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ت�صدر �شهري َا عن �إدارة العالقات العامة بال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)

اجلا�سر :هموم العامل العربي البيئية تتطلب
املحافظة على مواردنا الطبيعية
ت�أ�سي�س حمطة معاجلة مبنطقة جازان واجلوف
ً
ا�ستكمــاال ملنظـومــة املحطـــــات املتكاملــــــة
مدينة ينبع ال�صناعية تفوز باجلائزة
العاملية للمجتمعـات احليويـة 2013
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امل�شرف العام

م.عادل �سامل باديب
الع�ضو املنتدب

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

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

تدريب وتطوير موظفي ال�شركة لرفع �أداء ت�شغيل برنامج ال ERP
قامت م��ؤخ��ر ًا ال�شركة بوا�سطة فريق عمل
ادارة تقنية املعلومات  -بتدريب مكثف لعدد
( )60موظف من فروع وادارات �شركة �سيبكو
للبيئة �ضمن اع �م��ال ادارات خمتلفة (�أم �ن��اء
م�ستودعات ،من�سقني اداري�ين ،م��دراء الفروع،
حما�سبني وغريهم) ،وذلك ك َال ح�سب �صالحياته
واخت�صا�ص عمله على النظام اخلا�ص بال�شركة
 ERPوه��و م�صطلح يطلق على جمموعة من
الأنظمة تعمل �سوي ًا لإمتام العمليات اخلا�صة
ب��ال���ش��رك��ة ورب �ط �ه��ا ب���ش�ك��ل م��وح��د وم�ت�ك��ام��ل
ب�برن��ام��ج واح ��د وذل ��ك �ضمن خ�ط��ة رف��ع اداء
ت�شغيل الربنامج منها العقود ،م�ستودعات،
ع �م�لاء ،م ��وردي ��ن ،ن �ق��دي��ة�� ،ص�ي��ان��ة ،حمطات
وغ�يره��ا .وج��اري العمل على ا�ستكمال خطة
التدريب لأكرب عدد من املوظفني لتحويل جميع
الأع �م��ال ال�ي��دوي��ة ب�شكل �آيل �ضمن الربنامج
املوحد لل�شركة.

ال�شركة تكثف براجمها
التوعوية للمن�ش�آت الطبية
يف �إدارة املخلفات الطبية
وا� �ص �ل��ت «�سيبكو للبيئة» تكثيف ان�شطتها
التوعوية من خ�لال اقامة العديد من املحا�ضرات
االر�شادية ،وذل��ك لتوعية الكوادر الطبية والفنية
باملن�ش�آت ب�آلية التعامل الآمن مع املخلفات الطبية،
وال �ط��رق البيئية للتخل�ص منها وال�ق���ض��اء على
خطورتها ،وت�صل برامج «�سيبكو للبيئة»اىل داخل
املن�ش�آت الطبية ب�إقامتها داخل املن�ش�أة واقامة ور�ش
عمل م�صغرة تعزز من حتقيق الهدف با�ستيعاب
الربنامج ،حيث ي�شمل الربنامج العديد من من�ش�آت
القطاع احلكومي والقطاع اخلا�ص على ال�سواء.
ي��ذك��ر �إن «�سيبكو للبيئة» ت�ق��وم بتنظيم هذه
الفعاليات وبرامج التوعية باملجان ،وذلك لتحقيق
دورها البيئي جتاه املجتمع.
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واجلدير بالذكر �أن هذا الربنامج هو �إ�ضافة
ونقله نوعية لل�شركة خ�صو�ص ًا بعد حتويلها
�إىل �شركة م�ساهمة مغلقة ومن ثم �إىل م�ساهمة
عامة ب��إذن الله وجن��اح هذا الربنامج ال يعتمد

على التقنيني فح�سب ،ولكنه يتطلب فهم عميق
للجانب الإداري وامل��ايل والت�شغيلي وه��و ما
تو�صلت �إليه �إدارة تقنية املعلومات مع فريق
عمل الربنامج من ا�ست�شاريني وتقنيني.

حما�ضرة توعية بيئية ل�شركة «بريق املعادن» مبهد الذهب

من�سوبي �شركة بريق املعادن مع الباحث البيئي ل�شركة �سيبكو للبيئة الدكتور بالل ال�سعيد �إبراهيم

قامت �شركة �سيبكو للبيئة بتقدمي حما�ضرة
توعية بيئية ل�شركة «ب��ري��ق امل �ع��ادن» مبهد
ال��ذه��ب ،و�أح�ت��وت املحا�ضرة على ا�سا�سيات
ال�صحة وال�سالمة املهنية ،وكيفيه احلفاظ
على البيئة وطرق التحكم يف امللوثات البيئية
�سواء للهواء �أو الرتبة ،كما حتدثت املحا�ضرة
عن طرق التح�سني امل�ستمر يف الأداء البيئي

وال �ت �ع��رف ع�ل��ى امل �ع��اي�ير ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال��دول �ي��ة،
وكذلك عن النفايات اخلطرة وكيفية التعامل
الآمن معها .يذكر �أن « بريق املعادن » هي �أحد
ال�شركات العاملة يف اململكة يف جمال التنقيب
عن املعادن ،حيث تقوم حاليا بعمل التنقيب عن
النحا�س مبنجم مركز العمق التابع ملدينة مهد
الذهب.

انطالق ت�أ�سي�س حمطة معاجلة مبنطقة جازان
ً
ا�ستكماال ملنظومة املحطات املتكاملة
انطلقت ر�سميا �أعمال
ت��أ��س�ي����س حم �ط��ة معاجلة
وتعقيم للمخلفات الطبية
مب�ن�ط�ق��ة ج�� ��ازان ،وي ��أت��ي
ذل� ��ك االن��ت�����ش��ار لتحقيق
متطلبات املنطقة الت�شغيلية
وال �ت ��أك��د م��ن ق�ب��ل ال�شركة
بتقدمي خدماتها على �أعلى
م�ستويات اجل ��ودة ،حيث
ب ��د�أت ال���ش��رك��ة ب�إ�ستثمار
امل��وق��ع وال �ب��دء ب ��إج��راءات
درا�سة تقييم الأثر البيئي.

االنتهاء من ت�أ�سي�س
حمطة اجلوف ا�ستعدادا
لبدء الت�شغيل
�أنهت ال�شركة كافة �أع�م��ال الت�أ�سي�س
لإن�شاء حمطة اجل��وف بطاقة ا�ستيعابية
ت�صل اىل  16طن يوميا ملعاجلة وتعقيم
املخلفات الطبية ال���ص��ادرة م��ن املن�ش�آت
ال �� �ص �ح �ي��ة مب �ن �ط �ق��ة اجل � � ��وف ،وي� ��أت ��ي
ا�ستحداث حمطة باملنطقة نظرا ملا مل�سته
ال�شركة من حاجة املنطقة ملركز معاجلة يف
ظل نظرة ال�شركة التو�سعية ملناطق اململكة
املختلفة.

ال�شركة ت�ستعد لإطالق اخلدمات اخلا�صة ا�ستمرارا
لتطوير �أعمالها وتعزيز جودة �أدائها
�إميانا بر�سالتها البيئية ب�أعلى مت�سويات اجلودة � ..أنهت ال�شركة درا�ساتها
لإطالق اخلدمات اخلا�صة ،والتي ت�ستهدف عمالئها من خالل توفري �أ�سطول
مبوا�صفات خا�صة تتما�شى مع متطلبات العميل ،كتخ�صي�ص �شاحنة للعميل
برافعة هيدروليك ،لت�سهيل دخول العربات ومتكني العميل من اال�ستدعاء
الطارئ لل�شاحنة على مدار الـ(� )24ساعة ،وكذلك تخ�صي�ص فريق عمل للرقابة
امليدانية ،وت�صحيح مالحظات الفرز داخ��ل املن�ش�أة وتقدمي املحا�ضرات
االر�شادية املتخ�ص�صة مبوقع العميل ،بالإ�ضافة �إىل ربط االت�صال الال�سلكي
مع العميل وغريها من اخلدمات اخلا�صة التي ت�سعى ال�شركة من خاللها تلبية
كافة احتياج العمالء بجميع �شرائحهم.

قناة العربية ت�ست�ضيف «�سيبكو للبيئة»

ا�ست�ضافت قناة العربية م�سئول العالقات العامة والتوعية
بال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة «�سيبكو للبيئية»
الأ�ستاذ حممد عو�ض عطية ،وذلك للحديث عن جهود ال�شركة
يف برامج التوعية البيئية باململكة وطرق دعمها.
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ك ّرم الفائـزين بجائـزة اململكــة العربيــة ال�سعوديــ

اجلا�سر :هموم العامل العربي البيئية تتطلب املحافظــ

توقيع مذكرة تفاهم يف جمال حماية البيئة بني اململكة واملغرب
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�أكد معايل الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز
بن عمر اجلا�سر �أن االرت�ق��اء ب ��الإدارة البيئية يف ظل ما ي�شهده عاملنا
العربي من هموم وم�شاكل بيئية ،يعد مطلبا �أ�سا�سيا حلماية البيئة
واملحافظة على املوارد الطبيعية و�أحد املحفزات املهمة لتحقيق التنمية
امل�ستدامة يف منطقتنا العربية.
وق��ال يف ت�صريح �صحفي عقب رعايته حفل تكرمي جائزة اململكة
الدولية لل��إدارة البيئية يف دورتها اخلام�سة مبقر املنظمة الإ�سالمية
للرتبية والثقافة والعلوم «اي�سي�سكو» بالعا�صمة املغربية الرباط � « :إن
الإدارة البيئية ت�سعى لتطوير النواحي الت�شريعية وامل�ؤ�س�سية والتنفيذية
التي من �ش�أنها ال�سيطرة والتحكم يف الأن�شطة الإنتاجية واخلدمية بهدف
احلد من ت�أثريها ال�سيء على البيئة وعلى املوارد الطبيعية ».
و�أ�شار اجلا�سر �إىل �أن اجلائزة امتداد للدعم املتوا�صل الذي تولية
اململكة العربية ال�سعودية يف ال�ش�أن البيئي للتو�صل �إىل �أف�ضل احللول
للق�ضايا املتعلقة بها على امل�ستويات الإ�سالمية والعربية والدولية ،وذلك
من خالل دوره��ا الريادي يف �شتى املجاالت البيئية يف العاملني العربي
والإ�سالمي ،وهو ي�أتي �إميانا من حكومة خادم احلرمني ال�شريفني ب�أهمية
البيئة وعالقتها الكبرية بحياة ال�شعوب وم�ستوى معي�شتهم وا�ستقرارهم.
و�أكد اجلا�سر �أن اململكة د�أبت يف بذل الكثري من �أجل الرقي بحماية
البيئة و�صون مواردها حمليا ودوليا ،وتعد جائزة اململكة للإدارة البيئة
رافدا من �أجل النهو�ض بالعمل البيئي امل�شرتك يف عاملنا العربي ،وحت�سني
�أدائه مبا يخدم �صالح �شعوبنا و�أوطاننا.
و�أب ��ان اجلا�سر �أن اجل��ائ��زة تعنى ب���الإدارة البيئة وتعزيز البحث
العلمي يف جم��ال الإدارة البيئية وت�شجيع القطاعني العام واخلا�ص
نحو ا�ستخدام الأ�ساليب واملمار�سات والتقنيات النظيفة التي من �ش�أنها
املحافظة على البيئة ،واحلد من ا�ستنزاف مواردها الطبيعية و�صوال �إىل
تنمية م�ستدامة ميكن من خاللها تلبية متطلباتنا التنموية احلالية دون
الإ�ضرار مبتطلبات الأجيال القادمة ،وتوفري لهم حياة كرمية ،الفت ًا �إىل
�أن اململكة مل تغفل يف �أهدافها �أي�ضا تكري�س مفهوم ال�شراكة والتكامل مع
القطاع العام واملجتمع املدين و�أهمية جهوده الرامية �إىل حماية البيئة
يف منطقتنا العربية.
من جهة �أخرى �أكد املدير العام للمنظمة الإ�سالمية للرتبية والعلوم

ــة للإدارة البيئية

ـــة على مواردنا الطبيعية

والثقافة «اي�سي�سكو» الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري �أن اململكة العربية
ال�سعودية �أهم الدول الداعمة والراعية للعمل العربي والإ�سالمي امل�شرتك ،وبني
�أن التنمية امل�ستدامة تتبوء مكانة حمورية يف ال�سيا�سات الوطنية للدول ب�صفتها
ق�ضية حمورية تهم العامل �أجمع .و�شدد التويجري على �أهمية بذل املزيد من اجلهود
للحفاظ على ال�ثروات الطبيعية وحماية التوازنات النظمية وتر�شيد ا�ستخدام
الطاقات املتجددة وتدبري امل��وارد املائية وغريها من العنا�صر احليوية للحد من
خماطر التدهور البيئي الذي يدمر املكونات الطبيعية للبيئة.
و�أكد مدير عام املنظمة العربية للتنمية الإدارية الأ�ستاذ الدكتور رفعت الفاعوري
�أن املناخ احلايل للكرة الأر�ضية يدفع امل�ؤ�س�سات واملنظمات البيئية جتاه �أعداد
برامج وم�شاريع عديدة من �أجل حماية البيئة وتوازنها الطبيعي لتحقيق التنمية
امل�ستدامة للأجيال احلالية والقادمة.
و�أ�شاد الفاعوري بجهود اململكة ودورها الريادي يف احلفاظ على البيئة م�ؤكداً
�أن هذه اجلائزة جت�سد الإدراك العميق ملا تلعبه الإدارة البيئية يف ا�ستدامة التنمية
ورفاهة الب�شر.
ويف نهاية احلفل اخلطابي كرم اجلا�سر الفائزين باجلائزة يف دورتها اخلام�سة
وعددهم �ستة ع�شر فائز ًا من الدول العربية ميثلون �أفرادا وجهات حكومية وخا�صة
وجمعيات �أهلية للبحوث البيئية.
على هام�ش تكرمي الفائزين بجائزة اململكة للإدارة البيئية مت توقيع مذكرة تفاهم
يف جمال حماية البيئة بني اململكة ومملكة املغرب ال�شقيقة مبقر املنظمة ال�ساملية
للرتبية والعلوم والثقافة مبدينة الرباط مبملكة املغرب ومثل اململكة يف مرا�سم
توقيع املذكرة معايل الرئي�س العام للأر�صاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن
عمر اجلا�سر وعن مملكة املغرب معايل الأ�ستاذة حكيمة احليطي الوزيرة املنتدبة
لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة املكلفة بالبيئة مذكرة التفاهم ،وح�سب ما
اعلنه د .اجلا�سر ب�أن املذكرة تهدف اىل التعاون بني الدولتني ال�شقيقتني يف حماية
البيئة و�صون مواردها وت�شمل التوعية والإع�لام البيئي واملعايري واملقايي�س
البيئية والعمل على توحيدها وو�ضع قيم ا�سرت�شادية لها وتدبري املواد الكيميائية
والنفايات اخلطرة وال�صلبة وكذلك الر�صد وتقييم الأثر والت�أهيل البيئي وحماية
البيئة ال�ساحلية والبحرية ومكافحة التلوث ال�صناعي و�أ�ضاف معاليه �أن املذكرة
ت�سهم يف التعاون امل�شرتك مبجال حماية البيئة بني الدولتني واال�ستفادة من
التجارب واخل�برات فيما بينهما و�إنها خطوة جادة نحو تعاون مثمر وبناء يف
جمال حماية البيئة م�ستقب ًال بني البلدين.

«�سيبكو للبيئة»
والقيادة الناجحـة
طـالل �أكرم عـبدالـمالك
�أي �شخ�ص ي�ستطيع توجيه ال�سفينة ولكن حتديد امل�سار
يتطلب قائد ًا  ،مبثل هذه املبادئ تناغمت �أفكار الكاتب جون
�سي ماك�سويل  -خبري القيادة الأول يف العامل – فقرة قانون
املالحة من كتابه الرائع ( 21قانون يف القيادة ال يقبل اجلدل)،
حيث بيع �أكرث من  13مليون ن�سخة من كتبه ،و�أ�ستفاد منه
قادة �صنعوا �أدوار قيادية يف كربى ال�شركات كربى  ،حتى
بات �شروق جناحها ي�ضئ على العديد من الدول.ومن بع�ض
القوانني التي �أدرجها يف كتابه قانون الإ�ضافة  ،قانون النمو
وقانون التوقيت وقانون التفوي�ض و غريها و لكن – من
وجهت نظري – �أعتقد �أنها من �أهم القوانني التي يحتاج القائد
الناجح البدء بها برتكيز يومي – علما �أن باقي القوانني مهمة
لأكمال النجاح �أي�ضا ،و لكن قد تكون توابع تلقائية لها .
�أوال ً :قانون الإ�ضافة :
ي�ؤكد جون يف كتابه �أن قانون الإ�ضافة مييز ال�شخ�ص ،
لأنه ي�شري �إيل �أن قيمة القائد ت�أتي عن طريق خدمة الآخرين
عند املعرفة الدقيقة الحتياجاتهم ومن ثم تقدميها،و بذلك مت
تقديرهم عندها ي�ستحق القائد التقدير.
ثانيا ً :قانون النمو :
القيادة تتطور يوميا ،و لي�ست اخرتاع نح�صل عليه ب�شكل
مفاجئ.
مراحل منو القيادة:
-1ال تعرف ما الذي ال تعرفه.
-2تعرف انك بحاجه لأن تعرف.
-3تعرف ما الذي تعرفه.
-4تعرف و تنمو ويبد�أ هذا يف الظهور بو�ضوح.
-5تنطلق بب�ساطه ب�سبب ما تعرفه.
ثالثا ً  :قانون التوقيت:
توقيت القيادة على نف�س قدر �أهمية ما تفعله وما ترمي
لتحقيقه
�أربع احتماالت لإجراءات القائد:
-1الإجراء الـخاطـئ يف الوقت غري املنا�سب ي�ؤدي لكارثة.
-2الإجراء ال�صحيح يف الوقت غري املنا�سب ي�ؤدي
ملقاومة.
-3الإجراء اخلـاطـئ يف الوقت املنا�سب ي�ؤدي خلط�أ.
-4الإجراء ال�صحيح يف الوقت املنا�سب ي�ؤدي لنجاح.
رابع ًا :قانون التفوي�ض :
القادة الناجحون هم الذين مينحون ال�سلطة للآخرين.
وحتقيق غاية الأف�ضلية يف منظومة العمل وتطوير
املنهج الفكري ،ومتيز القادة يف « �سيبكو للبيئة « بر�ؤية
متعددة املحاور واملجاالت � ( :إدارية ،مالية  ،تقنية معلومات ،
ت�سويقية ،ت�شغيلية � ،صناعية ) ،والتي تطمح لأهداف طويلة
املدى وترقى بالقريب والبعيد من موظفيها ،وتخدم جمتمع
دولة ب�أكملها و دول جماورة� ،سعي ًا من «�سيبكو للبيئة»
للو�صول �إىل الريادة يف هذه ال�صناعة ممثلة مبوظفيها مثا ًال
يحتذى به لباقي املن�ش�آت التي تعني باملحافظة على البيئة .
مــديــر �إدارة ت ـقـنـيـة الـمـعـلـومـات
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مدينة ينبع ال�صناعية تفوز باجلائزة العاملية للمجتمعات احليوية 2013
ح�صلت مدينة ينبع ال�صناعية على جائزة
امل�ج�ت�م�ع��ات احل �ي��وي��ة ال �ع��امل �ي��ة ل �ل �ع��ام ،2013
املعتمدة من ِق َبل برنامج
الأمم املتحدة للبيئة ،بعد
م�ن��اف���س��ات حم�م��وم��ة بني
�أك�ثر م��ن  60مدينة حول
العامل ،من خالل املعر�ض
امل� ��� �ص ��اح ��ب ل �ف �ع��ال �ي��ات
اجلائزة التي ا�ست�ضافتها
ه��ذا ال�ع��ام مدينة �شيامن
يف ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �� �ص�ين
ال�شعبية خالل الفرتة من
 28نوفمرب �إىل  2دي�سمرب
2013م.
د .عالء ن�صيف
وه� � � �ن� � � ��أ ال� ��رئ � �ي � ��� ��س
التنفيذي للهيئة امللكية بينبع الدكتور عالء بن
عبدالله ن�صيف� ،صاحب ال�سمو الأم�ي�ر �سعود
ب��ن عبدالله ب��ن ثنيان �آل �سعود رئي�س الهيئة
امللكية للجبيل وينبع ،مبنا�سبة ح�صول مدينة
ينبع ال�صناعية على هذة اجلائزة الدولية ،ودعم
�سموه الدائم جلميع امل�شاركات املحلية والدولية
للهيئة امللكية ،وال�ت��ي �أ�سمهت بح�صول مدينة
ينبع ال�صناعية على العديد من امل��راك��ز املحلية
والأقليمية والدولية .وجاء ح�صول مدينة ينبع
ال�صناعية على جائزة املجتمعات احليوية العاملية
من خ�لال عر�ض �شامل قدمه مدير �إدارة حماية
ومراقبة البيئة الأ�ستاذ خالد الهاجري ،تناول فيه
جتربة الهيئة امللكية بينبع يف جم��االت التنمية
امل�ستدامة ،حيث مت عر�ض خ�برات وتطبيقات
الهيئة امللكية يف عدد من املجاالت ،منها حت�سني
املناظر الطبيعية والفنون والثقافة وال�ت�راث،
وك��ذل��ك �أف���ض��ل امل�م��ار��س��ات البيئية وامل���ش��ارك��ة
املجتمعية يف الفعاليات و�أ�سلوب احلياة ال�صحي
والتخطيط اال�سرتاتيجي.
وت �ع �ت�بر ج��ائ��زة امل �ج �ت �م �ع��ات احل �ي��وي��ة هي
املناف�سة العاملية الوحيدة التي تركز على �أف�ضل
املمار�سات العاملية املتعلقة ب�إدارة البيئة املحلية،
ويتمثل هدفها يف �إعداد �أف�ضل املمار�سات العاملية

وتبادلها ،ف�ض ًال عن حت�سني جودة حياة كل مواطن
من خالل �إن�شاء جمتمعات حيوية.
ويعترب ح�صول مدينة ينبع ال�صناعية على
ه��ذه اجلائزة العاملية ،امتداد لعقد من اجلوائز
البيئية العاملية التي حازتها املدينة منذ ت�أ�سي�سها،
وانعكا�سا مل��ا حتظى ب��ه م��دن الهيئة امللكية من

اهتمام من لدن حكومة خادم احلرمني ال�شريفني
وويل عهده الأم�ي�ن ومبتابعة مبا�شرة م��ن لدن
�صاحب ال�سمو الأمري �سعود بن عبد الله بن ثنيان
�آل �سعود رئي�س الهيئة امللكية للجبيل وينبع
و�أ�شراف مبا�شر من قبل الرئي�س التنفيذي للهيئة
امللكية بينبع الدكتور عالء بن عبد الله ن�صيف.

«�سيبكو للبيئة» جتري عملية �إخالء
و�إطفاء فر�ضية احلريق
اجرت ال�شركة جتربة فر�ضية لعملية اطفاء حريق ،وذلك �ضمن
براجمها التدريبية امليدانية ،وتهدف ال�شركة من هذه االجراءات
اىل تعزيز الوعي ال�ستخدام ادوات ال�سالمة بال�شكل الآمن �ضمن
خطط ال�سالمة املهنية وتطبيقها يف حالة الطوارئ ال �سمح الله.
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توعية الأطفال بالبيئة
�أ��ص�ب��ح االه�ت�م��ام بالبيئة والنظافة
العامة من الأمور الهامة للغاية يف العامل
املعا�صرب�سبب تغري منط حياة الب�شر،
وذل��ك بعد �أن حتولوا ي�شكلون جتمعات
يف امل��دن ،مم��ا �أدى �إىل ت��زاح��م املباين،
و�أف � ��رز ا� �س �ل��وب ج��دي��د لتجمع وت�ك��ون
النفايات ب�أنواعها املختلفة والتي بدورها
تتحلل عن طريق الكائنات الدقيقة مما
ي��ول��د ال��ذب��اب واحل���ش��رات وه��ذا ي�سبب
انت�شار االمرا�ض وبالتايل الت�أثري املبا�شر
على الب�شر.
النفايات هي جممل خملفات الأن�شطة
الإن�سانية املنزلية والزراعية وال�صناعية
والإنتاجية� ،أي كل املنقوالت املرتوكة �أو
املتخلى عنها يف مكان ما  ،والتي تركها
ي�ه��دد وي���س��يء �إىل ال�صحة و ال�سالمة
العامة.
مهمة التخل�ص من هذه النفايات �شاقة
ومعقدة وتتطلب الكثري من اجلهد واملال،
لذا ا�صبح من ال�ضروري االهتمام بتقليل
ال�ن�ف��اي��ات م��ن م �� �ص��ادره��ا ،وذل ��ك بن�شر
الوعي للمنتجني وامل�ستهلكني وبالتايل
تقليل النفايات وامل��واد امل�ستهلكة .وقد
ن�ش�أت الكثري من امل�ؤ�س�سات التي تهتم
بالبيئة وبجمع ومعاجلة النفايات ،حيث
ي�ت��م حت��وي�ل�ه��ا مل ��واد اق ��ل خ �ط��ورة وم��ن
ث��م دفنها �أو حرقها اال �أن��ه ويف العقود
الأخ�ير ن�ش�أ مفهوم جديد حول �ضرورة
املحافظة على امل ��وارد مم��ا ط��ور مفهوم
اع ��ادة ال�ت��دوي��ر واع ��ادة ا�ستخدام لهذه
النفايات كمواد خ��ام ل�صناعات �أخ��رى،
كا�ستخدام النفايات البلدية مثال لإنتاج
اال�سمدة امل�ستخدمة يف الزراعة الع�ضوية
والتي الق��ت جناحا منقطع النظري .من
املهم للغاية ن�شر مفهوم التنمية امل�ستدامة
باملحافظة على البيئة بني الأطفال حتى
ين�ش�أوا وهم م�ؤمنون ب�ضرورة االهتمام
بالبيئة عرب التخل�ص الآمن من النفايات،
حيث يجب �أن يفهم االطفال وعرب ن�ش�أتهم
وتلقيهم التعليم ب��أن امل��واد حني تتحول
اىل م ��واد ع��دمي��ة اال��س�ت�خ��دام ت�ك��ون قد
�أ�صبحت نفايات وي�ج��ب التعامل معها
بطريقة ت�ساعد على املحافظة على البيئة
وحتقيق مفهوم ا�ستدامة امل��وارد .وذلك
ع�بر االل �ت��زام ب��الإر� �ش��ادات
اخل��ا� �ص��ة بالتخل�ص
ال� ��� �ص� �ح� �ي ��ح م��ن
ال�ن�ف��اي��ات .بع�ض
النفايات ميكن
ا �ستخد ا مها
م��رة �أخ ��رى,

كما �أن بع�ض النفايات هي مواد خطر وقد
ت�سبب الأذى عند التعامل معها بطريقة
غ�ير �صحيحة ،وبع�ض ال�ن�ف��اي��ات يجب
ع��دم التعامل معها اط�لاق��ا اال بوا�سطة
املخت�صني.
هنالك العديد من الت�أثريات التي ميكن
�أن تنتج عن النفايات ,مثال:
ت �ل��وث ال��ه��واء� :إن ال�ن�ف��اي��ات ت���ؤدي
�إىل ت�شكل غاز امليثان ال��ذي يت�صاعد يف
ال �ه��واء ،فينت�شر يف اجل��و وي� ��ؤدي �إىل
تلوث الهواء.
ت�ل��وث امل �ي��اه� :إن رم��ي ال�ن�ف��اي��ات يف
م �� �ص��ادر امل� �ي ��اه ،خ �� �ص��و�ً��ص��ا امل�خ�ل�ف��ات
ال�صناعية والزراعية والكيماوية ،ي�ؤدي
�إيل تلوث املياه.
ت �ل��وث ال�ت�رب ��ة :ي �ت��م ال�ت�خ�ل����ص من
ال�ن�ف��اي��ات ب��احل��رق �أو ال��دف��ن ،فتت�سرب
املواد ال�سامة �إىل باطن الأر�ض ،فتتلوث
الرتبة.
�أط �ف��ال ال �ي��وم ه��م �شباب ال �غ��د ،ومن
ه�ن��ا وج ��ب ت��وع�ي��ة االط��ف��ال وتعريفهم
مبعنى البيئة والنظافة العامة ،ومفهوم
تولد النفايات و� �ض��رورة وج��ود جهات
معنية للتعامل م��ع ال�ن�ف��اي��ات ب�أنواعها
املختلفة ،وع��ن وج��ود �شركات تعمل من
�أجل املحافظة على البيئة ك�شركة �سيبكو
حل�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة .وم��ن ال �� �ض��روري ن�شر
ال��وع��ي ع��ن ال�ن�ف��اي��ات ب�ين ال�ن����شء حتى
نح�صل على جيل يتمتع بالوعي الكايف
للمحافظة على بيئة الأر�ض.
ق�سم عمليات املعاجلة

دور املراجعة الداخلية
داخل �شركات حماية البيئة
خالد ها�شم ح�سن
تتعاظم مهمة املراجعة الداخلية يف ال�شركات العاملة
يف جماالت حماية البيئة ،وذلك الن العمل بها يقوم وفقا
ملجموعات متكاملة من الإجراءات واخلطوات الواجب
اتباعها بدقة لتحقيق الهدف املن�شود ،وهو معاجلة
النفايات ب�أنواعها واحلد من خطورتها يف تلويث البيئة
بل والتقدم اكرث يف جمال اعادة ا�ستخدامها وتدويرها ملا
يحقق م�صلحة االن�سان والبيئة املحيطة به.
ان دور املراجعة الداخلية احلقيقي يكمن يف الت�أكد
من ان كل ادارة وق�سم داخل املن�شاة يقوم بتنفيذ عمله
وفقا ملا مت اقراره من اجراءات وخطوات وبرامج
دون االخالل باي من �شروطها الرئي�سية وا�ستعمال
البدائل املمكنة يف احلاالت الطارئة  ،وت�شرتك
االدارات واالق�سام املت�شابهة يف جميع ال�شركات مثل
ال�شئون املالية واالدارية واملبيعات  ،بالرغم من بع�ض
االختالفات النا�شئة من تخ�ص�ص العمل البيئي ،اال ان
االختالف احلقيقي يف تطبيق االعمال يكمن يف االدارات
املتخ�ص�صة مثل املعاجلة والت�شغيل والتي هي اهم مراكز
العمل داخل املن�ش�آت البيئية حيث يكمن الدور احلقيقي
ل�شركات حماية البيئة يف ادارة ومعاجلة النفايات
اخلطرة بانواعها املختلفة.
فعملية جتميع ونقل ومعاجلة النفايات هي �سل�سة
متكاملة حمكمة من اخلطوات تبد�أ بتدريب العاملني
داخل مراكز انتاج النفايات بكافة �أنواعها الطبية
وال�صناعية وغريها علي كيفية التعامل معها وتخزينها
وحمايتها من االنت�شار والتلويث ،ومن ثم ي�أتي دور
اجهزة النقل يف جمعها ونقلها بالطرق ال�سليمة داخل
املن�ش�آت ومنها ايل مراكز املعاجلة مرورا بالطرق داخل
املدن وخارجها و�إجراءات ال�سالمة الواجب اتباعها
وخطط الطوارئ املحتم تطبيقها يف حاالت احلوادث
او خالفه ،ويف حال و�صول النفايات ايل مراز املعاجلة
تتم عليها جمموعات خمتلفة من الإجراءات من فرز
و ت�صنيف ووزن واختبارات معملية ومن ثم تطبيق
عمليات املعاجلة والتدوير او االتالف النهائي او الف�صل
والتفتيت ايل مواد اولية ب�سيطة ي�سهل دجمها يف دورة
حياة كوكب االر�ض دون اال�ضرار بعنا�صره اال�سا�سية
من ماء او هواء او تربة .
وعليه فان وظيفة املراجعة الداخلية اال�سا�سية هي
الت�أكد من تطبيق هذه ال�سل�سة املتكاملة من االجراءات
دون االخالل باي من �شروطها اال�سا�سية امل�ؤثرة ،
والتنبيه لأي خلل ميكن ان يوجد او يحتمل وجوده
م�ستقبال يف عملية ادارة النفيات ومعاجلتها  ،مما
يعر�ض ال�صناعة البيئية ايل م�شاكل ال ينح�صر ت�أثريها
يف داخل املن�ش�آت او مراكز املعاجلة فقط ،بل ينت�شر ،
كالنار يف اله�شيم  ،ليطال كل املحيط البيئي ويدمر �صحة
االن�سان واحليوان والنبات ب�شكل مبا�شر,
مدير �إدارة املراجعة الداخلية
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حماية البيئة يف الوطن العربي
م .عادل �سامل باديب
تعترب حماية البيئة منظومة وا�سعة من النظم والقوانني
واللوائح حملي ًا ودول�ي� ًا ت�شرتك فيها دول العامل املعا�صر
قاطبة وذل��ك ل��درء امل�خ��اوف التي تتعر�ض لها بيئة كوكب
الأر���ض ،من تلوث وتغريات مناخية خطرية مثل االحتبا�س
احلراري وتعاظم خماطر ظاهرة النينو.وتقوم فل�سفة حماية
البيئة على الإقالل من تلوث البيئة واحلفاظ عليها.
ً
و�إذا �ألقينا ن�ظ��رة على عاملنا ال�ع��رب��ي جن��د ت�ف��اوت�ا يف
االهتمام بالبيئة بني كل دولة و�أخرى فثمة دول مثل الأمارات
العربية املتحدة وهي دولة �أ�صبحت رائدة يف هذا املجال يف
العامل العربي ،حيث حققت اجن��ازا غري م�سبوق هو الفوز
با�ست�ضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة املتجددة (ايرينا)،
وهي امل��رة الأوىل التي ت�ست�ضيف دول��ة نامية مقرا ملنظمة
تابعة للأمم املتحدة ،جتدر الإ�شارة �إىل �أن دولة الأم��ارات
كانت تناف�س دولتي النم�سا و�أملانيا للفوز بهذا املقر وك�سبته.
وال يقت�صر التقدم يف جمال حماية البيئة عربي ًا على دولة
الأمارات وحدها ،فاململكة العربية ال�سعودية والبحرين وقطر
والكويت و�سلطنة عمان قطعت �شوط ًا بعيد ًا يف حماية البيئة،
�أي �أن دول جمل�س التعاون اخلليجي تتقدم بقية الدول العربية
يف هذا امل�ضمار.ففي الدوحة على �سبيل املثال فر�ضت �سلطات
البلدية غرامة مالية لكل من يرمي ب�إهمال قطعة نفايات �صلبة
يف ال�شارع العام حتى لو كان ورقة ويف �سلطنة عمان تلفت
الأنظار نظافة مدينة م�سقط .ويتعاون القطاع اخلا�ص مع
ال�سلطات احلكومية يف اململكة العربية ال�سعودية على حماية
البيئة.
وحققت اململكة العربية ال�سعودية نقلة نوعية يف جمال
حماية البيئة و�صون مواردها وال غرابة يف ذلك فقد اعتمد
مو�ضوع البيئة وحمايتها �ضمن النظام الأ�سا�سي للحكم وفقا
للمادة ( )32من النظام الأ�سا�سي التي تن�ص على التزام الدولة
املحافظة على البيئة وحمايتها  -الأمر الذي يعد تتويجا بالغ
االهتمام ملا توليه احلكومة خلدمة العمل البيئي و�صون
مواردنا الطبيعية.
ولقد كان للدعم الال حمدود من احلكومة الر�شيدة للجهة
امل�سئولة عن البيئة يف اململكة (الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة) �أث��ر وا��ض��ح وملمو�س وذل��ك �إدراك���ا منها
ب�أهمية البيئة واحلفاظ عليها  ،ففي ظل التطور واالهتمام
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الداخلي والدويل بالعنا�صر البيئية وت�أثرياتها على اخلطط
التنموية الطموحة والتفاعالت بني التنمية و�صون البيئة
وبني التلوث والتدهور من جراء النمو والتو�سع االقت�صادي
ال�سريع ،قامت اململكة العربية ال�سعودية ب�إن�شاء املديرية
العامة للأر�صاد اجلوية ع��ام 1370ه �ـ 1950 -م ليعاد بعد
ذلك هيكلتها عام 1981م – 1401هـ لت�صبح م�صلحة الأر�صاد
وحماية البيئة و�أنيط بها دور اجلهة امل�سئولة عن البيئة يف
اململكة على امل�ستوى الوطني �إىل جانب دوره��ا يف جمال
الأر��ص��اد اجلوية ،ثم حتولت يف العام � 2001إىل الرئا�سة
العامة للأر�صاد وحماية البيئة.
ً
كما ال يغيب عن �أذهاننا �أن دوال عربية عديدة ظلت يف �أول
ال�شوط .ويهتم القطاع اخلا�ص �أي�ض ًا ب�صورة متفاوتة يف
ال��دول العربية بالبيئة وعلى م�ستوى املنظمات احلكومية
والبينية جند �أن االهتمام بالبيئة على امل�ستوى النظري
متقدم �شكل ملحوظ �إذ �صدر عن املنظمة العربية للتنمية
الإداري��ة وهي منظمة متخ�ص�صة منبثقة عن جامعة الدول
العربية كتاب �ضايف بينت فيه مفهوم النظام البيئي املتكامل
ودور القانون يف حماية البيئة وا�ستعر�ضت فيه حالة الدول
العربية بيئي ًا واملتطلبات الفنية حلماية البيئة ونظم الإدارة
البيئية والت�شريعات البيئية العربية ودوره��ا يف �إر�ساء
دعائم التخطيط البيئي وت�شريعات بيئية خمتارة حلماية
البيئة العربية :نحو ت�شريع فاعل ملواجهة التحديات البيئية
و�أف��رد وا�ضعو الكتاب من مهنيي املنظمة املتخ�ص�صني يف
علوم البيئة ف�ص ًال كام ًال خ�ص�صوه لنظام الإدارة البيئية
 EMSواملوا�صفة القيا�سية  ISO-1400وتطبيقها يف الوطن
العربي .ومن ناحية �أخرى عملت جمعيات حماية البيئة على
حماية البيئة مبا يتاح لها من موارد وما يف خمزون ع�ضويتها
من �أن�شطة تتحم�س جلهل البيئة نظيفة و�آمنة.
ومن ح�سن الطالع �أن �شعار جمعيات حماية البيئة يف العامل
العربي ويف العديد من دول العامل ميثله اللون الأخ�ضر وهو
لون ف�ض ًال عن كونه ي�شري �إىل اخل�ضرة يف الغابات والأ�شجار
فهو ي�شري �إىل مدى اهتمام الدين الإ�سالمي بالبيئة وتت�شرف
اململكة العربية على م�ستوى العامل �أنها اختارت هذا اللون
وحده لريفرف به علمها.
الع�ضو املنتدب
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