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مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية
توفر »مبادرة اأبوظبي العاملية للبيانات البيئية«، 
ال��ت��ي اأط��ل��ق��ت��ه��ا ه��ي��ئ��ة ال��ب��ي��ئ��ة – اأب��وظ��ب��ي يف ع��ام 
البيئية  للبيانات  االأمثل  اال�ستخدام  اإمكانية   ،2002
املنتجات  من  متنوعة  باقة  خالل  من  اجل��ودة  عالية 
على  امل��ب��ادرة  دع��م  على  الهيئة  وتعمل  املعلوماتية 
امل�ستوى املحلي يف حني يقوم برنامج االأمم املتحدة 
والعاملي.  االإقليمي  امل�ستويني  على  بدعمها  للبيئة 
للبيانات  العاملية  اأبوظبي  م��ب��ادرة  اأه���داف  وت�سمل 
البيانات  وتقييم  جمع  على  ال��ق��درة  تعزيز  البيئية 
القرارات  البيانات يف �سناعة  اإ�سهام  زيادة  البيئية، 
البيئية على امل�ستويات املحلية والوطنية واالإقليمية 
والعاملية، والتاأكد من و�سع خطط التنمية امل�ستدامة 
و�سهلة  حديثة  ومعلومات  بيانات  على  باالعتماد 
اال�ستخدام وعالية اجلودة، وتعزيز اإمكانيات و�سول 
البيئية،  واملعلومات  البيانات  اإىل  ال�سركاء  جميع 
وحت�سني االآليات الوطنية والدولية املتعلقة مبعاجلة 

وت��ط��وي��ر امل���ع���ل���وم���ات وت���ب���ادل���ه���ا، 
ال��وط��ن��ي��ة يف جم��ال  االإم���ك���ان���ي���ات 

معاجلة املعلومات واالت�ساالت.
وق���د اأط��ل��ق��ت م���ب���ادرة اأب��وظ��ب��ي 
من  وبدعم  البيئية  للبيانات  العاملية 
هيئة البيئة-اأبوظبي املرحلة الثانية 
االأزرق«،  »ال��ك��رب��ون  م�����س��روع  م��ن 
امل�سروع  عمل  نطاق  بذلك  مو�سعًة 

تهدف  خطوة  يف  وذل��ك  الدولة،  اأنحاء  كافة  لي�سمل 
لربط اإدارة النظم البيئية الطبيعية ال�ساحلية املحلية 
من  والتخفيف  املناخ  تغيرّ  اآث��ار  مع  التكيف  بخطط 

حدتها على امل�ستوى الوطني.
�سيتم  امل�سروع،  من  الثانية  املرحلة  انطالق  ومع 
مل��وائ��ل  البيئي  ال��ن��ظ��ام  وخ��دم��ات  ال��ك��رب��ون  تقييم 
الكربون االأزرق يف املناطق ال�سمالية وال�سرقية من 
دولة االإمارات ومن �ساأن هذه اخلطوة اأن ت�ساهم يف 
توجيه ال�سيا�سات املحلية من خالل توفي معلومات 

عملية وحديثة عن البيئة.
ويهدف امل�سروع اإىل درا�سة الدور الهام واحليوي 
الذي تلعبه النظم البيئية ال�ساحلية املحلية يف تغيرّ 
اخل��رباء  من  دويل  فريق  مع  بالتعاون  وذل��ك  املناخ 
اأن  املتوقع  ومن  ال�ساحلي،  بالكربون  املتخ�س�سني 
واإتاحته  امل�سروع  عن  تقرير  اإع��داد  من  االنتهاء  يتم 
للجمهور خالل الربع االأول من العام احلايل. و�سيتم 
ت�سجيل هذه البيانات �سمن قاعدة البيانات الوطنية 
الطبيعية  الكربون  امت�سا�ص  الأحوا�ص  املخ�س�سة 

يف دولة االإمارات العربية املتحدة. 
وحتى االآن حقق العمل مب�سروع الكربون االأزرق 

اأثرًا كبيًا ومتميزًا، وذلك بف�سل القيم املت�سمنة يف 
البيئية  النظم  وخ��دم��ات  االأزرق  الكربون  م�سروع 
اإدراج��ه��ا  مت  اأن  منذ  املتوفرة  ال�سلة  ذات  االأخ���رى 
الإم��ارة  والبحرية  ال�ساحلية  االإدارة  �سيا�سات  يف 

اأبوظبي.
املتميزة  اجلهود  ت�سمني  مت  اآخ��ر  �سعيد  وعلى 
حميطات  على  »ع��ني  م��ب��ادرة  �سمن  اأبوظبي  الإم���ارة 
انطلقت  والتي  االأزرق« اخلا�سة،  والكربون  االأر�ص 
احلدث  وهي   .2011 االأر���ص«  على  »عني  قمة  خالل 
االأبرز يف العامل، حيث تلتزم بتحديد واإيجاد احللول 
البيئية  البيانات  اإىل  الو�سول  للجميع  تتيح  التي 
لدعم  وذلك  وم�ساركتها،  واالقت�سادية،  واالجتماعية 
جهود �سناعة القرار ب�سورة واعية من اأجل حتقيق 

التنمية املُ�ستدامة. 
موفدًا   650 ع��ن  يزيد  م��ا  اأبوظبي  يف  ويجتمع 
واملنظمات  املتحدة،  االأمم  ووكاالت  احلكومات،  من 

واالأك��ادمي��ي��ني  اخل��ا���ص،  وال��ق��ط��اع  احلكومية،  غ��ي 
واملجتمع املدين، للم�ساركة يف قمة »عني على االأر�ص 
اأكتوبر  2015« التي تنعقد يف الفرتة ما بني 6 و 8 
املقبل، وذلك بهدف �سد فجوة البيانات التي يواجهها 
التنمية  خلطط  اإر�سائهم  عند  ال�سيا�سات  وا�سعو 

امل�ستدامة.
اخل���رباء  م��ن  ال��ق��م��ة  يف  امل�����س��ارك��ون  و�سيبحث 
ال�سرورية  واالإج��راءات  احللول  يف  واملتخ�س�سني 
واالجتماعية  البيئية  البيانات  اإىل  الو�سول  الإتاحة 
م�ساركتها  واإمكانات  اأكرب،  نطاق  على  واالقت�سادية 
و�ستتطرق  امل�ستدامة.  التنمية  جهود  دعم  اأج��ل  من 
القمة اإىل االأثر الهائل الذي تخلرّ�فه الوتية ال�سريعة 
امل����وارد  ع��ل��ى  وال�����س��ن��اع��ي��ة  االق��ت�����س��ادي��ة  للتنمية 
ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة، وع��ل��ى ال��ت��ن��وع ال��ب��ي��ول��وج��ي واأمن����اط 
هذه  وتتطلب  ال��ع��امل.  اأن��ح��اء  �ستى  يف  اال�ستهالك 
على  وثيقًا  وتعاونًا  واحدة  وقفة  العاملية  التحديات 
امل�����س��ت��وى ال����دويل الإي��ج��اد ح��ل��ول ج��ذري��ة تتخطى 
م�ستقبل  ت��اأم��ني  على  وت�ساعد  ال�سيا�سية،  احل���دود 
االأوىل  اخل��ط��وات  اإح���دى  ول��ع��ل  للجميع.  م�ستدام 
االأر���ص  على  »ع��ني  قمة  يف  الرتكيز  وحم��ط  الهامة، 

اإىل اتخاذ قرارات مبنية  تلبية احلاجة  2015«، هي 
ث��روة  م��ن  ت�ستفيد  اأن  ميكنها  وال��ت��ي  االأدل����ة،  على 
يف  املتاحة،  واملعارف  واملعلومات  العلمية  البيانات 
نطاق  وعلى  اإليها  الو�سول  من  اجلميع  ن  متكرّ حال 

وا�سع.
-11 م���ن  ال���ف���رتة  خ����الل  اأب���وظ���ب���ي  ت�ست�سيف 
التي  العاملية  البيئة  م��دن  »قمة   2015 اأكتوبر   13
ال�����س��رق  م��ن��ط��ق��ة  يف  االأوىل  ل��ل��م��رة  تنظيمها  ي��ت��م 
للخرباء  الفر�سة  اإتاحة  اإىل  تهدف  والتي  االأو�سط 
باأفكارهم  للم�ساركة  البيئية  بالق�سايا  واملهتمني 
وامل�ساريع  املقرتحات  من  عدد  ال�ستلهام  وخرباتهم 
واال�سرتاتيجيات امل�ستقبلية للمدن البيئية يف العامل 
وعر�ص اأعمالهم اأمام نخبة من ال�سخ�سيات القيادية 
وال��دويل  املحلي  واخلا�ص  احلكومي  القطاعني  يف 

باالإ�سافة اإىل عدد من اخلرباء االقت�ساديني.   
االأكادميية  االأو���س��اط  من  امل�ساركون  و�سيحاول 
امل��ح��ل��ي��ة وال���دول���ي���ة وال��ب��اح��ث��ون 
اإىل  العمرانية  املناطق  وم��ط��وري 
واملفكرين  االأع���م���ال  رج���ال  ج��ان��ب 
والطالب واجلمهور االأو�سع للقمة، 
للقمة  الرئي�سية  املوا�سيع  مناق�سة 
ا�ستدامة  م��دى  ت��دور ح��ول  وال��ت��ي 
مالءمته  ومدى  العمراين  الت�سميم 
ل��ل��ح��ي��اة ال��ي��وم��ي��ة، ب��االإ���س��اف��ة اإىل 
موا�سيع اأخرى كالنظم العمرانية، والب�سمة البيئية، 
اجل�سدي  ت��اأث��ره  وم��دى  لالإن�سان  البيئي  واملحيط 
بالعوامل اجلوية املختلفة، والنظم االجتماعية التي 
ت�سهل بناء مدن �سديقة للبيئة – اأي املدن التي تتاأقلم 

مع الطبيعة.
اأما على �سعيد التغي املناخي؛ فقد قامت مبادرة 
على  باالإ�سراف  البيئية  للبيانات  العاملية  اأبوظبي 
تنفيذ املرحلة الثانية ملا بداأته هيئة البيئة – اأبوظبي 
يف 2008 مل�سروع » التقييم املنهجي ال�سريع للتغي 
املناخي الإمارة اأبوظبي واالإمارات العربية املتحدة«. 
 2011 العام  يف  تكميلية  درا�سة  املبادرة  اأطلقت  فقد 
بهدف اإن�ساء برنامج عمل للتغي املناخي ميكن البناء 
عليه، لتو�سيع وتعميق املعرفة ب�ساأن التعر�ص الآثار 
ا�ستجابات  حتديد  اإىل  باالإ�سافة  املناخي،  التغي 
والوطنية  املحلية  امل�ستويات  على  تكيفية  عملية 
واالإقليمية. وقد �ساهم ذلك يف اإر�ساء قواعد العملية  
و�سم  مراحلة  خم�ص  على  ال�سركاء  مع  الت�ساورية 
للربنامج  الكلي  النطاق  حتديد  يف  �سريك  مئة  نحو 
اإفادة  االأكرث  تعترب  التي  املخرجات  اأنواع  وتاأ�سي�ص 

مل�ستقبل و�سع ال�سيا�سات على م�ستويات متعددة.
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اأ�ساد كل من �ساحب ال�سمو امللكي االأمي في�سل بن بندر بن عبدالعزيز 
اأمي منطقة الريا�ص و�ساحب ال�سمو امللكي االأمي م�ساري بن �سعود بن 
بن  �سعود  االأمي  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  الباحة  منطقة  اأمي  عبدالعزيز 
بن  �سلمان  بن  في�سل  االأمي  امللكي  ال�سمو  و�ساحب  عبدالعزيز  بن  نايف 

عبدالعزيز اأمي منطقة املدينة املنورة بن�سرة االأر�ص ال�سادرة عن ال�سركة 
ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة )�سيبكو للبيئة( متمنيني لل�سركة دوام 
يف  دورها  ويف  و�سالمتها  البيئة  باأهمية  املجتمع  توعية  يف  التوفيق 

امل�ساريع اخلا�سة بحماية بيئة الوطن.

عدد من اأمراء املناطق باململكة ي�سيدون بن�سرة الأر�ض

االأمي م�ساري بن �سعوداالأمي في�سل بن �سلماناالأمي �سعود بن نايفاالأمي في�سل بن بندر

احتفلت مبادرة يدًا بيد الوطنية لال�ستدامة البيئية بيوم االر�ص على مدار 
ا�سبوع كامل وذلك من خالل اإقامتها برنامج م�سابقات »�سارك« وبرنامج »ابدع 
من  والتقليل  البيئة  على  املحافظة  اأهميه  عن  االطفال  لتوعيه  وذل��ك  و�سارك« 
املخلفات واإعادة ا�ستخدامها وكيفيه فرزها ب�سكل �سحيح  بالتعاون مع مدر�سة 
دار جنى العاملية، حيث �سارك يف كال الربناجمني  500 طالب وطالبة من املرحلة 

االبتدائية  باإ�سراف معلمات املدر�سة وم�ساعدة متطوعات.
عن  ال�سعدي  ف��ات��ن  االأ���س��ت��اذة  العاملية  جنى  دار  مدر�سة  م��دي��رة  وع���ربت   

تنفيذ  ب��ط��رق  اإع��ج��اب��ه��ا 
العمل  وور����ص  امل�سابقة 
اأهمية  على  اأك���دت  ال��ت��ي 
يف  البيئية  الثقافة  ن�سر 
واأب��دت  امل��دار���ص،  جميع 
تنفيذ  يف  املدر�سة  رغبة 
ب���رام���ج ي����دًا ب��ي��د ل��ب��اق��ي 
خالل  الدرا�سية  املراحل 
ال��ع��ام ال��درا���س��ي ال��ق��ادم 
وت��خ��ل��ل ه����ذه ال���ربام���ج 
قبل  من  للمدر�سة  تكرمي 
الوطنية  بيد  ي��دا  مبادرة 

لال�ستدامة البيئية.
وان������ه������ت امل������ب������ادرة 
االر����ص  ب��ي��وم  احتفالها 

من خالل م�ساركتها يف مهرجان النبتة )جده يف يوم االر�ص( املقام يف اأر�ص 
الطيان  مقابل الرد �سي مول يف املعر�ص بربنامج اأبدع و�سارك، حيث �سارك 
عدد كبي من اأطفال احل�سور بالربنامج على مدار يومني واأ�سركت مبادرة يدًا 
بجدة  االوىل  الن�سائية  اخليية  واجلمعية  الثدي  ل�سرطان  زهرة  جمعية  بيد 
مبنتجات الر�سالة اخل�سراء التي مت �سنعها من القما�ص التاريخي الذي ك�سرت 
�سديقه  لوحة  كاأكرب  القيا�سية  لالأرقام  غيني�ص  مو�سوعة  بيد  ي��دًا  مبادرة  فيه 

للبيئة يف العامل والذي اأهدي من ال�سعب ال�سعودي خلادم احلرمني ال�سريفني 
بن�سر  اي�سا  اجلمعيات  هذه  لت�ساهم  الله  رحمة  العزيز  عبد  بن  عبدالله  امللك 
اإقبااًل   املبادرة  املنتجة حيث القى جناح  لالأ�سر  بيعها  البيئي وكان ريع  الوعي 
التي  »�سارك وكن م�سوؤول«  املبادرة بربنامج  كبيًا ويف فقرة امل�سرح �ساركت 
الذي  البيئي  التوازن  اأهمية  الكابنت الغوا�ص نوف الع�سيمي عن  حتدثت فيه 

ت�سكله القرو�ص يف البحار .

من خالل �لعديد من �لأن�سطة �لبيئية وبح�سور �أكرث من 500 طالب وطالبة
مبادرة »يدًا بيد« حتتفل بيوم الأر�ض 2015
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في�سل  االأم��ي  امللكي  ال�سمو  �ساحب  رعاية  حتت 
املنورة  املدينة  منطقة  اأمي  عبدالعزيز  بن  �سلمان  بن 
املنورة،  املدينة  منطقة  اأمانة  ب��ني   م�سرتك  وبتنظيم 
ال��ذري��ة وامل��ت��ج��ددة،  ال��ل��ه للطاقة  امل��ل��ك ع��ب��د  وم��دي��ن��ة 
العربية،  امل���دن  ومنظمة  دب���ي،  بلدية  م��ع  ب��ال��ت��ع��اون 
عقد  مت  العربية  للمدن  البيئة  ومركز  طيبة،  وجامعة 
 2015 امل��دن  بيئة  اخلام�ص  العاملي  امل��وؤمت��ر  فعاليات 
املنورة  املدينة  يف  طاقة«  اإىل  نفايات  »من  �سعار  حتت 
وكرم معايل اأمني املدينة املنورة الدكتور خالد بن عبد 
القادر طاهر، �سركة �سيبكو للبيئة مل�ساركتها يف رعاية 
موؤمتر بيئة املدن 2015م الذي عقد يف الفرتة 16- 18 
رجب املوافق 5 – 7 مايو 2015م يف مركز املنا�سبات 

واملوؤمترات بجامعة طيبة.
كما ا�ستقبل م�سوؤويل ال�سركة ال�سعودية اخلليجية 
حلماية البيئة »�سيبكو للبيئة« معاليه يف جناح ال�سركة 
�سيبكو  م�سوؤويل  وق��دم  امل��وؤمت��ر  لفعاليات  امل�ساحب 
يف  التنموية  ال�سركة  م�سية  عن  نبذة  ملعاليه  للبيئة 
يف  الفاعلة  ال�سركة  وجهود  الوطن  بيئة  حماية  جمال 
بالدرجة  االإن�سان  �سحة  على  واحلفاظ  البيئة  حت�سني 
حماية  جمال  يف  م�ساريع  عدة  تنفيذ  خالل  من  االأوىل 
البيئة يف اململكة ونقل خربات وجتربة �سيبكو للبيئة 
للعديد من الدول العربية ثقة من امل�سوؤولني واملخت�سني 

بخربات وقدرات ال�سركة يف جمال ال�سناعة البيئية.
تكنولوجيا حتويل النفايات اإىل طاقة. 

»بيئة  اخلام�ص  العاملي  املوؤمتر  جل�سات  ت�سمنت 
املدن 2015«، تقدمي عدد من اأوراق العمل التي تهدف 
اىل ت��ع��زي��ز اأوج����ه ال���رتاب���ط وال��ت��ك��ام��ل ب��ني اجل��ه��ات 
واإن��ت��اج  البيئة  و  النفايات  جم���االت  يف  املتخ�س�سة 
الطاقة. وت�سليط ال�سوء على اأف�سل املمار�سات العاملية 
والتجارب العلمية والعملية الإثراء املعرفة التخ�س�سية 
لتحويل  الرئي�سية  التحديات  وتقييم  املجتمع  وخدمة 
ل��ل��ح��ك��وم��ات عقد  ال��ن��ف��اي��ات اإىل ط��اق��ة، وك��ي��ف مي��ك��ن 
�سيا�سات  لو�سع  العالقة  ذات  اجل��ه��ات  م��ع  ���س��راك��ات 
النفايات  حتويل  جم��ال  يف  فعالية  اأك��رث  واإج����راءات 
وروؤ���س��اء  للعمداء  ف��ري��دة  فر�سة  وت��وف��ي  ط��اق��ة.  اإىل 

القطاعني  يف  امل�ستوى  رفيعي  واملمثلني  املدن  بلديات 
ق�سية  حول  اأفكارهم  وطرح  للت�ساور  واخلا�ص  العام 
اجلهات  جميع  اإ�سراك  طاقة.  اإىل  وحتويلها  النفايات 
املعنية مبا يف ذلك املجتمع املحلي ب�سورة ايجابية يف 
جمال حتديات حتويل النفايات كطاقة وت�سليط ال�سوء 
الناجحة  وامل�ساريع  وال�سيا�سات  الت�سريعات  على 
يف  الناجحة  والتجارب  التكنولوجيات  اأحدث  وتبادل 

جمال حتويل النفايات اإىل طاقة.
امل�سوؤولني  كبار  من  عدد  العمل  اأوراق  يف  و�سارك 
غي  واملنظمات  احلكومات  من  وممثلون  احلكوميني 
واملنظمات  اخلا�ص  والقطاع  وال�سركات  احلكومية 
االإقليمية املعنية بق�سايا اخل�سراء امل�ستدامة واخلرباء 
مواد  وم���وردو  املعماريون  واملهند�سون  والباحثون 
البناء و مقدمو خدمات التكنولوجيا واملهتمون بق�سايا 
الطاقة املتجددة وبداأت اجلل�سة االأوىل مبحور حتويل 
النفايات اإىل طاقة التخطيط واملبادرات اال�سرتاتيجية 
اىل  النفايات  حتويل  واقت�ساديات  التنظيمي  واالإطار 
طاقة حيث ا�سار االأ�ستاذ الدكتور بيرت هيك - الرئي�ص 
جامعة   -  )IfaS( امل���واد  تدفق  اإدارة  ملعهد  التنفيذي 
يف  البيئي  اجلامعة  ح��رم  تراير–  التطبيقية  العلوم 
يف  للنفايات  الرئي�ص  ال���دور  اىل  اأمل��ان��ي��ا  بيكنفيلد 
امل��واد  ت��دف��ق  اإدارة  اإط���ار  يف  ال��ط��اق��ة  ا�سرتاتيجيات 
-االأمني  كلينز  باتريك  واو�سح  ال�سناعي  واالقت�ساد 
حتويل  تكنولوجيا  ملوردي  االأوروبية  للجمعية  العام 
بلجيكا   – بروك�سل   )ESWET( طاقة  اىل  النفايات 
املزايا االقت�سادية لعمليات حتويل النفايات اإىل طاقة. 
ا�ستخدمت  اإذا  لالقت�سادي  ثانوي  م��ورد  تعترب  وانها 
بال�سكل ال�سحيح ، فيما اأو�سح الدكتور اإبراهيم بابللي 
الله  عبد  امللك  مدينة  يف  املتجددة  الطاقة  قطاع  رئي�ص 
التي  العمل  ورق��ة  خالل  من  واملتجددة  الذرية  للطاقة 
امللك  ملدينة  اال�سرتاتيجي  »التخطيط  بعنوان  ج��اءت 
الطاقة  انتاج  يف  واملتجددة  ال��ذري��ة  للطاقة  الله  عبد 
البحث  االآن  ال�����س��روري  م��ن  اأ�سبح  ان��ه  النفايات  م��ن 
باأنه  م�سيًا   ، نظرا  احلفري  للوقود  بديلة  م�سادر  عن 
يعد  باأنه  مبينًا  للبيئة،  ملوث  وانه  متجدد  غي  م�سدر 

والرياح  ال�سم�ص  مثل  املتجددة  امل�سادر  هذه  اهم  من 
االأر���ص والوقود  الكامنة يف  »الطاقة  وح��رارة االر�ص 
تتمتع  املنورة  املدينة  اإن  على  بابللي  واأك��د  احليوي، 
بقدر كبي من الطاقات املتجددة ،كما اأنها حتتل املركز 
املكرمة يف حجم  اململكة بعد مكة  الثاين على م�ستوى 
،فمن  واملعتمرين  احلجاج  اأعداد  لكرثة  نظرا  النفايات 
املمكن ان ت�ستخدم هذه النفايات للح�سول على املعادن 
،واالهم هو توليد الطاقة الكهربائية ،وبذالك نتخل�ص 
من النفايات امنه ويف نف�ص الوقت مفيدة . موؤكدا على 
احل�سول على املزايا االقت�سادية لتحويل هذه النفايات 
اىل طاقة وا�سار غيوم بيونبي�سيه- خبي تخطيط – 
النفايات  االأوروبية ملوردي تكنولوجيا حتويل  الهيئة 
اىل طاقة كندا من خالل ورقته اىل الت�سريعات الدولية 
النفايات  اأهمية التي تطبق يف جماالت حتويل  االأكرث 
التي  التحويل  لتقنيات  الت�سريعي  واملناخ  طاقة  اإىل 
واىل  باخل�سو�ص  البيئية  الت�سريعات  اأي�سا  ت�سمل 
والت�سريعات  ال��ن��ف��اي��ات  الإدارة  ال��ه��رم��ي  الت�سل�سل 
النفايات  من  الطاقة  كفاءة  تعزز  التي  واملناخ  الطاقة 
اأهمية  الثانية  اجلل�سة  وا�ستعر�ست  اال�ستنتاجات 
طاقة  اىل  النفايات  لتحويل  امل�ستخدمة  التكنولوجيا 
االأعمال  كوردهوم–مدير  كري�ستوف  املهند�ص  وا�سار 
 )CNIM( وتطوير املنتجات يف جمموعة �سي اأن اأي اأم
باري�ص – فرن�سا من خالل ورقة العمل ان التكنولوجيات 
االأمثل لتحقيق ا�سرتداد موثوق وفعال للطاقة واملواد 
مثل  طاقة  اىل  النفايات  بتحويل  البلدية  النفايات  من 
 « النفايات  نوع  على  تعتمد  متنوعة  اأنواع  وله  احلرق 
النفايات مع  – حيوي( وان حرق  ذات طابع كيميائي 
ا�سرتداد الطاقة وتنظيف النفايات الغازيه هي تقنيات 
– في�ص  ريت�سارد  وذك��ر  ال��ع��امل  يف  م�ستخدمة  حالية 

و�ستنجهاو�ص  �سركة  ج��ي)-  اأر  اإن  الرت  �سركة  رئي�ص 
يو  التنفيذي-  الرئي�ص   - عبا�سي  ويو�سف  ب��الزم��ا، 
 )Alter NRGمطور الرت اإن اأر جي -)UHI(اإت�ص اإي
 Westinghouse(( ب��الزم��ا  و�ستنجهاو�ص  �سركة   (
املتحدة  الواليات  Plasma Corporation وا�سنطن- 
تكنولوجيا  ا�ستخدام  عن  العمل  ورقتة  يف  االأمريكية، 
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الغاز  اإن��ت��اج  و  طاقة  اإىل  النفايات  لتحويل  البالزما 
ل�سنع  النفايات  م��ن  �سناعي  م�ستوى  على  امل��م��زوج 
بال�سكل  ا�ستخدامها  كيفية  التكلفة .وعن  غاز منخف�ص 
تريكادي– اأخ�سائي  رامي�ص  املهند�ص  وتطرق  االمثل 
�سركة  يف  ومبيعات  ت�سويق  وم��دي��ر  م��ت��ج��ددة  ط��اق��ة 
– االإمارات العربية املتحدة يف ورقته  ABBاأبو ظبي 
حتويل  مل�ساريع   ABB �سركة  وحلول  تكنولوجيا  عن 
حلزمة  التكاملي  النظم  نهج  وع��ن  طاقة  اىل  النفايات 
واأعقبتها  النفايات  من  الطاقة  انتاج  حمطات  يف   ice
الناجحة  التجارب  عن  حتدثت  التي  الثالثة  اجلل�سة 
احلديثة  التقنيات  ا�ستخدام  يف  املمار�سات  واأف�سل 
عرايجي– روين  وذك��ر  النفايات  م��ن  الطاقة  الإن��ت��اج 
جمال  يف  تعمل  ك��ربى  م�ساريع  لثمانية  م��دي��را  عمل 
 - اأوروب���ا  يف  طاقة  اإىل  النفايات  حتويل  تكنولوجيا 
ليمتد  زو�سيناإينوفا  هيتا�سي  �سركة  يف  مبيعات  مدير 
حتويل  ع��ن  املتحدة  العربية  االإم����ارات  اأب��وظ��ب��ي-   -
تكنولوجيا الطاقة من النفايات اىل تكنولوجيا معتمدة 
للمدن الع�سرية وا�سار املهند�ص �ستيفان كيب - املدير 
�سركة  يف  اأفريقيا  و�سمال  االأو���س��ط  لل�سرق  االإقليمي 
كيبيل�سي جيز للهند�سة �سنغافورة، بي تي اإي. ليمتد. 
ا�سرتاتيجي  ا�ست�ساري   - ليت�سنببيلت  ايفرت  ون��وه 
 AEB( اأم�����س��رتدام  ب��ي  اإي  اإي���ه   – الطاقة  م�سائل  يف 
ا�ستخدام  اىل  هولندا   – ام�سرتدام   )Amsterdam
النفايات  الرابع من تكنولوجيا وكيفية حتويل  اجليل 

اإىل طاقة.
بتطوير  االه��ت��م��ام  ���س��رورة  �سملت  ال��ت��و���س��ي��ات 

اال�سرتاتيجيات وتعزيز التثقيف املجتمعي
العاملي  امل��دن  بيئة  م��وؤمت��ر  يف  امل�ساركون  وخ��رج 
اخلام�ص بعدد من التو�سيات جاءت على النحو التايل :
بتطوير  ال��ع��رب��ي��ة  امل���دن  ت��ق��وم  اأن  اأه��م��ي��ة   : اأواًل 
اال�سرتاتيجيات والروؤى للنظر للنفايات بكافة اأنواعها 
ت�ستحق  دفينة  وط��اق��ة  ا�ستثمارية  ف��ر���ص  اأن��ه��ا  على 

العناية و التطوير واالهتمام .
ث����ان����ي����ًا: االه����ت����م����ام ب���ت���ط���وي���ر ال�������س���ي���ا����س���ات 
القطاع  مع  العالقة  لتعزيز  الهادفة  واال�سرتاتيجيات 

يف  الفاعلة  للم�ساهمة  وحتفيزه  واخلا�ص  ال�سناعي 
التخطيط  ق����رارات  وم��ت��خ��ذي  البلديات  م��ع  ال��ت��ع��اون 
يف  بفعالية  وامل�����س��ارك��ة  ال��ع��بء  تقليل  يف  احل�����س��ري 

معاجلة النفايات وحتويلها اإىل طاقة.
املجتمعي  والتثقيف  التعليم  جهود  تعزيز  ثالثًا: 
وحتفيز  النفايات  انتاج  من  التقليل  عملية  وتن�سيط 
وطلبة  اجلماهي  مب�ساركة  امل�سدر  من  الفرز  عمليات 

املدار�ص.
راب����ع����ًا : �����س����رورة اه���ت���م���ام امل�����دن وامل��ن��ظ��م��ات 
ببناء  وال��ن��ف��اي��ات  بالبيئة  العالقة  ذات  املتخ�س�سة 
نظم بيانات ومعلومات تتبنى احلوكمة وتدعم اتخاذ 
اأن تكون  اإ�سرتاتيجية وت�سغيلية ناجحة على  قرارات 
اخلا�ص  القطاع  وموؤ�س�سات  املنظمات  مع  بال�سراكة 

وال�سناعي.
واملعاهد  اجلامعات  مع  التعاون  اأهمية  خام�سًا: 
من  املنتجة  املتجددة  الطاقة  اأب��ح��اث  لتعزيز  العلمية 
النفايات وبناء كوادر علمية وعملية وجيل واعي يقود 
اإىل  النفايات  حتويل  باجتاه  االأخ�سر  التحول  عملية 

طاقة.
�ساد�سًا: االأهتمام ب�سياغة االأطر القانونية والنظم 

متوازنة  عالقة  اإىل  الو�سول  ت�سمن  التي  امل�ستدامة 
والتوجهات  اال�ستدامة  وت�سمن  اخلا�ص  القطاع  مع 
على  الواقع  البيئي  العبء  وتقلل  احل�سرية اخل�سراء 

املدن والبلديات يف اإدارة النفايات.
�سابعًا : اأهمية النظر اإىل املنظومة املتكاملة الإدارة 
اأح��دى  طاقة  اإىل  النفايات  حتويل  واعتبار  النفايات 

اخلطوات واملراحل اجلوهرية يف اإدارة النفايات.
اجلهود  كافة  يف  امل�ساركة  تعزيز  �سرورة  ثامنًا: 
اإىل  النفايات  لتحويل  الداعمة  وامل��وؤمت��رات  العلمية 
طاقة وحتفيز املدن العربية على التعلم وتنفيذ زيارات 
ميدانية لالطالع على اأحدث التجارب العاملية يف املجال 
والعمل على ت�سجيع عملية بناء الكوادر القيادية ونقل 
التقنيات احلديثة للمدينة العربية بال�سراكة مع العامل 

املتقدم يف املجال.
يف  ناجحة  علمية  معايي  تبني  اأه��م��ي��ة   : تا�سعًا 
اختيار ال�سراكات اال�ست�سارية وبيوت اخلربة من اأجل 
�سمان نقل اأف�سل احللول للمدينة العربية وكذلك و�سع 
منهجيات واأطر م�ستدامة للتعاقد مع كربيات ال�سركات 

املنفذة مل�ساريع التحول من النفايات اإىل طاقة.
ينظم  متكامل  دل��ي��ل  و���س��ع  على  العمل   : ع��ا���س��رًا 
�سيا�سات واآليات واإجراءات التحول االأمن من النفايات 
والتنفيذ  التخطيط  �سوابط  على  م�ستماًل  طاقة  اإىل 

وال�سيانة وموؤ�سرات االأداء وفق اأف�سل املمار�سات.
احل����ادي ع�����س��ر: ال��ع��م��ل ع��ل��ى ا���س��ت��ق��ط��اب وحتفيز 
اأجل  من  اخل��ربة  ذوي  اخلا�ص  القطاع  مع  ال�سراكات 
واإتاحة  والبلديات  امل��دن  مع  االإيجابية  العالقة  تبني 
فر�ص اال�ستثمار املتوازن للنفايات للقطاع اخلا�ص مبا 

يتالءم مع املنفعة املتبادلة .
الثاين ع�سر: االهتمام بدرا�سة كافة االبعاد البيئية 
تقييم  عند  واال�ستثمارية  والقانونية  واالجتماعية 

م�ساريع التحول من نفايات اإىل طاقة.
امل��ادة  بتوثيق  االه��ت��م��ام  ���س��رورة  ع�سر:   الثالث 
املدن  جميع  على  ون�سرها  وتعميمها  للموؤمتر  العلمية 
والوزارات والدوائر و البلديات وال�سركات واملنظمات 

ذات العالقة بالنفايات والطاقة.
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بالتعاون مع قطاع �سمال غرب االإ�سرايف بال�سحة 
العامة بجدة وبح�سور م�ساعد مدير ال�سوؤون ال�سحية 
اأطلقت  ب��اواك��د  خالد  الدكتور  العامة  لل�سحة  بجدة 
)�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة 
للبيئة( معر�سًا توعويًا باأحد املوالت التجارية مبدينة 
جدة للتعريف عن دور ال�سركة يف جمال حماية البيئة 
عامة ويف جمال مكافحة العدوى خا�سة من خالل قدرة 
االآمن  للتخل�ص  الوطني  الربنامج  تنفيذ  على  ال�سركة 

من املخلفات الطبية.
ل��زوار  واف��ي��ًا  ���س��رح��ًا  ال�سركة  متخ�س�سي  وق���دم 
من  االآم���ن  التخل�ص  اآل��ي��ة  ع��ن  ال��ع��ائ��الت  م��ن  املعر�ص 
خ��الل  م��ن  ال��رائ��د  ال�����س��رك��ة  دور  و  الطبية  امل��خ��ل��ف��ات 
ومت  ال�سحي  القطاع  يف  للعاملني  والتوعية  التدريب 
تقدم  التي  الرتويجية  بالهدايا  املعر�ص  زوار  تزويد 
ر�سائل توعية بيئية و�سحية جلميع اأفراد املجتمع بدء 
من االأطفال وحتى الكبار لرفع م�ستوى الوعي البيئي 

وال�سحي لهذه ال�سرائح امل�ستهدفة.
االإ���س��رايف  غ��رب  �سمال  قطاع  م�سرفة  واأو���س��ح��ت 
بال�سحة العامة الدكتورة عال عبدالر�سيد، اأن الفعاليات 
ت��ه��دف ل��رف��ع درج����ة ال��وع��ي ال�����س��ح��ي ل���دى املجتمع 
وتوعيتهم باالأمناط ال�سحية ال�سحيحة، واأهمية دور 

التوعية باالأمرا�ص وكيفية الوقاية منها.

من خالل �لرب�مج �ملخ�س�سة للتوعية �لبيئية و�ل�سحية
�سيبكـو للبيئـة تكافـح العـدوى مبدينـة جـــدة
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ال�سركة  تقدمها  التي  التدريبية   الدورات  اإطار  يف 
للبيئة(  )�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية 
قامت ال�سركة بعمل دورة تدريبية عن كيفية التخل�ص 
مب�ست�سفى  وذلك  اخلطرة  الطبية  النفايات  من  االآمن 
وقد  املنورة  باملدينة  امل�سلحة  للقوات  �سلطان  االأمي 
اال�ست�ساريني  من  احلا�سرين  وا�ستح�سان  ر�سا  نالت 

والفنيني والطاقم الطبي بامل�ست�سفى.

�سيبكو للبيئة تقيم
 دورة تدريبية ملن�سوبي 

القوات امل�سلحة

)�سيبكو  البيئة  حلماية  اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  ا�ست�سافت 
للبيئة( عدد من املهتمني بال�ساأن البيئي ومنهم الدكتور ح�سن الغامدي 
مراقبة  مركز  يف  عمله  يبا�سر  والذي  ال�سحة  وزارة  من�سوبي  من 
ال�سموم والكيمياء الطبية ال�سرعية مبحافظة جدة و�ساركه يف اجلوله 
ال�سابط البحري خالد الغامدي، و�سملت الزيارة مرافق االدارة العامة 
�سيبكو  وم�سنع  واملتابعة  املراقبة  وق�سم  البيئي  التدريب  ومركز 
»حمطة  مثل:  اال�سا�سية،  ومرافقه  برابغ  البيئي  واملجمع  للبال�ستيك 
املرادم  وجممع  احلرارية  االك�سدة  ووحدات  الطبية  املخلفات  معاجلة 
البيئية« ومت عمل �سرح موجز الهم الن�ساطات واالعمال البيئية القائمة 
�ساهدوه  مبا  واعجابهم  �سعادتهم  الزوار  وابدى  البيئي،  العمل  والية 

من عمل بيئي احرتايف يطبق على ار�ص اململكة وبكفاءات وطنية.

من خالل دورها �لفعال يف �لتو��سل مع ذوي �ل�سان �لبيئي

�سيبكو للبيئة ت�ست�سيف
 املهتمني بالبيئة

اخلليجية  ال�سعودية  ال�سركة  منها  تهدف  خطوة  يف 
ا�ستقدام  من  التاأكد  اىل  للبيئة(   )�سيبكو  البيئة  حلماية 
عمالة موؤهلة وذات مهارة، فقد وقعت اتفاقية مع احد ا�سهر 
وتدريب  الختيار  الهند  يف  االدارية  اال�ست�سارات  مكاتب 
العمالة قبل قدومها اىل اململكة ملبا�سرة العمل، وقد قامت 
الت�سغيل  ادارة  مدير  من  مكونة  جلنة  بار�سال  ال�سركة 
االختبارات  لعمل  الب�سرية  املوارد  ادارة  ومدير  والنقل 
للقيام  املوؤهلني  وحتديد  ال�سخ�سية  واملقابالت  الالزمة 
خا�سة  ا�سرتاطات  وفق  وذلك  اململكة  يف  ال�سركة  باعمال 
تتالئم مع متطلبات ال�سركة وترتقي بجودة العمل البيئي 
املعايي  اعلى  وفق  تطبيقه  اىل  ال�سركة  ت�سعى  والتي 

البيئية املعتمدة.

من خالل �ل�سعي لختيار �لعمالة بعناية خا�سة لتلبي �حتياجات �ل�سركة

جلنة من الدارة العامة ل�ستقطاب اليدي العاملة
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