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يف اإطار فعاليات االجتماع الوزاري للهيئة االإقليمية للمحافظة على البحر 
ال�ساد�سة ع�سر والذي عقد يف  )PERSGA( يف دورته  االأحمر وخليج عدن 
الفرتة من 7 اإىل 9 اأبريل 2015 مبدينة �سرم ال�سيخ حتت رعاية ال�سيد رئي�س 
بالربنامج  العمل  متديد  اتفاقية  توقيع  مت  حملب  اإبراهيم  املهند�س  ال��وزراء 
يف  العربية  م�سر  وجمهورية  ال�سعودية  العربية  اململكة  بني  االأول  التنفيذي 
البيئية  جماالت  جميع  يف  البلدين  بني  التعاون  لتعزيز  البيئة  حماية  جمال 
وحماية  لالأر�ساد  العام  الرئي�س  معايل  ال�سعودي  اجلانب  عن  املذكرة  ووقع 
معايل  امل�سري  اجلانب  وع��ن  اجلا�سر  عمر  بن  عبدالعزيز  الدكتور  البيئة 
وتت�سمن  العربية  م�سر  بجمهورية  البيئة  وزير  فهمي  حممد  خالد  الدكتور 

اخل��ربات    تبادل  االدارة االتفاقية  يف  م�سرتكة  م�سروعات  واع��داد  البلدين  بني 
يف  التفاو�س  ومهارات  البيئية  والت�سريعات  البيئة  التوعية  ادارة  البيئية 
خا�س  ب�سكل  االتفاقية  وركزت  والدولية  االقليمية  املحافل  يف  البيئة  ق�سايا 
البيئة  التوا�سل بني موؤ�س�سات املجتمع املدين يف جمال  التدريب ودعم  على 
مبا يخدم امل�سالح الوطنية يف البلدين ال�سقيقني وت�سمنت االتفاقية التعاون 
البيئية  واملراقبة  الر�سد  خ��الل  من  ال��ق��درات  لبناء  م�سرتك  اط��ار  و�سع  يف 

والتقييم البيئي وادارة املواد والنفايات اخلطرة .

ويف ختام حفل التوقيع اأعرب معايل الرئي�س العام لالأر�ساد وحماية البيئة 
تاأتي يف نطاق توطيد  اإن هذه االتفاقية  الدكتور عبدالعزيز بن عمر اجلا�سر 
م�سرتك  تعاون  اطار  ويف  ال�سقيقني  البلدين  بني  وال�سداقة  االأخ��وة  اأوا�سر 
ورغبة جادة يف �ستى املجاالت التي تهدف اإىل رقي االأداء يف البلدين وتعزيز 
عالقتهما املتينة م�سريا معاليه اإىل اأنه هذه املذكرة ت�سمل كافة جماالت البيئية 
هذا  البلدين يف  بني  االأداء  رفع  املبذولة يف  تكري�س اجلهود  اإىل  تهدف  التي 
اجلانب الهام وعرب اجلا�سر عن �سكره وتقديره للحكومة امل�سرية ممثلة يف 
وزارة البيئة على التعاون املثمر الذي اأف�سى اإىل توقيع هذه االتفاقية داعيا 
الله عز وجل اأن تكون دافعا قويا نحو اجنازات م�سرتكة تخدم ما ت�سبو اليه 

حكومة البلدين.

توقيع اتفاقية متديد 
برنامج »حماية البيئة«
 بني ال�صعودية وم�صر

د. خالد فهميد. عبدالعزيز اجلا�سر

بحماية  اخلا�سة  املختلفة  واالأن�سطة  للربامج  دعمًا 
البيئة متت املوافقة على تعاون م�سرتك بني �سيبكو للبيئة 
وهيئة البيئة � اأبوظبي يف جمال احلفاظ على البيئة ورفع 

م�ستوى الوعي البيئي لدى املجتمع.
التنفيذي  امل��دي��ر   � ب��اه��ارون  اأح��م��د  واأع����رب االأ���س��ت��اذ 
لقطاع املعلومات والعلوم والتوعية البيئية بهيئة البيئة� 
املوا�سيع  تدعم  التي  االتفاقية  لهذه  �سعادته  اأبوظبي عن 
بهدف  والهيئة  للبيئة  �سيبكو  بني  امل�سرتك  االهتمام  ذات 

خدمة املجتمع املدين.
 اجلدير بالذكر اأن قطاع املعلومات والعلوم والتوعية 
الدعم  تقدمي  يف  ي�ساهم  اأبوظبي  البيئة�  بهيئة  البيئية 
البيئية،  والتوعية  التعليم  الأج��ن��دة  ال���الزم  واالإ���س��راف 
للمعلومات  الو�سول  م��ن  اجلمهور  متكني  على  ويعمل 

للبيانات  العاملية  اأبوظبي  مبادرة  اإدارت��ه  وحتت  البيئية 
تبادل  بتعزيز  الهيئة  ال��ت��زام  على  واالإ����س���راف  البيئية 
املعلومات، مما ي�ساهم يف اتخاذ قرارات اأكرث فاعلية ودقة 
حملي  وبدعم  وال��دويل  واالإقليمي  املحلي  امل�ستوى  على 
من هيئة البيئة � اأبوظبي وعاملي من برنامج االأمم املتحدة 
البيئية  للبيانات  العاملية  اأبوظبي  مبادرة  وتعمل  للبيئة، 
البيئية بني الدول  البيانات واملعلومات  على َج�سر فجوة 

النامية واملتقدمة.

تعاون م�صرتك بني �صيبكو للبيئة وهيئة البيئة باأبوظبي

اأحمد باهارون
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حذرت االأمم املتحدة يف تقرير لها ب�ساأن تقييم احلد من خماطر الكوارث، 
من ارتفاع اخل�سائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية يف العامل �سنويًا اإىل ما 
يرتاوح بني 250 و300 مليار دوالر �سنويًا. ووفقًا للتقرير، فاإن ا�ستثمار 6 
مليارات دوالر �سنويًا يف احلد من خماطر الكوارث من �ساأنه اأن يحقق مكا�سب 
ت�سل اإىل 360 مليار دوالر، مبا يعادل خف�س خ�سائر االقت�ساديات ال�سنوية 
الكوارث بن�سبة 20 %، وهذه اال�ستثمارات متثل 0.1 % فقط من 6  اآثار  من 
االأ�سا�سية على  البنية  �سنويا يف تطوير  ا�ستثمارها  يتعني  تريليونات دوالر 

مدى اخلم�سة ع�سر عاما القادمة.
للعديد  بالن�سبة  اأن���ه  ال��ت��ق��ري��ر  وي���ري 
اال�ستثمارات  ه��ذه  ف��اإن  ال��ع��امل،  بلدان  من 
حت��دث  اأن  ميكنها  ال�����س��غ��رية  االإ���س��اف��ي��ة 
الوطنية  االأه���داف  حتقيق  يف  كبريًا  فرقًا 
وال���ع���امل���ي���ة ل��ل��ح��د م����ن ال���ف���ق���ر وحت�����س��ني 
العادلة  التنمية  و�سمان  والتعليم  ال�سحة 
وامل�ستدامة ، وقال اإنه ما زال هناك الكثري 
ال��وق��اي��ة  ث��ق��اف��ة  لن�سر  عمله  يتعني  ال���ذي 
يف  ال���ك���وارث  خم��اط��ر  م��ن  احل���د  واإدراج 
ودعت   2015 ع��ام  بعد  ملا  التنمية  اأج��ن��دة 
اإىل  العامل  دول  تقريرها  املتحدة يف  االأمم 
على  �سعوبها  قدرة  بتعزيز  التزامها  زيادة 
ال��ك��وارث  ع��ن  الناجمة  امل��خ��اط��ر  م��ق��اوم��ة 

الطبيعية واحلد من اآثارها.
واأ�سار التقرير - الذي اأعده مكتب االأمم 
اإىل   - ال��ك��وارث  خماطر  من  للحد  املتحدة 
ال��ك��وارث  ع��ن  الناجمة  االقت�ساد  خ�سائر 
اأجل  من  البلدان  م�سرية  تعوق  الطبيعية 
ي�ستوجب  مما  امل�ستدامة،  التنمية  حتقيق 
ت��درج ق�سية احلد من  اأن  ال��دول  على هذه 
حتقيق  خطط  �سلب  يف  ال��ك��وارث  خماطر 

التقدم االجتماعي واالقت�سادي والبيئي.
وح����ث ال��ت��ق��ري��ر ال������دول ع��ل��ى زي����ادة 
الذكية،  التزاماتها واال�ستثمار يف احللول 
الفتة اإىل اأن املوؤمتر العاملي الثالث للحد من 
فر�سة  �سيكون  باليابان  الكوارث  خماطر 
الفرتة  خ��الل  امل��وؤمت��ر  وعقد  ذل��ك  لتحقيق 
مدينة  يف  املن�سرم  مار�س  اإىل 18   14 من 
ام��رباط��ور  افتتحه  و  ال��ي��اب��ان��ي��ة  ���س��ن��داي 
وتبنت  املتحدة  االأمم  ع��ام  واأم��ني  اليابان 
دول العامل ومنها اململكة العربية ال�سعودية 
اإطار عمل يتم تطبيقه بعد انتهاء اإطار عمل 
ليغطي   ،2005 ع��ام  و�سع  ال��ذي  هيوجو 
فرتة ع�سر �سنوات، حيث كان االإطار االأول 

اخل�سائر  من  للحد  القطاعات  كافة  يف  املطلوب  العمل  تفا�سيل  يحدد  ال��ذي 
الناجمة عن الكوارث ولفت التقرير اإىل اأن التغريات املناخية اأدت اإىل ارتفاع 

حجم اخل�سائر الناجمة عن الكوارث ب�سورة كبرية.
هذا  يف  الفاعلة  الدول  اأحد  ال�سعودية  العربية  اململكة  اإن  بالذكر  اجلدير 
املوؤمتر و�ساركت بوفد تفاو�سي عمل على مدار �سنتني الإقرار الوثيقة العاملية 

للحد من خماطر الكوارث ملا بعد 2015م التي �سدرت يف نهاية املوؤمتر
البلدية  ال�سئون  العديد من اخلرباء واملخت�سني من وزارة  الوفد  وي�سم 
وحماية  لالأر�ساد  العامة  والرئا�سة  االجتماعية  ال�سئون  وزارة  و  والقروية 
البيئة ومدينة امللك عبدالعزيز للعلوم والتقنية حتت رئا�سة املجل�س االأعلى 

االجتماعية  االأن�سطة  به  ا�ستعر�س  معر�س  امل��وؤمت��ر  و�سم  امل��دين  للدفاع 
وخالل  اليابانية  ال�سركات  توفرها  التي  الكوارث  خماطر  من  احلد  واأجهزة 
التجارب التي مت عر�سها يف املوؤمتر، هناك دول قدمت م�ساريع يف اجلودة 
�سواء على م�ستوى احلكومات او على امل�ستوى املدين، خ�سو�سا ان بع�س 
هذه الدول ا�ستقت جتاربها من اأحداث خا�ستها وعانت كثريا من اأ�سرارها 
مثل اليابان اإن موؤمتر احلد من اأخطار الكوارث يتبنى ا�سرتاتيجية جديدة 

حمورها االإن�سان.
اأن�سطة  ع���دة  ع��ل��ى  امل���وؤمت���ر  وا���س��ت��م��ل 
وفعاليات وور�س تدريبية وجوائز عاملية، 
من  للحد  )�سا�ساكوا(  ج��ائ��زة  �سمنها  م��ن 
خماطر الكوارث الطبيعية واعتمدت الدول 
الثالث  املتحدة  االأمم  موؤمتر  يف  امل�ساركة 
اإط��ار  ال��ك��وارث  خماطر  م��ن  باحلد  املعني 
عمل جديد من املتوقع اأن ي�سهم يف خف�س 
الناجمة  معدالت الوفاة والدمار والت�سريد 
بحلول  كبري  ب�سكل  الطبيعية  الكوارث  عن 
ع���ام 2030 واأك����دت ال����دول امل�����س��ارك��ة يف 
اإىل  واحلرجة  امللحة  احلاجة  على  املوؤمتر 
من  للتقليل  والتخطيط  التوقعات  و�سع 
هذه املخاطر؛ حلماية ال�سكان واملجتمعات 
والبلدان بفعالية وبناء القدرة على التكيف 
وب��اع��ت��م��اد اإط���ار »���س��ن��داي« واإط����ار العمل 
 2030-2015 ال��ك��وارث  خماطر  من  للحد 
ختامية  وجل�سة  املناق�سات  م��ن  اأي���ام  بعد 
ال���دول على  مل��دة 30 �ساعة، واف��ق��ت  دام��ت 
وجمموعة  اأولويات  واأرب��ع  اأه��داف  �سبعة 
من املبادئ التوجيهية ووافق املوؤمتر على 
ذات  جم��االت  اأربعة  على  الرتكيز  �سرورة 
وتعزيز  ال��ك��وارث،  خم��اط��ر  فهم  اأول��وي��ة: 
من  احلد  يف  واال�ستثمار  خماطرها،  اإدارة 
التاأهب  وتعزيز  وامل��رون��ة  امل��خ��اط��ر،  تلك 
واإعادة  فعالة،  ا�ستجابة  ل�سمان  للكوارث؛ 
االنتعا�س،  مراحل  يف  اأف�سل  بطرق  البناء 

واإعادة التاأهيل واإعادة االإعمار.
ال�سبعة على  العاملية  االأه��داف  ومن بني 
املقبلة:  ع�����س��رة  اخل��م�����س  ال�����س��ن��وات  م���دى 
اخل��ف�����س امل��ل��ح��وظ يف م���ع���دل ال��وف��ي��ات 
تقليل  على  والعمل  الكوارث،  عن  الناجمة 
االقت�سادية  واخل�سائر  املت�سررين  اأع��داد 
العاملي،  االإجمايل  املحلي  للناجت  بالن�سبة 
التحتية  بالبنية  االإ���س��رار  ن�سبة  وخف�س 
احليوية، وانقطاع اخلدمات االأ�سا�سية مبا 

يف ذلك مرافق ال�سحة والتعليم.
لل�سندوق  اال�ست�ساري  املجل�س  يف  ع�سو  ال�سعودية  العربية  واململكة 
العاملي للحد من الكوارث والتعايف من اآثارها GFDRR الذي اأن�سئه البنك 
الدويل و�سيتم عر�س الوثيقة العاملية للحد من خماطر الكوارث التي هي اأهم 
خمرجات املوؤمتر على امل�ساركني يف املوؤمتر احلادي والع�سرون لالأطراف يف 
العربية  الذي تعمل اململكة  اتفاقية االأمم املتحدة االإطارية ب�ساأن تغري املناخ 
خماطر  من  احلد  يف  واال�ستثمار  االلتزام  وتعزيز  اإجناحه  على  ال�سعودية 
الكوارث على  اإدارة خماطر  امل�ستدامة حتت  للتنمية  دعمًا وحتقيقًا  الكوارث 

امل�ستوى االقت�سادي واالجتماعي واالأمني حفاظًا على االأرواح واملمتلكات.

االقت�ساد العاملي يخ�سر 300 مليار دوالر ب�سببها

ال�صعودية تعزز اللتزام وال�صتثمار يف احلد من خماطر الكوارث
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على  للبيئة  �سيبكو  حققته  ال��ذي  النجاح  بعد 
امل�����س��ت��وى امل��ح��ل��ي م���ن خ����الل »ن�����س��رة االأر������س« 
املحدثة  ال��ت��وزي��ع  خطة  ال�سركة  اإدارة  اع��ت��م��دت 
الوزرات  من  العديد  اإ�سافة  ت�سمنت  التي  للن�سرة 
التعاون  جمل�س  لدول  واإدارتها  وال�سحية  البيئية 
اجلمعيات  من  وبع�س  العربية  وال��دول  اخلليجي 
االأمم  وجمعيات  وال�سحية  البيئية  واملجال�س 
والعاملية  املحلية  اجل��ام��ع��ات  م��ن  وع���دد  امل��ت��ح��دة 

ومراكز البحث والتميز.
اجل���دي���ر ب��ال��ذك��ر ب���اأن���ه ي��ت��م ت���وزي���ع ال��ن�����س��رة 
احلكومية  والهيئات  وال��دواوي��ن  ال���وزرات  على 
والرئا�سات  املناطق  واإم��ارات  العامة  واملوؤ�س�سات 
باململكة  االأمانات  وجميع  املتخ�س�سة  واملجال�س 
وجميع  لها  التابعة  الفرعية  البلديات  مت�سمنه 
وال�سحية  الطبية  وامل��ن�����س��اآت  التجارية  ال��غ��رف 
على  توزيعها  اإىل  باالإ�سافة  ال�سركة  مع  املتعاقدة 
املتخ�س�سني يف جمال ال�سحة والبيئة احلا�سرون 
للمنتديات واملوؤمترات واملعار�س املحلية والعاملية 
التي ت�سارك بها ال�سركة باالإ�سافة ملمثليات اململكة 
البعثات  وجميع  ب��اخل��ارج  ال�سعودية  العربية 
االأجنبية يف اململكة تنفيذا جلزء من ا�سرتاتيجية 

ال�سركة لالنت�سار االإقليمي والدويل.
باإعداد  حاليًا  العامة  العالقات  اإدارة  وتقوم 
للتطوير  الالزمة  والفنية  االإداري��ة  الدرا�سات 
تعنى  جم��ل��ة  اإىل  االأر�������س  ن�����س��رة  وحت���وي���ل 
وذل��ك  امل�ستدامة  والتنمية  والبيئة  بال�سحة 
وحتقيق  واالنت�سار  املعرفة  دائ���رة  لتو�سيع 
والوعي  املعرفة  بن�سر  ال�سركة  اإدارة  روؤي���ة 

مـن املحـليــة   اإلـى العــامليــة

ن�سرة االأر�س يف اأحد املحافل العاملية التي �ساركت بها �سيبكو للبيئة

تنفيذا جلزء 
من ا�سرتاتيجية 

ال�سركة لالنت�سار 
االإقليمي والدويل

تبداأ ال�سركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة )�سيبكو للبيئة( مطلع �سهر يونيو 
2015 اأعمالها بتطبيق الربنامج الوطني الإدارة وجمع ونقل ومعاجلة والتخل�س االآمن 
اعتماد  بعد  وذلك  ال�سعودية  العربية  باململكة  ال�سرقية  باملنطقة  الطبية  املخلفات  من 
وزارة ال�سحة ممثلة مبديرية ال�سوؤون ال�سحية باملنطقة ال�سرقية العر�س الفني واملايل 
ال�سحية  الرعاية  ملن�ساآت  الطبية  املخلفات  جمال  يف  البيئية  خدماتها  لتقدمي  لل�سركة 
باملنطقة ال�سرقية وملدة ثالث �سنوات، وقد بداأت ال�سركة بو�سع خطط الت�سغيل لتطبيق 
الربنامج باأعلى املوا�سفات من خالل االعداد اجليد للخطط وتوفري املعدات واأ�سطول 
هذه  مثل  مع  للتعامل  البيئية  املعايري  مع  تتطابق  خا�سة  مبوا�سفات  املجهز  النقل 
املخلفات مزودة باأجهزة تتبع مرتبطة باالإدارة العامة لل�سركة باالإ�سافة جللب الطواقم  

الفنية املتخ�س�سة.  

�صيبكو للبيئة ت�صتعد لتنفيذ عقد املخلفات الطبية باملنطقة ال�صرقية
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مـن املحـليــة   اإلـى العــامليــة

البيئي لكافة �سرائح املجتمع.
اإدارة العالقات العامة  ن�سرة االأر�س ت�سدر عن 
واأعمال  جوهر  عن  وتعرب  للبيئة  �سيبكو  ب�سركة 
واأهداف ال�سركة بكل �سفافية، وبلغة بيئية مب�سطة، 
البيئي  وال��وع��ي  التثقيف  ن�سر  يف  ت�سهم  بحيث 
وحتتوي  بيئيًا  املجتمع  اأف���راد  بكافة  والنهو�س 

اأب��واب، تت�سمن عدد من املقاالت  الن�سرة على عدة 
اإىل  متوا�سعة  تثقيفية  جرعة  تقدم  التي  الر�سينة 
كافة اأفراد املجتمع بهدف اإعداد جيل للنهو�س ببيئة 
اأنها تت�سمن بع�س الدرا�سات  اإىل  وطن، باالإ�سافة 
واأعمالها  بال�سركة  اخل��ا���س��ة  واالأخ���ب���ار  البيئية 

وبع�س االأخبار املتنوعة عن ال�ساأن البيئي.

وح�����ازت ال��ن�����س��رة ع��ل��ى اإع���ج���اب ال��ع��دي��د من 
على  ال�سركة  وتلقت  احلكومية  اجلهات  م�سوؤويل 
�سوئها خطابات �سكر وتقدير منهم ُم�سيدين بجهود 
ال�سركة االإعالمية يف ن�سر التثقيف والوعي البيئي 
بني اأفراد املجتمع، واأعمال ال�سركة يف احلفاظ على 

مقدرات الوطن الثمينة.

مار�س  ال�سبت 28  م�ساء  ال�سعودية  العربية  اململكة  عززت 
العامل  حول  مدينة   7000 من  واأك��رث  دول��ة   150 مع  املن�سرم 
خالل  م��ن  وق�ساياها  بالبيئة  االه��ت��م��ام  يف  البيئي  دوره���ا 
االأر���س  �ساعة  االأب���رز  البيئي  احل��دث  يف  امللحوظ  ن�ساطها 
2015 مب�ساركة عدد من اجلهات احلكومية والقطاع اخلا�س. 
وذلك   2015 االأر����س  �ساعة  بحدث  للبيئة  �سيبكو  و�ساركت 
خدمات  من  للم�ستفيدين  وتثقيفيه  توعوية  ر�سائل  باإر�سال 
الهام  احل��دث  بهذا  والتفاعل  امل�ساركة  على  حتثهم  ال�سركة 
وهذه امل�ساركة اأدت اإىل رفع م�ستوى امل�سوؤولية البيئية داخل 
االجتماعي  التوا�سل  برامج  �سهدت  وقد  واالأ�سدقاء  العائالت 

التي تناقلها املجتمع ب�سكل كبري  التوعوية  الر�سائل  عددا من 
كما  املا�سية  ال�سنوات  اإىل  بالنظر  تفاعال  االأك��رث  يعد  وال��ذي 
للتوعية  خمتلفة  فعاليات  التجارية  االأ�سواق  من  عدد  �سهدت 

والتعبري عن الت�سامن املجتمعي لالهتمام بالبيئة.
وامل�ساركة يف هذا احلدث تكون باإطفاء االأ�سواء يوم 28 
ال�ساعة 8:30 م�ساء عن  مار�س من كل عام ملدة 60 دقيقة من 
اأهم املباين و امليادين يف الدولة وذلك الإي�سال ر�سالة مفادها 
التي  احل���راري  االنبعاث  وخف�س  الكهرباء  ا�ستهالك  تقليل 
ت�سببه م�سادر الطاقة املختلفة على كوكب االأر�س وهو نف�س 

التوقيت الذي حتتفل فيه جميع دول العامل بهذه املنا�سبة.

�صيبكو للبيئة ت�صارك العامل يف �صاعة الأر�ض 2015



6

االرتقاء  نحو  امل�ستمر  ال�سركة  �سعي  خالل  من   
البيئية  املعايري  باأعلى  الوطني  الربنامج  بتطبيق 
البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  عقدت 
قيادات  مع  م�سرتكة  عمل  ور�سة  للبيئة(  )�سيبكو 
املعايري  اف�سل  تطبيق  لبحث  املنورة  املدينة  �سحة 
الطبية  املخلفات  الإدارة  الوطني  للربنامج  البيئية 
وقد ح�سر من ال�سوؤون ال�سحية مدير عام ال�سئون 
وم�ساعدوه  الطائفي  الله  عبد  الدكتور  ال�سحية 
ومدير ادارة النفايات الطبية ورئي�س جلنة التفتي�س 
وبداأ  �سقرون  اأحمد  اال�ستاذ  النظام  خمالفات  على 
اللقاء بكلمة مدير عام ال�سوؤون ال�سحية حتدث فيها 
عن التعاون امل�سرتك ما بني �سحة املدينة و�سيبكو 
ال�سوؤون  مع  لل�سركة  اجلديد  العقد  وكذلك  للبيئة 
وبعد  ال��ق��ادم  ال�سهر  مطلع  ي��ب��داأ  وال���ذي  ال�سحية 

ب�سيبكو  والنقل  الت�سغيل  ادارة  مدير  حت��دث  ذل��ك 
للبيئة عن دور ال�سركة يف املجاالت البيئية والدور 
البيئي  العمل  يف  اخلو�س  خ��الل  من  لها  ال��ري��ادي 
البيئي  العمل  الأنظمة  واملوا�سفات  ال�سروط  وفق 
والتجربة ال�سعودية الناجحة والتي اأ�سبحت مثال 
وا�ستعر�س  العربية  البلدان  باقي  يف  به  يحتذى 
اال�ستاذ احمد �سقرون مدير برنامج النفايات الطبية 
من  واف��ي��ًا  �سرحًا  النظام  خمالفات  جلنة  ورئي�س 
الطبية  النفايات  اأن���واع  عن  املرئي  العر�س  خ��الل 
النفايات  ف�سل  واآلية  لها  اخلليجي  التقييم  ح�سب 
النفايات  م��ن  التخل�س  ط���رق  مو�سحا  ال��ط��ب��ي��ة، 
االأمرا�س  م�سببات  على  حتتوي  اأنها  حيث  الطبية 
االأمر  وغريها،  وفطريات  وفريو�سات  بكترييا  من 
الذي دعا العديد من الدول واملنظمات العاملية خالل 

العقدين االأخريين اإىل االهتمام بهذه امل�سكلة بعدما 
هذا  م�سوؤولية  والبحوث  الدرا�سات  بع�س  اأثبتت 
اأم��را���س واأوب��ئ��ة  اإح���داث  ال��ن��وع م��ن املخلفات يف 
تداول  جل�سة  ذلك  وعقب  االنت�سار  و�سريعة  فتاكة 
اال�سئلة واال�ستف�سارات من احل�سور الذي ح�سره 
ممثلي املن�ساآت الطبية ب�سحة املدينة واالجابة على 
كافة ت�ساوؤالتهم، وعقب ذلك قدمت ال�سركة حما�سرة 
واق�سامها  واأنواعها  الطبية  املخلفات  عن  تعريفية 
االخطاء  واب��رز  معاجلتها  وطرق  خطورتها  ومدى 
ال�سائعة  يف تداول النفايات الطبية اجلدير بالذكر 
باأن ال�سركة ت�سعى من خالل هذه اللقاءات اىل بث 
التي  ال�سرائح  لدى جميع  البيئي  الوعي  مزيدا من 
اف��راد  وب��اق��ي  خا�س  ب�سكل  الطبي  باملجال  تعمل 

املجتمع ب�سكل عام.

�صيبكو للبيئة 
تلتقي بقيادات 

ال�صوؤون ال�صحية 
باملدينة املنورة

خلدمة م�ست�سفيات القوات امل�سلحة باجلنوبية ب�سكل خا�ض

اإن�صاء غرف طوارئ تعمل على مدار ال�صاعة
ال�سعودية  ال�����س��رك��ة  ب����ادرت 
اخلليجية حلماية البيئة )�سيبكو 
ط��وارئ  غ��رف  ب��اإن�����س��اء  للبيئة( 
جمهزة  ال�ساعة  م��دار  على  تعمل 
بطواقم فنية وجميع االمكانيات 
م�ست�سفيات  خلدمة  اللوج�ستية 
ال����ق����وات امل�����س��ل��ح��ة ب��امل��ن��ط��ق��ة 
وباقي  خا�س  ب�سكل  اجلنوبية 
باململكة  ال�����س��ح��ي��ة  امل��ن�����س��ئ��ات 
ب�����س��ك��ل ع����ام وك��م��رح��ل��ة اول��ي��ة 
ان�����س��ئ��ت  ث����الث غ����رف ط����وارئ 
العامة  باالإدارة  مبا�سرة  مرتبطة 
لدعم  املبا�سر  للتن�سيق   لل�سركة 
لتلك  الطبية   النفايات  برنامج 
امل��ن�����س��ئ��ات يف ح����ال احل���اج���ة، 
وياأتي ذلك �سمن برامج ال�سركة 
االأزم����ات  مل��واج��ه��ة  الت�سغيلية 
امل�ستفيدين  احتياجات  ولتلبية 
من خدماتها وحلماية بيئة وطننا 

الغايل من اي ملوثات بيئية.
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جمال  يف  عقود  عدة  للبيئة  �سيبكو  �سركة  وقعت 
قطع  �سناعة  عن  الناجتة  واخلطرة  ال�سناعية  املخلفات 
�سناعة  وخملفات  املياه  حتلية  وخملفات  الطائرات  غيار 
اللحوم واجللود يف اململكة العربية ال�سعودية، كم قامت 
با�ستالم خملفات خمتربات االبحاث بعدد من املوؤ�س�سات 

االكادميية والبحثية.
ومعاجلة  نقل  جمال  يف  عقود  عدة  لتوقيع  باالإ�سافة 
امل�ستلزمات الطبية ونقل ومعاجلة املواد ال�سيدالنية لعدد 

من ال�سركات املحلية باململكة العربية ال�سعودية.

 Total  لتنمية مهارات اإدارة اجلودة ال�ساملة
تنتهجها  التي   Quality Management
�سيبكو للبيئة بجميع اأعمالها مت عقد دورة »اجلودة 
االإداري��ة يف دعم واإتخاذ القرار« لعدد من موظفي 
�سركة �سيبكو للبيئة باأكادميية التطوير والتدريب 
التابعة لل�سركة مبقر االإدارة العامة بذهبان تعرف 
وكيفية  اجلودة  تعريف  على  املتدربني  خاللها  من 
اأنها عباره  العمل وكيف  لديك جودة يف  اأن يكون 
والتح�سني  االأه���داف  لتحقيق  اإداري���ة  فل�سفه  عن 

اجلميع  م��ن  ف��ع��ال��ه  مب�����س��ارك��ة  للمنظمة  امل�ستمر 
اأن��ه  وك��ي��ف  املجتمع  يف  احل��ي��اة  نوعية  لتح�سني 
ال�ساملة  للجودة  نظام  وج��ود  �سركة  اأي  اأ�سا�س 
حالة  ويف  واملوظفني  العميل  لر�سا  بالفعل  مطبق 
عدم وجود نظام للجودة �سوف تدخل ال�سركة يف 
العديد من امل�ساكل اإما من قبل العمالء اأو املوظفني 
واأن اجلودة تعني الوفاء مبتطلباتهم وجتاوزها، 
لال�ستمرارية  التوا�سل  تعني  اجل��ودة  اأن  وكيف 
يف  �سحيحة  اأعمال  واأنها  واملوظفني  العمالء  مع 

االأوقات ال�سحيحة ح�سب قامو�س اك�سفورد، واأن 
للتقيي�س  العاملية  املنظمة  �سهادات  على  احل�سول 
العاملية حيث  لل�سوق  الدخول  تذكرة  )ISO( هي 
اأن هذه املعايري واملوا�سفات معتمدة عند اأكرث من 
للو�سل  يتفانى  اأن  اجلميع  على  ويجب  دول��ة   50
اإىل اجلودة، ومت ا�ستعرا�س مهام املنظمة الدولية 
التي هي و�سع املعايري وتتكون   )ISO( للمعايري
للمعايري  قومية  منظمات  ع��دة  م��ن  املنظمة  ه��ذه 

ومقرها �سوي�سرا.

لتنمية مهارات اإدارة اجلودة ال�ساملة TQM التي تنتهجها ال�سركة بجميع اأعمالها
دورة اجلودة الإدارية يف دعم واتخاذ القرار بالتعاون مع جامعة دوفر الأمريكية

�صيبكو للبيئة توقع 
عدة عقود يف جمال 
املخلفات ال�صناعية 

وال�صيدلنية 
واخلطرة
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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

الو�صع القائم ل�صركات البيئة العاملية امل�صاهمة
م. عادل �سامل باديب

املتحدة  االأمم  منظمات  ماتبذله  فيها  مبا  الدولية،  اجلهود  تت�سافر 
واحلكومات والقطاع اخلا�س يف كل دول العامل، يف العمل على حماية 
بت�سارع  احل��دي��ث،  ع�سرنا  اأن  يف  االأط����راف  ه��ذه  ك��ل  وتتفق  البيئة. 
م�ساريعه التنموية يف كل مكان، وبتنامي عدد ال�سكان، ف�ساًل عن تواتر 
االأزمات وبروز العديد من امل�ساكل البيئية يف دول العامل، اإمنا هو ع�سر 

التحديات الكربى ولعل من اأهمها على االإطالق التحدي البيئي.
املتحدة  االأمم  بربنامج  فلنبداأ  هنا  اأجملناه  ما  نف�سل  اأن  اأردن��ا  ولو 
االأوىل  العامل ممثاًل يف منظمته  لروؤية  اإي�ساحًا  لنا  يقدم  ذلك  عّل  للبيئة 
للبيئة واجلهود التي تبذل يف اإ�سحاحها. فقد اأًن�سئ برنامج االأمم املتحدة 
للبيئة ) UNEP – يونيب ( عام 1972م، وهو برنامج معد لت�سجيع قيام 
نوعية  حت�سني  وال�سعوب  لالأمم  يتيح  نحو  على  البيئة  لرعاية  �سراكات 

حياتها.
وعلى �سعيد الدول جند اأن الواليات املتحدة اأن�ساأت منذ عام 1970م 
وكالة حماية البيئة االأمريكية )USEPA(، وهي موؤ�س�سة حكومية تعنى 
على  القائمة  االأنظمة  اإنفاذ  طريق  عن  والبيئة  االإن�سان  �سحة  بحماية 
القوانني التي يقرها الكوجنر�س وهي وكالة يديرها مدير برتبة وزير؛ 

ويعمل فيها ما يقرب من ثمانية ع�سرة األف م�ستخدم  بدوام كامل.
كل هذا العدد من العاملني يف وكالة البيئة االأمريكية احلكومية مل يغن 
عن اال�ستعانة بالقطاع اخلا�س، فامل�سكالت البيئية من املهام املت�سعبة بال 

ح�سر، يف دول العامل قاطبة.
اأمريكا يف تكنولوجيا البيئة كمنتجات وخدمات وت�سوقها   ت�ستثمر 
اأمريكية  �سركات  وتعمل  اأخ��رى،  �سناعة  اأي  مثل  مثلها  وعامليًا  حمليًا 
خا�سة و�سركات م�ساهمة مهولة يقدر عددها ب����)119( األف �سركة ت�سهم 
البيئة  وحماية  وال��رتب��ة  وامل��اء  ال��ه��واء  يف  التلوث  حماية  جم��االت  يف 
وتقوميها واإدارة املخلفات والطاقة املتجددة ومعاجلة ال�سميات وت�سميم 
والكم  البيئية.  امل���وارد  وتو�سيل  للبيئة  التحتية  البنيات  وت�سغيل 
�سغرية  �سركات  هي  البيئة  يف  العاملة  االأمريكية  ال�سركات  من  االأك��رب 
العاملية )EBI( يعمل يف  البيئية  ومتو�سطة. وبناء على منظمة االأعمال 
اإن�سان يف  ب��)1.6( مليون  االأمريكية ما يقدر  البيئة  �سناعة تكنولوجيا 
كل ال�سرائح وينتجون عائدًا ي�سل على 290 مليار دوالر يف العام، علمًا 
 782 بحوايل  يقدر  البيئة  تكنولوجيا  يف  العاملي  ال�سوق  اجمايل  ب��اأن 
امريكا  يف  وتوجد  اإح�ساءات.  من  ن�سره  مت  ما  اآخر  ح�سب  ملياردوالر 
منظمات غري ربحية تعمل يف جمال البيئة مثل منظمة اأمريكا اخل�سراء 
)Green America( التي تعمل على حتفيز ال�سركات كي تنتج �سلعًا او 
تقدم خدمات �سديقة للبيئة ومتنح هذه املنظمة �سهادات لل�سركات التي 
تلبي هذا الطلب هي �سهادة اأمريكا اخل�سراء و�سهادة اأمريكا اخل�سراء 

الذهبية.  
ال�سعودية  العربية  فاململكة  والت�سعب،  التعقيد  بالغة  البيئة  ق�سايا   
يف  ي�ساهم  ال��ط��ف��رة  بعد  م�����س��روع  اأك���رب  يف  ع��دة  ���س��ن��وات  منذ  �سرعت 
توطني  م�سروع  بذلك  ونعني  نوعية  نقلة  وينقلها  باأ�سرها  البالد  تقدم 

يف  الدولة  حذو  لتحذو  ال�سعودية  ال�سركات  دور  ج��اءت  التكنولوجيا 
البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  ولعل  اأي�سًا  التقنية  توطني 
)�سيبكو للبيئة( قد وطنت اي�سًا تقنية البيئة العاملية بطرائقها اخلا�سة 

واأ�سافت اإليها وتزيد وت�سيف يف كل �ساعة وحني. 
جتربة ) �سيبكو للبيئة ( يف التحول اإىل �سركة بيئية م�ساهمة لي�ست 
جتربة حملية واإمنا عاملية بني ندرة التجارب وقلة هذا النوع من النماذج 
جتربة  خا�ست  فال�سركة  عاليّا،  موجودة  غري  تكون  تكاد  بل  امل�ساهمة 
النقي�س  على  تراجع،  دون  وعزمية  باإ�سرار  اأوبابها  اأو�سع  من  ناجحة 
من مثيالتها يف دول العامل والتي ترتاجع ب�سبب تخوفها ولقلة خربتها 
وتدين الكفاءات الب�سرية لديها، التجربة ال�سعودية الرائدة التي قادتها 
�سركة �سيبكو للبيئة ناجحة من حيث الت�سارع واالبتكار واالنت�سار فمنذ 
انطالقتها عام 1997م  منفردة يف جمال معاجلة  املخلفات الطبية و هي 
اأول �سركة تتاأ�س�س يف هذا املجال يف ال�سرق االأو�سط يف عام 1999م، 
افتتحت ال�سركة اأول حمطة ملعاجلة املخلفات الطبية بكافة اأنواعها لتكون 
ب�سورها  النفايات  من  الع�سوائي  التخل�س  ملنع  وطنيًا  االأوىل  اخلطوة 

ال�سلبة وال�سائلة والنفايات اخلطرة وال�سيدالنية والكيميائية
املخلفات  ملعاجلة  حمطة   14 فافتتحت  للبيئة  �سيبكو  ازده���رت  ث��م 
بفروع لها كل مدن اململكة، واأ�سافت ال�سركة اإىل �سل�سلة اإجنازاتها مراكز 
التجميع املحورية مقدمة بذلك خدمة كبرية للمناطق ال�سغرية والبعيدة 
بامتالكها  نظرياتها  بتميزها  م�ساهمة  �سركة  اإىل  وحتولت  املحطات  عن 
اأ�سخم عدد من حمطات املعاجلة يف اململكة ومتتلك اأ�سطول من الناقالت 
فريق  االأ�سطول  ه��ذا  على  ويعمل  العاملية،  التقنيات  ب��اأح��دث  املجهزة 
متكامل مت تدريبه على تطبيق كافة احتياطات االأمن وال�سالمة واحلفاظ 

على بيئة نظيفة واآمنه. ول�سمان تطبيق اأعلى معايري ال�سالمة.
كما اأطلقت ال�سركة ال�سعودية اخلليجية للبيئة يف عام 2011م، جممع 
بيئيًا متكاماًل ملعاجلة  الذي يعد �سرحًا  رابغ  ال�سناعي مبدينة  املعاجلة 
وال��ذي  ال�سناعية  املن�ساآت  عن  الناجتة  اخلطرة  ال�سناعية  املخلفات 
�سيكون نواة لعدد كبري من املجمعات ال�سناعية يف اململكة ودول املنطقة، 
ونالت �سهادة االآيزو للجودة البيئية 14001 يف جمال املعاجلة للمخلفات 
اخلطرة و�سهادة االآيزو للجودة 9001 و�سهادة االآيزو لل�سحة وال�سالمة 
املهنية 18001 كاأول �سركة بيئية �سعودية حت�سد ثالث �سهادات عاملية 

يف اجلودة
بجائزة  فوزها  تخ�س�سها  يف  رائ��دة  ك�سركة  دوره��ا  يعزز  ما  ولعل 
�سهادة  وت�سلمها  البيئية  ل���الإدارة  الدولية  ال�سعودية  العربية  اململكة 
ال�سحية  للمن�ساآت  وامل�ساندة  الدعم  خلدمات  االجن��از  يف  �سركة  اأف�سل 
اأف�سل  جمال  يف  الذهبي  التميز  وجائزة  االأو�سط  ال�سرق  م�ستوى  على 
املمار�سات البيئية على م�ستوى املنطقة العربية وجائزة اجلودة والتميز 
االقت�سادي وغريها من �سهادات وخطابات ال�سكر والتميز من القطاعني 

اخلا�س واحلكومي على امل�ستوى الوطني واخلليجي والعربي.
الع�شو املنتدب


