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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كورونا..الماءعنوان وفيروس

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

عباالكاتب ال أحمد الرصد18906العددحسين 1تكرار

كورونا..الماء  وفيروس

 
عباس ال أحمد   حسين

شح من الي الح ا وقتن ي ف اني نع ا٬ حياتن ر وتزده دوم ت ه وب اة الحي سر والصحة الماء
ج منه تطبيق وضعف الجائر٬ واالستخدام جودتها٬ وتدني توزيعها٬ وسوء العذبة٬ المياه
قلق في يجعلنا ذلك كل هذا؛ وقتنا حتى للمياه المتكاملة اإلدارة وغياب المياه اقتصاديات
ى عل المسيطر ع الهل م ورغ ا٬ كرون يروس بف اإلصابة ن م ا قلقن عن نسبًيا يختلف دائم
ده أفق ذي ال ة األزم ذه له اه للمي المي الع وم الي ومصادفة ا كورون يروس ف بسبب الم الع
اء بالم ديك ي ل تغس أن ي وه دا٬ً ج هلة س ه من ة الحماي رق ط أن إال ه٬ وبريق ه أهميت

لمدة منزلك40والصابون وتلزم  .ثانية٬
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دة لم ي المجتمع لوكك س ن م ير تغ أن سوى يحتاج ال قد كورونا فيروس من فاالحتراز
ي ف ات الحكوم ب وأغل ا حكومتن مساعدة ظل ي ف دودة٬ مع أياما تتجاوز ال جداً قصيرة

التجمعات تسبب التي األنشطة جميع ووقف والدراسة الدوامات بتعليق  .ذلك٬
 

وم الي ميه أس ا بم اإلصابة ن م الخوف كل فالخوف صحية بوعكة يعج العام الجو وألن
نسعى أن د الب إذ مجتمعية؛ ووقفة جماعي٬ قرار إلى يحتاج فهذا العذبة٬ المياه شح داء
تقبل مس أن أي حصتك٬ دار بمق أثر تت اء الم ن م حصتي ألن الداء٬ هذا لمحاربة جميًعا
ى عل دى تتع ا هن ت فأن اه المي تخدام اس ي ف تسرف ا فحينم ك٬ ب رتبط م ة القادم ال األجي

واياكم هللا حمانا عدة٬ مشاكل وتخلق الماء٬ من غيرك  !حصة
 

ابة اإلص من ك يقي ادات واإلرش األوامر ب والتزامك الج الع ن م ير خ ة الوقاي ا٬ وختاًم
ى عل اإلنسان لبقاء الضرورية المواد من لكثير بدائل يوجد أنه وعلى كورونا٬ بفيروس

له بديل ال الماء فإن الحياة٬  .قيد
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر كورونية3عنوان !!خطرات

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

القشقريالكاتب الرصد20793العددطالل 1تكرار

كورونية3  !!خطرات

القشقري  طالل

 

األولى  :الخاطرة
 

باني واإلس ميسي ني األرجنتي ل مث الميين٬ الع دم الق رة ك درّبي وم بي الع بعض برّع ت
ة لمكافح دوالرات ال ن بماليي ديرير٬ في ري السويس س التن ب الع ذلك وك وال٬ غواردي
أي ين٬ الفاحش األثرياء من ليسوا أنّهم رغم رائعة٬ إنسانية بادرة وهي كورونا٬ فيروس
وهي لمعونات٬ تحتاج وال الغنية٬ الدول من ُتعتبر بالدهم أّن ورغم مليارديرات٬ ليسوا
أن بالضرورة س ولي يروس٬ الف مكافحة في ُيساهموا كي لمليارديراتنا بليغ دْرس كذلك
إجراءات ن م تضّرروا ذين ال اس الن بمساعدة بل الصحي٬ المجال في المساهمة تكون

أكثرهم وما والحظر٬ والعزل  !.المكافحة
 

ة طويل ة حقب ا عليه مضت وقد المكافحة٬ في تُساِهم أن أتمنّى التي أيضا٬ً بنوكنا وهناك
و ه ذي ال ير الكث اء والعط ير الكث لألْخذ ت الوق ان وح القليل٬ والعطاء الكثير األْخذ من

السعودية العربية المملكة اسمه عظيم لبلد جميل ورّد نبيل٬ وطني  .مؤشّر
 

الثانية  :الخاطرة
 

ا بم ة إلكتروني ُرْعب نْشر ائل وس ى إل ة اإللكتروني االجتماعي التواصل وسائل تحّولت
دون ا كورون عن ات ومبالغ وإشاعات ومقاطع رسائل من البعض لبعضهم الناس يبعثه
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م رق الكريمة القُرآنية اآلية في التأّمل إلى أدعوهم آنذا وها صّحتها٬ من ْن??التحقّق ِم
اء النس ورة ِه(س بِ وا َذاُع أَ ْوِف الَْخ ِو أَ ِن ْم اْألَ َن مِّ ٌر أَْم اَءُهْم َج َذا ى?َوإِ إِلَ َردُّوهُ ْو َولَ
لَى َوإِ ْم?الرَُّسوِل ِمْنهُ َيْسَتنبُِطوَنهُ يَن ذِ الَّ َمهُ َعلِ لَ ْم ِمْنهُ ْمِر اْألَ ْم?أُولِي ْيكُ َ َعل ِ هللاَّ لُ ْض فَ ْوَال َ َول

ًال ي لِ قَ إِالَّ ْيَطاَن الشَّ مُ َبْعتُ َالتَّ هُ اس)َوَرْحَمتُ الن ت ولي ودب٬ّ ّب ه ا م ة إذاع ي ف هللا ا ف ٬
الحدث وحجم المسئولية٬ بقدر ويكونون الهلع٬ ُيثير ما إرسال قبل  !.يفكّرون

 
الثالثة  :الخاطرة

 
ات بالتوجيه تزامهم وال ة٬ العادي روف الظ ن م ثر أك دّة ُم وتهم بي ي ف اس الن اء بق ع م

اتف واله اء الكهرب ل مث ية٬ األساس دمات للخ تهالكهم اس يزداد س حية٬ اهالص والمي
ت حيواإلنترن الص نوالصرف م أصالً انون يع انوا ك ن ممّ ير الكث اك وهن ا٬ وغيره

ل الدخ ذوي خصوصًا ده؟ ببع الكم ب ا فم ا٬ كورون ل قب الخدمات ير فوات عار أس اع ارتف
ر يتأخ ذين ال اص الخ اع القط ي وموظف دين٬ والمتقاع ل العم ن ع اطلين والع دود المح

م٬ رواتبه ضصرف بتخفي م؟ عليه بء الع تخفيف ي ف دمات الخ ركات ش اهِم تُس ل فه
ع قط أّي دون ة؟ الغُّم هللا ف يكش ى حّت ا دفعه ل تأجي ع م اً؟٬ مؤقّت و ول ير الفوات عار أس

العادية؟ الظروف في يحصل  .للخدمات
 

الخطرات انتهت عفوا٬ً أعلم٬  !.ال
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر في..الليلةعنوان تشارك األرض"السعودية عالمي"ساعة بيئي حدث أضخم

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3207العددالكاتب 1تكرار

في..الليلة تشارك األرض"السعودية عالمي"ساعة بيئي حدث  أضخم

المدن كافة في الشوارع إضاءات إطفاء واألمنيةتعليق الصحية كورونالالحترازات  بسبب

 

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

المي الع دث الح إدارة تعد األرض"تس اعة ة"س الليل عودية الس ة العربي ة المملك ي ف
اء"11"وللمرة إلحي والخاصة ة الحكومي ات الجه ن م عدد مع بالتعاون التوالي على

العالم مستوى على بيئي حدث األرض"أضخم  ".ساعة
 

السعودية األرض اعة س س رئي العجالن عجالن المهندس ي:وقال جزئ ق تعلي اك هن
المصاحب ات الفعالي ق تعلي بر ع ك وذل ام الع ذا ه حدث في السعودية الجهات لمشاركة
ك وذل السعودية٬ دن الم ة كاف ي ف الشوارع إضاءات إطفاء تعليق إلى باإلضافة للحدث

لفيروس العالمية األزمة بسبب واألمنية الصحية المستجد#لالحترازات  .كورونا
 

م منازله ي ف راد األف اء وإطف ة الرقمي ة التوعي بر ع ام الع ذا ه اركة المش تمرار اس وأكد
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ن م دأ تب دة واح اعة س دة لم ك وذل رورية الض ير غ ة الكهربائي زة واألجه اءات اإلض
الساعة8:30الساعة وحتى اليوم ات9:30مساًء بمتطلب يخل ال ا بم ك وذل اًء٬ مس
 .السالمة

 

ا الن"ودع الي٬"العج الع ئي البي دث الح ذا ه ي ف اركة للمش ا جميًع ع المجتم راد أف
م النع ذه ه حفظ ووجوب هللا نعم استذكار واهمية الكوكب هذا تجاه للمسؤولية استشعاًرا
ب كوك ى عل ة المحافظ بر ع ه٬ علي المي اإلس دين ال ث ح ني دي ق منطل ن م كرها وش

سلبًيا اإلنسان حياة وعلى عليه يؤثر قد ما جميع من  .األرض
 

مضاعفات:وأضاف يولد مما البيئة تجاه السيئة الممارسات من العديد يمارسون البشر
نوات الس ي ف ناه لمس ا م ى إل افة باإلض ة٬ واألوب راض األم ار وانتش التلوث ك يرة خط
التغير بظاهرة المرتبطة األرض حرارة الرتفاع المولدة العالمية الظاهرة تجاه الماضية
و وه ه في ش نعي ذي ال األول بيتنا حماية أجل من السريع التحرك توجب والتي المناخي

األرض  .كوكب
 

ي:وأردف والت الكبيرة التوعوية الحملة هذه في المشاركة المجتمع أفراد جميع بإمكان
ر وتذكي تشجيع خالل من األسرة وهي المجتمع بناء في األولى اللبنة على دائًما ترتكز
عن ات بمعلوم دهم وتزوي المي الع التحرك ذا ه ي ف اركة المش بضرورة ائهم أبن اء اآلب
كوكب ا كوكبن ة لحماي الصحيحة الممارسات اه تج ة والثقاف م القي وغرس لذلك األهمية

 .األرض
 

ابع ع:وت الموق بر ع ا أيًض ا عليه ول الحص انهم بإمك ا منه ير كث ات المعلوم ذه ه
الرابط عبر السعودية األرض ساعة الدولية للمنظمة الرسمي www.60اإللكتروني

ksa.org 
 

صورهم:العجالن"وقال اط بالتق البعض بعضهم تشجيع ع المجتم أفراد لجميع يمكن
اركة ومش نزل الم ي ف الضرورية ير غ اإلضاءات إطفاء بعد خافتة إضاءة في الجميلة

اب الحس ى عل تر توي ي ف السعودية األرض اعة لس الرسمي الحساب عبر @الصورة
saudiearthhour. 
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األرض23:إنفوجرافيكعنوان ساعة في أُظلمت سعودية مدينة

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2268العددالكاتب 1تكرار

األرض23:إنفوجرافيك ساعة في أُظلمت سعودية  مدينة

 

 
السلمي المكرمة-حامدة  مكة

 

 30/3/2019:الزمن
األرض:الحدث  ساعة

 
ام لع األرض اعة س ي ف اركت بر2019٬ش الخ دمام٬ ال ة٬ الدرعي اض٬ الري ن م ل ك

الصناعية٬ ل الجبي ادق٬ ث ازان٬ ج ورة٬ المن ة المدين اء٬ األحس جدة٬ وك٬ تب ران٬ الظه
دوم٬ ال وأم طريف٬ األسياح٬ مليجة٬ الرويضة٬ بلجرشي٬ حريمالء٬ الدوادمي٬ عنيزة٬

اللهابة رفيدة٬  .أحد
 

الفكرة؟ صاحب  من
 

للطبيعة العالمي الصندوق  منظمة
 

االسم؟ بهذا تسميتها سبب  ما
 

فيها األضواء تطفأ واحدة ساعة حددوا منظميها  ألن
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الساعة؟ هذه هي  ما
 

في جرينتش بتوقيت مساء والنصف التاسعة وحتى والنصف الثامنة  مارس30عند
 

االحتفال؟ هذا سبب  ما
 

ر التغي ة مواجه ي ف ة البيئ ى عل ة المحافظ رورة ض ى إل األرض كان س اه انتب ارة إلث
 المناخي

 
االحتفال؟ بدأ  متى

 
 2007عام
 

االحتفال؟ بدأ  أين
 

المدن أول هي  سيدني
 

سنويا؟ المشاركين  عدد
 
العالم1.8نحو حول نسمة  مليار
 

السعودية؟ شاركت  متى
 
 2010عام
 

المشاركة السعودية الجهات  عدد
 

وخاصة15300 حكومية بين  ما
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر األرض»ظالم«رغمعنوان السعودية؟..ساعة المنازل في الضوء سر ما

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد19573العددالكاتب 1تكرار

األرض»ظالم«رغم المنازل..ساعة في الضوء سر ما
 السعودية؟

 
 

مستوى إلى السعوديين ارتقاء عكس كورونا فايروس من للوقاية التجول منع بتعليمات االلتزام
 .الحدث

 

سكوتي  @askoty)جدة(أحمد
األرض اعة بس ال االحتف ير تغ ى األول رة نوات2020للم الس ن ع عودية الس ي ف

تتضمن دائما المناشدة كانت وفيما وار«السابقة٬ األن شعار»إطفاء ل حم اعة٬ س دة لم
ا28 واقع أمس٬ اء مس والنصف ة الثامن الساعة ي ف دا وتحدي ام٬ الع ذا ه ن م ارس م
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مفادها أخرى جملة الشعار تضمن إذ أحد٬ يعتده لم بالبيت«مغايرا٬  .»خليك
 

ن والمقيمي واطنين الم ة حماي بغرض أخيرا٬ السعودية نفذته الذي التجول منع أن ورغم
ظل ي ف دن٬ والم اطق المن ي ف ن للماليي ديا تح شكل ا٬ كورون فايروس تفشي خطر من
حرصوا ن الماليي أن و ه بر األك التحدي أن إال أساسي٬ بشكل وار األن على اعتمادهم
األمر لها٬ الماسة حاجتهم رغم األنوار وإطفاء البيوت٬ داخل األرض ساعة إحياء على

مستوى أعلى إلى الوعي ارتفاع عكس  .الذي
 

من د العدي ت تفاعل الكوكب٬ ذا له دة جدي اة حي ة بمثاب د تع ة العالمي األرض ساعة وألن
ت وقال ة المكرم ة مك ة منطق ارة إم ردت فغ األرض٬ اعة س ع م ة المختص ات :الجه

األرض« وأهدي البيت في األرض60خليك ساعة في مشاركا وكن  .»دقيقة
 

والزراعة اه والمي ة البيئ وزارة ت ا«:وقال كورون ار أخب ة بمتابع مشغول ك إن دري ن
ن م وار واألن زة األجه ي وتطف ار األخب ن م وي ش ك راس ريح ت ك رأي وش داثها٬ وأح

األرض9:30وحتى8:30الساعة ساعة وتشاركنا  .»مساء
 

ا بقوله األرض اعة س ي ف اركتها مش و أرامك ركة لش دة تغري ت عكس ا ض«:كم بع
اً عظيم أثراً تُحدث الصغيرة ن.األعمال ماليي وشارك اعة٬ س دة لم وار األن اء بإطف م قُ
الساعة اليوم العالم حول  .»مساًء8:30األشخاص

 
ى عل يطر س ذي ال ي الوع وء ض ن لك عودية٬ الس ازل المن ي ف الم ظ اد س اعة س دة لم
ايروس ف ن م ة الوقاي ع م ة بجدي ل بالتعام روراً وم التجول٬ ع بمن االلتزام منذ المنازل٬
الحدث مستوى إلى السعوديين ارتقاء عكس العالمية٬ الساعة بإحياء وانتهاء  .كورونا٬
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر السعوديةعنوان األرض ساعة لفعاليات جزئي تعليق

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2445العددالكاتب 1تكرار

واألمنية االحترازية اإلجراءات  بسبب

السعودية األرض ساعة لفعاليات جزئي  تعليق
 

 

 الرياض-المواطن

رة وللم ة٬ الليل السعودية العربية المملكة في األرض ساعة العالمي الحدث إدارة تستعد
اء إلحي والخاصة٬ ة الحكومي الجهات من عدد مع بالتعاون التوالي٬ على عشرة الحادية

األرض ساعة في العالم مستوى على بيئي حدث  .أضخم
 

اركة المش حول السعودية٬ األرض ساعة رئيس العجالن٬ عجالن المهندس صرح وقد
قائًال العام هذا حدث:السعودية ي ف السعودية ات الجه اركة لمش ا جزئًيّ تعليقًا هناك إن

اء إطف ق تعلي ى إل باإلضافة للحدث٬ المصاحب ات الفعالي ق تعلي بر ع ك وذل العام٬ هذا
بسبب واألمنية الصحية لالحترازات وذلك السعودية؛ المدن كافة في الشوارع إضاءات

تجد المس ا كورون يروس لف العالمية ذا.األزمة ه اركة المش تمرار اس العجالن د أك د وق
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ة الكهربائي زة واألجه اإلضاءات ازلهم من في األفراد وإطفاء الرقمية التوعية عبر العام
اعة الس ن م دأ تب دة واح ساعة لمدة وذلك الضرورية٬ ى8:30غير وحت وم الي اء مس

السالمة9:30الساعة بمتطلبات يخل ال بما وذلك  .مساء٬
 

ي العال ئي البي دث الح ذا ه ي ف اركة للمش ا جميًع ع المجتم راد أف الن العج ا دع د وق
ظ حف ووجوب ا علين هللا م نع تذكار اس ة وأهمي الكوكب ذا ه تجاه مسؤوليتنا مستشعرين
ى عل المحافظة بر ع ه علي اإلسالمي ا دينن ا حثن ني دي ق منطل ن م وشكرها النعمة هذه
لألسف تي وال لًبا٬ س ان اإلنس اة حي ى وعل ه علي ر يؤث د ق ا م ع جمي ن م األرض كوكب
د يول ا مم ة البيئ اه تج يئة الس ات الممارس ن م د العدي الل خ ن م ا فيه ر البش ارك يش
ي ف ناه لمس ا م ى إل باإلضافة ة٬ واألوبئ راض األم ار وانتش كالتلوث خطيرة مضاعفات
ة المرتبط األرض رارة ح اع الرتف دة المول ة العالمي اهرة الظ اه تج ية الماض نوات الس
ذي ال األول ا بيتن ة حماي أجل من السريع التحرك توجب والتي المناخي٬ التغير بظاهرة

األرض كوكب وهو فيه  .نعيش
 

ذه ه ي ف اركة المش ع المجتم راد أف ع جمي ان بإمك ه أن العجالن أوضح حديثه نهاية وفيه
وهي ع المجتم اء بن ي ف ى األول اللبنة على دائًما ترتكز والتي الكبيرة٬ التوعوية الحملة
التحرك ذا ه ي ف اركة المش بضرورة اءهم أبن اء اآلب ذكير وت تشجيع خالل من األسرة
الممارسات اه تج ة والثقاف م القي وغرس ذلك ل األهمية عن بمعلومات وتزويدهم العالمي
الحصول انهم بإمك ا منه ير كث المعلومات هذه األرض٬ كوكب كوكبنا لحماية الصحيحة
السعودية األرض اعة س ة الدولي ة للمنظم الرسمي اإللكتروني الموقع عبر أيًضا عليها

الرابط  ).هنا(عبر
 

ي ف ة الجميل صورهم اط بالتق البعض بعضهم تشجيع ع المجتم راد أف ع لجمي يمكن كما
ر عب الصورة ومشاركة المنزل في الضرورية غير اإلضاءات إطفاء بعد خافتة إضاءة

اب الحس ى عل تر توي ي ف عودية الس األرض اعة لس مي الرس اب @الحس
saudiearthhour 
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مناحلهمعنوان لنقل باستثنائهم يطالبون نحالون

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2268العددالكاتب 1تكرار

مناحلهم لنقل باستثنائهم يطالبون  نحالون

 
 

السلمي المكرمة-فيصل  مكة

من لكل والخروج بالدخول األنعام وتجار واإلسطبالت اإلبل لمالك السماح غرار على
ة العالق ذات ات الجه الون نح ب طال تثنائي٬ اس ت وق ي ف ة ومك ة والمدين اض الري
ة التهامي ع الربي ع مواق ى إل مناحلهم نقل أجل من ليال التجوال منع أوقات من باستثنائهم
تتسبب د ق تي وال الحرارة٬ درجات اع ارتف بسبب النهار في المناحل نقل تعذر ظل في

النحل موت  .في
 

أن للصحيفة ي المطرف د خال المكرمة٬ مكة نحالي جمعية رئيس ع«وأوضح من رض ف
ب أغل ووجود السمر أشجار ن م العسل اج إنت م موس ة بداي صادف ام األي هذه التجول
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ه ب والتحرك النحل ل نق تثن يس لم الشديد ولألسف التهامية٬ الربيع مراعي في المناحل
ي ف إال ا غالب ه نقل ن يمك ال النحل إذ الين٬ النح ى عل يشق ر أم ذا وه الحظر٬ قرار من
ة٬ درج ن األربعي تالمس دأت ب تي ال واء األج حرارة درجة ارتفاع مع وخاصة الليل٬

و نح ل تمث التي الخاليا صناديق قدم إلى ل%90إضافة النق ل يجع ا مم المناحل٬ ن م
ا الخالي ذه ه من النحل خروج دير تق ل أق ى عل أو ل المناح موت ي ف ببا س ار النه ي ف

النحال فيفقده  .»القديمة
 

العسل اج إنت ي ف يرا كب نقصا يسبب د ق النهار أوقات في النحل نقل تقييد أن من وحذر
ات التجمع ن ع دة بعي اكن أم ي ف ودة موج ا غالب ل المناح أن ى إل ا منوه م٬ الموس ذا ه
ة تربي يات أساس ن وم روف مع ر أم ذا وه دن٬ الم ارج خ ون تك ا نقله رق وط كنية الس

كورونا لفيروس حملهم إمكانية احتمالية عدم يؤكد مما  .النحل٬
 

اف ذه«وأض به رار اإلض دم ع من يض ا بم ل النح الت تنق م تنظي ادة القي ن م س نلتم
التجول حظر من الهدف ويحقق ال»الصناعة٬ لي مقتطع ت وق تثناء اس م يت أن ا متمني ٬

بالسماح الداخلية وزارة به قامت ما غرار على وذلك الربيع٬ مواقع إلى للتنقل للنحالين
ة والمدين اض الري ن م ل لك والخروج بالدخول األنعام وتجار واإلسطبالت اإلبل لمالك

الـ الساعة من فقط السبت يوم الـ6ومكة إلى  .عصرا3صباحا
 

نهارا المناحل تنقل ال  :لماذا

 

 صناديق●

قديمة●  المناحل

النحل●  موت
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالمي؟عنوان الغذائي األمن مؤشر في المملكة تتقدم كيف

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد2268العددالكاتب 1تكرار

العالمي؟ الغذائي األمن مؤشر في المملكة تتقدم  كيف

 

يماني المكرمة-أماني  مكة

بجائحة العالم يمر الذي الوقت ةكورونافي الغذائي المواد في نقصا الدول بعض وشهد ٬
لع الس ع جمي ي ف رة وف ة التمويني ة المملك واق أس شهدت ات٬ المنتج ير توف ي ف وعجزا
د ق ا مم تهالكية٬ االس المنتجات توفر مع كبيرة٬ بكميات واالستهالكية التموينية الغذائية

العالمي الغذائي األمن مؤشر في التقدم من المملكة دم2020يمكن تق ى عل د يؤك كما ٬
ن م ادر الص المي الع ذائي الغ ن األم ر مؤش ي ف ة Economistالمملك

Intelligence Unit )EIU(الـ ة المرتب ن م زت قف أن بعد ي٬32 2016ف
الـ أصل2019في30إلى من وذلك أي٬113 ب وة الق اط نق ف تعري ون ويك ة٬ دول

من أعلى درجة  .75مؤشر
 

في غذائي مخزون أكبر تمتلك المملكة أن األوسطيذكر دتالشرق أك ما بحسب وذلك ٬
وب للحب ة العام ة للمؤسس ة التابع دقيق ال ازن مخ إن ت قال تي وال ارة٬ التج وزارة عليه
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من بأكثر إجمالية تخزينية بطاقة المخبوزات أنواع كل قمح3.3تنتج طن  .ماليين
 

عليها حصلت التي والدرجة القوة  نقاط

األغذية سالمة شبكة برامج  100جودة

للمزارعين التمويل إلى  100الوصول

الغذائية  100المعايير

الغذاء  100سالمة

الغذاء تكاليف متوسط في  99.5التغيير

الطعام  91.5فقدان

الزراعية الواردات على الجمركية  88.5التعريفات
 

الغذائي3 باألمن مرتبطة رئيسة  معايير

التكاليف01 تحمل على  القدرة

الغذاء02  توفر

الغذاء03 وسالمة  جودة
 

ومرونتها الطبيعية الموارد قياس مؤشر في  السعودية

 102الترتيب

 44.4الدرجة
 

الفرعية المؤشرات في  السعودية

الطبيعية للموارد  التعرض

 99الترتيب

 54.3الدرجة
 

 المياه

 111الترتيب

 10.3الدرجة
 

 األراضي

 17الترتيب

 90.3الدرجة
 

 المحيطات

 73الترتيب

17



 30.1الدرجة
 

للتغيير  الحساسية

 99الترتيب

 20.7الدرجة
 

التكيف على  القدرة

 68الترتيب

 41.7الدرجة
 

الديموجرافية  الضغوط

 74الترتيب

 48.4الدرجة
 

عالميا01 الترتيب التكاليف  8تحمل
الغذاء تكاليف متوسط في  التغير

99.5% 
التغير  %3.1+نسبة

 

للفرد اإلجمالي المحلي األمريكي(الناتج بالدوالر الشرائية القوة  )معادل
43.9% 

التغير  %26.1+نسبة
 

الزراعية الواردات على الجمركية  التعريفات

88.5% 
التغير  %12.9+نسبة

 

األغذية سالمة شبكة برامج وجودة  وجود

100% 
التغير  %25.7+نسبة

 

األغذية سالمة شبكة برامج  وجود

100% 
التغير  %8+نسبة

 

األغذية سالمة شبكة برامج  تمويل
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100% 
التغير  %15+نسبة

 

األغذية سالمة شبكة برامج  تغطية

100% 
التغير  %34.5+نسبة

 

األغذية سالمة شبكة برنامج  تشغيل

100% 
التغير  %45.1+نسبة

 

للمزارعين التمويل على  الحصول

100% 
التغير  %36.1+نسبة

 

عالميا02 الترتيب الغذاء  46توفر

المعروض ى(كفاية عل اد واالعتم ة الغذائي دادات اإلم كفاية خالل من الغذاء توفر مدى
الغذائية  )المعونة

69% 
التغير  %8.2+نسبة

 

الغذاء??متوسط  إمدادات

57.7% 
التغير  %10.3+نسبة

 

المزمنة الغذائية المساعدات على االعتماد في  التغير

100% 
التغير  %2.2+نسبة

 

الزراعي والتطوير البحث على العام  اإلنفاق

5.6% 
التغير  %0.6+نسبة

 

الزراعية التحتية  البنية

64.7% 
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التغير  %15.6+نسبة
 

كافية محصول تخزين مرافق  وجود

100% 
التغير  %9.7+نسبة

 

للطرق التحتية  البنية

75% 
التغير  %29+نسبة

 

للميناء التحتية  البنية

75% 
التغير  %21.9+نسبة

 

الجوي للنقل التحتية  البنية

75% 
التغير  %15.9+نسبة

 

الحديدية للسكك التحتية  البنية

50% 
التغير  %12.8+نسبة

 

للري التحتية  البنية

0.9% 
التغير  %9.6-نسبة

 

الزراعي اإلنتاج  تقلب

69.6% 
التغير  %11.6-نسبة

 

السياسي االستقرار  خطر

38.9% 
التغير  %10.7-نسبة

 

 الفساد

50% 
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التغير  %11.5+نسبة
 

الحضرية االستيعاب  قدرة

73.5% 
التغير  %8.5-نسبة

 

الطعام  فقدان

91.5% 
التغير  %6.6+نسبة

 

عالميا03 الترتيب الغذاء وسالمة  35جودة

الغذائي  التنوع

%60.3 

التغير  %4.5+نسبة
 

الغذائية  المعايير

%100 

التغير  %32.6+نسبة
 

الوطنية الغذائية التوجيهية  المبادئ

%100 

التغير %نسبة +46 
 

الوطنية التغذية استراتيجية أو  خطة

التغير%100  %20.4+نسبة
 

التغذية  مراقبة

%100 

التغير  %30.1+نسبة
 

الدقيقة المغذيات  توفر

%70.9 

التغير  %10.6+نسبة
 

أ لفيتامين الغذائي  التوفر

%100 
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التغير  %18.1+نسبة
 

الحديد من الغذاء  توفر

%51.1 

التغير  %11.3+نسبة
 

الزنك من الغذاء  توفر

%61.6 

التغير  %2.2+نسبة
 

البروتين  جودة

%53.4 

التغير  %6.4+نسبة
 

الغذاء  سالمة

%100 

التغير  %17.5+نسبة
 

الغذاء وصحة سالمة لضمان  وكالة

%100 

التغير  %12.4+نسبة
 

الشرب مياه على الحصول يمكنهم الذين السكان  نسبة

%100 

التغير  %20.8+نسبة
 

بأمان الغذائية المواد تخزين على  القدرة

%100 

التغير  %18.5+نسبة
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عبر45تطلق"البيئة"عنوان السمكية الثروة لمشاريع جديدة إلكترونية "زراعي"خدمة

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 43تكرار

جديدة45تطلق"البيئة" إلكترونية خدمة
عبر السمكية الثروة  "زراعي"لمشاريع

 

 واس-الرياض
والزراعة٬ والمياه البيئة وزارة دة45أطلقت جدي ة إلكتروني ة خدم

منصة ك"زراعي"عبر وذل السمكية٬ ثروة ال اريع مش تراخيص ل ٬
ي ف والمساهمة ا٬ أعماله ي ف الرقمي للتحول الوزارة سعي إطار في
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د والجه ت الوق ير وتوف ْدمات٬ الخِ ب طل وتسهيل ل٬ العم اءة كف ع رف
االحترازية اإلجراءات مع وتماشيًا بعد٬ عن التعامل عبر للمستفيدين

المملكة في المستجد كورونا فيروس  .لمكافحة
 

ر عب ة المطلق اإلضافية اإللكترونية الخِْدمات أن الوزارة٬ وأوضحت
ي" مل"زراع ي9تش ف مكي الس تزراع االس اريع لمش دْمات ِخ

و اه9البحار٬ المي في للروبيان السمكي االستزراع لمشاريع خِْدمات
و و9الداخلية٬ ار٬ البح ي ف ان الروبي تزراع اس اريع لمش ْدمات 9خِ

و الداخلية٬ المياه في الزينة أسماك تربية لمشاريع ْدمات9خِْدمات خِ
الداخلية المياه في المائية لألحياء االستزراع  .لمشاريع

 
ة الخدم ن م تفادة االس ى إل زارعين والم المستثمرين الوزارة٬ ودعت
رابط ال ى إل دخول ال بر :ع
https://eservices.mewa.gov.sa/web/login٬
تندات المس ديم وتق المنصة٬ ي ف للتسجيل ة المطلوب الخطوات واتباع
المجاالت ي ف تراخيص ال د وتجدي استخراج خِْدمات إلكمال الالزمة

تكاليف ودون وجيز وقت في  .المذكورة
 

ة منص دف ي"وته ات"زراع قطاع ي ف تفيدين المس ة خدم ى إل
ح وتتي ة٬ المملك ي ف ة الحيواني ثروة وال مكية الس ثروة وال ة الزراع
ص وتراخي ة٬ النباتي ثروة ال راخيص ت د وتجدي تخراج اس ة المنص
تراخيص ى إل إضافة السمكية٬ ثروة ال وتراخيص الحيوانية٬ الثروة
باستمرار الِخْدمات من المزيد إطالق على وتعمل المساندة٬ الخِْدمات

الوزارة ألعمال كاملة أتمتة إلى  .للوصول
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بلقرنعنوان ببشائر التحلية تدشين

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7121العددالكاتب 1تكرار

بلقرن ببشائر التحلية  تدشين

 

عمار:البشائر آل  سعد

لمحافظة ابع الت ائر البش ز مرك ي ف اه المي ة تحلي مشروع المنصرم األسبوع نهاية افتُتح
المالحظات ة لمتابع بي تجري بشكل الفترة هذه تشغيل وسيتم عسير٬ منطقة شمال بلقرن

الحيوي المشروع طريق عن السقيا تأمين وبدأ وجدت٬ إن المشروع في  .الفنية
 

اء٬ الكهرب محطة بجوار الفوهة طريق على البشائر مدينة شرق يقع المشروع أن يذكر
سكان ا3ويخدم وجميعه وشواص م وخثع ائر البش ي ه ة المنطق مال ش ة إداري ز مراك

بلقرن محافظة  .تتبع
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر االحتياجاتعنوان يكفى تحمالن":الحبوب.."المخزون باخرتين تفريغ قمح123بدء طن ألف

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

االحتياجات يكفى تحمالن":الحبوب.."المخزون باخرتين تفريغ بدء
قمح123 طن  ألف

اإلسالمي66استقبال جدة ميناء في واليوم باألمس بالدمام المؤّسس ميناء في طن  ألف

 

اإللكترونية سبق  الرياض-صحيفة

ة كمي تحمالن اخرتين ب غ تفري دأ ب إنه السبت٬ صباح للحبوب٬ العامة المؤسسة (قالت
ك)123 المل اء ومين المي٬ اإلس دة ج اء بمين ي األوروب أ المنش ذات ح قم ن ط ف أل

بالدمام  .عبدالعزيز
 

تقبال اس م ت ه أن األول٬ أمس ة٬ المؤسس "MV. GLORY TRADER"وأوضحت
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ة كمي ل تحم تي وال ح القم بواخر إحدى ك66وهي المل اء بمين ك وذل ح؛ قم طن ف أل
بالدمام  .عبدالعزيز

 

ي تكف ا أنه ة معلن دقيق ال ن م ودة الموج ات المخزون ن ع ة المؤسس فت كش ام٬ أي ل وقب
المملكة في المحلية  .االحتياجات

 

اعي االجتم التواصل بموقع الرسمي حسابها على تغريدة في المؤسسة تر"وبيّنت "توي
ة "قائل اهزة: والج ة بالمملك وب للحب ة العام ة المؤسس تودعات بمس دقيق ال ات مخزون

تبلغ بالسوق ة)1.8(للضخ زن س كي ة45مليون المنزلي وات العب بخالف م +كج
كافة المحلي االحتياج يغطي الذي اليومي  ".اإلنتاج

 

 

1 
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المستحقةعنوان األقساط يؤجل الزراعية التنمية أشهر6صندوق

الخبر الخبرالسبت-28/03/2020-05/08/1441تاريخ الزراعيةتصنيف التنمية صندوق أخبار

الرصد17348العددالكاتب 1تكرار

المستحقة األقساط يؤجل الزراعية التنمية  أشهر6صندوق

 

اللويش–الجزيرة  ماجد

تحقة المس اط األقس ل تأجي ة٬ الزراعي ة التنمي ندوق ص ن غيرةأعل الص آت للمنش
ن م أشهر٬ تة س لمدة العادية٬ والقروض وحتى1والمتوسطة ارس .أغسطس31م

م6لمدة ل تي ال داد بالس ة الملتزم نوي الس تحقاق االس ذات ود العق ع لجمي ك وذل أشهر٬
الفترة هذه قبل سابقا جدولتها إعادة تمت أن  .يسبق

 

لتخفيف ة الدول ود جه دعم دأ مب ن م انطالق أتي ي ذلك أن الزراعي الصندوق وأوضح
ى إل واطنين الم ا داعي ا٬ كورون ايروس ف ة مكافح ترة ف خالل واالقتصادي المالي األثر

إلكترونيا إجراءاتهم جميع إلنها الصندوق يتيحها التي الخدمات من داالستفادة بع عن
الرابط فروعه/https://e.adf.gov.saعبر لمراجعة الحاجة  .دون
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر خطرعنوان في العالمي الغذائي أكثر..األمن يشترون والمستوردون البيع يقيدون المصدرون

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد18905العددالكاتب 1تكرار

خطر في العالمي الغذائي البيع..األمن يقيدون المصدرون
أكثر يشترون  والمستوردون

 

كورونا فيروس تفشي بعد طوكيو أسواق أحد في واقية أقنعة يرتدون  »رويترز«..متسوقون
 رويترز-سنغافورة

م العال سكان خمس نحو خضوع مع المي الع ذائي الغ باألمن المتعلقة المخاوف تتزايد
أصاب الذي كورونا فيروس انتشار اتساع مع والتنقل الحركة على قيود أو عزل لحالة

من في470أكثر شخص بحياة200ألف وأودى  .ألفًا21دولة
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زع الف دافع ب راء الش ى عل اً تهافت اً تقريب يروس الف ابها أص تي ال دول ال ل ك هدت وش
مشهد وشاع ت٬ التوالي وورق ف التنظي رات مستحض ل مث ية أساس ة منزلي الحتياجات

ائع البض ن م ة الخالي اجر المت ف ض.أرف بع رك تتح أن ن م ق قل ك ذل ى إل اف يض
ك أرب ت وق ي ف كفايتهم لشعوبها لتضمن األساسية الغذائية المواد تدفق لتقييد الحكومات

اإلمداد سالسل العالمي الوباء  .فيه
 

ني الوط تراليا أس ك بن ي ف ي الزراع اد االقتص ير خب ل زيبي ن في ال "وق اس: الن دأ ب
بالقلق "وأضاف".يشعرون م٬: بالده ي ف وب الحب على يبقون المصدرين كبار بدأ إذا

ن م رة وف به باألساس العالم ألن رشيد وغير مفزع أمر إنه حقا٬ً المشترين ذلك فسيقلق
مصدر".الغذاء بر أك ع تاس تان٬ وقازاخس ألرز٬ ل مصدر بر أك ث ثال ام٬ فيتن واتخذت

دى م بشأن مخاوف وسط يتين األساس السلعتين هاتين بيع لتقييد خطوات بالفعل للقمح٬
محلياً  .توافرها

 

ة ثالث تمر ستس تجول حظر ترة ف ا لتوه الم٬ الع ي ف ألرز ل مصدر أكبر الهند٬ ودخلت
تية اللوجيس للخدمات وات قن دة ع ف أوق ا مم ابيع منتجي.أس اد اتح ا دع يا٬ روس ي وف

ا٬ ماليزي في النخيل زيت إنتاج وتباطأ الشمس٬ دوار بذور بيع تقييد إلى النباتية الزيوت
له منتج أكبر من.ثاني طن ون ملي ى إل احتياجه العراق أعلن االستيراد٬ صعيد وعلى

و ح حت250القم نص أن د بع األرز ن م ن ط ف ة"أل أزم ة زون"لجن المخ ادة بزي
الغذاء من  .االستراتيجي

 

ذاء الغ دادات إم تعطل من الزراعية المنتجات تجار قلق مجتمعة الخطوات هذه وأثارت
ضرورة  .بال

 

والقمح األرز من المجمع العالمي اإلنتاج بأن األميركية الزراعة وزارة بيانات -وتفيد
تداوالً األكثر المحصوالن د-وهما عن ام الع ذا ه ياً قياس توى مس األرجح على سيسجل

طن1.26 احتياجات.مليار ة تلبي هولة بس ه يمكن اج اإلنت ذا ه أن ات البيان رت وأظه
غ يبل قياسي توى مس ى إل ام الع نهاية في المخزونات وزيادة المحصولين من االستهالك

طن469.4  .مليون
 

أماكن ى إل ا إنتاجه اكن أم من للمحاصيل طبيعية تدفقات تفترض التوقعات هذه أن غير
للبدائل المعتادة الوفرة عن فضالً توقعات.استهالكها وسط األرز أسعار بالفعل وترتفع

الصادرات تقييد ارة.بزيادة تج شركات أكبر من بواحدة سنغافورة في بارز تاجر وقال
العالم في "األرز إغالق: ة حال ي ف والهند التصدير أوقفت فيتنام لوجيستية٬ مسألة إنها

مماثلة إجراءات تعلن قد  ".وتايالند
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أغسطس ذ من توياته مس ى أعل ى إل د تايالن ي ف ألرز ل ي القياس السعر ع 2013وارتف
للطن492.9ليبلغ  .دوالًرا

 

ام الع ي ف ذاء الغ أزمة وقت للطن دوالر األلف السعر ارتفعت2008وتجاوز دما عن
ق القل دافع ب الشراء ى عل التهافت ة ونتيج التصدير ى عل ود قي بسبب عار ال.األس وق

السنغافوري "التاجر في: حدث لما تكراراً نشهد أن المستبعد ناحية..2008من من
جداً كبيرة المخزونات حيث الهند في خاصة كافية٬ إمدادات به العالم  ".ألن
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر اآلبارعنوان من تعبأ محالة صهاريج

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد7121العددالكاتب 1تكرار

اآلبار من تعبأ محالة  صهاريج

 

الشهري:تندحة  عبدهللا

ة»الوطن«رصدت بالتعبئ وم تق المحالة٬ المياه لتعبئة ومرخصة مخصصة صهاريج
مشيط خميس محافظة شرق تندحة٬ بمركز اآلبار  .من

 
لـ ير عس اه مي ن م مصدر أوضح ا وطن«فيم ك»ال تل عن بالغات ت تلق اإلدارة أن ٬

ن م ا خلوه ن م د للتأك ا٬ بأبه اإلدارة بر مخت ى إل ا تحويله يتم وس ة٬ المخالف هاريج الص
ى إل تصل غرامة فرض ذلك يلي البكتيريا٬ أو الخطرة ك1000المواد مال ى عل لایر

 .الصهريج
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بالخفجيعنوان الحمراء حي في الصحي الصرف مياه لتجمع بحل يطالب مواطن

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

بالخفجي الحمراء حي في الصحي الصرف مياه لتجمع بحل يطالب  مواطن

 

اإلخبارية أبعاد  صحيفة

المالكي-الخفجي  عامر

 

لكه مش بسبب راء الحم بحي الخفجي في المنازل أحد مقابل الحي الصرف مياه تتجمع
اء أنح ي ف م دائ بشكل ة الملوث اه المي ع تجم ي ف تسبب ما الصحي الصرف تمديدات في

تقريباً أشهر ستة منذ  .الشارع
 

د يج م ول تمره مس الصحي الصرف اه مي ع م مشكلته أن الدوسري فهد المواطن ويذكر
ب ويطال ا حله ي ف الحاوالت ل ك تُجدي م ول نى المب ذا ه ي ف شقه مستأجر وهو حل لها
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خطر من ة الملوث اه المي ذه ه ببه تتس لما األمر كلف مهما حل بإيجاد المختصة الجهات
أرجاء في الكريهة الروائح وانتشار الشكل بهذا تجمعها من وإزعاج صحتهم على شديد

 .الشارع
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لتاريخ الصحفي 05/08/1441الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الخفجيعنوان الشارع:مياه وتطهير المياه بسحب وقمنا داخلية مشكلة

الخبر الخبراألحد-29/03/2020-05/08/1441تاريخ الردودتصنيف و الشكاوى

الرصد0العددالكاتب 1تكرار

الخفجي الشارع:مياه وتطهير المياه بسحب وقمنا داخلية  مشكلة

 

 

اإلخبارية أبعاد  صحيفة

المالكي-الخفجي  عامر

 

نشرته ذي ال ارع الش ير وتطه الصحي الصرف مياه بسحب بالخفجي المياه إدارة قامت
اإلخبارية« بعنوان»أبعاد خبراً اليوم الصرف“عنه اه مي ع لتجم بحل يطالب مواطن

بالخفجي الحمراء حي في  .“الصحي
ره للم ا عنه واطن الم الغ إب م وت ة داخلي كلة لمش ود يع بب الس أن اه المي إدارة رت وذك
صاحب ام قي ن لحي ت مؤق بشكل ا وحله الشارع وتطهير المياه سحب تم وأيضاً الثالثة٬

بحقه النظامية اإلجراءات إتخاذ يتم أو كامل بشكل المشكلة بحل  .العقار
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