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 البيئة

 

 املشــاكل الصــحية املرتبطــة بالبيئــة يف جمتمعنــا احمللــي كــثرية 

ــر     اجــًد ــاس ويظه ــة الن ــه عام ــا يعرف ــا م ــي لكــل    منه بشــكل طبيع

املالحظني بال استثناء, ومنها ما ال يظهر إال لذوي االختصـاص مـن   

اخلــرباء والراصــدين, وهنــاك العديــد مــن الدراســات واألحبــام يف    

هذا اجملال رصدتها اجلهـات ذات العالقـة بصـحة البيئـة سـواء علـح       

ــا     ــة العلي ــديات أو األمانــات يف املــدن الســعودية, أو اهليئ مســتو  البل

طــوير مدينــة الريــاض, أو علــح مســتو  وزارة الصــحة وقطاعاتهــا  لت

السعودية أو الشركات الكرب   املختلفة أو علح مستو  اجلامعات

)أرامكو( و)سـابك( وغريهـا مـن الشـركات املسـاهمة األخـر        مثل

ــة, إضــاف   ــدرات البحثي ــتو      ةذات الق ــح املس ــة عل للدراســات املختلف

لألمم املتحـدة, وميكـن الرجـوع     العاملي اليت رعتها اجلهات التابعة

ملعرفة املعدالت الدقيقـة   ,لتلك الدراسات املتوفرة لد  تلك اجلهات

  شــك أن اململكــة كمجتمــع ناشــ    للمشــاكل املرتبطــة بهــا, وال  

فيه شيء من االنتقال املفاج  للتقنيـات احلديثـة والتصـنيع     ,ثيحد

لـــًدا واإلنشـــاءات الضـــخمة والزراعـــة احلديثـــة إضـــافة إىل كوننـــا ب

                                                           

 .ُنشر هذا املقال يف إحد  الصحف السعودية 
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برتولًيا منتًجا ومستهلًكا, وما يرتبط بذلك من صناعات كيماوية 

وجـد عنـدنا شـيء مـن العبـث يف البيئـة وعـدم تقـدير          دوغريها, فقـ 

النتــائج لتلــك التحــوالت املفاجئــة يف كافــة القطاعــات املــؤثرة علــح   

ــالي وجــد شــيء مــن االنفــالت والتســيب وعــدم مراعــاة        ــة وبالت البيئ

ــرتب   ــة ومــا ي ط بهــا مــن صــحة اإلنســان ســواء مــن بعــ      صــحة البيئ

القطاعات الكرب  أو من األفراد وإن وجد نـوع مـن الـوعي يف هـذا     

اجلانب مؤخًرا لكن بعد درجات كبرية من التلـوم املـؤثر يف حيـاة    

الناس الذي رمبا كان الكثري منهم غري مدركني ملا يتعرضون لـه  

 ولت ثريه علح صحتهم.

ضحة املرتبطـة بصـحة البيئـة يف    وهناك العديد من املشاكل الوا

مدينـــة الريـــاض, يـــ تي يف مقـــدمتها معاجلـــة النفايـــات ب نواعهـــا       

ــاطل       ــاء و وضــع املصــانع واملن ــات البن ــة, باإلضــافة إىل  لف املختلف

ــذ     ــزين ومنافــ ــتودعات التخــ ــاض, ومســ ــة الريــ ــناعية يف مدينــ الصــ

 التسويل واخللـط يف هـذه املنـاطل بـني اإلنتـاج املسـتهلك  دمًيـا وبـني        

ــا       ــواد البنــاء والكيماويــات وغريه ــاج للمعــدات أو مل مــن املــواد  اإلنت

حـوم أو للمـواد الغذائيـة جمـاور ملصـنع      للَّ اخلطرة, فقد جتد مصنًعا

يتعاطح املواد الكيماوية, أو املواد األخر  امللوثة للهواء يف املنـاطل  

 اجملاورة له إضافة ملراكز التخزين أو التسويل املشابهة. 
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باالسـتخدامات   ةاك بع  املشاكل األخر  املرتبطـ كما أن هن

غــري الصــحيحة للمــواد الكيماويــة الداخلــة يف عمليــات البنــاء ومــا    

 يرتبط بها, أو الزراعة أو النظافة.

إضافة إىل ما نسمعه باستمرار من تلـوم ظـاهر يف اجلهـات ذات    

هــو معــروف  االعالقــة باالســتهالك اآلدمــي كاملطــاعم وغريهــا, ومــ

ــاه الصـــرف   مـــن تلـــوم م نـــاطل كاملـــة يف الريـــاض عـــن طريـــل ميـ

 ــددة  أو تركيزهــا يف منــاطل االصـحي بعشــوائيتها أو بتســريباته 

 سوًسـا لكـل عـابر بـالقرب مـن تلـك        لوثت هواءها تلويًثا كاماًل

املناطل فمـا بالنـا مبـا ال حيسـه اإلنسـان العـادي مـن أثـر لتلـك امليـاه           

 اه اجلوفية الباطنة.و لفاتها يف اهلواء الظاهر أو يف املي

لتلـوم يف مدينـة الريـاض    معينة لدراسة واقـع ا  وال بد وضع  لياٍت

والتحريك واالسـتفادة مـن الدراسـات السـابقة واالسـتعانة      وأسبابه, 

ــدر       ــة الق ــب املدين ــاخلربات اخلاصــة والعامــة يف هــذا اجملــال لتجني ب

املســتطاع مــن التلــوم املــؤثر يف صــحة اإلنســان وحتريــك اخلطــط        

ميــة أو وضــع خطــط جديــدة وفاعلــة قريبــة املــد  وبعيــدة املــد   القد

ــح معاجلــة مشــاكل      ــات وتــدويرها وســرعة العمــل عل ملعاجلــة النفاي

الصــرف الصــحي و ثــاره والنظــر يف أحــوال املنــاطل الصــناعية ومــا    

ــوم   ــن تلـ ــه مـ ــد      ,حتدثـ ــوعي لـ ــر الـ ــتمرار يف نشـ ــافة إىل االسـ إضـ

ــحة الب   ــول صــ ــة حــ ــات املختلفــ ــواطنني والقطاعــ ــجيع املــ ــة, وتشــ يئــ
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التوجهات القائمة لد  األمانة يف هذا االجتاه والرتكيـز عليهـا, ملـا    

 لصحة مع مراعاة حقوق املستثمرين واملواطنني اخلاصة.ل فيه حفٌ 

إن االطــالع علــح التجــارب العامليــة للمجــالس البلديــة يف  تلــف  

شؤونها أمر ميسـر يف هـذا الوقـت, ويفـرتض أن مجيـع مـن خاضـوا        

نتخابــات البلديـــة اطلعــوا علــح جتـــارب اجملــالس العامليـــة     جتربــة اال 

الناجحـــة, يف  تلـــف القضـــايا الـــيت عاجلتهـــا تلـــك اجملـــالس ويف   

ــد    ــل بلـــ ــان لكـــ ــا وإن كـــ ــائر أعماهلـــ ــا وســـ ــا ويف جلانهـــ تنظيمهـــ

خصوصيتها, ولكـل جملـس أنظمتـه وصـالحياته املختلفـة مـن بلـد        

جتــارب  ألخــر, وفيمــا يتعلــل باإلصــالحات البيئيــة الصــحية فهنــاك  

عامليـــة كـــثرية ولعـــل مـــن أحـــدثها التنظيمـــات األخـــرية يف االحتـــاد  

ــنيع     ــن التصـ ــاتج عـ ــا النـ ــي وخصوًصـ ــوم البيئـ ــة التلـ ــي ملواجهـ األوربـ

واستخدام املواد الكيماوية إضـافة ملعاجلـة مشـاكل البيئـة املـؤثرة      

علح الصحة العامة مبختلف أشكاهلا, كما أن العديـد مـن الـدول    

ها جتارب قيمة يف هذا اجملال باإلضـافة لـبع    العاملية الكرب  لدي

الدراســات احملليــة الســعودية الــيت أولــت هــذا األمــر عنايــة خاصــة,   

أن الدراسات والقوانني واألنظمة يف هذا اجملال ليست  يوقي تصور

كافيــة ملعاجلــة مــا ينــتج مــن مشــاكل بيئيــة ناجتــة عــن املمارســات   

ــد مــن وعــ      ــة, بــل الب ــة يف اســتخدام البيئ ي حقيقــي وتنفيــذ  اخلاطئ

يف ح باإلضـافة إىل  اسـبة املقصـرين    صحيح هلـذه األنظمـة واللـوائ   



 

 

 

 

 

 

 أ. د. عبد العزيز بن إبراهيم الُعمري
 

 

72 

ــام بـــ ي    هـــذا األمـــر وتقدميـــه علـــح االعتبـــارات املختلفـــة قبـــل القيـ

مشروعات هلا ضرر علح البيئـة والصـحة العامـة, وقـد اطلعـت علـح       

الكثري من الدراسـات املرتبطـة بتلـوم البيئـة  لًيـا وعربًيـا وعاملًيـا        

أن إحــد  الــدول العربيــة هــي مــن   ــــ مــع األســف الشــديدــــ  تفوجــد

أكثر الدول دراسات وأحبام يف جمال تلوم البيئة, لكنها أكثـر  

البلـــدان العربيـــة تلوًثـــا بيئًيـــا وأســـوأها تطبيًقـــا لتلـــك الدراســــات        

 ملهـم جـًدا  واألحبام, وخرًقا لألنظمة يف هذا اجملال, ولـذلك فمـن ا  

مــن أنظمــة وتعليمــات علــح  تلــف     تطبيــل مــا مينــع تلــوم البيئــة     

األصعدة دون استثناءات  ونشر هذا الوعي لد   تلـف القطاعـات   

, واالستفادة من يف هذا األمر مع مجيع املخالفني واألفراد, واحلزم

 جتارب البلدان الناجحة يف تطبيقات  اية البيئة. 

كمــا ينبغــي إشــراك املــواطن يف عمليــات املتابعــة املســتمرة ملنــع    

يــث البيئــة بآليــات معينــة تتــيح االســتفادة مــن املتطــوعني يف هــذا   تلو

 اجملال للوقاية من تلوم البيئة أو للمعاجلة عند الضرورة.

 

       

 

 


