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تدريبية  دورة  للبيئة  �سيبكو  �سركة  عقدت 
امل��واف��ق2013/11/7م،  بتاريخ 1435/1/4ه���� 
امللك   ب��ق��اع��دة   امل�سلحة  ال��ق��وات  م�ست�سفى   يف 
مدير  وبح�سور  باجلبيل  البحرية  عبدالعزيز 
اإدارة اخلدمات امل�ساندة عبد الله بن عبد الرحمن 
ال�سويداين ورئي�س ق�سم اجلودة والتعليم الطبي 
م�ست�سفى  يف  والعاملني  اجل���ودة   واأخ�����س��ائ��ي 
القوات امل�سلحة بقاعدة امللك عبدالعزيز البحرية 
باجلبيل من اأطباء وممر�سني«، حيت مت التعرف 
البيئة  على  وت��اأث��ره��ا  املختلفة  امل��ل��وث��ات  على 
والدولية  الوطنية  واالأنظمة  العامة  وال�سحة 

ال�سادرة يف �ساأن حماية البيئة والنفايات الطبية 
املخلفات  واأن�����واع  ت�سنيف  وك��ذل��ك  اخل��ط��رة، 
ونقلها  تخزينها  وط��رق  املن�ساآت  داخ��ل  وف�سلها 
مت  التدريبية  ال����دورة  خ��ت��ام  ويف  ومعاجلتها. 
مدير  م��ن  وتقدير  �سكر  �سهادة  على  احل�سول 
اإدارة اخلدمات امل�ساندة عبد الله بن عبد الرحمن 
بقاعدة  امل�سلحة  القوات  مب�ست�سفى  ال�سويداين 
من  والعديد  باجلبيل  البحرية  العزيز  عبد  امللك 
ا�ستمرار  ت��وؤي��د  التي  االخ���رى  الطبية  املن�ساآت 
والتوعوية  التدريبية  بالربامج  ال�سركة  تفوق 

واالحرتافية العالية وفق اأعلى امل�ستويات.

اختيار »�سيبكو للبيئة« لإقامة 
دورة توعوية يف م�ست�سفى 

القوات امل�سلحة باجلبيل

حتت �سعار مكافحة العدوى م�سئولية اجلميع
» �سيبكو للبيئة« ت�سارك يف ندوة مبنا�سبة الأ�سبوع العاملي ملكافحة العدوى مبنطقة تبوك

فهد  امللك  م�ست�سفى  قام  اجلميع(،  م�سئولية  العدوى  )مكافحة  �سعار  حتت 
العدوى  ملكافحة  العاملي  االأ�سبوع  مبنا�سبة  ندوة  بتنظيم  تبوك  مبنطقة  العام 
باملنطقة  امل�ست�سفيات  وم���دراء  ال�سحية  بال�سئون  كبارامل�سئولني  بح�سور 
وبف�سل  لها،  التابعة  واملحافظات  تبوك  مبنطقة  العدوى  مكافحة  وم�سئولني 
 ) للبيئة  )�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  لل�سركة  كان  فقد  الله  من 
احل�سور املتميز من خالل دعمها للموؤمتر ومتابعتها لتفا�سيل االإعداد له التي 

اأ�ستمرت عدة اأ�سابيع قبل انعقاده.
اجلهود  ه��ذه  م�سكورة  ال�سحية  وال�سئون  امل�ست�سفى  اإدارة  توجت  وق��د 
بت�سليم ال�سركة �سهادة �سكر وتقدير قام بت�سليمها م�ساعد املدير العام لل�سئون 
ال�سحية لل�سحة العامة الدكتور  م�سطفى الفراج وم�ساعد املدير العام لل�سئون 
ال�سحية للطب العالجي الدكتور جمال غبان ومدير م�ست�سفى امللك فهد الدكتور 
عبد الرحمن الطلوحي كما مت تخ�سي�س كلمة الإدارة ال�سركة يف املجلة اخلا�سة 
على  توزيعها  مت  التي  فهد  امللك  مب�ست�سفى  العدوى  ملكافحة  العاملي  باالأ�سبوع 
للبيئة وكان  �سيبكو  ب�سركة  االأر���س( اخلا�سة  )ن�سرة  توزيع  كما مت  احل�سور 

تكرمي �سركة �سيبكو للبيئة ممثله يف م�سرف الفرع االأ�ستاذ �سالح املح�سارتواجد ال�سركة خالل املوؤمتر حمل اإعجاب واإثناء اجلميع.
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حت�سلت على ا�سادات �سكر وتقدير وت�ستمر بالريادة ل�سنوات

ال�سركة تنجح بخطط ت�سغيل املن�ساآت الطبية مبو�سم حج 1434هـ

ا�ستمرت »�سيبكو للبيئة« يف الريادة بتطبيقها 
املخلفات  ونقل  وجمع  الإدارة  الوطني  الربنامج 
الطبية بالعا�سمة وامل�ساعر املقد�سة  مبكة املكرمة، 
و102  م�ست�سفيات   8 بخدمة  ال�سركة  وت�سرفت 
حيث  املقد�سة،  بامل�ساعر  ت��وزع��ت  �سحيا  م��رك��زا 
بعثة حج  ال�����س��رك��ة خل��دم��ة 39  و���س��ل��ت خ��دم��ات 
دولية، وقد �سبق هذا العمل و�سع خطط ت�سغيلية 
خ�سي�سا  �سخمة  وبتجهيزات  امل�ستوى  عالية 
�ساحنات اجلمع وكوادر  ا�سطول  املو�سم من  لهذا 
خطط  ب��ن��ج��اح  �ساهمت  ع��ال��ي��ة  ب��خ��ربات  ب�سرية 

ال�سركة.
اخلدمات  على  عمالئها  ارتياح  ال�سركة  والقت 

املن�ساآت  تلك  اإىل  �سواء  لهم  قدمتها  التي  املميزة 
ون��ال��ت  ال��ط��ب��ي��ة،  ال��ب��ع��ث��ات  م�سئويل  اأو  الطبية 
ال�سكر  �سهادات  م��ن  العديد  اث��ره��ا  على  ال�سركة 

من  زاد  مما  ال��وزارات،  م�سئويل  وثناء  والتقدير 
ثقتها بايعاز مثل هذه اخلدمات لل�سركة، وحافظت 
التفوق  ب��ه��ذا  ال��ري��ادة  يف  موقعها  على  ال�سركة 
نتيجة خرباتها الكبرة واملرتاكمة باإدارة ت�سغيل 
الربنامج و�سعيها الدائم للتطوير وتطبيق اخلطط 
الت�سغيلية والتنظيمية باحرتافية عالية من خالل 
�سنويا  املقد�سة  بالعا�سمة  العمل  حجم  اإزدي����اد 
والبعثات  الطبية  املن�ساآت  اأع���داد  ازدي���اد  نتيجة 
الطبية، وبكل مو�سم تقوم ال�سركة بخدمة املن�ساآت 
مبكة  القائمة  باملن�ساآت  العمل  وتكثيف  املو�سمية 
املكرمة واملدينة املنورة واملنافذ احلدودية للمملكة 

�سواء الربية اأواجلوية اأو البحرية.

ت�سغيل كامريات املراقبة ملحطة املعاجلة يف مدينة الريا�ص
�سمن اخلطة الت�سغيلية للجودة وال�سالمة املهنية 
املعاجلة  حمطة  يف  م��راق��ب��ة  ك��ام��رات  ت�سغيل  مت 
من  مبا�سر  ب��اإ���س��راف  الريا�س  مدينة  يف  الواقعة 
ال�سيد عمر عثمان عقيلي )اأخ�سائي ال�سبكات–اإدارة 
تقنية املعلومات( يف موقع املعاجلة للنفايات الطبية، 
�ساعة   24 م��دار  على  املوقع  بت�سوير  تقوم  والتي 
بهذه  االإت�سال  رب��ط  ومت  عالية،  ت�سوير  وب��ج��ودة 
الكامرات مبوقع االإدارة العامة.وبخا�سية االت�سال 
لل�سخ�س  وميكن  العامل  يف  مكان  اأي  من  املبا�سر 

 ، الكامرات  بالدخول على نظام مراقبة  له  امل�سرح 
بامل�ساهدة املبا�سرة عن طريق الكمبيوتر ال�سخ�سي 
املوقع  وم�ساهدة  املحمول  الهاتف  اأو  الالبتوب  اأو 
من  عالية  درجة  ذات  ات�سال  قنوات  �سمن  مبا�سرة 
العمل  العاملية.وجاري  االإنرتنت  �سبكة  على  االأداء 
على ا�ستكمال تفعيل ذلك يف باقي حمطات املعاجلة 
هذا  من  االإنتهاء  واملتوقع  اململكة  اأنحاء  جميع  يف 
من  القادم  العام  من  االأول  الربع  بنهاية  امل�سروع 

2014م.
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م�سروع املراقبـة البيئيـة للهيئــة امللكيـــة يف ينبــع

من  امللكية  الهيئة  بدعم  للبيئة  �سيبكو  �سركة  تقوم 
خالل مراجعة وتقييم ملفات الت�سريح البيئي املقدمة 
من قبل امل�ستثمرين اأو من املن�ساآت القائمة قبل اإ�سدار 
ومراجعة  تقييم  وت�سمل  املطلوبة،  البيئية  الت�ساريح 
الت�سغيل  ووح���دات  الهند�سية  والت�ساميم  الر�سوم 
للتاأكد  الداخلة واخلارجة  للمواد  التوازن   وح�سابات 
م�ستثمر  كل  قبل  من  املرفوعة  للوثائق  مطابقتها  من 
للهيئة  البيئية  واملقايي�س  امل��ع��اي��ر  م��ع  ومتا�سيها 
امللكية. وقد مت  منذ بداية العقد حتى نهاية �سهر اأكتوبر 
2013م االنتهاء من مراجعة اأكرث من 25 ملف ت�سريح 
اأو  للت�سغيل  البيئية  الت�ساريح  ا�سدار  بهدف  بيئي 
االن�ساء وتنفيذ اأكرث من 50 زيارة تفتي�سية للمن�ساآت 
مع  اجتماع   60 م��ن  اأك��رث  ح�سور  وك��ذل��ك  ال�سناعية 
واجل��دول  العالقة  البيئية  الق�سايا  ملناق�سة  امل�سانع 
الزمني حللها. كما �سارك اخلرباء املخت�سون يف �سركة 
الغرامات  اإ�سدار  يف  امللكية  الهيئة  مع  �سيبكوللبيئة 
البيئية بحق جميع املن�ساآت املخالفة حيث اأ�سدر اأكرث 

من 6 غرامات بيئية منذ بداية العقد.

2013م  فرباير   2 بتاريخ  بينبع  امللكية  الهيئة  مع  عقدها  بداية  ومنذ  للبيئة  �سيبكو  �سركة  تقوم 
بالعديد من املهام املتعلقة مبختلف اجلوانب البيئية واأهمها: 

يقوم اخلرباء املخت�سون ب�سركة �سيبكو للبيئة مبهام مراقبة جودة الهواء باملدينة على مدار ال�ساعة 
هذه  تقي�س  البيئية.  االأجهزة  باأحدث  جمهزة  متنقلة  وحمطة  ثابتة  حمطات  خم�سة  و�سيانة  وت�سغيل 
 ،)H2S(كربيتيد  الهيدروجني ،)SO2( املحطات امللوثات الغازية الرئي�سية ومنها: ثاين اأك�سيد الكربيت
 ،)PM(العالقة اجلزيئات   ،)CO( الكربون  اأك�سيد  اأول   ،)O3( االأوزون   ،)NOX(اأكا�سيدالنيرتوجني
مركبات الهيدروكربون )NMHC( واملركبات الع�سوية املتطايرة يف الهواء، مثل : )البنزين، التلوين، 
الزايلني وغرها(، ومنذ بداية العقد وحتى �سهر اأكتوبر 2013م فقد قامت �سركة �سيبكوالبيئة  وبالتعاون 

مع الهيئة امللكية ب�سيانة 47 جهاز لتحليل جودة الهواء وجتميع اأكرث من 200،000 قراءة �ساعية.

برنامج الت�ساريح البيئية

تنفيذ اأكرث من 50 زيارة تفتي�سية للمن�ساآت ال�سناعية بالهيئة امللكية
ح�سور اأكرث من 60 اإجتماع مع امل�سانع ملناق�سة الق�سايا البيئية العالقة وو�سع احللول املجدولة

برنامج جودة الهواء:
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التي يقوم بها اخلرباء املخت�سون بامل�سروع هو جمع وحتليل عينات من  املهام االأخرى املهمة  ومن 
مياه ال�سرف ال�سناعي ومياه البحر ومياه التربيد ومياه ال�سرب ومياه الري باإ�ستخدام اأجهزة حديثة 
املقايي�س  مع  النتائج  تلك  مطابقة  من  التاأكد  بهدف   )ICP&IC& TOC& GCMS& UV-VIS( مثل 
واملعاير البيئية للهيئة امللكية. ويتم قيا�س العديد من العنا�سر الفيزيائية والكيميائة يف خمتلف اأنواع 
 COD& PO4& PHENOL& Ph& TOC& OIL and Grease &( املثال  �سبيل  وعلى  العينات 
ال�سرب  التحاليل على مياه  اإجراء  يتم  ( وغرها.  كما   TSS& TDS& SULFUDE& CHLORIDE
من امل�سدر ويف نقاط التوزيع ومراقبة مياه ال�سرف ال�سناعى قبل وبعد عملية املعاجلة باملحطة املركزية 
قبل ت�سريفها مبا�سرة اإىلالبحر. وقد مت جمع حوايل 1159 عينة مياه �سرف �سناعي و حوايل 198 عينة 

مياه تربيد وعدد 337عينة مياه �سرب.

م�سروع املراقبـة البيئيـة للهيئــة امللكيـــة يف ينبــع

مراجعة اأكرث من 25 ملف ت�سريح بيئي لإ�سدار 
الت�ساريح البيئية للت�سغيل اأو الإن�ساء

املخت�سون  اخل��رباء  فاإن  ذكر  ما  اإىل  باالإ�سافة 
ب�سركة �سيبكو للبيئة يقومون بدعم الهيئة امللكية 
يف مراقبة مدى اإلتزام وتطبيق املن�ساآت ال�سناعية 
ب����اإدارة  اخل��ا���س��ة  البيئية  وامل��ع��اي��ر  للمقايي�س 
النفايات ال�سناعية اخلطرة والغر خطرة  ومراقبة 
بكافة  ال�سناعية  النفايات  ومعاجلة  النقل  عمليات 
املرفوعة  والطلبات  املعلومات  وتقييم  اأن��واع��ه��ا 
املنف�ست  نظام  يف  اإدخالها  قبل  امل�سانع  قبل  من 
املعتمد من قبل الهيئة امللكية بهدف تتبع م�سار تلك 
منها  التخل�س  وحتى  تكوينها  بداية  من  النفايات 
اإ�ستمارة  حيث مت مراجعة واإدخال حوايل 1932 

منف�ست واإ�سدار عدد 3856.
ا�سطول املراقبة البيئية التابع للم�سروع

اإحدى اجتماعات فريق عمل امل�سروع

�سورة جماعية لفريق العمل

خرباء ال�سركة �ساركوا مع الهيئة يف اإ�سدار 
الغرامات البيئية على املن�سات املخالفة

برنامج مراقبة جودة املياه:

برنامج اإدارة النفايات ال�سناعية:
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اأجمل التهاين لعمر عقيلي
 على مولوده

رزق الزميل عمر عقيلي اأخ�سائي ال�سبكات باإدارة تقنية 
مواليد  من  الله  جعله  »عثمان«  اأ�سماه  مبولود  املعلومات 

ال�سعادة.. تهانينا واألف مربوك.

مولودة ال�سعادة لعزت
»�ساره«  اأ�سماها  مبولودة  عزت  م�سطفى  املحا�سب  رزق 

جعلها الله من مواليد ال�سعادة.. تهانينا واألف مربوك.

مربوك املولودة لتامر 
ب��اإدارة  االإداري  املتابع  االن�����س��اري،  ثامر  الزميل  رزق 
الت�سويق وتطوير االأعمال  مبولودة اتفق هو وحرمه على 
ت�سميتها »لينا« جعلها الله من مواليد ال�سعادة واألف مربوك.

احلمد هلل على �سالمة بق�سان 
الزميل حممد بق�سان، املهند�س البيئي باإدارة 
الت�سغيل واملعاجلة خرج بنجاح من عملية رباط 

�سليبي، األف الباأ�س وطهور اإن�ساء الله.

خان من�سق بال�سئون الإدارية 
تعيني االأ�ستاذ/ يا�سني طالل خان على وظيفة 
من�سق اداري بال�سئون االإدارية، متنياتنا القلبية 

له بالتوفيق والنجاح.

اليو�سف من�سقا اإداريا بال�سمالية 
تعيني االأ�ستاذ/ فهد اليو�سف بوظيفة »من�سق 
القلبية  متنياتنا  ال�سمالية  املنطقة  باإقليم  اإداري« 

له بالتوفيق والنجاح.

قامت اإدارة ال�سركة بعمل حفلة وداع  للمهند�س  زهر العواودة 
مدير اإدارة الت�سنيع والتطويرالتقني واالأ�ستاذ ع�سام رجب مدير 
اإدارة خدمات املرافق و�سكرتهم على جهودهم البي�ساء خالل فرتة 

عملهم طيلة ال�سنوات املا�سية.

حفل توديع للزميلني زهري وع�سام

التابعة  اال�ست�سارية  املكاتب  جلنة  فعاليات  �سمن 
يوم  اأقيم  ج��دة،  مبحافظة  ال�سناعية  التجارية  للغرفة 
بعنوان  حما�سرة  امل���واف���ق2013/10/31م،  اخلمي�س 

»البيئة وال�سالمة وال�سحة يف املن�ساآت ال�سناعية« .
وت�سمنت الندوة اىل ثالث حماور رئي�سية ح�سب ما 
ل�سركة  املديرالتنفيذي  النهدي  دينا   / االأ�ستاذة  اأ�سارت 
اللجنة  ورئي�سة  )انتك(  املحدودة  البيئة  حت�سني  تقنية 
البيئة وال�سحة  الرئي�سية  اأن حماورالندوة  املنظمة اىل 
وال�����س��الم��ة ه��ي م��ث��ل��ث ه���ام جل��م��ي��ع ق��ط��اع��ات االأع��م��ال 

والقطاعات احلكومية.
وط����رح ���س��ع��ادة امل��ه��ن��د���س/ خ��ال��د ال��ه��اج��ري مدير 
بينبع  امللكية  بالهيئة  البيئة  وم��راق��ب��ة  حماية  اإدارة 
حم��ا���س��رة ب��ع��ن��وان »ال��ب��ي��ئ��ة وال�����س��الم��ة وال�����س��ح��ة يف 
املحاور  من  العديد  اإىل  فيها  تطرق  ال�سناعية«،  املن�ساآت 
جمال  يف  الناجحة  الوطنية  واالجن���ازات  واملمار�سات 

البيئة وال�سحة وال�سالمة.

واأ�سار املهند�س الهاجري اىل اأن اململكة خطت ومنذ 
البدء باالهتمام  يف  هذا املجال يف و�سع الالئحة التنفيذية 
لنظام احلكم ال�سادر باملر�سوم امللكي والتي جاء فيها ان 
ال�سحية  الرعاية  وتوفر  العامة  بال�سحة  تعنى  الدولة 
البيئة وحمايتها  املحافظة على  لكل مواطن وتعمل على 
وتطويرها. واأ�ساف: اأن لكل م�سروع خ�سائ�سه املميزة 
وت�سميمه  تخطيطه  عند  االعتبار  يف  اأخذها  يجب  التي 
الت�سغيل  معاير  �سمن  فيه  االأ�سا�سية  العنا�سر  وادراج 
امل�سروع  وعمليات  واملخاطر  اخل��ط��رة  امل���واد  وحت��دي��د 
وال�سيطرة على املخاطر املحتملة للمحافظة على ال�سحة 
وال�سالمة  ال�سحة  احتياطات  وو�سع  والبيئة  العامة 
اإىل  باالإ�سافة  الت�سغيلية،  العمليات  يف  والبيئة  العامة 
اأي�سا  داخلي،  ال�سيانة �سمن جدول زمني  اأعمال  و�سع 
والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة  مبادئ  اأح��دث  تطبيق  يجب 

ل�سمان عمليات اآمنة وفعالة واقت�سادية .
ال�سحة  تهدف  اأن  »يجب  الهاجري:  املهند�س  وق��ال 

البدنية  ال�سحة  اأعلى درجة من  اإىل احلفاظ على  املهنية 
والعقلية واالأداء اجلماعي ال�سليم للعمال يف جميع املهن 
وتعزيز مفهومها، وحماية العمال من املخاطر الناجمة عن 
العمال  و�سع  اإىل  باالإ�سافة  بال�سحة،  ال�سارة  العوامل 
يف بيئة مهنية مالئمة حلالتهم الف�سيولوجية والنف�سية، 
وتخ�س�ساتهم  وظائفهم  ح�سب  للعمال  االأعمال  وتكييف 
الدينية واالخالقية والعوامل  العوامل  اأهمية  واأكد على 
االقت�سادية والت�سريعات واالأنظمة القانونية، باالإ�سافة 
�سيا�سة  لتطبيق  املتطلبات  م��ن  العديد  يوجد  اأن��ه  اإىل 
البيئي  االأث���ر  تقييم  وه��ي  والبيئة  وال�سالمة  ال�سحة 
للم�ساريع، واإعادة تقييم هذه التقييمات يف حالة وجود 
وتوفر  امل�����س��اري��ع،  ه��ذه  يف  ك��ب��رة  تغيرية  ا���س��اف��ات 
املوظفني،  م�ستويات  جلميع  وتدريبية  توعوية  برامج 
االأن�سطة  من  الناجت  التلوث  ومنع  امل�ستمر  والتح�سني 
االنبعاثات  تخفي�س  خ��الل  م��ن  الت�سغيلية  والعمليات 

والنفايات ال�سائلة.

يف ندوة عن البيئة وال�سالمة ال�سحية 
بالغرفة التجارية بجدة

دينا النهدي:
 »البيئة وال�سحة وال�سالمة«  مثلث 

هام للقطاعني العام واخلا�ص
دينا النهدي »املدير التنفيذي ل�سركة تقنية حت�سني البيئة« و حمي الدين حكمي »م�ساعد االأمني 

العام بالغرفة التجارية ال�سناعية بجدة« اأثناء تكرمي املهند�س خالد الهاجري

مجتمع سيبكو
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املحافظة على البيئة وحتقيق 
اأهداف التنمية امل�ستدامة

�سالح بن حممد ال�سهري

وحتى  والرفاهية«  والتكاثر  »االزده��ار  املح�س  اللغوي  امل�ستوى  على  بالتنمية  ُيق�سد 
وقت قريب كان االعتقاد ال�سائد باأن النمو االقت�سادي يقوم على ح�ساب حماية البيئة ، واأنه 
النمو  اإعاقة  البيئة يعني  اأي حت�سني يف نوعية  التوجهني واأن  ال ميكن اجلمع بني هذين 
البيئة وتدمرها . ولكن هناك  الق�ساء على  اأي منو اقت�سادي يعني  اأن  ، كما  االقت�سادي 
االآن مفهوم وت�سور جديد وهو ما ُيعرف مببداأ »التنمية امل�ستدامة« ، والقائل باأن التنمية 
االأطر  �سمن  التنمية  عملية  تتم  واأن   ، البيئة  ُتدمر  ال  اأن  يجب  واالجتماعية  االقت�سادية 
التي ي�سعها علم البيئة مبعناها الوا�سع .ومع التقدم التكنولوجي ورغبة الدول واالأفراد 
اإىل  ت�سابق اجلميع   ، الب�سرية  احتياجات  قدر من  اأكرب  باللحاق بركب احل�سارة وتوفر 
تعوي�سها واحلفاظ  و�سائل  اإىل  النظر  ،دون  الطبيعية  املوارد  من  كبرة  كميات  ا�ستهالك 
على م�ستوى جتديدها ، ومع ازدياد النمو ال�سكاين وارتفاع وترتي االإنتاج واال�ستهالك 
يف  ال��ت��وازن  عملية  بتحقيق  اململكة  ب��ادرت   ، املتج�ددة  غر  الطاقة  م�سادر  م�ن  العاملي 
اآلية قانونية نظامية متثلت يف �سدور النظام العام للبيئة  اال�ستهالك واالإنتاج وذلك عرب 
والئحته التنفيذية والذي اأ�سار يف بع�س مواده على اأهمية التزام اجلهات العامة واملعنية 
برت�سيد ا�ستخدام املوارد الطبيعية واإطالة اأمد املوارد غر املتجددة واملحافظة على ما هو 

متجدد ، كما اأ�سار كذلك اإىل حتقيق االن�سجام بني اأمناط ومعدالت ا�ستخدام املوارد .
الرئي�س  ال�سبب  ُتعد   - فوائد  من  فيها  مبا   - ال�سناعية  النه�سة  اأن  فيه  �سك  ال  ومم��ا 
الطبيعية  املوارد  با�ستنزاف  وذلك   ، البيئية  امل�ساكل  من  الكثر  واإيجاد  البيئية  تلوث  يف 
بطريقة غر متوازنة ، وعدم اإدراك اأهمية حتقيق التوازن بي�ن التنمي�ة والبيئ�ة . وقد اأدت 
املُخلفات الناجتة عن ت�سغيل ال�سناعة وا�ستخدام االإن�سان اخلاطئ وامل�ستجدات املُتنوعة 
اإىل ُملوثات بيئية خطرة بلغت اأ�سعاف قيمة االإ�سالح البيئي املٌبذول بالرغم من وجود 
على  توؤثر  جدًا  خطرة  �سلبية  انعكا�سات  له  وهذا   ، والدولية  املحلية  واالأنظمة  القوانني 
ن�سيب االأجيال القادمة من هذه املوارد . ومن هذا املنظور ، والأن البيئة والتنمية اأ�سبحت 
م�سئولية اجلميع فال ُبد من العمل على خلق اإدراك وا�سع للعالقة بني التنمية والبيئة واأن 
ال تكون اإدراكية فح�سب ، واإمنا �سلوكية اأي�سا ت�سعر االإن�سان مب�سوؤوليته يف امل�ساركة يف 
حماية البيئة الطبيعية وحت�سينها وجتنب االإخالل بها ، وذلك بتبني �سلوك مالئم ميار�س 
ب�سفة دائمة على امل�ستوى الفردي واجلماعي .والرتويج ملفهوم اأمناط االإنتاج واال�ستهالك 

امل�ستدام ، وت�سجيع ا�ستخدام املنتجات التي ت�ساهم يف حماية املوارد الطبيعية .
اأهم  اأحد  ُيعترب  والتنمية  البيئة  بني  الربط  واأهمية  البيئة  اأهمية  اإدراك  باأن  �سك  وال 
العوامل التي توؤدي اإىل قيام نه�سة تنموية �سليمة ، اأما النظر اإىل االعتبارات البيئية على 
اأنها ترف ال مربر له ف�سوف لن يوؤدي اإىل حتقيق التوازن بني التنمية والبيئة ، وهو ما 

اأثبت الزمن �سحته .
االإخ��الل  دون  احلالية  االأجيال  احتياجات  تلبية  امل�ستدامة«،  »التنمية  ب�  املق�سود  اإن 
اأخالقية يف غاية  لقيمة  القادمة . ويف ذلك حتقيق  االأجيال  تلبية احتياجات  بالقدرة على 
االأهمية ، وهي امل�ساواة بني االأجيال ، واملحافظة على تر�سيد ا�ستخدام املوارد الطبيعية 
اأمد ا�ستغالل  اأنواعها واأماكنها واملحافظة على ما هو متجدد منها واإمنائه واإطالة  ب�ستى 
بامل�سروعات  تهتم  تنموية  خطط  اإع���داد  يتطلب  بالطبع  وه��ذا   .. املتجددة  غر  امل���وارد 
امل�ستويات  باأف�سل  البيئة من موارد  ما توفره  التنمية وا�ستغالل  اإىل حتقيق  توؤدي  التي 
االقت�سادية واالجتماعية والثقافية دون االإخالل بالبيئة ومواردها ، والعمل على اأن تواكب 
جهود املحافظة على البيئة جهود التنمية خطوة بخطوة ، وُي�سكل مبداأ ربط االعتبارات 
البيئية ب�سيا�سة التخطيط والتنمية ركنًا اأ�سا�سيًا من اأركان ال�سيا�سة التنموية ، وهذا يعني 
اأن العالقة بني البيئة والتنمية عالقة وطيدة . ويعترب اجلانب التوعوي من اأهم اجلوانب 
التي ينبغي الرتكيز عليها ، اإذ اأن حتقيق اأهداف التنمية امل�ستدامة واملحافظة على �سالمة 
البيئة ومفردات الطبيعة ومواردها وتر�سيد ا�ستخدامات املياه وغر�س املبادئ االأ�سا�سية 
ال�سامل  الوعي  تر�سيخ  اإال عرب  يتاأتى  لن  امل�سار   هذا  فاعال يف  عن�سرا  ليكون  الفرد  لدى 
والتجاوب  التنموية وحتّدياتها  فهم خمتلف اجلوانب  املجتمع من  كافة مكونات  ومتكني 
مع م�سامينها حيث اأن الهدف الرئي�سي لل�سيا�سة التنموية يبقى اأوال واأخرا �سمان �سبل 

العي�س الكرمي للمواطن .
       نائب الرئي�س العام لالأر�ساد وحماية البيئة

�سالمات عالء
اأج���رى ال��زم��ي��ل ع��الء احل��ب�����س، مندوب 
الت�سويق  اإدارة  يف  والتح�سيل  الت�سويق 
موؤخرًا،  جراحية  عملية  االأع��م��ال  وتطوير 

األف �سالمة ومتنياتنا له بال�سفاء العاجل.

بالتوفيق والنجاح للزميل 
بخ�ض على ال�سهادة 

فني  ب��خ�����س-  م��ن�����س��ور  ال��زم��ي��ل  ح�سل 
على   - املعلومات  تقنية  ب���اإدارة  ال�سبكات 
املخت�سة   )CCNA( ال��ع��امل��ي��ة  ال�����س��ه��ادة 
من  املعلومات،  وتقنية  احلا�سب  ب�سبكات 
باعتماد  املتخ�س�سة  و   )CISCO( �سركة 
القلبية له بالتوفيق  هذه ال�سهادة، متنياتنا 

والنجاح واألف مربوك . 

�سالمات اأ�سامة
رئي�س  حمد،  علي  اأ�سامة  الزميل  اأجرى 
تطوير التطبيقات والربامج يف اإدارة تقنية 
األ��ف  م��وؤخ��رًا،  ج��راح��ي��ة  عمليه  املعلومات 

�سالمة ومتنياتنا له بال�سفاء العاجل.

ال�سركة ت�ستمر بدعم اأ�سطولها ب�سيارات دفع 
رباعي و�ساحنات ذات ا�ستيعاب م�ساعف

لها  التابع  النقل  ا�سطول  دع��م   « للبيئة  �سيبكو   « وا�سلت 
الطبية،  املخلفات  لنقل  خا�سة  مبوا�سفات  جمهزة  ب�سيارات 
و�سمل االأ�سطول موؤخرا �ساحنات باحلجم الكبر �سعة 35 مرت 
مكعب، وقد �سبق ذلك دفعة من ال�ساحنات ذات الدفع الرباعي، 
املوا�سفات  ح�سب  �ساحناتها  بتجهيز  تقوم  ال�سركة  باأن  علما 
املتخ�س�سة،  امل�سانع  ك��ربى  م��ع  تعاقدها  خ��الل  م��ن  العاملية 
الرغوي  يوريثان  البويل  العازلة  امل��ادة  ال�سركة  وا�ستخدمت 
متجان�سة  بطريقة  االيل  احل��ق��ن  ب��ن��ظ��ام  �سخه  ي��ت��م  وال����ذي 
عزل  ومعامل  املكعب  للمرت  كجم   42-40 بكثافة  ومت�ساوية 

حراري 0.02 وات/درجة مئوية.

البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  اإدارة  قررت 
)�سيبكو للبيئة( بت�سكيل جلنة ت�سويق عليا بال�سركة برئا�سة 
التنفيذي  العمليات  رئي�س  من  كل  وع�سوية  املنتدب  الع�سو 
ومدير اإدارة الت�سويق وتطوير االأعمال واملدير املايل، وتقوم 
اللجنة مبراجعة كافة عقود وم�ساريع و�سراكات وم�ساهمات 
واملناق�سات  للم�ساريع  املقدمة  االأ���س��ع��ار  وتقييم  ال�سركة 
املرحلة  خ��الل  العمل  م�سلحة  تقت�سيه  مل��ا  وذل��ك  اجل��دي��دة، 
ت�سويق  ح��ي��ال  االإدارات  جميع  ج��ه��ود  ت�سافر  م��ن  ال��ق��ادم��ة 

م�ساريع ال�سركة حمليًا ودوليًا.

ت�سكيل جلنة ت�سويق عليا بال�سركة
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ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
�س ب. 3394 جدة 21471  اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف:  2899108)12( 966 +  فاك�س:2885510 )12( 966+

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

م. عادل �سامل باديب

ينجم  تلوث الهواء من تعر�س الغالف اجلوي  ملواد  كيماوية 
جمتمعة  كلها  هذه  اأو  بيولوجية  اأومركبات  مادية  ج�سيمات  اأو 
االأذى  وتلحق  حي،  كائن  وكل  لالإن�سان  ج�سيمًة  اأ�سرارًا  فت�سبب 
الهواء يف �سكل  اأن تكون ملوثات  املمكن  الطبيعية. ومن  بالبيئة 

جزيئات �سلبة اأوقطرات �سائلة اأوغازات.
مل يكن ثّم تلوث للهواء يذكر يف الع�سور الغابرة، لكنه ت�سارع 
الب�سرية.  يف ع�سرنا احلديث وبات ي�سكل مع�سلة كربى تواجه 
ولعل العرب كانوا �سباقني يف الك�سف عنه قبل اهتمام املجتمعات 
يف   - خلدون  اب��ن   - الكبر  العالمة  اإليه  اأ�سار  فقد  به  املعا�سرة 
اأوجم��اورًا  اإذا كان راكدًا  الهواء  »اإن  ال�سهرة، حيث قال   مقدمته 
للمياه الفا�سدة اأو ملناقع متعفنة اأو ملروج خبيثة اأ�سرع اإليها العفن 
من جماورتها، فاأ�سرع املر�س للحيوان الكائن فيه الحمالة، وهذه 
كثرة  وه��ي  ال��ه��واء  طيب  فيها  ي��راع  مل  التي  امل��دن  يف  م�ساهدة 

االأمرا�س يف الغالب« .
القرن   بداية  الدول يف  اهتمام  الهوائي حمور  التلوث  اأ�سبح   
يف  باأجمعه  العامل  �سهدها  التي  ال�سناعية  الطفرة  منذ  الع�سرين، 
ت�ستدعيان   كانتا  اللتني   والثانية،  االأوىل  العامليتني  احلربني  ظل 
�سناعات ع�سكرية كبرة  ي�سب واردها  من العتاد احلربي الثقيل 

مبا�سرة يف ميادين القتال.
يكن  مل  اإذ  تامًا  بيئيًا  جهاًل  ال�سناعية  الثورة  بدايات  �سهدت 
احل��رب  انتهت  اأن  وم��ا  البيئة.  حتكم  ق��وان��ني  الأي  وج��ود  هناك 
العاملية الثانية حتى بداأ العامل يفطن للم�سكلة وي�ست�سعر حجمها. 
عوالق  ب�سبب  التلوث   ع��ن  ا�ستنتاجات  اإىل  اخل���رباء  وتو�سل 
الهواء واالأ�سرار التي تنجم عنها مبا يت�سبب يف  م�ساكل �سحية 
عميقة. وبداأ االهتمام الفعلي بالتلوث الهوائي يف اأوروبا واأمريكا 
 ، املا�سي  القرن  من  والثمانينات  ال�سبعينات  نهاية  يف  ال�سمالية 
حيث �سرعت هذه الدول يف اإجراء االأبحاث، وكانت الرتكيز على 
جودة الهواء وم�سببات التلوث واإنعكا�ساته على �سحة االإن�سان .

ومع  التو�سع دوليًا يف الت�سنيع ازداد اهتمام معظم دول العامل 
مب�سكلة  التلوث وتلوث الهواء على وجه التحديد واأزداد التفكر 
واالهتمام مبواجهته، وتنادى املجتمع الدويل لتنظيم املوؤمترات 
واللقاءات لهذا الغر�س، وكان اأول موؤمتر دويل  يعقد حينها قد مت  
اململكة  العامل و�ساركت  يف الربازيل مب�ساركة عدد كبر من دول 
العربية ال�سعودية يف ذلك املوؤمتر باأعلى م�ستوى حيث �سارك فيه 
وفد برئا�سة امللك فهد بن عبدالعزيز يرحمه الله. وكان الرتكيز يف 
ذلك املوؤمتر على ظاهرة االحتبا�س احلراري وم�سكلة زيادة ثاين 
وب��داأت  االأوزون،  طبقة  على  واأث��ره  الهواء  يف  الكربون  اأك�سيد 
الدول تتعاون فيما بينها  ملحاربة التلوث ووقعت بروتوكواًل بهذا 

ال�سدد.

 تت�سبب خمرجات امل�سانع يف التلوث الهوائي ب�سكل كبر اإذ 
تنبعث منها الغازات ال�سارة، ويف ذلك الوقت مل تبذل جهود جادة 
حوافز  بتقدمي  املتحدة   االأمم  وب��ادرت  االنبعاثات،  تلك  ملعاجلة 
ون�سبة  االنبعاثات  كمية  يف  تتحكم  التي  للدول  ومعنوية  مادية 
التلوث ومن جانبها اأ�سبحت البنوك الدولية  تقدم  متوياًل  للدول 
وامل�سانع امللتزمة بطريقة تقدمي الدعم التمويلي وا�سرتداده من 
االأمم املتحدة مما اأدى اإىل حركة اقت�سادية يف البنوك وامل�سانع 
ب�سبب هذا الدعم واأ�سبحت دول  العامل املختلفة ت�ستفيد من ذلك 
التي كانت تنفق على االأ�سرار  الكثر من امليزانيات  حيث وفرت 
التلوث  ن�سبة  انخفا�س  اإىل  ق��ادت  اجلهود  هذه  كل  التلوث.  من 

الهوائي.
ون�سرت منظمة ال�سحة العاملية يف العام املا�سي تقريرا حول 
ت�سم  تلوثا  البلدان  اأ�سد  اأن  مبينة  العامل،  يف  تلوثا  البلدان  اأكرث 
البلدان  بني  من  وه��ي  وال��غ��از،  للنفط  امل�سدرة  ال��دول  من  ع��ددا 
من  كانت  ال�سعودية  العربية  اململكة  اأن  وحيث  من��وا،  االأ���س��رع 
الدول التي وقعت على الربوتوكول، فقد اأ�سحت من الدول املهتمة 
تبذلها  التي  االأدوار واجلهود  الهوائي من خالل  التلوث  مبراقبة 
اجلهات احلكومية املختلفة والتي بداأت تراقب اإنبعاثات امل�سانع 
وامل�سايف ومعامل البرتوكيمياويات، وخا�سة بعد �سدور النظام 
العام للبيئة واللوائح املكملة له، وو�سعت خطط وبرامج ملراقبة 
مكثفة  الرقابة  تكون  بحيث  الغازية،  واإنبعاثاتها  ال�سناعية  املدن 
وفعالة تلزم الكم الهائل من امل�سانع كبرها و�سغرها اأال تتجاوز 
الن�سب تلك التي حددها النظام العام للبيئة املحددة وفقًا للمعاير 
ومعامل  االأ�سمنت  م�سانع  وخا�سة  الغازية،  لالنبعاثات  العاملية 

التحلية.
وهنا يجب اأن ن�سر اإىل ذلك املجهود اجلبار الذي تقدمه الهيئة 
اجلهات  وكافة  البرتولية  وامل�سايف  واجلبيل  ينبع  يف  امللكية 

احلكومية واخلا�سة ملراقبة هذه امل�سكلة اخلطرة.
من  �سارم  ب�سكل  البيئية  االأنظمة  تنفيذ  ومراقبة  تفعيل  اإن 
واإلزام  املجتمع.  اأفراد  لكافة  ال�ساملة  التوعية  مع  القطاعات  كافة 
برنامج  وو�سع  عامليا  املحددة  االإنبعاثات  بن�سب  امل�سانع  كافة 
حمفزات مادية ومعنوية لتلك امل�سانع مع تطبيق العقوبات على 
اأنف�سنا  نوقي  كي  ذلك  �سبيل غر  من  ما  وب�سرامة.  املخالفني  كل 
من خماطر تلوث الهواء الذي اأ�سبح ح�سب اأحدث الدرا�سات من 
املواد امل�سرطنة �ساأنه �ساأن قائمة املواد االأخرى املعروفة امل�سببة 
نهناأ  الوبيل. البد من ت�سافر اجلهود يف جمتمعنا كي  الداء  لهذا 

بحياة  نتنف�س فيها هواًء نقيًا خاليًا من امللوثات.

الع�سو املنتدب




