الجديدة
ال�سنة الثانية  -يوليو 2014م  -العدد ال�ساد�س ع�شر

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

الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ت�ضع
ا�سرتاتيجية حماية البيئة البحرية ن�صب عينيها
«�سيبكو للبيئة» تتلقى برقية
من �صاحب ال�سمو امللكي ويل ويل العهد
ال�شركة ت�ستعد لتقدمي خطة الإدارة
البيئية املتكاملة مبكة املكرمة ملحاربة خطر
فريو�س كورونا
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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

�ضمن برامج التدريب امل�ستمر
ملوظفي «�سيبكو للبيئة»

انعقاد الإجتماع
الدوري املهني لفريق
عمل حمطات املعاجلة
عقدت ادارة املعاجلة بال�شركة االجتماع التن�سيقي
املهني جلميع م�شريف حمطات املعاجلة يف اململكة ,ومت
االجتماع بقاعة االجتماعات الكربى باالدارة العامة يف
جدة ,وتناول االجتماع عدة حماور منها الت�أكد من تطبيق
االنظمة واللوائح املعتمدة بال�شركة بال�شكل ال�صحيح
ال��ذي ي�ضمن ج��ودة العمل ,بالإ�ضافة �إىل مناق�شة �سري
برامج التوعية وال�سالمة اثناء عمليات املعاجلة ,كما مت
الت�أكد من تطبيق كافة معايري اجلهات املعنية يف هذا
املجال ,وتقييم �سري العمل للفرتة ال�سابقة ومدى متا�شيها
مع اخلطط املو�ضوعة وكذلك مناق�شة اخلطط امل�ستقبلية.
اجلدير بالذكر �إن هذا االجتماع يعقد كل �أربعة ا�شهر
وبرئا�سة مدير املعاجلة املهند�س مايك �سريمنتو ,ويهدف
لتعزيز وتوحيد �أنظمة ال�سالمة واجل ��ودة يف العمل
والتطوير امل�ستمر لالداء املهني.

م�شريف املحطات �أثناء الإجتماع

فريق العمل بلقطة تذكارية

بعد جناح تطبيق املقرتح مب�ست�شفى امللك فهد العام بجدة

ال�شركة ت�ستعد لتقدمي خطة الإدارة البيئية املتكاملة
مبكة املكرمة ملحاربة خطر فريو�س كورونا
بعد جناح ال�شركة بتقدمي مقرتح االدارة البيئية املتكاملة ملحاربة فريو�س كورونا
مب�ست�شفى امللك فهد العام بجدة  ،قامت ال�شركة بتقدمي مقرتحاتها على املن�شئات ال�صحية
مبكة املكرمة بعد �أن مت تقدمي طلبات املن�شئات لال�ستفادة من هذه املقرتحات.
اجل��دي��ر بالذكر ان اخلطط ت�شمل العديد م��ن ال�برام��ج �أهمها ال�برام��ج التوعوية
وحما�ضرات التدريب امليداين واملراقبة البيئية داخ��ل املن�ش�أة وتطوير اداء برنامج
املخلفات الطبية وكذلك للمرافق امل�ستخدمة للربنامج وغريها من الربامج البيئية داخل
املن�شئات.
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ا�ستهلت �أعمالها بربامج تدريب وتوعية وتوفري متطلبات الت�شغيل

«�سيبكو للبيئة» ت�شغل م�ست�شفى قوى الأمن
بالعا�صمة املقد�سة

«�سيبكو للبيئة» تتلقى برقية
من �صاحب ال�سمو امللكي
ويل ويل العهد
ب� ��د�أت ال���ش��رك��ة بت�شغيل م�ست�شفى ق ��وى االم��ن
بالعا�صمة املقد�سة والتابع لوزارة الداخلية ,وي�أتي ذلك
ا�ستمرارا لتقدمي خدمات ال�شركة لكافة من�شئات الرعاية
ال�صحية ،حيث �شمل الت�شغيل ادارة وج�م��ع ونقل
ومعاجلة املخلفات الطبية ،بهدف تطبيق الربنامج
الوطني لإدارة املخلفات الطبية.
اجلدير بالذكر ب�أن م�ست�شفى قوى الأمن بالعا�صمة

املقد�سة نفذ على م�ساحة  59236مرت مربع ،وبطاقة
�سريرية تبلغ � 262سرير وي�ضم العديد من العيادات
الطبية املتخ�ص�صة ،بالإ�ضافة اىل ق�سم الطوارئ وغرف
للعمليات  ,وي��أت��ي تقدمي ال�شركة خلدماتها ام�ت��دادا
للتعاون امل�ستمر القائم بني ال�شركة واخلدمات الطبية
بوزارة الداخلية لتحقيق الهدف ال�سامي نحو احلفاظ
على بيئة هذا الوطن الغايل.

«�سيبكو للبيئة» توا�صل جناحها ب�إ�شادة العديد
من امل�سئولني احلكوميني بن�شرة الأر�ض
ت��ل��ق��ت ن� ��� �ش ��رة الأر� � � ��ض
خطابات �شكر وتقدير من كبار
امل�س�ؤولني  ،حيث بعث كل من
�صاحب ال�سمو الأم�ي�ر بندر
بن �سعود بن حممد �آل �سعود
رئ �ي ����س ال �ه �ي �ئ��ة ال �� �س �ع��ودي��ة
ل�ل�ح�ي��اة ال�ف�ط��ري��ة وال��دك �ت��ور
عبدالرحمن بن عبدالله الزامل الأمري بندر بن �سعود
رئي�س جمل�س الغرف ال�سعودية واملهند�س حممد
بن را�شد العطوي رئي�س بلدية �أملج خطابات
�شكر وتقدير للن�شرة.
وت�ضمنت الإ� �ش��ادة باجلهود احل�ضارية من

د .عبدالرحمن الزامل

م .حممد العطوي

�أج��ل النهو�ض ببيئة اململكة وام �ت��داد �أن�شطة
ال�شركة للعديد من الدول ال�شقيقة وجهود ال�شركة
يف ن�شر وتكثيف ال��وع��ي البيئي ل�ك��اف��ة �أف ��راد
املجتمع من خالل ن�شرة الأر�ض.

تلقت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية
حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) برقية
�شكر من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
م �ق��رن ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز ع�ل��ى التهنئة
امل��ر��س�ل��ة م��ن �إدارة ال���ش��رك��ة ل�سموه
مبنا�سبة تعيينه ولي ًا لويل العهد.

خطيب احلرم املكي:
البيئي والإ�صحاح
الوعي ِّ
البيئي �أمان ٌة �شرعي ٌة
ِّ
�ألقى ف�ضيلة ال�شيخ عبد الرحمن
ال�سدي�س  -حفظه الله  -خطبة اجلمعة
ب �ت��اري��خ 1435/7/3ه� � � � �ـ ب �ع �ن��وان:
«حماية البيئة» ،وال�ت��ي حت �دَّث فيها
ع��ن البيئة ووج���وب احل �ف��اظ عليها
يجب
واالعتناء بها ،مُب ِّي ًنا بالأدلة ما ُ
على كل م�سلم جتاهَ ها ،كما َّ
حث على
تربية الن�شء والأجيال على رعايتها
وح�سن االعتناء بها.
ُ
ومل�شاهدة اخلطبة كاملة ميكنكم
م�شاهدتها عرب قناة �سيبكو للبيئة على
اليوتيوب على الرابط التايل:
http://goo.gl/efXKef

«�سيبكو للبيئة» توقع  20اتفاقية
مع �صندوق تنمية املوارد الب�شرية
وقعت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة «�سيبكو للبيئة» ع��دد  20ات�ف��اق�ي��ة مع
��ص�ن��دوق تنمية امل���وارد الب�شرية (ه ��دف) يف
برنامج دع��م التدريب املرتبط بالتوظيف منذ
عام 2008م وحتى عام 2014م ،حيث بلغ عدد

املوظفني ال��ذي مت دعمهم م��ن ال�صندوق 800
موظف .اجلدير بالذكر �أن املوظف �إذا �أمت يف
وظيفته مدة عام كامل يح�صل على مكاف�أة راتب
كامل و�إذا �أمت �سنتني على ر�أ���س العمل يح�صل
على مكافئة راتبني.
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«�سيبكو للبيئة» ت�شارك
بفعاليات اليوم التثقيفي
عن مر�ض الكبد الفريو�سي
��ش��ارك��ت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
«�سيبكو للبيئة» يف فعاليات اليوم التثقيفي عن مر�ض الكبد
الفريو�سي �ضمن اجلناح التثقيفي ال��ذي نظمته م�ست�شفى
حراء العام ونادي اجلهاز اله�ضمي الذي عقد مبكة مول يف
مكة املكرمة يوم االربعاء 2014/04/16م .
اجل��دي��ر بالذكر �أن «التهاب الكبد» ه��و مر�ض
ت�سببه ع��دوى فريو�سية يف غالب الأح�ي��ان حيث
ي�ؤثر على الكبد وت�سبب ال�ضرر خلالياه.
وهناك خم�سة �أنواع من االلتهاب الكبدي ،هي:
�أ  /ب  /ج  /د  /هـ.

.1التهاب الكبد �أ:

ال �ت �ه��اب ال �ك �ب��د �أ  :ه ��و ن� ��وع م ��ن ال��ع��دوى
الفريو�سية التي ُت�صيب الكبد ،وينتقل الفريو�س
امل�سبب للمر�ض عندما يتناول �شخ�ص ال يحمل
العدوى طعامًا �أو �شرابًا ملو ًثا برباز �شخ�ص يحمل
الفريو�س امل�سبب للمر�ض.
فرتة احل�ضانة:
تراوح عادة فرتة ح�ضانة االلتهاب الكبدي �أ بني
 14و 28يومًا.
توفري مياه ال�شرب النقية ،والتخل�ص من مياه
ال�صرف ال�صحي بطرق �سليمة ،بالإ�ضافة �إىل
ممار�سات النظافة ال�شخ�صية مثل غ�سل اليدين
بانتظام ،و�أخذ اللقاحات املتوفرة ملكافحة التهاب
الكبد �أ ،حيث �إن جميعها �آمنة للأطفال فوق �سن
ال�سنة ،وين�صح ع��ادة ب��أخ��ذ ه��ذه اللقاحات قبل
ال�سفر للأماكن املوبوءة بهذا املر�ض.

 .2التهاب الكبد ب:

ه��و ع��دوى فريو�سية ُت�صيب الكبد وق��د تهدد
حياة من ت�صيبهم .ميثل هذا املر�ض م�شكلة �صحية
عمومية ك�برى ،وه��و �أخطر �أن��واع التهاب الكبد
الفريو�سي ،حيث �إنه قادر على احداث مر�ض كبدي
م��زم��ن وتعري�ض امل���ص��اب خلطر ال��وف��اة (ال قدر
الله) جراء تليف الكبد �أو الإ�صابة ب�سرطان الكبد.
وهناك يف جميع �أنحاء العامل نحو بليوين م�صاب
بفريو�س التهاب الكبد ب.
فرتة احل�ضانة:
تبلغ فرتة ح�ضانة فريو�س االلتهاب الكبدي ب
 90يومًا يف املتو�سط ،ولكنها ميكن �أن تراوح بني
 30و 180يومًا .وقد يُك�شف عن وج��ود فريو�س
االلتهاب الكبدي ب يف فرتة تراوح بني  30و60
يومًا بعد الإ�صابة بعدواه وت�ستمر لفرتات متفاوتة
من الزمن.
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 .3التهاب الكبد ج:

وا�صفرار اجللد.

التهاب كبدي يحدث ب�سبب فريو�س ج
وينتقل  .4التهاب الكبد د:
امل�صاب
عن طريق الدم �أو منتجاته من ال�شخ�ص
الفريو�س (د) وي�سمى � ً
أي�ضا بفريو�س الدلتا
بالفريو�س.
فرتة احل�ضانة:
ت��راوح ف�ترة ح�ضانة االلتهاب الكبدي ج بني
�أ�سبوعني اثنني و� 6أ�شهر.
الأعرا�ض:
ف��ق��دان ل�ل���ش�ه�ي��ة .وغ �ث �ي��ان وق � ��يء .والآم
يف الع�ضالت واملفا�صل وح�م��ى وب��ول داك��ن

 Delta virusال ي�ستطيع ا��س�ت�ن���س��اخ نف�سه
(التكاثر) �إال بوجود فريو�س �آخر ،لذلك ففريو�س
التهاب الكبد الوبائي (د) يوجد دائمًا مع التهاب
الكبد الوبائي (ب).
طرق العدوى:
ينتقل التهاب الكبد الوبائي (د) عن طريق:
• نقل الدم �أو منتجاته.
• باالت�صال اجلن�سي.
• املدمنون على املخدرات عن طريق احلقن هم
�أكرث امل�صابني.

 .5التهاب الكبد هـ:

هو التهاب وبائي يُ�صيب الكبد وي�سببه فريو�س
التهاب الكبد (هـ).
طرق العدوى:
ينتقل هذا الفريو�س �إىل الإن�سان عن طريق الفم
بوا�سطة امل�أكل وامل�شرب امللوثني ،ولأن الفريو�س
يخرج من ج�سم امل�صاب عن طريق الرباز فعادة
يكون �سبب العدوى مياه ال�شرب امللوثة بالرباز
احلاوي على فريو�س املر�ض .وقد ُحدِّدت طرائق
�أخرى ل�سرايته.
انتقال الفريو�س يف الأغذية عند تناول منتجات
م�شتقة من حيوانات م�صابة بعدوى الفريو�س.

«�سيبكو للبيئة» حت�صل على �شهادة ودرع تكرميي
لإمتام برنامج �أوراكل بنجاح

�سعادة املهند�س عادل باديب �أثناء كلمته يف هذه املنا�سبة

ح�صلت �شركة �سيبكو للبيئة متمثلة يف
�إدارة تقنية املعلومات �شهادة على �إمت��ام
برنامج �أوراك��ل بنجاح من �شركة احللول
املتكاملة يف حفل تكرميي
مب� �ق ��ر الإدارة ال��ع��ام��ة
لل�شركة ،وب�ه��ذه املنا�سبة
ق� � ��دم � � �س � �ع� ��ادة ال �ع �� �ض��و
املنتدب لل�شركة ال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة
املهند�س /عادل باديب �إىل
ف��ري��ق ع�م��ل ال�برن��ام��ج من
ال�شركتني من ا�ست�شاريني
وت �ق �ن �ي�ين مل ��ا ق ��دم ��وه من
دور ك�� ��ان وم�� � � ��ازال م��ن
ال��رك��ائ��ز الأ� �س��ا� �س �ي��ة يف
جن��اح امل���ش��روع يف �أك�ثر
من  22ف��رع و  8حمطات
م �ع��اجل��ة داخ � ��ل امل�م�ل�ك��ة
العربية ال�سعودية .حيث
�سيتم ت�شغيل ال�برن��ام��ج
يف ب�ق�ي��ة ف���روع ال�شركة
خ��ارج اململكة بخطة عمل
منف�صلة.
و ُيعد هذا الربنامج نقله و�إ�ضافة نوعية
لل�شركة خ�صو�ص ًا مع حتويلها �إىل �شركة

م�ساهمة مقفلة وكذلك نظر ًا لتزايد �أع��داد
موظفيها عن ال�سنوات ال�سابقة والربنامج
يطبق �أن�ظ�م��ة وا� �ش�تراط��ات وزارة العمل
يف اح�ت���س��اب ال��روات��ب
وجت� �ه� �ي ��زه ��ا ���ش��ه��ري�� ًا
والإجازات والإنتدابات
واحل� � �ق � ��وق اخل��ا���ص��ة
باملوظفني ويف ال�ش�أن
امل � � ��ايل ي� �ت ��م ت �� �س �ج �ي��ل
الأ�صول الثابتة ومراقبة
امل � �خ� ��زون وامل �ب �ي �ع��ات
وامل�شرتيات واملوردين
والعمالء ونظام العقود
والفوترة.
والربنامج عبارة عن
جم�م��وع��ة م��ن الأن�ظ�م��ة
ت �ع �م��ل �� �س ��وي� � ًا لإمت� ��ام
ال��ع��م��ل��ي��ات اخل��ا� �ص��ة
بال�شركة وربطها ب�شكل
موحد ومتكامل ,فمهما
ك ��ان ��ت ط �ب �ي �ع��ة ال �ع �م��ل
ميكن تطبيقه ,كما �أن
الربنامج يغني ال�شركة
عن ا�ستعمال �أنظمة وبرجميات خمتلفة من
عدة �شركات واعتمادها على برنامج موحد.

فريق عمل الربنامج

الدرع التكرميي املقدم من �شركة احللول املتكاملة وي�ستلمه مدير تقنية
املعلومات والع�ضو املنتدب ل�شركة �سيبكو للبيئة

ال�شركة جتهز �أول جممع يف ال�سودان للتخل�ص الآمن
من النفايات الطبية

يف �إطار تنفيذ �سيا�سة ال�شركة القائمة على عمل
�شراكات ا�سرتاتيجية حلل م�شكالت البيئة واملخلفات
الطبية وملا لها من �آثار ت�ضر ب�صحة الإن�سان ،قامت
ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة ب�إن�شاء
موقع للتخل�ص من النفايات الطبية بجمهورية ال�سودان
بالتعاون مع وزارة ال�صحة بوالية اخلرطوم ك�أول
جممع يف ال�سودان للتخل�ص الآمن من النفايات الطبية

ويتم جتهيزه ح�سب املوا�صفات القيا�سية املجازة من
قبل منظمة ال�صحة العاملية .ومن املقرر �أن يتم افتتاح
املجمع خالل الربع الأخري من العام امليالدي 2014م
مب�شيئة الله برعاية كرمية من فخامة الربوفي�سور
م�أمون حميدة وزير ال�صحة بوالية اخلرطوم و�سي�شكل
املجمع نقطة دفع للتعاون البيئي بني اململكة العربية
ال�سعودية وجمهورية ال�سودان ال�شقيقة.
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يف ندوة مبنا�سبة يوم البيئة العاملي  2014نظمتها
اجلمعية ال�سعودية للعلوم البيئية ورعتها �سيبكو للبيئة

الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة ت�ضع ا�سرتاتيجية
حماية البيئة البحرية ن�صب عينيها
اختتمت يوم االربعاء  2014/6/4فعاليات
ن ��دوة (امل��اجن��روف وال�ب�ي�ئ��ة ال�ساحلية) وال�ت��ي
نظمتها اجلمعية ال�سعودية للعلوم البيئية بالتعاون
مع الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة بجدة
وبرعاية ال�شريك اال�سرتاتيجي للجمعية �سيبكو
للبيئة وذلك مبنا�سبة اليوم العاملي للبيئة.
الور�شة التي جاءت برعاية معايل الرئي�س العام
للأر�صاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر
اجلا�سر الذي اكد بدوره يف كلمة القاها نيابة عنه
وكيل الرئي�س العام للبيئة والتنمية امل�ستدامة
الدكتور عبدالبا�سط �صرييف �أن �إختيار عنوان
الندوة (املاجنروف والبيئة ال�ساحلية ) هو دليل
على �أهمية البيئة ال�ساحلية ومواردها يف اململكة،
حيث د�أبت الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
على و��ض��ع ا�سرتاتيجية حماية البيئة البحرية
ن�صب عينيها فدعمت ب�سخاء برامج متعددة لإعادة
�إ�ستزراع �أ�شجار املاجنروف ،كما �شاركت اجلهات
احلكومية واملنظمات االقليمية املعنية باملحافظة
على البيئة ال�ساحلية لرت�سيخ موازنة البد منها بني
االزده��ار ال�صناعي واملحافظة على البيئة وقامت
ب ��إع��داد ب��رام��ج تثقيفية متعددة للتوعية البيئية
لطالب وطالبات املدار�س ل�ضمان تن�شئة جيل قيادي
ي�ؤدي واجباته ل�صون البيئة يف �أرجاء الوطن .
وق��د �شملت الور�شة على ع��دد من املحا�ضرات
ل �ن �خ �ب��ة م �ت �م �ي��زة م ��ن ال �ع �ل �م��اء وال��ب��اح��ث�ي�ن من
اجلامعات واملنظمات االقليمية واجلهات املعنية
بالبيئة ال�ساحلية حيث تناول د .رونالد �أنطوين
دور �أرام �ك��و ال���س�ع��ودي��ة يف احل �ف��اظ ع�ل��ى �شجر
املاجنروف .ثم حا�ضر د .حممد عزيز ال عزيز دور
وزارة الزارعة يف االدارة البحرية ال�ساحلية وابرز
د .رفعت عطاالله �أبوح�سن رئي�س ق�سم الزراعة
الزهراين– البيئة املن�سية
حممداملاجنروف
�سعودغابات
بكلية االر�صاد
وبني اال�ستاذ علي امل�صعبي دور الهيئة ال�سعودية
ل�ل�ح�ي��اة ال�ف�ط��ري��ة يف ح�م��اي��ة امل ��اجن ��روف ورك��ز
الدكتور احمد خليل دور الهيئة االقليمية للمحافظة
على البحر االحمر.

وكيل الرئي�س العام للبيئة والتنمية امل�ستدامة الدكتور عبدالبا�سط بن �سامل �صرييف �أثناء �إفتتاح الندوة

�سلوكيات
واخالقيات
العمل

وكيل الرئي�س العام للبيئة والتنمية امل�ستدامة
�أثناء تكرمي �سيبكو للبيئة

رئي�سة اجلمعية ال�سعودية للعلوم البيئية
�أثناء تكرمي �سيبكو للبيئة

وح �� �ص �ل��ت ال �� �ش��رك��ة ال �� �س �ع��ودي��ة اخل�ل�ي�ج�ي��ة
حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) على درع تكرميي

�شهادات ال�شكر والتقدير املمنوحة لل�شركة
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و� �ش �ه��ادات �شكر وت�ق��دي��ر لرعايتها ه��ذه الور�شة
وقامت الدكتورة /رقية ف�شقري ،رئي�سة اجلمعية
وال��دك �ت��ور� /سيد اخل��ويل ن��ائ��ب رئي�س اجلمعية
وع�ضو جمل�س الإدارة بتكرمي ممثلي �شركة �سيبكو
للبيئة الأ�ستاذ� /سعد ال�شهري مدير الت�شغيل والنقل
والأ�ستاذ /حممد عو�ض عطية مدير العالقات العامة
والإعالم .جتدر اال�شارة ان الرئا�سة العامة للأر�صاد
وحماية البيئة تنفذ عدة فعاليات بيئية مبنا�سبة
يوم البيئة العاملي  2014يف خمتلف مناطق اململكة
ومنها :معر�ض تعريفي وتوعوي بجازان بهدف
التعريف ب�أهمية البيئة و�صون م��وارده��ا خا�صة
البيئة ال�ساحلية.وتنظم الرئا�سة بالتعاون مع
املنظمة االقليمية حلماية البيئة البحرية (رومبي)
دورة تدريبية حول (االع�لام والتحديات البيئية
يف اخلليج العربي) خ�ص�صت ل�صحفيي وم�سئويل
االع�لام والناطقني الر�سميني باملنطقة ال�شرقية
بهدف التعريف ب��واق��ع بيئة اخلليج وال�ظ��روف
البيئية التي يعاين منها اخلليج العربي و�سبل
ال�ت�ع��اون ب�ين و�سائل االع�ل�ام واجل �ه��ات املعنية
بالبيئة يف املنطقة ال�شرقية.
وتقيم املعر�ض ال�ث��اين مبنا�سبة ي��وم البيئة
العاملي 2014م بعنوان( :البيئة �صورة) وملدة
ثالثة اي��ام باملنطقة ال�شرقية بفندق �شرياتون
الدمام.

يف الثقافة البيئية الإيجابية
وتفاعل املجتمعات
م .عادل �سامل باديب
�إن توطني ثقافة بيئية �إيجابية يف جمتمعنا هو �أمر هام الهدف
منه تطوير ال�سلوك الإجتماعي للمحافظة على البيئة املحيطة،
فت�صميم برامج يف ذات املجال ت�ستهدف حت�سني �أداء الأف��راد
باملحافظة على البيئة يف جمتمعاتهم لهو �أم��ر �أ�سا�سي يف هذا
الوقت .ي��رى كثري من الباحثني �إن ال�سلوك الإن�ساين مكت�سب
ولي�س م��وروث � ًا وه��ذا يعني �أن��ه م��ن ال���ض��روري غر�س مفاهيم
الثقافة البيئية �ضمن مناهج تن�شئة ال�صغار؛ فال نكتفي مب�سلمات
وعناوين رئي�سة ثابتة مثل نظافة اجل�سد والبيئة املحيطة فح�سب،
فالثقافة البيئية ك ٌل معق ٌد تت�شابك خطوطها ،ت�شمل جميع تعامالت
الفرد اليومية يف املجتمع .وهي مع كونها �ضرورة حياتية هامة
لت�سهيل �أمور حياة الأفراد؛ فال�سلوك البيئي الإيجابي يف خمتلف
مناحي احلياة �سواء �أكان ذلك يف البيت �أو يف مكان العمل �أو يف
ال�شارع العام� ،أ�صبح قيمة البد من اكت�سابها وكما ذكرنا ب�أعاله
فالطريق �إىل تر�سيخها يف جمتمعاتنا يبد�أ من الرو�ضة والف�صل
الدرا�سي �أي من هناك حيث تن�شئة الن�شء.
يعمل ال�سلوك البيئي الإيجابي للأفراد على �إ�صحاح البيئة
وجعل املجتمع ككل معافى� .إن ال�سلوك الإجتماعي الإيجابي
اليقت�صر فقط على الأ�سا�سيات ،فال�سلوك الإيجابي ي�شتمل على
االمتناع ع��ن التدخني ورم��ي املخلفات يف الأم��اك��ن املخ�ص�صة
لها وااللتزام مبعايري النظافة ال�شخ�صية ،والنظافة يف امل�سكن
واملدر�سة واملن�ش�أة ،بل ي�شمل �أي �سلوك �إيجابي ي�سهل احلياة
على املجتمع.
�إن التلوث ال�ضو�ضائي �ضرب من التلوث البيئي ،ف�إ�ستخدام
الأب ��واق يف ال���ش��وارع �أو رف��ع �أ� �ص��وات املو�سيقى ورف��ع هدير
املحركات هو جزء من خلل يف الثقافة االجتماعية البيئية ،ثمة
مدن يف دول منطقتنا ا�شتهرت بزعيق �أبواق �سياراتها يف حني
تكتظ ال�شوارع باملركبات يف مدن الدول التي �سبقتنا يف التنمية
والتقدم ،ولكن بهدوء وب�شبه �صمت.
التفاعل الإيجابي ك�سلوك يبد�أ من املنزل؛ وحث جميع �أفراد
الأ�سرة للحد من الإزع��اج وخف�ض الأ�صوات ال�صاخبة فالتلوث
ال�ضو�ضائي يبد�أ من منازلنا بفعل الأداء البيئي غري ال�سوي،
الأمر الذي ي�ستدعي الت�شديد على �ضرورة غر�س مفاهيم ال�سلوك
البيئي االيجابي منذ ال�صغر .
الب��د م��ن ال�سعي ال� ��د�ؤوب لتوظيف ال�ت�ف��اع�لات الإيجابية
وحتويلها �إىل �سلوك اجتماعي ينتهي �إىل عمل خ ّالق تلتزم به
جميع �شرائح وطبقات املجتمع يف خمتلف مناحي احلياة .البد
من العمل مببد�أ " �أ�ستطيع �أن �أفعل "� ،أو "ال م�شكلة" املتمثل يف
عبارة " "No problemال�شهرية يف اللغة الإجنليزية وهذه
وغريها من عبارات الثقافة الإيجابية ،املطبقة يف املجتمعات
الغربية ،التي تعترب من املحفزات النف�سية للأداء الفاعل وتعمل
يف الوقت نف�سه على تلطيف �أجواء املعامالت .

ما �أحرانا �أن نعود �إىل النهج الإيجابي يف الثقافة البيئية و�أقول
نعود لأن هذا ما حثنا عليه ديننا احلنيف منذ قرون حني حثنا على
ال�سلوك الإجتماعي الإيجابي.الدين الإ�سالمي �أر�شدنا للطريق
القومي يف احلفاظ على مكت�سبات املجتمع وعدم ال�ضرر بالآخرين
فامل�سلم للم�سلم كالبنيان ي�شده بع�ضه بع�ض ًا و�إذا تتبعنا مقا�صد
ديننا احلنيف جند �إر��ش��اد ًا تف�صيلي ًا دقيق ًا بالنهج الإيجابي يف
الثقافة الإجتماعية البيئية كافة بدء ًا من ال�سواك والعناية ب�أبداننا
حتى غر�س الأ�شجار و�إماطة الأذى عن الطريق .
فنحن حني ننادي بالعودة ملثل هذا ال�سلوك الإيجابي نعرتف
ب�أن معظم جمتمعاتنا العربية الإ�سالمية فقدته .حني نعود يجب �أن
نعود لأ�صالتنا التي حثتها علينا عقيدتنا ال�سمحاء ال تقليد ًا للغرب.
الثقافة الإيجابية التفاعلية يجب �أن ت�شرع ويتم التفاعل معها
باعتبارها �ضرورة حيوية لن تقوم لها قائمة ،فاملجتمع �إزاء تطبيقها
يعوزه املثال القومي الذي يحتذى و�إذا انعدمت الثقافة االيجابية
ف�ستحل حملها ثقافة ال مبالية ،هدامة ،غري تفاعلية وت�سود لتتحول
�إىل ظاهرة �سلبية تنت�شر كالورم بني �أفراد املجتمع.
الآن ي�شهد عاملنا جمتمعات متح�ضرة تقوم بتطبيق هذه الثقافة
الإيجابية ،فكثري من املجتمعات الغربية ومن يقلدها �أفادوا للدرجة
الق�صوى من هذا النهج الذي منبعه الأ�صيل يف الثقافة الإ�سالمية
ورمبا كان هذا هو مبعث املقولة ال�شهرية (الإ�سالم يف الغرب لكن
امل�سلمني هنا يف بلداننا)؛ فنحن يف جمتمعاتنا ن�سبح عك�س التيار
وقد رزئنا بثقافات بيئية رجعية �ضحلة هي ما تقودنا دائم ًا للخلف
بينما هم يتقدمون.
ال ح��اج��ة لنا للت�أكيد على �أن جمتمعات ال ��دول املتقدمة هي
امل�ستفيدة من قيم ديننا احلنيف يوم ًا بعد يوم بينما نحن نخ�سر
ونتح�سرلأن نعود �إىل نقطة البداية وهيهات ونقول ويف قلوبنا
ح�سرات ليتنا نطبق �سلوكهم ونتبنى ثقافتهم الإيجابية؛ وكثري من
م�ستنريينا يدرك �أنها ثقافتنا و�سلوكنا الأ�صيل الذي ولينا ظهورنا
عنه رمبا ب�سبب اجلهل �أو ان�شغال �أف��راد جمتمعاتنا اال�ستهالكية
ب�سقط القول و�سفا�سف الأمور.
�إن احلل لن جنده ما مل نبحث عن م�سببات امل�شكلة  ،ومن
ث � ّم ت�شخي�صها ونعتقد �أن امل��دخ��ل �إل�ي��ه يتم م��ن خ�لال توجيه
خمتلف و�سائل الإعالم املرئية وامل�سموعة واملقروءة  ،للرتكيز
على مكامن امل�شكلة والتحفيز على �إتباع ال�سلوكيات الإجتماعية
الإيجابية وو�ضع ال�برام��ج والإع�لان��ات التوعوية لرت�سيخها
يف �أذه��ان اجلمهور مبختلف فئاته و�شرائحه وطبقاته ف��رد ًا
فرد ًا ن�سا ًء و�أطفا ًال� ،شباب ًا و�شيوخ ًا بكل تخ�ص�صاتهم ومهنهم
ودرج��ات�ه��م العلمية ،ومم��ا ال �شك ف�ي��ه �أن امل�ح��ك �سيكون يف
ريادة الدول وامل�ؤ�س�سات احلكومية لتطبيق مثل هذه احللول
املن�شودة.
الع�ضو املنتدب
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