  ال�سعودية كاجلمهورية  التجربة 
ل�سراء تقنية معاجلة النفايات الطبية ) �سعودي كليف (، والذي �سجلته �سركة �سيبكو 
للبيئة كرباءة اخرتاع تت�سرف بت�سويقه كتقنية �سعودية عاملية، كل هذا يج�سد مكانة 
اململكة العربية ال�سعودية على خارطة ال�سناعة البيئية يف الوطن العربي  وال�سرق 

االأو�سط . 
الع�شو املنتدب

مت االنتهاء من جتهيز غرفة االجتماعات يف االإدارة العامة بال�سركة  
 ،Data Show Projector   حيث حتتوي على جهاز عر�س البيانات
والذي يعترب من اأحدث اأجهزة العر�س التي تعمل باإ�ساءة وجودة 
عالية، ويقوم بعر�س على م�ساحة 6 مرت مربع بخا�سية الال�سلكي 
)Wi-Fi(، حيث ميكن ربطه باأي جهاز كمبيوتر اأو الهواتف الذكية 
اأي  عر�س  و   )IOS ،Android( الت�سغيل  اأنظمة  على  تعمل  التي 

برنامج اأو عر�س تقدميي باإت�سال ال�سلكي.
و مت عم���ل نظ���ام �س���وت متكام���ل )System sound( يف قاع���ة 
االجتماعات بجودة �سوت عالية، حيث امليكروفونات تعمل بخا�سية 
PTT Push to talk ذات قوة �سوت 16 واط تتنا�سب مع حجم قاعة 
االجتماع���ات و �سماع���ات ذات ج���ودة عالي���ة، تقوم بتوزي���ع ال�سوت 
ب�س���كل هرم���ي مما مين���ع ال�سو�س���اء والت�سوي����س يف القاع���ة وذلك 

با�ستخدام اأف�سل وحدات املعاجلة املركزية لنظام ال�سوت.

جتهيز قاعة اجتماعات باأجهزة 
عر�ش عالية اجل�دة 

للمرة �لثانية على �لتو�يل ولفرتة 3 �سنو�ت قادمة

»�سيبك� للبيئة« تف�ز مب�سروع اإدارة ونقل 
ومعاجلة املخلفات الطبية مبنطقة مكة الكرمة

بف�سل الله وحمده،  فقد مت تر�سية م�سروع اإدارة وجمع ونقل ومعاجلة 
اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  على  املكرمة  مكة  مبنطقة  الطبية  املخلفات 
عمالء  لثقة  امتداد  امل�سروع  هذا  ويعترب  للبيئة(،  )�سيبكو  البيئة  حلماية 

ال�سركة ملا تقدمة من خدمات بيئية متكاملة.

�ميانًا باأهمية تطبيق مفهوم �جلودة باأف�سل م�ستوى

قطاع الت�سغيل ي�سكل فريق لإدارة اجل�دة 
ف��ق��د مت  ال��ع��م��ل،  ج���ودة  لتطوير  ال�����س��رك��ة  �سعي  خ���الل  م��ن 
ا�ستحداث فريق لتوثيق جودة االجراءات املتبعة، وفق اأنظمة 
اإدارة  فريق  ومثل  االأداء،  ج��ودة  رف��ع  يف  للم�ساهمة  ال�سركة 
راف��ت  اال�سطول  اإدارة  ق�سم  رئي�س  م��ن  ك��ل  والنقل  الت�سغيل 

حادي، ورئي�سة ق�سم املتابعة GPRS بيان حلبي.


