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ال�صركة جتّهز ملو�صم حج  1435   
العامة ملوا�صلة جناحات املوا�صم ال�صابقة بالرئا�سة  البيئة  ���س��وؤون  وك��ي��ل  اأك���د 

بن  عبدالبا�سط  الدكتور  البيئة  وحماية  لالأر�ساد 
�سامل �سرييف اأن البيئة تعمل وبالتن�سيق مع كافة 
القطاعات احلكومية املعنية وال�سناعيني والتجار 
بروتوكول  لتطبيق  ال��الزم��ة  االآل��ي��ات  و�سع  يف 
»مونرتيال اخلا�ص بحماية طبقة االأوزون« ومبا 
يحقق امل�سلحة الوطنية، وذلك تزامنًا باالحتفال 
وال��ذي  االأوزون  طبقة  حلماية  العاملي  باليوم 

ي�سادف �سهر �سبتمرب من كل عام.
العديد  بتنفيذ  موؤخرًا،  الرئا�سة،  قامت  وقد 
ملن�سوبي  ال��ت��دري��ب  وب��رام��ج  العمل  ور����ص  م��ن 
اجلمارك ال�سعودية ومن�سوبي املوؤ�س�سة العامة 
للتعليم الفني والتدريب التقني، وما زال العمل 
للمواد  االإزال��ة  وبرامج  خطط  تنفيذ  يف  جاريًا 

وقد  االآمنة  البدائل  واإح��الل  للرقابة  اخلا�سعة 
ت��وج��ت ه��ذه اجل��ه��ود ب�����س��دور االأم���ر ال�سامي 
والقا�سي  ال���وزراء  جمل�ص  ق��رار  على  واملبني 
املوحد  اخلليجي  النظام  اعتماد  على  باملوافقة 
مبوجب  للرقابة  اخلا�سعة  امل���واد  يف  للتحكم 

بروتوكول مونرتيال.
ال��دول  اإح���دى  اململكة  ب���اأن  ال�سرييف  وب��ني 
حيث  وال��ربوت��وك��ول،  االتفاقية  يف  االأع�����س��اء 
االأن�سطة واالجتماعات  ت�سارك بفعالية يف كافة 
وقد  واالتفاقية  بالربوتوكول  اخلا�سة  الدولية 
�سادقت اململكة على كافة التعديالت والتنقيحات 
التي مت اإدخالها على الربوتوكول وعلى امل�ستوى 
االإق��ل��ي��م��ي، ت�����س��ارك امل��م��ل��ك��ة يف االج��ت��م��اع��ات 
غرب  ب��دول  االأوزون  م�سئويل  ل�سبكة  الدورية 

يف  االأع�����س��اء  دول  باقي  م��ع  ت�سعى  كما  اآ�سيا، 
ال��روؤى  وتوحيد  اجلهود  تن�سيق  على  ال�سبكة 
وجتدر  مونرتيال.  لربوتوكول  االأمثل  للتطبيق 
للتن�سيق  اآلية  ت�سكيل  كذلك  مت  اأن��ه  اإىل  االإ���س��ارة 
بها  وم��ن��اط  العربية،  ال���دول  جامعة  مظلة  حت��ت 
الق�سايا  يف  العربية  وامل��واق��ف  اجلهود  تن�سيق 

املتعلقة بربوتوكول مونرتيال.

الرئا�صة العامة للأر�صاد وحماية البيئة تدرب اجلمارك 
على كيفية التعامل مع املواد ال�صارة بالأوزون

عرب �سا�سات اإلكرتونية رقمية مبقر الإدارة العامة بجدة 

»�صيبكو للبيئة« تبث ر�صائل توعية بيئية واأر�صادية للمواطنني 
بيئية  توعية  ر�سائل  عر�ص  �سا�سة  تركيب  مت 
على  العامة  االدارة  مقر  بوابة  مبدخل  اأر�سادية  و 
طريق املدينة بجدة، حيث اأن الطريق ميتاز بحركة 
هذه  ومتتاز  املجتمع،  فئات  جلميع  مرورية  كثافة 
اللغتني  تدعم  متحركة  ن�سو�ص  بعر�ص  ال�سا�سة 
الن�ص  ع��ر���ص  اإمكانية  م��ع  واالجن��ل��ي��زي��ة  العربية 
بثالثة األوان )اأحمر واأخ�سر واأ�سفر(، ويبلغ ارتفاع 
وتتحمل    ) �سم   515( وط��ول   ) �سم   103( اللوحة 

درجات حرارة حتى 65 درجة مئوية.
يتم  بحيث  مق�سمة  ال��ع��ر���ص  �سا�سة  اأن  ي��ذك��ر 
عر�ص ر�سائل التوعية املخزنة م�سبقًا على ال�سا�سة 
دائ��م  ب�سكل  املحلي  والتوقيت  احل���رارة  ودرج���ات 
بوجود  ال�سا�سة  وتتميز  ال�سا�سة،  من  معني  بجزء 
، واإمكانية  للعوامل اجلوية اخلارجية  اإطار مقاوم 
التيار  قطع  ح��ال  يف  حتى  بالن�سو�ص  االحتفاظ 

الكهربائي .

د. عبدالبا�سط �سرييف
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حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  اأق��ام��ت 
بناء  دورة  ملن�سوبيها  للبيئة(  )�سيبكو  البيئة 
البيئي  التدريب  مبركز  وذل��ك  العمل  فرق  واإدارة 
التابع لل�سركة يف مقر االإدارة العامة بجدة وح�سر 
االأعمال  مناطق  وم��دراء  االإدارات  م��دراء  ال��دورة 
وقام  يومني  مدار  على  االأق�سام  وروؤ�ساء  باململكة 
خليل،  اإيهاب  املحرتف   ال��دويل  امل��درب  بتقدميها 
العاملي  املركز  املعتمد من عدة جهات عاملية ومنها 
الدورة  هذه  يف  امل�ساركون  �سيمنح  الذي  الكندي 

ال�سهادات منها.
واأه��داف  مفهوم  للم�ساركني  امل��درب  واأو���س��ح 
ف��ري��ق ال��ع��م��ل وخ�����س��ائ�����ص ف��ري��ق ال��ع��م��ل الفعال 
ع�سو  و�سمات  الفريق  جتاه  القائد  وم�سوؤوليات 
الفريق الفعال واأو�سح كيفية التغلب على معوقات 
العلمي حلل امل�سكالت  العمل اجلماعي واالأ�سلوب 
والقائد الفعال يف حل امل�سكالت و�سيا�سات اتخاذ 

القرار وخطواته العملية.
ت��خ��ل��ل ال������دورة م�����س��اه��دة ب��ع�����ص امل�����س��اه��د 
التلفزيونية التي تدعم مقررات الدورة وور�سة 

عمل  ل��ف��رق  احل�����س��ور  تق�سيم  خ���الل  م��ن  ع��م��ل 
والعمل على طرح م�ساريع مفيدة لتطوير اأعمال 
ال�سركة  الإدارة  لرفعها  متهيدًا  وذل���ك  ال�سركة 
وكيفية دعم جميع الفرق لنف�سهم حيث اأن جناح 
للجميع  جناح  هو  الفرق  جميع  اأو  العمل  فريق 
الفرق  من  اأي  اأو  الفريق  يف  �سخ�ص  اأي  وف�سل 

هو ف�سل للجميع.
واأعرب جميع امل�ساركني يف الدورة عن �سكرهم 
وتقديرهم الإدارة ال�سركة على حر�سها لرفع م�ستوى 
اأداء موظفيها و�سقل مهاراتهم وخرباتهم مبثل هذه 
الدورات و�سيح�سل امل�ساركون يف هذه الدورة على 

�سهادات من املركز العاملي الكندي.

اأقيمت مبركز التدريب البيئي مبقر الإدارة العامة

دورة بناء واإدارة فرق العمل ملن�صوبي »�صيبكو للبيئة«

�سورة جماعية للم�ساركني يف دورة بناء واإدارة فرق العمل

ال�سعودية  ال�����س��رك��ة  م��ن  ح��ر���س��ًا 
»�سيبكو  ال��ب��ي��ئ��ة  حل��م��اي��ة  اخلليجية 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة« ع��ل��ى  اإط����الع ع��م��الئ��ه��ا على 
احرتافية وجودة عملها  يف الربنامج 
النفايات  من  االآمن  للتخل�ص  الوطني 
وفد  بزيارة  ال�سركة  ت�سرفت  الطبية، 
املدينة  مبنطقة  ال�سحية  ال�سوؤون  من 
املنورة ملحطة ال�سركة مبنطقة املدينة 
م�ساعد  �سعادة  راأ�سهم  وعلى  املنورة 
و�سعادة  ال�سحية  ال�سوؤون  عام  مدير 
ب�سحة  الطبية  النفايات  اإدارة  مدير 
م��ن��ط��ق��ة امل��دي��ن��ة امل���ن���ورة وع����دد من 

من�سوبي ال�سئون ال�سحية باملنطقة.

زيارة وفد من ال�صوؤون ال�صحية مبنطقة املدينة املنورة لأحد حمطات ال�صركة

وفد ال�سوؤون ال�سحية مع مدير منطقة اأعمال املدينة املنورة بال�سركة االأ�ستاذ  في�سل احلارثي

 ا�ستكماًل لآلية النقل والت�سغيل الإلكرتوين
تنفيذ برنامج التدريب واملتابعة 

مل�صتخدمي نظام الأوراكل
واملتابعة  التدريب  برنامج  بعمل  املعلومات  تقنية  اإدارة  فريق  ب��داأ 
واملتعلقة     »ERP Oracle« بتطبيق  املقيدة  العمليات  جلميع  للموظفني 
والتي  الت�سغيل واملعاجلة   واإىل حمطات  باالإر�ساليات واال�ستالمات من 
اإدارة  مع  امل�سبق  وبالتن�سيق  »االوراك��ل«  بتطبيق  العقود  نظام  يخدمها 
الت�سغيل والنقل واإدارة الت�سويق والتح�سيل واإدارة املحطات وذلك من 

 تدريب منطقة اأعمال الو�سطىخالل جدولة زيارات  لكافة مناطق وفروع اململكة .
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حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  وا�سلت 
املتوالية  جناحاتها  تعزيز  للبيئة(  )�سيبكو  البيئة 
يف تطبيق الربنامج الوطني الدارة املخلفات الطبية 
اميانا من  ذلك  وياأتي  وامل�ساعر،  املقد�سة  بالعا�سمة 
وا�ستكماال  واملجتمع  الوطن  جتاه  بدورها  ال�سركة 
الوطن  ه��ذا  بيئة  حماية  جت��اه  ر�سالتها  لتحقيق 

الغايل.
مبكرا  ب����داأت  ق��د  ال�����س��رك��ة  اأن  ب��ال��ذك��ر  اجل��دي��ر 
الطبية  املخلفات  اإدارة  خطة  لتنفيذ  باال�ستعدادات 
ومزدلفة،  وعرفات  منى  وم�سعر  املقد�سة  بالعا�سمة 
متميزة  كفاءات وخربات  ت�سم  بت�سكيل جلنة  وذلك 
�ساهمت بنجاح اخلطة، ومت دعم هذه اللجنة بكافة 
املعدات والكوادر والتجهيزات الالزمة مثل �ساحنات 
وامل�ستهلكات  ال��ربام��ج  تطبيق  وم�ستلزمات  النقل 
وب�سكل  خدماتها  بتقدمي  ال�سركة  وت�سرفت  الطبية. 
مكة  يف  احل��ج��اج  خلدمة  ال�سحية  للمرافق  مكثف 
وكانت  املقد�سة،  وامل�ساعر  املنورة  واملدينة  املكرمة 

على النحو التايل:

امل�ست�سفيات:
مبنطقة   4 عرفات،  مب�سعر   4( م�ست�سفى   )25(
باملدينة  9م�ست�سفيات  املقد�سة،  بالعا�سمة   7 منى، 

املنورة، اإ�سافة ملدينة امللك عبد الله الطبية(.

املراكز ال�سحية:
مناطق  يف  ومو�سميًّا  دائًما  ا  �سحيًّ مركًزا   141
 80 املقد�سة،  بالعا�سمة  ا  �سحيًّ م��رك��ًزا   43 احل��ج: 
ا بامل�ساعر املقد�سة )46 منطقة عرفات،  مركًزا �سحيًّ
منطقة   28 ج�سر اجلمرات،  مبزدلفة،  امل�ساة  6 ممر 

ا باملدينة املنورة. منى( 18 مركًزا �سحيًّ
ا للطوارئ على ج�سر اجلمرات،  17 مركًزا �سحيًّ
اإ�سافة اإىل 3 مراكز اإ�سعافية متقدمة يف احلرم املكي 

ال�سريف.
خدمات طبية حول �ساحات احلرم املكي ال�سريف 
باالإ�سافة  للطوارئ(.  اأجياد  )مركز  املنورة  واملدينة 

اإىل تقدمي خدماتها لعدد 36 بعثة طبية دولية.
�ساهمت  توعوية  برامج  ال�سركة  خطة  و�سملت 
العدوى  مكافحة  ب��رام��ج  تطبيق  يف  فعال  وب�سكل 
الطبية  املن�ساآت  اأ���س��ادت  وق��د  املن�ساآت،  ه��ذه  داخ��ل 
الوطني  الربنامج  تطبيق  يف  للبيئة  �سيبكو  ب��دور 
بحملة  ال�سركة  �ساهمت  كما  الطبية  املخلفات  الإدارة 
وذلك  املقد�سة  العا�سمة  م�ست�سفيات  داخل  توعوية 
وال�سحة  البيئة  عن  اإعالمية  توعية  و�سائل  بو�سع 

العامة.

»�صيبكو للبيئة« تنجح بتطبيق الربنامج الوطني لإدارة 
املخلفات الطبية باملن�صاآت الطبية بامل�صاعر املقد�صة

ال�سركة  ب��دور  الطبية  املن�ساآت  م�سوؤويل  اإ���س��ادات  ا�ستمرت 
جناح  يف  للبيئة(  )�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية 
برنامج حج 1435ه� حيث قامت م�ست�سفيات امل�ساعر املقد�سة على 
تقدمي �سهادات ال�سكر والتقدير وتهنئة ال�سركة بنجاح مو�سم حج 
1435ه� ومتيز اأدائها بتطبيق الربنامج الوطني الإدارة املخلفات 
الرحمن من  وامل�ساعر وخدمة �سيوف  املقد�سة  بالعا�سمة  الطبية 
خالل تقدمي خدماتها لهذه املن�ساآت، اجلدير بالذكر باأنه ولله احلمد 

خالل مو�سم حج هذا العام مل ت�سجل اأي حالة عدوى.

توايل الإ�صادات 
بنجاحات �صيبكو 
للبيئة يف مو�صم 

حج 1435هـ 
من خلل تكرميها 

بالعديد من 
�صهادات ال�صكر 

والتقدير

للمرة العا�سرة على التوايل 
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بع�ض و�صائل التوعية التي مت طباعتها على )رول اأب( 
ومت توزيعها وو�صعها يف م�صت�صفيات امل�صاعر املقد�صة
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اخلليجية  ال�����س��ع��ودي��ة  ال�����س��رك��ة  ت��ل��ق��ت 
�سكر  للبيئة( خطاب  )�سيبكو  البيئة  حلماية 
ال�سريفني  احلرمني  خ��ادم  �سفري  معايل  من 
ب��ن عبداملجيد  اأ���س��ام��ة  ال��دك��ت��ور  اأمل��ان��ي��ا  يف 
ن�سر  يف  ال�����س��رك��ة  ج��ه��ود  ع��ل��ى  �سبك�سي، 
ن�سرة  خ��الل  من  البيئي  وال��وع��ي  التثقيف 
العالقات  اإدارة  ع��ن  ت�سدر  ال��ت��ي  االأر�����ص 
من  املزيد  لل�سركة  متمنيًا  بال�سركة  العامة 

ال�سركة  تلقت  ك��م��ا  واالزده������ار،  ال��ت��وف��ي��ق 
خادم  �سفري  �سعادة  من  �سكر  خطاب  اأي�سًا 
احلرمني ال�سريفني لدى االحتاد ال�سوي�سري 
حممد  ب��ن  ح���ازم  االأ���س��ت��اذ  وخل�سن�ستاين 
ال�سركة  بتجهيزات  معاليه  واأ�ساد  كركتلي 
يف  ال�سركة  وجن��اح   ، 1435ه����  حج  ملو�سم 
للمملكة  تقدمها  التي  البيئة  حماية  م�ساريع 
العربية،  الدول  وبع�ص  ال�سعودية  العربية 

الثناء  وكلمات  التحفيز  ل��ع��ب��ارات  وك��ان��ت 
من  مزيدًا  البتكار  ال�سركة  ملن�سوبي  الدافع 

النجاحات وتخطي جميع ال�سعاب.
الكهرباء  تنظيم  هيئة  حمافظ  اأ�ساد  كما 
واالإن���ت���اج امل�����زدوج ال��دك��ت��ور ع��ب��دال��ل��ه بن 
تعرب  التي  االأر����ص  بن�سرة  ال�سهري  حممد 
لل�سركة  متمنيًا  ال�سركة  واأعمال  جوهر  عن 

ومن�سوبيها دوام التوفيق.

عمل  ور���س��ة  الق�سيم  منطقة  اأم��ان��ة  اأق��ام��ت 
اآلية  وتو�سيح  البيئية  التوعية  برنامج  »تفعيل 
الور�سة  وتهدف  الطبية«،  املخلفات  مع  التعامل 
التي اأقيمت بالتعاون مع فرع ال�سركة ال�سعودية 
اخلليجية حلماية البيئة )�سيبكو للبيئة( بالق�سيم 
اإىل تفعيل برنامج التوعية البيئية وتعزيز قدرات 
وتناولت  الطبية  النفايات  جم��ال  يف  العاملني 
الطبية ومعاجلتها من  التعامل مع املخلفات  اآلية 
والتعقيم،  النهائية  املعاجلة  اإىل  توالدها  مواقع 
كما تناولت اآلية عمل التقنيات البيئية والتخل�ص 
جودة  وبرامج  خطورتها  على  الق�ساء  بعد  منها 
من  احل�سور  تفاعل  الور�سة  و�سهدت  املعاجلة 

خالل طرح االأ�سئلة ومناق�سة العديد من املوا�سيع 
ذات ال�سلة بالبيئة.

و���س��ه��دت ال���ور����س���ة ح�������س���ورَا م���ن امل��ه��ت��م��ني 
اأ�سحاب  امل��وظ��ف��ني  م��ن  وجم��م��وع��ة  واملخت�سني 
وبلديات  ب��االأم��ان��ة  النظافة  اإدارات  يف  العالقة 

منطقة الق�سيم.
يذكر اأن »�سيبكو للبيئة« ت�سعى من خالل اإقامة 
هذه الور�ص اىل ن�سر الوعي البيئي لكافة �سرائح 
هذه  مع  الق�سيم  منطقة  اأمانة  وتفاعل  املجتمع، 
الور�ص ينم عن توجهات االأمانة مبواكبة الق�سايا 

البيئية ومعاجلة م�ساكلها. 

كل  الور�سة  يف  للبيئة  �سيبكو  �سركة  ومثل   
من االأ�ستاذ �سعد ال�سهري، مدير الت�سغيل والنقل 
واالأ�ستاذ اأحمد العطا�ص، مدير الت�سويق وتطوير 
االأعمال واالأ�ستاذ نهار املطريي، مدير فرع الق�سيم 
البيئية  العلوم  اأ�ستاذ  ال��ردادي،  والدكتور عو�ص 

بجامعة امللك عبدالعزيز.

ممثلي �سركة �سيبكو للبيئة االأ�ستاذ نهار املطريي 
واالأ�ستاذ اأحمد العطا�ص واالأ�ستاذ �سعد ال�سهري

تهدف اإىل تفعيل برامج التوعية البيئية وتعزيز قدرات العاملني يف جمال النفايات الطبية

اأمانة الق�صيم تقيم ور�صة عمل »التعامل مع املخلفات الطبية« 
بالتعاون مع فرع ال�صركة بالق�صيم

جانب من احل�سور

 االأ�ستاذ �سعد ال�سهريد. عو�ص الردادي واالأ�ستاذ اأحمد العطا�ص

د. عبدالله ال�سهري حازم بن حممد كركتلي اأ�سامة �سبك�سي

»�صيبكو للبيئة« تتلقى خطابات �صكر 
من �صفراء اململكة العربية ال�صعودية

 يف اأملانيا و�صوي�صرا وحمافظ هيئة تنظيم 
الكهرباء والإنتاج املزدوج
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اأنه  على  البيئي  االأث��ر  وتقدير  تقييم  ُيعّرف 
االإجراء الذي ميكن اأن ي�ساعد يف التعرف على 
املحتملة  وال�سلبية  االيجابية  البيئية  االآث���ار 
اأهم  وم��ن  وال�سناعية  التنموية  للم�سروعات 
البيئي متكني  االأثر  الفوائد املرتتبة على تقييم 
البيئي  االأثر  معرفة  من  وامل�سئولني  املخت�سني 
واملخاطر البيئية مل�ساريع قبل اإقامتها، وبالتايل 
اتخاذ القرارات املنا�سبة جتنبًا حلدوث م�ساكل 
اأ���س��ح��اب  اإل�����زام  ج��ان��ب  اإىل  ب�سببها،  بيئية 
ملنع  املنا�سبة  االإج����راءات  باتخاذ  امل�سروعات 
بعد  امل�����س��روع  ع��ن  تنتج  اأ����س���رار  اأي  ح���دوث 
ت�سغيله ، وبالتايل �سمان حماية البيئة واملوارد 
الطبيعية واحلفاظ عليها مبا يف ذلك اجلوانب 
من  احلية  والكائنات  االإن�سان  ب�سحة  املرتبطة 

االآثار الناجمة عن عملية التنمية .

اأهداف عملية التقييم البيئي :
تتعدد وتتنوع االأهداف التي تقع من وراء 
عملية تقييم االآثار البيئية من اأهداف مبا�سرة 
واأه�����داف ب��ع��ي��دة امل����دى ومي��ك��ن ح�����س��ر ه��ذه 

االأهداف فيما يلي:
الطبيعية  واملوارد  البيئة  حماية  • �سمان 
واحلفاظ عليها مبا يف ذلك اجلوانب املرتبطة 
التي  التنمية  اآث��ار  من  وذل��ك  االإن�سان  ب�سحة 
ي�سمل  مب��ا  وذل��ك  عليها  ال�سيطرة  اإىل  تفتقد 
البيئية  بالنوعية  االرتقاء  عملية  يت�سمن  اأو 
ال��ع��ل��م��ي��ة ب��اأه��م��ي��ة ح��م��اي��ة ال��ب��ي��ئ��ة و���س��رورة 
املحافظة عليها دون تدهور اأو ا�ستنزاف لتظل 

دومًا قادرة على اإعالة احلياة.
وامل��راق��ب��ة  املتابعة  م��ن  درج���ة  حتقيق   •
مبا  التنمية  مل�����س��روع��ات  امل�����س��ت��م��رة  البيئية 
عن  انحرافها  دون  وي��ح��ول  م�سريتها  ي��وؤم��ن 
االآمن  لها وهو اخلط  الذي حدد  البيئي  اخلط 

الذي ي�سمن جناحها وا�ستمراريتها.
من  القرار  اتخاذ  �سناعة  عملية  • حت�سني 
بكل  وم�ستقباًل  اآن��ي��ًا  ال��روؤي��ة  تو�سيح  خ��الل 
اأم��ام  منها  ال�سارة  خا�سة  البيئية  امل���ردودات 
ال���ق���رار مب��ا ميكنهم من  امل��خ��ط��ط��ني و���س��ن��اع 
املنا�سبة  البدائل  واق��رتاح  االإج���راءات  اتخاذ 
املردودات  لتفادي هذه  التعديالت املطلوبة  اأو 

خا�سة يف مرحلة اإعداد اخلطة.

بني  التوازن  من  درج��ة  اأو  نوع  اإيجاد   •
امل�سلحة  لتحقيق  التنمية  وم�سروعات  البيئة 
اعتبار  على  وذل��ك  بينهما  واملتبادلة  امل�سرتكة 

اأنهما وجهان لعملة واحدة.
• �سمان حتقق تنمية اقت�سادية متوا�سلة 
االنتقا�ص  دون  احلا�سر  الوقت  حاجات  تلبي 
حاجاتها  تلبية  على  القادمة  االأجيال  قدرة  من 
املدى  بعيد  الهدف  ه��و   ذل��ك  ويعترب  اخلا�سة 
تربز  هنا  وم��ن   . البيئية  االآث��ار  تقييم  لعملية 
اهمية درا�سات تقييم االثر البيئي للم�سروعات 

التنموية وال�سناعية.
االأثر  تقييم  عملية  تطبيق  من  الغر�ص  اإن 
اأن�سطة اأو برامج  اأية  اأن  البيئي هو التاأكد من 
بيئيًا  �ساحلة  تكون  مقرتحة  تنمية  خطط  اأو 
اأحد  العملية  هذه  وتعترب  اال�ستدامة  وت�سمن 
وحتليل  لتوقع  وت�ستخدم  التخطيط  اأدوات 
مقرتح  الأى  الهامة  البيئية  التاأثريات  وبلورة 
ولتوفري البيانات واملعلومات التي تكون ذات 

اأهمية يف مرحلة اتخاذ القرار.
وباالإ�سافة اإىل اأن عملية تقييم االأثر البيئي 
اأن  ميكنها  وال�سناعية  التنموية  للم�سروعات 
تقلل االآثار ال�سلبية والعك�سية على البيئة فاإنها 
املوارد بطريقة  ت�ساعد يف توظيف وا�ستغالل 
م�سروعات  فوائد  وتعظيم  وم�ستدامة  فعالة 

التنمية املقرتحة.
و ميكن اأن توؤدى عملية تقييم االأثر البيئي 

اإىل االآتي:
للم�سروعات  الت�سميم  وتطوير  تعديل   •

املقرتحة.
ا�ستخدام  وك��ف��اءة  فاعلية  م��ن  ال��ت��اأك��د   •

املوارد .
االج���ت���م���اع���ي���ة  اجل�����وان�����ب  حت�������س���ني   •

للم�سروعات التنموية وال�سناعية املقرتحة.
واإدارة  ومتابعة  مراقبة  معايري  حتديد   •

اآثار التنموية وال�سناعية املقرتحة.
• توفري املعلومات الكافية مل�ساندة متخذي 

القرار.
االأث��ر  تقييم  عملية  اأن  يت�سح  �سبق  ومم��ا 
البيئي ال تقف عند حد اتخاذ القرار وح�سب ، 
ولكن تتعدى ذلك اإىل مراحل تنفيذ امل�سروعات 
التنموية وال�سناعية املقرتحة لتجنب اأو تقليل 

تنفيذ  ميكن  حيث   ، و�سلبي�ة  عك�سية  اآث��ار  اأي��ة 
ذلك عن طريق تطبيق معايري تخفيف ومراقبة 

حمددة ومنا�سبة.
جمع  البيئي  االأث��ر  تقييم  عملية  وتت�سمن 
ذات  وال��ب��ي��ان��ات  امل��ع��ل��وم��ات  جميع  وحت��ل��ي��ل 
التنموي وال�سناعي املقرتح  ال�سلة بامل�سروع 
عند  املتوقعة  االآث����ار  ا�ستنتاج  ميكن  بحيث 
واإذا   ، بعينها  منطقة  يف  امل�سروع  ه��ذا  تنفيذ 
�سروريًا  اأو  حتميًا  امل�سروع  ه��ذا  تنفيذ  ك��ان 
االآث��ار  من  للتخفيف  الالزمة  املعايري  هي  فما 
يحقق  لكى  املمكنة  ال��ب��دائ��ل  واي��ج��اد  البيئية 
على  ويحافظ  م�ستدامة  تنمية  امل�سروع  ه��ذا 
اآمنة و�سليمة. وتعترب عملية تقييم االأثر  بيئة 

البيئي مثالية اإذا:
جميع  ع��ل��ى  العملية  ه���ذه  تطبيق  مت   •
امل�����س��روع��ات ال��ت��ي م��ن امل��ت��وق��ع اأن ي��ك��ون لها 
اأو عك�سية هامة ووا�سحة،  اآثارًا بيئية �سلبية 
وف��ى ه��ذه احل��ال��ة حت��دد ه��ذه االآث����ار حت��دي��دًا 

جيدًا وكاماًل.
املمكنة  ال��ب��دائ��ل  م��ن  ك��ل  م��ق��ارن��ة  • مت��ت 
التخفيف  ومعايري  املختلفة  االإدارة  وتقنيات 

للم�سروع املقرتح.
عن  ووا�سحًا  مف�ساًل  تقريرًا  تقدمي  مت   •
االآث��ار  اأهمية  م��دى  يبني  البيئي  االأث���ر  تقييم 
وو�سف  امل�سروع  تنفيذ  عند  حدوثها  املتوقع 
ي�����س��ه��ل تفهمه  ه����ذه االآث������ار و���س��ف��ًا حم�����ددًا 
واال�ستفادة منه على جميع م�ستويات اخلربة 

املختلفة.
من  لكل  ال��ع��ام��ة  امل�ساركة  ت�سمني  مت   •
تقييم  عملية  م��راح��ل  يف  واملعنيني  املهتمني 
االأث�����ر ال��ب��ي��ئ��ي واي�����س��ا ت�����س��م��ني اإج������راءات 

املراجعة االإدارية ال�سارمة على هذه املراحل.
املحدد والالزم  الوقت  قد متت يف  • كانت 
ات��خ��اذ  م��ن��ف��ع��ة وف���ائ���دة يف  ت��ك��ون ذات  ل��ك��ى 

القرار.
. االأطراف  جلميع  ملزمة  النتائج  • كانت 

• كانت ت�سمن اإجراءات املراقبة واملتابعة 
واالإمداد باملعلومات بنتائجها.

وتلخي�سًا ملا �سبق ، جند اأن جودة حياة كل 
اإن�سان تقا�ص مبا يّتبعه من اأ�ساليب يف حياته 

جتاه نف�سه وجتاه بيئته .

فائدة الدرا�صات البيئية 
للم�صروعات التنموية وال�صناعية

حممد بن علي ال�سقاف
مدير الإدارة العامة للتقييم والتاأهيل و الرتاخي�ص البيئية ــ

الرئا�شة العامة لالأر�شاد وحماية البيئة
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 جهود جبارة نحو بيئة مثلى ل�صيوف الرحمن
م. عادل �سامل باديب

فيه  ي��وؤدي  ف�سياًل  مو�سمًا  اعتباره  عن  ف�ساًل  احل��ج  مو�سم  ي�سكل 
العامل كيف  امل�سلمون �سعائرهم بكل طماأنينة، فر�سة �سانحة كي ي�سهد 
تدير اململكة العربية ال�سعودية بكل براعة واقتدار اأكرب جتمع ب�سري يف 
زمان حمدود ووجيز، ومكان حمدد املعامل تاريخيًا، حيث �سخامة اأعداد 
النا�ص يف مكان واحد ، هم حجاج بيت الله احلرام، فعدد احلجاج لهذا 

العام 1435ه� بلغ مليونني و 85 الفًا و 238 حاجًا.
وال يقت�سر االأمر على زمان �سعرية احلج املحدد بدقة �سارمة باليوم 
وال�ساعة وال  على امل�ساعر املقد�سة املعلوم مكانها فال تتغري بتغري القرون 
ولكن كل هذه احل�سود تكون يف حالة حركة دائمة يقوم بها كل فرد حاج 
من الرجال والن�ساء االأمر الذي ي�ستدعي اإدارة مهام مزدوجة فطنت لها 
اإيجاد جلنة عليا ت�سرف على  الر�سيدة عرب �سنوات من خالل  حكومتنا 

�سئون احلج كافة قبل واأثناء وبعد مو�سمه ، خدمة حلجيج الرحمن. 
وتت�سل  احل��ج،  موا�سم  اإدارة  �سنام  مبثابة  هي  العليا  احل��ج  جلنة 
باأعمال  تقوم  التي  وال�سركات  واملوؤ�س�سات  الفرعية  اللجان  كافة  اأعمال 
يف مو�سم احلج باللجنة العليا عرب جلنتي مكة املكرمة واملدينة املنورة 

يف ت�سل�سل هرمي يجعل االأداء مي�سرًا من�سابًا .
تعاين البيئات احل�سرية  يف مدن العامل من التلوث البيئي فما بالك 
يف ظروف االكتظاظ املفاجئ ، واإزاء حل هذه املع�سلة، عمدت اجلهات 
املعنية بكل جدية واحرتافية على درء احتماالت التلوث يف موا�سم احلج 
االإ�سراف  واإزالة خملفات احلجيج فور ظهورها من خالل  قبل حدوثها 

املبا�سر على ال�سركات املخ�س�سة التي مت التعاقد معها لهذا الغر�ص.
اإن من اأبجديات حماية البيئة، هي جودة الهواء، واحلد من التلوث 
دخول  من  ال�سلطات  ح��ّدت  حيث  ال�سيارات،  ع��وادم  من  الناجت  خا�سة 
من  احلجيج  بخدمة  لها  �سلة  ال  التي  واملركبات  ال�سغرية  ال�سيارات 
لالنبعاثات  تفاديًا  وذلك  ال�سريف  املكي  واحلرم  امل�ساعر  منطقة  دخول 
انبعاثات �سارة  الأي  تفاديًا  ال�سيارات  تطلقها عوادم هذه  التي  ال�سارة 

بالبيئة ف�ساًل عن التلوث بال�سو�ساء. 
كما ت�سدر الرئا�سة العامة لالأر�ساد وحماية البيئة يف كل عام ن�سرات 
ال  و�سيول  اأمطار  من  الطارئة  اجلوية  الظواهر  توقعات  عن  وتقارير 
يوفدون  ممن  للحجاج  �سروري  التنوير  ه��ذا  ومثل  وغريها  الله  ق��در 
ان  كما  الطق�ص،  اأح��وال  فيها  تتقلب  وبيئات  بلدان  من  �سعائرهم  الأداء 
اجلانب  يف  الرئا�سة  وتقوم  اجلوية.  بالن�سرات  يهتمون  منهم  كثريون 
جودة  لقيا�ص  املقد�سة،  امل�ساعر  يف  املتنقلة  خمترباتها  بت�سيري  البيئي 
البيئية،  والدرا�سات  امل�سوحات  وعمل  هناك،  البيئية  وامللوثات  الهواء 
هذه  م��ن  واال�ستفادة  احل��ج  بيئة  ل�سون  دوره���ا،  اإط���ار  يف  والتوعية 
املعلومات م�ستقباًل بعد حتليلها لالأعوام املقبلة وفقًا للخطط والربامج 
املعدة مع اجلهات احلكومية املعنية، لال�ستفادة من املعلومات االأر�سادية 
كاف، وفقًا  ذلك بوقت  ي�ستدعي  ما  بكل  ، واالإ�سعار  باأول  اأواًل  والبيئية 

للخطط والربامج املتبعة مع اجلهات ذات االخت�سا�ص . 
ومن اال�ستعدادات الباكرة املت�سلة بالبيئة ما تقوم به االإدارة العامة 

ال�سركات  لطلبات  ا�ستقبال  من  املقد�سة  العا�سمة  باأمانة  البيئة  ل�سحة 
واالإعا�سة  التموين  يف  املتخ�س�سني  املطابخ  واأ�سحاب  واملوؤ�س�سات 
احلج،  ملو�سم  واالإعا�سة  والتموين  التغذية  خدمات  لتقدمي  والراغبني 
وقد قامت هذه االإدارة با�ستقبال الطلبات ملو�سم عام 1435ه� منذ �سهر 
�سوال املا�سي وتفر�ص اإدارة �سحة البيئة باأمانة العا�سمة املقد�سة اإتباع 

اأ�ساليب نظافة ق�سوى يف مطاعم ومنافذ تقدمي الطعام للحجيج .
املكاتب  م��ع  بالتن�سيق  الطلبات  ا�ستقبال  مو�سم  ك��ل  يف  وي��ت��م 
وا�ستكمال  املتطلبات،  ا�ستيفاء  وبعد  املخت�سة،  البيئية  اال�ست�سارية 
االإج������راءات ال��ت��ي ت��خ��ول الأ���س��ح��اب ت��ل��ك امل��ن�����س��اآت ت��ق��دمي خ��دم��ات 
املوؤ�س�سات  اأف�سل  اختيار  ل�سمان  وذلك  املتطورة  والتموين  االإعا�سة 

املتخ�س�سة.
ما  اأ�سد  احلج  ببيئة  تهتم  املتخ�س�سة  وال�سركات  الدولة  موؤ�س�سات 
ال�سركة  ت�سرفت  ولقد  ال�ساعة  مدار  على  تتم  فالنظافة  االهتمام،  يكون 
يف  امل�ساهمة  يف  للبيئة(  )�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية 
حفظ بيئة احلج من خالل تقدمي خدماتها لكافة املن�ساآت ال�سحية يف مكة 
املكرمة وامل�ساعر املقد�سة يف جمال اإدارة التخل�ص من النفايات الطبية 
ودرء هذا اخلطر دعمًا جلهود وزارة ال�سحة اجلبارة يف املحافظة على 
ال�سحة وال�سالمة ، حيث بلغ مامت معاجلته من النفايات الطبية بالطرق 
البيئية االآمنه  74.063 كجم خالل الفرتة من 1 اإىل 15 /12/ 1435ه�  
للبيئة يف كل من  ل�سيبكو  التابعة  املعاجلة  املعاجلة يف حمطتي  ومتت 
غرفة  خالل  من  ال�ساعة  مدار  على  ت�سغيلهما  مت  والتي  والطائف،  جدة 
حدوث  حال  يف  ال�سحي  القطاع  مع  ا�ستنفارَا  لذلك،  خ�س�ست  عمليات 

اأي طارئ .
لها  قدمت  التي  املن�ساآت  م��ن  العديد  بتقدير  ال�سركة  ت�سرفت  لقد 
العام  عرفات  منى اجل�سر وم�ست�سفى  كم�ست�سفى  املو�سم  خدمتها خالل 
منى  وم�ست�سفى  باملعي�سم  الطوارئ  وجممع  عرفات  �سرق  وم�ست�سفى 
ال�سارع اجلديد وم�ست�سفى منرة بعرفات، تقديرًا للجهود التي قامت بها 

خالل مو�سم احلج لعام 1435ه�.
العامة  لل�سحة  ال�سحة  وزارة  لوكالة  اأن  ن�سري  اأن  بنا  ويجدر  هذا 
دور اأ�سا�سي يف هذا االإجناز وي�سعد االإجناز يف هذا االأداء وغريه من 

االإجنازات ذات ال�سلة لوزارة ال�سحة باململكة.
اإن اهتمام الدولة رعاها الله برعاية �سيوف الرحمن من خالل تقدمي 
االإر�سادات والعون على �سرورة مراعاة املتطلبات ال�سحية من تطعيم 
وخالفه واالهتمام بهم يف حلهم وترحالهم بتقدمي خدمة بيئية متكاملة 
االأدنى مع �سرورة االنتباه  للحد  االإ�سابات باالأمرا�ص  قللت وتقلل من 
بقاع  بع�ص  يف  ن�سهده  مما  اأوبئة  ال�سنوات  مر  على  حتدث  مل  اأن��ه  اإىل 
ت�سّطر  املوا�سم  تلك  جن��اح  يحقق  مبا  احل�سود  ظ��روف  غري  يف  العامل 
للدولة رعاها الله اإجنازات رائعة اأقل اأن يكون مثيل لها يف دول العامل .

والله من وراء الق�سد .
الع�شو املنتدب




