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لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر هيكلةعنوان إعادة تحتاج المياه ..!شركة

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الغامديالكاتب الرصد21089العددسعيد 1تكرار

هيكلة إعادة تحتاج المياه  ..!شركة

 
 

الغامدي الفرحة  سعيد

ذه ه ى عل بسخاء دعم وت ذل تب ة والدول ا وجوده من ر مف وال اة الحي ات مقوم من المياه
ال وإيص ق المراف اء بن ي ف ع التوس ن ولك واطن٬ الم ات احتياج ة تلبي ل أج من ة الخدم
ؤولياتها مس درك ت إدارة اك هن ن يك م ل إذا ي يكف ال أة ومنش نزل م ل ك ى إل دات التمدي

منها المتوقع األداء على  .وتحرص
 

اء أرج تجوب ت كان صهاريج من التخلص تم الصحي والصرف المياه تخصيص بعد
سكني نى مب ل ك بجانب عدادات تركيب وتم الئقة غير خدمات وتقدم البيئة تلوث المدن
ا إم التوصيالت بعض األسف ع وم والشركات٬ التجارية والمراكز المؤسسات وكذلك
ة المطلوب ة المهني ن ع دًا بعي ة عجال ى عل ا تركيبه م يت أو أ الخط ان المك ي ف ع .توض
مسح بعمل اه المي إدارة قامت و ل خارق لجهد تحتاج وال للعيان وبارزة كثيرة واألمثلة

ذلك من للتأكد المسؤولين.ميداني د أح ر ظه دما عن انكشفت السداد فواتير في المبالغة
يء ش ذا وه ة تقديري ير فوات در تص ركة الش أن اد وأف روف مع ي تلفزيون امج برن ي ف
ن م ا أنه ترض ويف االت الري ن ماليي ركة الش ا عليه صرفت دادات ع اك فهن مستغرب
ذة المنف الشركة ى عل وترسيتها عليها المنافسة وتمت حديثة بصفتها السوق في ما أجود

العقد في عليها ومنصوص مدروسة تنفيذ وشروط ومواصفات عقد  .بموجب
 

ن م ودة موج ير غ فات المواص أن أو ت أخفق ذ التنفي ى عل ة المراقب أن ح الواض ن وم
المشروع لم يس أن ه هم ل ك ذي ال ذ المنف اول المق ا نواي حسن ى عل ال االتك أو األساس
ى عل ع ويوق اً فخم اً مكتب د يقتع رف والمش د العق ة قيم ن م يرة األخ ة الدفع تلم ويس
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التنفيذ سالمة من التأكد بدون .المستخلصات ! 
 

ة الخدم قُطعت وإال ديدها تس تهلك المس ن م يطلب التي التقديرية األرقام مبالغ حكاية ثم
ه وأن خاصة عمارته أو منزله في الماء وجود لضمان المبلغ دفع من مفراً يجد وال عنه
شريحة وضعت الشركة ألن بالشبكة المربوط للحي مياه صهريج على الحصول يتعذر
نطاق خارج اء لألحي إال اه المي إيصال عدم وتضمن الصهاريج تنقالت بموجبها تراقب

ون.الشبكة المواطن ي وبق الموصلة الماسورة ي ف عطل حصل و ل تى ح ة مُحكم حيل
مياه جدة.بدون بمدينة الفيصلية حي في عشتها تجربة عن القصة هذه  .أروي

 
رضا ى عل وحازت الخدمات ي ف اً ملموس ناً تحس شهدت تخصيصها م ت تي ال المرافق
ص التخل م ت ث حي اإلدارة سوء السبب أن اعتقادي وفي األسف مع المياه إال المستهلك

آخر نوع من بيروقراطية مصيدة في المستهلك ووقع السابقة البيروقراطية  .من
 

ك علي تتصل دما وعن اتف باله االتصال خالل من ة بالخدم التعلل ظاهرة هناك أن كما
ات المعلوم أرسل ال ق رد وإذا رد ي ن م تجد حتى طويًال ارة..االنتظار بزي قمت وإذا
بموعد إال الدخول تستطيع وال مشددة حراسة هناك الرئيسي  ..!للمقر

 
ا إداراته ي ف دروس م ير وتغي ة هيكل ادة إلع ماسة بحاجة اه المي شركة إن القول وآخر
ويف التس ن م دًال ب اً مقنع رحاً وش ريعة س ة وخدم اً منطقي احاً إيض ع المراج د يج تى ح

قولهم حسب التقديرية  ..!.والفواتير
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لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان وزارة شكرًا

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الجهنيالكاتب الرصد23380العددمحمد 1تكرار

البيئة وزارة  شكًرا

 

الجهني لويفي  محمد

 

من بها تقوم التي المتواصلة الجهود على والزراعة والمياه البيئة لوزارة جزيًال شكرا
اة والحي ة البيئ ى عل ة المحافظ ل أج ن م ة القانوني ريعات والتش ة األنظم رار وإق ن س
ة الطبيعي األشجار وقطع الفطرية للحيوانات الجائر الصيد من له تتعرض مما الفطرية
أشجار من الكثير على قضى والذي المدمر االحتطاب أجل من وذلك وغيرها٬ المعمرة

والمقاهي لالستراحات بخس بثمن لبيعها  .األودية
 

راض إنق ي ف وتسبب الجميلة البيئة على أثّر المسؤول٬ غير الفعل بهذا األشجار وقاطع
التصحر ينتشر الي وبالت وتماسكها ة الترب ات ثب على تأثيره له وهذا اإلحيائية الكائنات
ت كان تي ال االشجار قطع بسبب وذلك الرياح بسبب المتطايرة المتحركة التربة وتكثر
ان االنس ه يحتاج ذي ال ئي البي وازن الت ى عل ر يؤث ل الفع ذا وه ة٬ الترب ك لتماس ة حامي

االرض على التكاملية الحياة  .لتستمر
 

ع م مكافحة حمالت ذت نف دما عن ع الواق ى عل األنظمة هذه مشكورة الوزارة طبقت لقد
ب الحط ع تبي تي ال يارات الس ى عل ض والقب اب االحتط ع ومن ة لمكافح ئي البي ن األم

عليهم األنظمة  .وتطبيق
 

سواء يرة كب ات بكمي صيدها ادة ع يتم التي الفطرية الحياة شملت تشريعية أنظمة كذلك
ال د ق ذي ال الصياد صاد ما وبكمية بذلك والتفاخر مهاجرة أو مستوطنة حيوانات كانت
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ل ب ات٬ الحيوان ن م ير كث وهجرة وهروب ئي البي وازن الت ى عل ذلك تأثير مدى يدرك
ت وكان ا له مستوطنا بالدنا كانت التي الحيوانات بعض انقراض الى الجائر الصيد أدى
م ت وانين والق والتشريعات ة األنظم ذه ه ع م ن ولك أراضيها٬ ي ف كبيرة بكميات تتواجد
ي ف تى ح ه عن المنهي باإلسراف ائر الج والصيد راض االنق ن م الفطرية الحياة حماية

االسالمي ديننا  .تعاليم
 

ي البيئ وازن الت ق وتحق الفطرية والحياة البيئة على اإليجابي تأثيرها لها القرارات وهذه
بصريا اال جم تكون تي وال المتنوعة جارها بأش ة الجميل ا بيئتن سنوات الل خ وستعود
التصحر افح وتك ئي البي وازن الت زز وتع ا بأنواعه ات الحيوان اثر وتتك ان لإلنس يا ونفس
م الفح ث حي واق األس ي ف ودة موج م والفح ب للحط دائل الب د ٬والحم بباته مس ة بكاف
ل ك ة٬ عالي وجودة ية تنافس وبأسعار مستورد حطب يوجد وكذلك والمستورد الصناعي
ئولية والمس ا عليه اظ الحف ي ف ركاء ش ا فكلن ة الجميل ا بيئتن دمير ت ف وق ل أج من ك ذل
نقطع ال ف ا وحيواناته بأشجارها ة الطبيعي ة البيئ ى عل الحفاظ في مسئول وكلنا تكاملية٬
ان المك ي ف إال ات المخلف ي نرم ال ذلك وك ٬ ة الفطري اة الحي ى عل افظ ونح جرة ش
ان لإلنس ة حماي األرض ة وحماي كلة للمش ل الح ن م اليتجزأ جزء فالتوعية المخصص

 .ومستقبله
 

للحل ا طريقه ي ف ة الطبيعي ا ومعالمه ة الجميل ا بيئتن رت دم التي السلبية المظاهر وهذه
ا وطنن في والزراعة والمياه البيئة وزارة أقرتها التي الشاملة والتشريعات األنظمة بهذه

السعودية العربية المملكة  .الغالي
 

lewefe@hotmail.com 
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لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للتمورعنوان بريدة لمهرجان الختامي التقرير يتسلّم القصيم منطقة أمير 41سمو

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

بريدة لمهرجان الختامي التقرير يتسلّم القصيم منطقة أمير سمو
 41للتمور

 

 واس-بريدة
ز عبدالعزي ن ب سعود ن ب مشعل ن ب فيصل الدكتور األمير الملكي السمو صاحب تسلّم

لعام للتمور بريدة لمهرجان الختامي التقرير القصيم منطقة  .هـ1441أمير
 

عبدالرحمن دكتور ال ة المنطق ارة إم ل وكي ٬ وم الي ه مكتب ي ف تقباله اس خالل ك ذل اء ج
ة البيئ وزارة روع ف ى عل والمشرف ٬ ي المجل محمد المهندس المنطقة وأمين ٬ الوزان
ي ف اركين المش ن م ددا وع ٬ وينع الص لمان س دس المهن ة بالمنطق ة والزراع اه والمي

 .المهرجان
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عن ٬ دان النقي د خال دكتور ال ان للمهرج ذي التنفي رئيس ال قبل من لشرٍح سموه واستمع
ة االحترازي اإلجراءات ب تزام االل ى عل ديد التش ع م ت٬ تحقق التي واإلحصائيات األرقام

بلغت تي ال بالمهرجان التمور وكمية ٬ ومتوسط70136288المتبعة ٬ ا كيلوجرام
ن م ثر أك تخدام واس ٬ من175أسعارها ثر أك ودخول ٬ ور التم ة لتعبئ وة عب ون ملي

التمور78270 أنواع من بعدد محملة  .عربة
 

مهرجان ي ف ت تحقق ازات وإنج ام أرق ن م ر التقري خالل ه علي ع اطل ا بم سموه وأشاد
لعام ل1441التمور ب فحسب اً محلي ليست ائج نت ن م ان المهرج حققه بما منوهاً ٬ هـ

ج المنت هذا وعرض تسويق في منها واالستفادة التقنية استخدام أهمية على حاثاً ٬ عالمياً
ذ المناف د أح بح لتص وق للتس يم القص ة منص ل وتفعي ٬ ة المنطق ي ف م المه ادي االقتص

للتمور والعالمي المحلي والتسويق البيع عمليات لتسهيل  .التسويقية
ق تحقي ي ف فاعل بشكل تسهم التي االقتصادية الفعاليات لهذه المبكر باالستعداد وجه كما

عام بعد عاًما المهرجان هذا خالل من  .النجاحات
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لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مأزق»البيئة«عنوان المصادر..في الحطب مستودعات !فاضت

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19868العددالكاتب 1تكرار

الجائر االحتطاب مناهضة مع يتناقض ؟..البيع الحل هو  ما

مأزق»البيئة« المصادر..في الحطب مستودعات  !فاضت

 

مصادرته تمت  حطب

الذيابي  @r777aa)الطائف(عبدالكريم

لـ ة مطلع ادر مص فت اظ«كش ن»عك م ادر المص ب الحط زين تخ تودعات مس أن
الفين٬ المخ ى عل القبضة ام إحك نتيجة مسبوق غير تكّدساً تشهد البيئة بوزارة المخالفين
في التكّدس مصير لمعرفة الوزارة مخاطبة في بدأت الفروع أن إلى المصادر وأشارت
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وتدرس والمصادرة٬ المخالفين ضبط وفي األداء في سلباً ينعكس قد الذي المستودعات٬
شركات خالل من ة تحويلي صناعات ى إل الحطب ل تحوي ا منه دة ع خيارات الوزارة
ع بي ات عملي أن وزارة ال ورأت ته٬ دراس جدوى ي ف د بع ار الخي هذا يحسم ولم مهتمة٬
دم ع و ه اس األس دف فاله اطئ خ راء وإج د مج ير غ زادات م ي ف ادر المص ب الحط

والبيع االحتطاب على تودعات»عكاظ«وحصلت.التشجيع المس د أح من صور على
ان ك ير كب حوش في وضع أنه رغم التكّدس حجم ويظهر المصادر للحطب المخصصة
والفروع الوزارة في المعنية األجهزة أن إلى يشير ما العرج وادي في لمشتل مخصصاً
ب الحط ن م ن اآلم ص التخل ة لطريق بقاً مس ة الناجح ط الخط ع تض م ل إذ ة٬ ورط ي ف

أخرى.المصادر لفروع مستودعاتها عن يفيض ما شحن في الفروع  !وبدأت
 

بلغت إذ واحد٬ أسبوع مصادرات حجم سابقة إحصاءات في كشفت البيئة وزارة وكانت
نحو مصادرته تمت مصادرة94ما تمت الحق إحصاء ي وف ا٬ً من150طن اً طن
عدة ومحافظات  .مدن
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لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تنفيذعنوان في الوزارات يدعم الوطني التحول مبادرة271برنامج

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2563العددالكاتب 1تكرار

تنفيذ في الوزارات يدعم الوطني التحول  مبادرة271برنامج

 

المكرمة-مكة  مكة
 

دف يه ا نيفيم الوط ول التح امج زبرن وتعزي ي٬ الحكوم األداء ي ف يز التم ق تحقي ى إل
وزارات وال ات والهيئ ات الجه دعم الخدمات٬ بمستوى واالرتقاء االقتصادية٬ الممكنات

ذ271بنحو تنفي يرة وت تسريع خالل من وذلك فعالة٬ ةمبادرة التحتي ة البني اريع مش
ول٬ الحل ار وابتك ديات التح ى عل التعرف ي ف تفيدين المس وإشراك والرقمية٬ األساسية

البرنامج مبادرات أداء وتقييم التنفيذ٬ في  .ومساهمتهم
 

ومبادراتها الحكومية والهيئات  الوزارات

 

البشرية الموارد  وزارة

االجتماعية والتنمية البشرية الموارد  )مبادرة65(وزارة
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الحكومية1 الجهات في القيادات  تطوير
المدنية2 الخدمة في العامة الوظيفة هيكلة  إعادة
بعد3 عن العمل  تشجيع
ات4 الجه في الربحية غير المنظمات على اإلشرافية الوحدات تشغيل وتسريع تأسيس

العالقة  ذات
ني5 التق ربط ال مل يش ا بم ات والمؤسس ات الجمعي رامج وب دمات خ ة ة(أتمت منظوم

 )نماء
ة6 االجتماعي ر الظواه بعض ن م د الح ى عل ل تعم ة وقائي وبرامج استراتيجية وضع

 السلبية
العمل7 سوق لمتطلبات الموازي  التدريب
تفيدين8 المس ن تمك زات محف ر وتطوي اعي االجتم مان الض ة الئح و ام نظ ديل تع

تنظيمية لوائح واستحداث العمل سوق في  لالندماج
بالتمكين9 المعنية الجهات بين التكامل  تحقيق

اإلعاقة10 ذوي األشخاص رعاية هيئة  تأسيس
العمل11 سوق في المرأة مشاركة بأهمية الوعي  رفع
العمالية12 الثقافة  برنامج
بعد13 عن للتدريب الوطني  البرنامج
االجتماعية14 والتنمية البشرية الموارد وزارة في الرقمي  التحول
الحر15 بالعمل والوعي واالدخار المالية الثقافة لرفع برامج  تطوير
المراكز16 في السن لكبار المقدمة االجتماعية الرعاية خدمات وإسناد وتجهيز نمذجة

الربحي وغير الخاص القطاعين مع بالشراكة والمؤسسات  والدور
االجتماعية17 الحماية لجهات الجغرافية التغطية لزيادة الثالث القطاع مع  الشراكة
دة18 الممت ة اإلقام امج برن ل وتفعي مولية ة(ش الذهبي ة ب)البطاق المواه تقطاب الس

 العالمية
وتصنيفها19 الربحية غير المنظمات  حوكمة
الطفل20 وحماية األسري العنف بالغات مركز  تطوير
النسائية21 للكوادر القيادي والتوجيه  التدريب
دور22 وال ز المراك ي ف داث لألح المقدمة االجتماعية الرعاية خدمات وتجهيز نمذجة

الربحي وغير الخاص القطاعين مع بالشراكة  والمؤسسات
المنتجة23 األسر عمل تنظيم الئحة وتفعيل  حوكمة
العمالية24 للخالفات الودية التسوية نظام  تطوير
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ة25 الحكومي ات الجه ع م ل بالتكام ري األس اد واإلرش دعم ال ز مرك دمات خ ر تطوي
والخاص الثالث القطاعين مع  والشراكة

ذوي26 خاص لألش ة المقدم ة االجتماعي ة الرعاي دمات خ ناد وإس يز وتجه ة نمذج
الربحي وغير الخاص والقطاعين بالشراكة والمؤسسات والمنازل المراكز في  اإلعاقة

اجتماعي27 أثر ذات وتمويلية استثمارية ونماذج حزم  ابتكار
اإلعاقة28 ذوي لألشخاص الوطنية االستراتيجية في العمل برامج  تنفيذ
الحر29 العمل ممارسة في للراغبين إنتاجية مشاريع  تطوير
البشرية30 الموارد إدارة إلى  التحول
الربحي31 غير القطاع لتنمية الوطني المركز  تأسيس
المدنية32 للخدمة الوطنية االلكترونية  المنظومة
التنموي33 االجتماعي العمل وتمكين  تنظيم
المهنية34 والصحة للسالمة االستراتيجي الوطني  البرنامج
العمل35 وصاحب العامل بين التعاقدية العالقة  تحسين
الربحي36 غير القطاع في العمل فرص وتوفير العاملة القوى  تأهيل
العالمية37 المواهب استقطاب مجال في للمملكة الدولي التصنيف تحسين على  العمل
الربحي38 غير للقطاع التنموي الدور لتعزيز األوقاف هيئة مع  التكامل
العمل39 سوق في االجتماعية الخدمات من المستفيدين وإدماج لتمكين نظام  بناء
التطوعية40 المشاركة لتمكين منظومة  بناء
المجتمعية41 المساهمة وتمكين  تنظيم
الخدمات42 منظومة من للمستفيدين بالتوظيف منتهية وتأهيلية تدريبية برامج تطوير

 االجتماعية
المراكز43 ي ف ام لأليت ة المقدم ة االجتماعي ة الرعاي خدمات ناد وإس يز وتجه نمذجة

الربحي وغير الخاص القطاعين بالشراكة والمؤسسات  والدور
محفزة44 عمل بيئة إيجاد  برنامج
العام45 القطاع موظفي كفاءات  تطوير
القيادي46 دورها وتعزيز المدنية الخدمة في المرأة  تمكين
ة47 اإلعاق ذوي لألشخاص ة موائم ات بيئ ر لتطوي الموظفة الجهات برنامج(تحفيز

 )مواءمة
األسري48 العنف من المجتمع لوقاية توعوية حمالت  تطوير
المرن49 العمل  تشجيع
الربحي50 غير للقطاع الحكومية الخدمات  إسناد
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الحكومي51 و الربحي غير القطاع في التطوعي العمل وتنظيم  تمكين
التطوعي52 العمل ومحفزات ثقافة  بناء
االجتماعية53 الرعاية برامج على اإلنفاق كفاءة وتحسين أثر  قياس
االجتماعية54 المسؤولية برامج وتطوير لتبني الشركات  تشجيع
التمكين55 لبرامج وإرشادية وتوعوية تسويقية حمالت  استحداث
للعمالة56 اإليواء دور  برنامج
ع57 م بالشراكة ة٬ اإلعاق ذوي لألشخاص ة النهاري ة الرعاي خدمات وتطوير نمذجة

الربحي وغير الخاص والقطاعين والتعليم الصحة  وزارتي
اء58 أثن دين والمعت الضحايا احتياجات ي لتغط الخدمات ن م ة متكامل ة حزم ر تطوي

األسري العنف  وبعد
األسري59 بالعنف المعنية الجهات جميع بين التعاون آليات  تطوير
لألحداث60 البديلة العقوبات لتنفيذ عمل إطار  تطوير
الخاصة61 الظروف ذوي األيتام لكفالة استراتيجية  وضع
العمل62 على القادرة الضمانية لألسر إنتاجية مشاريع  تطوير
العمل63 عقود ورقمنة  توثيق
العامالت64 للنساء األطفال رعاية خدمات  توفير
المرأة65 نقل وتسهيل  دعم
 

الصحة  )مبادرة52(وزارة
التشغيلي1  التحول
ومكافحتها2 األمراض من للوقاية الوطني  المركز
العضوي3 للفشل الوطني  السجل
دة4 الممت حية الص ة الرعاي دمات خ ي ف ع دة(التوس المدي ة والرعاي بي الط ل التأهي

النفسيين للمرضى إيواء ومراكز المنزلية الصحية  )والرعاية
الطوارئ5 لمكالمات اإلسعاف استجابة  سرعة
اإلسعافية6 الخدمة مقدمي مهارات من  الرفع
االلكتروني7 التتبع نظام  )Track and Trace(إنشاء
التفاعلية8 التوعية  برامج
حالل9 مركز  إنشاء

الصحي10 األبحاث  مركز
اإلصالحات11 وإجراء الصحية المرافق في األساسية السالمة معايير توفير ضمان
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 الطارئة
حية12 الص ات للمعلوم ني الوط ز ة-المرك الوطني ة االلكتروني حة الص ادرات مب

 األفقية
الصحي13 القطاع  حوكمة
االلكترونية14  الصحة
األولية15 الصحية الرعاية خدمات هيكلة وإعادة  إصالح
الصحية16 الرعاية لمرافق المؤسسي  التحول
الحديث17 الصحية الرعاية  نموذج
الصحية18 الخدمات وشراء الصحي الضمان  برنامج
بالمملكة19 الصحية الرعاية استراتيجية تطبيق  مبادرات
المبيدات20 بقايا فحص  مركز
بها21 والتبرع األعضاء زراعة ببرامج التوعوية الوطنية  الحملة
فيات22 بالمستش زة المرك ات العناي ي ف اء باألعض برع الت رامج ب يط تنش امج برن

باألعضاء  المتبرعة
المجتمعية23  المشاركة
الموحد24 االلكتروني النظام  إنشاء
وزراعتها25 باألعضاء التبرع ببرنامج العاملة المستشفيات لتقييم الوطني  البرنامج
الخدمات26 تلك وجودة سرعة لضمان والطوارئ المركزة العناية أقسام  تطوير
السير27 حوادث وفيات لتقليل الطرق سالمة  مبادرة
اإلسعافية28 الطبية الخدمات ودعم  رفع
للطاقة29 المتكامل والتخطيط القائمة الحكومية الصحية المرافق إلى الوصول تحسين

الالزمة  االستيعابية
الصحة30 بوزارة المتخصصة الطبية والمراكز المستشفيات أداء  تحسين
التخصصية31 الخدمات تغطية في  التوسع
بالنظام32 االلتزام في فاعلية أكثر العقوبات لجعل المرورية واللوائح األنظمة تطوير
سريعة( مكاسب ذات  )أسبقية

ودة33 للج ة الوطني ايير المع ة لمطابق ة األولي الصحية ة الرعاي مراكز وتجهيز تهيئة
المرضى  )CBAHI(وسالمة

الصحية34 للطوارئ  االستعداد
الطبية35 واإلحاالت للمواعيد السعودي  المركز
األولية36 النفسية الرعاية لتقديم المراكز  تهيئة
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التقنيات37  تقييم
حصن38  برنامج
الخاص39 القطاع طلبات تدقيق  عطاء
األفقية40 الصحية الوطنية  السجالت
الصحي41 بالقطاع العاملة القوى  تخطيط
الصحة42 وزارة في األولية الصحية الرعاية مراكز أداء  تحسين
الجدد43 للمواليد المركبات في أطفال مقاعد  توفير
وادث44 الح ابي مص ل تأهي ادة وإع ابات اإلص ة رعاي ي ف ل متكام ام نظ مان ض

األجل طويلة والرعاية  المرورية
الطرق45 لسالمة الوزارية للجنة العامة األمانة وتشغيل  إنشاء
السالمة46 بعناصر القائمة الحضرية الطرق وتجهيز الخطرة المواقع ومعالجة تقييم

الالزمة  المرورية
ز47 ومرك ي التخصص ل فيص ك المل لمستشفى ة العام ة للمؤسس ي المؤسس ول التح

 األبحاث
المريض48 تجربة  مركز
المرضى49 لسالمة السعودي  المركز
والطالبات50 للطالب المرورية السالمة مفاهيم لتعميم ومواد أدوات  إعداد
لألورام51 الوطني المركز  مبادرات
المختبرات52 وتجهيزات الكيميائية المواد شراء إجراءات  تسهيل

 
البيئة  وزارة

والزراعة والمياه البيئة  )مبادرة52(وزارة
الخارج1 في المسؤول السعودي الزراعي لالستثمار تنفيذية وخطة  استراتيجية
المهام2 أداء من الوزارة لتمكين حاليا بها المعمول القوانين تعديل أو قوانين استصدار

إليها  الموكلة
الزراعية3 الخدمات تقديم في  التحول
الهـــيئـــة4 تمويل مصادر وتنويع األرصاد خدمــات في  التحــول
الوطني5 التحول برنامج ضمن التنموية للقطاعات االستراتيجي البيئي  التقييم
المملكة6 في النفايات إدارة لتفعيل تنظيمي إطار  إيجاد
واألمصال7 لألدوية االستراتيجي الخزن  إدارة
الصحي8 الصرف مياه استخدام  إعادة
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المــلوثــة9 البـــؤر تـأهيــل  إعـــادة
والتمور10 النخيل لقطاع وطنية بوابة  تطوير
ام11 الع ع النف أسواق وإدارة ر لتطوي ان كي ة(إنشاء ه٬(-)الجمل الفواك الخضار٬

واألسماك  )الماشية
الطقس12 حاالت عن المبكر واإلنذار األرصاد لمعلومات منظومة  تطوير
المصدر13 من واالنبعاثات الهواء جودة  مراقبة
للمستهلكين14 الشرب مياه  إيصال
الحيوانية15 األمراض على والسيطرة االستقصاء  برنامج
البيئي16 الوعي مستوى  رفع
التصحر17 ومكافحة النباتي الغطاء  تنمية
البيئي18 للتفتيش منظومة  تطوير
ومكافحتها19 الحمراء النخيل سوسة من الوقاية  برنامج
ة20 العالمي ارب والتج ايير المع ى عل ائم ق ذاء الغ ن م در واله د الفاق ن م د الح

الجيدة  والممارسات
الكبرى21 المدن في والضوئي السمعي التلوث لمراقبة وطني  برنامج
المحلي22 المحتوى قدرات  بناء
الخاص23 القطاع مع بالشراكة المائي لالستزراع جديدة شركة تأسيس في  المساهمة
وب24 الجن ي ف ار األمط اه مي اد حص ات تقني ق وتطبي ة الزراعي درجات الم ل تأهي

المملكة من  الغربي
المياه25 باستهالك الوعي مستوى  رفع
الوطنية26 المتنزهات وتطوير  تأهيل
المستدام27 الحيواني اإلنتاج  تحسين
النباتية28 واألمراض لآلفات المتكاملة اإلدارة  تطوير
واألخطار29 ة الجوي ر للظواه ات التوقع ة دق ين لتحس ة العددي النماذج أنظمة تطوير

 الطبيعية
المتكاملة30 وإدارتها ومنتجاتها الفطرية بالكائنات االتجار منظومة  تطوير
لألغذية31 االستراتيجي الخزن وإدارة الطوارئ وحاالت المبكر اإلنذار نظام  تطوير
السليمة32 الزراعية الممارسات وتطبيق  تطوير
للبيئة33 العام النظام االقتصاد(تعديل وزارة المالكة  )الجهة
الزراعية34 التطبيقية األبحاث  تعزيز
المحالة35 المياه من المصادر  تعزيز
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اآلبار36 من الجوفية المياه مصادر  تعزيز
األمطار37 مياه وحصاد السدود من السطحية المياه مصادر  تعزيز
اآلبار38 مياه استهالك  تنظيم
الصحي39 الصرف خدمات  توفير
والساحــليـة40 البحــرية البيــئة  حمـايــة
الزراعية41 لألغراض المياه استهالك  خفض
المياه42 شبكات في الفاقد نسبة  خفض
البيئي43 والترخيص االعتماد وآليات عمليات كفاءة  رفع
الزراعية44 لألغراض السدود مياه من االستفادة  زيادة
د45 الرص ات لمحط ة الجغرافي ة التغطي ادة ا(زي العلي واء واألج طحية )الس

بعد عن  واالستشعار
االستراتيجي46 المياه لخزن السعة  زيادة
واألداء47 الكفاءة  زيادة
العمالء48 خدمات لتحسين الرقمي المحتوى  زيادة
البادية49  سقيا
المحلية50 المرضية للعترات البيطرية اللقاحات تطوير  مركز
التوزيع51 قطاع في الخاص القطاع  مشاركة
األمن52 وتشريعات وسياسات لمؤسسات حوكمة ونظام للتنسيق وآلية مناسب هيكل

 الغذائي
 

والقروية البلدية الشؤون  )مبادرة25(وزارة
ط1 الرب اذ وإنف ا وأتمتته دها وتوحي ة البلدي الخدمات ى عل ول الحص إجراءات تسهيل

العالقة ذات الجهات مع  االلكتروني
مترابطة2 مركزية منظومة تطبيق طريق عن العميل تجربة  تحسين
البلدي3 العقار استثمار منظومة  تطوير
السيول4 أخطار ودرء األمطار مياه  تصريف
الشكاوى5 نظام وفعالية كفاءة  )940(تحسين
والبلديات6 واألمانات بالوزارة التقني العمل وتشغيل  تطوير
البلدية7 والمرافق المباني وتطوير  إنشاء
الجودة8 ب اريع المش ذ تنفي وإدارة ميم وتص ار اختي درات وق وأدوات ات آلي ين تحس

16



الهندسية(المطلوبة والشركات والمكاتب المقاولين تصنيف ذلك  )متضمنا
الحضري9 التخطيط في المواصالت ووسائل النقل تخطيط  تعزيز

ألفضل10 ا وفق الوطني ي العمران التخطيط ب الصلة ذات ايير والمع ة األنظم ر تطوي
زز يع ا وبم تدامة المس ة والتنمي ري الحض ط التخطي ي ف ة الحديث ة العالمي ات الممارس

الوطنية  الهوية
الحضرية11 الطرق شبكة وتطوير  إنشاء
د12 موح احي مس ع مرج ى عل اء بن ا وتوثيقه ة العقاري دات والوح ي األراض ر حص

للعقار العيني التسجيل لتسريع محدثة طوبوغرافية  وخرائط
الجودة13 ب اريع المش ذ تنفي وإدارة ميم وتص ار اختي درات وق وأدوات ات آلي ين تحس

الهندسية(المطلوبة والشركات والمكاتب المقاولين تصنيف ذلك  )متضمنا
اركة14 ومش ة البلدي الس المج دور ل تفعي الل خ ن م ة المجتمعي اركة المش ادة زي

رواد تقطاب واس ار األفك رح لط ة تفاعلي ة منص يس وتأس دني الم ع المجتم ات مؤسس
والمبدعين  األفكار

والبلديات15 واألمانات بالوزارة التقني العمل وتشغيل  تطوير
البلدية16 والمرافق المباني وتطوير  إنشاء
المدن17  أنسنة
العمرانية18 التنمية وأولويات الحضرية اإلدارة مفهوم  تطبيق
الشكاوى19 نظام وفعالية كفاءة  )940(تحسين
الممارسات20 ل أفض ق وف ذها تنفي ل وتفعي ة الوطني ة العمراني تراتيجية االس تحديث

 العالمية
السعودية21 المدن في البصري التشوه  معالجة
ط22 الرب اذ وإنف ا وأتمته دها وتوحي ة البلدي الخدمات ى عل الحصول إجراءات تسهيل

العالقة ذات الجهات مع  االلكتروني
مترابطة23 مركزية منظومة تطبيق طريق عن العميل تجربة  تحسين
البلدي24 العقار استثمار منظومة  تطوير
السيول25 أخطار ودرء األمطار مياه  تصريف

 

 التجارة

التجارة  )مبادرة24(منظومة
التجارة1 تشريعات  تطوير
األعمال2 ومجتمع المواطنين مع الحكومية التواصل لقنوات شاملة استراتيجية  بناء
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المنتجات3 سالمة برنامج  إطالق
التجارة4 لمنظومة الرقمي  التحول
التجاري5 االمتياز  تطوير
المناسبة6 التجارية الممارسات  تطوير
وتطبيقها7 والسياسات األنظمة تطوير وممكنات  أدوات
ناشئة8 منشآت إلى االختراعات وتحويل االبتكار  تحفيز
التجاري9 التستر لمكافحة الوطني البرنامج  تمكين

األعمال10 ريادة ومبادئ الحر العمل وفكر ثقافة ونشر  تطوير
والمتوسطة11 الصغيرة المنشآت نمو  دعم
التجزئة12 قطاع لدخول األعمال رواد  تحفيز
التجزئة13 قطاع في المتاجر جودة ورفع  تطوير
األعمال14 ريادة ومجمعات األعمال وحاضنات مسرعات وتطوير  دعم
القانونية15 المعايرة  إطالق
األسواق16 ى إل اذ النف ن وتمكي ة العادل ير غ الممارسات من المحلية المنتجات حماية

 الخارجية
االلكترونية17 التجارة وتمكين لتحفيز التحتية البنية  تأسيس
اإلفالس18 نظام تطبيق  ممكنات
التجاري19 الرهن نظام تطبيق  ممكنات
الفكرية20 للملكية السعودية الهيئة  إنشاء
االقتصادية21 لألعمال السعودي  المركز
للتنافسية22 الوطني  NCCالمركز
الصغيرة23 للمنشآت اراتها مس ل بكام ة التمويلي الحلول وتطوير المنشآت بنك إنشاء

 والمتوسطة
والقطاعات24 المناطق تطوير  برامج

العدل  )مبادرة19(وزارة
العدلية1 الثقافة ونشر السعودي القضاء مميزات  إبراز
التنفيذ2 لقضاء المساندة األعمال في الخاص القطاع  إشراك
شمل3  مراكز
المعلوماتية4 التحتية البنية  استغالل
المحاكم5 في اإلداري والتنظيم  اإلسناد
عالميا6 المملكة تصنيف  رفع
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التوثيق7 أعمال في الخاص القطاع  إشراك
األحكام8 تنفيذ في االلكتروني  السداد
المتكامل9 التوثيق  نظام

العقارية10 الثروة  رقمنة
المتكامل11 القضايا إدارة  نظام
االستئناف12 وقضاء والعمالي التجاري القضاء منظومة  تطوير
المصالحة13 منظومة  تفعيل
العدلية14 الخدمة مراكز  إنشاء
المتكامل15 التنفيذ  نظام
الموحد16 الترجمة مركز  إنشاء
القضائية17 التكاليف نظام  تفعيل
العدلية18 الدور  تطوير
والتصفية19 اإلسناد مركز  إنشاء

 

المعلومات وتقنية االتصاالت  وزارة

المعلومات وتقنية االتصاالت  )مبادرة14(وزارة
ناعة1 الص ة لرقمن ية األساس ات والممكن ق الطري ة وخارط تراتيجية االس ر تطوي

والصحة(والخدمات والتعليم  )التجارة
المعلومات2 وتقنية االتصاالت قطاع في الرقمي األمن  تعزيز
الحضرية3 المناطق في الضوئية األلياف شبكات نشر في االستثمار  تحفيز
من4 االتصاالت لقطاع مواتية بيئة وتطوير اإلنترنت خدمات واستدامة جودة تحسين

والتراخيص التنظيمية األطر تحديث  خالل
آلية5 وتسهيل الترددي الطيف توفير طريق عن االتصاالت خدمات في التوسع تحفيز

التصاريح على  الحصول
والمفتوحة6 الشاملة الحكومة منصات وتفعيل  تطوير
ة7 ومواكب االت واالتص ات المعلوم ة تقني ناعة بص وض للنه تدامة مس ة بيئ ة تهيئ

المتسارعة  التطورات
الحكومي8 التكامل مستوى ورفع الحكومية السحابة  إطالق
ة9٬ الرقمي ة المحلي والشركات اديين الري دعم خالل من الرقمي االبتكار وتبني تحفيز

ذات ة وطني وادر ك وتأهيل الرقمية والمعرفة الوعي لنشر يهدف شامل برنامج وإطالق
الرقمي التحول بعملية للدفع عالية  كفاءة
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الحكومية10 للتعامالت مشتركة ذكية وتطبيقات أنظمة  إطالق
ة11 تجرب تحسين وتمكين االلكترونية للحكومة مشتركة ومعايير فعالة حوكمة تطبيق

 المستخدم
المعلومات12 تقنية على االستثمار في االزدواجية وتفادي الحكومي اإلنفاق  ترشيد
لكية13 الالس العريض النطاق وخدمات االتصاالت خدمات نشر في االستثمار تحفيز

النائية المناطق  في
األعمال14 ذكاء ونظم البيانات مستودع  بناء

والتخطيط  االقتصاد

والتخطيط االقتصاد  )مبادرة11(وزارة
الحكومية1 القطاعات لدى الشفافية ومبادئ آليات حوكمة  تعزيز
المعلومات2 تداول ونظام للشفافية وإطار نظام  إعداد
وتوحيدها3 الحكومية الخدمات إجراءات هندسة  إعادة
العاجلة4 للتكاليف االستجابة من والتخطيط االقتصاد وزارة  تمكين
ة5 والنزاه فافية الش ز بتعزي المعنية األنظمة من حزمة ومراجعة نظام«إصدار ل مث

ة المالي ة الذم رار إق د قواع ن٬ المبلغي ة حماي المصالح٬ تضارب ام٬ الع ال الم ..حماية
 »وغيرها

الوطني6 المستوى على متكاملة إحصائية منظومة  إيجاد
الحكومية7 القطاعات في الشفافية وممارسات بمبادئ المستفيدين وعي  رفع
الخاص8 القطاع الستدامة الوطنية  المنصة
الخاص9 القطاع الستدامة الوعي ورفع والتأهيل  التدريب

الخاص10 القطاع الستدامة والتشريعات التنظيمي  اإلطار
الحكومية11 الخدمات من األفراد المستفيدين تجربة تحسين برنامج  إنشاء

 السياحة

السياحة  )مبادرات7(وزارة
المملكة1 وتسويق السياحية  التأشيرة
للمملكة2 الحضاري بالتراث للعناية الشريفين الحرمين خادم  برنامج
السعودية3 عيش  برنامج
التمويل4 ضمان  تأسيس
التمويل5 ضمان كفالة-تأسيس  برنامج
والسياحية6 الفندقية المشاريع إقراض المالية-دعم  وزارة
السعودية7 عيش برنامج للرياضة(دعم العامة  )الهيئة
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 االستثمار

االستثمار  )مبادرتان(وزارة
األجنبية1 االستثمارات وجذب االستثمارية  الفرص
السعودية2 في استثمر برنامج وتفعيل  Invest in Saudiبناء
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لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عالميًّاعنوان الماليين نفوق "بعد تتأثر":كدمان.. لن بالسعودية الدواجن أسعار

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3502العددالكاتب 1تكرار

عالميًّا الماليين نفوق "بعد لن":كدمان.. بالسعودية الدواجن أسعار
 تتأثر

لـ الغذائي"سبق"أكد األمن في الدولة خطة ونجاح بالمخزون وفرة هناك  أن

 

الخبراني  الرياض-قاسم

ة التعاوني للشركة التنفيذي الرئيس التعاونية الجمعيات مجلس رئيس كدمان٬ عبدهللا أكد
لـ الدواجن٬ ألصول تتأثر"سبق"العربية لن السعودية في ومنتجاتها الدواجن أسعار أن

جّلت س إذ ا؛ منه ن الماليي وق نف ي ف بّبت وتس الم٬ الع ت اجتاح تي ال ور الطي إنفلونزا ب
من أكثر نفوق ذ3.5أوروبا من ارة الق ي ف النطاق واسع تفشٍّ أكبر في طائر 4مليون

 .سنوات
 

ال ق دمان"وتفصيال٬ً اد٬"ك ازدي ي ف تقاتها ومش دواجن ال ن م ي المحل السوق اج إنت إن
ن للدواج وردة م دول ا فيه ا بم الم٬ الع ت اجتاح تي ال زا اإلنفلون ة جائح أن ًحا موض

المحلية السوق على تأثير لها يكون لن والبرازيل٬ فرنسا منها أن.للسعودية٬ ى إل الفًتا
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الغذائي األمن في الدولة خطة ونجاح المخزون٬ في وفرة الحمد-هناك  .-و
 

بته:وأضاف نس ا م إلى المحلي اإلنتاج في السوق%70وصلنا اج احتي ن ا.م الفًت
الشركات دى ل أن ا منه الجائحة٬ ة لمواجه يرة كث ة ومحلي ة عالمي دائل ب اك هن أن ى إل

تمرة مس عات وتوس افية٬ إض ة طاق ة دول.المنتج ل-وال البرازي ل هللا-مث در ق إذا
للتفشي منًعا األخرى المناطق باقي يُحظر وال تُحظر٬ منطقة  .وأُصيبت

 

بة بنس دواجن ال لحوم من السعودية إنتاج ارتفاع تقارير ى%3.4وتوقعت 670إل
عام في تقريًبا طن وإلى2016ألف عام٬700 في طن أن2017ألف توقع فيما ٬

مستويات عند االستهالك عند2015يظل طن1.57نفسها  .مليون
 

ى إل ذاتي ال اء االكتف بة نس رفع تستهدف السعودية إن التقرير خالل%60وقال ن م
المحلي اإلنتاج مشاريع ودعم  .تشجيع

 

بة بنس دواجن ال ن م السعودية واردات انخفاض التقرير ى%2وتوقع ألف940إل
عام في وإلى2016طن ام٬930 ع ي ف طن االنخفاض.2017ألف ذا ه وعزا

ى عل تستحوذ تي ال ل البرازي من الواردة المجمدة الدواجن لحوم أسعار ارتفاع 85إلى
السعودية% واردات  .من

 

ي ف ز يترك الدواجن من السعودي اإلنتاج أن إلى التقرير ا12وأشار بينه ن م شركة٬
و7 الحجم٬ متوسطة كبرى3شركات  .شركات

 

إذ المجمدة؛ عن الطازجة المبردة الدواجن استهالك يفضل السعودي المستهلك أن وبيّن
المبردة الدواجن مبيعات السوق؛%80تبلغ ي ف دواجن ال لحوم ات مبيع إجمالي من

المجمد من بدالً المبرد إلى اإلنتاج خطوط لتحويل المنتجين من العديد دعا ما  .وهو
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الخبر تفاصيل

الخبر يلبيعنوان األعالف%70المنتج دعم بفضل الالحم للدجاج المحلي االحتياج من

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19201العددالكاتب 1تكرار

يلبي بفضل%70المنتج الالحم للدجاج المحلي االحتياج من
األعالف  دعم

األسعار زيادة ينفون الدواجن  منتجو

 

حميدان-جدة   محمد

الدواجن منتجات أسعار ي ف طارئ اع ارتف وجود عدم دواجن ال منتجي ن م عدد أكد
ة الدول دعم ب ة مدعوم ي الطبيع وضعها ي ف دواجن ال عار أس أن ى إل اروا وأش المحلية٬
ي الت لإلحصاء ة العام ة للهيئ الشهرية النشرة أوردته ما مخالفين لألعالف٬ المتواصل

ديسمبر لشهر إحصاءاتها في المحلية2020أوردت الدواجن أسعار في زيادة حدوث
ن بي ت تراوح ض والبي ة والطازج دة ون%18-16المجم المنتج ال وق إن:٬

ر الهايب اجر مت بر ع ت كان فربما بياناتها تقصي في الهيئة لمنهجية يعود ربما االختالف
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بة نس تشكل التي األخرى%7ماركت ة والتجزئ ة الجمل ال مح ال وإغف السوق ن م
بة بالنس الماضي ام الع خالل الوحيدة الزيادة أن وبينوا للسوق٬ األعظم السواد تعد التي

بواقع المضافة الضريبة قيمة زيادة على اقتصرت المحلي  %.10للمنتج

ة التعاوني ات الجمعي إدارة س مجل عضو ة٬ التعاوني الجمعيات إدارة مجلس رئيس وقال
د بالمملكة٬ الدواجن لـ.لمنتجي كدمان سعيد بن هللا منتجات":الرياض"عبد أسعار إن

ة الدول م دع تمرارية اس بفضل ي الطبيع وضعها ى عل وهي ة المملك ي ف ثابتة الدواجن
أسعار في كبيرة ارتفاعات هناك تكن لم ما مستقبالً بارتفاعها التكهن ويصعب لألعالف

العالم مستوى على  .األعالف
 

د ار ات.وأش منتج عار أس ي ف دثت ح تي ال دة الوحي ادة الزي أن ى إل دمان٬ ك هللا د عب
ت كان الماضي العام خالل المجمدة أو الطازجة المحلية ة%10الدواجن نتيج ي وه

ن م المضافة الضريبة ة قيم ع ى%5رف ات%15إل ب ي المحل ج المنت أن اً مبين ٬
بي يل ي الحكوم دعم ال ل تراوح%70بفض وي الالحم دجاج لل ي المحل اج االحتي ن م

ن بي ائي النه تهلك للمس الً واص دواجن ال و كيل عر س ط دون14-13متوس اًال ري
بحدود الجملة لمسوقي بيعه ويتم المضافة القيمة  .رياًال11ضريبة

 

د ار أش ا ديرات.كم تق ع م اء لإلحص العامة ة الهيئ ديرات تق الف اخت أن ى إل دمان٬ ك
التي الهايبرماركت متاجر على تمت ربما التي البحث لمنهجية نتيجة تكون قد المنتجين

ز%7تشكل مراك ة وبقي ة الجمل ار تج ل مث ع البي اط نق ة بقي وأغفلت السوق من فقط
السوق من األعظم السواد تشكل التي الصغرى  .التسويق

 

ودي الحم د فه دواجن٬ ال قطاع ي ف السعودي تثمر المس ال ق البيض:بدوره عار أس إن
المضافة٬ الضريبة ة قيم ادة زي د بع ادة زي أي ا عليه يطرأ ولم بالمملكة ومستقرة ثابتة
ن م ربح ال امش ه ع رف بسبب ون تك واألخرى الفينة بين تسجل التي االرتفاعات ولكن
ح رب امش ه ى عل ماركت ايبر اله ال مح تحصل ال المث بيل س ى فعل التجزئة تجار قبل

إلى ا%30يصل م ا له ج المنت ع بي سعر بعد زيادتها لتتراوح البيض طبق قيمة من
ن4-3بين بي ا م ة البقال ال لمح ربح ال وامش ه تتفاوت حين في الطبق على رياالت

تكاليفها1٬5-2 حسب  .لایر
 

المضافة ة القيم ضريبة امالً ش البيض طبق سعر متوسط أن إلى الحمودي فهد وأشار٬
كان ديسمبر شهر في التجزئة تاجر إلى سعر13٬60والتوصيل متوسط أن أي رياالً

سعة كان12الكرتون ة163طبقًا الدول ل قب ن م ير الكب دعم ال أن اً مبين ط٬ فق االً ري
بة بنس المحلي الطلب تغطية من المحليين المنتجين داره%120مكن مق ائض بف أي
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20.% 
 

ي ف ا عنه تاء الش ي ف ه طلب دالت مع ف تختل ج منت البيض أن إلى الحمودي٬ فهد ولفت٬
أشهر ي ف امل الش البيض ق طب سعر متوسط نزل ي إذ سعره على ذلك ويؤثر الصيف

حدود إلى ن8٬3الصيف بي تراوح ت تي ال ه إنتاج ة تكلف ة قيم دون ة قيم ي وه االت ري
ي12و-11 الت تاء الش أشهر ات مبيع ون تك ن حي ي ف المزرعة تكاليف حسب رياالً

ج والمنت تهلك للمس ه وعدالت ج المنت وازن ت ظ لحف ن للمنتجي داعم ال هي فيها الطلب يزيد
 .معًا

 

أغلب تسجيل تضمنت لإلحصاء العامة الهيئة عن تصدر التي الشهرية النشرة بيانات
مبر ديس شهر خالل اً ارتفاع ة بالمملك ة والفاكه والخضراوات الغذائية 2020٬السلع

ي المحل د المجم دجاج ال سعر ارتفاع الدواجن أسعار شهدت ضمنها %18.02ومن
توى د14.15لمس والمجم ي المحل ازج الط دجاج ال عر س ع ارتف ا كم و٬ للكيل اًال ري

تورد توى%15.21و%16.87المس لمس ي التوال ى و15.59عل االً ري
بة14.9 بنس اً ارتفاع ي المحل ض البي ق طب عار أس جلت وس ب الترتي ى عل االً ري

 .رياًال16.92لمستوى28.87%
 

بنسبة بالمملكة٬ التضخم معدل ارتفاع النشرة الماضي%5.3وبينت ديسمبر خالل
ام الع ن م المماثل الشهر مع اع2019مقارنة ارتف لإلحصاء ة العام ة الهيئ وعزت م٬

ن م المملكة في المضافة القيمة ضريبة لزيادة كبير حد إلى التضخم٬ ى%5معدل إل
يوليو15% شهر في تطبيقها بدأ  .2020والتي
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الخبر تفاصيل

الخبر بيئي«عنوان المنازل»خبير في األشجار هذه زراعة من )فيديو(يحذر

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3206العددالكاتب 1تكرار

بيئي« المنازل»خبير في األشجار هذه زراعة من  )فيديو(يحذر

 

التحرير–تواصل  :فريق
األشجار ن م ة معين أنواع زراعة من البيئي٬ بالشأن والمتهم الخبير العوني٬ عبيد حذر

بها تتسبب قد التي والمشاكل خطورتها بسبب المنازل  .في
 

امج ببرن استضافته خالل العوني٬ عبيد هال“وقال ا أشجار”ي ة بزراع ع من اك هن إن
عن توجد التي األشجار أخطر من وهذه الكيرفس أو الكوناكاربس شجرة ومنها معينة٬

نهاية لها ليس مشاكل وتسبب  .البيوت
 

ي ف بب تتس د وق نزل الم زان خ ى عل لبا س ر يؤث جار األش ن م وع ان ذا ه أن اف وأض
كبير بشكل التربة في تمتد التي جذورها بسبب المنازل٬ أساس وعلى  .تكسيره٬

 

ن م وهذه كيت المس أو البرسوباس جرة ش ا زراعته دم ع يفضل ا أيض جار األش ومن
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ضمن ومن الممنوعة ماألشجار العال دول ن م ير وكث الم٬ الع ي ف شجرة ة مائ أخطر
زراعتها  .تحظر

 

الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1350858295930662918 
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الخبر تفاصيل

الخبر الصيدعنوان شِباك الصَّبر..صناعة ومهنة األجداد حرفة

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19201العددالكاتب 1تكرار

الصيد ِشباك الصَّبر..صناعة ومهنة األجداد  حرفة

 

الصيد  سفن
  

ج الخلي ي ف تخدم تس ت وكان افي٬ الثق تراث ال ميم ص ن م يد الص باك ِش ناعة ص ة مهن
ذا ه تى ح تمرة مس ت زال ا وم واحل٬ الس كان س ن بي ي الماض ي ف رت وأزه ي٬ العرب
ة القديم ائل الوس من تعد كما والحاضر٬ الماضي بين الحياة اختالف من بالرغم العصر
بر والص ان اإلتق ارة المه ن م ير للكث اج تحت تي وال داد٬ واألج اء اآلب ن ع ة والمتوارث

واإلثارة للمتعة رياضة تعتبر كما باستمرار٬  .والصيانة

اك وهن البحر٬ شواطئ على وكذلك البحر٬ صيد قوارب على الصيادون هؤالء ويعمل
ي ف ة خاص الشهر ة قراب ل يعم ن م اك وهن ة٬ الخفيف الصيد ال بأعم ون يقوم صيادون
كسب ي ف اً مهم بباً س ون لتك ة الحرف ذه ه م تعلّ ى عل الصياد ويحرص الصيف٬ فصل
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بة نس ع رف ى عل اعد تُس تي ال ارات المه من د العدي م منه ير الكث ترف اح د وق رزق٬ ال
ي.الصيد ف رة المتواف واد الم ن م الصيد ِشباك ون يعمل الماضي ي ف الصيادون ان وك

ل مث ة٬ ورفيع ة متين وط خي إلى تحويلها يُمكن والتي ر:البيئة٬ والحري الصوف وط خي
ار االعتب ن عي ي ف ذون يأخ ذين ال برة الخ ذوي يّادين الص دى ل تخداماً اس ثر األك ي وه

وحجمه السمك نوع وكذلك فيه٬ الصيد يتمّ الذي وخصائصه الموقع  .معرفة
 

ماك األس يادي ص م معظ إن ف دأ يب دما عن ر البح ي ف يد الص م موس أن روف المع ن وم
تنجح تى ح باكهم ش لصيانة ة والدق ان اإلتق من للكثير تحتاج التي الحرفة هذه يزاولون
ن الذي يادين الص ن م د العدي اك هن أن إال الصيد٬ أدوات ور تط ن م الرغم وب الهم٬ أعم

لتبقى يدوياً الحرفة هذه مزاولة على د..يصرون الجدي الجيل تعريف ذلك من ويهدفون
ش العي ألجل والعمل الرزق٬ كسب في عليها االعتماد ومدى القديمة الحرفة هذه بأهمية
ة الحكومي ات الجه وتشكر لآلخرين٬ الحاجة دم ع ى عل تساعدهم التي الكريمة والحياة
ة رؤي ق وف ك وذل يد الص ون يمتهن ذين ال السعوديين يادين للص اً رخص درت أص تي ال

2030. 
 

قوارب على البحار وسط ينتشرون الذين لألجداد محببة العريقة المهنة هذه أن شك وال
نوات س ذ من الحرف ذه ه ة مزاول ألجل الشواطئ ى عل ينتشر من أيضاً ومنهم الصيد٬
ويسعدون الجبين٬ عرق من الشريف والكسب والمنفعة بالفائدة عليهم تعود والتي طويلة

صيدهم شباك في األسماك تتعلق عندما خاصة  .بذلك
 

د وج إن قطع أي لمعالجة الشباك هذه صيانة عملية أجل من جبارة بجهود يقومون كما
باك ش صناعة ويتم الصيد٬ رزق بخسارة كفيل بها ثقب أي ألن بترقيعها يبادرون حيث
ملوحة تتحمل أن أجل من وذلك السميكة بخيوطها تتميز التي الحرير خيوط من الصيد

التحّمل على وقدرته لقّوته النايلون أو  .البحار٬
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لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الدواسر..»األترجة«عنوان وادي في الشتاء فاكهة

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19201العددالكاتب 1تكرار

الدواسر..»األترجة« وادي في الشتاء  فاكهة

 

 األترجة

الدواسر مسيب-وادي آل   سعود

ة فاكه محصول جني في الرياض جنوب الدواسر وادي محافظة أهالي ة"بدأ ٬"األترج
ا ثمرته داء إه ى عل دم القِ ذ من الي األه ه خالل اد اعت الذي الشتاء موسم فواكه أهم إحدى
تمرت اس التي المحافظة في السائدة الثقافية الموروثات من وُعّدت واألصدقاء٬ لألقارب

اآلن  .حتى

ة فاكه ن م محصولهم ع توزي على قديًما الدواسر وادي في المزارع أصحاب ويحرص
دأت"األترجة" ب ة الجميل ادة الع ك تل كانت وإن المحافظة٬ أحياء وسكان األقارب على

ن م جزء ع بي ى إل ة العمال ن م البعض ه توج أن د بع اري٬ الج ا وقتن ي ف قليالً تتالشى
ن بي ا م وي يحت ذي ال الصندوق سعر غ يبل ث حي السوق٬ في كفالئهم مزارع محصول

بين10-15 ما األترجة من م30إلى25ثمرة حج بحسب السعر ويختلف رياالً
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 .الثمرة
 

ة"وفاكهة بـ"األترج ر الدواس وادي ي ف السن ار كب ميها يس تي ق"األطرنج"ال يطل ٬
والعراق مصر في الشام"أترج"عليها وفي إال"كباد"٬ ون الليم ة فاكه تشبه وثمرتها ٬

ذكية مميزة رائحة ولها واألخضر٬ األصفر إلى يميل ولونها بكثير٬ منه أكبر  .أنها
 

ا"األترجة"وتقدم أكله م ليت ة الليمون عن فصلها ثم شحمها عن قشرتها نزع خالل من
اء بالم ه وغمس ون الليم ع م الشحم ع بتقطي وم يق من وهناك شرائح٬ شكل على بعد فيما
ة الفاكه ذه ه ن م البعض ل يعم ا بينم ه٬ تناول م ليت صغيرة أوان ي ف ه وغرف السكر مع

 ".المربّى"

 

الدواسر وادي بمستشفى التغذية في المتخّصص يؤكدها لإلنسان صحية فوائد ولألترجة
ة خاص ادن والمع ات للفيتامين د جي در مص ا إنه ال ق إذ ينة٬ حس آل دهللا عب دالرحمن عب

امين ا٬"ج"فيت للبكتيري ة وقاتل اف٬ باأللي ة غني ا أنه ا كم يات٬ الحمض ن م فها بوص
واألنفلونزا البرد ألعراض هللا-ومضادة  .-بإذن

 

ة فاكه يصف ول ق ن م وي النب الطب في ورد بما الدوسري منصور المزارع واستشهد
ه"األترجة" علي هللا صلى هللا رسول أن األشعري موسى ي أب عن س أن روى ث حي

قال طيب:وسلم وريحها طيب طعمها األترجة كمثل القرآن يقرأ الذي المؤمن  .مثل
 

األصلي وطن الم أن السويس عبدالرحمن الزراعي الفنّي أفاد الفاكهة٬ هذه موطن وعن
ة"لـ ض"األترج األبي ر البح ى إل ا زراعته ت انتقل م ث ن وم يا٬ آس رق ش وب جن و ه

ذكية رائحة ولها أحياناً أمتار خمسة إلى نبتتها ارتفاع ويصل  .المتوسط٬
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الخبر تفاصيل

الخبر الخور»الزراعة«استجابة..»تويريت«عنوان تطوير أمل تحيي

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد17384العددالكاتب 1تكرار

الخور»الزراعة«استجابة..»تويريت« تطوير أمل  تحيي

القطيف« للزائرين:»بلدي جذب ونقطة سياحي معلم إلى  تحويله

 

التطوير آليات يناقشون المجلس  أعضاء

القطيف ـ المسري  أحمد

القطيف بمحافظة دي البل س المجل اب خط ع م والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ت تفاعل
خور ول ر٬»تويريت«ح األم حول رقية الش ة المنطق ة أمان ت خاطب ا أنه موضحًة ٬

عليها الرد  .وتنتظر
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جذب  نقطة

القرب ب ع الواق الخور حول والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة البلدي٬ المجلس وخاطب
ة للمنطق ذب ج نقطة ه وجعل استثمارها٬ ل أج من ام٬ أي ل قب ام األوج دة بل زارع م من

 .والمحافظة
 

سياحية  منطقة
لـ ارك المب راء خض ف القطي ة لمحافظ دي البل س المجل و عض حت وم«أوض أن»الي

اه والمي ة البيئ وزارة ل ات خطاب ع رف م وت ترح٬ المق ول ح رك تح دي البل س المجل
رى٬ األخ ات الجه ة مخاطب س للمجل نى يتس تى ح ة٬ الملكي دود ح ة لمعرف ة؛ والزراع

مضيفًة ياحية٬ س ة لمنطق الخور تحويل حتى القادمة٬ المرحلة في رد«:والبدء ال اء ج
لصالح فيه البت يتم حتى الموضوع وسنتابع األولى٬ الخطوة هي وهذه الوزارة٬ من لنا

 .»المنطقة
 

الخور  استثمار
م رق ته جلس ي ف الخور موضوع ناقش المجلس أن إلى أعضاء59وأشارت ق وواف ٬

ل تحوي ترح مق ى عل س ت«المجل تويري ور ي»خ حوال احته مس غ تبل ذي وال
ى400,000 عل صناعية يرة بح ى إل ه تحويل تراح اق م وت جذب٬ لنقطة مربع٬ متر

متنفًسا ون تك ث بحي لالستثمار٬ وطرحها بالدمام٬ الصناعية بالمنطقة مدن بحيرة غرار
بيئًيا سياحًيا  .ومعلًما

 
الموقع  تطوير

خور زاروا ام٬ أي قبل المجلس٬ أعضاء أن المبارك ى»تويريت«وأكدت عل وا ووقف ٬
ع الموق ر لتطوي ا اتخاذه وب المطل وات الخط س المجل ث بح الع٬ االط د وبع ه٬ جوانب

ًة متابِع األخرى٬ والجهات البلدية بين بالتنسيق بيئي٬ سياحي كمعلم نأمل«:واستغالله
ذا ه أن ب ا علًم وطني٬ ي ف جذب ونقطة ياحي س م لمعل تحويله في النجاح لنا يتحقق أن

بها المحيطة المزارع حاجة عن الزائدة الري مياه من قديًما متكون  .»الخور
 

خصبة  أرض
س المجل عضو ت ر٬«:وقال األحم رز ال لزراعة بة خص أرض ابقًا س الخور ب ط تحي

الخور ي ف ت ينب وكذلك األوجام٬ به تشتهر كانت وهي-األسل-الذي ف كثي بشكل
والحصر المديد لصناعة تستخدم التي  .»المادة
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ومحالت  مواقع

وأن ة٬ العالق ذات ات الجه ن بي اون بالتع ع الموق ذا ه ق بري إعادة إمكانية إلى وأشارت
طح المس ه أساس ياحي٬ س م معل ى إل ت تويري ور خ ل تحوي ًة مقترح عًبا٬ ص س لي ك ذل
ع مواق طح المس حول وتنشأ ة٬ القريب ق بقي ق طري ى عل ة الواقع دن م كبحيرة ائي٬ الم

المحافظة في فريد سياحي معلم تشكّل في للمساهمة استثمارية؛  .ومحالت
 

للزائرين  وجهة
كانت تويريت أن إسعيد٬ آل داوود تويريت بخور والمهتم البيئي الناشط أكد ناحيته٬ من

تبلغ من400مساحته وهو ه٬ تفارق ال ور الطي وكانت ذلك٬ وتقلص مربع٬ متر ألف
ن وم رين٬ للزائ ياحية س ة وجه ون ليك تغالله؛ اس ن الممك ن وم زارع٬ الم قيا س ع تجمي
يقصد َمن ل لك ا قوًي ذب ج ع موق ون لك ه؛ بجانب ياحة الس ات مقّوم وضع أيًضا الممكن

ذ»اليوم«وكانت.المنطقة من بمواضيعها الخور على الضوء سلّطت /19/10قد
و25/12/1435م2014٬ ه ا مم ل أفض ه وجعل ع٬ الموق تثمار الس ت ودع هـ

المعنية الجهات بتضافر وذلك اآلن٬  .عليه

الميدانية.. الزيارة  وخالل
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لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بمكة"الغامدي"عنوان األحياء لتشجير مجتمعية مبادرة يدشن

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 9تكرار

بمكة"الغامدي" األحياء لتشجير مجتمعية مبادرة  يدشن

األحياء"و"البيئة"بشراكة شعار"..مراكز خضراء"وتحت  "لنجعلها

 

المكرمة-التحرير  مكة

دس المهن ة٬ المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م دشن
المقدسة بالعاصمة وقية الش بحي اء األحي تشجير ادرة مب دي٬ الغام هللا جار بن .سعيد

شعار تحت مجتمعية مبادرة خضراء"وهي البيئة"لنجعلها وزارة مكتب بين بالشراكة
التطوع إلدارة ابع الت ات المكي دات المرش ق وفري المقدسة٬ بالعاصمة والزراعة والمياه

المكرمة بمكة األحياء مراكز  .بجمعية
 

ام وأم اء األحي ي ف األشجار رس لغ ة المجتمعي اركة المش ز تعزي ى إل ادرة المب وتهدف
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المتطوعين ومشاركة العالقة ذات الجهات مع بالتنسيق والمدارس٬  .المنازل
 

احات المس اق نط يع وتوس ة٬ بالبيئ ام لالهتم ع المجتم ة توعي ى إل ادرة المب عى وتس
ى عل اظ الحف دف به ئي٬ البي وث التل دالت مع وخفض التصحر٬ ن م د والح الخضراء٬
ة للبيئ بة المناس األشجار ة زراع في التوّسع خالل من الجمالي٬ المظهر وتحسين البيئة
طحات المس ل تأهي ة خط من ض واألراك٬ ي الخليج اف والغ ا٬ المورينق جار أش ن م
وقية الش ي ح ي ف وت البي ام أم احات والس دائق والح ات الطرق جار وأش راء الخض

أولى كمرحلة  .لزراعتها

 

 

37



 

 

 

38



 

لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البجيديعنوان وسد المقدسة بالعاصمة األمراض نواقل مكافحة مركز على يقف الغامدي

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

بالعاصمة األمراض نواقل مكافحة مركز على يقف الغامدي
البجيدي وسد  المقدسة

 

العتيبي المكرمة-وائل  :مكة

دس المهن ة المكرم ة مك ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع مدير تفقد
د والوف ٬ ريش ق اء بطح ي ف االمراض نواقل مكافحة مركز الغامدي جارهللا بن سعيد

٬ له المساعدة”المركز“واستعرضالمرافق والطرق ٬ المرض نواقل عن عرًضا
ي ف ة العالق ذات ات الجه ع م ز المرك ودور رارها أض ن م ل والتقلي ا عليه اء للقض
المرض نواقل مكافحة في المتبعة اآللية بحث ذلك تال ٬ المرض نواقل على القضاء
ديات والتح ال األعم ائج نت نوقشت ا ٬كم ز المرك دى ل البعوض على القضاء وخطط
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ي ف تمرة المس ود الجه الل خ ن م ٬ تقبلية المس تعدادات واالس ية الماض ترة الف الل خ
السلبية الظواهر ومنع البيئي التلوث مصادر  .تعقب

 

دي الحمي الي ع ن ب ي ترك المهندس االمراض نواقل مكافحة مركز مدير ان“:وقال
ا عمله خالل األمراض نواقل ومكافحة البيئي اإلصحاح مستوى لرفع تساهم الوزارة

بة المناس زة األجه تخدام باس ج الح م موس ي وف ام الع وال ذه.”ط ه أن ح وأوض
ة“اإلجراءات لخدم رع٬ الف إدارة ذها تنف تي ال التشغيلية للخطة وفقاً سنوياً تنفيذها يتم

ة ومزدلف كعرفات المقدسة المشاعر في الرحمن ي(ضيوف العمران النطاق ارج )خ
بها تحيط التي بالمحافظات أو المقدسة بالعاصمة  .”سواء

 

ف وق ة المقدس مة للعاص ه زيارت امش ه ى عل ا ايض دي“و د”الغام س ع موق ى عل
يحاذي الذي حنين وادي على المجاز”البجيدي ي”ذي ف ة األدبي العرب أسواق أحد

ة المكرم ة مك ن وبي ُحنين وادي بين الفاصلة المسافة وتبلغ تًرا27الجاهلية م و كيل
مكة أودية أكبر من يعد والذي  .تقريًبا٬

 
أنشئ د الس ان القبيسي دالرحمن عب بن محي المهندس بالفرع المياه ادارة مدير وبين

ام ع سعود آل العزيز عبد بن عبدهللا الملك الشريفين الحرمين خادم عهد 1431في
الكلي ول بط السد ذ ونف السد680:هـ اع وارتف تر٬ ن9:م التخزي عة بس ار أمت

مكعًبا499636  .متًرا
 

ي ف ان وك ٬ المقدسة بالعاصمة ة والزراع اه والمي البيئة وزارة مكتب الغامدي وزار
ي القرن دهللا عب د أحم دس المهن ة المقدس مة بالعاص وزارة ال ب مكت دير م تقباله اس

المكتب إدارة ٬ووجه وحدة كل بها تقوم التي المهام الوحدات مديري مع واستعرض
ة الخدم ديم تق من يض ا بم راءات اإلج هيل وتس واطنين للم دمات الخ ل أفض ديم بتق

وسهولة يسٍر بكل  .للمواطن
 

ر وزي الي مع ات لتوجيه ا وفقً دي٬ الغام ارات زي ة منظوم ضمن ارة الزي ذه ه وتأتي
الوقوف بأهمية الفضلي عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة
االداء ر تطوي ى عل ل والعم واطنين الم احتياجات وتلمس الوزارة مكاتب على ميدانًيا

للوزارة التابعة والوحدات المكاتب  .بكافة
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لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عسيرعنوان في النحل لتربية تدريبي برنامج

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 3تكرار

عسير في النحل لتربية تدريبي  برنامج

 
 

مريّح آل  @Abowajan)أبها(خالد

ك المل ة جامع ع م اون بالتع ير٬ عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة فرع أطلق
الق انط ع م التزامن ب ك وذل ل٬ النح ة لتربي ل المتكام دريبي الت امج البرن وم٬ الي د خال

المملكة مناطق مختلف في  .البرنامج

ن م ثر أك امج البرن تهدف دة1500ويس لم تمر وسيس ة ومتدرب درب هر3مت .أش
ادي الم دعم ال ديم وتق النحل٬ ة تربي صناعة ي ف ل للعم الشباب لتأهيل البرنامج ويهدف

وتقديم الزراعية٬ التنمية صندوق من قروض تسهيل في والمتمثل ة30والمعنوي خلي
إضافة النحل٬ ة تربي مجال في األخرى المشاريع من يعادلها ما أو المحلية الساللة من
براء الخ ن م ة نخب ه ب يقوم س ذي وال دريبي الت امج البرن ن م للخريجين الفني الدعم إلى
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والدوليين  .المحليين
 

دهللا عب دس المهن ير عس ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف ام ع دير م ال وق
باب الش ن م دمين المتق درات ق اء وبن ز لتعزي تأهيلية خطة وضعت الوزارة إن الويمني
ج البرنام أن ى إل يراً مش ه٬ منتجات وتسويق وتصنيع النحل تربية مجاالت في والشابات

إضافة3يشمل النحل٬ تربية في التخصصية والبرامج النحل٬ تربية برنامج هي أقسام
هادة ش ى عل درب المت وسيحصل والتسويق٬ األعمال وريادة البشرية التنمية برامج إلى
ة والدولي ة المحلي ارض المع ي ف اركة المش ي ف ه أحقيت ى إل إضافة الوزارة٬ من معتمدة

الحقًا ستقام  .التي
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لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالباحةعنوان النحالين مهنة توطين مشروع تدشين

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

بالباحة النحالين مهنة توطين مشروع  تدشين

 

غنام-الباحة  توفيق

دس المهن ة الباح ة بمنطق ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة رع ف عام مدير سعادة /افتتح
ر مق ي ف ة بالمملك النحل وصناعة ر لتطوي دريبي الت امج البرن ي الزهران مفتاح بن فهد
ا فيه اء ج ام الع المدير لسعادة بكلمة االفتتاح واستهل بلجرشي بمحافظة النحالين جمعية
ي التدريب امج البرن ذا ه انطالق في تشاركوننا وأنتم بكم أرحب أن لي يطيب البداية في

المملكة رؤية مع تماشياً بالمملكة النحل صناعة لتطوير الباحة  .2030بمنطقة
 

كال من باب الش ن م دمين المتق درات ق اء وبن لتعزيز تأهيلية خطة الوزارة وضعت لقد
عن ك وذل ة٬ المملك ي ف ه منتجات وتسويق وتصنيع النحل ة تربي االت مج في الجنسين
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ي ف ل العم لسوق ؤهلهم ي ا مم ة٬ وتوعوي علمية ببرامج بالتحاقهم أداؤهم تحسين طريق
ادة الري ق لتحقي ة بالمملك ة المختلف اطق المن ي ف الريفية التنمية في للمساهمة المجال هذا

والعالمي االقليمي المستوى على المملكة في النحل تربية مجال  .في
 

الشباب ل لتأهي ة متكامل رامج ب إلعداد تطبيقية دراسات اجراء الى المشروع هذا يهدف
م تقدي ى ال باإلضافة أشهر٬ ة ثالث دورة لكل البرنامج هذا ويستمر الصناعة بهذه للعمل

عدد بتقديم المادي اريع30الدعم المش ي ف يعادلها ما أو المحلية الساللة من نحل خلية
دة لم دريبي الت البرنامج من للخرجين الفني الدعم وتقديم النحل تربية مجال في األخرى

دريب6 الت ة نهاي د بع هور ن.ش المحليي براء الخ ن م ة نخب دريب الت ذا به يقوم وس
الجامعات مع وبالتعاون المجال هذا في  .والدوليون

 

برامج ثالثة من يتكون التدريبي البرنامج بان سعادته  –:وأفاد
 
األول– النحل(البرنامج تربية  )أساسيات
الثاني– النحل(البرنامج تربية في التخصصية  )البرامج
الثالث– والتسويق(البرنامج األعمال وريادة البشرية التنمية  )برامج

 

ى ال افة إض وزارة ال ن م دة معتم هادة ش ى عل درب المت ل يحص امج البرن ة نهاي ي وف
ي ف اركة عدد)4(المش اركة بمش دربين المت ال ألعم ة ودولي ة محلي ارض 100مع

المتميزين من األقل على  .متدرب
 

ل المحاف ي ف ى االول ز المراك ي ف عودي الس ل العس ول حص ع الجمي ى عل ى يخف وال
 .الدولية

 

ات التوجيه خالل من اء ج المجال ذا ه ي ف تحقق الذي النجاح ان على سعادته نوه كما
يدة الرش ا حكومتن من القطاع ذا به ن والمهتمي النحل ي مرب اه يلق ذي ال الدائم والتشجيع
ن ب رحمن ال د عب المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير معالي من المستمرة والمتابعة

الفضلي المحسن الفرص.عبد ى عل الضوء ليط تس ق طري عن ا لزيادته ع نتطل تي وال
ومنها العسل على تقتصر ال والتي ارب(االستثمارية يق ا م تورد يس ث حي النحل طرود

نحل٬ شمع ات٬ ملك ذاء غ النحل٬ صمغ نحل٬ م س اح٬ لق وب حب مرزوم٬ طرد مليون
الخشبية والخاليا النحل  )ادوات

 
ق تطبي خالل من المرجوة والفائدة بالنفع البرنامج هذا مخرجات تعم بأن هللا ندعو ختاماً
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ع م ه ب ة والعناي النحل ات منتج ين وتحس تدامة الس ة الحديث والطرق الممارسات أفضل
استدامته تضمن التي الحديثة التقنيات تطبيق على  .الحرص
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لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سوا"عنوان التجربة يطلقها"..نعيش وجهاته"األرصاد"حملة المجتمع شرائح تستهدف

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ البيئةتصنيف حماية و لالرصاد العامة الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

سوا" التجربة يطلقها"..نعيش شرائح"األرصاد"حملة تستهدف
وجهاته  المجتمع

بالمملكة المركز مرافق زيارة عبر والتقنيات الجوية الظواهر متابعة بينها  برامج

 

الراجحي  جدة-عبدهللا

حملة األحد٬ اليوم لألرصاد الوطني المركز سوا"أطلق التجربة ز"نعيش تعزي بهدف ؛
سواء للمجتمع الحياتية بالنواحي وارتباطها والمناخ األرصاد بمعلومات المجتمع عالقة
ات معلوم ة عالق ى إل افة باإلض ياحية٬ الس أو ية الرياض أو ادية االقتص أو ة االجتماعي

المختلفة الحياة بأنماط  .األرصاد
 

ة معني تقلة مس ة كجه لألرصاد الوطني ز المرك ال أعم ة انطالق ع م ة الحمل هذه وتأتي
ات والجه ع المجتم رائح ش ع جمي ة الحمل تهدف وتس ة٬ المملك ي ف اخ والمن الطقس ب

47



ز وتعزي اخ٬ والمن األرصاد ة أهمي على الضوء لتسليط األرصاد؛ خدمات من المستفيدة
ن ع ع المجتم ا رض توى مس اس قي ى إل افة باإلض تفيدة٬ المس ات القطاع ع م راكة الش

المقدمة األرصاد  .خدمات
 

ال المج ح فت ا منه ة؛ المختلف ة والتثقيفي ة التوعوي برامج ال ن م دًدا ع ة الحمل مل وتش
ة ومتابع الرصد ال أعم ى عل رب ق عن التعرف ب والمختصين المواطنين من للراغبين
ق مناط ي ف ز المرك ق مراف ارة زي الل خ ن م تخدمة المس ات والتقني ة الجوي ر الظواه

كورونا بجائحة المعنية الصحية االحترازات تطبيق مع  .المملكة
 

للوصول ة والتوعوي اإلعالمية الوسائط جميع من تستفيد التي الحملة برنامج يشمل كما
ة عالق اد وإيج ه٬ وتطلعات دة الجدي ه ومهام المركز ب َف التعري ة ممكن شريحة بر أك ى إل
ر التطوي مراحل م لرس ن المهتمي وآراء مقترحات ن م تفادة واالس ع الجمي ع م تركة مش
تدامة المس ة التنمي ل بعوام ير الكب ا وارتباطه األرصاد ة ألهمي ًزا تعزي سيشهدها؛ تي ال
ذا به ة المملك ام اهتم د تجّس يرة كب ام مه ز للمرك ل أُوك د وق ع٬ المجتم تقرار واس اة وحي

الحيوي  .القطاع
 

ا ومخرجاته اخ والمن اد األرص ال مج ي ف ة الوطني ادرات المب م أه ة الحمل تعرض وتس
ة التغطي احة مس ادة وزي ر المبك ذار واإلن ة اإلرادي ات المعلوم ة دق ين بتحس ة المتعلق
ة منظوم ودعم المطري الهطول محطات وزيادة السحب استمطار وبرنامج الجغرافية

والفيضانات للسيول  .التوقعات
 

في القدرات تعزيز في الوطنية الطموحات تحقيق إلى لألرصاد الوطني المركز ويتطلع
ة رؤي ق وف اد األرص ال مج ي ف وارد الم ة وتنمي راكات الش ة وتقوي اد األرص ال مج
ي ف تفيدين بالمس ة العالق ة وتقوي ادة٬ الري ق تحق ة مدروس تقبلية مس ط وخط حة٬ واض

المختلفة األرصاد  .مجاالت
 

ات التوقع دار وإص ة الجوي ر الظواه ة مراقب ى إل اد لألرص ني الوط ز المرك دف ويه
ا وفقً ة متكامل ة وعملي ة تقني ة منظوم الل خ ن م ات الممتلك ة وحماي األرواح المة لس
ة الطبيعي وارد الم من المثلى االستفادة على والعمل األرصاد٬ مجال في الدولية للمعايير
ال األجي ة لحماي ة الفعلي االحتياجات توفير منطلق من استخدامها ترشيد وكذلك للمملكة٬
القطاعات ع م فعالة شراكة وإيجاد ممكناته تقوية إلى إضافة تقديم على والعمل الحالية٬
ا٬ ريادّيً دوًرا ق يحق ا بم دني؛ الم والمجتمع والعالمية الوطنية األبحاث ومراكز الخاصة

المتميزة القطاعات قائمة في  .ويضعنا
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الخبر تفاصيل

الخبر بالمملكةعنوان الصيد ضوابط لمناقشة عمل ورشة يعقد الفطرية الحياة لتنمية الوطني المركز

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ الفطريةتصنيف للحياة السعودية الهيئة أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

لمناقشة عمل ورشة يعقد الفطرية الحياة لتنمية الوطني المركز
بالمملكة الصيد  ضوابط

 

 واس-الرياض
عن عمل ورشة غداً الفطرية الحياة لتنمية الوطني المركز ور"يعقد الطي صيد ضوابط

عودية الس ة العربي ة بالمملك ف والزواح دييات ن"والث األكاديميي ن م دد ع اركة بمش
المجال ذات في  .والمتخصصين

 
من ا يليه ا وم الورشة أن ان قرب ي عل محمد الدكتور للمركز التنفيذي الرئيس وأوضح
يد لص ات والكمي ات واألوق ات اآللي م وتنظي واع األن د تحدي ى إل دف ته ل العم ورش
م ت ا م تعراض واس متخصصين بمشاركة بالمملكة البرية والطيور والزواحف الثدييات
ل أفض ى إل وًال وص تها ومناقش وابط وض ات ودراس ات معلوم ن م ه إلي ل التوص
ى عل اظ الحف ع م ة بالمملك الصيد تدامة واس م تنظي تضمن التي والتوصيات الممارسات

البيئي والتوازن األحيائي  .التنوع
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ى األول الورشة تناقش حيث مستويات ثالثة على عقدها تقرر الورش أن داد"وبين إع

ة بالمملك ور والطي ف والزواح دييات الث يد لص وابط براء"الض الخ تهدف وتس
الصيد ائل ووس ات والكمي ات واألوق واع األن د لتحدي ز المرك داخل ن م والمتخصصين

وع ن ل لك تخدمة يد.المس للص ة العالمي ات الممارس ل أفض ى عل الع لإلط ذلك وك
الثانية الورشة تناقش فيما ور"المستدامن الطي لصيد ز المرك ن م ة المقترح الضوابط

ة البري ف والزواح دييات ور"والث الطي االت بمج اديميين وأك ين متخصص اركة بمش
ودولياً إقليمياً و محلياً والزواحف  .والثدييات

 
رض لع ت خصص ة الثالث ة الورش أن ى إل ذي التنفي رئيس ال يد"وأشار الص وابط ض

السابقة العمل ورش خالل من إليه التوصل تم وما من"بالمملكة مختارة مجموعة مع
م أرائه ى إل تماع اإلس دف به ع المجتم راد أف ن م ة بالطبيع ن والمهتمي يادين الص

المقترحة والمعايير الضوابط حول  .ومقترحاتهم
 

ة الوطني تراتيجية لالس ة الطموح ة الرؤي ق لتحقي أتي ي ك ذل أن ان قرب دكتور ال وأضاف
في المتمثلة ع"للبيئة الجمي ن م الرعاية درجات بأعلى تحظى ومستدامة مزدهرة "بيئة

ذ وتنفي صياغة ي ف ة المعني األطراف ع جمي وإشراك الممكنات توفير طريق عن وذلك
البيئة قطاع فعالية وتعزيز واستدامتها٬ البيئة حماية تضمن التي واإلجراءات السياسات

المجتمعية والشراكة االقتصادية االستدامة تحقيق  .في

50



 

لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر واستدامتهعنوان الزراعي القطاع لتطوير تفاهم مذكرة

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد0العددالكاتب 25تكرار

واستدامته الزراعي القطاع لتطوير تفاهم  مذكرة

 

 البالد:الرياض

م تفاه ذكرة م وم٬ الي السهلي د فه ن ب ير من ة الزراعي ة التنمي ندوق ص عام دير م ع وق
تدامته واس ي الزراع اع القط ر ة.لتطوي الزراعي تراتيجية االس ق تحقي ي ف هام واإلس

الطرفين تجمع التي المشتركة العوامل من  .انطالقاً
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تدامته واس الزراعي القطاع تطوير إلى تهدف المذكرة أن الصندوق عام مدير وأوضح
ا٬ وتطويره اركتها٬ ومش االقتصادية٬ والدراسات األبحاث تطبيق خالل أن.من ًدا مفي

ال المج ي ف واالقتصادية ة الفني ارات االستش ادل تب خالل من تكون س التعاون مجاالت
ة٬ المتاح ات اإلمكاني ق وف ي ة.الزراع تطبيقي اث أبح داد وإع ر تطوي ى عل ل والعم

ة الزراعي ول الحق ن م تفادة االس هيل وتس برات الخ ادل وتب رفين٬ الط دم تخ تركة مش
األبحاث٬ تنفيذ سرعة في يسهم بما وغيرها٬ والمعامل ادل.والمختبرات تب ى إل إضافة

د أح ا احتاجه ال ح ي ف رة المتوف ادية االقتص ات والدراس ة الزراعي اث األبح ائج نت
رفين٬ ل.الط بك ل العم رأس ى عل دريب والت ي العمل دريب الت ال مج ي ف اون والتع

المتاحة درات والق ات المجاالت.اإلمكاني ع جمي ي ف وظفين للم ي العلم توى المس ع لرف
والمالية والفنية  .اإلدارية

 

ز تعزي ى إل األخرى الجهات مع واالتفاقيات المذكرات هذه خالل من الصندوق ويسعى
الزراعي المجاالت.القطاع ف مختل ي ف ل والتموي واألبحاث الدراسات بل س ر وتطوي

الحيوي المجال هذا في المساندة  .والخدمات
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الخبر تفاصيل

الخبر عالمياًعنوان ستزيد الزراعية 2050بحلول%26األراضي

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد19201العددالكاتب 1تكرار

الحيوانية األنواع آالف مواطن تقلص من  التحذير

عالمياً ستزيد الزراعية  2050بحلول%26األراضي

 

مواطنها1300 ربع عن يقل ال ما ستفقد العالم في الحيوانات من  نوع

  "الرياض"-الرياض

ر لتوفي ة الزراع اق نط ي ف ع التوس أن ي٬ دول ق فري ا أجراه ة دراس ائج نت ت رجح
مواطن تقلص ى إل أدى المي الع السكان دد ع تنامي ظل في للبشر الغذائية االحتياجات
انتهت بما حس ك وذل ة٬ المقبل ود العق خالل وي ق نحو على الحيوانات من األنواع آالف

 .إليه

نحو واطن م إن ف المي٬ الع ذائي الغ ام النظ ير تغ عدم حال في أنه من الدراسة وحذرت
ام90% الع ول بحل تنكمش س األرضية الفقاريات إن.2050من ف ة للدارس اً ووفق
نحو1300نحو فحصها20٬من م ت ات٬ والبرمائي ور والطي دييات الث من نوع ألف

نحو يفقد س ا فيم ا٬ موائله ع ُرُب عن يقل ال ما نصف350ستفقد عن ل يق ال ا م اً نوع
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ظ تحاف ة بطريق للبشر ة التغذي أمين ت ة كيفي حول مقترحات البحث ق فري وقدم موائله٬
الحيوانية الموائل  .على

 

ة مجل ي ف الدولي البحث فريق تينابيليتي"وكتب ساس ي"نيتشر والت ة٬ الطبيع تدامة اس
ت الوق ي ف يصنف ة الطبيع ظ لحف دولي ال اد االتح أن ة٬ األلماني اء األنب ة وكال ا تناولته

ا بأنه األرضية ات الفقاري ع جمي ُخُمس ددة"الراهن وة"أو"مه بق ددة ددة"أو"مه مه
االنقراض وأن"ب الم٬ الع اء أنح ل ك ي ف البيولوجي وع التن اء اختف ى إل ق الفري ار وأش ٬

ن م اء العلم ذر وح ات٬ الحيوان ذه ه واطن لم بر األك التهديد يمثل الزراعة نطاق توسيع
ا أميرك ط ووس وب جن ي ف ذلك وك برى الك حراء الص وب جن ا إفريقي ي ف ات حيوان أن

التوسع هذا من تضرراً األكثر  .ستكون
 

ان بي ي ف ه قول ة٬ للدراس األول والُمِعدِّ دز لي ة جامع ي ف الم الع امز٬ ويلي ديفيد عن ونُقِل
البريطانية الجامعة من "صادر يرة: كب تغييرات حدوث دون من أنه إلى دراستنا تشير

ع للمواق ة المربع ترات الكيلوم ن ماليي اء اختف ن الممك ن م إن ف ة٬ الغذائي ة األنظم ي ف
ام الع ول بحل ة ور"2050الطبيعي للتط ة الدق ة عالي ة عالمي خريطة ق الفري وصمم ٬

والزراعة للطبيعة  .المتوقع
 

للتوقعات التالية اإلطارية البيانات الفريق ا:وأدرج م منطقة في والرخاء السكان تطور
ة- الزراعي ات اإلمكان ذات اطق ة-والمن الطبيعي ات والمحمي واطن ن-والم ومواط

نحو20نحو األرضية٬ الفقاريات من ونحو4000ألفاً ات٬ البرمائي ن م وع 11ن
و ونح ور٬ الطي ن م وع ن ف دييات5000أل الث ن م وع ن-ن م ي الزراع ور والتط

للمستقبل2013حتى2001 مختلفة سيناريوهات إلى باإلضافة ٬. 
 

ة الزراعي احة المس إن ف ائم٬ الق الوضع تمرار اس يناريو لس اً وفق ه أن الدراسة وأظهرت
ام الع ول بحل ترتفع س الم الع توى مس ى بة2050عل دار%26بنس بمق 3.35أو

ام الع ة الزراعي احة بالمس ة مقارن ع مرب تر كيلوم ن و2010ماليي نح ادل يع ا م أي ٬
ألمانيا مساحة أمثال مربع357(عشرة كيلومتر الزراعية)ألف المساحات وستكون ٬

ا أميرك وسط ى إل باإلضافة يا آس شرق وب وجن برى الك الصحراء وب جن ا إفريقي في
ة طليع ي ف ن٬ األرجنتي مال ش ي ف ال المث بيل س ى عل ة الالتيني ا أميرك ن م زاء وأج

التطور بهذا المتأثرة  .المساحات
 

الزراعة وأوروباتناقص أميركا  في

ات الوالي غرب وب وجن دا كن جنوب في الزراعية المساحات أن البحث فريق وأضاف
توقع المقابل٬ وفي الشمالية٬ أميركا في المتضررة المساحات طليعة في ستكون المتحدة
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أوروبا في الزراعية المساحات في طفيًفا تناقًصا  .الباحثون
 

من ثر أك واطن م تتقلص س يناريو الس ذا ه إطار في أنه الفريق و17وذكر اً 400ألف
الـ ن و19م اً ا859ًألف ام%)87.7(نوع الع ول ل2050بحل المقاب ي وف ٬

نحو المواطن%6سيكتسب من المزيد الحيوانات ات-من الحيوان ذه ه أرباع ثالثة
واع لألن المواطن وستتقلص الزراعية٬ المساحات على تعيش أن يمكن التي الطيور من

اوز تتج بة بنس برى الك حراء الص وب جن ا إفريقي ي ف حها مس م ت تي ي%14ال ف
إفريقيا-المتوسط شرق في الثدييات مثل حيوانات خاص نحو على بهذا  .وسيتأثر

 

نحو أن إلى الباحثون ا1300وانتهى م يفقد س الم الع مستوى على الحيوانات من نوع
نحو سيفقد فيما مواطنه٬ ُرُبع عن يقل و350ال ه مواطن نصف عن ل يق ال ا م اً نوع

عن96 يقل ال ما من%75نوعًا ثر أك أن إلى ونوهوا مواطنه٬ ن%50من م
الباحثون وكتب حال٬ أية على مهددة تحديداً األنواع "هذه ي: ف التوسع يؤدي أن يمكن

واع األن من للعديد عالمي أو إقليمي انقراض إلى المقبلة العقود في يرين"الزراعة مش ٬
ن م اٍل ع بمستوى م تتس تي ال اطق المن ى عل خاص نحو على ينطبق األمر هذا أن إلى

البيولوجي  .التنوع
 

داً تحدي ثر أك بصورة الزراعة ه بتوجي ة للساس ة مطالب ة بمثاب توقعهم الباحثون واعتبر
ذا٬ ه ي ف اهم يس أن ن يمك صحة ثر أك ذائي غ ام نظ إلى التحول أن ورأوا الهدف٬ نحو
باإلضافة والتخزين٬ ال المث سبيل على النقل أثناء الغذائية المواد في المفقود تقليل وفي
إذا ه أن احثون الب ر وذك ات٬ والمحمي ة الزراعي اطق المن ن بي أفضل يق تنس وضع ى إل
ام الع ول بحل ة الزراعي احة المس تتقلص س ذ عندئ دابير٬ الت ذه ه ل ك ن م تفادة االس تمت

ام2050 بع ة و2010مقارن نح دار ع3.4بمق مرب تر كيلوم ن دار-ماليي وبمق
ولفت6.7 ائم٬ الق الوضع مواصلة يناريو س ات بتوقع ة مقارن ع مرب تر كيلوم ماليين

ال المث بيل س ى وعل اطق المن كل في عندئذ ستتقلص الطبيعية المواطن أن إلى الباحثون
على يزيد ال بما الكبرى الصحراء جنوب إفريقيا  %.1في

 

الفريق "وكتب تضرراً: األكثر لألنواع بالنسبة المواطن فقدان أن هو األهم كان وربما
ق تحق ال ح ي ف دث يح أن ن يمك ان ك ا بم ة مقارن د بعي د ح ى إل ورة خط ل أق يكون س

ائم الق الوضع مواصلة بة"سيناريو بنس ذ عندئ تتقلص س واطن الم أن احثون الب ع وتوق ٬
لـ بالنسبة الربع على وليس33تزيد  .نوعًا1280نوعاً
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الخبر تفاصيل

الخبر العربيعنوان العالم في البيئية والصحة محدودة...البِحار ودراسات المظاهر متعدد تلوث

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد15392العددالكاتب 1تكرار

العربي العالم في البيئية والصحة المظاهر...البِحار متعدد تلوث
محدودة  ودراسات

 
 

األوسط«:بيروت  »الشرق
والصحة« ة البحري ة الصحة»البيئ عن االت المق لة سلس ن م ة الرابع ة الحلق وان عن

العربية البلدان في ر.والبيئة تقري ي ف بالموضوع الخاص الفصل إلى المقال هذا يستند
والتنمية للبيئة العربي راً)أفد(المنتدى مؤخ صدر دكتور.الذي ال أليف ت ن م والفصل

دان٬ حم يرة أم دكتورة وال كندرية٬ اإلس ة جامع ي ف ار البح وم عل تاذ أس السمّاك٬ عمرو
بالجامعة المحيطات علم قسم في البحرية الدقيقة األحياء  .أستاذة

 
اة الحي ة نوعي وتراجع وث التل انتشار إلى التصنيع وزيادة الحضرية التنمية اتساع أدى

ة العربي ة البحري ة البيئ ي ى.ف إل ربة المتس ات والمخلّف ة الملوث رفات المنص همت وأس
تيكية البالس يمات الجس ار وانتش الضارة الطحالب تكاثر جانب إلى والمحيطات٬ البحار
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ى عل حية الص اطر المخ ادة زي ي ف ة٬ الملوث ة البحري أكوالت والم اه٬ المي ي ف ة الدقيق
 .المواطنين

 
م النظ ا توفره تي ال ة البيئي دمات الخ ي ف لبي س و نح ى عل ري البش تغالل االس ر ويؤث

ة ناعات.البحري والص ماك األس ايد ومص رية الحض ة والتنمي ة المائي اء األحي ة فتربي
ادن كالمع ائي٬ الكيمي وث التل ن م يرًا كب درًا ق د تول ة الترفيهي ات والفعالي احلية الس
ة البيئ ع تراج ي ف هم تس ي وه ذيات٬ والمغ ة الدقيق يمات والجس وية العض ات والملوث

 .الطبيعية
 

ة طليع ي ف الصيد٬ ل مث البحرية٬ بالمهن تلحق التي واألضرار الخسائر كانت تاريخيا٬ً
ورفاهيته اإلنسان بصحة الصلة ذات ان.القضايا اإلنس صحة بين المتبادلة العالقة لكن

ادة زي ع م يرة٬ األخ نوات الس خالل وضوحاً ثر أك أصبحت والساحلية البحرية والبيئة
الشاطئ من بالقرب يعيشون الذين األشخاص  .عدد

 
ي ف ة البحري ة والبيئ ان اإلنس صحة ن بي ة الوثيق ة العالق ت لحظ دة المتح م األم ت وكان

سنة حتى المستدامة التنمية عشر2030أهداف الرابع الهدف سيما ال تحت«٬ الحياة
ه.»الماء من د والح ه أنواع ع بجمي البحري وث التل ع من ى إل وده بن أحد في يدعو وهو

سنة بحلول بالمغذيات٬ والتلوث البحري الحطام ذلك في بما كبير٬ نحو  .2025على
 

ر تقري اقش ة«وين والبيئ حة ة»الص والتنمي ة للبيئ ي العرب دى المنت ن ع صدر ذي ال ٬
ي)أفد( ف ان اإلنس صحة جوانب ف مختل ى عل تأثير لها التي الرئيسية البيئية الدوافع ٬

العربية المرتبطة.الدول الصحية اطر المخ ر التقري اول يتن البحرية٬ البيئة مجال وفي
احلية٬ الس اطق المن ي ف ة المعالج ير غ حي الص رف الص اه لمي ر المباش ريف بالتص

الدقيقة البالستيكية والمواد البحر٬ في واستخراجه النفط عن  .والتنقيب
 

م ل ة العربي ة المنطق ي ف ان اإلنس صحة على البحرية البيئة تأثير أن إلى التقرير ويشير
اقتصادية ز مراك م تض شاسعة احلية س اطق من وجود م رغ وب٬ المطل ام باالهتم َظ يح

كان بالس ة ن.مكتظ م ثر أك ة العربي دول لل ة البحري ة الواجه ول ط غ ف30ويبل أل
ا منه تر٬ ول18كيلوم والتح ري الحض ع التوس بب يتس ث حي كان٬ بالس ة مأهول ًا ألف

ار آث ى إل ان األحي بعض ي ف ؤدي ي ا كم وث٬ التل ادة زي ي ف كاني الس و والنم الصناعي
الحياة نوعية في وتراجع سلبية  .صحية
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ة البيئ ى عل اظ والحف ة٬ ناحي ن م واالقتصادية االجتماعية العوامل بين التوازن ويواجه
تمرة المس دفقات الت ل بفع ة العربي المنطقة في كبيرة ضغوطاً أخرى٬ ناحية من البحرية
ة والبحري ة البري وث التل مصادر ن م متنوعة مجموعة شكل على البشرية .للمدخالت
ر المباش ريف والتص ناعية٬ والص رية الحض األنشطة ة البري وث التل ادر مص مل وتش
احلية الس ة المنطق ي ف ة٬ المعالج ير غ أو اً جزئي ة المعالج حي٬ الص رف الص اه لمي

والشحن٬.مباشرةً تخراجه٬ واس ط النف عن التنقيب البحرية؛ التلوث مصادر تضم فيما
الترفيهية والرحالت األسماك صيد وأنشطة  .والتجريف٬

 
ة البيئ ي ف اراً انتش العضوية ات الملوث ثر أك ن بي ن م ة البترولي دروكربونات الهي د وتع
ي ف ذلك وك ب التنقي طة أنش ا فيه د توج تي ال اطق المن ي ف ًا خصوص ة٬ العربي ة البحري

الصناعية اطق عرضًة.المن ثر األك ن بي هي ي العرب ج الخلي اه مي أن يرون كث رى وي
العالم في البترولية الهيدروكربونية  .للمركبات

 
تخدام الس الواسعة والطبيعة البترولية المنتجات في للهيدروكربونات الكبير العدد ورغم

ّمية بالس يّتصف ات المركّب ذه ه ن م دوداً مح دداً ع إن ف ترول٬ معظم.الب يز تراك ع وتق
المسموحة يز التراك ضمن العربية السواحل على رصدها جرى التي الهيدروكربونات

الرواسب جودة  .إلرشادات
 

ق المناط ض بع ب رواس من ض ادن المع تويات مس د رص ير يش ابه٬ مش و نح ى وعل
معظم يز تراك أن ى إل المتوسط٬ والبحر عدن وخليج األحمر البحر في المنتقاة الساخنة
ق كالزئب ان٬ اإلنس صحة ى عل يراً كب خطراً تشكل التي تلك فيها بما المسجلة٬ المعادن
ودة ج ادات إلرش ة المقبول يز التراك من ض ي ه زرنيخ٬ وال اص والرص ادميوم والك

 .الرواسب
 

تقرير ة»أفد«ويناقش الحي واع األن ى عل ا ومخاطره ارها وانتش الطحالب نمو ظاهرة
وتحجب اء الم ي ف لّ المنح األكسجين الضارة ب الطحال تنفد تس حيث اإلنسان٬ وصحة
اة الحي ي ف تمر لتس األخرى ة الحي ات الكائن ه تحتاج ا م الن يمثّ ا وهم الشمس٬ .ضوء
اكل مش ى إل ب الطحال موم بس ة الملوث ة البحري أكوالت الم تهالك اس ؤدي ي أن ن ويمك
ًا حراري دة محاي ب الطحال موم س أن ًا خصوص اة٬ الوف ى إل ل تص د ق يرة خط حية ص

والرائحة الطعم عديمة ألنها تحّريها ويصعب  .وحمضياً
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ف الخري لي فص ي ف اً خصوص بي٬ الطحل ار لالزده ي العرب ج الخلي اه مي رض وتتع
اه مي غ بتفري فن الس ام وقي ة الكثيف رور الم ة وحرك ة المنطق ة جغرافي بب بس تاء٬ والش

النظيفة غير الخليج.التوازن النباتية337ويحتضن العوالق من  .نوعاً
 

يؤدي ما المغذيات٬ تراكيز في زيادة من العرب شط نهر ومصب الكويت جون ويعاني
الصحي٬ الصرف مياه بطرح هذا ويرتبط البحرية٬ والنباتات الطحالب نمو تسريع إلى

ة معالج ت كان و ل حتى المغذيات٬ على تحتوي اه.التي مي ي ف بي الطحل ار االنفج ان وك
طس أغس ن بي ترة الف الل خ ي العرب ج ايو2008)آب(الخلي ار(وم 2009)أي

ات عملي وتوقف ة٬ المرجاني الشعاب وتلف واسع٬ نطاق على األسماك نفوق في تسبب
ياحة والس الصيد أنشطة ع وتراج اه٬ المي نوات.تحلية الس خالل ذة المتخ دابير الت ن لك

الظاهرة هذه من خففت  .األخيرة
 

ة محلي ظاهرة وهي ارات٬ التي ة بحرك المتوسط ر البح ي ف الطحلبي االزدهار ويرتبط
ار األنه بّات ومص واطئ والش ئ والموان يرات والبح ان الخلج ي ف د زى.توج وتُع

ى البن ى إل ا أفريقي مال ش ساحل ي ف والصفراء الخضراء بالطحالب الخاصة التوزيعات
ط المحي اه مي ب جان ى إل المغذيات٬ تراكيز وزيادة الشاطئ٬ خط على المقامة الحضرية

المتوسط البحر ملوحة تعدل التي  .األطلسي
 

نة س ذ من ر األحم د الم ظاهرة رر متك نحو ى عل كندرية اإلس ئ موان 1966٬وتواجه
الطحالب أنواع أحد ازدهار عن الظاهرة هذه موت.وتنتج ي ف األحمر المد يتسبب وال

ة المحلي ياحة الس ي ف اقتصادية خسائر إلى يؤدي لكنه والالفقاريات٬ رر.األسماك وتتك
ر٬ األحم البحر ن م ة مختلف اطق من في العام مدار على الضارة الطحالب تكاثر حوادث

األسماك من كبيرة أعداد بنفوق الحوادث هذه اقترنت  .ولطالما
 

ر تقري ير د«ويش ار»أف ازده رص ف ز تعزي ي ف البحر اه مي ة تحلي محطات دور ى إل
وي الحي وع التن ن م د تح حرارة ودرجة ملوحة بة نس ذات منصرفاتها ألن ب٬ الطحال

ة الحيوي ة الكتل د ار.وتزي االزده وادث لح ر البح اه مي ة تحلي ات محط رض تع م ورغ
ق تلح وال ة منخفض ة المعالج رب الش اه مي ي ف ة المتبقي مية الس ار اآلث د تع بي٬ الطحل

اإلنسان بصحة  .ضرراً
 

ببات مس ن م لمجموعة اً طبيعي اً موطن البحري ئي البي ام النظ ر يوف أخرى٬ ناحية ومن
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اه ومي ة البحري أكوالت الم ث بتلوي ان لإلنس داً تهدي ل تمث تي ال ة الميكروبي راض األم
باحة الس ومناطق احلية٬.الشرب الس اه المي ي ف يري البكت وث للتل دة ع مصادر وتوجد

اء أثن ة اليابس ن م طحي الس ان والجري فن الس رفات ومنص حي الص رف الص رب كتس
الغزيرة المطرية  .العواصف

 
اه مي ن م التخلص ممارسات على بناًء مجموعات ثالث إلى العربية الدول تقسيم ويمكن
اه مي م معظ الج تع تي ال ج الخلي دول ى األول المجموعة م تض ث حي حي٬ الص الصرف
الخضراء٬ والمسطحات ة الزراعي األراضي لري استخدامها وتعيد الصحي٬ الصرف

ة المتقدم ة المعالج د بع ة المفتوح اطق المن أو ر البح ى إل ائض الف خ تض م ح.ث وينص
ا منه ة كمي أي تصريف وعدم ل٬ بالكام ة المعالج الصرف مياه استخدام بإعادة التقرير

البحر  .في
 

مجموعة وهي وسوريا٬ والعراق واألردن والمغرب مصر فتشمل الثانية المجموعة أما
ا إجراءاته تراعي وال استخدامها٬ وإعادة الصحي الصرف مياه من التخلص في معتدلة

الدولية أو الوطنية المعايير الثالثة.جميع المجموعة في فتقع ولبنان واليمن فلسطين أما
ة معالج دون ن م المفتوحة والمناطق البحر في الصحي الصرف مياه معظم تضخ التي

جزئية بمعالجة  .أو
 

ة البحري ة البيئ ى إل الصحي الصرف مياه تصريف يجري المثال٬ سبيل على لبنان٬ في
يروت ب اطق من ي ف خصوصاً الشواطئ٬ ن م دداً ع إن ف ذلك ول أولية٬ معالجة دون من

للسباحة آمنة غير ان.وطرابلس٬ لبن سواحل تتعرض الصحي٬ الصرف ب جان وإلى
ر غي ناعية الص رفات المنص ا فيه ا بم أ٬ المنش رية بش اد إجه ل عوام ن م دد ع ى إل
ي ف األمراض ببات ومس العضوية الملوثات من عالية مستويات إلى يؤدي ما المعالجة٬

المواقع من  .كثير
 

ة الدقيق تيكية البالس يمات بالجس اً تلوث ار البح ثر أك د أح ط المتوس ر البح ّد ويع
ام)ميكروبالستيك( األجس ق يعي ا م األطلسي٬ المحيط من للمياه السطحي التدفق بسبب

خارجه االنجراف من ي.العائمة ف ة البحري ات النفاي وضع عن محدودة تقارير وتوجد
في نشرت قديمة دراسة بينها الخليج٬ تيك1989منطقة الميكروبالس وجود إلى تشير

للمناطق المنشورة م القي عن يقل حينه في التعداد كان وإن الكويت٬ سواحل طوال على
 .المجاورة
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ا مم أقل األحمر البحر في البالستيكية المواد كمية أن إلى الدراسات تشير المقابل٬ وفي

األخرى ة اإلقليمي ار البح بعض في عليه نة.هي س ت أجري ة دراس ي م2018وف ت ٬
نحو في دقيقة بالستيكية جسيمات على ى15العثور عل األسماك عيّنات من المائة في

األحمر للبحر الشرقي الساحل تيك.طول للميكروبالس والصحية ة البيئي المخاطر وتعّد
المشكلة٬ هذه بأبعاد اليقين عدم من درجة حالياً وتوجد نسبيا٬ً جديد بحث مجال البحري
اً اهتمام تحق تس يرة كب ة معرفي فجوة تيكية البالس المواد وسمّية مصير فهم يشكل حيث

 .خاصًا
 

تقرير العربية»أفد«ويخلُص المنطقة في البحرية البيئة حول األبحاث دعم أهمية إلى
ان اإلنس وصحة ة البحري البيئة بين الروابط استكشاف نحو ر.وتوجيهها التقري دعو وي

ين تحس خالل من اء٬ الم تحت اة الحي تغطي تي ال المستدامة التنمية أهداف تحقيق إلى
ة البحري وارد الم تدامة اس يضمن الذي اإلقليمي التعاون وتعزيز للبحار الوطنية اإلدارة

 .المشتركة
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لتاريخ الصحفي 05/06/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر منزلهعنوان صحي صرف بحفرة المياه بامتالء يشتكي بتبوك مفاجأة..مواطن مصدرها

الخبر الخبراالثنين-18/01/2021-05/06/1442تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد3502العددالكاتب 1تكرار

منزله صحي صرف بحفرة المياه بامتالء يشتكي بتبوك ..مواطن
مفاجأة  مصدرها

منذ فيه مشكلته3يسكن على الوقوف بسرعة وناشد  أشهر

 

الجبل  الرياض-بدر

بامتالء تبوك٬ بمدينة الصفاء حي في مواطن الخاصة"بيارة"تفاجأ الصحي الصرف
منذ المنزل هذا سكن قد أنه رغم يومي٬ شبه بشكل وتحاصره فقط3بمنزله  .أشهر
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لـ د عي د أحم واطن الم أوضح التفاصيل اه"سبق"وفي المي ذه ه فط ش ي ف تمر اس ه أن ٬
الشارع في وفاضت منزله٬ وداهمت تتوقف ال ولكنها  .باستمرار

 
عن بالكشف اموا وق الخاصة٬ نفقته على متخصصين بمهندسين استعان أنه إلى وأشار
تمرار باس األرض اطن ب ن م تخرج ة عذب اه مي ا أنه أة المفاج ت فكان التسرب٬ مصدر

الشارع وتفيض الصحي الصرف حفرة امتالء في  .تسببت
 

ا منه اني يع تي ال المشكلة٬ ى عل وف الوق بسرعة المختصة٬ ات الجه واطن الم د وناش
منذ المسكن لهذا انتقل أنه خاصة وقت٬ أسرع في فقط3وحلها  .أشهر
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