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ص.ب  68861الرياض 11537
هاتف+966 )011( 8748000 :
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مت طرح عدد محدود من النسخ املطبوعة
عن هذه النرشة ،انسجاما مع جهود معادن
املبذولة لحماية البيئة .إال أنه ميكن تحميل
نرشة مناء من موقع الرشكة اإللكرتوين:
http://www.maaden.com.sa
إن إعادة استخدام كل أو جزء مما هو وارد
يف هذه النرشة من دون إذن النارش يعرض
للمساءلة القانونية.
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ملسة ذهبية لتطوير املهارات
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زراعة الرمث والسدر يف حزم الجالميد
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رشكات التعدين تعزز جهودها
لتحقيق االستدامة

٣٤
الجديد يف عامل
االستدامة
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نأمل بحلول العام 2025
أن نحظى بإعرتاف
مختلف جهات التقيمي
بنا كمؤسسة مستدامة
ً
ً
ورشيكا فاعال يف
أنشطة ومبادرات
املجمتع املحيل

منذ إطالق العدد األول من نرشة (مناء) ونحن
نعمل بجدية عىل ترسيخ ثقافة االستدامة عرب
رشكتنا؛ يك نمضن أن املساهمني يف الداخل
ويف الخارج يستطيعون تحقيق أرباح مستقبلية
ناتجة من التطور واالرتقاء إىل مستويات أكرث
ً
وعيا ودراية باملجاالت االقتصادية والبيئية
واالجمتاعية.
فنحن يف رشكة (معادن) ننظر إىل االستدامة
كعملية أكرث مشولية ،نتخذ فيها سلسلة من
اإلجراءات امللموسة اليت من شأنها تحسني
مجمتعاتنا املحلية ،والحد من اآلثار السلبية
عىل البيئة ،وتحسني طريقة استخدامنا ملواردنا
املتوافرة .ومن املهم بالنسبة لنا أن نتبىن مثل
هذه الرؤية؛ يف ظل التنويه الذي ورد يف تقرير
املنتدى العربي للبيئة والتمنية يف العام 2012
بشأن عدم تحيل الطريقة اليت تعمل بها دول
املنطقة باالستدامة.
لقد أخذنا هذا التنويه عىل محمل الجد،
وعملنا يف العام  2012عىل مراجعة ممارسات
االستدامة يف رشكتنا؛ ورسعان ما أدركنا
أهمية أن يكون لدينا اسرتاتيجية لالستدامة،
وزيادة مبادراتنا ملساعدة املجمتعات املحلية ،وأن
نعزز من تدابرينا الالزمة لمضان االستخدام

نهــــج «معـــــــادن»
2008

2012

فاقت الحاجة للموارد
الطبيعية للفرد يف اململكة
العربية السعودية نسبة
املوارد املتاحة مبا ال يقل عن
 150باملئة ،كما وصلت نسبة
اململكة إىل
املياه املتوفرة يف
ً
مستويات منخفضة جدا.

أجرينا منذ العام 2012
مراجعة ملمارسات
االستدامة يف رشكتنا؛
ورسعان ما أدركنا أهمية
أن يكون لدينا اسرتاتيجية
لالستدامة ،وزيادة مبادرتنا
ملساعدة املجمتعات املحلية،
وأن نعزز من تدابرينا
الالزمة لمضان االستخدام
األمثل للموارد املتاحة.

املهندس /خالد بن صالح املديفر
الرئيس وكبري املدراء التنفيذيني

يف االستدامة..
مجمتعاتنا أوال
2016

2025

2030

لذلك وضعنا اليوم
اسرتاتيجية استدامة
ونفذناها يف مختلف
أقسام رشكة معادن،
وحصلنا عىل شهادة اعمتاد
معيار اإلدارة البيئية آيزو
 ،14001واعمتدنا عدة تدابري
لتحسني إدارة مواردنا.

ترغب (معادن) يف تحقيق
أهداف استدامة مماثلة
وبصورة تامة قبل العام
 ،2030نأمل بحلول العام
 ٢٠٢٥أن نحظى باعرتاف
مختلف جهات التقيمي
بنا كمؤسسة مستدامة،
ورشيكا فاعال يف أنشطة
املجمتع املحيل ومبادراته،
وأن نحقق االستخدام
األمثل للموارد.

وقد وضعنا اسرتاتيجية
جديدة تمشل عرشة
أهداف رئيسية منها
الحفاظ عىل التفوق يف
مجال االستدامة ،وبناء
أفضل القدرات بني فئتنا
من األعمال.
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األمثل للموارد املتاحة؛ لذلك وضعنا اليوم
اسرتاتيجية لالستدامة ونفذناها يف مختلف
أقسام رشكة (معادن) ،وحصلنا عىل شهادة
اعمتاد معيار اإلدارة البيئية (آيزو ،)14001واعمتدنا
عدة تدابري لتحسني إدارة مواردنا.
تركز رؤية السعودية للعام  2030عىل تحفزي
المنو والتنويع االقتصادي املستدام .كذلك
ترغب (معادن) يف تحقيق أهداف استدامة
مماثلة وبصورة تامة قبل العام  ،2030نأمل
بحلول العام  ٢٠٢٥أن نحظى باعرتاف مختلف
جهات التقيمي بنا كمؤسسة مستدامة ،ورشيكا
فاعال يف أنشطة املجمتع املحيل ومبادراته ،وأن
نحقق االستخدام األمثل للموارد .وقد وضعنا
 َعقب رؤية السعودية  - 2030اسرتاتيجية
جديدة تمشل عرشة أهداف رئيسية منها:
الحفاظ عىل التفوق يف مجال االستدامة ،وبناء
أفضل القدرات يف مختلف أعمالنا.
كما تسعى معادن إىل ًأن تتبوأً مكانة
ممتزية ،وأن تكون أمنوذجا مختلفا وأحد رواد
املسؤولية االجمتاعية ،بنهج مغاير يقوم عىل
االستدامة اليت تأخذ بها .وقد أطلقت الرشكة
حزمة من الربامج التدريبية والتأهيلية ألبناء
املجمتعات القريبة منها ،ومن بينها تدريب ()500

شاب سعودي عىل مهارات مختلفة؛ مبوجب
مذكرة تفاهم مع املؤسسة العامة للتدريب
التقين واملهين .ومع استكمال هذا الربنامج
مت توظيف املتدربني لدى مقاويل مرشوع وعد
المشال.
كما أنشأت «معادن» مدرستني للمتزي يف
كل من طريف وعرعر ،مضن مساعيها لتجسيد
مسؤوليتها االجمتاعية بدعم التعلمي من خالل
الربامج النوعية العلمية املتقدمة ،وإكساب
الطالب املهارات املختلفة؛ األمر الذي من شأنه
متكينهم من مواكبة النقلة الصناعية الكربى
اليت ستشهدها املنطقة ،وتعزيز تنافسيتهم
العلمية يف االلتحاق بالجامعات ،وخوض غمار
الحياة.
جانب مستدام آخر ،يعد مرشوع إعادة
ويف
ً
التدوير جزءا من الجهود اليت تبذلها معادن
لتصبح أكرث استدامة ،وتحقق االستخدام
األمثل للموارد .وبالفعل ،فهي متتلك اليوم
واحدة من أكرب مرافق إعادة تدوير علب
األملنيوم للمرشوبات املعلبة يف الرشق
األوسط ،ويقع مقرها يف مدينة رأس الخري
الصناعية يف املنطقة الرشقية.
إن جميع مبادراتنا يف «االستدامة» ،مغلفة

ً
بالتواصل الشفاف الذي أعطاها بعدا آخر،
ونحن نعتقد من منطلق موقعنا كرشكة
رائدة يف السوق السعودية ،وكواحدة من
أكرب رشكات التعدين يف العامل؛ أنه من املهم
تسليط الضوء عن كثب ومبوضوعية ،عىل ما
نقوم به من جهود لتحسني تأثرينا عىل البيئة
واملجمتعات املحلية ،وأن يلمس ذلك املساهمون
يف الداخل والخارج؛ لنمتكن من تأكيد ًريادتنا
يف مجال االستدامة ،وأن نكون منوذجا تحتذي
ٌ
هذا اإلصدار الذي
به مؤسسات أخرىً .وما ً
بني أيديكم إال مثاال عمليا عىل اهمتامنا
بـ»االستدامة» كمنهج عمل.
ً
فلطاملا أظهرت األبحاث أن الناس غالبا ما
يضعون ثقتهم يف املؤسسات اليت تعمل من
أجل تأمني مستقبل أفضل لألجيال القادمة من
خالل مبادرات االستدامة .ونحن نعزتم أن
نكون يف طليعة أصحاب هذه املبادرات؛ لحماية
فرص حقيقية للمجمتعات املحلية.
بيئتنا ،وتوفري
ٍ

أخبار محلية وعاملية عن االستدامة
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«معادن» تستعرض قدراتها يف
االستدامة

ّ
تطورمشاريعالطاقة
السعودية
المشسيةوالرياح

هيئةتطويرالرياضتناقش
مستقبلاالستدامةيف العامصة

ً
تحت رعاية خادم الحرمني الرشيفيني امللك سلمان بدأتالرشكةالسعوديةللكهرباءالعملعىلإنجاز أطلقت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مؤخرا
فعالية(يوميفالرياض)تمضنتمجموعةورش
عددمنالدراساتالعلميةإلعدادخريطةشاملة
بن عبدالعزيز حفظه هللا ورعاه ،وأمام أكرث من
عملخاصةبرؤيةاملدينةاليتتركزعىلتطوير
لعددمناملواقعيفكلمناطقاململكةاليتميكن
 200خبري محيل وعاملي ،استعرضت رشكة التعدين
حمايةالبيئةواستدامةالطاقةوأهدافالعيشيف
العربية السعودية «معادن» خالل املنتدى واملعرض إنتاج الطاقة المشسية فيها ،وذلك مواكبة لـ(رؤية
الرياض.
اململكة .)2030
الدويل السادس للبيئة والتمنية املستدامة الخليجي
حرضحفلافتتاحالفعاليةاليتنظمتهاالهيئة
وأوضحاملهندسزيادبنمحمدالشيحةالرئيس
قدراتها يف تطبيقات «االستدامة» واملكتسبات
يفمقراألمماملتحدةبنيويوركعددمنكبار
التنفيذيللرشكةأنهذاالتوجهبدأعندمادخلت
اليت حققتها من خاللها ،بيمنا نجحت الرشكة خالل
الدبلوماسينيالدولينيواملسؤولنياألمريكيني
املنتدى االسرتاتيجي لالتحاد العاملي لألمسدة الذي الرشكةيفمجالالطاقةاملتجددةبتنفيذمرشوع
ً
َ
والشخصياتالبارزةيفقطاعالتمنية،وكذلك
ف َرسان بقدرة  500كيلوواط؛ ليكون باكورة
جديد
مهين
إنجاز
أقمي يف سويرسا مؤخرا يف إضافة
ٍ
ٍ
ٍ
عرب رشكتها التابعة «معادن للفوسفات» ،متثل يف مرشوعاتها،والذي يعملاآلنبكفاءةتامة.ولفت املهندسإبراهميبنمحمدالسلطانرئيسالهيئة
العليا لتطوير مدينة الرياض .
إىلأنمجلسإدارةالرشكةالسعوديةللكهرباء
حصولها عىل شهادة المضان واالستدامة يف متزي
وقدناقشاملسؤولونمشاريعالتمنيةالراميةإىل
اعمتدمبادراتالرشكةالسعوديةللطاقةاملتجددة
إدارة املنتج من االتحاد العاملي لألمسدة؛ بعد أن
ّ
تطويروتحسنيتنقلسكانالرياضالذينيبلغ
لبناءمحطاتمختلفةالقدراتتعملبالطاقة
استوفت جميع الرشوط ،وحققت املعايري املطلوبة
عددهم   56.مليون نمسة.
المشسيةوطاقةالرياحيبلغإجمايلقدراتها 300
بنسب عالية.
وأوضحالدكتورلينديسنيلسونمستشارالهيئة
وخالل منتدى التمنية الخليجي الذي افتتحه وزير ميجاواط ،وتوفر ما يعادل  525.مليون برميل
ً
العليالتطويرمدينةالرياضيفخطابألقاهبورشة
وقود؛ مشريا إىل أن هذه املحطات سيمت تنفيذها
البيئة واملياه والزراعة املهندس عبدالرحمن الفضيل
ً
العمل ،أن الرياض يف طريقها إىل أن تصبح مركزا
مؤخرا بعنوان« :نقل التكنولوجيا البيئية» استعرض خاللالسنواتاملقبلةبهدفمواكبةالطلب
لالستمثارات الجديدة ،وأعمال القطاع الخاص.
املتناميعىلالطاقةالكهربائيةيفاململكةخالل
املهندس أحمد عجب نور مدير عام االستدامة يف
ً
وقال نيلسون» :منتلك اليوم فرصا استمثارية
معادن يف الورقة اليت ألقاها تطورات «االستدامة» السنوات األخرية.
ً
وأضافالشيحةأنهمنذاإلعالنعنرؤيةاململكة جديدةبفضلمشاريعناالطموحةللنقلالعام،
يف الرشكة ،مربزا اسرتاتيجيتها يف هذا الشأن،
ً
ُّ
يشء عىل املواطنني،

 2030تعمل الرشكة السعودية للكهرباء عن قرب
اليت تهدف إىل تعزيز قدرات املجمتعات املحلية
وينصب تركزينا أوال وقبل  ًكل  ٍ
وكيفية مضان عيشهم وفقا لـ(رؤية اململكة
معالجهاتاملعنيةبوزارةالطاقةوالصناعةوالرثوة
الواقعة بالقرب من مشاريعها ،مع االستخدام
 )2030ونحنبصددتطبيقاملرحلةالتاليةمنالمنو
األمثل للموارد .ولفت إىل أن رشكة معادن ،ومضن املعدنيةلتطويرخططهاومبادرتهالتنفيذمشاريع
االسرتاتيجي يف الرياض».
للطاقةالمشسيةيفاملناطقالمشاليةمناململكة،
اهمتامها بـ»االستدامة» ،اعمتدت نرشة متخصصة
إضافةإىلمشاريعمحطاتالرياحيفالساحل
تغطي التأثري اإليجابي ملشاريع الرشكة يف
الغربي.كمايعملمجلسإدارةالرشكةالسعودية
مجمتعات معادن.
ً
للكهرباء حاليا عىل تنفيذ مرشوع محطة الطاقة
المشسيةيفمدينةاألفالج،والذيجاءنتيجة
مبادرةمشرتكةمعمدينةامللكعبدالعزيزللعلوم
والتقنية.
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ً
ً
لتكون»نيوم» مركزا تجاريا
مستداما
يحظى مرشوع «نيوم» الذي مت اإلعالن عنه مؤخرا
والذي تبلغ قميته  500مليار دوالر بالكثري من املزايا
الفريدة ،مبا يف ذلك تفعيل معايري االستدامة
الكاملة ،واالعمتاد الكيل عىل مصادر الطاقة
النظيفة واملتجددة لتلبية احتياجاته من الطاقة؛
ً
مستخدما معايري االستدامة العاملية اليت متكنه من
القدرة التنافسية ومنط املعيشة.
وستعمل املدينة بالكامل بالطاقة المشسية
وطاقة الرياح ،مبا يمضن بيئة خالية من التلوث .كما
أن البيوت الخرضاء اليت تعمل بالطاقة المشسية،
واملزارع العمودية اليت ستوفر الغذاء للسكان ،متثل
إضافة نوعية الستدامة املرشوع ،الذي سيستخدم
قاطنوه يف تنقالتهم سيارات ذاتية القيادة،
وسيعيشون يف منازل خالية من الكربون.
يقع مرشوع «نيوم» مشال غرب اململكة يف
منطقة متتد بني ثالث دول ،حيث يشمتل املرشوع
أراض داخل الحدود املرصية واألردنية ،مما
عىل
ٍ
يجعل منه أول منطقة أعمال خاصة تجمع بني
ثالث دول ،مصم ليعمل كمنطقة اقتصادية تجارية
مستقلة ،لها قوانينها الخاصة.

م .املديفر يترشف بتسلم الجائزة من يد خادم الحرمني الرشيفني

خادم الحرمني يتوج عطاء «معادن» يف «التنافسية املسؤولة»
ً
قطعت معادن شــوطا كبريا يف اســتدامة أعمالها ،ومتكنت من بناء مزية تنافســية بتطبيق أفضل
املمارســات يف دعم التمنية املســتدامة ،واإلســهام يف تحقيق أهداف اململكة التمنوية واالجمتاعية
واالقتصاديــة والبيئيــة .وتوجــت الرشكــة عطاءهــا يف هــذا املجال ،بالفوز بجائــزة امللك خالد لعام 2017م فرع
التنافســية املســؤولة واليت ترشفت بتســلمها من يدي خادم الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن عبد
العزيــز -حفظه هللا .-
وقــد تســلم الجائــزة ســعادة الرئيــس وكبــر املدراء التنفيذيني م .خالــد املديفر الذي عرب عن اعزتازه
وســبعة آالف موظــف مــن منســوبي الرشكــة بالحصــول عىل هذه الجائــزة اليت تعد من أرىق الجوائز يف
استدامة األعمال.

اتساعها يهدد استدامة حياة اإلنسان
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البصـمة البيئية ..كيف أيقظت
مضــر العامل؟

ٍّ
تحد كبري يواجهه سكان الكرة األرضية يف هذا القرن بالتحديد؛ يف ظل ارتفاع متطلبات الحياة ،وتزايد عدد
ُ
َ
َ
ُّ
العاملي لحماية الطبيعة ()WWF
الجرس الصندوق
السكان ،ومحدودية املوارد الطبيعية .هذا التحدي ق َر َع له
ً
منذ عرشة أعوام ،محذرا من ارتفاع مستوى استهالك البرش ملوارد الطبيعة بشكل يهدد قدرتها عىل
ً
التجديد ،مبينا أن مستوى استهالك سكان الكرة األرضية للموارد الطبيعية يفوق بـ 30يفاملئةاملوارد اليت
ً
تتجدد بشكل طبيعي؛وهومايهددمستقبلاألجيالالقادمة،مطالبامنخاللتقريرهالذيأصدرهعام
2006م ،باتخاذ اإلجراءات الرضورية لتفادي هذه الكارثة .

ازدياد االستهالك = ازدياد البصـمة
منذ أقدم العصور تعامل اإلنسان مع الطبيعة
كمصدر أساس لكل موارده ،وبدا أن العالقة كانت
تصالحية ،أو تكاملية؛ إذ كانت احتياجات اإلنسان
محدودة ،وأثر تعامله مع البيئة محدود بدوره .كما
ً
ً
كان عدد السكان قليال قياسا بسبعة مليارات إنسان
حاليا .فلم يدر بخلده أن يأيت  ٌ
يوم يصبح فيه هذا
ً
املصدر محدودا ،وال يكفي ما لدى األرض من موارد
لتلبية احتياجات هذه املليارات السبعة من البرش
ً
الذين يزتاحمون العيش يف أنحاء املعمورة ،فضال
عن المنو املزتايد يف عديدهم ،والزتايد املضطرد يف
احتياجات كل فرد منهم عىل حدة .
وكان من الحقائق واملسلمات اليت توصل إليها
العلماء عىل مدى سنني طويلة من الدراسات

كوكب آخر!
نحتاج إىل
ً

يردد الكثريون أفكارا متناقلة وشائعة حول تخطي
البصـمةالبيئيةلكوكبناحدوداإلمكاناتالبيولوجية
ً
له منذ أكرث من 20عاما،بلإنبعضهمذهب إىل
ماهوأبعدمنذلك؛وقالإنمنطالحياةاليت
نعيشهاهنايفالسعودية،أويعيشهااملواطن
العادييفالوالياتاملتحدةاألمريكية،تتطلب
ً
كوكبا ونصف كوكب السمترارها!
نعم ..هذاصحيح؛فمنطحياتنااليوممماثل
ً
متاما لطريقة عمل بطاقات االئمتان ورشاء أشياء
المنتلكقميتهاعىلالفور؛إذإناستهالكناملوارد
األرضيفوقالقدرةاإلنتاجيةلها،والحقيقةتخربنا
ً
أيضا أنه كلما ارتفعت قمية بصـمتنا البيئية استدعى
ذلك قلقنا.
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البصـمة البيئية هي تأثري
األفراد أو املجمتعات يف
النظام البييئ ..ويعرب
عنها بنسبة من كمية
األرايض الالزمة للحفاظ
عىل اسمترار تجدد املوارد
الطبيعية

ما هي البصـمة البيئية؟

يفبدايةالتسعينياتبدأباحثونيفجامعة
كولومبيابقياسمساحةاألرضاملطلوبةلزتويد
السكانباملواد الغذائية،واملواردبشكلعامبناء
عىلمعدالتاالستهالكاملتباينةجغرافيا ،وكذلك
قياساملساحةاليتيتطلبهاامتصاصنفاياتهم.
وقد أطلق عىل هذه الطريقة املبتكرة »البصـمة
البيئية»  ، Ecological Footprintوتقاس بالهكتار.
إذن،فالبصـمةالبيئيةهيتأثرياألفرادأو
املجمتعاتيفالنظامالبييئ،ويعربعنهابقياس
مساحةاألرضاملطلوبةلزتويدالسكانباملواد
واملواردبشكلعامبناءعىلمعدالتاالستهالك
املتباينةجغرافيا،وكذلكقياساملساحةاليت
يتطلبهاامتصاصنفاياتهم .وكلماازداداستهالك
املواردالطبيعية؛اتسعترقعةبمصةاإلنسانعىل
األرض.وقدطورهذهاملفهومالخبريالسويرسي
ماتيسواكرناجلاملديرالتنفيذيلشبكةالبصـمة
اإليكولوجيةبالتعاونمعالربوفيسوروليامرايس
يفجامعةبريتشكولومبيا.وقدقامابتطوير
معيارلقياسمعدالتالبصـمةالبيئية،يستفادمنه
يف:تقيمياملواردالبيئية،ومراقبتهاوإدارتها،ومعرفة
املخاطراملرتبطةبالعجزيفاملواردالبيئية،ووضع
السياساتالكفيلةباملحافظةعليها،وقياسمدى
التقدم نحو األهداف املحافظة عىل املصادر البيئية.

والبحوث يف هذا الجانب ،أنه كلما ازداد استهالكنا
واستزنافنا للموارد؛ كلما كربت بصـمتنا عىل األرض.
ً
وعالوة عىل ذلك تشري البصـمة إىل مدى استدامة
منط عيش سكان دولة محددة ،ومدى تأثريهم
ورضرهم عىل كوكب األرض ،بعد مقارنة استهالك
املوارد الطبيعية مع قدرة األرض عىل تجديد هذه
املوارد ،وهو ما يطلق عليه (القدرة البيولوجية).
وهذه القدرة تعين قدرة نظام بييئ معني عىل
إنتاج موارد طبيعية صالحة لالستخدام ،يف الوقت
ذاته الذي يقوم فيه هذا النظام بامتصاص املخلفات
الناتجة من ذلك االستخدام ،مث تحويلها إىل موارد
ً
ً
قابلة لالستخدام مجددا .متاما مثل الغابات اليت
متتص مخلفاتنا الكربونية؛ فهي تتغذى عليها؛ لتصبح
صالحة الستخدامنا من جديد .
وبتعبري أكرث دقة؛ فإن البصـمة البيئية تكشف
لنا الضغوط البرشية عىل األرض ،واليت جاوزت
الحدود املمسوح بها؛ فكل الحقائق اليت أثبتها العلماء
واملختصون تصل بنا إىل نتيجة حمتية ،مفادها أن
قدرة كوكبنا عىل التجدد مل تعد مواكبة للطريقة
اليت نستهلكه بها؛ فنحن كمستهلكني  ّ
نحول
ّ
برسعة تفوق الوقت
مواردالطبيعة إىل مخلفات 
ٍ
الذي تحتاجه إلعادةتحويلهاإىلموارد جديد،وإذامل
ً
نتخذ اإلجراءات الرضورية عىل املستوى العاملي :دوال
ً
ً
ورشكات وأفرادا؛ فإن العواقب ستكون حمتا وخمية .

احسب بمصتك البيئية
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ً
هلسألتنفسكيوما:كمتبلغ
بمصيت البيئية؟

إذاماأردتحساببصـمتكالبيئية؛فإنعليك
ً
أن تحسب تقديريا كمية غاز ثاين أكسيد
الكربونالذيتطلقهيفالجو،أنتوسيارتك
وأجهزةالتكييفيفمزنلكومكانعملك،
ً
إضافة إىل األجهزة اليت تطهو فيها وجباتك
اليومية،ونوعيةالسكنالذيتعيشفيه،
ونوعيةالغذاءالذيتتناوله .ويفاملقابلحاول
أنتجدلنفسكمساحةخرضاء،فيهامجرى
مايئ،ميكنهاأنتعيدتحويلهذهالكميةمن
ثاينأكسيدالكربونإىلأوكسيجني .إذامتكنت
منذلكفلنيبقىعليكإالأنتقيسهذه
املساحة الخرضاء؛ لتعلم ما هي بصـمتك البيئية.
ً
وميكن حساب بصـمتك تقريبيا بشكل أكرث
ً
ً
سهولة وبساطة عرب املوقع اإللكرتوين التايل:
http://ecologicalfootprint.com/

كيف تحسب الدول بمصتها البيئية؟

حنيأرشناإىلأهميةالبصـمةالبيئيةيفتحديدها
مصريملياراتالبرشالذينيعيشونيفأنحاء
املعمورة،فإنالسؤالاملطروحاآلنهو:كيفميكننا
أن نعيش مضن نطاق قدرة كوكبنا وإمكاناته؟
يكنجيبعنهذاالسؤال،بكلتعقيداته
ً
ً
ً
ً
وإحصاء دقيقا
وتشعباته ،علينا أوال أن نقدم تصورا
ً
ملا ميكن لألرض أن تقدمه مقارنة مبا نأخذه .ووصوال
إىلهذهاألرقام؛ابتكرالخرباءأداةمحاسبية،ميكن
استخدامهالحسابأمناطاالستهالكالخاصةبدولة
معينة أو مدينة أو رشكة أو حىت فرد.
ً
وليك نبدأ اإلجابة عن هذا السؤال؛ فإنه لزاما
ً
إحصاء مبا ميكن لكوكبنا أن يقدمه
علينا أن نقدم
ً
مقارنة مبا نأخذه منه بالفعل؛ لذلك اعمتد خرباء
البيئةواالستدامةمعادلةبسيطةيفحسابهم
للنتائجاملحليةهي(:االستهالكالصايف =اإلنتاج +
االسترياد – التصدير).
ُ
أماعىلصعيدالدولوالرشكات؛فتجرىالعملية
بحساباتمختلفةومعادلةأكرثمشوليةُ ،ينظرفيها
إىلالخصائصالطبيعيةلكلدولة؛مامينحهاإنتاجية
عاليةبالنظرإىلطاقتهاالبيولوجية؛إذيجمعفيها
ُمجملكمياتاملياهوالغذاءومساحاتاألرايض
إلنتاججميعاملوارداليتتستهلكهاواستيعاب
جميعالنفاياتاليتتنتجها،بيمناوحدةالرقمالناتج
من هذه العملية الحسابية يقاس بـ»هكتار عاملي«،
(الهكتار يساوي 10000م.)²
وتنقمسهذهاملساحاتاليتتدخليفعملية
حسابالبصـمة،إىلستةأنواعمناملناطق
هي:األرايضالصالحةللزراعة،املراعي،الغابات،
ّ
املحيطاتأوالبحارواألنهار،األرايضاملغطاةباملباين،
الطرق،األرايضالالزمةلمنوالنباتاتالقادرةعىل
امتصاص ثاين أكسيد الكربون.
ً
ومثاال عىل هذه املعادلة :متتلك دولة مثل
الربازيلأوإندونيسياطاقةبيولوجيةأعىلمن
السعودية؛لمتتعهابغاباتمطرية؛ممامينحها
ً
تلقائيا إنتاجية أعىل من بيئة السعودية الصحراوية
اليت تشكل أربعة أخماس مساحتها الجغرافية.

أرقام مفزعة

ً
مناملؤكدأنحساباتالبصـمةالبيئيةحيويةجدا؛
إذترتجمالنظرياتوالفرضياتإىلواقع،وهي
لغةاألرقام.ويفهذااملجال،تتوىلشبكةالبصـمة
العاملية (-،)Global Footprint Networkوهي
منظمةدوليةغريربحيةألبحاثاالستدامة،-
تعزيزالقراراتوالسياساتالواعيةاملستدامةيف
عاملمحدوداملوارد،باإلضافةإىلتحديثحسابات
البصـمات البيئية الوطنية ألكرث من  220دولة
ً
سنويا؛فتقارنبنيالطلبعىلاملواردوالخدمات
اإليكولوجية (أيبصـماتها)،وكميةهذهاملوارد
والخدماتاملتوفرةداخلحدودها (أيقدرتها

أفكار لتوطيد العالقة بكوكبنا األزرق
مقابل :كل طن من الورق ُيعاد
تدويره

مقابل :كل كيلوغرام من
البالستيك ُيعاد تدويره

الضغوط البرشية عىل
األرض تجاوزت الحدود
املمسوح بها فكل الحقائق
اليت أثبتها العلماء
واملختصون تصل بنا إىل
نتيجة حمتية مفادها أن
قدرة كوكبنا عىل التجدد مل
تعد مواكبة للطريقة اليت
نستهلكه بها

ً
نوفر :لرتا من النفط  2.5 +كيلوغرام
من ثاين أكسيد الكربون

نوفر :طاقة كافية لتشغيل جهاز تلفاز
لـ  6ساعات متتالية

مقابل :كل قنينة زجاجية ُيعاد
تدويرها

نوفر :طاقة كافية لتشغيل مصباح
إنارة بقوة  100واط ملدة  4ساعات
متتالية

مقابل :كل مصباح ذيك ُيستبدل
بآخر تقليدي

ً
ً
نوفر 112 :رياال سعوديا كتكاليف
كهرباء طوال حياة املصباح  +خفض
انبعاثات الكربون

نسخة من
مقابل 280 :مليون ً
الصحف ترمى أسبوعيا يف الواليات
املتحدة

نحمي :نصف مليون شجرة من القطع

ً
البيولوجية) .ويختلف أداء كل دولة عاما تلو اآلخر،
ً
ً
ً
لكن اتجاها واحدا ما زال مهمينا منذ عقود ،وهو أن
البرشية تتطلب قدرة بيولوجية تفوق  51.ضعف ما
يستطيع كوكبنا تجديده.
وتشريالبياناتالصادرةعنالشبكةإىلأن
العامليستهلكيفأقلمنمثانيةأشهرماتولده
األرضمنمواردخاللعام؛إذيلجأالعاملإىلتلبية
متطلباتهواحتياجاتهالبيئيةيفالشهريناألخريين
عرباستزنافاحتياطياملواردالطبيعية،والتسبب
ً
تاليا يف انبعاث املزيد من غازات الدفيئة ،وتراكمها
يف الغالف الجوي ،ونضوب مصادر الحياة كاملياه.
وبالعودةإىلالهكتارالعاملي،فإنوليامرايس
عاملالبيئةالبرشيةسلطالضوءقبلأعوامعىل
ما أمساه (االستيعابية اآلنية لألرض)؛ إذ قمس ناتج
األرضالسنويمنمياهوغذاءوطاقةعىلعدد
سكاناألرض،وتوصلإىلأناملعدلالعادلللفرد
الواحديفعرصناالحايليبلغهكتارينعاملينياثنني
للفرد.
أماالتقديراتواإلحصاءاتالحديثة،فتشريإىل

أن معدل الهكتار العاملي يف الهند يبلغ ٨٩.٠للفرد،
ويف أفريقيا  ،٣٧.١ويف الصني  ,2ويف أوروبا ٤,٤٥
ويف بريطانيا  ٣٣.٥بيمنا يبلغ يف أمريكا  ٤٢. ٩؛ ما
ً
يعين -وفقا لرايس -أن عدد السكان الذين ميكن
للكرة األرضية استيعابهم فميا لو كان معدل الهند
الوارد أعاله هو املعدل املوحد عامليا ً،هو ١٥مليار
نمسة،بيمنالوكاناملعدلاملوحدهومعدلبريطانيا
الستوعبت األرض  ٥.٢مليار إنسان فقط ،و ٥.١
مليار لو كان املعدل هو معدل أمريكا.
أضفإىلذلك،أناالستهالكالعاملييفازدياد،
وأن معدلاالستهالكالبرشييفوققدرات
الطبيعةعىلاإلنتاج،وإذااسمترالوضععىل
هذهالوترية؛فإنسكاناألرضالذينسيصل
عددهم إىل نحو تسعة مليارات نمسة عام 2050م
سيحتاجونإىلضعفاإلنتاجالذيميكنلكوكبنا
أن يوفره.
ومايزيد املشكلةماكشفتعنهاملنظمةالعاملية
للحياة الربية  WWFعندما قالت« :إن أكرث من
نصف الحيوانات الربية عىل سطح األرض خالل 40
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مقابل :كل علبة مصنعة من
األملنيوم ُيعاد تدويرها

نوفر 7000 :غالون من املياه  380 +غالون
منالزيت +طاقةكهربائيةكافية
لزتويد مزنل ملدة  6أشهر كاملة

12
العدد الثاين | ٢٠١٨

يف عام 2010م أطلقت
(معادن) بطاقة األداء
البييئ ومؤرشات األداء
الرئيسة للبيئة واليت
تقيس األداء البييئ لكل
مناجم ومواقع الرشكة
ً
ً
شهريا ويمت تحديثها سنويا
لمضان نجاح عمليات
الرشكة الحالية ..واآلن
تتجه (معادن) إىل تطبيق
منهجية إدارة البصـمة
البيئية لتمضن نظرة
مشولية لألداء البييئ

ً
عاما بني  1970و2010ماختفت؛إثرتزايدالنشاط
ويفاململكةكذلك  69.مليون هكتار من
البرشي ،وسوء استغالل موارد األرض» .وألقت
الجرفالقاريواملياهالداخليةلدعممصائد
بالالمئةعىلسكانالدولالغنيةالذينترتفع
األمساك.وإذاماأخذنايفاالعتبارالفروقبني
ً
بصـمتهم البيئية مبعدل خمس مرات مقارنة ببصـمة معدالتاإلنتاجاإلقلمييةبالنسبةلألرايضالزراعية
ً
الدول الفقرية.
واملراعي والغابات ومصائد األمساك مقارنة
مبستوياتاإلنتاجالعامليةاملقابلة؛فإنإجمايل
البصـمة البيئية للسعودية
القدرةالبيولوجيةللسعوديةهو  117.مليون
الحديثعنالبصـمةالبيئيةالعامليةيصيبنابالفضول هكتارعاملي،وهوأقلبكثريمنبصـمتهاالبيئية
ملعرفةالبصـمةالبيئيةللسعودية .إنآخرالتقارير
اإلجمالية البالغة  104ماليني هكتار عاملي ،وبالتايل؛
واإلحصاءاتكشفتأناململكةتحتلمساحة
فإنمعدلالبصـمةالبيئيةللفرديقدربنحوأربعة
 6185.مليون هكتار من األرايض املنتجة واملياه .
هكتارات؛أيضعفاملعدلالعادلللبصـمة
وتبلغحصة الغابات منتلكاملساحة 977ألف
البيئيةالعاملية؛مايشريإىلأناالستهالكيف
ً
هكتار،واألرايضالزراعية  73.مليونهكتار،
السعودية بشكله الحايل غري مالمئ للتكرار عامليا
يف حني تبلغ مساحة املراعي 170مليونهكتار،
بشكلمستدام.لذلككانتالدولةحريصةعىل
وتستحوذ البنيةالتحتيةاملبنيةيفمختلفاملناطق
مراقبةالبيئةوالحفاظعليهامنأجلاإلنسان،
عىل  41.مليون هكتار.
ونقاءكوكباألرضمناآلثارالسلبيةاليتتفرزها

البيئةغريالنظيفة؛فكانلربنامجالتحولالوطين
 ،2020ورؤية اململكة  2030توجهات يف هذا املجال؛
فجاءتالرؤيتانلتؤكداأهميةالحفاظعىلالبيئة
واملقدراتالطبيعية،والغطاءالنبايت؛لتقليل
البصـمة البيئية.

ما سبب ارتفاع البصـمة البيئية
للسعودية؟

اليخفىأناململكةالعربيةالسعوديةذاتطبيعة
ً
صحراوية ،وموارد طبيعية محدودة ،خصوصا املياه
العذبة،لكنهاتعتربمنالدولاليتتمتتعبناتج
محيلومستوىمعيشةمرتفعني .والحفاظعىل
هذا املستوى املعييش-رغم ظروف البيئة القاسية-
يتطلب كمية هائلة من الطاقة واملوارد الطبيعية.
فعىلسبيلاملثال،نحتاجإىل الطاقة للتكييف
يفتربيدمنازلنا،ومدارسنا،وجامعاتنا،ومكاتبنا،

بمصة (معادن) البيئية
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وقدوضعتاألمماملتحدةواملنظماتغري
ومصانعنا،كماأننابحاجةإىلالسياراتاملكيفة؛
ً
ً
الحكومية العاملية حلوال وأهدافا اسرتاتيجية،
لتنقالتنايففصلالصيفالحار؛فامليشمسافات
طويلةأمريفغايةالصعوبة .كمانحتاجإىلالسلع تتشابهيفممضونها،وتهدف -يفمجملها-إىل
تحسنيالبصـمةالبيئية،عربدعماالبتكاراتاليت
املستوردةمنمختلفدولالعاملالستدامةأمناط
استهالكناومنونااالقتصادي .والتنتهيالقامئةعند تحدمنانبعاثاتثاينأكسيدالكربونويفتوفري
ِّ
الطاقة ،وتبن ممارسات األبنية الخرضاء ،وتوفري
هذاالحد،بلهناكاملزيد .كلذلكيأيتبتكاليف
بيئيةضخمة،وملتكنلدىالجميع -حىتوقتليس سلعومنتجاتوخدماتذاتبصـمةبيئيةأقل،
ببعيد -املعلوماتالكافية،أوالخياراتأوالتقنيات واالهمتاممبعالجةاملياهوإعادةتدويرها،إضافةإىل
ً
اليت تساعدنا يف أسلوب عيش أكرث وعيا ملا نقوم ب البحثعنبدائلأخرىملحطاتتحليةاملياهوتوليد
الكهرباءتعملبالطاقةاألحفوريةواملتجددةمثل
استهالكه.
الطاقةالمشسية،والرياح،واملدالبحريواألمواج،
لكنالسؤال:ماالذيتفعلهالدوللتخفيض
والطاقة الحرارية لجوف األرض.
بصـمتها البيئية؟
ً
خليجيا،برزتاإلماراتيفهذاالجانب؛إذ
األمربسيطوسهل،لكنهيحتاجإىلإرادة
وتكاتفوبذلاملزيدمنالجهد؛فالتفكرييفكمية أطلقتمبادراتمختلفةلمضاناستدامتهاوحساب
ً
ً
بصـمة الدولة ،واليت بلغت  59.هكتار عاملي للفرد
استهالكنا يجعلنا أكرث حرصا وانتباها يف ترصفاتنا
ً
ً
عام 2008م ،وبدأت باالنخفاض تدريجيا؛ سعيا إىل
اليومية،والبدايةيفمراقبةالبصـمةالبيئيةللفرد
ً
تحقيق أسلوب معيشة أكرث استدامة.
أوال،مثالرشكات،فالدولةبكلمفاصلها،والعمل
أماعىلمستوىالفرد،فميكنتخفيضبصـمته
كمجمتع واحد.
عربترشيداستهالكالطاقة،وإعادةالتدوير،
قبل أن تفلس الطبيعة
وحفظالنعمة،واتخاذقراراترشاءأكرثحكمة.
إنالتطورالتقينوالثورةالصناعيةاستهدفا
وليكنخيارههورشاءمنتجاتمستدامةذات
مخزوناملواردالطبيعية؛حىتباتتاليوممعدالت موادتغليفأقل؛إذتتطلبهذهاملنتجاتمقدار
االستهالكحولالعاملمخيفة،وأصبحتالدول
طاقةأقليفإنتاجهاونقلهاوتعبئتها؛مايعين
ً
ً
تعاين شحا يف املياه ،فضال عن تهديد أكرث من  70يف أنتأثريهايفالبيئةهوبالتأكيدأقل؛لذلكيجب
املئةمنأنواعالنباتاتباالنقراض،كسببمبارش
عىلاإلنسانتغيريعاداتهيفتناولالطعام،
للتلوث والتغري املناخي وتشويه املسطحات الخرضاء .واالستغناء عن السفر والتنقل يف غري محله.

ْ
َد َر َجت العادة أن تتناول رشكة (معادن)
يفتقريرهاالسنوياألداءالبييئألعمالها
واملناطق املحيطة بها؛ إذ أطلقت عام 2010م
بطاقةاألداءالبييئ،ومؤرشاتاألداءالرئيسة
للبيئة،واليتتقيساألداءالبييئلكلمناجم
ً
ً
ومواقعالرشكةشهريا،ويمتتحديثهاسنويا؛
لمضاننجاحعملياتالرشكةالحالية،ومواصلة
تطويرمشاريعهااألخرى،وذلكمنخالل
استخداماملنهجيةالعامليةللبصـمةالبيئية
وتعديلها؛لتتوافقمعالطبيعةالصحراوية،
ً
خصوصا فميا يتعلق باملاء والصحراء.
ومنخاللهذهاملنهجية،وبالتحديديف
عام 2013م،قامت (معادن)بدراسةالبصـمة
البيئية؛إذمتمسحكلاملواقعالتشغيلية
ً
للرشكة من خالل املنهجية العاملية وفقا
السرتاتيجية (معادن)اليتتهدفإىلتطوير
بصـمتها البيئة؛ فكانت النسبة  50يف املئة
للمياه ،و 49يف املئة للطاقة .ويف نهاية العام
2016موضعت (معادن)خطةعملمستقبلية
فميايخصالبصـمةالبيئيةلتحديداألهداف
العامة؛منأجلالوصولإىلنتائج
إيجابية.
وألهميةالعالقةمعاملجمتعاتاملحلية
املحيطةمبواقعمشاريعالرشكة،تسعى
(معادن) بصفة مسمترة إىل تخفيض اآلثار
البيئية،واالستمثاريفالبحوثاملتخصصة،
والتقنياتوأنظمةتكنولوجيااملعلومات
لقياسالبصـمةالبيئيةللرشكة،وتوفريقاعدة
انطالقلوضعأهدافمنشأنهاتحسنيهذه
البصـمة.
كماعملت (معادن)عىلتعديلاملنهجية
األساسيةالحتسابالبصـمةالبيئية؛إذأدخلت
الصحراءيفآليةحسابالبصـمةالبيئية،
وأكدت-منخاللالتعديل -أنالصحراءأرض
منتجةيجبأنتدخلاآلليةعىلغرارالدول
األخرىاليتفيهاصحارىمثلأسرتاليا .كما
تحرص (معادن)عىلاملشاركةيفاملؤمترات
واملنتدياتالعامليةيفمجالالبصـمةالبيئية؛
منأجلاالستفادةمنهذهاللقاءاتالعلمية
املتخصصة.

14
العدد الثاين | ٢٠١٨

توظيف مقدرات
الطبيعة لتوفري
امليا ه

تاريخ األرايض الرطبة

ً
ُ
وفقا للباحث هوفمان وآخرين؛ فقد استخدمت
ً
األرايض الرطبة الطبيعية تاريخيا كرمافق مالمئة
للتخلصمنمياهاملجاريوالرصفالصحي.
واختارالباحثونماقامبهالعاملاألملاينالدكتور
كايث سيديل يف عام 1952م؛كتجاربأوىلحول
إمكانيةاستخدامنباتاتاألرايضالرطبةملعالجة
مياه الرصف الصحي.
وبحلولالتسعينيات،ازدادعدداألرايض
الرطبةالصناعيةبرسعةفائقةمعانتشارتطبيقها
كوسيلةملعالجةالكثريمنأنواعاملياهاملستخدمة
مثل تلك اليت تنتجها الصناعة.
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استطاعتاألرايضالرطبة
االصطناعية عىل ِّ
مر السنني أن تثبت
نفسهاكطريقةشائعةملعالجةمياه
الرصفالصحي .ويعدنظاممعالجة
املياه العادمة ()NEWTالذيتستخدمه
معادن منذ عام 2013ميفمجمعها
لألملنيوم- ،مرشوعهااملشرتكمع
رشكة ألكوا ،-أبرز مثال عىل ذلك.

وقد متالتطرقإىلنظام(معادن)بالتفصيليف
العددالسابقمنمجلة”مناء”،لكننامازلناندرك
أهميةاستكشافسببمنوهذهالتكنولوجيا
يفأنحاءالعاملعىلمختلفاملستويات.ويفحني
استحدثت (ألكوا)أحدأكرثأشكالتكنولوجيا
ً
األرايضالرطبةاالصطناعيةابتكارا،واليت
تستخدمهامعادن،إالأنهماتزالهناكحاالت
أخرىكثريةتستخدمفيهاأنظمةمماثلة
ومتطورةبالقدر نفسه،سواءعىلاملستوى
الصناعي أو املدين.

طريقة ملعالجة املياه الطبيعية

وقال أحمد عجب نور مدير عام مضان االستدامة
املؤسسيةيفرشكةمعادن:إنتطبيقنظام
معالجةاملياهالعادمةيفمجمعمعادنلألملنيوم،
ً
جاء استجابة لتحديات استهالك املياه يف اململكة.
وأضاف ،كاناملرشوعمبثابةفرصةعمل
قويةلرؤيةمائيةمستدامةتقللمنمدخالت
املياه،وتعودبأعىلالنتائجمنإعادةتدوير
املياهالعادمة،والوصولإىلالرقمصفرمن
املياه املهدرة.
وأوضحعجبنورأنالهدفمنتطوير
ً
النظاميكمنيفشقني :أوال،تقليلمدخالت
املياهوالطاقةمنمحطةتحليةاملياهعنطريق
استخداماملياهاملعادتدويرهابدرجةعالية
ً
الجودة ،وثانيا ملعالجة مياه الرصف بطريقة
مستدامةومبتكرةوفاعلةمنحيثالتكلفةدون
استخداماملوادالكمييائية .وفميايتعلقبالسبب
األخري،يتفقالباحثونعىلأناألرايضالرطبة
ً
ً
االصطناعية توفر بشكل عام خيارا مستداما
ملعالجةاملياه.وعىلسبيلاملثال،فقد أبرزغونرت
النجرغرابرمنجامعةاملواردالطبيعيةوعلوم
الحياةيففيينا،عدةمزايارئيسةلهذهاألنظمة،
منها:
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•تساهمكفاءةاملعالجةالعاليةلألرايضالرطبة
االصطناعية يف تعزيز الصحة والنظافة الصحية.
•تخولاألنظمةحمايةالبيئةوإنقاذاملوارد
الطبيعية.
ً
ً
ً
• تعد حال تقنيا بسيطا سهل التشغيل ،وتسهل
املحافظة عليه.
• ميكن تنفيذ هذه األنظمة بتكاليف معقولة.
• تكاليف تشغيلها وصيانتها منخفضة.
•وألنهاتقنيةمعالجةطبيعية؛فإناألرايض
الرطبةاالصطناعيةتمتتعبقبولاجمتاعيوثقايف
ً
ً
ً
عال ،وميكن أن تكون حال تكنولوجيا مناسبا.
ٍ
ّ
ويعرفالنجرغرابرعمليةمعالجةاألرايضالرطبة
االصطناعيةبأنها“ :نظممعالجةمياه ِّ
تحسنمن
عملياتاملعالجةاملوجودةيفالبيئاتالطبيعية”.
وبعبارةأخرى؛فإنهاتعيدتوفريالظواهرالطبيعية
اليتتقوممنخاللهابيئاتاألرايضالرطبة
ً
ً
مبعالجة مياه الرصف الصحي ،وتقدم بديال صالحا
لألساليب القامئة عىل استخدام الخزانات.
ويضيفالنجرغرابر”:عىلوجهالتحديد،يعدهذا
ً
ً
النظام نهجا هندسيا يجمع بني العمليات الطبيعية
والكمييائيةوالبيولوجيةاليتتحدثبشكلطبيعي
لتحسنيطرقإزالةامللوثاتالكمييائيةالعضوية
وغريالعضويةاملستهدفةبشكلفاعل،بتكلفة
أقلبكثريمنتقنياتاملعالجةالقامئةعىلالخزانات
امليكانيكيةالتقليدية.وهذهالعملياتاإليكولوجية
املعززةتستخدمالمشسوالرياحكمصادرللطاقة
ً
األولية .وتكون النتيجة نظاما ال يولد الروائح ،كما
يوفر مناظر طبيعية جميلة”.

ً
لعب نظام معالجة املياه العادمة الطبيعية دورا البناءاملدين.وتتحققوفوراتتشغيليةمن
ً
أساسيايفالحد -بشكلكبري -منهدراملياه
خاللتقليلاملشغلني،وعدموجوداستخدام
يفعملياتاألملنيوممبرشوعمعادنو(ألكوا)يف كمييايئ،واستخداممنخفضللطاقة،وعدم
رأس الخري ،من خالل معالجة ما يصل إىل 54.
هدر الرواسب.
ً
مليون لرت من املياه يوميا.
•إدارةاستدامةاملياهالعادمة :بفضل كل
فقد قامت (ألكوا)،وهيرشكة امريكية
الخصائصاإليجابيةاليتيوفرهانظاممعالجة
عمالقةلصناعةاألملنيوم،بتطويرهذاالنظام
املياهالعادمةمنخاللإدارةاملياهالعادمة
ً
ً
يفمركزالتكنولوجياالتابعلهايفبيتسربغ،
بشكل مركز؛ فإن النظام ميثل نهجا مستداما
ًٍ
ونرشتهيفمختلفاملرافقيفكلأنحاءالعامل
حقيقيا.
عىل مدى السنوات الخمس عرشة املاضية.
وأضافعجبنورأنالنظامساعد(معادن)
ً
ووفقا ملدير مضان االستدامة املؤسسية أحمد يفتحقيقأهدافاالستدامة؛إذإنهيتوافق
عجبنور“ .عولجت بنجاحمجموعةواسعة
معهدفمعادناملستداماملمتثليفالحفاظ
مناملوادالكمييائيةالعضويةوغريالعضوية،
عىلاملياهوالطاقةيفالبيئةالصحراوية
مبايفذلكاملوادالغذائيةومسبباتاألمراض
السعوديةمنخاللمعالجةكلأنواعاملياه
واملعادنالثقيلةوالزيوتوالشحوم.وتحتوي العادمةالناتجةمنعملياتمعادنلألملنيوم،
املياهاملعالجةعىلتركزياتسائلةقريبةمن
وبجودةتتجاوزاملعايريالتقليدية .كمايلبي
مستويات الكشف التحلييل أو دونها”.
النظامهدفمعادنلألملنيوماملمتثليف
وأشار إىلأننوعيةمياهالرصف ُمعالجة
التخلصمنهدراملياه،وإعادةاستخداماملياه
مبستوىعالومناسبإلعادةاستخدامها؛
املعالجة بنسبة .% 100
ومناملؤكدأننظاممعالجةاملياهالعادمة
حيث يستخدممايقربمن 60إىل  % 80من
هوأحداألمثلةعىلالنهجاملبتكرالذيتعمتده
املياهاملعالجةيفعمليةالتعويضعناملياه،
معادن ،بالتعاون مع رشكائها؛ ِّ
للحد من نسبة
بيمناتستخدمالنسبةاملتبقية  % 20-40للري يف
الهدر وتأثريه البييئ ،ولتحسني سجل استدامتها.
املوقع .
ً
ويعد نظام معالجة املياه العادمة -فضال
عنقدرتهالكبريةعىل استيعابأيتوسع
مستقبيللعملياتاألملنيوميفرأسالخري-
ً
ً
ً
واحة جميلة تجتذب الحياة الربية ،وخصوصا ال
طيور.
أما الفوائد األخرى فميكن تلخيصها يف التايل:
•القدرةعىلالتعاملمعمعدالتتدفق
متفاوتةعىلنطاقواسعوتركزيات
كمييائيةمؤثرة :فقدأظهرنظاممعالجةاملياه
العادمةمرونتهيفالتعاملمعنطاقاتتدفق
واسعة،إىلجانبتقلباتمستوياتالرتكزي
الكمييايئواسمتراريتهيفإنتاجمياهمعالجة
عالية الجودة؛ مبا يمتاىش مع متطلبات الجودة ال
مطلوبة.
•انخفاضالتكاليف :فبفضلالتمصميالجديد
املبتكرللنظام؛فإنالتكاليفالرأمسالية
ً
وتكاليف التشغيل أقل مقارنة بالنظم
التقليديةاليت تعمتدعىلالخزانات.ويمت
تحقيقوفوراترأساملالمنخاللإنهاء
االعمتادعىلالخزاناتالواسعةواألنابيب
واملضخاتواملباين،والرتكزيعىلاالستفادةمن
ً
مواد البناء املحلية؛ إذ يعمتد التمصمي أساسا عىل
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ّ
يعرف النجرغرابر عملية
معالجة األرايض الرطبة
االصطناعية بأنها “نظم
معالجة مياه ِّ
تحسن
من عمليات املعالجة
املوجودة يف البيئات
الطبيعية”.

نظرةعامةعىلنظاممعالجة
املياه العادمة NEWT

معالجة عرب  3خطوات
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ً
وتنقمس أنظمة األرايض الرطبة االصطناعية عادة
إىلواحدةمنفئتني :التدفقتحتالسطح،
والتدفقالسطحي؛إذ ُيصنفنظاممعالجةاملياه
العادمة -عىلسبيلاملثال-منالفئةاألوىل؛
وذلكألنمستوىتشغيلاملياهفيهيقومعىل
أربع بوصات تحت مستوى السطح.
ومعذلك،فإنأنظمةاألرايضالرطبة
ً
االصطناعية تتبع عموما نفس عملية املعالجة من
خاللدمجاألدواتالطبيعيةمثلالنباتاتالرطبة
الستهدافملوثاتمحددة،ومترعمليةاملعالجةيف
مراحل ثالث:
- ١إزالةاملوادالصلبةيفنظاماملعالجة
ً
الالهوائية :وهياملرحلةاألوىلواألكرثدقةيف
ً
ً
املعالجة،وتتمضنتفتيتاالهوائياللموادالعضوية،
وإزالةاملعادن،وتسويةاملوادالصلبةغريالقابلة
ن %70
للتحلل.ويتحققيفهذهاملرحلةمايقربم 
إىل % 90منتفتيتاملوادالعضويةالصلبة.ويمت
ً
تخفيضمستوىتوليدالرواسبالطينيةمقارنة
معالنهجالتقليديالذييستخدمالصهاريج.
- ٢املعالجةالبناءةلألرايضالرطبة (:)CTW
توفرهذهالخطوةمعالجةبيولوجيةإضافية
للملوثاتالعضوية؛لتقليلهاإىلمستويات
منخفضة،معإزالةاملواداملغذيةمثلالنيرتوجني
والفوسفور.كماتهدفإىل ِّ
الحدمنأعداد
الكائناتاملرمضة.ويفهذهالخطوةيمتتوفري

األوكسجنيبحسبالحاجة؛لدعمالنشاط
البيولوجي،وتوفرياملرونةالتشغيلية.
- ٣التلميعوالتطهري:تستندهذهالخطوة
النهائيةإىلأساليبالرتشيحاملختلفةلتحقيقإزالة
البكتريياالقولونية،والحدمنالفوسفور،والقضاء
عىلامللوثاتالدقيقة.

نظام متعدد االستعماالت

ميكناستخداماألرايضالرطبةاالصطناعيةألغراض
مدنية أو صناعية ،وعىل مستويات مختلفة.
وعىلسبيلاملثال؛فإنهبعدالفيضاناتاملدمرة
يف باكستان عام 2010م،واجهالكثريمنالناس
ً
ً
ظروفا صحية قاسية وسيئة .واستجابة لذلك؛
أنئشمرشوعتجريبيملعالجةاملياهيفقريةبابا
جيكايلالمشالية،ويستخدماملرشوعهندسة
األرايضالرطبةاالصطناعيةلتلبيةاالحتياجات
الصحية للسكان املحليني.
كماأنيشءنظامتدفقتحتسطحاألرضعىل
مساحةألفقدممربعبسعةخمسةآالفمرت
مكعب .وبإنفاق أقل من  41ألف يورو (163.400
لايرسعودي)؛ميكن للنظام أن يوفرمايصلإىل
ً
 189ألف لرت من املاء يوميا لنحو  1200شخص.
كما أن للمرشوع فوائد إضافية ،منها:
• مياه الري املستصلحة.
• إنشاء أحواض لرتبية األمساك.
• إنشاء حديقة لألعشاب والفطر.
•العلفالحيواينوعلفالدواجنمن
فيتوبالنتس.

•مسادمنأعشابالبطوغريهامنالنباتات
املائية.
• الغاز الحيوي من الهضم الحيوي الالهوايئ .
وقداستخدممنجمراينجرلليورانيوميف
ً
أسرتاليا منذالتسعينياتنظامالألرايضالرطبة
االصطناعية؛ملعالجةمياهعملياته .ووجد
الباحثونالحكوميونأنهذهالطريقةالعالجية
أدتباسمترارإىلالتقليلمناألثرالبييئ،وإنتاج
املياه اليت تفي باملعايري التنظميية.
ً
ويف اآلونة األخرية ،وتحديدا يف عام 2017م
حصلترشكةالسويزالفرنسيةملعالجةاملياه
العادمةعىلعقدإلنشاءموقعلألرايضالرطبة
االصطناعية؛ملعالجةاملياهيفمنطقةصناعية
للبرتوكمياوياتخارجشنغهاي.وقالتالسويزإنها
وضعت’’مفهوممنطقةدراغونفالي” لتوفري
 518.مليون يورو من املرشوع الذي ميتد عىل
ً
مساحة  36هكتارا.
وتستخدمالتكنولوجياتقنياتاألنظمة
البيئيةاملائيةاليتأنشئتباستخداممحطات
ً
مختارةمحليا؛لتحسنينوعيةاملوادالكمييائية
والبكترييولوجيةللمياهأثناءانتقالهامنخالل
برك مختلفة.
ومنالواضحأنهذهاألمثلةتثبتقابليةأنظمة
ً
األرايضالرطبةاالصطناعية واستدامتها،فضالعن
إمكاناتهااملستدامةاملمتازة .وليسمناملستغرب
أنتدمج(معادن) مثلهذاالنظاملتحقيقهدفها
املمتثل يف التخلص من نفايات املياه.

نظرة عميقة إلعادة تدوير األملنيوم

2

1

3

1

 .1التعدين
البوكسايت هو خام غين بأكسيد
األملنيوم ،ويتشكل عىل مدى ماليني
السنني بواسطة العوامل الجوية
والكمييائية للصخور اليت تحتوي عىل
األملنيوم
معادن تستخرج السيليكات.
البوكسايت من الرتسيبات  3.5-6مرت
تحت األرض.
 .2النقل
يمت تكسري البوكسايت ونقله بالقطار
للمعالجة بالقطار .
 .3الخلط
يمت خلط البوكسايت املسحوق مع
الصودا الكاوية والجري لفصل األلومينا.
 .4اإلذابة
يمت إرسال األلومينا اىل خطوط اإلنتاج،
حيث تفصل الكهرباء العنارص الكمييائية
األخرى من األلومينا وترك األملنيوم
النقي.

 .5الصهر
يرتسب األلومنيوم املفصول يف
األسفل ويربد وينقل إىل املسبك
 .6القولبة
يشكل األملنيوم إىل أربعة
أشكال :سبيكة ،ولوح ،سبيكة
عىل شكل حرف ( ،)Tوقضبانه
 .7التصنيع
يمت إرسال األلواح إىل مصنع
الدرفلة حيث تتشكل عىل هيئة شكل
صفائح ومجمسات علب ,ونهاية علب،
ومفاتيح علب ،وصفائح سيارات.

4

8

5

 .8إعادة التدوير
تأخذ هذه العملية دورة كاملة عندما يمت
تدوير العلب املستخدمة.

6

7

19
العدد الثاين | ٢٠١٨

تعدوحدةمعادنإلعادةتدويراألملنيوميف
ً
ً
مرشوعها املشرتك مع رشكة (ألكوا) ،مثاال رئيسا
عىلجهودالرشكةلتحقيقأهدافهالالستدامة
ً
الشاملة .ويشكلاملرفقجزءامنمجمعأكرب
ً
إلنتاج األملنيوم يضم أيضا مصفاة األلومينا ومصنع
للدرفلةوالصهر،يبلغإجمايلإنتاجهنحو  380الف
ً
طن من املنتجات الخاصة باألملنيوم سنويا.
وتعدهذه املنشأةالوحيدةمننوعهايفمنطقة
الرشقاألوسطومشالأفريقيا،وهيمنشأةتوىل
ً
ً
خرباء ممزيون دورا رئيسيا يف تصـمميها وتشييدها
وتشغيلها .
ً
ووفقاملدير وحدة الصبإلعادةتدويراملعلبات
جورجإنجلش،فإنفكرةاملنشأةجاءتعندمامت
تصـممي مصنع الدرفلة وتشييده.
ويقولإنجلش“ :املزايااالقتصاديةوالبيئية
ً
ً
واضحة جدا؛ إذ بدال من عمليات التعدين والتكرير
مثصهرالبوكسايت،ميكنتصنيعسبائكجديدة

منعلباملرشوباتاملستخدمةواملواداملعاد
قابل إلعادة االستخدام؛ أي إىل معدن سائل”.
تدويرها؛مايوفرالطاقة،ويخفضانبعاثات
وأشارإىلأنمعدلإعادةتدويراألملنيومالعاملي
الكربونوالتكاليف.وتنطبقهذهالعمليةعىل
يقدر بنحو  70يف املئة .وإذا كان معدل الواليات
ً
األملنيومالذييستخدميفصناعةالسياراتواملباين املتحدة األمريكية البالغ  55يف املئة طفيفا مقارنة
والطائرات واإللكرتونيات”.
بالدول اإلسكندنافية  90يف املئة ،والربازيل  98يف
ً
املئة؛ فإنه ُّ
ويضيف“ :الفكرةيفذلكهيإنتاجسبائك
يعد أكرث واقعية ملنطقة الخليج.
ً
أملنيوممدرفلةباستخدامأقلقدرممكنمن
ووفقا للسيد إنجلش؛ فإن نسبة تقليص الكربون
املعدناألسايس،إذ إن %80من املواد اليت
السنويةمناملحطةستكونعاليةمبجردأنتعمل
َّ
يستخدمها املصنع هي مناملعادناملعادتدويرها
بكامل طاقتها .ولفت إىل أن عىل املحطة أن تقلل
أو املذابة.
انبعاثات نحو  25مليون وحدة حرارية بريطانية من
وتسجلاململكةالعربيةالسعوديةأحدأكرب
الطاقة ،ونحو  71.مليون طن من غازات الدفيئة
معدالتاستهالكعلباملرشوباتيفمنطقة
البيئية الضارة.
الرشقاألوسطومشالأفريقيا،ولكنها تفتقرإىل
وجود برنامج فاعل إلعادة التدوير.
وأضاف“ :يفاململكةنحو 300ألف طن من املواد
القابلةإلعادةالتدويرتذهبإىلمكبالنفايات،
ونحنيفحاجةإىلتحويلهذهالنفاياتإىلمنتج

ملسة ذهبية لتطوير
املهارات
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تساعد مبادرة معادن»يد من ذهب
يف مهد الذهب «نساء املحافظة
عىلتحقيقاالكتفاءالذايتمن
خاللتوفريالتدريبالالزم لهن
وتوجيهن نحو سوق العمل.

ومن المسات الرئيسة السرتاتيجية (معادن)
مبنطقةاملدينةاملنورة،إذ
محافظةمهدالذهب ً
لالستدامة؛متكنياملجمتعاتيفاملواقعاليت
تعد هذه املحافظة موطنا إلحدى أهم عمليات
تعملفيهاالرشكةمنالحصولعىلفرص
تعدينالذهبيفمعادن؛ومنهناجاءت
حياتيةأفضل.ومناألمثلةعىلذلكإنشاء
تمسية مبادرةالرشكة»يدمنذهب»؛بغية
معهدللتعدينيفعرعرتستهدفتزويد
تطويرمهاراتنساءاملحافظة،ومساعدتهن
الخريجنيالسعودينيباملعرفةواملهاراتالالزمة عىل ابتكار أعمال مزنلية.
لتويلالوظائفاملناسبةلهميفقطاعالتعدين
املزدهر باململكة.
رشاكة فعالة
والتنصبجهودمعادنلمتكنياملجمتعاتيف وتستند مبادرة »يد الذهب «إىل رشاكة فاعلة
فرصالعمل بني(معادن)والجمعيةالفيصليةالخريية
املواقعاليتتعملفيهاعىلتوفري ً
املبارشة فحسب ،ولكنها تسعى أيضا إىل تمنية النسويةبهدفتقدميتعلميتطبيقيعرببرامج
املهارات ،واإلسهام يف تطوير املناطق النائية.
تدريبخاصة.ووقعاالتفاقرئيسةالجمعية
وميكنالعثورعىلمنوذجلهذهالجهوديف
مسواألمريةفهدةبنتسعودبنعبدالعزيز،
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ً
جزءا من تكلفة مرشوع
املبادرة اليت بلغت أكرث
ً
من  770ألفا تكفلت بها
الرشكة
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ويحيىالشنقيطينائب الرئيس ورئيسرشكة
معادن للذهب ومعادن األساس.
وسبقإطالقاملبادرةإجراءمسحاجمتاعي
اقتصاديعىلسكانمهدالذهب؛لتحديد
الدوراملهمالذيميكنأنتؤديهاملرأةيفتمنية
مجمتعاملحافظة .وساعداملسحعىلتقيمي
قدراتومتطلباتاألرس،والكشفعننوع
الدعمالذيتحتاجإليهاملرأةإلقامةمشاريعيف
مختلف املجاالت.
ووجداملسحأنمنحاملرأةالدعماملناسب
إلقامةمشاريعتجاريةصغريةسميكنهامن
توفريحياةأفضلألرستها،كماأناملشاريع
املزنليةستكونالحلاألنسببسبب

محدودية فرص العمل الرمسية للرمأة يف ال بداية إيجابية
محافظة.
وعىلالرغممنأناملبادرةالتزاليفبداياتها
املرشوع
فريق
قام
املبادرة
هذه
ولتنفيذ
املشاركنيفيهااستقبلوهابشكل
أن
إال
ً
الذهبإلنشاءمرافق
إيجابي ،خصوصا فميا يتعلق بالتقنية الصناعية
بزيارةمحافظةمهد ً
التدريب وتجهزيها وفقا للمتطلبات الالزمة.
الحديثة املستخدمة يف مراكز التدريب.
مجموعة أولية تمشل  80امرأة يف
ومت تسجيل
ً
دورة قدمت تدريبا عايل الجودة يف مجاالت:
الطبخ،الخياطةوالتطريز،العنايةبالجمال،
ومهارات الحاسوب.
مت منح املتدربات املمتزيات
كمامتتقدمياملشورةالعمليةبشأنكيفية
يف هذه الدورات جوائز
إنشاءاألعمالالتجارية،يفحنيتلقت
املتدرباتاملمزياتيفالدورةمنحةملساعدتهن
فاقت قميتها  26ألف
ّ
ملشاريعهن.
عىل تلبية التكاليف األولية
لاير ..وهذا املبلغ ميثل
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«معادن» كرشكة رائدة
يف مجال التعدين لها
كذلك ريادة يف مجال
برامج املسؤولية االجمتاعية
يف محيط عملها ..وترمس
ً
ملبادراتها التمنوية نهجا
ً
مغايرا ملثيالتها

وعن ذلك يقول الشنقيطي :كان لهذا األمر
أثرإيجابي لدىاألرس؛ممايعكسحقيقةأن
مبادراتمعادنالرائدةيفمجالاالستدامة
ميكنأنتساعديفتحقيقمستقبلاقتصادي
واعد للمجمتع الذي تعمل فيه.
اململكة
يف
النائية
وإذاكانسكاناملناطق ً
ً
يتبعون أسلوب حياة بسيطا يعمتد عادة عىل
األنشطةالزراعية،فإنالشنقيطيأعربعن
أمله يف أن تساعد مبادرات مثل» يد الذهب»

مجاالت مبادرة يد الذهب
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يفتطويرهذهاملناطقمنخاللتحسنيفرص هذا السياق فإن مبادرة «يد الذهب» تعد
الحصولعىلتعلميعميلجيدللبالغني،ومتكني أحداألمثلةالبارزةعىلمبادراتالرشكةتجاه
األرسمنتحقيقاالكتفاءالذايت،وتحسني
املجمتعات اليت دعمت نجاحها.
الحياة االقتصادية التقليدية ملجمتعات هذه املن
اطق.
وتعملرشكة(معادن)اليومبشكلدؤوب
الرائدةيفبرامجاملسؤولية
عىلتطويرأعمالها ً
االجمتاعية؛ استعدادا ملزيد من املشاركة
النشطةمعاملجمتعاتوفهماحتياجاتها.ويف

الحاسب اآليل

الخياطة

التجميل

فن الطهي
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يف عام 2013م أرادت معادن إنشاء مرشوع من شأنه أن يعزز البيئة
املحيطة بعمليات استخراج الفوسفات قرب قرية حزم الجالميد المشالية،
يف منطقة الحدود المشالية بني عرعر وطريف ،حيث منجم معادن األول
للفوسفات .وكانت النتيجة توفري احتياطي غابات واسع من شأنه أن يوفر
املأوى والغذاء للحياة الربية وللماشية يف املنطقة ،وأن ينئش واحة سياحية
للمتزنهني من أبنائها والزوار من بايق املناطق يف اململكة.
للتعدين.
نمسة إىل
تحديات التصحر
ٍ
مركز عاملي ً
قررت الرشكة -انطالقا من الزتامها منهج
إنأكربالتحدياتاليتتواجههااململكةالعربية
االستدامة ،-إنشاء محمية للغابات للتشجيع
السعوديةهوكيفيةتطويرأراضيهابطريقة
عىلتمنيةاألرايضالخصبةيفاملنطقة،وإلعادة
حمايةاملجمتعات
مستدامة،ويفالوقتذاته
ً
تنشيطالحياةالربيةاليتكانتقدتراجعت
املحلية ومكونات الطبيعة .ووفقا ملصادر
مختلفةمثل»ناشيونالجيوغرافيك»؛فإننحو بسبب نقص املساحات الخرضاء.
 95يف املئة من أرايض اململكة صحراوية أو شبه
فكرة املرشوع وتنفيذه
صحراوية.
قدمفكرةاملرشوعاملهندسدخيلإبراهمي
وقد أسهمتغرياملناخ املسمتر يف انخفاض
الدخيل،واعمتدهرئيسمجلسإدارةرشكة
األرايضالصالحةللزراعةوخصوبةالرتبةيف
معادنللفوسفات يف حينهاملهندسخليل
كلأنحاءالعامل ،وليسيفاململكةالعربية
السعوديةفحسب.وميكناعتبارقطاعالزراعة إبراهميالوطبان.فقدأدركاملهندسانأنمن
املهمتطويرالغطاءالنبايتاملترضرمنمنجم
يف ظلمناخ اململكة وجغرافيتها ،أحد أبرز
حزمالجالميدودعمهذهالفكرة حىت تمت
األمثلة عىل هذه التحديات التمنوية.
املوافقة ً عليها.
إنالحاجةإىلمواردكبريةإلنشاءاملراعي
ووفقا للمهندس الدخيل؛ بدأ تنفيذ املبادرة
أوالبساتنيأصبحتملحة.ويتطلبالحفاظ
الزراعة
عىلاألرايضالزراعيةوالحدمناآلثارالقاسية منتصف عام 2013م،وبدأتعمليات ً
يف نهاية العام ذاته .ومشل املرشوع أيضا إنشاء
للمناخ والجغرافيا الصحراوية موارد أكرب من
املياه،عىلعكسماهومعتادعليهيفالبلدان بنك للبذور قرب املنجم.
ً
وقــد اســتهلتأعمــالالزراعةيفوادياملرا
ذات املناخ األكرث اعتداال ً.
ً
البيــي الــذي يقــع عىل بعد أربعــة كيلومرتات
واجهت (معادن) تحديا مماثال عندما
مــن املنجــم .ومت تنفيــذ مخطــط آخر لزراعة
اكتشفتاحتياطاتكبريةمنالفوسفات
املزيــد مــن األشــجار غرب الوادي؛ لمضان
يف عام  2010بالقرب من حزم الجالميد ،حيث
التغطيــة الجيدة.
مرشوع إلنشاء مرافق التعدين
بارشت بتنفيذ
ٍ
وتضم املحمية ما ال يقل عن  4552,شجرة،
يفتلكاملنطقة.وقد عمل هذااملرشوع عىل
تحويلقريةزراعيةصغريةيسكنهاحوايلألف ومعذلكفإنهمنالصعبإحصاءاألشجار
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مرشوع(معادن)للتشجرييوفر
التنوعالبيولوجييفحزم
الجالميد
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استهلت أعمال الزراعة
يف وادي املرا البييئ
الذي يقع عىل بعد
أربعة كيلومرتات
من املنجم .ومت تنفيذ
مخطط آخر لزراعة
املزيد من األشجار غرب
الوادي؛ لمضان التغطية
الجيدة

بسببالتلقيحواسعالنطاق.وبعبارةأخرى،
مقاومة الجفاف .
فإنأعداداألشجاراليتتزايدتبرسعةكانت
وباإلضافةإىلذلك،قامت(معادن)بزراعة
كفيلة بإنجاح املرشوع حىت اآلن.
أشجارالسدراليتمتتلكقدرةعاليةعىلالبقاء
وقدمتالتنفيذ بأياديموظفي (معادن)،
عىل ًقيدالحياةألياممندونماء،وميكن
ً
وباالستعانة مبواردها ،بدال من االعمتاد عىل
أيضا أن تكون مصدر غذاء للحيوانات الربية
الخرباتالدولية.ويفهذااإلطاريوضحالدخيل اليت تعيش يف املنطقة.
أن »السبب يف ذلك ،هو الرغبة يف تقدمي
ومعتطورالغابة،بدأتأنواعأخرىمن
مرشوعسعوديبشكلأسايس،وإبرازالتجارب األشجاربالظهور مثلالطلحوالغافواألثلو
واألبحاث املحلية» .وقد كفل فريق املرشوع
الروثة.
االلزتام باملعايري الدولية من حيث التنفيذ.
وأضافالدخيلأنهمتإجراءبحوثواسعة
نتائج املرشوع ومستقبله
كانتنتيجةاملرشوعتوفرياحتياطيمن
يفاململكةملعرفةالرشوطالالزمةملساعدة
الغاباتيوفرللحياةالربيةاملحلية
النباتاتعىلاإلزهاريفاملناخاتالقاسية،
وللماشيةمصادرطبيعيةللغذاءوالرعي.
ومواجهة ما قد يهدد بقاءها.
ً
كمالقياملرشوعترحيباملجمتعاملحيل
ومليكنتنفيذاملبادرةسهال؛إذتقعحزم
لكونهيتيحمصادردخلالتستندإىل
منطقةالحدودالمشاليةاليت
يف ً
الجالميد ً
التعدين والزراعة فقط .كما يحول املرشوع
تكون باردة جدا يف موامس الشتاء؛ مما يهدد
حياةاألشجار.وللتغلبعىلذلك؛مصمفريق حزمالجالميدمنقريةبسيطة ًإىلواحة
من شأنها جذب السياح ،خصوصا أثناء
املرشوعأغطيةواقيةمدعومةبأطرحديدية
أنيتضاعف
الرشكة
تتوقع
إذ
الربيع؛
فصل
ساعدتعىلإعادةتهيئةالظروفاملوجودة
ً
احتياطيالغاباتيف املوقعسنويا؛ وذلك
عادةيفالبيوتاملحمية،ومسحتلألشجار
وفقا ملعدالت المنو الحالية.
بالمنو يف أمان.
ً
وقدكانللمرشوعالفضليفالحدمنآثار
كما فرض فريق املرشوع حظرا عىل الرعي يف
بعضأجزاءمنوادياملرا؛إلعطاءاملحميةأفضل عملياتالتعدينيفاملوقعوتجميلهبشكل
كبري .كماتعزتم(معادن)إعادةتشجرياملوقع
فرصةممكنةللمنو .كمااختارت(معادن)أنواع
ككلبعدانتهاءأعمالها يفمنجمالفوسفات
األشجار اليت ميكن أن تمنو يف ظروف قاسية.
األشجاراليت
ونتيجةلذلك؛فإنغالبية
يف الجالميد.
ً
ً
ُ
تزرع يف محمية الغابات هي أساسا أشجار
ويفتحاملرشوع الذيحققنجاحاحىت اآلن،
الهالوكسيلون،الرمث،اليتتمنويفمنطقة
اآلفاقأمام مشاريعمماثلةلتنفذها(معادن)
الرشقاألوسط،ومتتازبقدرتهاالعاليةعىل
يفاملستقبل؛يف إطار سعيها املتواصللتحسني

تحسني الغطاء
النبايت
مراع
توفري
ٍ
واسعة

تخفيف ارتفاع
الحرارة

تقليل نسبة
التصحر
األثر البييئ لعمليات التعدين.
وقداستطاعت (معادن) -منخالل إعادة
تشجري محمية منجمحزمالجالميد -أنتثبت
مدىالزتامهااملسمترباملبدأاملسمتدمناملثل
العربيالقائل« :عندماتزرعبذرةتزرعاألمل،
الشجرةيبتمساألمل،وعندما
وعندماتنبت ً
يحمل الغصن مثارا تزدهر الحياة».

استطاعت معادن
مبحمية حزم الجالميد
أن تثبت مدى الزتامها
املسمتر باملبدأ التايل
املسمتد من املثل
العربي القائل« :عندما
تزرع بذرة تزرع األمل،
وعندما تنبت الشجرة
يبتمس األمل ،وعندما
ً
يحمل الغصن مثارا تزدهر
الحياة»

إيجاد منطقة
خرضاء لسياحة
الرباري

تقليل مخاطر
ّ
تغي املناخ
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عودة الحياة
الفطرية

مزايا املبادرة
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يف الوقت الذي يتجه فيه القطاع إىل تطوير عالقته
باملجمتعات اليت يعمل فيها

رشكات التعدين تعزز جهودها
لتحقيق االستدامة

اإلستدامة لدى معادن نهج وليست ممارسة نتيجة ضعوط من أي نوع،
فقد أصبحت االستدامة خالل السنوات املاضبة جزأ من إدارة األعمال وبات
عىل الرشكات تلبية احتباجبات رشكائها من األفراد واملجمتعات لدفع
عملية االستدامة يف هذه املجمتعات والعمل عىل تقليل التأثريات البيئية
ألنشطتها .
لكنهذاالتوجهاليكفي،فوضعاسرتاتيجيةاستدامةمثتطبيقهاليس
ً
كافيا؛إذينبغيعىلكلمجموعةأعمالتريدأنتصبحأكرثاستدامةأن
ترشكأصحاباملصالحبخططها؛بأنتطلعهمعىلاألخباراملتعلقةمببادراتها
وبرامجها بطريقة شفافة ونزيهة .
ويرىالبعضأنلهذافائدةأكربلقطاعالتعدين،وهوالقطاعالذيال
ً
يرتبط مبارشة مبفهوم االستدامة ،ويسعى إىل تطوير عالقته باملجمتعات
اليتيعملفيها،كمايسعىإىلالحدمنتأثريأنشطتهعىلالبيئة؛ومن
هناتربزأهميةالتواصلالفاعلمعجمهوراملعنينيبشأناالستدامةالفاعلة
عىل مختلف األصعدة الداخلية والخارجية.

لفهماالستدامةمبعناهاالشاملّ ،
تحدثت) مناء
(إىل إيلينا زاياكوفا املستشارة األوىل لالستدامة
يف مجموعة سالرتباكسرت (Salterbaxter
)MSLGROUPاليتتقدماستشاراتللرشكات
والعالماتالتجاريةيفمجالتحسنيعالقاتها
باملجمتع.كماعملتزاياكوفامعفريقتغري
(إيرنستأنديونغ
املناخواالستدامةيف ً
اإلمارات) ،وتعمل حاليا مع أهم الرشكات
العاملية يف مشاريع من مختلف القطاعات.
ترىزاياكوفاأناالستدامةتعداليوم
دعامةاملجمتع،وأنهاتطورتلتصبحوسيلة
الرشكاتوالعالماتالتجاريةلحمايةالبيئة.
االستدامة
وتقول يف هذا الصدد» :ترتبط ً
اليوم بكل أقسام املؤسسات بدءا من قمس
ً
املوارد البرشية واملشرتيات ،وصوال إىل قمسي
المتويلواالتصاالت.ونحننعتقدأنقدرة
االستدامة عىل ّ
التحول نحو املشهد التنافيس
الذينرغببهستدفعالرشكاتإىلالتفكري
بطريقةمختلفةبشأنمنتجاتهاوخدماتها
ومناذجاإلدارةفيها .وكلذلكيأيتبالطبع
نتيجةالتوجهاتواالهمتاماتالعامليةاملتعاظمة
بالتحرض ،والمنو السكاين ،وتغري املناخ؛ واليت
الطريقةاليتنتبعهايفالحياةوالعمل،
تعكس
ً
وتشكل أيضا تحديات لألنظمة العاملية».
وتضيف» :السؤال الذي يراود الرشكات مل
االستدامة،
ً
يعدبشأنمدىجديتهايفتطبيق ً
بل يف كيفية جعل االستدامة مفهوما جوهريا
يفأعمالها.ومنأجلتحقيقهذاالهدففإنه
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قمي اتصاالت اإلستدامة املوثوقة
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المتزي

التوافق

شفافية

املصداقية

زاياكوفا :الخطر األبرز
الناتج عن التواصل
بشأن االستدامة يكمن
يف ظاهرة «الغسيل
األخرض»

باتمنالرضورياستخدامالتواصلالفاعل
صادق.
اليتقدتؤثريفاألعمال،وتساعدالرشكات
بشأناالستدامةبغيةإيصالهذهاألهداف
وتعدد زاياكوفاأربعمنافعأساسية
عىلالرداملبارشعىلالتحدياتالناشئةيف
للرشكاتاليت ّ
واالسرتاتيجياتإىلالعاملنييفاملؤسسات،
تطورتواصلهامنأجل
هذا املجال .
وإىلالجماهريخارجالرشكة».وتعتقدزاياكوفا االستدامةوفققمياملصدافيةوالشفافية
وتؤكداملستشارة األوىللالستدامةيف
ّ
أن التواصل الحقيقي بشأن االستدامة يجب
والمتي ،هي:
والتوافق
مجموعةسالرتباكسرتأنالخطراألبرزالناتج
قميأربع هي:املصداقية،
األعمال :إنالتواصلالصادق
•تطوير
عنالتواصلبشأناالستدامةيكمنيفظاهرة
أنيرتكزعىل ٍ
ّ
ّ
والمتي.
الشفافية ،التوافق،
والشفافيتطلبالقيامبعملياتمراجعة
»الغسل األخرض»؛ ألن الرشكات قد توهم
وقالت :يجب مراعاة هذه العنارص األساسية
لوضعالعمليات،وتحديدالفجواتوالفرص زبائنهاوأصحاباملصالحفيهاباتباعهاأسلوب
منذالبدء؛منأجلاالستفادةالقصوىمن
اليت تحقق التطوير.
استدامة.وتطالب باتخاذإجراءاتفاعلة
جهودالرشكةالراميةإىلالتواصل ّ
الفعال؛إذ
•إرشاكالقوىالعاملة :إذ إنالتواصلبشأن لتفادي ذلك  .
ً
إن التواصل سيكون صادقا بحسب املبادرات
االستدامةبطريقةإنسانيةوشخصيةيتيح
وترىزاياكوفاأن األعماليجبأنتبدأ
اليتيقدمها .كماينبغياعمتاداسرتاتيجية
للرشكاتاالتصالاألفضلمعاملوظفنيمبا باسرتاتيجيةصلبةميكناالعمتادعليها،مبينة
قويةمنذالبدء؛يكاليشككبالتواصل
يحفزهمعىلاملساعدةيفتحقيقاألهداف
أنهذهاألعماليجبأنتعمتدمفهومي
ُ َ
ويعترب مجرد «غسيل أخرض» ،وهي ظاهرة
ترشكيف
املشرتكة؛فالقوىالعاملةاليت
االستيعابواالنخراط؛ألنهاخطوةمهمة
ً
تستهدفتضليلاملستهلكنيمنخالل
مفهوم االستدامة ،هي األكرثإسهاما يف
تتخذهاالرشكةلجعلالناسيتوجهوننحو
ً
ّ
التسويقالبييئحولاملمارساتالبيئية
تحقيق االستدامة وأهدافها.
هدف موحد ،داعية الرشكات إىل أن تركز
ً
للرشكة ،أو الفوائد البيئية ملنتج أو خدمة ما.
•إرشاك العمالء  -املستفيدين  -األهايل
جهودها عىل نرش منافع مبادراتها بدال من
املحليني :فالتواصل بشأن االستدامة ّ
وتستطرد زاياكوفا قائلة :يجب عىل الرشكة
مهم االكتفاءبالترصيحاتالغامضةلتجنباالتهام
اليتتسعىإىلبناءثقةمعجمهورهاأن
إلرشاكالزبائنمنخاللالتحدثبلغتهم،
بالغسيل األخرض.
ّ
تحافظ عىل الشفافية وتحقيق التوافق ،مبينة
والرد عىل متطلباتهم.
وميكنالقولإنقطاعالتعدينككلال
أنه إذا ّ
قدمت الرشكة نظرة فريدة للتواصل
•استيعابالعنارصاالجمتاعيةوالبيئية
يرتبطمبفاهمياالستدامةوالوعيالبييئ؛لذلك
بشأناالستدامةيفرسالتهاحولهدفها
اليتتؤثريفاألعمال :إن التواصل الفاعل
عليهبذلمزيدمنالجهودوالتواصلبفاعلية؛
االجمتاعي؛ ّ
فإن ذلك يضفي عىل األهداف
يؤديإىلاالرتباطاالسرتاتيجيمعأصحاب منأجلالوصولإىلاالستدامة .لكن ،وكما
ً
االجمتاعية قميا عالية؛ فالتواصل الذي ال يرتبط
املصالح.ويساعدهذاالتواصلعىلبناءفهم تشريزاياكوفا,فهناكدليلحمتيعىلأنذلك
ّ
بقميالرشكةالجوهريةوتوجهاتهاقديبدوغري
عميقمع مرورالوقتللعواملالخارجية
سيتغي؛فعىلسبيلاملثالتظهررشكات
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استيعاب األعمال

إرشاك العمالء

إرشاك القوى
العاملة
العمليات املتطورة
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أصبحت االستدامة
ً
جزءا ال يتجزأ من إدارة
األعمال لذلك تعاين
الرشكات من ضغوط
ً
أصحاب املصالح خصوصا
املستهلكني لدفعها نحو
استدامة أكرب

التعدينبشكلأكربعىلشاشةتداولداو
 هذه املبادرةجمعيةالتعدينيففنلندا،كما
جونز ،وهو املؤرش الذي ّ
يقي أداء أكرث من  2500أعلنتجمعيةالتعدينالوطنيةيفاألرجنتني يف
رشكةمدرجةعىلهذااملؤرشيفالسوقاملالية أكتوبر  2016أنها ستعمل عىل غرارها .
العاملية.
وعندسؤالناعنالنقاطاليتتحتاجرشكات
وتقول زاياكوفا :قد ال يرى القطاع نفسه
التعدينإىلالرتكزيعليهايفمجالإيجاد
ً
مرتبطا بشكل مبارش باالستدامة ،إال أن
التواصلالفعالبشأناالستدامة،حددت
أصحاباملصالحأصبحواعىلاطالعأكرب،
زاياكوفا أربع نقاط أساسية ،هي:
• رشح ّ
التوقعاتاليتتأيتمنكلالجهات؛
تصور منوذج األعمال .
ً
وتزتايد ّ
َّ
ُ
مما يشكل تحديا لصناع التعدين.
•الرتكزيعىلالقضايااألساسيةمثل:الصحة
ويفالواقع،فإنالكثريمنالدراساتالحالية
والسالمةوحقوقاإلنسانوالعملوكفاءة
تدعمأقوالزاياكوفا؛إذ أطلقتجمعية
استخدام املياه.
التعدين يف كندا  يف عام  2004مبادرة التعدين • ايجاد وتوزيع القمية .
املستداماليتتهدفإىلمضانتنفيذاألنشطة • دعم العالقةمعاملجمتع،واإلسهاميف
االجمتاعيةواالقتصاديةوالبيئيةللرشكات
التمنية االجمتاعية واالقتصادية املحلية.
وتضيف :لدى قطاع التعدين بصـمة بيئية
بطريقةمسؤولة؛وذلكمنخاللزيادة
واجمتاعيةضخمة،ومناملهمإيصالهابلغة
املساءلةوالشفافيةواملصداقية .وقد اعمتدت

تعزيز العالقة مع املجمتعات املحلية ،واإلسهام يف تمنيتهااالجمتاعية واالقتصادية
رشح منوذج األعمال التجارية وتصورها
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القضايا الرئيسية مثل الصحة والسالمة وحقوق اإلنسان والعمل وترشيد املياه
ايجاد القمية وتوزيعها

ال شك أن تطوير
اسرتاتيجية هادفة
وفعالة للتواصل
والحفاظ عليها من أجل
ً
االستدامة يشكل تحديا
ً
ً
كبريا وخصوصا يف قطاع
التعدين

أصدرت املبادرة املبادئ التوجيهية املمصمة
واضحةوبسيطةومؤثرة.ويفهذااالتجاه
وقد ً
خصيصا لقطاع التعدين .كذلك فعل مجلس
سارعتالكثريمناملنظماتإىلمساعدة
استدامةمعايرياملحاسبةالذييساعدعىل
رشكاتالتعدينعىلالتواصلبشكلفعال
تطويراستدامةمعايرياملحاسبةاملفيدةلرشكات
بشأناسرتاتيجياتهاوأهدافهالالستدامة.
إنتاجتقاريراالستدامة،واليتميكنبعدذلك
وتمشل املساعدات اليت تقدمها هذه املنظمات
تحليلهابسهولةمن ًقبلاملستمثرين،كماصدرت
مختلفاالحتياجاتاالسرتاتيجيةوالتواصل،
عدة بحوث ،وتحديدا يف قطاع التعدين.
مبايفذلكتقيمياألهميةالنسبية،وإرشاك
والشكأنتطويراسرتاتيجيةهادفة
أصحاباملصلحة،وأطرالتواصل،وحمالتتطوير
أجل
من
عليها
والحفاظ
للتواصل،
وفاعلة
للرشكات،
املحتوى،واملسؤوليةاالجمتاعية
ً
ً
ً
ً
االستدامة يشكل تحديا كبريا؛ خصوصا يف
رشكات
واإلبالغ عن االستدامة .وهناك أيضا ً
ً
االتصال األخرى اليت ميكن أن تؤدي دورا مماثال .قطاعالتعدين،إالأنهمعوفرةاملوارداملتاحة،
أمابالنسبةإىلتلكالرشكاتاليتًتفضلأن وإمكانيةتلقيالدعمالخارجي،فلميعدمن
املستحيل مجابهة هذه التحديات.
تدير التواصل بشأن استدامتها داخليا فتتوافر
االستدامةووضع
لهاكمياتهائلةمناملعلوماتواملوارداملتاحة.
خالصةالقول:التواصلبشأن ً
االسرتاتيجيات الخاصة بها ،بات جزءا ال يتجزأ من
ومثالذلكمبادرةالتقاريرالعامليةاليتتساعد
الرشكاتواملؤسساتعىلاستيعابونرشتأثري الطريقةاليتتعملبهاالرشكات،وأصبحمنغري
املمكن تجاهلها لفرتة زمنية أطول.
األعمالفميايتعلقبقضايااالستدامةالحرجة.
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التواصل الفعال مع املجمتعات يسهم يف تعزيز االستدامة

الجديد يف عامل االستدامة
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حديقتك الداخلية الخاصة

ماء أقل للمعكرونة

بدأت رشكة ( )clickandgrowببيع مزرعة الحائط
اليت ابتكرتها ،واملخصصة للمناطق الحرضية.
ويف حني أنها ليست رخيصة ( 299دوالر
للنسخة األصغر منها ،و 799دوالر للعادية،
إضافة إىل تكاليف االشرتاك) ،إال أنها فكرة
مبتكرة،وطريقة مريحة لتمنية منتجاتك الخاصة
بشكل فعال داخل املزنل.
ملزيد من املعلومات:
www.clickandgrow.com/pages/wall-farm

هل تعلم أنه بإمكانك توفري  100جالون من املياه
يف السنة من خالل استخدام املعكرونة غري
املطبوخة للصلصة؟ يجب عليك أن تضيف املاء
لتغرم املعكرونة ،ولكنك بذلك تخفف من بصـمة
الكاربون.
ّ
للزميد من املعلومات اطلع عىل املوقع التايل:
www.epicurious.com/expert-advice/
how-cooking-pasta-in-less-waterwill-save-the-planet-article

جمس يسخن الطاقة
ً
طور باحثون يف والية كاروالينا المشالية مولدا
ً
ً
حراريا كهربائيا ميكنه إنتاج طاقة أكرب من
املولداتالسابقة.ومتتصناعةاملولدمنطبقة
من املواد اليت توصلالحرارة إىل كامل املولد،
حيث يمت توزيعهابالكامل وبشكل موحد،
بإإلضافةإىلطبقة البولميرالعليااليتتحبس
الحرارةداخلجمساملولد ،وتدفعهاللرمور من
خالله ،وتحول الحرارة إىل كهرباء.

New in the world of sustainability
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Body heat energy

Your own indoor farm

Less water for pasta

Researchers at North Carolina State
University have developed what they say is
a much lighter and more efficient wearable
thermoelectric generator (TEG) that
can generate more power than previous
versions. The system is built with a layer of
thermally conductive material, which rests
directly on the skin and spreads the heat
uniformly across itself. A polymer layer on
top of it keeps the heat from immediately
dissipating away from the body, forcing the
body heat to pass through a small TEG to
be converted to electricity.

Click and Grow has started selling its
innovative Wall Farm, its urban grow
unit. While it isn’t cheap ($299 for the
mini version, $799 for the regular, plus
subscription costs), it’s an innovative and
convenient way to effectively grow your
own produce indoors.
For more info:
www.clickandgrow.com/pages/wall-farm

Did you know you can save up to 100
gallons of water a year just by adding raw
pasta straight to the sauce? You would
still need to add enough water to cover the
noodles (the water cooks out of the sauce
as it boils), but you would be reducing your
carbon footprint immensely.
For more info: www.epicurious.com/
expert-advice/how-cooking-pasta-inless-water-will-save-the-planet-article

Community relations and contribution to local socio-economic development

Delivering effective sustainability communications

Key issues such as health and safety, human and labor rights and water efficiency
Value creation and distribution

the mining players,” said Zayakova.
Several case studies support her statements.
In 2004, the Mining Association of Canada
launched its Towards Sustainable Mining drive,
an initiative that aims to ensure companies
are carrying out their activities in a socially,
economically and environmentally responsible
way through increased accountability,
transparency and credibility. It is a model
that has since been adopted by a mining
association in Finland, and in October 2016
the national mining association of Argentina
said it would do the same.
The Intergovernmental Forum on Mining,
Minerals, Metals and Sustainable Development,
an umbrella group of countries known for their
major mining activities, also discussed how
the mining sector could best achieve the UN’s
Sustainable Development Goals at its annual
general meeting in October 2016.
Ma’aden, too, has already started
implementing a number of initiatives to
ensure its operations are more sustainable.
The company has launched a sustainability
code of conduct and is developing a strategy
to optimize its resource management. By
2025, Ma’aden intends to be internationally
recognized as a sustainable and progressive
company and embed the values of
transparency, credibility and accountability
across its business in order to meet
stakeholder expectations and interests. It is

also aiming to be a valuable partner in the
communities in which it operates through
increased social engagement.
When asked if there were any particular
areas that mining companies would need
to focus on in terms of delivering effective
sustainability communications, Zayakova
identified four points:
• Business model explanation and
visualization
• Key issues such as health and safety,
human and labor rights and water
efficiency
• Value creation and distribution
• Community relations and contribution
to local socio-economic development
“The mining sector has a huge
environmental and social footprint and it
is critical that this is communicated in an
accessible, clear, and impact-oriented way and
language,” she added.
To help mining companies communicate
effectively about their sustainability strategies
and goals, there are various organizations
that can help. For example, Salterbaxter
MSLGROUP works with clients to meet
their various strategy and communication
needs, including materiality assessment and
stakeholder engagement, communication
frameworks, campaigns and content
development, CSR and sustainability reporting,
and social media engagement. There are also

other communications companies that can
perform a similar role.
For those companies that prefer to go
it alone and manage their sustainability
communications internally, there is a wealth
of information and resources available. As
an example, the Global Reporting Initiative,
which helps businesses and organizations
understand and communicate the impact of
business regarding critical sustainability issues,
has released reporting guidelines specifically
tailored to the mining sector. Similarly,
the Sustainability Accounting Standards
Board, which helps to develop sustainability
accounting standards useful to companies
producing sustainability reports and which can
then be easily analyzed by investors, has also
issued several pieces of research specifically
on the mining sector.
There is little doubt that developing
and maintaining an honest and effective
sustainability communications strategy is an
incredible challenge, especially for the mining
sector. However, with the wealth of resources
and external support available, it is not
impossible. One thing is for certain though –
sustainability communications and strategizing
today are an integral part of how businesses
operate and cannot be ignored any longer.
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For those companies that
prefer to go it alone and
manage their sustainability
communications internally,
there is a wealth of
information and resources
available.

customers by speaking their language and
responding to their requirements.
• Understanding the various social and
environmental factors influencing your
business – effective communications lead
to strategic engagement with stakeholders.
This dialogue in turn helps build a solid
understanding over time of the key external
factors influencing the business and helps
companies respond proactively and on time to
any growing challenges in their sector.
The biggest danger associated with
sustainability communications remains green
washing, where companies deceive their
customers and stakeholders into thinking that
they are sustainable when in fact they are not.
However, this practice is easily avoided by
taking some key steps, said Zayakova.
“Businesses need to start with a strong,
credible sustainability strategy. They also
need to tackle internal understanding and
engagement. It is a critical step that enables
you to get people aligned towards a common
goal.”

She added that it was also important for
companies to focus on communicating the
measurable benefits of their initiatives rather
than just supply vague qualitative statements
to avoid accusations of green washing.
It can be argued that the mining sector
as a whole isn’t readily associated with the
concepts of sustainability and environmental
awareness and would probably have to
work even harder to effectively and honestly
communicate its efforts to become more
sustainable. However, as Zayakova pointed
out, there is significant evidence that this is
changing. For example, mining companies
are increasingly being featured on the Dow
Jones Sustainability Indices, a family of indices
evaluating the sustainability performance of
the largest 2,500 companies listed on the Dow
Jones Global Total Stock Market Index.
“While the sector may not see itself
immediately associated with sustainability,
stakeholders are today more informed than
ever and there are growing expectations
coming from all directions that are challenging
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Engaged
workforce
Improved
operations

Engaged
customers

Understanding
your business

Authentic sustainability communications values
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Credibility

Transparency

growth, climate change), shaping the way we
all live and work, and posing challenges to the
global systems,” Zayakova said.
She added that no longer are companies
asking themselves whether they are going to
be more serious about sustainability, but rather
how they can make sustainability core to their
business.
In order to achieve this latter aim, however,
it is becoming increasingly important to utilize
effective sustainability communications in
order to efficiently convey such objectives and
strategies, whether they are to an external
or internal audience. According to Zayakova,
authentic sustainability communications should
be built on the following four values:
• Credibility
• Transparency
• Consistency
• Uniqueness

Consistency

Uniqueness

“These elements are critical to consider right
from the start in order to get the most of your
communications efforts. Communications will
only be as credible as the tangible initiatives
that underpin them. Having a robust strategy
in place should be considered first so that
communications don’t appear merely as green
washing (commonly defined as a form of
spin in which green PR or green marketing is
deceptively used to promote the perception
that an organization’s products, aims or policies
are environmentally friendly),” she said.
In order for a company to build trust with
its audience, she said, it was important first to
maintain transparency and consistency.
“Presenting a unique point of view and
routing your sustainability communications in
your bigger social purpose message, adds a
huge value. Communications not linked to the
company’s core values and beliefs may appear

Whether it is through
community engagement
or the simple approach of
reducing environmental
impact, companies are
under more pressure than
ever from internal and
external stakeholders,
particularly consumers, to
be more sustainable.

insincere.”
Zayakova highlighted four key benefits for
companies who develop their sustainability
communications in accordance with the values
of credibility, transparency, consistency and
uniqueness:
• Improved operations – honest and
transparent communications require
businesses to review the state of their
operations and to identify potential gaps and
opportunities for improvement.
• Engaged workforce – communicating
sustainability in a way that is human and
personal allows companies to connect with
their employees better and help them relate
to a common cause and initiative. An engaged
workforce helps deliver a sustainability vision
and goals.
• Engaged customers – sustainability
communications are critical for engaging with
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The sustainability
communication challenge
How can mining companies improve the way they communicate
about their sustainability efforts?
Over the years, sustainability has become
an integral part of how businesses
manage themselves. Whether it is through
community engagement or the simple
approach of reducing environmental impact,
companies are under more pressure than
ever from internal and external stakeholders,
particularly consumers, to be more
Elena Zayakova
sustainable. However, in this increasingly
informed world, it is not simply enough to develop a sustainability
strategy and then implement it. It is also important for any business
serious about being more sustainable to disseminate information
about their initiatives and programs to their stakeholders in an
honest and transparent manner. It can also be argued that this
is of even more importance for the mining sector, an industry not
immediately associated with the concept of sustainability but which
is showing signs of wanting to improve its relationship with the
communities in which it operates and reduce its environmental
impact. And this is where effective sustainability communications
can come in, both at an external and internal level.

To understand more about what sustainability
communications are and how the concept
works, Nama spoke to Elena Zayakova, a
senior sustainability consultant at Salterbaxter
MSLGROUP, which helps companies and
brands adapt to the changing relationship
between business and society. Zayakova has
also worked with Ernst & Young’s climate
change and sustainability team in the UAE,
dealing with clients throughout the Middle
East, and is currently involved in projects with
some of the biggest global corporations across
a variety of sectors and industries.
She said the concept of sustainability is now
a mainstay of society. In addition, especially
with regard to businesses and brands, it
has evolved beyond simply “greening your
company”.
“Sustainability today connects with every
single department within organizations from HR to procurement, from finance to
communications. It cuts across the entire
business and there is already evidence that
sustainability can transform the competitive
landscape as we know it. It pushes corporates
to think differently, and to fundamentally
change the way they think about their
products, services, and in general, their
business models. All of this is of course
driven by new and rapidly emerging global
megatrends (e.g. urbanization, population

Providing wide
pastures
Improving
vegetation

Recovering
wildlife
Cooling
down high
temperatures

Curbing
desertification
Alleviating
climate
change
Ma’aden will undoubtedly implement in the
future as it continues to improve the environmental impact from its mining operations.
One thing is for certain – with the Hazm Al
Jalamid forest reserve, Ma’aden has demonstrated ongoing commitment to the following
principle derived from an Arabic proverb: “By
planting seeds, you obtain hope; and when a
tree sprouts, this hope smiles; and when the
branch bears fruit, life becomes better.”

According to recent
studies, the total area of
desert land in the world
stands at 46 million
square kilometers,
with the Arab world
accounting for 13 million
square kilometers (28
percent).

Creating
green areas to
attract tourism
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Features of the initiative
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The result of the project
is a forest reserve
that provides the local
wildlife and livestock
with a natural source
of food and grazing. It
has also been warmly
received by the local
community due to its
potential to create
income streams that are
not based on mining and
agriculture.

for this, said Al-Dakhil, was to deliver a project
that was quintessentially Saudi and reflected
local experiences and research.
However, the project team also ensured
that they adhered to international standards in
terms of implementation.
Al-Dakhil added that extensive research was
conducted in the Kingdom that examined what
conditions were needed to help plants thrive in
harsh climates and what would threaten their
survival.
Implementing the initiative wasn’t without
its challenges. The Northern Borders region,
where Hazm Al Jalamid is situated, can get
very cold in the winter seasons and such
conditions can threaten the trees. To overcome
this, the project team designed protective
covers supported by iron frames that helped
recreate the conditions typically found in
greenhouses and allowed the trees to grow
safely.
The project team also banned grazing in
certain parts of the Al-Mara valley to give the
reserve the best possible chance to thrive.
When it came to choosing the trees themselves, Ma’aden went for species that would
be able to grow in harsh conditions.
As a result, the majority of trees growing in
the forest reserve are mainly Haloxylon trees
that are considered native to the Middle East
region and highly drought-resistant. They were
also already growing in Al-Jalamid, making the

cultivation process easier.
In addition, Ma’aden chose to plant jujube
trees. This species of tree has a great capacity
to survive for days without water and can also
act as a source of food for wild animals that
live in the region.
As the forest developed, other species of
trees such as acacia, prosopis, tamarisk and
Salsola villosa also began to appear.

Results and future
The result of the project is a forest reserve that
provides the local wildlife and livestock with a
natural source of food and grazing. It has also
been warmly received by the local community
due to its potential to create income streams
that are not based on mining and agriculture.
This is because Ma’aden hopes that the
project will eventually transform Al-Jalamid
from a simple desert village into an oasis that
will attract tourists, especially during the spring.
The company also estimates that the forest
reserve could initially double in size annually
based on current growth rates.
The project has received credit for curbing
the effects of mining operations in the area
and greatly beautifying the area. Ma’aden intends to reforest the site once the Al-Jalamid
phosphate mine reaches the end of its life.
There is little doubt that the project has the
potential to be a resounding success. It will
also create a blueprint for similar schemes that

In 2013 Ma’aden wanted to create a project that would enhance
the environment around its phosphate mining operations near the
northern village of Hazm Al Jalamid. The result is an expansive
forest reserve that will provide homes and food to local wildlife
and livestock and potentially create a tourism oasis for visitors
from local communities and outside the region.
The challenge posed by
desertification
One of the biggest challenges that Saudi
Arabia faces is how to develop its land in a
sustainable manner and while protecting local
communities and nature. According to various
sources such as National Geographic, around
95 percent of the Kingdom’s land is desert or
semi-desert.
In addition, ongoing climate change has
contributed to declining arable lands and soil
fertility throughout the world, let alone Saudi
Arabia. An example of these development
challenges can be found in the country’s
agriculture sector – an industry not typically
compatible with the Kingdom’s climate and
geography.
Significant resources are needed to create
pastures or orchards. Maintaining agricultural
land and negating the harsh effects of the
desert climate and geography requires even
more precious resources, such as water, than
is usual in countries with a milder climate.
The result of all this is that the current environmental impact of farming in Saudi Arabia is
arguably unsustainable.
A similar challenge presented itself to
Ma’aden when it discovered significant phosphate reserves in 2010 near Hazm Al-Jalamid
and initiated a project to create mining facilities there. This initiative was to transform a
small farming village of just 1,000 people into
a world-class mining hub.
In response and in line with its sustainability
commitments, Ma’aden decided to create a

forest reserve that would encourage the development of fertile land in the area and attract
wildlife that had otherwise been squeezed out
due to the lack of green space.

Project origins and
implementation
The idea of the project was introduced by Eng.
Dakhil Ibrahim Al-Dakhil and approved by then
Chairman of Ma’aden Phosphate Company
Eng. Khalil Ibrahim Al-Watban. They recognized
that it was important to develop vegetation
affected by the Hazm Al-Jalamid mine and
pushed for the project to get approved.
According to Al-Dakhil, implementation of
the initiative began in mid-2013 and cultivation
started at the end of the same year. The
project also included the establishment of a
seeds bank near the mine.
Cultivation took place in the Al-Mara valley,
situated four kilometers away from the mine.
A further scheme to plant more trees was
implemented west of the valley to ensure good
coverage.
It is estimated that there are at least 2,455
trees in the reserve. However, according to
Al-Dakhil it is hard to accurately track or count
the number of trees due to extensive pollination.
In other words, their rapidly growing numbers have ensured the project has so far been
a resounding success.
Implementation was carried out using
Ma’aden’s own staff and resources rather than
relying on international expertise. The reason
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Creating biodiversity
at Hazm Al Jalamid
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the lives of the families and is evidence that
Ma’aden’s leading sustainability initiatives can
help facilitate a promising economic future for
the local community,” said Al Shangiti.
Remote areas in the Kingdom are
underdeveloped, mainly due to the fact
residents are isolated and because they are
used to following a simple routine that is usually
dependent on agricultural activities. It is hoped
initiatives such as Hand of Gold will help develop
such areas by improving access to quality
practical education for adults and empowering

Computer skills

Sewing and
embroidery

families to achieve self-sufficiency, reforming
traditional economic landscapes in the process.
Ma’aden is establishing itself as a leading
developer of social responsibility programs
due to its willingness to actively engage
with local communities and understand their
needs. Hand of Gold is just one example of an
initiative helping the company give back to the
communities that have supported its success.

Beauty care

Cookery

Issue two | 2018

22

Along with being a leading
mining company, Ma’aden
prides itself on delivering
social responsibility
programs in the areas
where it operates.

They were also given practical advice on how
to set up a business, while top performers in the
course received a grant to help them meet their
startup costs.

A positive reception
While the initiative is still in its infancy, the
reception from participants has been positive,
with special praise reserved for the state-of-theart equipment at the training centers and the
course content.
“The scheme has had a positive impact on

Before the launch of the initiative, a
socioeconomic survey was conducted among
locals living in Mahd Ad-Dhahab to identify the
important role women could play in community
development if they had proper access to
skills training. It assessed the capabilities and
requirements of families and was able to reveal
the kind of support women needed to set up
ventures in various fields.
The survey found that empowering women
by giving them the appropriate support to set up
small businesses would enable them to offer a
better quality of life to their families. It also found
that home-based ventures would be the most
appropriate solution due to the lack of formal job

opportunities for women in the region.
To implement the initiative, project teams
visited Mahd Ad-Dhahab to set up the training
facilities and equip them accordingly. An initial
group of 80 women were enrolled in the
course and provided with high-quality training in
cookery, sewing and embroidery, beauty care and
computer skills.

Hand of Gold has taught
women how to set up
businesses in cookery,
sewing and embroidery,
beauty care and computer
skills.
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Providing a golden touch to
empowerment efforts
Ma’aden’s Hand of Gold
initiative in Mahd Ad-Dhahab
is helping local women
achieve self-sufficiency
through the provision of highquality training and guidance.

One of the key features of Ma’aden’s
sustainability strategy is to truly empower
the local communities in which the company
operates. An example of this was the creation
of a mining polytechnic in Arar that would
create a stream of young Saudi graduates with
the knowledge and skills to take up jobs in the
Kingdom’s burgeoning mining sector.
However, Ma’aden’s efforts to empower
communities do not only focus on creating direct
job opportunities, but also on the development of
life skills and contributing to the development of
remote areas.
An example of such an initiative can be found
in the western region of Mahd Ad-Dhahab,

located in the Madinah province. The area is
home to one of Ma’aden’s most important gold
mining operations, so it’s apt that the company’s
drive to develop the life skills of local women
and help them set up home-based businesses is
called “Hand of Gold”.

A golden partnership
Hand of Gold is the result of a partnership
between Ma’aden and the Al Faisaliya Women’s
Welfare Society to deliver practical education
through training programs. The agreement was
signed by the society’s President HRH Princess
Fahda bint Saud Bin Abdulaziz and Yahia Al
Shangiti, Ma’aden Gold and Base Metals VP.

A deep vision for aluminium recycling

1

Mining
Bauxite is a substance rich
in alumina. It is formed over
millions of years due to climate
and chemical elements in rock
containing aluminum.
Transportation
Bauxite are cracked, and then
carried on freight trains.
Melting
Alumina is transfered to the
production lines, where electric
power separates other chemical
elements from alumina to
produce pure aluminum.

“The economic and environmental
advantages are very clear when instead of
mining, refining and then smelting bauxite,
manufacturing new ingots from used beverage
cans and recycled materials saves energy,
carbon emissions and ultimately money. The
same is true for the aluminum that goes into
automotive, buildings, planes and electronics,”
he said.
There is a target to produce rolling slab
ingots for the mill using minimal primary metal
and 80 percent recycled/liquefied metal,
added Mr. English.
Saudi Arabia has one of the largest
consumption rates of beverage cans in the
MENA region but no real recycling program.
“Approximately 300,000 tons of recyclable
material goes to landfill, and we need to turn

2

3

Smelting
Aluminium metal is deposited at
the bottom of the pots, cooled
down, and periodically siphoned
off.

4

Blocking
Aluminum are blocked into four
types: ingot; Bloom; billet, and
slab.
Manufacturing
Aluminum sheets are sent to the
rolling mill to be shaped in form
of panels, cans, keys and cars
panels.

this waste into reusable product i.e. into liquid
metal and here in the Kingdom,” said Mr.
English.
He pointed to the global average recycling
rate of 70 percent for aluminium but
suggested that the USA’s rate of 55 percent
would be a more realistic rate for the Gulf
region, even if it was dwarfed dramatically by
the likes of the Scandinavian countries (90
percent) and Brazil (98 percent).
According to Mr. English, the plant’s annual
carbon savings will be substantial once it is
operating at full capacity.
“It should save around 25 million BTU’s of
energy and also around 1.7 million tons of
harmful environmental greenhouse gases.”

8

5

Recycling
The production process comes
full circle with the recycling of
used cans.

6

7
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Ma’aden’s aluminium recycling facility (part
of a joint venture with Alcoa) is another key
example of the company’s efforts to meet its
extensive sustainability goals. The facility forms
part of a larger aluminium production complex
that also consists of an alumina refinery, rolling
mill and smelter with a combined output of
around 3.2 million tons of aluminium-related
products a year.
One of the largest in the Middle East and
North Africa region, the plant is also a one-ofa-kind facility designed in-house with noted
experts playing a major role in its design,
construction and future operation.
According to Director of Casthouse and Can
Recycling George English, the idea for the
facility came about when the rolling mill was
being designed and constructed.

A three-step treatment process
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Artifical wetlands systems typically fall into
one of two categories: subsurface flow and
surface flow. NEWT, for example, can be
categorized as the former as its operating
water level is four inches below surface level.
However, artificial wetlands systems
generally follow the same treatment
process by incorporating natural tools such
as wetlands vegetation to target specific
contaminants:
1. Solids removal in an anaerobic
treatment system: This is the first and
critical stage of treatment. It involves
anaerobic degradation of organics, removal
of metals and settle of non-degradable solids.
Approximately 70 percent to 90 percent
degradation of organic solids is achieved in
this stage. Sludge generation is significantly
reduced compared to more conventional tank
based approaches.
2. Constructed Treatment Wetlands
(CTW): This step provides additional
biological treatment of organic contaminants
to reduce them to low levels along with
removal of nutrients such as nitrogen and
phosphorus. It also aims to reduce pathogen
numbers. In this step, oxygen is supplied
as needed to support biological activity and
provide operational flexibility.
3. Polishing treatment and disinfection:
This final step is based on various filtration
methods to achieve coliform bacteria removal,

phosphorus reduction and elimination of
micro-pollutants.

A versatile system
Artificial wetlands can be used for municipal
or industrial purposes and at varying scales.
For example, following devastating floods
in Pakistan in 2010, many large pockets of
people were left to struggle in poor hygienic
and sanitation conditions. In response, a pilot
water treatment project was set up in the
northern village of Baba Jee Kali that used
artificial wetlands engineering to meet the
local populace’s sanitary needs.
A sub-surface flow system was set up over
1,000 square feet with a capacity of 5,000
cubic meters. For an outlay of just under
41,000 euros (SAR163,400), the system
provides up to 189,000 liters of water a day
to 1,200 people.
The project also has these added benefits:
• Reclaimed irrigation water.
• The creation of fish ponds for fish breeding.
• The creation of a herbal and mushroom
garden.
• Animal fodder and poultry feed from
phytoplants.
• Compost from duck weeds and other water
plants.
• Biogas from anaerobic bio-digester (ABR).
On the other side of the scale, the Ranger
uranium mine in Australia has used an
artificial wetlands system to treat water from
its operations since the 1990s. Government
researchers have consistently found that this
treatment method has consistently resulted

in minimal environmental impact and the
production of water that meets regulatory
standards.
More recently, in 2017 French wastewater
treatment company Suez was awarded a
contract to create an artificial wetlands site
to treat water from a petrochemical industrial
zone outside Shanghai. Suez said it had
created a “dragonfly zone concept” to deliver
the 18.5 million euro project, spanning 36
hectares.
The technology uses the purification
capacities of aquatic eco-systems created
using locally selected plants to improve the
chemical and bacteriological quality of water
as it moves through the various pools.
Clearly, these examples all prove the
viability and versatility of artificial wetlands
systems as well as their excellent sustainability
potential. It’s little wonder that Ma’aden also
incorporated such a system to meet its goal of
zero water waste.

With regard to the latter reason, researchers
agree that artificial wetlands in general
offer a sustainable water treatment option.
For example, Guenter Langergraber of the
University of Natural Resources and Life
Sciences in Vienna highlighted several key
advantages of such systems:
• The high treatment efficiency of artificial
wetlands contributes to health and hygiene.
• They can protect the environment and save
on natural resources.
• They are a simple technological solution easy
to operate and maintain.
• They can be implemented at reasonable
costs.
• They especially have low operating and
maintenance costs.
• As they are a natural treatment technology,
artificial wetlands have high sociocultural
acceptance and can be an appropriate
technological solution.
Langergraber defines the treatment process
of artificial wetlands as “engineered water
treatment systems that optimize the treatment
processes found in natural environments”.
In other words, they recreate the natural
phenomena through which wetlands
environments treat wastewater, offering a
viable alternative to tank-based methods.
“Specifically, it is a highly-engineered
and passive approach combining naturally
occurring and optimized physical, chemical
and biological processes to effectively remove
targeted organic and inorganic chemical
contaminants at significantly less cost than
conventional mechanical tank based treatment
technologies. These enhanced ecological
processes use the sun and wind as primary
energy sources,” added Ajabnoor.
The result is a system that doesn’t generate
odors and provides a beautiful natural
landscape.

A snapshot of NEWT
The natural engineered wastewater
treatment (NEWT) system has played an
integral part in drastically reducing water
wastage from Ma’aden/Alcoa’s aluminium
operations at Ras Al Khair by treating up to
4.5 million liters of water a day.
Alcoa, an American aluminium giant,
developed the system at its Pittsburghbased technology center and has deployed
it at various facilities worldwide over the
last 15 years.
According to Director of Corporate
Sustainability Assurance Ahmed Ajabnoor,
a broad range of organic and inorganic
chemicals and substances including
nutrients, pathogens, heavy metals, oil and
grease have been successfully treated.
The treated water contains effluent
concentrations near or below analytical
detection levels.
“The treated effluent water quality is
of a high standard and suitable for reuse.
About 60 percent to 80 percent of the
treated water is utilized as process make
up water while the remaining 20 percent to
40 percent is used for on-site landscape
irrigation.”
The project has also saved Ma’aden
Aluminium $7.5 million in running costs
ever year. As well as being large enough to
handle any future expansion to aluminium
operations at Ras Al Khair, NEWT has
had the added benefit of developing into a
beautiful oasis that has attracted wildlife,
particularly birds.
Other advantages include:
• An ability to handle widely
varying flow-rates and influent
chemical concentrations: NEWT has
demonstrated its flexibility to handle wide
flow ranges along with corresponding
fluctuations of chemical concentration
levels while still producing high-quality
treated water in line with the required
effluent quality requirements.
• Lower costs: Thanks to NEWT’s simple
yet innovative design, both capital costs
and operating costs are lower compared to
conventional tank based systems. Capital
savings are realized by eliminating the
need for extensive tankage, piping, pumps,
foundations and buildings and places
emphasis on utilizing local construction

materials, as NEWT primarily entails
civil construction. Operational savings
are realized through reduced operator
attention, little to no chemical use, low
energy use and little to no intentional
sludge wasting.
• Sustainable wastewater
management: Building on all the positive
attributes that NEWT provides through
decentralized wastewater management,
the system represents a proven
sustainable approach.
Unsurprisingly for such an innovative
project, Ajabnoor added that the NEWT
system has helped Ma’aden meet its
sustainability goals.
“It fits into the Ma’aden’s sustainable
water goal of conserving water and energy
in the Saudi Arabian desert environment by
treating all kinds of wastewater generated
from Ma’aden Aluminum’s operations to a
quality that exceeds regulatory standards.
The NEWT system also meets Ma’aden
Aluminium’s water management and
sustainability goal of zero wastewater
discharge and 100 percent reuse of
treated water.”
One thing is for sure – the NEWT
system is just one example of the
innovative approach Ma’aden has adopted
in cooperation with its partners to reduce
its wastage and environmental impact
while improving its sustainability record.
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Langergraber defines
the treatment process
of artificial wetlands
as “engineered water
treatment systems that
optimize the treatment
processes found in
natural environments”.
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Artificial wetlands have established
themselves as a popular way to treat
wastewater over the years. Certainly, a very
recent high profile example would be the
natural engineered wastewater treatment
(NEWT) system that Ma’aden has been
using since 2013 at its aluminium production
complex, a joint venture with Alcoa.
Ma’aden’s system was covered in detail in
the previous issue of Nama, but we felt it was
important to explore why such technology
has grown in prominence throughout the
world, on various scales. And while Alcoa
has undoubtedly created one of the most
innovative forms of artificial wetlands
technology utilized by Ma’aden, there are still
many other cases where similar and equally
advanced systems have been employed,
either on an industrial or municipal level.

History
According to researchers Hoffman et al,
natural wetlands have historically been used
as convenient sewage and wastewater
disposal sites. They identified the German
scientist Dr. Kathe Seidel as conducting
the first experiments into the possibility

that wetland plants could be used to treat
wastewater in 1952.
By the 1990s, the number of artificial
wetlands increased exponentially as their
application expanded to treat many different
types of wastewater such as that produced by
storms and industry.

A natural water treatment
method
Discussing specifically why the NEWT
system was applied at Ma’aden’s aluminium
complex, Director of Corporate Sustainability
Assurance Ahmed Ajabnoor said the project
was developed in response to the country’s
water consumption challenges.
“There was a strong business case for a
sustainable water vision that minimizes water
input, maximizes wastewater recycling and
targets zero water discharge,” he said.
Ajabnoor added that the objective of
developing the system was twofold – firstly,
to minimize water input and energy from
the desalination water plant by utilizing high
quality recycled water; and secondly to treat
wastewater in a sustainable, innovative and
cost-effective manner without using chemicals.
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Artificial wetlands have
emerged as a sustainable and
effective natural method to treat
wastewater on municipal and
industrial levels
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Harnessing the
power of nature to
save water

Ma’aden’s ecological
footprint

Ma’aden has always been keen on
improving the ecological performance
of its business. In 2010, it launched the
environmental performance card and
the environmental performance index
(EPI) that calculates the ecological
performance of the company’s mines
and sites on a monthly basis and is
annually updated.
Through this strategy, the company
studied the ecological footprint of
its operational sites by adopting
international methodology. At the end
of 2016, Ma’aden set up a future plan
to mitigate its ecological footprint that
defined general goals in order to yield
positive results.
Ma’aden is constantly seeking
to reduce its environmental impact
and invest in dedicated research,
technologies, and information
technology systems to calculate the
company’s ecological footprint and
provide a base to meet related goals.
Ma’aden also worked on amending
the basic formula of calculating
the ecological footprint by adding
the desert factor to the equation.
It believed that desert could be
a productive land and should be
introduced as a factor for countries
that have large desert areas such as
Australia.
Ma’aden is keen on taking part
in ecological global conferences
and forums to expand its scientific
knowledge in this field.
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In 2010, Ma’aden launched
the environmental
performance card and the
environmental performance
index (EPI) that calculates
the ecological performance
of the company’s mines
and sites on a monthly
basis and is annually
updated.

houses, schools, universities, offices, industries
and cars. We also need goods imported
from all around the world to sustain our
consumption and economic growth patterns.
All these demands require a high biological
capacity.
The question is – how do countries manage
to reduce their ecological footprint?
It is quite easy, yet it requires more joint
efforts. Thinking of our consumption levels
makes us more cautious of our daily behaviors
and creates self-awareness regarding our
ecological footprint.

Necessary measures before the
planet runs out of resources
Technological evolution and the industrial
revolution have targeted the reserve of natural

resources. Today’s consumption rates in the
world are alarming and countries are suffering
from water scarcity, while more than 70
percent of plants are endangered as a direct
impact of pollution and climate change.
In the Gulf, the UAE made headlines when
it launched many initiatives to ensure its
sustainability and calculated its ecological
footprint, which was 9.5 hectares per capita
in 2008. It set targets to decrease its
consumption gradually to achieve a more
sustainable pattern of life.
On an individual level, people can reduce
their ecological footprints by reducing energy
consumption, recycling, preserving nature and
making wiser purchase decisions. Individuals
can change their eating habits and avoid
unnecessary travel.

Ideas to reinforce our relationship
with our blue planet
With each one ton of recycled
paper

we would save 7,000 water
barrels + 380 oil barrels +
electric energy sufficient for a
house for six months

With each kilogram of
recycled plastic

Recent studies affirm that
our planet is no longer able
to cope with our constant
consumption.

With each recycled aluminum
can

we would save sufficient
energy to operate a TV for six
hours

With each recycled glass
bottle

we would save sufficient
energy to turn on a 100-watt
lightbulb for four hours

With each traditional light
switch that we replace with a
smart switch

we would save SAR112 in
electricity bills a year

With the recycling of 280
million copies of newspapers
thrown away every week in
the United States

we would save half a million
trees

Sources – Al Yaum, Real Sciences, Argaam

Saudi Arabia’s ecological
footprint
The most recent reports and statistics
revealed that Saudi Arabia occupies a space
of 185.6 million hectares of total productive
lands and water. This space is made up
of 977,000 hectares of forests, 3.7 million
hectares of agricultural land, 170 million
hectares of pasture and 1.4 million hectares of
infrastructure.
The Kingdom also covers 9.6 million
hectares of continental shelves and inland
waters to support fisheries. If we take into
account the differences between regional
rates of production for agricultural lands,
pastures, forests, and fisheries, compared to
the global production levels in parallel, we
notice that the total biological capacity of
Saudi Arabia – about 17.1 million hectares
– is much less than its total environmental
footprint of 104 million hectares. Therefore,
the ecological footprint per capita is estimated

at four hectares, twice the average global
footprint.
However, Saudi Arabia is keen on controlling
and preserving the environment for the
welfare of humanity and the earth. The Saudi
National Transformation Program 2020
and Saudi Vision 2030 have made definite
recommendations in this regard and reiterated
the importance of protecting the environment
and natural reserves to slow down the
country’s ecological footprint.

Why is Saudi Arabia’s ecological
footprint high?
Though Saudi Arabia’s climate pattern is arid
in nature and it has limited natural resources,
mainly desalinated water, it is nevertheless
a country with high GDP and quality of life.
Maintaining this within tough environmental
conditions require a great deal of energy and
natural resources.
For instance, we need air conditioners in
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we would save one liter of oil +
2.5 kg of carbon dioxide

Calculate your ecological footprint
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If you want to calculate your
ecological footprint, you have to
take into account factors such as
the size of your household, your
car and air conditioner use along
with the appliances you use for
cooking and type of food you
consume. It is often preferable
to try to find a green area with a
stream that can convert carbon
dioxide into oxygen for a low
ecological footprint.
You can easily access the
below website to calculate your
footprint:
www.footprintnetwork.org/
pt/index.php/GFN/page/
personal_footprint/

Alarming figures
The Global Footprint Network – an
international non-profit organization for
sustainability research that works to promote
sustainable decisions in a world with limited
resources, in addition to updating the national
environmental footprints for more than 220
countries annually – compares the demand for
resources and ecological services (footprints),
and the amount of these resources and
services available within its borders (biological
capacity).
Each country’s performance varies from
one year to another, yet humanity needs a
biological capacity of 1.5 times what the Earth
produces.
The network’s data show that the world
consumes in less than eight months what the
Earth delivers in one year. The world uses
up the reserve of natural resources, causing
higher emissions of greenhouse gases.
Recent statistics estimate the global hectare
rate in India at 0.89 per capita, 1.37 in Africa,
two in China, 4.45 in Europe and 5.33 in
Britain while the US is 9.42.
Global consumption is increasingly growing
and at this rate the population, which will reach
9 billion people by 2050, will effectively need
two planets to sustain them.
The WWF also said most land animals
disappeared between 1970 and 2000 due to
the abuse of natural resources.

What is the Ecological Footprint?
During the early 1990s, researchers at
Columbia University sought to calculate
the amount of land required by people to
sustain their use of natural resources based
on geographically variant consumption rates
and through measuring the space required to
absorb their wastage. This innovative method
was called the “Ecological Footprint” and it is
measured in hectares.

More consumption = larger
footprint
Since ancient times, humans resorted
to nature to fuel their basic needs. The
complementary relation between human
beings and nature during those times was
sustainable due to the small population
compared to today’s estimated 7 billion people.
Due to this rapid population growth, today’s
needs cannot be sustained by the natural
resources provided by the Earth.
Researchers found that the more people
consume and use up natural resources,
the more the ecological footprint extends.
The ecological footprint reflects a country’s
population’s life patterns and their impact on
the earth based on the difference between
the consumption of natural resources and the
planet’s capacity to renew these resources –
known as “biological capacity.”
This capacity is defined as the ability of a
specific ecological system to produce readyto-use natural resources while absorbing the
corresponding waste and reusing it e.g. forests
that absorb and feed from carbon dioxide and
convert it into breathable oxygen.
In more scientific terms, the ecological
footprint reveals the amount of humanity’s
pressure on the Earth that has exceeded
allowed limits. The recent studies affirm that

our planet is no longer able to sustain our
constant consumption. Therefore, international
necessary measures should be taken to avoid
more critical damaging outcomes.

We need a new planet
It has been said that the Earth’s ecological
footprint has surpassed its biological capacity
for more than 20 years and that a planet
and a half are needed to sustain our global
consumption habits.
In other words, our current pattern of life is
similar to a credit card that allows us to buy
products or goods without having the cash for
it. Accordingly, our consumption of the Earth’s
resources is above its production capacity.

How can countries calculate their
ecological footprints?
Experts found a method to calculate the
consumption patterns for each country, city,
company or individual. For calculating local
products they use the following equation:
Net Consumption = Production + (ImportsExports)
As for countries, the equation is more
comprehensive and covers the natural
characteristics of each country, land spaces,
food and water consumption.
The factors calculated in the equation
include arable lands, pastures, forests, oceans
or seas, rivers, land covered by buildings, roads,
and lands necessary for the growth of plants
capable of absorbing carbon dioxide.
Such equations revealed that the biological
capacity in Brazil and Indonesia is higher than
that in Saudi Arabia thanks to their rainforests
- giving those nations higher productivity
than the Kingdom, especially as the latter’s
desert environment make up four-fifths of its
geographical area.

9
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The Ecological Footprint
is the impact of a person
or community on the
environment and is
calculated by the amount
of land required by the
population to sustain their
use of natural resources.

How did the Ecological Footprint wake up the world?
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Calculating the sustainability
of people’s lives

As people’s demands and the population drastically grow, slowly outstripping limited
natural resources, mankind is facing major challenges that caused the World Wide Fund
for Nature (WWF) to warn that humans currently consume 30 percent more natural
resources than the Earth can produce. Its 2006 report called on governments to take
necessary measures to stop this from happening.
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Neom to be a fully
sustainable trade hub
Saudi Arabia’s recently announced $500
billion Neom project will boast a lot of unique
features, including the function of complete
sustainability and full reliance on renewable
sources for its energy needs.
The city will be completely powered by
solar panel arrays and wind farms, ensuring
a pollution-free environment. Solar-powered
greenhouses and vertical farms delivering
produce to feed the populace add to Neom’s
impressive sustainability credentials. Citizens
will get around in driverless vehicles and live in
zero-carbon homes.
Neom is situated in northwest Saudi Arabia
and stretches into the borders of Jordan and
Egypt – making it the first private business
zone to span three countries. It is designed to
function as an independent economic trade
zone with its own laws.
The Saudi Public Investment Fund, headed
by HRH Crown Prince Mohammad bin
Salman, will completely own the project. Prince
Mohammad will also chair a special authority
established to oversee Neom’s development.

King Salman presents the King Khalid Award to Khalid Al Mudaifer

Ma’aden’s sustainability efforts honored by King Salman
Ma’aden was presented with the 2017 King Khalid Award for Responsible Competitiveness by
King Salman bin Abdulaziz in recognition of its sustainability initiatives and achievements.
By applying international sustainable development best-practice, Ma’aden has not only
contributed to national developmental, social, economic and environmental objectives, but in so
doing has earned itself an important competitive advantage, according to Maaden’s President and
CEO Khalid Al Mudaifer.
On receiving the accolade from King Salman, Al Mudaifer expressed his personal gratitude and
the deep pride felt by the company’s 7,000 employees for what is one of the most prestigious
accolades in the region for business sustainability.

Local and International Sustainability News
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Ma’aden’s sustainability
credentials underlined’

Saudi Arabia developing
solar and wind projects

Riyadh outlines vision for a
sustainable future

Ma’aden’s sustainability achievements were
clearly illustrated at the 6th Gulf Environment
and Sustainable Development Forum held
in Jeddah, April 2017. During the forum,
which was inaugurated by the Minister of
Environment, Water and Agriculture, HE
Abdulrahman Al Fadli, Ma’aden’s sustainability
champion Eng Ahmad Ajab Nour outlined the
company’s sustainability progress, highlighting
its efforts to develop the capabilities
of communities around its facilities, its
optimisation of resources, and its publication of
a newsletter focused on community projects.
The company’s sustainability credentials
were further underlined by the award of
‘Protect and Sustain’ certification by the
International Fertilizer Association to Ma’aden
Phosphate Company at the IFA Strategic
Forum in Switzerland, November 2017.

In line with the Kingdom’s Vision 2030, which
calls for greater use of green energy sources,
the Saudi Electricity Company (SEC) have
begun technical studies to identify sites
that could effectively produce solar energy
throughout the Kingdom.
SEC CEO Ziad Al-Shiha told Saudi media,
“This trend began when the company entered
the field of renewable energy by implementing
the 500 kilowatt Farasan solar project.”
SEC’s board of trustees approved renewable
energy initiatives to build different solar and
wind power stations with a total capacity of
300 megawatts. Over 25 years (these stations’
expected operational life), this is equivalent to
the energy produced by 25.5 million barrels
of oil.
Al-Shiha said that since the announcement
of the Kingdom’s Vision 2030, the company
has worked with the Ministry of Energy
and Mineral Resources to develop plans
to implement solar energy projects in the
country’s northern regions in addition to wind
power projects on the west coast.
SEC has also signed contracts to set up
plants that produce power from solar thermal
energy in addition to a solar power plant in
the city of Aflaj. The latter is a joint initiative
with the King Abdulaziz City for Science and
Technology.
SEC is a partner of Ma’aden, providing power
to facilities in the Ras Al Khair mining hub.

The Saudi capital’s development authorities
recently held the “A Day in Riyadh” initiative —
a series of workshops that presented a broad
outline of the vision for the city, focusing on
environmental protection and improvement,
energy sustainability and what life in Riyadh
aims to be.
At a reception and dinner at the UN
headquarters in New York attended by senior
international diplomats, US officials and
influential figures from the development sector,
Riyadh Mayor Ibrahim Alsultan, who is also
the President of the Arriyadh Development
Authority, discussed the significant
development projects designed to change the
face, feeling and improve mobility for Riyadh’s
6.5 million residents.
Lyndsay Neilson, a longtime adviser to
the Arriyadh Development Authority, told the
workshop that Riyadh is becoming a center
for new forms of investment and private sector
engagement.
“We now have new investment opportunities
because of our ambitious public transportation
projects. Our focus first and foremost is on the
citizens and ensuring livability in accordance
with Vision 2030. We are at an exciting time
in our long term planning as we begin the next
phase of strategic growth in Riyadh,” he said.

contractors in various skills such as welding
and pipe fitting. This would be achieved
through an agreement that we signed with the
Technical and Vocation Training Corporation
(TVTC), with the latter providing the training
facilities and resources. Ma’aden has also
established two schools of excellence in
Tarif and Arar as part of its CSR strategy of
supporting advanced scientific education.
These schools enable students to keep
abreast of the major industrial transformation
that is reshaping their region, and also ready
them for subsequent university enrollment and
future job opportunities.
Recycling is also a huge part of Ma’aden’s
efforts to be more sustainable and achieve
optimal use of resources. For example, we
already have one of the Midde East’s largest
recycling facilities for aluminum beverage cans
based at the Ras Al-Khair Industrial City in the
Eastern Province.
All of our sustainability initiatives are
pointless unless they are supported by
transparent communications. As the market
leader in Saudi Arabia and one of the largest
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and executed a
sustainability strategy
across all levels of
Ma’aden’s organization,
attained the ISO
14001 environmental
management standard
and implemented ways
to improve our resource
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maintaining excellence
in sustainability and
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mining companies in the world, we believe it is
important to effectively and honestly highlight
what we are doing to improve our impact on
the environment and local communities to our
internal and external stakeholders so we can
demonstrate our leadership in sustainability
and help create a model that can be followed
by other organizations. This periodical is just
one example of our efforts to be transparent.
Research has also consistently shown that
people are more likely to trust organizations
that are working to secure a better and
promising future for coming generations
through substantial sustainability initiatives.
We too intend to be at the forefront of these
efforts to protect our environment while
delivering meaningful opportunities to local
communities.
Khalid bin Saleh Al-Mudaifer
President and CEO
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strategy across all levels of Ma’aden’s
organization, attained the ISO 14001
environmental management standard and
implemented ways to improve our resource
management.
The far-reaching Saudi Vision 2030,
which was announced earlier this year,
focuses on sustainable economic growth and
diversification. Ma’aden too wants to achieve
similar sustainability goals and ideally before
2030 – by 2025 we want to be recognized as
a sustainable and progressive company, be an
important partner in local community activities
and initiatives, and achieve optimal use of
resources. In response to the Saudi Vision
2030, we also developed a refreshed overall
strategy , a key goal of which is maintaining
excellence in sustainability and building the
best in class capabilities.
As mentioned above, Ma’aden is trying to
be more socially responsible when it comes
to the local communities in which we operate.
For example, we announced plans to train
500 Saudis living locally to our major Wa’ad
Al-Shamal and Umm Wu’al mining projects

Since the last issue of Nama, we have been
working extremely hard to embed a culture of
sustainability across our organization whilst
ensuring any future benefits from becoming
a more environmentally, economically and
socially aware organization are felt by our
external stakeholders as well as internally.
We see sustainability as a holistic process
where we take a series of tangible actions
that improve our local communities, reduce
environmental impact, and optimize the way we
use our available resources. It was important
for us to adopt such actions because in 2012
a report by the Arab Forum for Environment
and Development delivered a timely warning
that the way countries in the region were
operating at all levels was unsustainable.
We took these warnings to heart and
in 2012 we conducted an audit of our
sustainability practices. We quickly realized
that we had no sustainability strategy, very
few initiatives to help our local communities
and no measures to ensure optimal use of
our available resources. In response, we have
now developed and executed a sustainability
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By 2025 we want to be
recognized as a sustainable
and progressive company,
be an important partner in
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and initiatives, and achieve
optimal use of resources.
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