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ال�سنة الثالثة  -نوفمرب 2015م  -العدد الثاين والثالثون
ت�صدر �شهري َا عن �إدارة العالقات العامة بال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)

قمة عني على الأر�ض  ٢٠١٥تختتم �أعمالها بتميز عربي كبري
�سيبكو للبيئة ت�شارك يف ور�شة العمل اخلام�سة
لإدارة املخلفات و�إعادة التدوير
�سيبكو للبيئة ت�ستحدث غرف طوارئ حلاالت
احلج تعمل على مدار � 24ساعة
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امل�شرف العام

م.عادل �سامل باديب
الع�ضو املنتدب

ال�شركةال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة
�شركة م�ساهمة مقفلة

حا�صلة على االعرتافات الدولية يف اجلودة
�أيزو  14001يف اجلودة البيئية
�أيزو  18001يف ال�صحة وال�سالمة املهنية
�أيزو  9001يف اجلودة الإدارية واملالية

مدير التحرير
حممد عو�ض عطية
م�سئول العالقات العامة

املقاالت والبحوث املن�شورة تعرب عن ر�أي �أ�صحابها وال تعرب
بال�ضرورة عن ر�أي �أو توجه ل�شركة �سيبكو للبيئة
ال�ستقبال م�شاركاتكم ومقرتحاتكم ن�أمل التوا�صل
من خالل الربيد الإلكرتوين
PR@Sepcoenvironment.com

ال�شركة توقع اتفاقية عالقة
م�صرفية مع بنك البالد

ابرمت ال�شركة اتفاقية عالقة م�صرفية مميزة مع
بنك البالد الذي يعترب �أحد �أكرب البنوك اال�سالمية
يف اململكة وتهدف ال�شركة من هذه االتفاقية خلق
عالقة �شراكة ا�سرتاتيجية مع البنك لتحقيق �أهدافها
امل�ستقبلية ومب��ا يتنا�سب م��ع من��و ح�ج��م وقيمة
ال�شركة ومب��ا يلبي احتياجاتها يف تنفيذ خططها
التو�سعية املتنوعة للم�شاريع اجلديدة.

�سيبكو للبيئة ت�ستحدث غرف طوارئ حلاالت احلج
تعمل على مدار � 24ساعة بكوادر عالية الت�أهيل
م��ن خ�لال عمليات ال�شركة ال�سعودية
اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة) يف
تطبيق خطط حج 1436هـ وما�صاحب ذلك
بحادثتي �سقوط الرافعة وتدافع احلجاج
مب�ن��ى وق ��د ب��ا� �ش��رت �سيبكو للبيئة على
ال�ف��ور با�ستحداث غ��رف ط��وارئ ملبا�شرة
�أعمالها والت�أكد من �سري خطط الت�شغيل
وف��ق متطلبات الأح ��داث وتطبيق اخلطط
الإ�ضافية ملثل ه��ذه ال�ط��وارئ وق��د ا�ستمر
العمل بالغرف حلني انتهاء حاالت الطوارئ
وت��دار ه��ذه ال�غ��رف ب�ك��وادر ب�شرية عالية
الت�أهيل وبخربات كبرية للتعامل مع هذه
احلاالت.
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لأكرث من
� 12سنة
متوا�صلة من
التميز ب�أداء
اعمالها

�سيبكو للبيئة تعلن جناح خطة ت�شغيل
حج عام 1436هـ
وا�صلت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية البيئة (�سيبكو للبيئة)
جناحاتها يف اعداد وتنفيذ خطط الت�شغيل ملوا�سم احلج والعمرة وتوجتها
م�ؤخرا مبو�سم 1436هـ لت�ضيف �إىل �سجالتها هذا ال�شرف لقد�سية املكان
والزمان ,وقد تعاملت ال�شركة مع حاالت الطوارئ بكل احرتافية مل ت�ؤثر على
عملياتها الت�شغيلية الأخرى ويعود ذلك �إىل خربة ال�شركة الوا�سعة بادارة
الأزمات والطوارئ فجميع خطط الدعم وامل�ساندة واملعدة م�سبقا كانت كفيلة
بتجاوز حاالت الطوارئ ب�أعلى م�ستوى من الأداء والتي �أثنت عليها العديد
من اجلهات احلكومية امل�شاركة .واجلدير بالذكر ب�أن ال�شركة يف هذا املو�سم
ت�شرفت بتقدمي خدماتها جلميع من�ش�آت وزارة ال�صحة ووزارة الدفاع ووزارة
الداخلية وغريها من املن�ش�آت ال�صحية التي تقدم خدماتها ل�ضيوف الرحمن,
و�شملت البعثات الطبية الدولية .وح�صدت ال�شركة العديد من �شهادات ال�شكر
والتقدير من اجلهات التي عملت معها �سيبكو للبيئة يف مو�سم حج 1436هـ
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حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة

قمة عني على الأر�ض  ٢٠١٥تختتم �أعماله
حتت رعاية �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن
زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة
اختتمت �أعمال الدورة الثانية من قمة «عني على
الأر�ض» يف �أبوظبي يوم اخلمي�س 2015/10/8م،
حيث �سلط ر�ؤ�ساء املنظمات ال�شريكة يف حتالف
القمة ال�ضوء على الدور املحوري الذي ت�ضطلع به
احلركة يف تفعيل احلوار وقيادة اجلهود الدولية
للم�ساعدة على جتاوز التحديات املرتبطة بالبيانات
الالزمة لدعم عملية اتخاذ القرار ب�صورة واعية من
�أجل حتقيق التنمية امل�ستدامة.
ومب�شاركة وا�سعة من الأع�ضاء املمثلني للتحالف،
وهم :هيئة البيئة� -أبوظبي ( ،)EADومبادرة �أبوظبي
العاملية للبيانات البيئية ( ،)AGEDIوبرنامج الأمم
املتحدة للبيئة ( ،)UNEPوال�شركاء اجل��دد مبا فيهم
الفريق املعني لر�صد الأر�ض ( ،)GEOواالحتاد الدويل
حلفظ الطبيعة ( ،)IUCNومعهد املوارد العاملية �شدد
ق��ادة الفكر العامليني على احلاجة امللحّ ة لإر�ساء ثقافة
ل�ل�ت�ع��اون ،و�إي �ج��اد احل�ل��ول ال�ت��ي م��ن �ش�أنها �أن تتيح
الو�صول �إىل البيانات البيئية واالجتماعية واالقت�صادية
يف �سبيل بلوغ �أجندة اال�ستدامة العاملية.
و�ص ّرحت �سعادة رزان خليفة املبارك ،الأمني العام
لهيئة البيئة� -أبوظبي�« :إن التوافق العاملي هذا العام
ح��ول جمموعة م��ن االل�ت��زام��ات الرئي�سية للحكومات
ب�ش�أن التنمية امل�ستدامة ،و�ضعت �أمامنا تركيز ًا وا�ضح ًا
يتمحور ح��ول احلاجة �إىل بيانات ومعلومات �شفافة
ودقيقة و�آن�ي��ة ح��ول حالة امل ��وارد يف ال�ع��امل .وتخلق
هذه االتفاقيات العاملية نقطة حتوّ ل للدور الذي تلعبه
البيانات يف جم��ال التنمية امل�ستدامة ،و��س��وف تبذل
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«عني على الأر�ض» ق�صارى جهدها لت�سريع هذه املرحلة
االنتقالية».
ويف ختام القمة �أ�ضافت «�أن��ه من املهم ج��د ًا �إن�شاء
وم�شاركة املعلومات البيئية واالجتماعية واالقت�صادية،
واملحافظة عليها وتطبيقها من �أج��ل دعم عملية اتخاذ
القرار ب�صورة واعية ،وهذه كانت �أبرز االه��داف التي
ركزت عليها قمة «عني على الأر�ض».
وق��د حظيت ال��دورة الثانية لقمة عني على الأر���ض
مب�شاركة عربية متميزة �سواء من اجلانب احلكومي
�أو الأكادميي �أو املجتمع املدين �أوالقطاع اخلا�ص ،وقد
�شارك بالقمة وفود من ال�سعودية الأردن ولبنان وم�صر
واجل��زائ��ر وفل�سطني وامل�غ��رب والبحرين وال�سودان
والكويت بالإ�ضافة للدولة امل�ضيفة الإم��ارات العربية
املتحدة.
و�أ�شار الدكتور �أحمد عبد الرحيم ،املدير الإقليمي
لربنامج �إدارة املعرفة �أن قمة  2015متيزت بتخ�صي�ص
بع�ض اجلل�سات للمنطقة العربية مثل جل�سة« :حتديات
البيانات البيئية يف العامل العربي» والتي ا�ستعر�ضت

التحديات وال�ف��ر���ص يف �إدارة الطلب على البيانات
وتوفريها يف كافة �أنحاء املنطقة العربية وقد مت خالل
اجلل�سة تقييم جناحات واخفاقات املنطقة وتطلعات
التغيري عرب اعتماد املقايي�س املوحدة و �آليات امل�شاركة
و�سبل الإب ��داع �إ�ضافة جلل�سة ح��ول «املجتمع امل��دين
العربي ،عني على االر���ض» والتي �أظهرت دور املجتمع
امل��دين ال�ع��رب��ي كعن�صر م���ش��ارك وق �ي��ادي يف ال��دائ��رة
الكلية للبيانات منذ حلظة جمعها وتدقيقها وتوزيعها
من �أج��ل دعم �صانعي القرار ووا�ضعي ال�سيا�سات يف
�إتخاذ قرارات واعية لإحداث التغيري املطلوب و مناق�شة
« املنهجيات املبتكرة للتعاون عرب الإقليمي املتبادل يف
جمال م�شاركة البيانات» حيث مت لفت النظر من خالل
اجلل�سة �إىل احل��اج��ة لتطوير من�صة ع�بر كافة �أنحاء
املنطقة العربية لتبادل اخل�برات والدرو�س امل�ستفادة
وق�ص�ص النجاح .
وعر�ضت املنطقة العربية مبادرتني ق��ادرت�ين على
�إح��داث طفرة كبرية يف ع��امل جمع البيانات .املبادرة
الأوىل ه��ي «م ��وارد» وه��ي م�ب��ادرة تابعة ملركز البيئة

ة الإمارات العربية املتحدة

ها بتميز عربي كبري

والتنمية للإقليم العربي و�أوروبا «�سيداري»،
وعر�ضها خ�لال القمة الدكتور �أمي��ن �سليمان
خبري نظم املعلومات اجلغرافية وه��ي �آلية
تعتمد ع�ل��ى تقنيات تكنولوجيا املعلومات
يف ر��ص��د ح��ي وحل�ظ��ي للمالحظات البيئية
للمواطنني م��ن خ�لال ن�ظ��ام تفاعلي متكامل
علي �شبكة املعلومات وعلى �أجهزه املوبايل
واالج� �ه ��زة ال �ل��وح �ي��ة و ال �ت��ي ت�ع�م��ل ب�ن�ظ��ام
الت�شغيل  iOSو  Androidوالتي متثل اكرث
من  70يف املائة من �أنظمة الت�شغيل.
وامل�ب��ادرة الثانية للمنطقة العربية والتي
عر�ضتها الدكتورة عبري العربي مدير مكتب
التفتي�ش وال��رق��اب��ة وال��ط��وارئ البيئية يف
الهيئة العامة للبيئة ( )EPAبالكويت هي :
نظام معلومات الرقابة البيئية لدولة الكويت
«  »emiskويعمل هذا النظام على التطوير
امل�ستمر ل �ق��درات الهيئة يف م��راق�ب��ة امل��واق��ع
والأن�شطة البيئية يف دولة الكويت ،با�ستخدام

نظم املعلومات اجلغرافية ( )GISوغري ذلك
من التقنيات الأخرى مثل نظام حتديد املواقع
على م�ستوى العامل ( )GPSواال�ست�شعار عن
بعد .جتدر الإ�شارة �إىل �أن القمة حتر�ص على
�إر�ساء وغر�س ثقافة التعاون عرب �شبكة تلتزم
يف �إطار عملها بتحقيق نتائج ملمو�سة مل�ستقبل
م�ستدام .
وي�شار �إىل �أنه يف �شهر �سبتمرب املا�ضي،
مت اعتماد الأه ��داف ال �ـ  17اجل��دي��دة للتنمية
امل�ستدامة من قبل  193دولة من �أع�ضاء الأمم
املتحدة .ويف مار�س ،اعتمدت الأمم املتحدة
�أي�ض ًا �إط��ار العمل «�سنداي» للحد من خماطر
الكوارث ،يف حني يطمح م�ؤمتر باري�س 2015
للأطراف املعنية بالتغري املناخي ()COP21
يف دي�سمرب املقبل ،ولأول مرة منذ �أكرث من 20
عام ًا من مفاو�ضات الأمم املتحدة� ،إىل التوقيع
ع�ل��ى م �ع��اه��دة ��ش��ام�ل��ة وم �ل��زم��ة ح ��ول التغري
املناخي.
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بح�ضور �أكرث
من  300خبري
وخمت�ص بيئي
على مدار يومني

�سيبكو للبيئة ت�شارك مبعر�ض وورقة عمل يف ور�شة العمل اخلام�سة لإدارة
املخلفات و�إعادة التدوير التي احت�ضنتها مدينة جدة
بح�ضور �أكرث من  300خبري وخمت�ص
ب �ي �ئ��ي � �ش��ارك��ت ال �� �ش��رك��ة ال �� �س �ع��ودي��ة
اخل �ل �ي �ج �ي��ة حل �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة (��س�ي�ب�ك��و
للبيئة) يف ور�شة العمل اخلام�سة لإدارة
املخلفات و�إع ��ادة التدوير مبدينة جدة
يف ال �ف�ترة  11ـ 12
�أك�ت��وب��ر 2015م يف
فندق مريديان وذلك
ب� �ت ��د�� �ش�ي�ن م �ع��ر���ض
خ� ��ا�� ��ص ب��ال �� �ش��رك��ة
لتعريف املتخ�ص�صني
واخل�ب�راء و�أ��س��ات��ذة
اجلامعات عن جهود
��س�ي�ب�ك��و ل�ل�ب�ي�ئ��ة يف
جم��ال حماية البيئة
و�أ� �ش��اد العديد منهم
ع ��ن ق � ��درة ال �� �ش��رك��ة
وقوتها ودوره��ا الريادي يف العديد من
امل���ش��اري��ع اخل��ا��ص��ة بحماية البيئة يف
الوطن العربي.
وق��دم��ت ال�شركة ورق ��ة عمل والتي
حت��دث��ت ع��ن �آخ ��ر م���ش��روع��ات ال�شركة
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«الإدارة البيئية املتكاملة مل�صفاة �أرامكو
يف مدينة ج��ازان االقت�صادية» و�أ��ش��اد
العديد م��ن املتخ�ص�صني ب��ورق��ة العمل
كونها حتدثت عن مراحل م�شروع قائم
على �أر���ض الواقع تنفذه �شركة �سيبكو
للبيئة وفق �أعلى املعايري
وال� �ق� �ي ��ا�� �س ��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة
املحلية والعاملية.
ور���ش��ة ال �ع �م��ل ال�ت��ي
تبنتها العديد من اجلهات
احلكومية املعنية ب�إدارة
املخلفات و�إعادة التدوير
م� �ث ��ل وزارة ال �� �ص �ح��ة
ووزارة ال�شئون البلدية
والقروية والهيئة امللكية
للجبيل وينبع والرئا�سة
العامة للأر�صاد وحماية
البيئة .ومت ت�ك��رمي ال�شركة م��ن خالل
ر�ؤ��س��اء اجلل�سات بور�شة العمل وذلك
ب��دروع �شكر تقديريه وذل��ك للم�شاركة
الفعالة واملتميزة لإجناح فعاليات ور�شة
العمل.

ن�شرة الأر�ض تتلقى
خطابات �شكر
من جمهورية
م�صر العربية

�إدارة تعليم منطقة جنران
تكرم �سيبكو للبيئة
ح �� �ص �ل��ت ال�����ش��رك��ة ال �� �س �ع��ودي��ة
اخلليجية حل�م��اي��ة البيئة (�سيبكو
للبيئة) على �شهادة �شكر وتقدير من
�إدارة تعليم منطقة جنران وذلك لدعم
ال�شركة �إجن ��اح حملة ال�ت�برع بالدم
التي قامت بها �إدارة التعليم باملنطقة
وا�ستلم ال�شهادة مدير ف��رع ال�شركة
بنجران الزميل /مطلق اخليواين ،من
الأ�ستاذ  /ح�سن احمد ال �إ�سحاق.

تعزيز �أ�سطول �سيبكو للبيئة

ا�ستالم دفعة جديدة من �شاحنات النقل للم�شاريع اخلا�صة
ع��ززت ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�سيبكو للبيئة) �أ�سطولها با�ستالم الدفعة
االوىل من �شاحناتها والتي �سبق وان �أبرمت
عقد مع اح��دى كربى ال�شركات ل�شراء �شاحنات
تخدم اعمال �سيبكو للبيئة يف القطاع ال�صناعي
مل�شاريعها وال�ت��ي �أعقبها توقيع عقد لت�صنيع
الهياكل املعدنية مبا يتنا�سب مع �أعمالها ويحقق
ر�سالتها البيئية وبذلك ت�ستمر �سيبكو للبيئة دعم
اعمال الت�شغيل مل�شاريعها وتلبية طلبات عمالئها
ب�أعلى معايري اجلودة.

تلقت ن�شرة الأر� ��ض ال���ص��ادرة عن
ال�شركة ال�سعودية اخلليجية حلماية
البيئة (�سيبكو للبيئة) خطاب �شكر من
وزارة البيئة امل�صرية ممثله ب��الإدارة
العامة للجمعيات
و�أعربت املهند�سة
ه��ال��ة �أح��م��دي��ن،
مدير عام الإدارة
ع � � � ��ن خ� ��ال � ��� ��ص
�شكرها وتقديرها
ع � � �ل� � ��ى ج� � �ه � ��ود
ال�شركة املميزة يف جمال حماية البيئة
يف املنطقة العربية ،متمنية لل�شركة
مزيد ًا من التقدم واالزدهار.
كما تلقت �سيبكو للبيئة خطاب �شكر
من اجلمعية امل�صرية مل�صدري وم�صنعي
البال�ستيك ممثلة برئي�س جمل�س �إدارتها
املهند�س /حامد مو�سى ،وال��ذي �شكر
ال�شركة على جهودها يف �إ�صدار ن�شرة
الأر�ض متمني ًا لل�شركة دوام اال�ستمرار
يف التطور والتقدم.

الناطق الر�سمي للأر�صاد وحماية البيئة يطلق كتابه اجلديد
«الإعالم يف �إدارة الكوارث»
�أطلق الناطق الر�سمي للرئا�سة العامة للأر�صاد وحماية البيئة
ح�سني القحطاين كتابه اجلديد «الإع�لام يف �إدارة الكوارث»وجاء
توقيع الكتاب على هام�ش منتدى البنى التحتية خلدمات الأر�صاد
بالدول العربية واالجتماع الوزاري للوزراء العرب املعنيني ب�ش�ؤون
الأر�صاد وقد ح�ضر التوقيع عدد كبري من املخت�صني وكبار امل�س�ؤولني
وال�صحفيني املحليني والعرب.
وقد �أكد القحطاين �أن الكتاب يعد الأول من نوعه عربي ًا ،متمني ًا
�أن ي�سهم يف �إثراء الإعالم املتخ�ص�ص يف �إدارة الكوارث؛ كونه ما
زال تخ�ص�ص ًا ن��ادر ًا يف �صحافتنا العربية ،ويخدم �شريحة مهمة،
�سواء من الإعالميني وال�صحفيني �أو اجلهات ذات العالقة بالتعامل مع الكوارث.
ويقع الكتاب يف � 127صفحة من القطع املتو�سط ،و�سعى امل�ؤلف من خالله
�إىل الوقوف على دور الإعالم و�أهميته واملطلوب منه والواجبات املوكولة �إليه
عند وقوع الكارثة ،وقبلها وما بعدها؛ �إذ ال ميكن �إغفال دور الإعالم و�أهميته يف
احل ّد من خماطر الكوارث ،خا�صة عندما يكون جزء ًا من �إدارة الكارثة و�شري ًكا يف
التعاطي مع نتائجها.
ويرى الكاتب �أن الإن�سان طوّ ر و�سائل ات�صال و�إعالم حديثة ،لعبت دور ًا مهمًا
يف مواجهة الكوارث ،ومتيّزت املجتمعات املتقدّمة باال�ستفادة من تلك الو�سائل
يف التوعية والتحذير والإر��ش��اد قبل الكوارث و�أثناءها ،ودرا�سة التداعيات

وطرق الوقاية ،وذلك
يف من ��ط �إع�ل�ام ��ي
ج � ��دي � ��د ُي� � �ع� � � َرف
ب�ـ»�إع�لام ال �ك��وارث» .فيما
ظ � ّل��ت ب�ل��دان�ن��ا ال�ع��رب�ي��ة يف حاجة
ما�سة لإعداد وتطوير خطط وبرامج �إعالمية
فاعلة مل�ساندة اجلهود املبذولة للوقاية من الكوارث ومواجهتها وفق
�إطار �إعالمي متخ�ص�ص وحمرتم.
وينطلق امل�ؤلف من النظرية الإعالمية ال�شهرية «ي��زداد جلوء
املجتمعات �إىل و�سائل الإعالم ملعرفة ما يدور حولهم من �أحداث وتطورات يف
مراحل الأزمات» .فالكيفية التي تت�ص ّرف بها و�سائل الإعالم جتاه الكارثة و�سبل
معاجلتها وكيفية توظيفها تنعك�س �سلب ًا �أو �إيجاب ًا يف تخفيف حدة الأ�ضرار
الناجمة عن الكارثة �إذا ّ
مت توظيفها بطريقة �سليمة.
وم��ن املو�ضوعات التي يتناولها الكتاب :نظرة لواقع ال �ك��وارث ،الت�أهب
للكوارث �إعالمي ًا ،دور الإعالم يف احل ّد من خماطر الكارثة واملعاجلة الإعالمية
للكارثة .علمًا ب� ّأن الكاتب تط ّرق �إىل كوارث طبيعية ه ّزت الإعالم ،وتناول جتربة
الإعالم يف كارثة �سيول جدة  ،2009وقدّم مناذج ل�صياغة اخلرب املتعلق بالكارثة
منتهيًا �إىل �إر�شادات مهمة عند تغطية الكوارث �إعالميًّا.
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التخل�ص من النفايات ك�صناعة عاملية حديثة
م .عادل �سامل باديب
الربنامج طويل الأم��د ال��ذي تبنته دول العامل والأمم املتحدة
يف التحكم مبخرجات ال�صناعات هو خطة عمل طموحة ،مل تتم
فيها مراعاة درجة تقدم بع�ض الدول وتو�سط بع�ضها وت�أخر معظم
دول العامل عن اللحاق بركب التقدم نحو العوملة ،لقد اكتظت املدن
ب�سكانها ب�سبب زحف �أبناء القرى والبوادي اليها ،فاكتظت بطريقة
غري م�ألوفة وتو�سعت ال�صناعات احلديثة بل وت�ضاعفت يف خالل
عقود قليلة.
وع��ودة �إىل تقارير املنظمة ،فلقد �ساهم منو الإنتاج ال�صناعي
يف االقت�صادات ال�صناعية النا�شئة والنامية ،و�سجل ارتفاع ًا بواقع
5يف املائة يف  2014يف تعزيز منو الإنتاج ال�صناعي العاملي ،حيث
تعترب هذه الن�سبة جيدة مقارنة بنمو الإنتاج ال�صناعي يف الدول
ال�صناعية املتقدمة.
ويف ظل هذا النمو الكبري يف ال�صناعة ،فلقد �صاحبه بطبيعة
احل��ال خم��رج��ات ت�ستدعي معاجلتها ،ويف اململكة �شهد القطاع
ال�صناعي ،تطور ًا ّ
مطرد ًا حقق خالله �إجنازات كبرية جراء االهتمام
والدعم ال��ذي يجده القطاع من ال��دول��ة .بداية من �إن�شاء مدينتي
اجلبيل وينبع ال�صناعيتني ،تلى ذلك من خطط تو�سعية يف ال�سنوات
القادمة لتطويرهما ،بالإ�ضافة �إىل اعتماد �إن�شاء ع��دد م��ن امل��دن
ال�صناعية مبختلف مناطق اململكة؛ وكان لتجاوب وتعاون القطاع
اخلا�ص مع اخلطط واجلهود �أثره امللمو�س خالل الفرتة املا�ضية.
لقد خطت ال�صناعة ال�سعودية خطوات كبرية ومتثل ذلك ب�صورة
�أ�سا�سية يف التطور الذي �شهدته اال�ستثمارات ال�صناعية منذ �إن�شاء
�صندوق التنمية ال�صناعي ال�سعودي.
وح�سب التقارير الر�سميه ،فقد �شهدت القاعدة ال�صناعية يف
اململكة تو�سع ًا كبري ًا خالل الأربعة عقود املا�ضية ،حيث قفز عدد
امل�صانع العاملة من ( )198م�صنع ًا يف عام 1974م �إىل ()6751
م�صنع ًا يف عام 2014م .وب�صورة موازية ارتفع ر�أ�س املال امل�ستثمر
يف ال�صناعه من حوايل  12مليار ريال يف نف�س الفرتة �إىل ما يزيد
عن تريليون ريال ،وبلغ اجمايل الناجت املحلي لل�صناعات التحويلية
�أك�ثر م��ن  283مليار بنهاية ع��ام  .2013وق��د حققت ال���ص��ادرات
ال�صناعية (خالف منتجات النفط)  202مليار ريال.
وبالت�أكيد ،ف ��إن اململكة ت��ويل القطاع اخل��ا���ص �أهمية ك�برى،
ويتحمل ه��ذا القطاع م��ن خ�لال ه��ذا ال��دع��م ال�ع��بء الكبري واملهام
اجل�سيمة ملعاجلة تلك املخرجات وف��ق ت�سعريات منا�سبة حتفز
امل�ستثمرين على اال�ستثمار يف ال�صناعات .فما من �شك �أن اململكة
خطت حديث ًا يف ال�صناعات املتقدمة واكبها م�شاريع موازية يف
معاجلة النفايات ال�صناعية بطرق علمية حديثة ،وبخطى مت�سارعة.
وال يغيب عن ح�سباننا �أن املعاجلة املتقدمة للمخرجات ال�صناعية
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ميكن �أن تف�ضي �إىل اال�ستفادة من تلك النفايات واملخرجات بعد
معاجلتها يف م�شاريع متكاملة .وهو الهدف الذي ت�صبو �إليه الأمم
املتحدة وحتث عليه كافة الدول.
ً
لقد ب��د�أت كربيات ال��دول والتي هي الأك�بر �إنتاجا للنفايات.
بتطبيق �أنظمة �صارمة حلماية البيئة م��ن خ�لال تطبيق �آل�ي��ات
وقوانني وتقنيات متطورة للتخل�ص من النفايات ،وعلى النقي�ض،
ف ��إن خمرجات ال��دول النامية والتي هي الأق��ل تطبق عليها طرق
تقليدية ملعاجلتها تتمثل يف الدفن واحلرق ،وهي طرق ال ت�ستخدم
العلم والتقنيات احلديثة ،بل وبع�ض الدول التطبق �أي معايري �أو
�آليات ملعاجلة تلك النفايات .
تعد اليابان من �أك�ثر دول العامل �إهتمام ّا بحماية البيئة من
خ�لال معاجلة النفايات ال�صناعية ب�صورة �آم�ن��ة ،حيث �أن�ش�أت
مبوجبه مركز ًا عاملي ًا تديره وزارة البيئة وتتم مراقبته الكرتوني ًا؛
وذل��ك منذ العام  ،1988حتت م�سمى (مركز معلومات املخلفات
ال�صناعية) وهو مركز يتابع م�سار املخلفات ال�صناعية ب��دء ّا من
انتاجها وحتى معاجلتها والتخل�ص منها ب�صورة �آمنة من حلظة
خروجها من امل�صنع حتى اختفائها .ون�شر ثقافة التخل�ص من
املخلفات ال�صناعية ،وتقدم معلومات جديدة و�سيا�سات و�أحدث ما
تو�صلت �إليه التكنولوجيا يف التخل�ص من النفايات ،كما يقوم بعمل
برامج توعية لل�شركات وامل�ؤ�س�سات حول كيفية التخل�ص الآمن
من النفايات ،وتوفري املتطوعني واملعدات الالزمة للتخل�ص منها
وتعتمد اليابان على تكنولوجيا متطورة يف التخل�ص من النفايات
ال�صناعية.
التنامي املت�سارع يف ع��دد امل�صانع باململكه ون���ش��وء امل��دن
ال�صناعية ،يحتم � �ض��رورة التخل�ص م��ن ال�ن�ف��اي��ات واملخلفات
ال�صناعية ب�صورة �آمنة ويف هذا املقام ت�شري عدد من الدرا�سات
�إىل �أهمية تبني �إ�سرتاتيجية بيئية تنفيذية للقطاع ال�صناعي
كجزء ال يتجز�أ من الإ�سرتاتيجية العامة للبيئة ،و�أوليات العمل
البيئي يف اململكة .وعلى هذه الإ�سرتاتيجية �أن ت�ستعني باخلربات
التكنولوجية املتقدمة يف عاملنا املعا�صر .هذا هو املخرج الأمثل
للتخل�ص الآمن من املخلفات ال�صناعية وعدم االعتماد على الطرق
التقليدية من حرق وردم وخالفه .و�ستلحق اململكة بالعامل املتقدم
يف ال�صناعات نف�سها ،بالتخل�ص الآمن من املخلفات ال�صناعية يف
كل املدن ال�صناعية وامل�صانع التي �أ�صبح عددها يتنامى مع مرور
ال�سنوات.
والله من وراء الق�صد ،،
الع�ضو املنتدب

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

