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لتاريخ الصحفي 10/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الحراريعنوان أين..االحتباس ؟..إلى

الخبر الخبرالثالثاء-20/07/2021-10/12/1442تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

البوارديالكاتب الرصد17827العددفدوى 1تكرار

الحراري أين..االحتباس  ؟..إلى
 

 

البواردي سعد بنت  فدوى
 

حيث للحرارة٬ اً ارتفاع ام الع شهور ثر أك من وهو جوالي٬ شهر في المقال هذا أكتب
وم الي س الطق غ ار45بل النه خالل ة مئوي تمر.درجة يس فسوف ات٬ التوقع وحسب

يُعرف ا م و وه ام٬ ع د بع اً عام الم٬ الع ي ف المتوسطة السطحية الحرارة درجة ازدياد
اهرة راري«بظ الح اس ة»االحتب اإلنجليزي ة باللغ .Global Warmingأو
الظاهرة..ولكن هذه يسبب الذي أبعادها..ما هي وما  ؟..؟

 

األمر هذا عن قليالً  ..فلنتحدث

رن الق ف منتص ي ف الم الع ي ف رارة الح ة درج ادة زي أو راري٬ الح اس االحتب ر ظه
تُسمى أخرى ازات وغ الميثان وغاز الكربون أكسيد ثاني كمية لزيادة نتيجة العشرين٬

الدفيئة« الجو»بالغازات طبقات والنشاط.في البراكين مثل بيئية عوامل وجود ورغم
يئة٬ الس البشرية ات الممارس ع م ازدادت قد الغازات تلك انبعاث كمية أن إال الشمسي٬
ومحطات والمواصالت٬ النقل لوسائل الوقود احتراق عن الناتج التلوث نسبة زيادة مثل
التصنيع٬ ات وعملي الزراعية٬ األسمدة إدارة وطرق وحرائقها٬ الغابات وإزالة الطاقة٬

الضارة الممارسات من وغيرها المصانع٬ أدخنة  .وزيادة
 

ك تل ادة زي ألن األرض٬ ة طاق وازن ت الل اخت ي ف الدفيئة الغازات تلك انبعاث ويتسبب
الحمراء٬ تحت األشعة امتصاص نسبة في زيادة عنها ينتج الجوي الغالف في الغازات
ة درج اع ارتف ى إل يؤدي مما لألرض٬ يصل الذي الشمسي اإلشعاع نسبة تغيير والتالي

العالم حول األرض  .حرارة
 

اع ارتف ى إل ت٬ الوق رور م ع م ؤدي٬ ي ة العالمي الحرارة درجات ادة زي إن ف الي٬ وبالت
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ن القطبي ي ف خاصة ة الجليدي ال والجب ار والبح ار األنه ار وانحس البحر٬ سطح منسوب
األمطار هطول كمية وتغير الغابات٬ وانكماش الصحارى٬ وتوسيع والجنوبي٬ الشمالي

شاسعة.والثلوج اطق ومن اردة الب ة األوروبي دول ال أصبحت حيث اليوم٬ نراه ما وهذا
بشكل صيفاً الحرارة درجات اع ارتف ن م اني تع ة األمريكي المتحدة والواليات كندا في

ا تاريخه ي ف اد معت أو ألوف م ير ق.غ الحرائ ن م د العدي دالع ان ي ف ك ذل بب تس د وق
 .والوفيات

 

ول بحل الم٬ الع محيطات اس أخم ة أربع على الحراري االحتباس يؤّثر أن مُقدر أنه كما
اة2050عام الحي يهدد س ا م و وه د٬ التزاي ي ف ة الدفيئ ازات الغ تمرت اس ال ح ي ف م٬

العالم حول شخص لمليار للغذاء الرئيسي المصدر هي التي واألسماك  .البحرية
 

ام ع بعد ما إلى الحراري االحتباس يستمر أن المتوقّع توقفت2100ومن و ل تى ح م٬
ي ف ون الكرب يد أكس اني ث از لغ ل الطوي ر العم بسبب ك وذل ة٬ الدفيئ ازات الغ ات انبعاث

للمحيطات الحرارية السعة وضخامة الجوي  .الغالف
 

حلول...ولكن عن للبحث الدولية الجهود عن  ؟...ماذا
عام ذي2015في وال اخ٬ للمن اريس ب اق اتف خالل من المتحدة األمم بلدان تناقشت م٬

مئويتين درجتين حدود تحت المناخي التغير إبقاء إلى دة.يهدف المعاه ى عل وقعت وقد
ي194 األوروب اد االتح ع م ة واالجتماعات.دول رات المؤتم ن م د العدي دت انعق ا كم

الحراري االحتباس بتداعيات الوعي رفع أجل من السابقة القليلة السنوات خالل الدولية
عاجلة حلول إلى للوصول الدولي التعاون  .وضرورة

 

يرة٬ كب وداً جه ة المملك بذلت السعودية٬ العربية المملكة بقيادة العشرين قمة انعقاد وبعد
د تولي ي ف تخدامها الس اء الزرق ا األموني ن م الم الع ي ف شحنة ألول أرامكو تصدير منها
ادة وإع الكربون٬ أكسيد ثاني انبعاثات إزالة أو لتقليل وذلك الكربون٬ من الخالية الطاقة

الجوي الغالف ي ف ا إطالقه ن م دالً ب واستخدامها٬ دويرها ى.ت عل ة المملك ل تعم ا كم
ة النظيف ة الطاق تخدام اس ي ف ع والتوس اح الري ة وطاق ية الشمس ة الطاق ن م تفادة االس

والمستدامة  .والخضراء
 

تمس قضية ا ألنه دولي ال اتف التك تدعي تس ة مهم قضية يُشّكل الحراري االحتباس إن
القادمة لألجيال وخاصة عليه٬ والحياة األرض  .كوكب
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الخبر تفاصيل

الخبر العالمي"عنوان الحج"الحوار في الخضراء البيئة ثقافة لنشر دليل إطالق في يشارك

الخبر الخبرالثالثاء-20/07/2021-10/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3685العددالكاتب 1تكرار

العالمي" في"الحوار الخضراء البيئة ثقافة لنشر دليل إطالق في يشارك
 الحج

معمر" المقدسة"بن األماكن من المثالية ورسالته إطالقه بفكرة  أشاد

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ات؛ والثقاف ان األدي اع أتب ن بي للحوار العالمي عبدالعزيز بن عبدهللا الملك مركز شارك
اركة بمش ون ال قلوب ا ينظمه تي ال رة؛ والعم للحج األخضر الدليل إطالق UNEPفي

ة البيئ بحماية المهتمة الدينية والقيادات المنظمات من وعدد للبيئة٬ المتحدة األمم برنامج
ة الحج ذي من التاسع ن االثني وم الي الخضراء٬ ة البيئ ثقافة ق1442ونشر المواف هـــ

 .م2021يوليو19
 

ا ألقاه تي ال ه كلمت خالل معمر بن عبدالرحمن بن فيصل للمركز العام األمين أثنى وقد
ى عل األضواء ليطه وتس رة والعم للحج األخضر دليل ال رة فك على عرفات مشعر من
أداء أثناء حتى اليومية٬ المسلمين بحياة ارتباطها ومدى الحالية العالمية البيئية التحديات
ا وإنم فحسب٬ ة المحلي اتهم مجتمع داخل س لي واجبهم ب للوعي رة؛ والعم الحج مناسك
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الكوكب على للحفاظ مسؤوليتهم من كجزء فيه٬ يعيشون الذي الكون نحو  .أيًضا
 

ود الجه ى إل يًرا مش ة٬ المقدس اكن األم ن م ة المثالي الته ورس ه إطالق رة بفك اد وأش
تيعاب الس هللا٬ ا حفظه الشريفين٬ الحرمين ادم خ ة لحكوم ة الملموس يرة الكب اللوجستية
أخرى د بع نًة س ديمها بتق وتفخر نوًيا س حاج ون الملي ونصف ن ماليي ة ثالث ن م ثر أك
ات احتياج ير وتوف ود٬ الحش ذه ه إدارة ي ف انية واإلنس ة االحترافي ي ف ة غاي ارب تج

ًة كاف اج وصرًفاصحًيا:الحج الً ونق حيًة ص ًة ورعاي كيًنا وتس وتفويًجا ا وتنظيًم ا ..أمًن
للحجيج  .وراحًة

 
ن ثمَّ وص؛ الخص ذا ه ي ر"وف معم ن ة"ب النوعي راء الخض عودية الس ادرات المب

دة ا:والرائ وإقليمًي ا ووطنًي ا (محلًي الخضراء: اض الخضراء(؛)الري عودية و)الس ؛
األخضر( األوسط لمان٬)الشرق س بن محمد األمير الملكي السمو صاحب أطلقها التي

ومناًخا؛ ا بيئًي ة المنطق تقبل لمس رافية االستش ريم الك سموه نظرة من انطالقًا هللا٬ حفظه
تها رئاس ترة ف الل خ ب٬ الكوك ة لحماي عودية الس ة العربي ة المملك ود لجه تكماالً اس
ة البيئ ول ح خاص الن إع إصدار ا عنه ج نت تي ال ي٬ الماض ام الع رين العش مجموعة

للكربون الدائري االقتصاد مفهوم  .وتبني
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الخبر تفاصيل

الخبر للبيئةعنوان صديقة أسمنت أكياس

الخبر الخبرالثالثاء-20/07/2021-10/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7599العددالكاتب 1تكرار

للبيئة صديقة أسمنت  أكياس

 
 
 

الغزال:الدمام  عدنان

عودية الس ة للهيئ ة التابع اء٬ األحس ي ف ين للمهندس يقية التنس ة اللجن س رئي ف كش
لـ وي٬ المقه دهللا عب المهندس وطن«للمهندسين٬ ي»ال ف متخصص مصنع توجه عن

ع م بالتنسيق اء٬ األحس شمال ون٬ العي بمدينة الصناعية المدينة في التعبئة أكياس إنتاج
ة خاص اس أكي تخدام الس منت٬ األس ركات وش انع ة«مص للبيئ ديقة ة»ص تعبئ ي ف

الحالية الورقية األكياس من بدال  .األسمنت
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عالوة وأمطار٬ ورطوبة حرارة من الطقس٬ عوامل بمقاومتها الجديدة األكياس وتتميز
ا منه التخلص وسهولة البحري٬ الشحن عملية أثناء في المعبأ المنتج على حفاظها على

البيئة على للحفاظ السريع٬  .بالتحلل
 

إلى  دولة40تصدير
 
ان وي«أب وطن«لـ»المقه ة٬»ال مختلف ات جه ع م ق تنس اء األحس ي ف انع مص أن

اث أبح ي ف انة خرس نع مص اركة مش ك ذل ن بي ن م تدامتها٬ واس ا منتجاته ر لتطوي
راء« الخض انة ل»الخرس وتقلي ة البيئ ى عل اظ الحف ي ف ة الدول ود جه دعم ت تي ال ٬

شركة ع م ينسق آخر مصنع وهناك ابك«التكاليف٬ تدامة»س اس ي ف ا مبادرته دعم ل ٬
ى عل د تعتم ة تحويلي ناعات ص اد إليج عى تس تي ال ة٬ الطاق وزارة ع م اون بالتع ط النف
ل المتمث ي٬ المحل وى المحت م دع ي ف واسعة تجربة األحساء لمصانع أن موضحا النفط٬

شركات من خام مواد شراء دعمها»سبكيم«و»التصنيع«و»سابك«في جانب إلى ٬
السعودية للمرأة فرص وإعطاء  .التوطين٬

 
من ألكثر منتجاته المصانع أحد تصدير إلى ا40ولفت بينه ن م ة٬ ا:دول وليبي مصر

ين والص واألردن ان ولبن ي الخليج اون التع س مجل ودول ا وإثيوبي ودان والس ن واليم
ابون والج وتشيلي كشف.وفرنسا أة مهي صناعية أراض ن»المقهوي«ال تحديي عن

اء األحس ي ف الصناعة قطاع ان يواجه إضافية:رئيسيين صناعية أراض وجود دم ع
ة أة(مخصص اء٬)مهي األحس انع مص عات توس توعب لتس ة٬ داعم ة تحتي ة بني ا به ٬

ي ف ة داخلي ارض مع ذ تنفي ا مقترح ا٬ وخارجه ة المملك داخل المنتجات تسويق وضعف
للمصانع٬ تسهيالت ديم وتق اء٬ األحس مصانع بمنتجات المعنيين لتعريف المملكة٬ مدن
يرا ومش الحسومات٬ وتقديم التكاليف من جزء وتحمل الدولية٬ المعارض في للمشاركة
وادر الك تقطاب اس ي ف يرة كب دالت مع ق حق اء األحس ي ف ناعة الص اع قط أن ى إل
ن يعمل السعوديات٬ من مجموعة إلى باإلضافة وعمال٬ وفنيين مهندسين من السعودية٬

المصانع في اإلنتاج وخطوط أقسام مختلف السعودية٬.في وادر الك م دع ق منطل ن وم
األقسام مستوى على إشرافية مراكز ليشغلن السعوديات٬ من مجموعة  .تدرجت

 
األحساء في األولى الصناعية  المدينة

 
ة• التقني اطق ومن السعودية للمدن السعودية للهيئة دن«تابعة اء•.»م اإلنش اريخ :ت
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الكلية•م1981 مربع1.5:المساحة متر المصانع•مليون مصنعا144:عدد
متعددة صناعية مجاالت في  منتجا

 
الطباعة التحويلية  الصناعات

 
الغذائية- والمعدات-األثاث-المنتجات والفلين-اآلالت ومنتجاته صنع-الخشب

فر الض واد وم ش الق ن م ناف روبات-أص ة-المش الكهربائي دات ات-المع المنتج
يدالنية وجات-الص ا-المنس ومنتجاته ة الكيميائي واد ه-الم ومنتجات ورق م-ال فح

المكررة النفطية والمنتجات تيك-الكوك والبالس المطاط ة-منتجات الالفلزي ادن المع
رى كلة-األخ المش ادن اج-المع والزج زف والخ اء البن واد ات-م ومنتج ورق ال

والنشر  الطباعة
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لتاريخ الصحفي 10/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر باالنقراضعنوان مهددة الوادي سيدة

الخبر الخبرالثالثاء-20/07/2021-10/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7599العددالكاتب 1تكرار

باالنقراض مهددة الوادي  سيدة

 
 

المنورة الحربي:المدينة  عبدالعزيز

انقراض خطر مـن زراعيون وخبراء نشطاء وادي«حذر ال أشجار»سيدة د أح وهي
ن م وع الن هذا أعداد سجلت أن بعد المنورة بالمدينة الصفراء بوادي تزرع التي النخيل

الماضية األعوام في حاد تناقص النخيل  .أشجار
 

الزراعي  الموروث
ادرة بمب ام للقي التمور جني موسم موعد أختار الذي الصبحي هاني البيئي الناشط ويقول
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أشجار داد أع إن دثار االن ن م ا وحمايته التواصل ع مواق بر ع وادي ال يدة بس ف للتعري
الزراعي وروث الم دد يه ذار وإن خطر ناقوس وهو المستمر بالتناقض آخذ السيدة نخلة
أصابع تتجاوز ال بسيطة أعداد إال منها يوجد ال أنه لها متابعته خلصت حيث باالندثار٬

الواحدة  .اليد
 

ورة المن ة المدين ي ف االنقراض ب المهددة السيدة نخلة إلنقاذ سبل بإيجاد الصبحي وطالب
ورة٬ المن ة المدين الي أله بة بالنس خاصة ة أهمي ذات الفريدة الشجرة هذه أن إلى مشيًرا
ذه به الناس وجهل المنطقة في النخيل مزارع أعداد تناقص إلى معظمه في ذلك ويرجع

النخيل أشجار من النادرة  .النوعية
 

ة مختلف ع ومواق بأشكال ا توثيقه بغرض السيدة نخلة تصوير الصبحي مبادرة وتتضمن
ن م ا وإنقاذه ا زراعته ى عل الحث أجل من شعبيا لها والترويج النادرة األشجار ضمن

 .االنقراض
 

معمرة  نخلة
اع ارتف تى ح و وتنم رة المعم جار االش ن م ة النخل أن بحي٬ الص ح تًرا12ويوض م

األشجار ن م يدة فالس الحجم٬ كبير األسود الزيتون ما لحد تشبه الحجم صغيرة وثمرتها
ى عل اظ الحف ة أهمي ى عل وء الض لًطا مس ئي٬ البي وع التن ة لحماي ا إنقاذه ب يتوج تي ال
ل النخي واع أن ل فك وصحي سريع غذاء تعتبر التي الطبيعية المكونات هذه استخدامات

أيًضا الخاصة قصتها السيدة ولنخلة قصة٬  .لديها
 

للكثيرين  مجهولة
ة معرف دم بع ا أساًس ق وتتعل االنقراض ب ة النخل دد ته تي ال باب األس بحي الص برز وي
ي ف ها عرض ة لقل تزراعها واس ا به ام االهتم دم ع ي ف بب تس ا مم ا له ة الحالي ال األجي
ا٬ حجًم ل النخي واع أن بر أك ن م ا أنه ع م يرين لكث بة بالنس ة مجهول وأصبحت األسواق٬

بهذا ا»السيدة«وسميت الرتفاعه ل النخي أشجار ن م ا نظيره ن بي برز وت تسود كونها
أن آخرون رى وي يدة٬ الس بمسمى ردت انف تى ح ثمارها مذاق وجودة أوراقها وخضرة
يدة الس ى عل قطت أس تي ال ل النخ وع ن س نف ا أنه ير الكث اد العتق يرجع يدة الس مى مس
ع جم وسهولة ادر الن وع الن ذا ه لقدم االعتقاد هذا أصل ويرجع الجني٬ الرطب العذراء

ثمارها مذاق من به اشتهرت وما  .ثمارها
 

الوادي سيدة هي  ما
 9



النخلة اسم  السيدة
الزراعية الصفراء وادي منطقة  الوادي

 
حجًما- النخيل أنواع أكبر  من
األخرى- التمور عن مختلف ثمارها  مذاق
ساقها- وارتفاع منظرها بجمال النخيل بين  تتميز
سوى- منها يبق المنورة4أو3لم المدينة منطقة في  شجرات

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/7kO2hDGI66A 
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لتاريخ الصحفي 10/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والمشافيعنوان بالكليات مستمرة المفترسات بيطرية

الخبر الخبرالثالثاء-20/07/2021-10/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7599العددالكاتب 1تكرار

والمشافي بالكليات مستمرة المفترسات  بيطرية

 
 

الغزال:الدمام  عدنان

الحيوانات وتربية اقتناء عقوبة الئحة الفطرية٬ الحياة لتنمية الوطني المركز إصدار مع
بعالج المرتبطة ة البيطري التخصصات ى إل ة الحاج محدودية بيطريون أكد المفترسة٬
ك وذل السعودية٬ ي ف ة البيطري فيات والمستش البيطرة كليات داخل المفترسة الحيوانات
ات كلي الب ط ى عل ية الدراس ط والخط ررات المق ي ف افي إض بء ع ون تك ال تى ح
ي ف برات والمخت ل المعام يز تجه ى عل الي م بء ع ون تك ال تى ح ذلك وك رة٬ البيط
اع للقط ة التابع ة البيطري فيات المستش ي ف تثمارًيا اس ة مجدي ون تك ال د وق ات٬ الكلي

 .الخاص
 

باهظة  مصروفات
لـ ون بيطري ال وطن«وق ة»ال باهظ ة٬ البيطري ادات العي ي ف غيل التش مصروفات إن ٬
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ادة٬ العي ي ف ة واإلداري ة البيطري واقم الط ب روات ى عل روفات المص تمل وتش ًدا٬ ج
اث٬ واألث يزات والتجه تخدمة المس ة الجراحي واألدوات غيل والتش دمات الخ اليف وتك
أن ن مبيني ادة٬ العي ي ف غيلية التش واألنظمة النقل٬ ووسائل المباني وإنشاءات وإيجارات
ة األدوي ول ودخ جيل تس وأن يرة٬ الكب روفات المص م بحج ة مقارن دودة مح رادات اإلي
ا وقًت ب تتطل رخص ال تخراج اس ذلك وك ًدا٬ ج ة مكلف ة المملك ى إل الخارج من البيطرية
ة والرعاي ة والبيطري ة العالجي ة التكلف اع ارتف وراء بب الس و ه ك ذل وأن ويًال٬ ط
المتخصصة فيات المستش اريع مش ي ف تمرار االس المجدي ير غ من وبالتالي البيطرية٬
ة األليف ات الحيوان ات تخصص ى عل تثمارات االس ي ف يز والترك ات٬ المفترس ي ف

المزرعة  .وحيوانات
 

العيش  حق
امي٬ الش صالح دكتور ال البيطرية الطبية السعودية الجمعية إدارة مجلس رئيس استبعد
ات كلي ل داخ المفترسة ات الحيوان الج بع ة المرتبط ة البيطري التخصصات ك تل اء إلغ
ا بيئته ي ف ش العي ق ح ات الحيوان ك لتل أن ًدا مؤك ة٬ البيطري فيات والمستش رة البيط
ا معالجته الواجب ن وم األمراض٬ ن م عليها والحفاظ لها الطبي الدعم وتقديم الطبيعية
وتحت وان٬ الحي دائق وح ة الطبيعي ات المحمي في تواجدها ويجب الحيوانات٬ باقي مثل

الحيوانات هذه صحة علي للحفاظ مستمر طبي  .إشراف
 

المكاسب  أعلى
ات الحيوان تالم اس ال أعم لة مواص ى عل ة٬ الفطري اة الحي ة لتنمي الوطني ز المرك شدد
دأ مب ق تطبي ه عاتق ى عل ويأخذ ات٬ الحيوان ليم تس ات طلب من د العدي ي وتلق المفترسة٬
د ق يئة س ظروف أو ة معامل سوء ى إل وان الحي ريض تع دم ع لضمان الحيوان ب الرفق
ع م مرضه٬ أو إصابته ال ح ي ف ه ل الزم ال العالج وتقديم عام بشكل صحته على توثر
للسعي خاص بشكل االنقراض ب ددة والمه ام ع بشكل الفطرية الكائنات على المحافظة
تمراريتها٬ واس ا عليه المحافظة ي ف اهمة والمس راض االنق من الكائنات هذه حماية إلى

البيئية المكاسب أعلى تحقق المركز  .ويؤكد
 

المفترسات لبيطرية رافضة  أصوات
 
الدراسية01 والخطط المقررات في إضافي  عبء
الخاصة02 البيطرية المستشفيات في استثمارًيا مجدية  غير
جًدا03 باهظة البيطرية العيادات في التشغيل  مصروفات
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الكبيرة04 المصروفات بحجم مقارنة محدودة  اإليرادات
جًدا05 مكلفة الخارج من البيطرية األدوية ودخول  تسجيل
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لتاريخ الصحفي 10/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الـعنوان السدر300منتزه بأشجار زواره يجذب متر ألف

الخبر الخبرالثالثاء-20/07/2021-10/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد7599العددالكاتب 1تكرار

الـ السدر300منتزه بأشجار زواره يجذب متر  ألف

 
 

الكستبان:نجران  قاسم

م أه ن م بنجران٬ وب الجن در ب محافظة ي ف دادة ه ز بمرك ع الواق اه موع تزه من يعتبر
احرة الس ه بطبيعت يز ويتم زوار٬ ال ن م ير لكث مقصًدا ه جعلت تي ال ة الطبيعي المنتزهات
ع جمي بتوفر يتميز كذلك المنتزه بها يتميز التي والمعمرة العمالقة السدر أشجار ووفرة

السياح لجذب وإنارة ومظالت مياه ودورات جلسات من واألساسيات  .الخدمات
 

المنتزه  مساحة
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بـ المنتزه مساحة ر300وتقدر بتطوي ة البلدي ت قام ع مرب تر م ف م100أل ف 2أل
اجمالية3على بقيمة وذلك ى9.465.820مراحل إل تزه المن يم بتقس ك وذل اًال٬ ري

يضاف طبيعيا بريا منتزها يبقى والثاني حضاري بشكل تطويره يتم األول القسم قسمين
ن مابي تراوح ي بعرض موعاه وادي سيل مجرى المنتزه يقسم حيث بسيطة تحسينات له

تقارب)متًرا70-120( بمساحة استغالله مربع100وتم متر  .ألف
 

األساسية  الهوية
ال حتى تزه للمن ية األساس ة الهوي ى عل اظ بالحف للموقع التطويرية العمل فكرة وانطلقت
المنتزه ب المحيطة ال الجب ن م ة الطبيعي الصخور تخدام اس خالل من وذلك طبيعته يفقد
جار واألش واألراك در الس جار أش ى عل اظ والحف ه وبنائ ع الموق ف ورص اه المي د لص

وضفافه الوادي وسط المنتشرة  .األخرى
 

هدادة  قرية
من وهي نجران٬ ة منطق غرب شمال دادة ه ة قري الم مع رز أب من موعاه منتزه ويعد
كانها س دد ع غ ويبل ة٬ المحافظ رى ق م أه ن م ا يجعله يز مم ع بموق يز تتم تي ال رى الق

ل5000 القبائ ن م د العدي كنها ويس مة٬ يات٬.نس والحمض ل النخي ة بزراع تهر وتش
الصيف فصل في األمطار وبهطول السنة٬ طوال المعتدل بمناخها  .وتتميز

 
سياحية  واجهة

اع اجتم د بعق ابق س ت وق ي ف دالعزيز٬ عب ن ب وي جل ير األم نجران منطقة أمير ووّجه
محافظة ل لجع المعنية٬ الجهات وبمشاركة برئاسته٬ السياحية٬ التنمية لمجلس استثنائي

جذابة سياحية ووجهة وطنًيا٬ مصيفًا الجنوب  .بدر
 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/8vKA9YGttTo 
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لتاريخ الصحفي 10/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االستدامةعنوان وتحقيق اإلنتاج لرفع الماشية سالالت تُحّسن المملكة

الخبر الخبرالثالثاء-20/07/2021-10/12/1442تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19384العددالكاتب 1تكرار

األمراض من األغنام لتحصين لقاحات  تطوير

االستدامة وتحقيق اإلنتاج لرفع الماشية سالالت تُحّسن  المملكة

 

الماشية ساللة تحسين أهداف من الغذائي األمن  تحقيق

السكران–الرياض   راشد

بهدف الماشية قطاع في الحيوانية للسالالت الوراثي التحسين نحو جاهدة المملكة تسعى
ذا ه ي ف روعات للمش غيلية التش اليف التك ض خف ع م استدامته٬ ق وتحقي ه إنتاجيت ع رف

المملكة في الغذائي األمن وتحقيق المهم٬  .القطاع
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خالل والزراعة اه والمي ة البيئ وزراة تعانت اس المشروع٬ هذا في مستهدفاتها ولتحقيق
ي الوراث ين التحس مشروعات ق تطبي ي ف ارب تج م له ن دوليي براء بخ الماضية٬ الفترة
ثروة ال ر تطوي ي ف ة متخصص ة نيوزيلندي ركة ش ع م ا تعاونه ك ذل مّن وتض ية٬ للماش
ن م دد ع ي ف وا وتجول القصيم٬ ة منطق ي ف مشروعات ا خبراؤه زار ث حي ة٬ الحيواني
اموا وق يلة٬ األص دي النج اللة س ا منه تي وال يزة المم ام األغن الالت س ة تربي زارع م

دراستها بغرض السالالت لتلك الظاهري  .بالفحص
 

أسواق ادي مرت أن إال ام٬ األغن سالالت لتحسين م المه المشروع هذا من الرغم وعلى
يخشون ازالوا م األضحى٬ د عي اقتراب مع األيام هذه ملحوظاً إقباالً تشهد التي الماشية

منها المستوردة وتحديداً وراثي تعديل بتجارب مرت التي األغنام  .شراء
 

ا منه تي ال ة الحديث ة البيوتكنولوجي ق طري ن ع ية للماش ة الوراثي ات الجين ديل تع م ويت
ة بتقني رف تع ات تقني تخدم تس ث حي ة٬ الوراثي ب"الهندسة المؤش دنا ن"ال ع م تت م ول

م جس من اة منتق ات جين ل نق ة العملي ذه ه ي ف م ويت اثر٬ التك أو الطبيعي التوليف طريق
يمنحه ا م ة مختلف واع أن ن م ام أجس ى وإل ن م أو ه نفس وع الن ن م آخر جسم إلى معين

جديدة أو معّدلة  .جينات
 

ي الت ة الوافي الدراسة على المملكة عليه تعمل الذي السالالت تحسين مشروع ويحرص
براء خ ه ينبّ ذا ه ع وم ين٬ التحس ات عملي راء ج ن م ية للماش راض أم أي حدوث تمنع

التعديل ذلك بسبب أمراض نشوء من الحذر توّخي  .بضرورة
 

الوراثية  التعديالت

ن لماليي ذاء الغ ير توف ة الوراثي الهندسة في التعديالت أهداف أهم من أن باحثون ويرى
وراء ن م المعلن األساسي الهدف وهو المعمورة٬ أنحاء شتى في والمحرومين الجوعى
داد أع ي ف المضطردة ادة الزي ب ليواك الم الع ي ف ذاء الغ اج إنت لزيادة الحيوانات تطوير

 .السكان
 

اج اإلنت ين تحس ال مج ي ف ير كب دور ب ة العالمي ة والزراع ة األغذي ة منظم طلع وتض
المنتجات على بشدة المتزايد الطلب تلبية العالم حول البلدان من عدد في وتتم الحيواني٬
ة األغذي وسالسل النطاق الواسع الحيواني اإلنتاج خالل من منه كبير قسم في الحيوانية
ق تحقي بيل س ي ف ة الحيواني ثروة ال اهمة مس ز تعزي على المنظمة تعمل كما المصاحبة٬

ي الحيوان اج اإلنت م نظ ل تحوي م دع الل خ ن م تدامة المس ة التنمي داف غيرة-أه الص
واء س دٍّ ح ى عل يرة ة-والكب واالجتماعي ادية االقتص ي النواح ن م تدامة مس رق بط

 .والبيئية
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ة وتربي ات٬ للحيوان ة الوراث م عل ا بينه ن م ور أم ة جمل ى عل ة المنظم امج برن ز ويرك
ق والرف وان الحي وصحة الميكروبات٬ مضادات ومقاومة وأعالفها٬ وتغذيتها الحيوانات

اإليكولوجية والزراعة الرعي إلى إضافة  .به٬
 

الوراثي  التحسين

اع قط ة إنتاجي ادة وزي ين لتحس ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة د تجته ة المملك ي وف
وي التنم ن األم ز وتعزي ة٬ المحلي المواشي إنتاج كفاءة ورفع استدامته٬ وتحقيق الماشية
ف التكالي وخفض ة٬ الطبيعي وارد الم ى عل المحافظة ى إل إضافة المملكة٬ في والغذائي

للمربِّين أعلى ربحياً عائداً يضمن ما وهو  .التشغيلية
الميين٬ الع اريين االستش براء الخ ن م دد لع الميدانية الزيارات من العديد الوزارة وتنظَّم
ة لدول امين٬ ع ل قب يم القص ة منطق ي ف وزارة ال رع ف ا به ام ق تي ال ارات الزي ا ومنه

السعودية االتفاقية ضمن تهدف-نيوزيلندا تس تي ال دين٬ البل ن بي ة الموقع ة النيوزيلندي
ية الماش اع قط ة إنتاجي ع رف دف به ة٬ المملك ي ف ة الحيواني للسالالت الوراثي التحسين

منتجاته جودة  .وتحسين
 

ة الحيواني الالت للس ي الوراث ين التحس روع مش ات مخرج د أح ارات الزي ك تل د وتع
ي ف المختصة ة النيوزيلندي الشركات إحدى مع بالتعاون الوزارة أطلقته الذي بالمملكة٬
ال مج ي ف ديين النيوزيلن براء الخ ن م ة مجموع تقطاب الس ة٬ الحيواني ثروة ال ر تطوي
عدد ي ف ة المماثل المشروعات تطوير على العمل لهم سبق الذين الماشية٬ قطاع تطوير

األخرى الدول  .من
 

تدامته٬ اس ق وتحقي ية الماش قطاع ة إنتاجي ادة زي إلى المشروع هذا من الوزارة وتهدف
ة٬ المملك ي ف ذائي والغ وي التنم ن األم ز وتعزي ة٬ المحلي ي المواش اج إنت اءة كف ع ورف
يضمن ما وهو التشغيلية التكاليف وخفض الطبيعية٬ الموارد على المحافظة إلى إضافة

للمربِّين أعلى ربحياً  .عائداً
 

اج إنت مشروعات من دد لع ارتهم وزي ديين النيوزيلن الخبراء من االستفادة هدف أن كما
ض ببع يزة المم ام األغن الالت س ة تربي زارع وم ار٬ واألبق ل واإلب اعز والم ام األغن
النجدي ساللة منها ينتج التي القصيم منطقة محافظات أهمها ومن والمحافظات المناطق

دراستها بغرض السالالت لتلك الظاهري الفحص بإجراء الخبراء ليقوم  .األصيلة٬
 

الالت س ر لتطوي ة خط داد إع ى عل عودية الس براء خ ب بجان براء الخ ؤالء ه ل ويعم
األخرى تراتيجية االس الخطط ووضع ة٬ الحديث ات التقني تخدام باس المملكة في الماشية
دف ته ا كم اليف٬ التك وارتفاع اإلنتاج تدني عنها نتج التي التقليدية الممارسات لتصحيح
وم مفه ز تعزي ذلك وك نة٬ المحس ة اإلنتاجي الصفات ذات األصول انتشار لدعم الوزارة

18



اهمة المس ى إل باإلضافة ي٬ الحيوان اج اإلنت اءة كف ورفع المربين لدى الوراثي التحسين
الغذائي األمن تعزيز  .في

 

ثروة ال اج وإنت ة المحلي ام األغن ة بتربي ن والمهتمي ية٬ الماش ي مرب وزارة ال تحث وتس
السالالت تحسين تستهدف فعاليات بأي معها للمشاركة  .الحيوانية٬

 

األمراض من  حمايتها

دد متع اح لق ر تطوي ى إل وزارة ال توصلت د فق ا وغيره راض األم من الماشية ولحماية
وأجرى ة٬ المملك ي ف ية الماش تصيب التي الخراريج أمراض ضد للتحصين المكونات
ري البيط خيص التش بر ومخت ة الحيواني ثروة وال ة الزراع وث لبح ني الوط ز المرك

ة عيادي ات وفحوص ًا حقلي يًا وتقص ًا بحث وزارة لل ابعين الت اض ة(بالري ى)إكلينيكي عل
ومرض اذب الك السل بمرض إصابتها دالت مع د تحدي بهدف واإلبل٬ والماعز الضأن
ة دراس ى ال إضافة المصابة٬ ات الحيوان ي ف خراريج بيب بتس يزان يتم ذان الل ل موري

بالمملكة مناطق ثماني في األمراض هذه بحدوث المرتبطة والعوامل  .األوبئة
 

د الفريق في الرئيس الباحث بابكر.وبين الدين اإلدارة-صالح ب ا البكتيري اختصاصي
الوزارة ب برات للمخت ة ة-العام عرض ثر أك اعز والم أن الض أن ت بيّن ائج النت أن

ات مكون ى عل وي تحت ة تجريبي لقاحات سبعة تحضير تم وأنه باإلبل٬ مقارنة للخراريج
جودة م تقيي تم وقد للحيوانات٬ المناعي للجهاز محفزة ومواد مختلفة بكتيرية ومنتوجات
ب٬ واألران البيضاء٬ ئران الف شملت تجارب حيوانات وعلى المختبر في اللقاحات هذه

عالمياً بها الموصى اللقاحات جودة ضبط وطرق لمعايير وفقاً  .والضأن٬
 

د ة.وأشار والفعالي السالمة اس قي ارات واختب لتجارب ة النهائي ائج النت أن ى إل ابكر ب
غ بل ث حي األفضل٬ كان اللقاحات هذه أحد أن بينت تجربتها تم التي للقاحات التحصيني

التحدي ار اختب ي ف ا حققه تي ال المتخصصة النوعية الحماية بة%100معدل بالنس
و اذب٬ الك السل ا%80لمرض كم نة٬ المحص الضأن ي ف ل موري لمرض بة بالنس

ا البكتيري واع أن د ض ادة المض ة المناعي ام األجس ن م دة جي تويات مس اح اللق ذا ه ج أنت
مدى على للمرضين  .أشهر9-6المسببة

 

قائالً "وأضاف ر: لتطوي ونفذت صممت فقد العالم مستوى على رائدة تعد الدراسة هذه
ي ف يعطى ل٬ موري ومرض اذب الك السل مرضى ضد للتحصين المكونات متعدد لقاح

مخلوطة واحدة األسواق"جرعة في تجارياً ومتوفرة مسجلة لقاحات وجود إلى مشيراً ٬
ة العالمي السوق ي ف ر تتوف ال ا بينم ط٬ فق اذب الك السل مرض ضد للتحصين العالمية
ي ف المرضين ضد للتحصين مخلوطة لقاحات أو موريل مرض ضد للتحصين لقاحات
ل قب ن م م والتقيي للدراسة ع يخض د ق ر أم ة بالمملك اح للق ف المكث اج واإلنت د٬ واح آن
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بشأنه قرار اتخاذ قبل الجوانب كافة من  .الوزارة
 

البيئي  االختالل

أ شتيوي.د.ويقول الحيوان-مسعد فسيولوجيا ى-أستاذ عل اً حالي تجرى التجارب إن
ات بروتين ا ألبانه ي ف ج تنت ة بيولوجي مصانع ى إل المزرعة حيوانات لتحويل وساق قدم
ات حيوان ي ف ة موجه ات جين ال إدخ ى عل ت توال ارب التج أن اً مبين دة٬ مفي يدالنية ص
ذه ه تزاوج ت ا وحينم ا٬ ألبانه ي ف يدالنية ص ات وبروتين دات ببتي اج إلنت ة المزرع
ذه ه ى عل وي تحت ًا ألبان ا منه اث اإلن ج فتنت ا٬ ألبنائه ا جيناته رر تم ا فإنه ات الحيوان

 .المركبات
 

"وأضاف ة٬: مكلف ا أنه اري الج ت الوق ي ف الجينات نقل تكنولوجيا عيوب أهم من لكن
أو ة األجن ن م يرة كب داد أع وق نف ي ف تتسبب حيث الكفاءة٬ ومنخفضة للوقت ومضيعة
ارب٬ التج راء إج اء أثن ة الخلقي وهات التش ن م ير كث دوث ح ى إل افة إض د٬ الموالي
ا واختالطه ا هروبه ة حال ي ف ًا وراثي ة المعدل ات الحيوان عن م تنج د ق تي ال واألخطار
ة٬ الغريب ات الجين ار انتش ن م ك ذل يصاحب وما الطبيعية٬ بالبيئة الموجودة بالحيوانات
القضاء إلى الشديدة الحاالت في يؤدي وقد البيئي التوازن اختالل إلى يؤدي الذي األمر
يزات بمم ع تتمت اً وراثي ة المعدل ات الحيوان ت كان إذا خاصة ة٬ الطبيعي ات الحيوان على

أقوى  ".تنافسية
 

د رى ي.وي ف و النم رعة س ادة زي ي ف اهم يس ات الحيوان ة إنتاجي ن تحسيـ أن تيوي ش
ادة زي ول ح زت ترك ة المزرع ات حيوان ي ف ات الجين ل نق اث أبح م فمعظ ات٬ الحيوان
ي ف تخدمت اس و النم هرمونات وألن التجارية٬ الناحية من أهميتها بسبب النمو٬ سرعة

الفئران مع سابقة  .تجارب
 

د الواح وع الن داخل ات حيوان بين النمو لهرمون تُهّيئ التي الجينات نقل العلماء وحاول
و نم سرعة ادة زي ى إل ك ذل ؤدي ي أن أمل على الحيوانات٬ من المختلفة األنواع بين أو
بياً نس ر مبك عمر في التسويق أو للذبح المناسب الوزن إلى بالتالي ووصولها -المواليد

تفرزها التي القوية الهرمونات من السوماتوتروبين أو النمو هرمون أن المعروف ومن
ا كم الصغيرة٬ الحيوانات في والعضالت العظمي الهيكل نمو في وتؤثر النخامية٬ الغدة

م بالجس دهون وال درات الكربوهي ل تمثي ي ف ير كب أثير ت ه ل ض-أن بع دت أب ًال وفع
اءة كف ي ف وزيادة اللحم٬ نسبة في وزيادة النمو٬ سرعة في زيادة جينية العبر الحيوانات

باهظًا المقابل كان بل مقابل دون من يحدث لم ذلك كل ولكن الغذاء٬  .تحويل
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رئيس هدف الوراثي التعديل مخاطر  تجنب

 
بلقاحات الماشية تحصين الوزارة  تستهدف

21



 
األمراض من األغنام أسواق مرتادو  يخشى

 
الماشية سالالت لتطوير تسعى  المملكة
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لتاريخ الصحفي 10/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عرفة3م)550.000(تضخ"المياه"عنوان يوم في والمشاعر بمكة

الخبر الخبرالثالثاء-20/07/2021-10/12/1442تاريخ الوطنيةتصنيف المياه شركة أخبار

الرصد0العددالكاتب 6تكرار

يوم3م)550.000(تضخ"المياه" في والمشاعر بمكة
 عرفة

 

 منى-واس

اعر والمش ة المكرم ة لمك اه المي دادات إم تمرارية اس ة٬ الوطني اه المي ركة ش ت أعلن
ة لخدم ا له د أع ا م حسب المياه لمنظومة التشغيلية خطتها تنفيذ في والمواصلة المقدسة

حج لموسم الرحمن  .هـ1442ضيوف
 

ة المكرم ة لمك ة المالح اه المي ة تحلي محطات ن م تلمة المس المياه كميات أن وأوضحت
يقارب ما بلغت المقدسة مكعب)550٬000(والمشاعر  .متر

 
من الموزعة اه المي ات كمي الي إجم بلغ التشغيلية٬ الكفاءة صعيد على أنه إلى وأشارت
ة المقدس اعر والمش ة المكرم ة مك ة لمدين الماضية اعة س وعشرين لألربع الشركة قبل
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مكعب؛ متر مليون نصف من أكثر إلى الشريف المكي بالحرم العامة الخدمات ومرافق
ى إل المستمر الضخ معدل بكات)21(ليصل بالش ة المخدوم اء لألحي وم الي ي ف اعة س

المسجد ق ولمراف المقدسة اعر المش بكات لش اعة الس دار م ى وعل ة المكرم مكة بمدينة
 .الحرام

 
ا عملياته ى عل رة مؤث ات انقطاع أي هد تش م ل هللا ن م ل وبفض ه أن ركة الش دت وأك
دة مؤك ٬ د الحم و المة والس األمن ب ل تخ االت ح أي د رص دم ع ع م غيلية٬ التش

طارئ أي ومعالجة لمباشرة الميدانية للفرق التامة الجاهزية هللا-استمرارية در ق -ال
المطبقة الصحية للبروتوكوالت وتبعاً المهنية للممارسات  .وفقاً
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لتاريخ الصحفي 10/12/1442الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االنقساماتعنوان األسماك..رغم مصائد دعم بشأن اتفاق من تقترب التجارة منظمة

الخبر الخبرالثالثاء-20/07/2021-10/12/1442تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10144العددالكاتب 1تكرار

االنقسامات دعم..رغم بشأن اتفاق من تقترب التجارة منظمة
األسماك  مصائد

 

 

جنيف من الجميل  ماجد

ة العالمي ارة التج ة منظم ي ف ماك األس ائد مص م دع ات مفاوض ديران ي ؤوالن مس ال ق
مشاركة" د بع اتفاق إلى التوصل بإمكانية ثقة أكثر ي104إنهما ف م ممثليه أو وزراء

الجاري الشهر منتصف اإلنترنت عبر  ".اجتماع

 
أوكونجو نجوزي ل-وأوضحت تحلي ن م اء االنته د بع ة٬ للمنظم ة العام ديرة الم اال إيوي

اجتماع اإلطالق"الجاري)يوليو(تموز15نتائج على إليه توصلنا ما أقرب هو هذا
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مستدام أزرق اقتصاد بناء في تسهم أن شأنها من الجودة٬ عالية نتيجة  ".نحو

 
تحسنت"وقالت د ق وزاري ال ا مؤتمرن ل قب الخريف في اتفاق إلى التوصل احتمالية إن

ح واض كل ل".بش المقب وزاري ال ر المؤتم ع ي-ويجتم ف رار الق نع لص ة هيئ ى أعل
العالمية التجارة من-منظمة ترة الف اني30في الث بر(تشرين ى)نوفم انون3إل ك

العام)ديسمبر(األول  .هذا
 

ه قالت ا م المفاوضات٬ ترأس ي ذي ال ا٬ كولومبي من ويلز٬ سانتياجو السفير٬ ردد بدوره٬
و س٬-أوكونج أم حافي ص ر مؤتم ي ف ائال ق اال٬ ة"إيوي بإمكاني ا أيض اؤال تف ثر أك ه إن

المناسب الوقت في اتفاق إلى  ".التوصل
المفاوضات إدارة في الثالث الركن رام-الميسر-أما إلب الفرصة اقتناص على حث فقد

قائال العام٬ آخر عمرها"االتفاق في20المحادثات بدأت ا20م2001٬عاما٬ عام
واصلنا إذا الكفاية٬ فيه بما سمكة20طويلة أي تبقى فلن أخرى٬  ".عاما

 
أن ر تظه السطور٬ ن بي راءة الق بعض ع م ا٬ عنه اإلعالن تم التي البيانات بعض لكن
التجارة وزير جويال بيوش قال٬ المثال٬ سبيل فعلى قائمة٬ تزال ال الرئيسة االختالفات

ات"الهندي اإلعان ألن ة٬ االتفاقي ى عل يرة األخ اللمسات وضع على جدا حريصة الهند
ود الهن يادين بالص ر يض دول ال ن م د عدي ل قب ن م ائر الج يد والص ة المنطقي ير غ

 ".ومعيشتهم

 
وازن"وأضاف الت اد إيج عن اجزين ع ا زلن ا م ا إنن القول ب ل أم ة بخيب أشعر ذلك٬ مع

االتفاقية في واإلنصاف ا".الصحيح م إذا أو اؤل للتف ة حقيقي أسباب فعال هناك هل لكن
بالقش؟ يتشبثان المفاوضات ورئيس العام المدير  كان

 
ول أيل ي ف ات المحادث تأنف تس دما بتمبر(وعن ه)س يواج يفية٬ الص ة العطل د بع ٬

أكبر لديهم الذين أولئك والمكثفة٬ الصعبة المساومة من أشهر ثالثة من أقل المفاوضون
المحيطات في األسماك صيد في سواء-حصص حد على والنامية المتقدمة الدول من

المؤتمر- ي ف اق اتف ى إل التوصل يتم س ان ك إذا ة مؤلم ازالت تن ديم تق م عليه يتعين س
 .الوزاري

 
معلومات أوكونجو"االقتصادية"وحسب طرحت ؤالين-٬ س ز٬ ويل فير الس ع م اال٬ إيوي
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النص مسودة ون تك ن ى عل وزراء ال ق يواف هل مريحة٬ إجابات وتلقيا الوزراء٬ على
بـ الجميع أجاب المفاوضات؟ من لمزيد أساسا الرئيس قدمها التي  ".نعم"األخيرة

 
تساؤل متساهلة:وحول شروط وجود وجوب على الوزراء يوافق خاصة"هل معاملة

ع"وتفضيلية الجمي أجاب يرة؟ الفق الدول في ضيق نطاق على للصيد المقدمة لإلعانات
 ".نعم"بـ

 
لـ يقول ذه"االقتصادية"و ه ي ف ة٬ للغاي عة واس ئلة أس ذه ه يوي٬ آس دبلوماسي مصدر ٬

الوزراء يقول أن توقع يصعب  ".ال"المرحلة

 
ى عل ت الوق ض بع ون يعمل ون فالمفاوض ات٬ للمحادث اس كأس ص الن تخدام اس ا أم

ي ف ى األول خة النس ع توزي م وت ات٬ المفاوض س رئي دمها ق تي ال ودات ار11المس أي
في)مايو( ثانية مسودة بتعميم لويلز النقاشات وسمحت ران٬30 و(حزي ي)يوني الت ٬

معظم ع-تعكس جمي ن يك م ل ود-إن الوف ف أمس٬.مواق ة العام ديرة الم ه قالت ا م ا أم
سطرا سطرا النص مناقشة على اآلن سيعملون  .فالمفاوضون

 
مسودة تحتوي عليه٬ تبدو مما تعقيدا أكثر المهمة 84على)يونيو(حزيران30هذه
فقط صفحات ثماني في المربعة األقواس من النص.زوجا ى إل المربعة األقواس تشير

وب مكت و ه ا لم دائل ب وضع الحاالت بعض وفي عليه٬ االتفاق يتم لم زال.الذي ي وال
فقط الصياغة وليس والمفاهيم٬ المبادئ فرز المفاوضين على  .يتعين

 
اك هن زال ت ال الواسعة٬ األسئلة هذه على باإلجماع اإليجابية اإلجابات من الرغم وعلى

مثل التفاصيل٬ حول كبيرة مطالب:خالفات ة تلبي ة كيفي ة٬ النامي دول لل خاصة معاملة
الصيد دول ح من دون ا٬ به الخاصة الصيد قدرات لتطوير مساحة لتوفير النامية الدول
د والهن يا وإندونيس يرو وب الصين ال المث بيل س على التصرف٬ حرية بينها من الرئيسة

 .وفيتنام
 

ى عل ول للحص ة مؤهل تكون س تي ال دول ال إدراج و ه دل للج يرة المث ات االقتراح أحد
ة للمعامل ة مؤهل ت كان ا م إذا ها بنفس رر تق أن ب ا له ماح الس ن م دال ب ة٬ خاص ة معامل

الضارة-الخاصة٬ ات اإلعان ى عل المفروضة ود القي ويض تع للدول يمكن كان إذا ما
تدامة المس ات المخزون دعم ل ق تنف دما ر-عن غي ود الوق ات إعان ع م ل التعام ة وكيفي
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م دع اس قي ة وكيفي ا٬ إليه الوصول الصيد لسفن يمكن لكن األسماك٬ لصيد المخصصة
العالمية؟ باألسعار السعر مقارنة مثل  الوقود٬

 
و أوكونج ئلت س دما ام-عن أحك ى عل وزراء ال ات تحفظ ن ع رارا وتك رارا م اال إيوي

ع الجمي د اتح الخالف٬ من الرغم على أنه على أصرت النامية٬ للدول الخاصة المعاملة
ة حماي ريض تع دون يرة الفق دول لل اهلة متس روطا ش دم يق م حك ى إل ة الحاج أن بش

للخطر المستدامة السمكية دار.األرصدة مق حول اختالفات بوجود أقرت يز"وقد "الح
النامية للدول منحه ينبغي  .الذي
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