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الخبر تفاصيل

الخبر بيئيةعنوان اقتصادية بشرى

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الياميالكاتب الرصد9735العددمحمد 1تكرار

بيئية اقتصادية  بشرى

 
 

 

اليامي  محمد
 
 
 

المملكة مدن ومعظم الرياض٬ العاصمة في يتوقف ال كل.البناء ذ التنفي قيد جديدة مبان
أو ا٬ وبنائه دمها به ة قديم ع لمواق د وتجدي اجر٬ مت أو مكاتب أو مساكن كانت سواء يوم

حالية مواقع  .ترميم
 

ترميم٬ ال أو داخلي ال دم اله ا بقاي ل لتحمي ازل المن د أح ام أم ة فارغ ة حاوي تنزل يوم كل
بضعة كل ا دوري ازل المن وأفنية المداخل بالط الناس يغير طقسنا مثل قاس طقس وفي
يسعر ف وكي ات٬ الحاوي ذه ه دبر ي ف كي يعرف ال الناس من كثيرا أن وانتبهت أعوام٬

السوق سعر من أكثر مبالغ دفع أو للغش عرضة كثيرين جعل ما  .خدماتها
 

السعودية الشركة كشف بوع٬ األس ذا ه ة المملك ي ف البيئية االقتصادية االخبار أهم من
أة٬ منش أول اء بن ن م ة النهائي المراحل ى إل وصولها ن ع دوير الت ادة إلع تثمارية االس
ول بحل سيكون المنشأة تشغيل بدء وأن الرياض٬ في والهدم البناء مخلفات تدوير إلعادة

الحقا تنفيذها سيتم المنشآت من سلسلة لتتبعها المقبل٬ يوليو ي.نهاية ف رأت ق ترة ف ل قب
الرياض مدينة أمانة الرياض"إصدار ة مدين في النفايات إلدارة الشاملة "االستراتيجية

عام نحو1438الصادر كان والبناء الهدم مخلفات حجم أن ا130هـ٬ يومي طن ألف
عام لمعدالت وفقا للفزع1435وذلك مثيرا لوجدتموه فيه تتأملون لو رقم وهو  .هـ٬
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يطا بس س لي دخل اجم من هي ات مخلف اكن والمس اني المب رميم وت دم ه عن دخل.ينتج
ب والخش د الحدي ن م ة كامل واب أب ن ع ازل يتن دما عن ض البع اطة بس ى عل ز يرتك
ة٬ طويل ة والقائم صحية٬ وأدوات يرة٬ كب ات بكمي الط وب نحاسية٬ وأسالك واأللمنيوم٬
يخفض وهو الجديدة٬ المنتجات تكلفة يخفض وتدويرها تدويرها٬ يمكن أشياء ومعظمها

للجميع كثيرة أهدافا ويحقق البيئة٬ في التلوث  .نسب
 

أن نى أتم ني لك ا٬ الحق ن تعل ا ربم تي ال الجمع لعمليات الشركة تنفيذ تفاصيل أعرف ال
لهم يحقق عادل بتقييم مخلفاتهم ببيع خاللها من يقومون للناس خدمة خطوط هناك يكون
ل عم وذج نم ى إل افة إض ة٬ ودائم تمرة مس اج إنت دخالت م ركة وللش غيرا٬ ص ال دخ

أخمن كما األمانة إشراف تحت الواقعة المدافن مع التعامل على المرتكز  .األساس
 

ل تحوي و ه ن أعل ا كم للعاصمة ات النفاي إدارة استراتيجية من الرئيس ي60الهدف ف
ام ع بحلول النفايات مدافن عن بعيدا والهدم البناء مخلفات من ه2035المائة والتوج ٬

اء البن اليف تك في فرقا وسيصنع ومهم٬ كبير هدف وهو الدائري٬ االقتصاد نموذج نحو
ة البيئ على الحفاظ وهو األهم الفرق إلى إضافة والناس٬ الحكومة على الطرق ورصف

عمليا الخضراء الرياض فكرة ودعم المملكة٬  .في
 

وجامعي اولين للمق رامج ب ديها ل يكون س ا مثلم راد لألف امج برن للشركة يكون أن أتمنى
البناء  .مخلفات
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الخبر تفاصيل

الخبر التلوثعنوان نسبة وخفض البيئة على الحفاظ في جهودها تستعرض النقل منظومة

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

وخفض البيئة على الحفاظ في جهودها تستعرض النقل منظومة
التلوث  نسبة

 

 
 واس-الرياض

وث٬ التل تويات مس وخفض ة البيئ سالمة على حرصها من انطالقًا النقل منظومة تعمل
ي والت ادرات والمب ات االتفاقي ن م العديد تفعيل عبر العالقة ذات القطاعات مع بالتعاون

المملكة رؤية لتحقيق ة2030تهدف حرك عن ة الناجم التلوث نسب تقليل خالل من ٬
ة البيئ ة حماي ادرات مب ز تعزي ى إل افة باإلض ا٬ به ة المتعلق اريع والمش ل النق ائل وس
البيئة تعزيز في الجانب هذا أهمية إلى بالنظر الطبيعي٬ النباتي الغطاء على والمحافظة

المدن بين الطرق على الرمال وزحف التصّحر ظاهرة آثار وتقليل المدن٬  .داخل
 

ل للنق ة العام ائل الوس تخدام اس ى عل ل للنق ة العام الهيئة في ممثلًة النقل منظومة وتحفّز
ى إل والسككي٬ والبحري بري ال النقل ألنشطة التنظيمي الجهاز الهيئة كون من انطالقاً
أدق ق تحقي ى عل رص الح ع م ة مالئم ة بكلف ل للنق ل األمث ة البيئ ير لتوف عيها س ب جان
للحافالت٬ غيلي التش ر العم د تحدي بر ع ذا ه اء وج ات٬ االنبعاث ل لتقلي ة البيئي اييس المق
ات انبعاث وذات ه حديث يارات س تخدام اس لضمان والشاحنات والتأجير األجرة وسيارات

الذكية والمركبات الهجينة النقل وسائل استخدام وتشجيع  .أقل
 

ددة٬ المتع ل النق ات لقطاع ة الطاق تهالك اس يد ترش ة بأهمي الوعي رفع في الهيئة وتسهم
ة المملك ة رؤي رامج ب من ض ادرات مب عدة الل خ ن م ك ع2030وذل م راكة وبالش

يارات الس ى عل القائمة الذكي النقل مشروعات وتشجيع العالقة٬ ذات الحكومية الجهات
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ة البيئي اءة الكف ع يرف ا بم ة الحديث ة التقني استخدام دعم ل ة٬ الكهربائي ك وتل ادة القي ة ذاتي
التلوث نسبة  .ويقلل

 
ومن برامج ال من العديد على تعمل للنقل العامة الهيئة في ممثلة النقل منظومة أن يُذكر
أكفأ تحديد وكذلك المدن٬ في الكبرى النقل لمشروعات البيئية اآلثار تقويم دراسات بينها
ح واللوائ ايير للمع ة الدوري ة المراجع ى عل ل النق ة منظوم ل تعم ا كم التشغيل٬ مقاييس
ى إل افة باإلض افالت٬ والح ات المركب ن م ا به موح المس ات االنبعاث توى بمس ة المتعلق
تويات بمس الخاصة والضوابط وائح الل داد وإع ا به المسموح ات االنبعاث مستوى تحديد

البحري والنقل الحديدية الخطوط قطاعات في  .التلوث
 

ات المركب ن م ص التخل ات عملي ن ع ة الناجم ة البيئي اطر المخ ويم تق ة الهيئ ى وتتول
الوقود كمحطات النقل وسائل خدمات ومنشآت القديمة النقل  .ووسائل

 
تهدف تي ال ادرات والمب الحمالت ن م د العدي ذ بتنفي كذلك قامت النقل منظومة أن يذكر

ة حمل ا آخره ان وك وث٬ التل نسبة وتقليل البيئة على البصري"للحفاظ وث ي"التل الت ٬
رق الط ى عل وط المكش فلت اإلس ة إلزال ة الهادف ام٬ الع ذا ه ع مطل ل النق وزارة ذتها نف
ى عل للحفاظ الوزارة بها تقوم التي الجهود من العديد ضمن الحملة هذه وتأتي السريعة٬

والبصري البيئي التلوث نسبة وتقليل  .البيئة
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الخبر نباتعنوان توطين إعادة مشروع يطلق سلطان بن خالد بن فيصل األمير العالمي"الروثة"سمو البيئة يوم مع تزامناً

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 7تكرار

يطلق سلطان بن خالد بن فيصل األمير سمو
نبات توطين إعادة مع"الروثة"مشروع تزامناً

العالمي البيئة  يوم

 

 واس-عرعر
ن ب سلطان ن ب د خال ن ب فيصل ير األم الملكي السمو صاحب أطلق
ن توطي ادة إع مشروع اليوم٬ الشمالية الحدود منطقة أمير عبدالعزيز

شعار تحت الشجرية٬ البصمة ميادين مشروع و الروثة حان"نبات
ة الطبيع يصادف"وقت ذي ال المي الع ة البيئ وم ي ع م اً تزامن ك وذل ٬
الجمعة شعار2020يونيو5اليوم تحت األحيائي"م  ".التنوع

 
لما تدميرها من والحد البيئية بالتنمية الكبير اهتمامه عن سموه وعبّر
كافة٬ الملوثات من وسالمته اإلنسان حياة جودة على بالغ أثر من لها
ى عل اظ الحف أن دًا مؤك داعياتها٬ وت ة المناخي التحوالت في بالغ وأثر
من الحد ذلك ومن العشرين٬ مجموعة قضايا أهم من األرض كوكب

األرض كوكب تشجير إعادة خالل من األراضي  .تدهور
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ة البيئي البصمة ادرة مب امين ع ي حوال ل قب ق أطل ه أن سموه وأوضح
ي البيئ ل التأهي مشروع ا أهمهم ن م مشاريع ستة ى عل تمل تش تي ال
ي يأت ك ذل أن ى إل يراً مش عرعر٬ وادي تأهيل بمشروع انطلق الذي

القيادة أولته ما إطار هللا-في ة-رعاها المملك رؤية 2030وفق
من ا لحمايته ا لم ة الطبيعي وارد والم ة البيئ لحماية قصوى أهمية من

المجتمع ورفاهية المستدامة التنمية تحقيق في محوري  .دور
 

ي الت ات والتنظيم ود الجه مالية الش الحدود ة منطق ير أم مو س ن وثم
الدولة هللا-تشرعها والزراعة-حفظها والمياه البيئة بوزارة ممثلة

ي ف السيما كافة٬ المملكة بأنحاء النباتي والغطاء الغابات على للحفاظ
المحميات  .مناطق

 
ات المخالف لضبط ة البيئي الشرطة ذلها تب تي ال الجهود ب سموه وأشاد
ات٬ والمتنزه المدن في الطبيعية والثروات بالبيئة باإلضرار المتعلقة
يد الص ع ومن ات والمحمي واحل والس ة البري ات والمتنزه ات والغاب
والمنشآت المصانع في البيئي النزيف وإيقاف واالحتطاب٬  .الجائر

 
ر غي ات والمؤسس ركات والش الجميع ب بة المناس ذه به موه س اب وأه
دهور الت ن م الحد ي ف لإلسهام ة البيئي والروابط الصلة ذات الربحية
األشجار٬ وقطع ات المخلف ورمي الجائر٬ الصيد عن بالتوقف البيئي
منازلهم ومحيط والمحميات األودية في األشجار لغرس الجميع داعًيا

بها  .والعناية
 

من ًدا واح يُّعد ذي ال ة الروث ات نب وطين ت ادة إع مشروع ويستهدف
ي ف االنقراض ب ددة المه ات النبات ة حماي تهدف تس تي ال روعات المش
ومساهمتها ة٬ المنطق ي ف ائي األحي التنوع على أثرها تعميق المنطقة

الحيوية مكوناته لجميع الطبيعي البيئي النظام استعادة  .في
 

فيصل األمير سمو أطلقه الذي الشجرية٬ البصمة ميادين مشروع أما
ي بيئ ي ترفيه ي تعليم وذج نم ديم تق تهدف فيس لطان س ن ب د خال ن ب
ة زراع الل خ ن م ك وذل ة٬ الطبيعي وارد الم ى عل ة للمحافظ ي واقع

الطبيعية المنطقة نباتات بأنواع المدن في  .الميادين
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الخبر الحربيعنوان البيئة:العميد على للمحافظة األعمال وتقييم الجهود الستعراض عالمية مناسبة للبيئة العالمي اليوم

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العدد0الكاتب 4تكرار

الحربي الستعراض:العميد عالمية مناسبة للبيئة العالمي اليوم
البيئة على للمحافظة األعمال وتقييم  الجهود

 

 واس-الرياض
اليوم أن الحربي محمد بن ساهر الركن العميد البيئي لألمن الخاصة القوات قائد أوضح

الجمعة اليوم يوافق الذي للبيئة شعار5العالمي تحت ة"يونيو٬ الطبيع بة"وقت مناس ٬
ة فرص ا أنه ا كم ة٬ البيئ ى عل ة للمحافظ ال األعم م وتقيي ود الجه تعراض الس ة عالمي
ا بالدن ة بمكان ق يلي ذي ال ع الموق ى إل للوصول تحققت التي واألهداف األدوار لمراجعة

 .العالمية

رارات والق الخطوات ن م دداً ع اتخذت ة المملك أن بة المناس ذه به له تصريح في وبين
ن لألم الخاصة وات الق اء إنش ا أهمه ن م ان ك تي ال ة البيئ ى عل للمحافظة اإلستراتيجية

ة المملك ة رؤي ع م يا تماش أتي ت التي اة2030البيئي الحي ودة ج ين تحس ى إل ة الهادف ٬
ة إيجابي ة بيئ ي ف ش العي ح يتي ط ومحي ّحي٬ ص اة حي ط بنم راده أف م ينع ع مجتم اء وبن
الشريفين الحرمين ادم خ ن م ة ورعاي بدعم تحظى القوات أن إلى االنتباه الفتا وجاذبة٬

ن األمي د العه ي ول مو وس ٬ عود س آل ز العزي د عب ن ب لمان س ك هللا-المل ا ٬-حفظهم
الداخلية وزير سمو  .ومتابعة
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تحسين ات مكون م أه ن م بصفتها ا عالمي ا اهتمام تشهد ة البيئ قضايا أن ي الحرب د وأك
ا اهتمام يشهد المملكة في البيئة قطاع فإن لذا المستدامة٬ التنمية ومؤشرات الحياة جودة

القادمة األجيال أمام ومسؤولية وإنسانيا ووطنيا دينيا واجبا بوصفه  .خاصا

ة الداخلي وزارة ل ع يتب ني أم قطاع البيئي لألمن الخاصة القوات أن الحربي العميد وأفاد
ة المعني ات الجه ع م يق بالتنس ل ة(ويعم والبيئي ة ة)األمني األنظم اذ وإنف ل تفعي بهدف

ع جمي ي ف ا بيئي ة المهم اطق المن ع جمي تغطي املة ش ومسؤوليات بمهام والقيام البيئية٬
مبينا ٬ المملكة والتحري"أنحاء ة المراقب تشمل ئي البي لألمن الخاصة القوات مهام أن

ات للجه ة واإلحال ات٬ المخالف ر وتحري بط والض تيقاف٬ واالس ض والقب ني٬ األم
الطوارئ٬ حاالت في المشاركة مهامها تشمل كما ٬ األمني والدعم والمساندة المختصة٬

المعنية الجهات مع بالتنسيق البيئية  .والتوعية

ذ وتنفي ر تطوي ى عل تعمل س وات الق أن ى إل ئي البي ن لألم ة الخاص وات الق د قائ ار وأش
المملكة في البيئي اإلنفاذ قدرات تنمية بهدف اإلستراتيجية الشراكات وإقامة تقنية حلول
ذات القطاعات ي ف الشركاء من وبدعم البيئي لألمن الخاصة القوات وجود أن مؤكدا ٬

أمينة أيٍد في المملكة بيئة فإن  .العالقة
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الخبر تفاصيل

الخبر فيعنوان بالتحقيق تختص العامة والصيد11النيابة البيئة بحماية متعلًقا نظامًا

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

في بالتحقيق تختص العامة البيئة11النيابة بحماية متعلًقا نظاًما
 والصيد

 

 
 

السالم  التحرير-نايف

ق بالتحقي تختص ا أنه ة٬ العام ة النياب كشفت القانوني٬ الصيد لمكافحة العالمي اليوم في
التالية باألنظمة المشمولة الجزائية القضايا في  :واالدعاء

 

للبيئة.1 العام  .النظام
البيئة.2 أو بالصحة المضرة أو الخطرة أو للراحة المقلقة األنشطة  .نظام
ة.3 الكيميائي لحة األس تعمال واس وتخزين اج وإنت تحداث اس حظر اتفاقيات تنفيذ نظام

األسلحة تلك  .وتدمير
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وإدارتها.4 الكيميائية المواد استيراد  .نظام
والمفرقعات.5 المتفجرات  .نظام
واإلشعاعية.6 النووية االستخدامات على الرقابة  .نظام

فهي القانوني غير الصيد بمكافحة المتعلقة األنظمة  :أما
للمملكة.1 اإلقليمية المياه في الحية المائية الثروات وحماية واستثمار صيد  .نظام
الفطرية.2 للحياة المحمية المناطق  .نظام
البرية.3 والطيور الحيوانات صيد  .نظام
ومنتجاتها.4 باالنقراض المهددة الفطرية بالكائنات االتجار  .نظام
للمملكة.5 التابعة البحرية المناطق في البحري العلمي البحث  .نظام

 

ا وحمايته ة البيئ ى عل ة بالمحافظ ًا بالغ ًا اهتمام ي تول ة المملك أن ة العام ة النياب دت وأك
اه تج انوني الق ير وغ رط المف الصيد ة مكافح ُسبل زز تُع ا كم ا٬ تلوثه ع ومن وتطويرها

بشأنهما الجنائية الحماية أوجه مباشرة العامة النيابة وتتولى السمكية٬  .الموارد
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لتاريخ الصحفي 14/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالميعنوان البيئة يوم مع بالتزامن الخيري المتنزه مشروع إطالق

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

العالمي البيئة يوم مع بالتزامن الخيري المتنزه مشروع  إطالق

 

الدوسري–منبر  :الزلفي-مبارك

ي يأت ذي وال ٬ يري الخ نزه المت روع مش الق إط ن ع راء الخض اق آف ة جمعي ت أعلن
شعار تحت ٬ وم الي ه ب الم الع ي يحتف ذي ال ة للبيئ المي الع اليوم ب اء اإلحتف مع ”متزامناً

البيولوجي  .”التنّوع
 

الصقير٬ دالرحمن عب الدكتور البيئية خضراء آفاق جمعية إدارة مجلس رئيس وأوضح
ة ممثل ة والزراع اه والمي ة البيئ ووزارة ة الجمعي ن بي بالتعاون سيُنفذ الذي المشروع أن
د ويعتم ٬ الطرفين ن بي اون والتع اهم التف ذكرة م إطار أتي ي الرياض في الوزارة بفرع
ة البيئ ن م أشجار ة لزراع برع والت اهمة المس ي ف ع المجتم شرائح ة كاف إشراك ى عل
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المعالجة للمياه مصدر منها بالقرب يتوفر بحيث بعناية اختيارها يتم مواقع في  .المحلية
 

وي الحي وع التن ز لتعزي جير التش ة رقع ادة زي ى إل دف يه روع المش أن قير الص اد وأف
ة زراع ي ف هام باإلس اب االحتس ة ثقاف ز تعزي و حر٬ التص ن م د والح ة الترب ظ وحف
وتحسين جير التش ي ف اهمة للمس ع المجتم شرائح ف لمختل الفرصة ة واتاح األشجار٬

 .البيئة
 

ا بم ئي البي اط بالنش الخيري العمل بدمج يتميز المشروع أن اإلدارة مجلس رئيس وبين
ات الجمعي افر بتظ ة المملك اطق من ف مختل ي ف ذه تنفي ن ويمك ٬ ة العام المصلحة يحقق
األشجار من يرغبون عدد أي لزراعة التبرع للراغبين يمكن كما ٬ البيئية  .والروابط
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لتاريخ الصحفي 14/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األرضعنوان كوكب على البيئة حماية تعزز السعودية أرامكو

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19642العددالكاتب 1تكرار

األرض كوكب على البيئة حماية تعزز السعودية  أرامكو

 

 الوطن:الدمام

تخراج اس خالل من ة العالمي االقتصادية ة التنمي ي ف دورها ب السعودية و أرامك تحتفي
اءة الكف ايير مع ى أعل ق وف ة وموثوق ة آمن بصورة وتسليمها ومعالجتها ذ.منتجاتها ومن

ة أهمي درك ت ظلت صحراوية٬ طبيعة ذات دولة في ألعمالها ومزاولتها الشركة تأسيس
نطاق ارج وخ داخل ئي البي الوعي تعزيز تواصل لذلك الثمينة٬ الطبيعية الموارد إدارة
اءة وكف اه٬ المي ى عل ة المحافظ االت مج ي ف بق الس ب قص رزت أح ا ولطالم ا٬ أعماله
ى عل والمحافظة واالنسكابات٬ والتسربات والنفايات االنبعاثات وإدارة الطاقة٬ استهالك

الطبيعية  .البيئة
 

ع م ق يتواف ذي ال ة٬ البيئي اإلدارة نظام خالل من البيئية التزاماتها على الشركة وتبرهن
زو األي فات مواص ايير ي14001:2015مع البيئ األداء ه وتوجي ال٬ االمتث إلدارة

اًرا إط ر وتوف ة بالبيئ نى تُع ة رئيس خطة وضع ى إل باإلضافة تمر٬ المس التحسين عبر
م العال ا فيم ر للفخ ا باعًث نموذًجا د يُع ا م ة٬ المملك ي ف للشركة ة البيئي داف األه ق لتحقي
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للبيئة العالمي باليوم اليوم  .يحتفل
 

البيئية الحماية  سياسة
 

المخاطر حدة وتخفف المملكة٬ في البيئية للوائح االمتثال البيئية الحماية سياسة تتضمن
املين والع راد واألف ة بالبيئ وتنص.المرتبطة الشركة٬ ات التزام ة السياس ذه ه وتحدد

كٍل بش الغ واإلب ة الرقاب رورة ض ى عل د وتؤك ة٬ الطبيعي ة البيئي ة الحماي مان ض ى عل
ة٬ البيئي والبصمة وارد٬ الم إدارة ث حي ن م ئي٬ البي األداء تحسين ن ع فضًال م٬ٍ منتظ

وي الحي وّع التن ى عل ة والمحافظ ات٬ االنبعاث ض ر.وخف المخاط ة لجن ن م لٌّ ك وم وتق
ادرات لمب ة التوجيهي ة واللجن اإلدارة٬ س مجل عن ة المنبثق ة والبيئ المة والس والصحة
ى عل ز يركّ ذي وال الشركة ي ف الخاص المخاطر إدارة برنامج على باإلشراف المناخ٬

البيئي ا٬.االمتثال به الخاص البيئي االمتثال إطار وضع عن مسؤولة تابعة شركة وكل
البيئة حماية سياسة مع يتفق بما االمتثال استمرارية  .ومراقبة

 
المناخي التغيّر مبادرات  تعزيز

 
ع وتتب اخ٬ المن كلة لمش للتصدي اجح ن ٍد واح حٍل ن م ا م ه أن عودية الس و أرامك درك ت
إلى وتهدف التقني٬ االبتكار وتشجيع وتوازنها أعمالها تنويع على تعتمد تعاونية منهجية
ة موثوق ة بطاق الم الع داد إم ى عل درتها ق ين تحس ى عل اعدها تس ول حل اد إليج عي الس
ق وتحقي ا٬ تحتاجه تي ال ة الطاق ى عل الحصول للمجتمعات يتسنّى حتى معقولة٬ بأسعار

مستدامة وتنمية اقتصادي٬ ي.نمو الت ة التعاوني ود الجه ي ف السعودية و أرامك وتشارك
اهرة بظ ة المتعلق ة المنخفض ازات الغ ات وتقني تدامة المس ة الطاق ة أنظم ر تطوي دعم ت

الحراري ط.االحتباس النف شركات ادرة مب ي ف مؤسًسا عضًوا عودية الس أرامكو وتُعد
ي ف ة البيئ ى عل للمحافظة ة الدولي ة الرابط ن م لٍّ ك ي ف وعضًوا اخ٬ المن أن بش از والغ
ي الدول ك البن ادرة ومب ترول٬ الب اع قط ي ف ة البيئي اث األبح دى ومنت ة٬ النفطي الصناعة

ام ع ول بحل ا نهائًي از للغ دي التقلي الحرق من ود.2030للتخلص جه الشركة دعم وت
الرامية األخرى والجهود باريس٬ اتفاق في المحددة األهداف تحقيق إلى الرامية المملكة

معه والتكيف المناخ تغير آثار حدة من التخفيف  .إلى
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لتاريخ الصحفي 14/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تناقيب"أرامكو"عنوان في الضب لحيوان طبيعية محميّة تبني

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3276العددالكاتب 1تكرار

تناقيب"أرامكو" في الضب لحيوان طبيعية محمّية  تبني

الصناعي التطور بسبب أعداده تناقص  لمنع

 

العلي  الظهران-حامد

واع أن ف لمختل ة طبيعّي ة محمي د وتُع ة٬ للمملك الشرقي الساحل شمال تناقيب منطقة تقع
ي ف الصحراوّية ة للطبيع ة والبيئيّ ة المناخي الظروف تشكل حيث والنباتات٬ الحيوانات
ب٬ تناقي ة منطق ن م ات والحيوان ات النبات ناف ألص ثري ال وُّع التن ب جان ى إل ة٬ المنطق
وكي الش ذيل ال ذات حالي الس ك ذل ي ف ا بم ناف٬ األص ذه ه ن م ير لكث ة مثاليّ نة حاض
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الّضب بحيوان  .المعروفة
 

ا حيواًن ب الض دُّ يُع ا٬ وموارده ة الطبيع ى عل ة للمحافظ دولي ال اد االتح م لتقيي ا ووفًق
أصناف حول ة الدولي ارة التج ة التفاقّي اني الث الملحق في ُذِكر كما لالنقراض٬ معّرًضا

باالنقراض المهددة البّرية والحيوانات  .النباتات
 

الصناعي ّور التط بب بس ة الطبيع ا مواطنه دان لفق نتيجًة الضب حيوان أعداد وتتناقص
الجائر والصيد الُطرق حوادث إلى إضافًة األخرى٬ التطور  .وأنواع

 

ود عودية"وتق الس و وم"أرامك الي الم الع ل يحتف ا فيم ة البيئي اريع المش ن م يًرا كب دًدا ع
البيئة في العالمي  .باليوم

 

ي ف اج اإلنت ادة لزي الشركة امج برن ن م لّ ك اون تع دا٬ً تحدي ب تناقي محمية وبخصوص
السحالي حماية على للمساعدة السفانية في اليابسة على اإلنتاج إدارة مع المرجان٬ حقل

باالنقراض المهدَّدة الشوكي الذيل  .ذات
 

ى إل ة ثقيل دات مع إحضار ع م زامن ت ه إن ث حي مناسب٬ ت وق ي ف اون التع ذا ه وجاء
هناك ضخمة مشاريع بإنشاء البدء بغرض  .المنطقة

 

اء٬ لالختب ا جحوره نحو ادًة ع السحالي تركض الثقيلة٬ الصناعّية المعّدات نقل وخالل
ا أنه د تعتق تي ال ا جحوره داخل خ الف ي ف نفسها ع توق أن ى إل المطاف ا به ي ينته د وق

 .تحميها
 

م ث ّب٬ الض وان حي ن م ة مجموع طياد اص ى عل وم تق ة الحماي ادرة مب داف أه ت وكان
نحو تمر المس ل العم ع م ة التالي السنوات خالل صحتها ومراقبة المحميّة داخل إطالقها

البرنامج  .تطوير
 

ع تق بًقا٬ مس ّيجة وُمس وزة محج ة منطق ي وه ا٬ بيئّيً ة المتنوِّع ب تناقي ة منطق يرت واُخت
المشروع ق لتطبي موطًنا لتكون السكني تناقيب مجمع ع.جوار جم م ت ث بًّا23حي ض

الجديد موطنها إلى  .ونقلها
 

ال الِجم ود وج دم وع ه٬ وإزعاج ران العم ف زح ار آث ن م ة محمّي ة المنطق ذه ه د وتُع
المُسّيجة الحدود داخل الموجود القوي النباتي الغطاء على المحافظة بهدف  .واألغنام

 

م ت ا كم مؤقتة٬ جحور حفر تقرر الضب٬ حيوانات لوصول للتحضير استباقيّة وكخطوة
الرصد ة عملي أجل ن م الضبان ع جمي على إلكترونية رقائق ذات تتبُّع عالمات وضع

المستقبل  .في

16



 

الضب ات حيوان ة ومراقب اهدة مش ى عل اعد تس اميرات ك ى عل ب تناقي محميّة وتحتوي
بُعد  .عن

 

ة البيئيّ ا التزاماته ق تحقي ى عل ل العم فانية الس ي ف ة اليابس ى عل اج اإلنت إدارة وتواصل
البيئة صديقة للهيدروكربونات كُمنتج به يُحتذى مثال  .لتأسيس

 

ادة زي امج وبرن فانية الس ي ف ة اليابس ى عل اج اإلنت إدارة ن بي تركة المش ود الجه وتشكّل
ان المرج ل حق ي ف اج واع"MIPD"اإلنت األن ى عل ئي البي راف لإلش اًزا ممت اًال مث
باالنقراض المُهّددة  .الطبيعية

 

دييات٬ الث من أخرى أنواع خمسة على للتعّرف الفرصة البيئي اإلشراف جهود وأتاحت
ش تعي تي ال الضبان عن أعمق نظرًة قّدمت كما المنطقة٬ في السحالي من أنواع وستة

تناقيب منطقة  .في
 

عام أواخر حتى الضبان ومراقبة نقل في العمل يستمر أن  .م2020ويتوقع
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لتاريخ الصحفي 14/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالباحةعنوان نادرة قمح بذور زراعة في ينجح شاب

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد20863العددالكاتب 1تكرار

بالباحة نادرة قمح بذور زراعة في ينجح  شاب

 
 

الغامدي محمد  الباحة-عمر

 

زرع ت ت كان تي ال النادرة القمح بذور على الحفاظ في الباحة منطقة من شاب حلم تحقق
ة قري ي ف المتواضعة لمزرعته انتاج اول حصاد بعد زراعتها وإعادة الباحة منطقة في

بلجرشي بمحافظة  .خياصة
 
ة« ن»المدين ع دث تح ذي وال ه مزرعت ي ف ل المريس د ولي دس المهن اب الش ت التق

قائال ا:تجربته٬ لم دة الجي الصفات ذات القديمة القمح بذور اعادة على تقتصر تجربتي
دي البل ح القم س كي سعر ترواح ي اذ ير كب ادي م ردود وم ة عالي ة غذائي ة قيم ن م ا له
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زراعة1000الى400من تم انه ى10لایر٬وذكر عل ح القم من مربع متر الف
المقبلة األعوام في اخرى مساحات زراعة زيادة  .أمل

 
مريسل ى:وقال ال اني دع ا مم الباحة ة منطق ي ف رة متوف ن تك م ل ح القم وب حب بعض

والقصيم٬ نجران منطقتى من منها انواٍع  شراء
 

دات ومع ة زراعي أرض ر توف ب تتطل ة بالباح ح القم ة زراع ادرة مب رة فك أن واضاف
يغطي ذي ال ح القم وب حب ر تواف ى إل إضافة المزرعة مالك من مباشر وإشراف ومياه

تقريبي بمقدار مزرعته لكل15زراعة مربع1000كيلوجراما  .متر
 

من ة المدعوم برامجه من االستفادة وامكانية الزراعية المدرجات مشروع جدوى وعن
ه من تفاد واس دواه ج ت أثب روع المش ل المريس ال ق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة
صغيرة وم عق بإنشاء المياه على المحافظة وطرق المتوافرة التقنيات حيث من المزارع

اآلبار منسوب وترفع األمطار بمياه االحتفاظ على تساعد االودية  .في
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لتاريخ الصحفي 14/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحصادعنوان وقت والشعير..وحان القمح من خيراتها تجني بلقرن بالفيديو

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3276العددالكاتب 1تكرار

الحصاد وقت والشعير..وحان القمح من خيراتها تجني بلقرن  بالفيديو

التقليدية"القاسمي" الطريقة من بدالً الحديثة اآلالت عمل  يوثق

 

الحارثي  بلقرن-سويد

ح القم ول محص اد بحص رن بلق ة محافظ ي ف ون المزارع دأ ر(ب د)الُب بع عير٬ والش
اإلنتاج في وفرة على إيجابياً انعكس مما المحافظة٬ شهدتها التي األخيرة  .األمطار

 

الحديثة اآلالت الحصاد"الحّصادات"و"الحّراثات"وتُسهم ة عملي وتسريع تسهيل في
قديماً تُستخدم كانت التي التقليدية الطرق من  .بدالً

 

المصور القاسمي"ووثق ن"سعيد ب هللا ضيف المواطنان خالله من ظهر فيديو٬ مقطع
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والشعير ح القم حصاد مراحل عن ه في دثا تح ي٬ القرن د أحم ن ب ادي وه ي القرن أحمد
ر عب ان ك ديماً ق والحصاد الزراعة موسم أن أوضحا حيث بلقرن٬ محافظة في بمزارع

كثيرة متاعب ويواجهون الحرث عملية في الثيران ويستخدمون  .موسمين
 

ة الزراعي اآلالت ير توف خالل من ديثاً ح زارعين للم ة المملك حكومة دعم إلى وتطرقا
والحصاد الزراعة عملية سهّلت التي  .الحديثة

 

القمح أنواع أجود بإنتاج بلقرن محافظة ز"البُر"وتشتهر الخب تحضير في يدخل الذي ٬
والحلبة الذفاء بلقرن في ُيزرع كما بأنواعه٬ األسمر الخبز أو  .البُر

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/UPRu8C6IUbY 
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لتاريخ الصحفي 14/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خليص«عنوان للبيئة»تنمية العالمي اليوم تفعّل

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

خليص« للبيئة»تنمية العالمي اليوم  تفّعل

 

غراس:الكاتب التنمية-صحيفة لجنة  إعالم

 

اء مس م ت ص بخلي ة األهلي ة االجتماعي ة التنمي ة لجن طة وأنش ات وفعالي رامج ب من ض
ة و5الجمع اركة2020يوني بمش ة للبيئ المي الع وم الي بة بمناس واري ح اء لق ذ تنفي

م دحي بن عبدهللا واألستاذ السعودية البيئة جمعية مجلس رئيس رأس أبو ماجدة الدكتورة
س المجل عضو زروع الم دهللا عب ن ب ي عل تاذ واألس ي وتعليم وي ترب ار مستش الدهاس
وأدار وتربوي تعليمي مستشار باندة محمد أسامة واألستاذ المجمعة محافظة في المحلي

خليص بمحافظة اإلعالمي المركز مدير الرايقي محمد األستاذ  .اللقاء
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ودور ال االحتف بة ومناس االحتفال وتاريخ البيئة تعريف حول الحديث المحاورون تناول
ة للبيئ ه تقديم م ت ذي ال ي اإلعالم دور وال ة البيئ ى عل المحافظة في التعليمية المؤسسات
ا تنفيذه م ت تي ال برامج وال راء الخض دير س ة جمعي ودور لبي س أم ابي إيج و ه ل وه
السعودية ة البيئ ة بجمعي ف والتعري ان اإلنس بيئة تطور ومراحل البيئية التربية ومفهوم

خليص لمحافظة قدمتها التي  .والخدمات
 

ات نقاش هدت ش تي وال يوف الض ى عل ئلة األس رح لط ة الفرص ة إتاح ت تم ك ذل د بع
جداً جميلة وأفكار  .ومشاركات

 
ة االجتماعي ة التنمي ة لجن س رئي ب نائ لطان س د محم تاذ األس داخل ت اء اللق ة نهاي ي وف
د أحم د حمي تاذ األس ة اللجن س رئي وباسم باسمه الضيوف جميع وشكر بخليص األهلية
د بع للضيوف٬ دير وتق شكر هادات ش ع توزي ع م التنمية لجنة أعضاء وجميع المغربي
موضوعاً مناقشة خالله يتم شهري اجتماع في تتمثل مبادرة الضيوف على عرض ذلك
ع الرف م ت د وق المقترح هذا على باإلجماع الموافقة وتمت اللقاء ضيوف عليه يتفق معيناً

اللقاء هذا بها خرج التي المهمة التوصيات من ويعتبر اللجنة إلدارة  .به
 

د محم دكتور وال ي المغرب عد س امه أس تاذ األس ترول الكن ى عل راف اإلش ي ف ارك ش
ة بمئ برع ت ذي ال ي الرايق اتل مش اء اللق ذا ه رعاية في شارك وقد )100(السريحي

شهرياً  .شتلة
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لتاريخ الصحفي 14/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر علىعنوان بالمحافظة التوعية العالم وتشارك العالمي البيئة بيوم تحتفي البيئة األحيائي“وزارة ”التنوع

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

وتشارك العالمي البيئة بيوم تحتفي البيئة وزارة
على بالمحافظة التوعية األحيائي“العالم  ”التنوع

 
 

 التحرير-الرياض
في يقام الذي العالمي البيئة بيوم العالم دول مع والزراعة والمياه البيئة وزارة 5تحتفي

شعار2020يونيو تحت األحيائي"م تحث"التنوع ة توعوي ائل رس ث ب بر ع ك وذل ٬
ى عل لبي الس ر واألث الضرر م حج ى عل الضوء لط وتس بالبيئة٬ االهتمام على المجتمع
المملكة وتجارب جهود على تطلعهم كما األحيائي٬ التنوع فقدان بسبب وسكانها األرض

البيئة على  .للمحافظة
 

ايا القض ة كاف د رص ى إل دف يه نويا٬ً س وم الي ذا به ال االحتف أن وزارة٬ ال حت وأوض
الوعي ادة وزي ة٬ البيئي األنشطة وتشجيع البيئة٬ سالمة لضمان المبكر واإلنذار البيئية٬
اة حي ي ف ائي األحي وع التن ة أهمي ى عل الضوء يسلط العام هذا واحتفال البيئية٬ بالقضايا

ن م ثر أك ى عل المحافظة رورة وض ات8البشر٬ والحيوان ات النبات ن م وع ن ن ماليي
بينها فيما الجيني والتنوع تؤويهم٬ التي البيئية والنظم األرض٬ كوكب على  .الموجودة

 

ى عل اة الحي أشكال ع جمي دعم ي الذي األساس هو األحيائي٬ التنوع أن الوزارة٬ وأكدت
ان٬ اإلنس صحة ب جوان ن م جانب ل ك ى عل ر يؤث و فه اء٬ الم سطح ت وتح األرض
أة وط من والتخفيف الطبيعية٬ األمراض ومقاومة والغذاء٬ والمياه٬ النقي الهواء ويوفر
ى عل ر يؤث بكة الش ذه ه ن م واحد عنصر إزالة أو تغيير أن إلى باإلضافة المناخ٬ تغير

سلبية عواقب إلى يؤدي أن ويمكن بأكمله الحياة  .نظام
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ا كم ة٬ الطبيع ى عل ة المحافظ ة بأهمي ة للتوعي ًا عالمي برًا من المي٬ الع ة البيئ وم ي د ويع

والتصحر الحراري االحتباس من الحد إلى رة.يهدف م أول وم الي ذا ه عن ن أعل د وق
عام من1974في ثر أك عام كل به ويحتفل ستوكهولم٬ مدينة في حول100م ة دول

يوم في وذلك السعودية٬ العربية المملكة منها م5العالم األم تختار عام كل وفي يونيو٬
ام الع ذا ه ار االختي ع وق د وق بة٬ المناس ذه له العالمي المضيف البلد لتكون دولة المتحدة

كولومبيا2020 دولة على  .م
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لتاريخ الصحفي 14/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تتواصلعنوان النخيل سوسة ومكافحة السمكي اإلمداد سالسل كورونا رغم

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17158العددالكاتب 1تكرار

تتواصل النخيل سوسة ومكافحة السمكي اإلمداد سالسل كورونا  رغم

 

الجائحة فترة خالل وإرشادية توعوية  )اليوم(برامج
 

المسري  الدمام–أحمد

والمياه البيئة وزارة خدمات تقتصر يروسلم ف ة جائح خالل ا«والزراعة »كورون
فقط٬ المزارعين من للمستفيدين المقدمة الخدمات على ودالمستجد٬ الجه شملت بل

السمكية ل٬المنتجات النخي ة سوس مكافحة ي ف واستمرت والصيادين٬ المستزرعة٬
م وتقدي ة٬ الجوفي اه المي مخزون ومتابعة الحكومية٬ األراضي على التعديات ومتابعة

وإرشادية توعوية  .برامج
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م الشرقية ة بالمنطق والزراعة والمياه البيئة وزارة فرع مدير المطيري٬.وقال امر ع
ة٬ البحري ات المنتج ي ف داد اإلم لة سلس ات وثب تمرار اس ى إل عى س وزارة ال رع ف إن
ل تنق هيل بتس ك وذل تهلكين٬ المس ى عل ر يؤث ال ا بم تزرعة٬ المس مكية الس ات والمنتج
ألسواق بالمصيد والعودة للبحر٬ دخولهم حتى منازلهم من التجول٬ منع أثناء الصيادين
ات الجه ع م يق بالتنس ك وذل تهلكون٬ المس ا يرتاده تي ال رض٬ الع ومحالت ماك٬ األس

المعنية  .األمنية
 

ا جودته دى م ة ومتابع لع٬ الس ن م روض المع ة لمتابع ة الميداني والت الج ى إل ار وأش
ل وتذلي اج٬ اإلنت عملية في االستمرار على األسماك مزارعي وحث اآلدمي٬ لالستهالك
األسواق٬ ى وإل ن م ل بالتنق لهم السماح عبر منتجاتهم٬ تسويق تعترض قد التي العقبات

غ يبل رقية الش ة بالمنطق السمكي تزراع االس اريع مش عدد أن إلى روًعا13مشيًرا مش
 .منتًجا
 

النخيل  سوسة
 

م د جائحة.وأك الل خ دمات الخ أن يري ا«المط ة٬»كورون المتابع ى عل تقتصر م ل ٬
راء٬ الحم ل النخي ة سوس مكافحة في بطوالت هناك كانت إذ التنقل؛ وتسهيل والمراقبة٬

ملل أو كلل دون أعماله الحمراء النخيل سوسة مكافحة قسم  .وواصل
 

من أكثر فحص إلى ن720.174وأشار م ثر أك ة ومعالج ة14.277٬نخلة٬ نخل
ن م ثر أك ة معالج ى إل إضافة الجائحة٬ م6خالل ت ن حي ي ف واطنين٬ الم ن م بالغات

إصابة المفحوصة800تشخيص النخيل مجموع من فقط  .نخلة
 

مؤسسي  تميز
 

ة جائح خالل حضور ه ل ان ك المؤسسي التميز أن ا«وبيّن إدارة»كورون سعت د فق ٬
ام المه ي ف يز التم وم ومفه رة فك دعيم لت ل األفض وذج النم اع التب ي المؤسس يز التم
ر لتطوي ة؛ التنظيمي دات الوح ع جمي اندة ومس املة٬ الش للجودة للوصول والمسؤوليات؛
م وتقيي اذج٬ والنم واإلجراءات٬ ه٬ ل ة التابع ات والجه رع الف ل بعم ة الخاص السياسات
التي التحسينية االقتراحات وتقديم وانسيابيتها٬ تناسقها وضمان المختلفة٬ العمليات كفاءة

لألهداف للوصول العمليات٬ هذه فعالية رفع  .تستهدف
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دات الوح ف مختل ي ف ل العم ير س رق ط ات معلوم ل وتحل ع تجم اإلدارة إن ابع وت
المقترحات ديم وتق ين٬ التحس تمرارية الس ة المعني األزمة خالل للفرع التابعة التنظيمية
ة أنظم ي ف تجدات المس أحدث ة متابع ع م ل٬ العم ير س ين وتحس تسهيل شأنها من التي
دات الوح ف مختل ي ف ا تعميمه ى عل ل والعم ة٬ األزم خالل ه ب د التقي وضمان الجودة٬

للفرع التابعة  .التنظيمية
 

وسرعة  جودة
 

أو وظفين للم واء س امالت٬ المع دمات خ ى إل رقية بالش ة الزراع رع ف دير م ت ولف
وطوال األسبوع٬ دار م ى عل انقطاع أو ف توق دون ل العم تواصل تي وال المستفيدين٬

ة جائح ا«فترة ة»كورون المهم ادئ المب ن م بر يعت ذي وال وزارة٬ ال ام مق ن م دعم وب ٬
ن م ثر أك المنجزة المعامالت عدد وبلغ المعامالت٬ إنجاز وسرعة جودة على للمحافظة

من1500 أكثر وإجراء إلكترونية950معاملة٬  .عملية
 

تفتيشية  جوالت
 

م د ا٬.وأك كورون ة جائح وال ط ع تنقط م ل ية والتفتيش ة الرقابي والت الج أن يري المط
مضيًفا حاضًرا٬ التواجد األرض«:وكان ذه ه ة خدم ي ف جميًعا ونحن ال٬ غ وطن ال

ن م مواصلة اك هن ت كان د فق دوام٬ ال وعلى ذلك٬ على يحثوننا فقادتنا الطيبة٬ المباركة
ديات٬ التع ن م ة الحكومي األراضي ة مراقب ي ف ية التفتيش بجوالتهم رع الف بي مراق قبل

ن م ثر أك الفرع مراقبو ى164وفنذ عل دٍّ تع ة مخالف رصد ا خالله م ت ية٬ تفتيش ة جول
الحكومية  .»األراضي

 
المائي  المخزون

 
م ا.وقال وبم ة٬ بالمنطق ة الزراعي ة الرقع واستدامة البيئة على للمحافظة إنه المطيري

ت تم ا٬ ثالثًي المعالج الصحي الصرف مياه وباستخدام الجوفية٬ المياه مخزون يرهق ال
ن م ثر أك ة ة180000زراع متنوع تلة يال«ش الس ل٬ األث ح٬ رق»طل الط ي ف ٬

ن م ثر أك المراعي و مراقب ذ ونف والفرعية٬ ا360الرئيسية خالله م ت ية٬ تفتيش ة جول
احتطاب18ضبط  .مخالفة
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توعوية  برامج
 

خالل ادية وإرش ة توعوي رامج ب قّدم الفرع أن والزراعة والمياه البيئة فرع مدير وأبان
ي النبات اد واإلرش مكي٬ الس اد واإلرش ري٬ البيط اد اإلرش مل يش ا بم ة٬ الجائح ترة ف
وث البح ز مراك ن بي ل وص ة كحلق ي الزراع اد اإلرش ل يعم إذ وي٬ والحي وي العض
المناسبة٬ األساليب باستخدام الجديدة٬ أو القائمة٬ للمعوقات الحلول إليجاد والمزارعين؛
وث البح ائج نت ل نق م ث ن وم ي٬ العلم ث البح ات لجه ث بح ى إل ا منه اج يحت ا م ل ونق
تفادة لالس ادية؛ إرش ات معلوم شكل ى عل زارعين٬ الم إلى المشكالت وحلول الزراعية
دف به ة٬ الحديث اج اإلنت اليب أس ق لتطبي اراتهم مه ر وتطوي زارعين الم م تعلي ي ف ا منه

المجتمعية المشاركة باب من الغذائي اإلنتاج  .تحسين
 

مباشر  بث
 

ق تطبي بر ع المباشر البث وعبر القطيف٬ بمحافظة المكتب فرع مرشدك«واستضاف
ة»الزراعي الزراع عن تحدث الذي الفردان٬ فاضل قدمه ما منها البرامج٬ من عدًدا ٬

بة المناس ذور والب نزل٬ الم ي ف تخدمة المس ة المائي ة الزراع ة أنظم ض وبع ة٬ المائي
ة الفطري راض واألم ات اآلف ومكافحة المائية٬ ة.للزراعة الزراعي ة الباحث ّدمت ق ا فيم

ة٬ الزراع واع أن ن ع ديًثا ح يوسف٬ آل زهراء األسطح وزراعة المنزلية الزراعة في
ة٬ الزراعي اط األوس ار اختي ث حي ن م ة٬ المختلف ة الزراع واع ألن التربة تجهيز وكيفية
النصائح م أه ّدمت وق ا٬ أنواعه ة ومعرف ذور الب ار الختي ليمة الس الطرق إلى وتطرقت

الموسم حسب الزراعة وأوقات نبتة٬ أي لشراء  .المتبعة
 

ومجالت  نشرات
 

م الزراعية.وأبان المجلة من الثاني العدد أصدر الفرع أن ات«المطيري نبات رقية الش
ي»وثروات ف ون الزراعي دون المرش وواصل التوعوية٬ العلمية النشرات من وعدًدا ٬
الزراعي«تطبيق عددهم»مرشدك الغ والب الفرع٬ ترة47ب ف خالل ل العم ًدا٬ مرش
من»كورونا«جائحة أكثر استقبال وتم المستفيدين٬400 قبل من  .استفسار

 
يروس ف ة جائح خالل والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة خدمات تقتصر م ا«ل »كورون

ود الجه ملت ش ل ب ط٬ فق زارعين الم ن م تفيدين للمس ة المقدم دمات الخ ى عل المستجد٬
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ل٬ النخي ة سوس ة مكافح ي ف تمرت واس يادين٬ والص تزرعة٬ المس مكية الس ات المنتج
م وتقدي ة٬ الجوفي اه المي مخزون ة ومتابع ة٬ الحكومي األراضي ى عل ديات التع ة ومتابع

وإرشادية توعوية  .برامج
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لتاريخ الصحفي 14/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البشريةعنوان لحماية بالبيئة العناية على يحث المتحدة لألمم العام األمين

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد3288العددالكاتب 1تكرار

البشرية لحماية بالبيئة العناية على يحث المتحدة لألمم العام  األمين

 

 
المتحدة  واس-األمم

البشرية لحماية بالطبيعة العناية على غوتيريش أنطونيو المتحدة لألمم العام األمين حث
المناخ واضطراب البيولوجي٬ التنوع وفقدان الموائل معدالت تدهور  .من

 
ام لع ة للبيئ المي الع وم الي بة بمناس ديو الفي عبر له رسالة خالل ذلك ذي2020جاء ال

شعار تحت المتحدة األمم وتنظمه كولومبيا الطبيعة"تستضيفه وقت يحتفل"حان الذي ٬
في عام5به كل من  .يونيو

 
م بعال األذى ق نلح ا أنن حة٬ واض الة رس ا لن ل ترس ة الطبيع أن ام الع ن األمي ح وأوض

ذلك ثمَن نحن وسندفع  .الطبيعة٬
 

د ديفي ة والبيئ اإلنسان بحقوق المعني المستقل الخاص المتحدة األمم مقرر أفاد جانبه من
أن د%70بويد٬ كوفي ل مث ئة٬ الناش ة المعدي راض األم ن م األقل ل19-على تنتق ٬

ة لحماي ة تحويلي إجراءات اذ اتخ ى إل ة ماس ة حاج هناك و الناس٬ إلى البرية الحياة من
اإلنسان وحقوق  .البيئة

 
ي ف دي٬ بان د محم اني تيج دة٬ المتح م لألم ة العام ة الجمعي رئيس شدد السياق ذات وفي
ي ف العيش ب يسمح تدام ومس أخضر تقبل مس نحو زخم ال ى عل المحافظة ى عل رسالته٬
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والمستقبلية الحالية لألجيال الطبيعة مع لضمان,انسجام رئيسة فرصا هناك أن مؤكداً
البناء إلعادة جهودنا في البيولوجي٬ التنوع وحماية الطبيعية٬ للموارد المستدامة اإلدارة

أفضل  .بشكل
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لتاريخ الصحفي 14/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيولوجيعنوان التنوع على للحفاظ المشترك العمل إلى للبيئة العالمي اليوم في تدعو اإليسيسكو

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

للحفاظ المشترك العمل إلى للبيئة العالمي اليوم في تدعو اإليسيسكو
البيولوجي التنوع  على

 

 واس-الرباط
والثقافة والعلوم للتربية اإلسالمي العالم منظمة المشترك-إيسيسكو-دعت العمل إلى

الدروس على القائم المشترك البيئي العمل مقترح وتبني البيولوجي٬ التنوع على للحفاظ
ى عل اظ بالحف ة المرتبط ك تل ة وخاص تجد٬ المس ا كورون يروس ف ة أزم ن م تفادة المس
الزراعية واألنظمة والبحار الغابات في البيئية٬ النظم مختلف في وتوازنه البيئي التنوع

الحضرية والبيئة البيئية  .والسياحة
 

اليوم للبيئة العالمي باليوم العالم احتفال بمناسبة اليوم أصدرته بيان في المنظمة٬ وأكدت
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ة المهتم والمنظمات والحكومات الدول وتنفذها تعدها التي البيئي العمل لبرامج دعمها ٬
لالنقراض معرض البشري الجنس بأن منها إيمانا والعلماء٬ المشاريع وأصحاب بالبيئة

الطبيعة على للحفاظ بينها وثيق تعاون في كلها الجهات هذه تنتظم لم  .ما
 

الحياة وتوسع الهواء٬ جودة في تحسنا أظهرت إيجابية مؤشرات أن المنظمة وأوضحت
ذا ه اع دف دى م عن متسائلة للحيوانات٬ الطبيعية والمحميات المدن ضواحي في البرية
ا أهميته ذا وك دافها وأه المستدامة التنمية مفاهيم تقييم إعادة عن الدولي للمجتمع الوضع

للطبيعة  .بالنسبة
 

يجب وتنموية صحية لبيئة األمان صمام هو البيولوجي التنوع أن إلى المنظمة وأشارت
اة حي أن برزة م تركة٬ المش ئي البي العمل برامج ضمن يستحقها التي بالمكانة يحظى أن
ة عاجل إجراءات اذ اتخ ن ويتعي وصحية٬ تقرة مس ة بيئي بنظم ة رهين البشري س الجن

استدامة أكثر مستقبل لبلوغ الصحيح الطريق على العالم  .لوضع
 

ة الطبيع ى إل تندة المس ول للحل ام االهتم ن م د مزي إيالء يجب أنه على المنظمة وشددت
وجوب ى إل إضافة السياسات٬ ر تطوي اء وأثن اخي٬ المن ل والعم ة٬ البيئي ة الحوكم ي ف
ي ف التسبب ب تجن ة بغي الطبيعية الموارد الستنزاف والتنموية البيئية التداعيات استباق
المشترك ل والعم الشعوب ود جه تضافر ي ف أملها عن معبرة القادمة٬ لألجيال أزمات
ة لحماي زى مغ ذات ادرات مب الق إط ى إل وح والطم ه٬ وخارج اإلسالمي الم الع ل داخ
جميعا بيتنا هي التي األرض حماية في مستمر بشكل والمساهمة عليها والحفاظ  .البيئة
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لتاريخ الصحفي 14/10/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشعيبةعنوان محطة شاطئ على الزيتي التلوث إزالة

الخبر الخبرالسبت-06/06/2020-14/10/1441تاريخ الحوادثتصنيف

الرصد0العددالكاتب 11تكرار

الشعيبة محطة شاطئ على الزيتي التلوث  إزالة

 

 واس-الرياض

ة إزال من اء٬ للكهرب السعودية ركة الش ت وثتمكن ولتل بط تي زي
ن م ثر ة1500أك محط رب ق وداء٬ الس ز مرك اطئ ش ى عل
 .الشعيبة

 
ت زي رب تس د رص د بع أتي٬ ي رك التح ذا ه أن ركة الش حت وأوض
من تقارب مسافة على الشعيبة محطة شاطئ قرب المصدر مجهول

 .متر2100
 

من أكثر إزالة جرى أنه إلى باستخدام%70وأشارت وث التل ن م
حاالت لمكافحة مخصصة وثآليات الالتل العمل أن ًا علم تي٬ الزي

الشاطئ على التلوث من تبقى ما إلزالة مستمرا٬ً  .يزال
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