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

«�سيبكو للبيئة» تنجح بتطبيق الربنامج الوطني لإدارة
املخلفات الطبية باملن�ش�آت الطبية بامل�شاعر املقد�سة

الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
تدرب اجلمارك على كيفية التعامل مع
املواد ال�ضارة بالأوزون
«�سيبكو للبيئة» تتلقى خطابـات �شــكر
من �سفراء اململكة يف �أملانيا و�سوي�سرا
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امل�شرف العام
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�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
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الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة تدرب اجلمارك
1435
ملو�سم حج
التعامل ّهز
ال�شركة جت
أوزون
ال�ضارة بال
مع املواد
على كيفية

ملوا�صلة جناحات املوا�سم ال�سابقة

�أك��د وك�ي��ل � �ش ��ؤون البيئة بالرئا�سة العامة
للأر�صاد وحماية البيئة الدكتور عبدالبا�سط بن
�سامل �صرييف �أن البيئة تعمل وبالتن�سيق مع كافة
القطاعات احلكومية املعنية وال�صناعيني والتجار
يف و�ضع الآل �ي��ات ال�لازم��ة لتطبيق بروتوكول
«مونرتيال اخلا�ص بحماية طبقة الأوزون» ومبا
يحقق امل�صلحة الوطنية ،وذلك تزامن ًا باالحتفال
باليوم العاملي حلماية طبقة الأوزون وال��ذي
ي�صادف �شهر �سبتمرب من كل عام.
وقد قامت الرئا�سة ،م�ؤخر ًا ،بتنفيذ العديد
م��ن ور���ش العمل وب��رام��ج ال�ت��دري��ب ملن�سوبي
اجلمارك ال�سعودية ومن�سوبي امل�ؤ�س�سة العامة
للتعليم الفني والتدريب التقني ،وما زال العمل
جاري ًا يف تنفيذ خطط وبرامج الإزال��ة للمواد

اخلا�ضعة للرقابة و�إح�لال البدائل الآمنة وقد
ت��وج��ت ه��ذه اجل �ه��ود ب���ص��دور الأم ��ر ال�سامي
واملبني على ق��رار جمل�س ال ��وزراء والقا�ضي
باملوافقة على اعتماد النظام اخلليجي املوحد
للتحكم يف امل��واد اخلا�ضعة للرقابة مبوجب
بروتوكول مونرتيال.
وب�ين ال�صرييف ب ��أن اململكة �إح ��دى ال��دول
الأع���ض��اء يف االتفاقية وال�بروت��وك��ول ،حيث
ت�شارك بفعالية يف كافة الأن�شطة واالجتماعات
الدولية اخلا�صة بالربوتوكول واالتفاقية وقد
�صادقت اململكة على كافة التعديالت والتنقيحات
التي مت �إدخالها على الربوتوكول وعلى امل�ستوى
الإق �ل �ي �م��ي ،ت �� �ش��ارك امل�م�ل�ك��ة يف االج�ت�م��اع��ات
الدورية ل�شبكة م�سئويل الأوزون ب��دول غرب

د .عبدالبا�سط �صرييف

�آ�سيا ،كما ت�سعى م��ع باقي دول الأع���ض��اء يف
ال�شبكة على تن�سيق اجلهود وتوحيد ال��ر�ؤى
للتطبيق الأمثل لربوتوكول مونرتيال .وجتدر
الإ��ش��ارة �إىل �أن��ه مت كذلك ت�شكيل �آلية للتن�سيق
حت��ت مظلة جامعة ال��دول العربية ،وم�ن��اط بها
تن�سيق اجلهود وامل��واق��ف العربية يف الق�ضايا
املتعلقة بربوتوكول مونرتيال.

عرب �شا�شات �إلكرتونية رقمية مبقر الإدارة العامة بجدة

«�سيبكو للبيئة» تبث ر�سائل توعية بيئية و�أر�صادية للمواطنني
مت تركيب �شا�شة عر�ض ر�سائل توعية بيئية
و �أر�صادية مبدخل بوابة مقر االدارة العامة على
طريق املدينة بجدة ،حيث �أن الطريق ميتاز بحركة
كثافة مرورية جلميع فئات املجتمع ،ومتتاز هذه
ال�شا�شة بعر�ض ن�صو�ص متحركة تدعم اللغتني
العربية واالجن�ل�ي��زي��ة م��ع �إمكانية ع��ر���ض الن�ص
بثالثة �ألوان (�أحمر و�أخ�ضر و�أ�صفر) ،ويبلغ ارتفاع
اللوحة (� 103سم ) وط��ول (� 515سم ) وتتحمل
درجات حرارة حتى  65درجة مئوية.
ي��ذك��ر �أن �شا�شة ال�ع��ر���ض مق�سمة بحيث يتم
عر�ض ر�سائل التوعية املخزنة م�سبق ًا على ال�شا�شة
ودرج ��ات احل ��رارة والتوقيت املحلي ب�شكل دائ��م
بجزء معني من ال�شا�شة ،وتتميز ال�شا�شة بوجود
�إطار مقاوم للعوامل اجلوية اخلارجية  ،و�إمكانية
االحتفاظ بالن�صو�ص حتى يف ح��ال قطع التيار
الكهربائي .
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�أقيمت مبركز التدريب البيئي مبقر الإدارة العامة

دورة بناء و�إدارة فرق العمل ملن�سوبي «�سيبكو للبيئة»
�أق��ام��ت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�سيبكو للبيئة) ملن�سوبيها دورة بناء
و�إدارة فرق العمل وذل��ك مبركز التدريب البيئي
التابع لل�شركة يف مقر الإدارة العامة بجدة وح�ضر
ال��دورة م��دراء الإدارات وم��دراء مناطق الأعمال
باململكة ور�ؤ�ساء الأق�سام على مدار يومني وقام
بتقدميها امل��درب ال��دويل املحرتف �إيهاب خليل،
املعتمد من عدة جهات عاملية ومنها املركز العاملي
الكندي الذي �سيمنح امل�شاركون يف هذه الدورة
ال�شهادات منها.
و�أو��ض��ح امل��درب للم�شاركني مفهوم و�أه��داف
ف��ري��ق ال�ع�م��ل وخ���ص��ائ����ص ف��ري��ق ال�ع�م��ل الفعال
وم�س�ؤوليات القائد جتاه الفريق و�سمات ع�ضو
الفريق الفعال و�أو�ضح كيفية التغلب على معوقات
العمل اجلماعي والأ�سلوب العلمي حلل امل�شكالت
والقائد الفعال يف حل امل�شكالت و�سيا�سات اتخاذ
القرار وخطواته العملية.
ت�خ�ل��ل ال� � ��دورة م �� �ش��اه��دة ب�ع����ض امل���ش��اه��د
التلفزيونية التي تدعم مقررات الدورة وور�شة

�صورة جماعية للم�شاركني يف دورة بناء و�إدارة فرق العمل

ع�م��ل م��ن خ�ل�ال تق�سيم احل �� �ض��ور ل �ف��رق عمل
والعمل على طرح م�شاريع مفيدة لتطوير �أعمال
ال�شركة وذل��ك متهيد ًا لرفعها لإدارة ال�شركة
وكيفية دعم جميع الفرق لنف�سهم حيث �أن جناح
فريق العمل �أو جميع الفرق هو جناح للجميع
وف�شل �أي �شخ�ص يف الفريق �أو �أي من الفرق

هو ف�شل للجميع.
و�أعرب جميع امل�شاركني يف الدورة عن �شكرهم
وتقديرهم لإدارة ال�شركة على حر�صها لرفع م�ستوى
�أداء موظفيها و�صقل مهاراتهم وخرباتهم مبثل هذه
الدورات و�سيح�صل امل�شاركون يف هذه الدورة على
�شهادات من املركز العاملي الكندي.

ا�ستكما ًال لآلية النقل والت�شغيل الإلكرتوين

تنفيذ برنامج التدريب واملتابعة
مل�ستخدمي نظام الأوراكل

ب��د�أ فريق �إدارة تقنية املعلومات بعمل برنامج التدريب واملتابعة
للموظفني جلميع العمليات املقيدة بتطبيق « »ERP Oracleواملتعلقة
بالإر�ساليات واال�ستالمات من و�إىل حمطات الت�شغيل واملعاجلة والتي
يخدمها نظام العقود بتطبيق «االوراك��ل» وبالتن�سيق امل�سبق مع �إدارة
الت�شغيل والنقل و�إدارة الت�سويق والتح�صيل و�إدارة املحطات وذلك من
خالل جدولة زيارات لكافة مناطق وفروع اململكة .

تدريب منطقة �أعمال الو�سطى

زيارة وفد من ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة املدينة املنورة لأحد حمطات ال�شركة
ح��ر� �ص � ًا م��ن ال���ش��رك��ة ال�سعودية
اخلليجية حل�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة «�سيبكو
ل�ل�ب�ي�ئ��ة» ع �ل��ى �إط �ل�اع ع�م�لائ�ه��ا على
احرتافية وجودة عملها يف الربنامج
الوطني للتخل�ص الآمن من النفايات
الطبية ،ت�شرفت ال�شركة بزيارة وفد
من ال�ش�ؤون ال�صحية مبنطقة املدينة
املنورة ملحطة ال�شركة مبنطقة املدينة
املنورة وعلى ر�أ�سهم �سعادة م�ساعد
مدير عام ال�ش�ؤون ال�صحية و�سعادة
مدير �إدارة النفايات الطبية ب�صحة
م�ن�ط�ق��ة امل��دي �ن��ة امل� �ن ��ورة وع� ��دد من
من�سوبي ال�شئون ال�صحية باملنطقة.

وفد ال�ش�ؤون ال�صحية مع مدير منطقة �أعمال املدينة املنورة بال�شركة الأ�ستاذ في�صل احلارثي

3

للمرة العا�شرة على التوايل

«�سيبكو للبيئة» تنجح بتطبيق الربنامج الوطني لإدارة
املخلفات الطبية باملن�ش�آت الطبية بامل�شاعر املقد�سة
وا�صلت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�سيبكو للبيئة) تعزيز جناحاتها املتوالية
يف تطبيق الربنامج الوطني الدارة املخلفات الطبية
بالعا�صمة املقد�سة وامل�شاعر ،وي�أتي ذلك اميانا من
ال�شركة بدورها جتاه الوطن واملجتمع وا�ستكماال
لتحقيق ر�سالتها جت��اه حماية بيئة ه��ذا الوطن
الغايل.
اجل��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال���ش��رك��ة ق��د ب� ��د�أت مبكرا
باال�ستعدادات لتنفيذ خطة �إدارة املخلفات الطبية
بالعا�صمة املقد�سة وم�شعر منى وعرفات ومزدلفة،
وذلك بت�شكيل جلنة ت�ضم كفاءات وخربات متميزة
�ساهمت بنجاح اخلطة ،ومت دعم هذه اللجنة بكافة
املعدات والكوادر والتجهيزات الالزمة مثل �شاحنات
النقل وم�ستلزمات تطبيق ال�برام��ج وامل�ستهلكات
الطبية .وت�شرفت ال�شركة بتقدمي خدماتها وب�شكل
مكثف للمرافق ال�صحية خلدمة احل�ج��اج يف مكة
املكرمة واملدينة املنورة وامل�شاعر املقد�سة ،وكانت
على النحو التايل:
امل�ست�شفيات:

( )25م�ست�شفى ( 4مب�شعر عرفات 4 ،مبنطقة
منى 7 ،بالعا�صمة املقد�سة9 ،م�ست�شفيات باملدينة

توايل الإ�شادات
بنجاحات �سيبكو
للبيئة يف مو�سم
حج 1435هـ
من خالل تكرميها
بالعديد من
�شهادات ال�شكر
والتقدير
4

املنورة� ،إ�ضافة ملدينة امللك عبد الله الطبية).
املراكز ال�صحية:

 141مرك ًزا �صحيًّا دائمًا ومو�سميًّا يف مناطق
احل��ج 43 :م��رك� ًزا �صحيًّا بالعا�صمة املقد�سة80 ،
مرك ًزا �صحيًّا بامل�شاعر املقد�سة ( 46منطقة عرفات،
 6ممر امل�شاة مبزدلفة ،ج�سر اجلمرات 28 ،منطقة
منى)  18مرك ًزا �صحيًّا باملدينة املنورة.
 17مرك ًزا �صحيًّا للطوارئ على ج�سر اجلمرات،
�إ�ضافة �إىل  3مراكز �إ�سعافية متقدمة يف احلرم املكي
ال�شريف.
خدمات طبية حول �ساحات احلرم املكي ال�شريف
واملدينة املنورة (مركز �أجياد للطوارئ) .بالإ�ضافة
�إىل تقدمي خدماتها لعدد  36بعثة طبية دولية.
و�شملت خطة ال�شركة برامج توعوية �ساهمت
وب�شكل فعال يف تطبيق ب��رام��ج مكافحة العدوى
داخ��ل ه��ذه املن�ش�آت ،وق��د �أ��ش��ادت املن�ش�آت الطبية
ب��دور �سيبكو للبيئة يف تطبيق الربنامج الوطني
لإدارة املخلفات الطبية كما �ساهمت ال�شركة بحملة
توعوية داخل م�ست�شفيات العا�صمة املقد�سة وذلك
بو�ضع و�سائل توعية �إعالمية عن البيئة وال�صحة
العامة.

ا�ستمرت �إ� �ش��ادات م�س�ؤويل املن�ش�آت الطبية ب��دور ال�شركة
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) يف جناح
برنامج حج 1435هـ حيث قامت م�ست�شفيات امل�شاعر املقد�سة على
تقدمي �شهادات ال�شكر والتقدير وتهنئة ال�شركة بنجاح مو�سم حج
1435هـ ومتيز �أدائها بتطبيق الربنامج الوطني لإدارة املخلفات
الطبية بالعا�صمة املقد�سة وامل�شاعر وخدمة �ضيوف الرحمن من
خالل تقدمي خدماتها لهذه املن�ش�آت ،اجلدير بالذكر ب�أنه ولله احلمد
خالل مو�سم حج هذا العام مل ت�سجل �أي حالة عدوى.

بع�ض و�سائل التوعية التي مت طباعتها على (رول �أب)
ومت توزيعها وو�ضعها يف م�ست�شفيات امل�شاعر املقد�سة
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«�سيبكو للبيئة» تتلقى خطابات �شكر
من �سفراء اململكة العربية ال�سعودية
يف �أملانيا و�سوي�سرا وحمافظ هيئة تنظيم
الكهرباء والإنتاج املزدوج
�أ�سامة �شبك�شي

ت�ل�ق��ت ال���ش��رك��ة ال���س�ع��ودي��ة اخلليجية
حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) خطاب �شكر
من معايل �سفري خ��ادم احلرمني ال�شريفني
يف �أمل��ان�ي��ا ال��دك�ت��ور �أ��س��ام��ة ب��ن عبداملجيد
�شبك�شي ،ع�ل��ى ج �ه��ود ال���ش��رك��ة يف ن�شر
التثقيف وال��وع��ي البيئي من خ�لال ن�شرة
الأر����ض ال�ت��ي ت�صدر ع��ن �إدارة العالقات
العامة بال�شركة متمني ًا لل�شركة املزيد من

حازم بن حممد كركتلي

ال�ت��وف�ي��ق واالزده� � ��ار ،ك�م��ا تلقت ال�شركة
�أي�ض ًا خطاب �شكر من �سعادة �سفري خادم
احلرمني ال�شريفني لدى االحتاد ال�سوي�سري
وخل�شن�شتاين الأ� �س �ت��اذ ح ��ازم ب��ن حممد
كركتلي و�أ�شاد معاليه بتجهيزات ال�شركة
ملو�سم حج 1435ه��ـ  ،وجن��اح ال�شركة يف
م�شاريع حماية البيئة التي تقدمها للمملكة
العربية ال�سعودية وبع�ض الدول العربية،

د .عبدالله ال�شهري

وك��ان��ت ل�ع�ب��ارات التحفيز وكلمات الثناء
الدافع ملن�سوبي ال�شركة البتكار مزيد ًا من
النجاحات وتخطي جميع ال�صعاب.
كما �أ�شاد حمافظ هيئة تنظيم الكهرباء
والإن� �ت ��اج امل� ��زدوج ال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ل��ه بن
حممد ال�شهري بن�شرة الأر���ض التي تعرب
عن جوهر و�أعمال ال�شركة متمني ًا لل�شركة
ومن�سوبيها دوام التوفيق.

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

�أمانة الق�صيم تقيم ور�شة عمل «التعامل مع املخلفات الطبية»
بالتعاون مع فرع ال�شركة بالق�صيم

د .عو�ض الردادي والأ�ستاذ �أحمد العطا�س

�أق��ام��ت �أم��ان��ة منطقة الق�صيم ور� �ش��ة عمل
«تفعيل برنامج التوعية البيئية وتو�ضيح �آلية
التعامل مع املخلفات الطبية» ،وتهدف الور�شة
التي �أقيمت بالتعاون مع فرع ال�شركة ال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) بالق�صيم
�إىل تفعيل برنامج التوعية البيئية وتعزيز قدرات
العاملني يف جم��ال النفايات الطبية وتناولت
�آلية التعامل مع املخلفات الطبية ومعاجلتها من
مواقع توالدها �إىل املعاجلة النهائية والتعقيم،
كما تناولت �آلية عمل التقنيات البيئية والتخل�ص
منها بعد الق�ضاء على خطورتها وبرامج جودة
املعاجلة و�شهدت الور�شة تفاعل احل�ضور من
خالل طرح الأ�سئلة ومناق�شة العديد من املوا�ضيع
ذات ال�صلة بالبيئة.
و� �ش �ه��دت ال��ور���ش��ة ح�����ض��ور َا م ��ن امل�ه�ت�م�ين
واملخت�صني وجم�م��وع��ة م��ن امل��وظ�ف�ين �أ�صحاب
العالقة يف �إدارات النظافة ب��الأم��ان��ة وبلديات
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الأ�ستاذ �سعد ال�شهري

ممثلي �شركة �سيبكو للبيئة الأ�ستاذ نهار املطريي
والأ�ستاذ �أحمد العطا�س والأ�ستاذ �سعد ال�شهري

جانب من احل�ضور

منطقة الق�صيم.
يذكر �أن «�سيبكو للبيئة» ت�سعى من خالل �إقامة
هذه الور�ش اىل ن�شر الوعي البيئي لكافة �شرائح
املجتمع ,وتفاعل �أمانة منطقة الق�صيم مع هذه
الور�ش ينم عن توجهات الأمانة مبواكبة الق�ضايا
البيئية ومعاجلة م�شاكلها.

ومثل �شركة �سيبكو للبيئة يف الور�شة كل
من الأ�ستاذ �سعد ال�شهري ،مدير الت�شغيل والنقل
والأ�ستاذ �أحمد العطا�س ،مدير الت�سويق وتطوير
الأعمال والأ�ستاذ نهار املطريي ،مدير فرع الق�صيم
والدكتور عو�ض ال��ردادي� ،أ�ستاذ العلوم البيئية
بجامعة امللك عبدالعزيز.

فائدة الدرا�سات البيئية
للم�شروعات التنموية وال�صناعية
حممد بن علي ال�سقاف
مدير الإدارة العامة للتقييم والت�أهيل و الرتاخي�ص البيئية ـ
الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة

يُع ّرف تقييم وتقدير الأث��ر البيئي على �أنه
الإجراء الذي ميكن �أن ي�ساعد يف التعرف على
الآث ��ار البيئية االيجابية وال�سلبية املحتملة
للم�شروعات التنموية وال�صناعية وم��ن �أهم
الفوائد املرتتبة على تقييم الأثر البيئي متكني
املخت�صني وامل�سئولني من معرفة الأثر البيئي
واملخاطر البيئية مل�شاريع قبل �إقامتها ،وبالتايل
اتخاذ القرارات املنا�سبة جتنب ًا حلدوث م�شاكل
بيئية ب�سببها� ،إىل ج��ان��ب �إل � ��زام �أ��ص�ح��اب
امل�شروعات باتخاذ الإج ��راءات املنا�سبة ملنع
ح ��دوث �أي �أ���ض��رار تنتج ع��ن امل �� �ش��روع بعد
ت�شغيله  ،وبالتايل �ضمان حماية البيئة واملوارد
الطبيعية واحلفاظ عليها مبا يف ذلك اجلوانب
املرتبطة ب�صحة الإن�سان والكائنات احلية من
الآثار الناجمة عن عملية التنمية .

�أهداف عملية التقييم البيئي :

تتعدد وتتنوع الأهداف التي تقع من وراء
عملية تقييم الآثار البيئية من �أهداف مبا�شرة
و�أه � ��داف ب�ع�ي��دة امل ��دى ومي �ك��ن ح���ص��ر ه��ذه
الأهداف فيما يلي:
• �ضمان حماية البيئة واملوارد الطبيعية
واحلفاظ عليها مبا يف ذلك اجلوانب املرتبطة
ب�صحة الإن�سان وذل��ك من �آث��ار التنمية التي
تفتقد �إىل ال�سيطرة عليها وذل��ك مب��ا ي�شمل
�أو يت�ضمن عملية االرتقاء بالنوعية البيئية
ال�ع�ل�م�ي��ة ب��أه�م�ي��ة ح�م��اي��ة ال�ب�ي�ئ��ة و� �ض��رورة
املحافظة عليها دون تدهور �أو ا�ستنزاف لتظل
دوم ًا قادرة على �إعالة احلياة.
• حتقيق درج��ة م��ن املتابعة وامل��راق�ب��ة
البيئية امل���س�ت�م��رة مل���ش��روع��ات التنمية مبا
ي��ؤم��ن م�سريتها وي�ح��ول دون انحرافها عن
اخلط البيئي الذي حدد لها وهو اخلط الآمن
الذي ي�ضمن جناحها وا�ستمراريتها.
• حت�سني عملية �صناعة اتخاذ القرار من
خ�لال تو�ضيح ال��ر�ؤي��ة �آن �ي � ًا وم�ستقب ًال بكل
امل��ردودات البيئية خا�صة ال�ضارة منها �أم��ام
امل�خ�ط�ط�ين و��ص�ن��اع ال �ق��رار مب��ا ميكنهم من
اتخاذ الإج ��راءات واق�تراح البدائل املنا�سبة
�أو التعديالت املطلوبة لتفادي هذه املردودات
خا�صة يف مرحلة �إعداد اخلطة.

• �إيجاد نوع �أو درج��ة من التوازن بني
البيئة وم�شروعات التنمية لتحقيق امل�صلحة
امل�شرتكة واملتبادلة بينهما وذل��ك على اعتبار
�أنهما وجهان لعملة واحدة.
• �ضمان حتقق تنمية اقت�صادية متوا�صلة
تلبي حاجات الوقت احلا�ضر دون االنتقا�ص
من قدرة الأجيال القادمة على تلبية حاجاتها
اخلا�صة ويعترب ذل��ك ه��و الهدف بعيد املدى
لعملية تقييم الآث��ار البيئية  .وم��ن هنا تربز
اهمية درا�سات تقييم االثر البيئي للم�شروعات
التنموية وال�صناعية.
�إن الغر�ض من تطبيق عملية تقييم الأثر
البيئي هو الت�أكد من �أن �أية �أن�شطة �أو برامج
�أو خطط تنمية مقرتحة تكون �صاحلة بيئي ًا
وت�ضمن اال�ستدامة وتعترب هذه العملية �أحد
�أدوات التخطيط وت�ستخدم لتوقع وحتليل
وبلورة الت�أثريات البيئية الهامة لأى مقرتح
ولتوفري البيانات واملعلومات التي تكون ذات
�أهمية يف مرحلة اتخاذ القرار.
وبالإ�ضافة �إىل �أن عملية تقييم الأثر البيئي
للم�شروعات التنموية وال�صناعية ميكنها �أن
تقلل الآثار ال�سلبية والعك�سية على البيئة ف�إنها
ت�ساعد يف توظيف وا�ستغالل املوارد بطريقة
فعالة وم�ستدامة وتعظيم فوائد م�شروعات
التنمية املقرتحة.
و ميكن �أن ت�ؤدى عملية تقييم الأثر البيئي
�إىل الآتي:
• تعديل وتطوير الت�صميم للم�شروعات
املقرتحة.
• ال�ت��أك��د م��ن فاعلية وك �ف��اءة ا�ستخدام
املوارد .
• حت�����س�ي�ن اجل � ��وان � ��ب االج��ت��م��اع��ي��ة
للم�شروعات التنموية وال�صناعية املقرتحة.
• حتديد معايري مراقبة ومتابعة و�إدارة
�آثار التنموية وال�صناعية املقرتحة.
• توفري املعلومات الكافية مل�ساندة متخذي
القرار.
ومم��ا �سبق يت�ضح �أن عملية تقييم الأث��ر
البيئي ال تقف عند حد اتخاذ القرار وح�سب ،
ولكن تتعدى ذلك �إىل مراحل تنفيذ امل�شروعات
التنموية وال�صناعية املقرتحة لتجنب �أو تقليل

�أي��ة �آث��ار عك�سية و�سلبيـة  ،حيث ميكن تنفيذ
ذلك عن طريق تطبيق معايري تخفيف ومراقبة
حمددة ومنا�سبة.
وتت�ضمن عملية تقييم الأث��ر البيئي جمع
وحت�ل�ي��ل جميع امل�ع�ل��وم��ات وال �ب �ي��ان��ات ذات
ال�صلة بامل�شروع التنموي وال�صناعي املقرتح
بحيث ميكن ا�ستنتاج الآث���ار املتوقعة عند
تنفيذ ه��ذا امل�شروع يف منطقة بعينها  ،و�إذا
ك��ان تنفيذ ه��ذا امل�شروع حتمي ًا �أو �ضروري ًا
فما هي املعايري الالزمة للتخفيف من الآث��ار
البيئية واي �ج��اد ال�ب��دائ��ل املمكنة لكى يحقق
ه��ذا امل�شروع تنمية م�ستدامة ويحافظ على
بيئة �آمنة و�سليمة .وتعترب عملية تقييم الأثر
البيئي مثالية �إذا:
• مت تطبيق ه��ذه العملية ع�ل��ى جميع
امل���ش��روع��ات ال�ت��ي م��ن امل�ت��وق��ع �أن ي�ك��ون لها
�آثار ًا بيئية �سلبية �أو عك�سية هامة ووا�ضحة،
وف��ى ه��ذه احل��ال��ة حت��دد ه��ذه الآث���ار حت��دي��د ًا
جيد ًا وكام ًال.
• مت��ت م�ق��ارن��ة ك��ل م��ن ال�ب��دائ��ل املمكنة
وتقنيات الإدارة املختلفة ومعايري التخفيف
للم�شروع املقرتح.
• مت تقدمي تقرير ًا مف�ص ًال ووا�ضح ًا عن
تقييم الأث��ر البيئي يبني م��دى �أهمية الآث��ار
املتوقع حدوثها عند تنفيذ امل�شروع وو�صف
ه���ذه الآث� � ��ار و� �ص �ف � ًا حم � ��دد ًا ي���س�ه��ل تفهمه
واال�ستفادة منه على جميع م�ستويات اخلربة
املختلفة.
• مت ت�ضمني امل�شاركة ال�ع��ام��ة لكل من
املهتمني واملعنيني يف م��راح��ل عملية تقييم
الأث � ��ر ال �ب �ي �ئ��ي واي �� �ض��ا ت���ض�م�ين �إج� � ��راءات
املراجعة الإدارية ال�صارمة على هذه املراحل.
• كانت قد متت يف الوقت املحدد والالزم
ل �ك��ى ت �ك��ون ذات م�ن�ف�ع��ة وف ��ائ ��دة يف ات �خ��اذ
القرار.
• كانت النتائج ملزمة جلميع الأطراف .
• كانت ت�ضمن �إجراءات املراقبة واملتابعة
والإمداد باملعلومات بنتائجها.
وتلخي�ص ًا ملا �سبق  ،جند �أن جودة حياة كل
�إن�سان تقا�س مبا ي ّتبعه من �أ�ساليب يف حياته
جتاه نف�سه وجتاه بيئته .
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جهود جبارة نحو بيئة مثلى ل�ضيوف الرحمن
م .عادل �سامل باديب
ي�شكل مو�سم احل��ج ف�ض ًال عن اعتباره مو�سم ًا ف�ضي ًال ي ��ؤدي فيه
امل�سلمون �شعائرهم بكل طم�أنينة ،فر�صة �سانحة كي ي�شهد العامل كيف
تدير اململكة العربية ال�سعودية بكل براعة واقتدار �أكرب جتمع ب�شري يف
زمان حمدود ووجيز ،ومكان حمدد املعامل تاريخي ًا ،حيث �ضخامة �أعداد
النا�س يف مكان واحد  ،هم حجاج بيت الله احلرام ،فعدد احلجاج لهذا
العام 1435هـ بلغ مليونني و  85الف ًا و  238حاج ًا.
وال يقت�صر الأمر على زمان �شعرية احلج املحدد بدقة �صارمة باليوم
وال�ساعة وال على امل�شاعر املقد�سة املعلوم مكانها فال تتغري بتغري القرون
ولكن كل هذه احل�شود تكون يف حالة حركة دائمة يقوم بها كل فرد حاج
من الرجال والن�ساء الأمر الذي ي�ستدعي �إدارة مهام مزدوجة فطنت لها
حكومتنا الر�شيدة عرب �سنوات من خالل �إيجاد جلنة عليا ت�شرف على
�شئون احلج كافة قبل و�أثناء وبعد مو�سمه  ،خدمة حلجيج الرحمن.
جلنة احل��ج العليا هي مبثابة �سنام �إدارة موا�سم احل��ج ،وتت�صل
�أعمال كافة اللجان الفرعية وامل�ؤ�س�سات وال�شركات التي تقوم ب�أعمال
يف مو�سم احلج باللجنة العليا عرب جلنتي مكة املكرمة واملدينة املنورة
يف ت�سل�سل هرمي يجعل الأداء مي�سر ًا من�ساب ًا .
تعاين البيئات احل�ضرية يف مدن العامل من التلوث البيئي فما بالك
يف ظروف االكتظاظ املفاجئ  ،و�إزاء حل هذه املع�ضلة ،عمدت اجلهات
املعنية بكل جدية واحرتافية على درء احتماالت التلوث يف موا�سم احلج
قبل حدوثها و�إزالة خملفات احلجيج فور ظهورها من خالل الإ�شراف
املبا�شر على ال�شركات املخ�ص�صة التي مت التعاقد معها لهذا الغر�ض.
�إن من �أبجديات حماية البيئة ،هي جودة الهواء ،واحلد من التلوث
خا�صة الناجت من ع��وادم ال�سيارات ،حيث ح�دّت ال�سلطات من دخول
ال�سيارات ال�صغرية واملركبات التي ال �صلة لها بخدمة احلجيج من
دخول منطقة امل�شاعر واحلرم املكي ال�شريف وذلك تفادي ًا لالنبعاثات
ال�ضارة التي تطلقها عوادم هذه ال�سيارات تفادي ًا لأي انبعاثات �ضارة
بالبيئة ف�ض ًال عن التلوث بال�ضو�ضاء.
كما ت�صدر الرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة يف كل عام ن�شرات
وتقارير عن توقعات الظواهر اجلوية الطارئة من �أمطار و�سيول ال
ق��در الله وغريها ومثل ه��ذا التنوير �ضروري للحجاج ممن يوفدون
لأداء �شعائرهم من بلدان وبيئات تتقلب فيها �أح��وال الطق�س ،كما ان
كثريون منهم يهتمون بالن�شرات اجلوية .وتقوم الرئا�سة يف اجلانب
البيئي بت�سيري خمترباتها املتنقلة يف امل�شاعر املقد�سة ،لقيا�س جودة
الهواء وامللوثات البيئية هناك ،وعمل امل�سوحات والدرا�سات البيئية،
والتوعية يف �إط��ار دوره ��ا ،ل�صون بيئة احل��ج واال�ستفادة م��ن هذه
املعلومات م�ستقب ًال بعد حتليلها للأعوام املقبلة وفق ًا للخطط والربامج
املعدة مع اجلهات احلكومية املعنية ،لال�ستفادة من املعلومات الأر�صادية
والبيئية �أو ًال ب�أول  ،والإ�شعار بكل ما ي�ستدعي ذلك بوقت كاف ،وفق ًا
للخطط والربامج املتبعة مع اجلهات ذات االخت�صا�ص .
ومن اال�ستعدادات الباكرة املت�صلة بالبيئة ما تقوم به الإدارة العامة
ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة
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ل�صحة البيئة ب�أمانة العا�صمة املقد�سة من ا�ستقبال لطلبات ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات و�أ�صحاب املطابخ املتخ�ص�صني يف التموين والإعا�شة
والراغبني لتقدمي خدمات التغذية والتموين والإعا�شة ملو�سم احلج،
وقد قامت هذه الإدارة با�ستقبال الطلبات ملو�سم عام 1435هـ منذ �شهر
�شوال املا�ضي وتفر�ض �إدارة �صحة البيئة ب�أمانة العا�صمة املقد�سة �إتباع
�أ�ساليب نظافة ق�صوى يف مطاعم ومنافذ تقدمي الطعام للحجيج .
وي�ت��م يف ك��ل مو�سم ا�ستقبال الطلبات بالتن�سيق م��ع املكاتب
اال�ست�شارية البيئية املخت�صة ،وبعد ا�ستيفاء املتطلبات ،وا�ستكمال
الإج� � ��راءات ال �ت��ي ت �خ��ول لأ� �ص �ح��اب ت�ل��ك امل�ن���ش��آت ت �ق��دمي خ��دم��ات
الإعا�شة والتموين املتطورة وذلك ل�ضمان اختيار �أف�ضل امل�ؤ�س�سات
املتخ�ص�صة.
م�ؤ�س�سات الدولة وال�شركات املتخ�ص�صة تهتم ببيئة احلج �أ�شد ما
يكون االهتمام ،فالنظافة تتم على مدار ال�ساعة ولقد ت�شرفت ال�شركة
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) يف امل�ساهمة يف
حفظ بيئة احلج من خالل تقدمي خدماتها لكافة املن�ش�آت ال�صحية يف مكة
املكرمة وامل�شاعر املقد�سة يف جمال �إدارة التخل�ص من النفايات الطبية
ودرء هذا اخلطر دعم ًا جلهود وزارة ال�صحة اجلبارة يف املحافظة على
ال�صحة وال�سالمة  ،حيث بلغ مامت معاجلته من النفايات الطبية بالطرق
البيئية الآمنه  74.063كجم خالل الفرتة من � 1إىل 1435 /12/ 15هـ
ومتت املعاجلة يف حمطتي املعاجلة التابعة ل�سيبكو للبيئة يف كل من
جدة والطائف ،والتي مت ت�شغيلهما على مدار ال�ساعة من خالل غرفة
عمليات خ�ص�صت لذلك ،ا�ستنفار َا مع القطاع ال�صحي يف حال حدوث
�أي طارئ .
لقد ت�شرفت ال�شركة بتقدير العديد م��ن املن�ش�آت التي قدمت لها
خدمتها خالل املو�سم كم�ست�شفى منى اجل�سر وم�ست�شفى عرفات العام
وم�ست�شفى �شرق عرفات وجممع الطوارئ باملعي�صم وم�ست�شفى منى
ال�شارع اجلديد وم�ست�شفى منرة بعرفات ،تقدير ًا للجهود التي قامت بها
خالل مو�سم احلج لعام 1435هـ.
هذا ويجدر بنا �أن ن�شري �أن لوكالة وزارة ال�صحة لل�صحة العامة
دور �أ�سا�سي يف هذا الإجناز وي�صعد الإجناز يف هذا الأداء وغريه من
الإجنازات ذات ال�صلة لوزارة ال�صحة باململكة.
�إن اهتمام الدولة رعاها الله برعاية �ضيوف الرحمن من خالل تقدمي
الإر�شادات والعون على �ضرورة مراعاة املتطلبات ال�صحية من تطعيم
وخالفه واالهتمام بهم يف حلهم وترحالهم بتقدمي خدمة بيئية متكاملة
قللت وتقلل من الإ�صابات بالأمرا�ض للحد الأدنى مع �ضرورة االنتباه
�إىل �أن��ه مل حتدث على مر ال�سنوات �أوبئة مما ن�شهده يف بع�ض بقاع
العامل يف غري ظ��روف احل�شود مبا يحقق جن��اح تلك املوا�سم ّ
ت�سطر
للدولة رعاها الله �إجنازات رائعة �أقل �أن يكون مثيل لها يف دول العامل .
والله من وراء الق�صد .
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