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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الـعنوان الدورة اجتماع في المملكة وفد يرأس والزراعة والمياه البيئة وزير الخليجي31نائب التعاون للجنة

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 10تكرار

اجتماع في المملكة وفد يرأس والزراعة والمياه البيئة وزير نائب
الـ الخليجي31الدورة التعاون  للجنة

 
 
 

 

 واس-الرياض
المشيطي هالل ن ب منصور المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير نائب معالي ترأس

الـ دورة ال اع اجتم ي ف ة المملك د وف س٬ س31أم مجل دول ل ي الخليج اون التع ة للجن
العربية الخليج لدول  .التعاون

 
األمن ق تحقي بل وس األعضاء٬ دول ال ي ف الزراعي القطاع دعم سبل االجتماع وناقش
اوي والتق ذور الب ام نظ ديل بتع ة المتعلق وعات الموض ن م دد ع ى إل افة إض ذائي٬ الغ
ة النباتي ة الوراثي وارد الم إدارة ام ونظ د٬ الموح ي الزراع ر الحج ام ونظ تالت٬ والش
ة الوراثي لألصول ي خليج ك بن اء إنش ترح مق ب جان ى إل د٬ الموح والزراعة ة لألغذي
المنتجات ى عل ة البيني اجر المح ي ف ة المطبق الزراعي ر الحج رسوم اء وإلغ ة٬ النباتي
دول ج ى عل ة المدرج وعات الموض ن م ك ذل ير وغ ني٬ الوط أ المنش ذات ة الزراعي

 .االجتماع
 

ي الغذائ ن األم ق تحقي ة أهمي د تأكي ا منه التوصيات٬ ن م دد ع ى إل ون المجتمع وخلص
ة برئاس ين المختص ن م ق فري كيل وتش س٬ المجل دول ل ة الطبيعي وارد الم تدامة واس
اء اإلبق ى إل إضافة ة٬ الوراثي لألصول خليجي ك بن اء إنش حول تصور إلعداد المملكة
ذات ة الزراعي ات المنتج على البينية المحاجر في المطبقة الزراعي الحجر رسوم على
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الوطني  .المنشأ
 

ام نظ رت وأق ورة٬ والمحظ دة المقي دات المبي وائم ق ى عل اء األعض دول ال ت وافق ا كم
اع بالقط ة البيطري آت للمنش ادي االسترش دليل ال دت واعتم دث٬ المح ري البيط ر الحج
راض األم ة لمكافح االسترشادية الخليجية الخطط إقرارها إلى إضافة المحدث٬ الخاص

بها العمل وبدء  .الحيوانية٬
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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئي“عنوان االلتزام على الرقابة كبيرة”مركز فاعلة..مهام وأدوار

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

اسرةالكاتب الرصد3425العددفيصل 1تكرار

البيئي“ االلتزام على الرقابة كبيرة”مركز فاعلة..مهام  وأدوار

 
 
 
 
 
 
 
 
 

أسره.د عبدالرحمن بن فيصل  م
 

اع ة"قط ا"البيئ قيادتن ن م وى قص ة وبعناي ير كب ام باهتم ى يحظ زة٬ العزي ا بالدن ي ف
سعود٬ آل دالعزيز عب بن سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم سيدي برئاسة الرشيدة٬
دالعزيز٬ عب ن ب سلمان بن محمد األمير الملكي السمو صاحب األيمن٬ وساعده وعضده

الدفاع وزير الوزراء مجلس رئيس نائب العهد هللا-ولي ذه-يحفظهما ه توِّجت د ولق
المملكة رؤية بسعي الكبير٬ واالهتمام الكريمة ة2030الرعاية بيئي تدامة اس لتحقيق ٬

ى عل ة بالموافق ذلك وك ة٬ البيئي السالمة ي ف ة متقدم ة"ومستويات الوطني تراتيجية االس
دمتها٬"للبيئة مق ي وف ا منه تي وال القطاع٬ ذا به الخاصة ات التنظيم من عدد وصدور ٬

ام الع ي ف ريم ك ملكي ر أم م1437صدور اس ديل بتع يقضي ٬ ة"هـ الزراع "وزارة
"ليكون والزراعة: والمياه البيئة بنشاطي"وزارة ة المتعلق والمسؤوليات المهام ونقل ٬

ي ف والزراعة اه والمي ة البيئ ؤون ش ى عل اإلشراف دف به ك وذل ا؛ إليه اه والمي ة البيئ
منها وكاالت عّدة تضم أن وعلى األفضل٬ نحو وتطويرها البيئة(المملكة  )وكالة

 

ذه به رتبط ي أن ى وزارة"وعل ية"ال شخص ذات ة عام ركات وش ات مؤسس دة ع
منها "اعتبارية٬ ة: البيئ ة وحماي لألرصاد ة العام ة صدور"الهيئ أيًضا ا ومنه ابقًا٬ س

على الكريمة البيئة"الموافقة بتاريخ"نظام على19/11/1441الجديد٬ المبني هـ٬
اريخ بت الصادر الوزراء مجلس يرة16/11/1441قرار كب ود جه ن م يره وغ ٬ هـ

 .ومقدرة
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ام ئي"قي البي تزام االل ى عل ة للرقاب ني الوط ز اه"المرك والمي ة البيئ وزارة ل ابع الت ٬

عبان ش في الوزراء مجلس بموافقة تأسس والذي لشهر1440والزراعة٬ ق المواف هـ
ل ة-م2019أبري والهيئ ة٬ البيئ ة وحماي اد لألرص ة العام ة الهيئ اء إلغ د بع ك وذل

رجب شهر في الفطرية٬ للحياة ارس1440السعودية م لشهر الموافق -م2019هـ
بجانب الكبرى العناية هذه يُجسِّد ة"٬ ن"البيئ م ة مهم ة حلق ل يُمث ه٬ نفس ت الوق ي وف ٬

االهتمامات هذه سلسلة  حلقات
 

واألرصاد٬ ة البيئ بقطاعي المختصة ز المراك ن م ة لمجموع يرة كب إضافة كِّل يُش كما
ا منه تي (وال ي: النبات اء الغط ة لتنمي ني الوط ز والمرك اد٬ لألرص ني الوط ز المرك

ة الفطري اة الحي ة لتنمي ني الوط ز والمرك حر٬ التص ة ا)ومكافح وفقً ئت أُنش تي وال ٬
البيئة لقطاع التابعة الوطنية المراكز إنشاء لخطة وكذلك منها٬ بكل الخاصة  .للتنظيمات

 

 
ئي" البي تزام االل على للرقابة الوطني ة٬"المركز والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ل ع يتب

ورات تط هدت ش تي وال لي٬ الفض ن عبدالحيس ن ب دالرحمن عب دس المهن الي مع ادة بقي
ام ع ي ف ا أموره ام زم ه معالي ي تول ذ من ة٬ ملموس ة ام1436نوعي لع ق المواف هـ

هذا2015 ومهام وأعمال الغامدي"المركز"م٬ عيد س ن ب ي عل دس المهن وده يق الذي
ي ف ة المتمثل ه رؤيت من ق تنطل ذي٬ تنفي رئيس "ك ي: البيئ تزام االل ي ف ادة الّري ق تحقي

ودة ج ين وتحس ة التنموي ات القطاع ار ازده ي ف اهمة والمس ة٬ البيئ تدامة اس ز لتعزي
ي"الحياة ف تتلّخص تي ال الته رس ن م وأيًضا ٬" اء: لالرتق األطراف ع جمي ع م ل العم

اد واإلرش ة الرّقاب ز وتعزي ئي البي م والتّقيي وث التّل د رص الل خ ن م ئي٬ البي االلتزام ب
 ".البيئي

 

ة الحكومي ير وغ ة الحكومي ات والجه راد األف ى عل ة الرقاب ل تفعي ى إل دف يه ا كم
ر والمعايي وائح والل ة باألنظم تزام االل لضمان وذلك مباشرة؛ المملكة في والمشروعات

ه في ل العم تنظيم وأنظمة لوائحه تنصُّ كما وذلك المعتمدة٬ البيئية لّ.واالشتراطات ولع
ه مهام رز أب ن (م ئي٬: البي تزام واالل ة للرقاب روعات ومش رامج وب ادرات مب ع وض
تنفيذها  .ومتابعة

 

ذها تنفي ومتابعة للعمل٬ تنفيذية خطط والضوابط.ووضع ايير والمع اييس المق تراح واق
ا٬ وتقويمه ة٬ البيئي اط األوس جودة ورصد باختصاصه٬ يتعلق فيما البيئية واالشتراطات

وث التل ومستويات مصادر ة.ومراقبة المتعلق ة البيئي والتصاريح تراخيص ال وإصدار
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عة الخاض وارئ الط االت لح تجابة االس ادة وقي ب التأه ط خط داد وإع اته٬ باختصاص
ة العالق ذات االت المج ي ف ة التدريبي برامج ال ة وإقام ذها٬ وتنفي اته٬ الختصاص
ارير٬ والتق الدراسات داد وإع ة المهني ة التدريبي برامج ال بعض اد واعتم باختصاصاته٬

اإلرشاد نشاطات مهام)وتنظيم من وغيرها ٬. 
 

 
ة" البيئي ائف الوظ وطين تهدفات"ت مس م أه د أح دُّ يُع ى"٬ عل ة للرقاب ني الوط ز المرك

ئي البي تزام ة"االل النوعيّ الخدمات ب جان ي ف تدامة االس ق لتحقي ك وذل تراتيجية؛ االس ٬
ة المملك ة رؤي ق يحق وبما بيئًيّا٬ حرص2030والمتخصصة دف٬ اله ذا ه ق ولتحقي ٬

ة"المركز" مزاول ا له المرخصة آت المنش ع وجمي ارية االستش ب للمكات ماح الس ى عل
ا انطالقً ك وذل ابقة٬ س برات خ أي دون السعوديين المواطنين بتوظيف البيئية٬ األنشطة

هذه أن والمنشآت"من والخبرات"المكاتب المعرفة نقل على قادرة خبرة بيوت تعتبر ٬
خالل من ك وذل م٬ مه وطني واجب ق تحقي في واإلسهام الشابة٬ الوطنية الكوادر لهذه

والخاص األهلي القطاع مع الشراكات  .بعض
 

 
ة لالئح اظر الن ئي"إن البي تزام االل ى عل ة للرقاب الوطني ز الصادرة"المرك ة التنفيذي

رم مح شهر ي ف ة والزراع اه والمي ة البيئ ر وزي الي مع ن م ق1443بقرار المواف هـ
سبتمبر يلحظ2021لشهر احلية٬ والس ة البحري ة للبيئ المستدامة باإلدارة والمتعلِّقة م٬

ة نقي بحرية بيئة على للحفاظ الصادق وسعيها المملكة حكومة حرص بجالء تعكس أنها
ة مجموع أرست قد أنها كما البيئي٬ التدهور من ومصانة التلوث٬ من وخالية ومستدامة
دهور الت ن م والساحلية البحرية البيئة حماية تكفل التي والضوابط واألحكام القواعد من
والمنطقة للمملكة اإلقليمي والبحر الداخلية المياه في سواًء بها٬ اإلضرار ومنع والتلوث
ة متابع اة مراع مع القاري٬ الجرف في أو الخالصة االقتصادية المنطقة في أو المتاخمة
ة٬ المملك ا عليه صادقت تي ال ة واإلقليمي الدولية االتفاقيات عليه نصت ما وإنفاذ تطبيق
داد إع تضمنها ب بجان والتلوث٬ التدهور من والساحلية البحرية البيئة بحماية والمتعلقة
داد إع ى إل افة باإلض ة؛ بالمملك ة المائي اط األوس ي ف وث التل د لرص امج برن ذ وتنفي
إعداد وكذلك الشوائب٬ اللتصاق المقاومة بالنظم المتعلقة البيئية واالشتراطات الضوابط
د وتجدي إلصدار والضوابط واالشتراطات البحرية٬ بالوسائط الخاصة البيئية الضوابط
د يؤكِّ ذي ال ر األم والساحلية٬ البحرية البيئة في لألنشطة البيئية والتصاريح التراخيص
وابط الض ع وض ى عل رص والح زة٬ العزي ا بالدن ي ف ة البيئ ب بجان ام االهتم م حج

د تُجسِّ ا كم ا٬ عليه اظ بالحف ة الكفيل ات ع-والتنظيم الواق أرض ى ام-وعل االهتم
دات والتعه ات بااللتزام ة المملك اء وف ى عل ل العم دعم ب اظم ة"المتع ة"البيئي الدولي
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اءة كف ع ورف ة٬ البيئي اط األوس تلوث من الحد عبر البيئي بااللتزام واالرتقاء واإلقليمية٬
ة٬ البيئي ات التقني ي ف ي الرقم التحول م ودع ال٬ الجم ذا ه ي ف والتنظيمي الرقابي األداء

المؤسسي التميز وتحقيق االبتكار٬  .وتحفيز
 

التوفيق ولي  ...وهللا
 

————————— 

 
أم* ة بجامع اإلسالمية ارة والعم ة الهندس ة بكلي اه والمي ة البيئي ة الهندس اعد مس تاذ أس

 القرى
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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر مؤامرةعنوان األوزون !ثقب

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

الغنامالكاتب الرصد17627العددعبدهللا 1تكرار

مؤامرة األوزون  !ثقب
 

 

الغنام  عبدهللا

ا م أصال يعرف ال البعض ن ولك األوزون٬ ب ثق كلة مش عن آخر إلى وقت من نسمع
األوزون(هي ذا)طبقة ه وراء السبب ا وم ا؟ به البشر ة عالق ا وم دتها؟ فائ هي وما ؟

 .الثقب؟
 

مى تس األرض ول ح ة طبق اك هن ة البداي ي ن)األوزون(ف م األرض ي تحم ي وه ٬
الشمس ضوء مع تنبعث تي ال البنفسجية فوق باإلنسان.األشعة ضارة األشعة ذه وه

أيضا ادة.والنباتات وزي للعيون٬ وأضرارا لإلنسان٬ المناعة جهاز في خلال تسبب فهي
الجلد بسرطان لإلصابة ق.االحتمالية تخل البنفسجية وق ف فاألشعة للنبات٬ بالنسبة وأما

تسمى صبغة على الكلوروفيل(ضررا أو ذائي٬)اليخضور الغ ن األم ى عل ر يؤث مما ٬
اإلنتاجية  .والقدرة

 
الكيميائية بالصيغة األوزون بين)O3(وطبقة ما جوي ارتفاع على 40-10(وهي

األرض)كم سطح ازات.فوق الغ لبعض ان اإلنس ل قب ن م رط المف تخدام االس وبسبب
ة الطبق ذه ه ي ف ب ثق إلى ذلك أدى الجو في ذه.وإطالقها ه ة أمثل ن ور٬:وم الكل از غ

ون الكلوروفلوركرب ات ات٬(ومركب البخاخ ب عل ات٬ والثالج ات المكيف ي ف تخدم تس
التنظيف الحريق(والهالونات).وأدوات الغازات)طفايّات من  .وغيرها
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الكيمياء في درس إلى المقال يتحول ال حتى الشرح في أكثر أتعمق أن أريد ولكن!وال

ع م م ث العشرين رن الق ة بداي ذ من ة طويل لفترة اإلنسان استخدمها غازات هناك ببساطة
ب الثق ذا ه على العالم صحا الماضي القرن من السبعينيات ون.بداية يطلق اء العلم دأ وب

الدول جميع إلى ذه.تحذيرات له عالمي يوم هناك يكون أن قررت األمم هيئة أن وحتى
ويسمى األوزون(األزمة٬ طبقة لحفظ الدولي يوافق)اليوم ذا.سبتمبر16والذي وله

الشهر ذا ه ي ف ه عن نتحدث نحن ام.السبب ع ي ة1994وف العام ة الجمعي ت أعلن م٬
ى عل ع التوقي اريخ بت احتفاالً مونتلایر«عنه ول ذه»بروتوك له تنفدة المس واد الم أن بش

 .الطبقة
 

وليست ة حقيق ألة المس أصبحت أن د بع م البعض(ث زعم ي د ق ا كم رة وبحسب)مؤام
م األم ة لهيئ مي الرس ع ب«:الموق ثق أن ب ة الجوي اد لألرص ة العالمي ة المنظم ادت أف

الي الح ام الع الل خ ه ذروت غ بل ي الجنوب ب القط وق ف بح)م2020(األوزون ليص ٬
األخيرة السنوات في الثقوب أكبر من  .»واحدا

 
ود عق ة ثالث ذ من ت انطلق د فق ام٬ وباألرق التحليالت ب دا ومؤي واقعا أمرا أصبحت وألنها
أجل ن م الم٬ الع دول معظم ا عليه ووقعت بروتوكوالت ت وكتب دولية٬ مؤتمرات عدة
ة الطبق ذه ه ى عل ر تؤث أو تنفذ تس ال دائل ب تخدام اس ذلك وك الضارة٬ ازات الغ من الحد
عام بشكل والطبيعة الفطرية والحياة اإلنسان حياة على تحافظ والتي الجو٬ من  .المهمة

 
البعض يتساءل الوعي:وقد ن م أوال د الب ه أن والواقع القصة؟ هذه في كفرد دوري ما

مثل:وثانيا.والمعرفة أجهزة شراء ا:عند أنه ن م التأكد وغيرها والمكيفات الثالجات
صحيحة بطرق يكون القديمة األجهزة من التخلص وأيضا المضر٬ غير الغاز تستخدم

والبيئة اإلنسان  .لحمية
 

م حج ادة زي ن وم دهور الت ن م ة الطبق ذه ه اذ إنق ن يمك وحتى الدول٬ مستوى على وأما
تنفيذ تم مونتلایر(الثقب٬ للتخلص)بروتوكول ني زم جدول ق طري عن األمر لتدارك

عام بحلول الضارة المركبات من ام)م2030(التدريجي ع وفي المتقدمة٬ البلدان في
ة)م2040( النامي البلدان ى.في عل ا أمن ثر أك ة غازي دائل ب تخدام اس يجري ذلك وك

تطويرها في واالستمرار األوزون٬  .طبقة
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د واح آن ي ف كلة والمش ل الح ن م زء ج ر كبش ن ن!ونح م د الب وم٬ العم ه وج ى فعل
أفضل ا ولكنه بيا٬ نس ى أغل ون تك د وق ة٬ عالي اءة كف ذات زة أجه شراء ى عل الحرص

الطويل المدى على االستهالك عند تهالكا.اقتصاديا اس ل أق ب الغال ي ف جودة ى واألعل
البيئة على الحفاظ في وتساهم  .للطاقة٬

 
األجهزة هذه مثل استخدام على الحرص أن ذلك إلى ة(أضف العالي اءة الكف هي)ذات

أفضل غازية بدائل على تحتوي الغالب  .في
 

البيئة على وحفاظا واإلنفاق٬ التدبير حسن ومن المجتمعي٬ الوعي من جزء هو ودورنا
الكل من جزء الفرد  .ألن

 
abdullaghannam@ 
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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر للعقارعنوان العيني التسجيل ونظام تفاهم مذكرات لمناقشة اجتماعين تعقدان الشورى مجلس في والخدمات المياه لجنتا

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

اجتماعين تعقدان الشورى مجلس في والخدمات المياه لجنتا
للعقار العيني التسجيل ونظام تفاهم مذكرات  لمناقشة

 

 واس-الرياض
ة والبيئ والزراعة اه المي ة لجن دت الشورى-عق س بمجل ة المتخصص اللجان دى -إح

سعود دكتور ال ة اللجن س رئي س المجل عضو برئاسة المرئي االتصال عبر لها اجتماًعا
دول ج ى عل ة المدرج وعات الموض ن م ددًا ع ه خالل ت استعرض ي٬ الرويل ي ليل ن ب

حيالها المجلس يراه ما واتخاذ لمناقشتها للمجلس لرفعها تمهيداً  .أعمالها
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االجتماع خالل اللجنة اللجنة-ودرست أعضاء المجلس أعضاء فيه شارك عدًدا-الذي
خطوط وصيانة وتشغيل اه المي تحلية تقنيات مجاالت في والتعاون التفاهم مذكرات من
ي ف حيالها تقاريرها لتقديم تمهيًدا الصديقة٬ الدول من عدٍد مع البيئة مجال وفي األنابيب

القادمة  .المدة

ا له اع اجتم ي ف الشورى بمجلس والخدمات واإلسكان الحج لجنة ناقشت ثاٍن جانب من
ن ب ن أيم دكتور ال ة اللجن س رئي س المجل عضو برئاسة ي المرئ االتصال بر ع عقدته
وتقديم لدراسته المجلس من للجنة أحيل الذي للعقار٬ العيني التسجيل نظام فاضل صالح

القادمة المدة في حياله رأيها المتضمن  .تقريرها

ا بم النظام مواد في ورد ما أبرز االجتماع خالل اللجنة أعضاء المجلس أعضاء وبحث
امالت للمع ة القانوني ة الحماي ى عل ويساعد ق٬ دقي بشكل العقار بتوصيف االلتزام يحقق
ذا ه ة تنمي دعم وي اري العق السوق ة ثق ى عل ا إيجاًب ينعكس ا مم العقارات على تتم التي

 .القطاع

ق وف ا له ة المحال للموضوعات الشورى س مجل ي ف المتخصصة اللجان دراسة وتأتي
باختصاص يتصل ما كل ومناقشة دراسة في المجلس ولوائح نظام وفق الختصاصاتها
دوَري ن م ا انطالق ة٬ وأنظم اون وتع اهم تف ذكرات وم نوية س أداء ارير تق من لجنة كل

والتشريعي الرقابي  .المجلس
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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العامة10عنوان الصحة تهدد بطريقة النفايات لمعالجة سجناً سنوات

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

العامة10 الصحة تهدد بطريقة النفايات لمعالجة سجنًا  سنوات

إلى تصل لایر30الغرامة  مليون

 

 

 جدة-المدينة

أو ا٬ معالجته أو ا حرقه أو النفايات بتخزين يقوم من كل عقوبة النفايات إدارة نظام حدد
ى عل ضرراً أو ة العام الصحة على خطراً تشكل طريقة بأي منها التخلص أو إغراقها

ى عل د تزي ال دة م جن الس مل لتش ة٬ ى)10(البيئ عل د تزي ال ة وبغرام نوات 30س
وبتين العق اتين ه بإحدى أو لایر٬ ون ي.ملي ف اء واالدع ق التحقي ة العام ة النياب ى وتتول

المختصة المحكمة أمام إليها المشار  .المخالفات
 

باآلتي القيام ولها إليها المشار المخالفات في النظر المختصة المحكمة  :وتتولى
 
عليها-1 المنصوص العقوبات  .إيقاع
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المخالفة-2 محل المضبوطات بمصادرة  .الحكم
 
ى-3 عل د يزي ال بما مخالفته في المخالف فيه يستمر يوم كل عن غرامة 10(فرض

دده%) يح ذي ال اريخ الت ن م ة الغرام ذه ه اب احتس دأ يب أن ى عل ة الغرام غ مبل ن م
 .الحكم
 
العود-4 حال المخالف على الموقعة الغرامة ى.مضاعفة إل اد ع ن م ل ك داً عائ د ويع

خالل المخالفة القطعية)ثالث(ارتكاب الحكم اكتساب تاريخ من  .سنوات
 
ي-5 ف الف المخ ة نفق ى عل ملخصه نشر ى عل النص بالعقوبة الصادر الحكم تضمين

رب أق ي فف صحيفة ه إقامت مكان في يكن لم فإن إقامته٬ مكان في تصدر محلية صحيفة
ة المرتكب ة المخالف وع ن بحسب ك وذل مناسبة٬ أخرى وسيلة أي في نشره أو له٬ منطقة

القطعية الحكم اكتساب بعد نشره يكون أن على وتأثيرها٬  .وجسامتها
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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر التربةعنوان وتجريف الرمال بنقل لقيامهما البيئة لنظام مخالفَين تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 23تكرار

لقيامهما البيئة لنظام مخالفَين تضبط البيئي لألمن الخاصة القوات
التربة وتجريف الرمال  بنقل

 
 

 

المكرمة  واس-مكة
ل بنق ا لقيامهم ة البيئ ام لنظ الفَين مخ واطنَين م ئي البي ن لألم ة الخاص وات الق بطت ض

المكرمة مكة منطقة في تصريح دون التربة وتجريف  .الرمال
 

جرى ه أن المالكي٬ رائد الرائد البيئي لألمن الخاصة للقوات الرسمي المتحدث وأوضح
الَفين٬)4(ضبط للمخ ا ملكياته ود تع ة٬ الترب ف وتجري ال الرم ل نق ي ف تُستخدم آليات
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المختصة الجهات من بحقهما النظامية اإلجراءات  .وُطبَِّقت
 

أو ة البيئ ى عل داًء اعت ل تمث حاالت أي عن الغ اإلب ى عل ع الجمي المالكي الرائد وحّث
الرقم على الفطرية و)911(الحياة اض٬ والري ة المكرم ة مك تي (و)999(بمنطق

المملكة)996 مناطق جميع  .في
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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه:بالفيديوعنوان فاتورة قيمة ارتفاع سبب عن مفاجأة يكشف هذا..مختص من “األمر“ويحذر

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

فاتورة:بالفيديو قيمة ارتفاع سبب عن مفاجأة يكشف مختص
هذا..المياه من  “األمر“ويحذر

 
 

 التحرير-متابعات

اتورة ف ة قيم اع ارتف أسباب ن ع باكة٬ الس ي ف ة بالتوعي م مهت التركي ه عبداإلل ف كش
الخزانات من المياه تسرب مشاكل وأبرز  .المياه٬

 

اة”التركي“وقال قن ي ف واره ح الة“خالل أن”:”الرس فنا اس%70اكتش الن ن م
الفاتورة في مشكلة توجد وال التهريبات في مشكلة  .”لديهم

 

مشكلة”:وأضاف فعليا ولكن معالجتها ويمكن بالقراءة متعلق الفاتورة في جزء هناك
عندنا موجودة  .”التهريبات
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د”:وتابع بع ا وم داد الع قبل ما مرحلة أي المياه توريد شركة تبع تكون تهريبات هناك
نفسه الشخص مسؤولية هو  .”العداد

 

تطرد زان”:واس الخ ي ف ون تك ات التهريب ن م يرة كب بة داد..نس الع ن م ورة والماس
ن م ون تك د ق الخزان ى عل تركب تي ال والعوامة تهريبات أحيانا فيها يكون قد للخزان

سيئة  .”نوعية
 

ان“:واختتم ك إذا ا عم ة مختلف بطريقة العداد يحسبها بسيطة بكميات المياه تنزل عندما
عالي  .”التدفق

 

الفيديو  شاهد

https://al-marsd.com/wp-content/uploads/2021/09/bb9Gd-vxiUw_S1pl2.mp4?_=1 
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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر الشماليةعنوان الحدود براري من المنقرضة الفطرية الكائنات أبرز على تعرف

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

الشمالية الحدود براري من المنقرضة الفطرية الكائنات أبرز على  تعرف

الختفائها أدت الصيادين  بنادق

 

التومي  عرعر-عويد

ات الحيوان ن م د بالعدي ج تع مالية الش دود الح ة منطق راري ب ت كان مضت نوات س قبل
ة لكثاف نظراً ة الهائل بأعدادها وترى وعرضاً طوالً أراضيها تجوب كانت التي الفطرية

بانقراضها تسببت الصيادين بنادق أن إال النباتي٬  .غطائها
 

لـ العنزي٬ عايد بن مطر التاريخي٬ الباحث ات"سبق"وأوضح الحيوان ذه ه رز أب أن ٬
ي ف دت رص دامها أق ار آث ر آخ أن ًا مبين ي٬ العرب ا المه ي ه ة المنطق ن م ة المنقرض

العام في النفود  .م1954صحراء
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العربي"وأما العام"النعام في المنطقة عن توارت أماكن1914فقد ى عل وسميت م٬
النعام"تواجدها النعام"و"رجم  ".قزير

 

"وأضاف ا: عليه وسمي ة المنطق ي غرب اد الَحم راري ب في تنتشر كانت أيضاً الوعال
طريف في التعدينية الشمال وعد مدينة عليه بنيت الذي وعال أم  ".جبل

 

ري"و العف بي ة"الظ منطق ه تعايش اكن أم ى عل ق أطل د وق ة المنطق ي ف راً حاض ان ك
عرعر"عفيراء" في تقع  .التي
 

ائًال ق نزي الع م ي:واختت ف ًا تنوع هد تش ت كان مالية الش دود الح ة منطق حارى ص إن
ر غي الصيد أن إال ة الفطري الكائنات لهذه جاذبة بيئة منها جعل ما والنباتات التضاريس

المنطقة عن زوالها في سبباً كان  .المنتظم
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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر إلىعنوان البلديات من جدة في العامّ النفع أسواق »البيئة«نقل

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3734العددالكاتب 1تكرار

إلى البلديات من جدة في العاّم النفع أسواق  »البيئة«نقل

 

التحرير|جدة●  فريق

ة المملك ي ف ام الع ع النف أسواق مستوى وعلى جدة محافظة في العام النفع أسواق انتقلت
ات أمان ي ف ة ممثل كان واإلس ة والقروي ة البلدي ؤون الش وزارة ن م عودية٬ الس ة العربي

والزراعة والمياه البيئة وزارة إلى  .المناطق

قناة الصادر"اإلخبارية"وأوضحت رار الق ى عل بناًء ذلك يأتي ذلك أن لها٬ تقرير في
رقم الوزراء مجلس بتاريخ712من  .هـ9/11/1441الصادر

 

القناة "وأضافت ى: إل ت انتقل ث حي دة٬ ج محافظة ي ف ام الع ع النف أسواق نقل تم حالًيا
تالم االس ة مرحل ي ف اآلن ونحن ا٬ تقريًب بوعين أس قبل والزراعة والمياه البيئية وزارة

الوزارة وفرع جدة أمانة بين  ".والتسليم
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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر البيئةعنوان وزارة مع اتفاقيتها تفعّل فيصل بن الرحمن عبد اإلمام جامعة

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

البيئة وزارة مع اتفاقيتها تفّعل فيصل بن الرحمن عبد اإلمام  جامعة

 

 واس-الدمام
الربيش محمد بن عبدهللا الدكتور فيصل بن عبدالرحمن اإلمام جامعة رئيس معالي عقد
ا٬ فقيه راهيم إب امة أس دكتور ال ة للبيئ ة والزراع اه والمي البيئة وزارة وكيل مع اجتماعاً

ة للبيئ ة الوطني ز للمراك ذيين التنفي اء النباتي(والرؤس اء الغط ة لتنمي ني الوط ز المرك
ي الوطن ز والمرك ئي٬ البي تزام االل ى عل ة للرقاب الوطني ز والمرك التصحر٬ ة ومكافح

النفايات إلدارة الوطني والمركز الفطرية٬ الحياة لتنمية الوطني والمركز  ).لألرصاد٬

ن بي ت ُوقع تي ال ة االتفاقي ل لتفعي اء ج اع االجتم ذا ه أن الجامعة رئيس معالي وأوضح
ي يأت ة للبيئ ة الوطني ز والمراك ة للبيئ وزارة ال ة وكال ع م ة االتفاقي ل تفعي وأن الطرفين
ن م أن ى إل يرا مش ئي٬ البي ب بالجان ق يتعل ا فيم ة المملك ذلها تب تي ال ود للجه تمرارا اس
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ي ف ة البيئي ا اهتماماته ة للجامع إن ف ك ذل ع م يا وتماش البيئي٬ الوضع الرؤية مستهدفات
والهندسة البيئة بصحة تتعلق ببرامج سابقا الجامعة استثمرت حيث األكاديمية٬ مجاالتها
وزارة ال ة وكال ع م ل تتكام ات االهتمام هذه وكل البيئي والعمران البيئية والعلوم البيئية

التعاون مجاالت تفعيل في  .للبيئة

د العدي ديها ل ة الجامع أن ا فقيه الدكتور للبيئة والزراعة والمياه البيئة وزارة وكيل وبيّن
اث األبح دد وع رات والمؤش ة والطلب اديمي األك ادر الك ي ف يز والتم ات اإلمكاني ن م
ي ف ا معه اون للتع دة عدي فرصا هناك أن إلى النظر الفتا األكاديمية٬ والبرامج واألقسام
من الجامعة لدى ما على واالطالع التفاهم مذكرة لتفعيل والتعاون بالبيئة تتعلق مجاالت
ث بح و ة للبيئ ة الوطني ز والمراك ة البيئ تراتيجيات بإس ف وللتعري ط٬ وخط ات إمكاني

وتفعيلها التعاون  .فرص
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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر في1826عنوان ودحال المملكة«كهفا »أطلس

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

في1826 ودحال المملكة«كهفا  »أطلس
 

 

 جدة-المدينة

ة والزراع والمياه البيئة وزارة ة«أصدرت المملك ي ف دحول ال س بهدف»أطل ك وذل ٬
ة٬ الجوفي اه المي مصادر ة تنمي ي ف ا منه واالستفادة والدحول٬ الكهوف وتصنيف حصر

سياحياً  .واستثمارها
 

حصراً تضمن س األطل أن يباني الش دالعزيز عب دكتور ال اه للمي الوزارة وكيل وأوضح
لـ ي1826وتصنيفاً ف ز يترك دحول وال الكهوف من عدد أكبر أن وذكر ودحال٬ً كهفاً

غ ويبل الشرقية٬ ة بـ680المنطق مالية الش الحدود ة منطق ا تلته ة٬542 لطبيع ك وذل
المنطقتين وطبوغرافية الجيرية الصخور  .تكوين

 
د يوج ا ات152كم دراس ي ف ا منه تفاد يس د ق ة واألودي ة المائي ارف المص ي ف
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د يوج ا بينم ة٬ الجوفي ات الخزان ة لتغذي روعات ة109ومش جاذب ول ودح وف كه
منها و56للسياحة٬ السياحة٬ وزارة عليها للسياحة53تشرف مقترحة مواقع  .تعتبر
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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر صافرعنوان النفط ناقلة انفجار أو تسرب جراء مخاطر من يحذّر اليمني اإلعالم وزير

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

صافر النفط ناقلة انفجار أو تسرب جراء مخاطر من يحّذر اليمني اإلعالم  وزير

حقيقي ضغط لممارسة األمن مجلس في العضوية دائمة الدول دعا
الحوثي ميليشيا  على

 

السعودية األنباء  عدن-)واس(وكالة

أو تسرب جراء يكة وش ة كارث اطر مخ ن م اني اإلري معمر اليمني اإلعالم وزير حّذر
النفط ناقلة انفجار أو ام٬غرق الخ ط النف ن م ل برمي ون ملي من أكثر تحوي التي صافر

ة بمدين ى عيس رأس اء مين ة قبال ية يوالراس الحوث يا ميليش يطرة لس ع الخاض دة الحدي
أعوام سبعة منذ صيانة أي دون إيران٬ من المدعومة  .اإلرهابية

 
الرسمية اليمنية األنباء لوكالة تصريح في اإلرياني كامل)سبأ(وحمّل الحوثي ميليشيا

راء ج ة المحتمل ة الكارثي انية واإلنس ادية واالقتص ة البيئي رار األض ن ع ؤولية المس
دة المتح م لألم ابع ت ني ف ق فري وصول ام أم ل والعراقي ات العقب وضع ي ف تمرارها اس
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تزاز واالب غط للض أداة تخدامها واس ة٬ للناقل ة أولي يانة وص ص فح ة عملي راء إلج
ومادية سياسية مكاسب وتحقيق  .والمساومة

 
ا أطلقته تي ال ذيرات بالتح ه اكتراث دم وع دولي ال ع المجتم مت ص تمرار اس تغرب واس
وعدم ا٬ حوله نفط بقع وظهور ومحركاتها الناقلة هيكل تآكل من وخبراء أبحاث مراكز
ة٬ والمماطل التعطيل في واستمرارها اإلرهابية الميليشيا تعنت حيال إجراءات أي اتخاذ

الكارثة وقوع لحين الدولي التخاذل هذا استمرار مدى عن  .متسائالً
 

للبحر اطئة والمش ن األم س مجل ي ف العضوية ة دائم دول ال اليمني اإلعالم وزير ودعا
ا٬ وقوعه ي لتالف والفوري الجماعي والتحرك الكارثة ومخاطر حجم إدراك إلى األحمر
ي الت ائج بالنت ا اكتراثه دم ع ت أثبت تي ال ي الحوث يا ميليش ى عل ي حقيق ضغط وممارسة

جميعها البشرية على بتبعاتها وستلقي بالمنطقة٬ المدنيين ماليين ثمنها  .سيدفع
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لتاريخ الصحفي 11/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر بحلول500عنوان العضوية األغذية سوق حجم دوالر 2027مليار

الخبر الخبرالسبت-18/09/2021-11/02/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10204العددالكاتب 1تكرار

بحلول500 العضوية األغذية سوق حجم دوالر  2027مليار

 

 

الكيميائية المواد على االعتماد تقلل كما العضوية الزراعة في المياه من أقل كميات استخدام
 .الصناعية

 

لندن من محمود  هشام

ا باعتباره العضوية ة األغذي ى إل ينظر ان ك ان الزم ن م ود عق دة ع أو"موضة"قبل
صحتهم على بالحفاظ المهووسون األشخاص بها يهتم جديدة  .صيحة

 
ات الطبق ص يخ وي٬ نخب طابع ذا ة األطعم من وع الن ذا ه عد ديرات التق ل أفض ي وف
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دودة مح ة مجموع ي ف إال ه بيع دم وع ره٬ تواف ة ومحدودي عاره أس اع الرتف ة٬ المترف
فحسب الثرية الطبقات أبناء منها يتبضع ما غالبا التي األغذية بيع محال من  .ومختارة

 
البشر لماليين ويومي روتيني خيار العضوية فاألغذية نسبيا٬ ولو المشهد اختلف اليوم٬

العالم دول من عديد ات.في والفئ ات الطبق ع جمي اول متن ي ف ا أنه دعي ن أن نستطيع ال
ن م دا عدي إن إذ وي٬ النخب ا طابعه ن ع ير كب د ح ى إل ت تخل ا لكنه د٬ بع ة االجتماعي

أن ف يكش ائية االستقص ات ض82الدراس بع ترون يش ريكيين األم ن م ة المائ ي ف
العضوية  .األطعمة

 
ع ببي ة المعني ة التجاري ال المح ن م د عدي ي ف ام الطع ن م وع الن ذا ه ر تواف أن ك ش ال
واسعا ا نطاق لتغطي العضوية األطعمة قائمة واتساع المتوسطة٬ للطبقة خاصة األغذية
ر األم ان ك أن د بع ني٬ روتي كل بش تهلكة المس روبات والمش ة واألغذي ة األطعم ن م
النسبي والتراجع الزراعية٬ المنتجات من للغاية محدود عدد في الماضي في محصورا

أسعارها ة-في التقليدي ة واألغذي باألطعمة مقارنة مرتفعة تزال ال أنها من الرغم على
استهالكها- نطاق اتساع في فعال بشكل أسهم هذا  .كل

 
ن الذي تهلكين المس ى إل بة بالنس تى ح وية العض ة األطعم أن اء االدع ن يمك ال ذا ه ع م

العضوية ة األغذي ة فتكلف ة٬ اليومي دتهم مائ ب جوان ع جمي تغطي ا عليه ون ا-يقبل وفق
التقديرات ى-لبعض المتسوقين20أغل ل يجع ا م ة٬ التقليدي ة األطعم ن م ة المائ ي ف

ن م ير كث ي ف تهالكها اس عن ون يحجم المتوسطة ة الطبق اء أبن ن م خاصة العضويين
 .األحيان

 
اظ الحف ك ذل ي ف ا بم دة٬ عدي د فوائ ا له العضوية ة الزراع أن الدراسات من كثير أثبت
ة الكيميائي واد الم ى عل اد االعتم ل وتقلي اه المي ن م ل أق ات كمي تخدام واس ة الترب ى عل

نفسه.الصناعية يطرح الذي السؤال فإن هذا مساحة:مع ادة لزي المزايا تلك تكفي هل
ن م العضوية ة األغذي حصة زيادة ثم ومن العضوية٬ للزراعات المخصصة األراضي

الغذاء؟ من العالمي اإلنتاج  إجمالي

 
ي ف جرت د وق الم الع توى مس على وتطورها العضوية للزراعة مسح عملية أحدث في

باط ر(ش دار)فبراي بمق ادة زي اك هن أن ح اتض ي٬ ي1.1الماض ف ار هكت ون ملي
ارة تج ات مبيع تمرت اس ا كم وية٬ العض ات المنتج ة لزراع ة المخصص ي األراض
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في و النم ي ف وية العض ة واألطعم ة لألغذي ة درت187التجزئ وق الم٬ الع ول ح ة دول
بنحو والمشروبات العضوية ة لألغذي ة العالمي أمريكي198.1السوق دوالر ار ملي

تقارب بأن تقديرات وسط الماضي٬ بحلول500العام دوالر  .2027مليار
 

نحو تمثل إذ السوق٬ لهذه ريادتها المتحدة الواليات م30وستواصل حج من المائة في
ا بم العضوية ة الغذائي المنتجات من األمريكية السوق تقدر حيث حاليا٬ العالمية السوق

تقريبا60يقارب دوالر  .مليار
 

ن بي ة الشرس ة المنافس ل تتواص رى األخ ادية االقتص ات القطاع ن م د عدي ي ف ا وكم
ي ف العضوية المنتجات سوق تنمو س ث حي ال٬ المج هذا في والصين المتحدة الواليات

بته نس ب مرك نوي س و نم دل بمع ن13.4الصين م ترة للف ة المائ ي ى2020ف إل
ي2027 ف وية العض ات للمنتج ة عالمي وق س بر أك اني ث تكون وس ط٬2027 وس

الصينية للسوق اإلجمالية القيمة تبلغ بأن دوالر86توقعات  .مليار
 

ة سلس زراعيين ال براء الخ ن م كثير نظر في العضوية الزراعة مسيرة تبدو ال هذا مع
ا ازدهاره دون ي العمل ع الواق ي ف تحول قد التي التحديات من عديد هناك إذ ميسرة٬ أو

فيها أنصارها يرغب التي  .بالطريقة
 

لـ الزراعية٬"االقتصادية"وقالت المهندسة ويلر من"كاثرين تاريخ العضوية للزراعة
ا عليه د يعتم اييس مق أربعة وهناك الغذاء٬ إلنتاج فعال غير نهجا البعض ويعدها الجدل
دوى والج ئي البي ر واألث ة اإلنتاجي ي وه المجال ذا ه ي ف ة الزراعي االستدامة ة لمعرف
ة مقارن ل أق غالت العضوية ة الزراع ة أنظم وتنتج االجتماعية٬ والرفاهية االقتصادية
ة مغذي ة أطعم دم وتق ة٬ للبيئ وصديقة ة ربحي ثر أك ي فه ك ذل ع وم ة٬ التقليدي ة بالزراع

حشرية مبيدات مخلفات على تحتوي التي المنتجات من أكثر وربما متساو٬  ".بشكل

 
هنا"وتضيف ومن التقليدية٬ الزراعة من بكثير أفضل البيئي النظام في تأثيرها بالتأكيد

ك ولذل ان٬ بأم األرضية الكرة سكان إطعام شأنه من واحد نهج يوجد ال إنه القول يمكن
رة المبتك ة الزراع ة وأنظم وية العض ة الزراع ة أنظم ن م زيج م ى إل ة حاج اك هن
هيل لتس ة الزراعي ة السياس أدوات ن م ة متنوع ة مجموع وجود ضرورة مع األخرى٬

العضوية الزراعة على المتزايد االعتماد وتنفيذ  ".تطوير
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ى إل ة حاج ي ف ة البيئ لحماية الدولية الجهود أن الخبراء من كثير يعتقد المنطلق هذا من
ي الت ة الحالي اعدات فالمس ة٬ الراهن تراتيجيتها اس من ض وية العض ة الزراع مين تض
سيما وال بيا نس ضئيلة د تع العضويين ن للمنتجي ة الثري ادات االقتص من د عدي دمها يق

الزراعي القطاع لدعم تقدم التي المليارات إلى  .بالنظر
المخصصة احة المس ن م ير كب بشكل يحد العضوية للزراعة وفعال حقيقي دعم فغياب
المخصصة األراضي بة نس غ تبل المي الع الصعيد ى فعل العضوية٬ المحاصيل لزراعة

نحو العضوية الزراعية1.5للزراعة األراضي إجمالي من فقط المائة  .في
 

لـ أوضح جهته٬ ي"االقتصادية"من ف الزراعي االقتصاد تاذ أس ويس ل ل داني دكتور ال
برمنجهام٬ في نيومان ومن"جامعة العضوية الزراعة ستظل حقيقي حكومي دعم دون

ن م العضوية الزراعة تتطلب إذ بالتقليدية٬ مقارنة الثمن مرتفعة العضوية المنتجات ثم
و نح ى إل يصل ا م اج إلنت أعوام خمسة إلى المحاصيل95ثالثة اتج ن ن م ة المائ ي ف

أن ى إل ة الزراعي ة األنظم ن م وع الن ذا ه م دع في الحكومي التراخي ويرجع التقليدية٬
م التقيي ق أف يع توس م ت إذا ن لك لحته٬ مص ي ف تصب ال ة التقليدي االقتصادية ات التقييم
ن م المي الع المخزون و وه الطبيعي المال برأس حاليا يعرف ما فيه لندمج االقتصادي
ستصبح ا حينه الحية٬ الكائنات وكل والماء والهواء التربة تشمل التي الطبيعية الموارد

الطويل المدى على التقليدية الزراعة من ربحية أكثر العضوية  ".الزراعة

 
التوسع ة عملي إضعاف ه عن ينجم م ل العضوية ة للزراع وي الق الحكومي الدعم غياب
ضخمة ات كمي ر تواف عدم إلى أيضا أدى بل فقط٬ العضوية الزراعة أنظمة في النسبي
الوضع ذا ه أسهم ا كم ة٬ مرتفع أسعارها بقاء ثم ومن العضوية٬ الغذائية المنتجات من
لوكيات الس ير كب د ح ى إل به تش العضويين زارعين الم دى ل لوكية س اط أنم ور تط ي ف

التقليدية الزراعة في  .السائدة
 

لـ أكد ى.أيه"االقتصادية"بدوره٬ عل اظ الحف إطار في أنه الزراعي الباحث جورج دي
ي ف ة العامل الشركات أصبحت االقتصادية٬ الخسائر وتقليل السوق في التنافسية القدرة
ات المنتج سوق من حصة على بالحصول متزايد بشكل مهتمة العضوية الزراعة مجال

تبنيها يتم التي المعايير تخفيف خالل من  .العضوية
 

ى"وأضاف عل الربحية فيها تعتمد التي الفقيرة االقتصادات في خاص بشكل ذلك يظهر
ة مرتفع المنتجات ك تل تهالك اس ى عل ة المحلي السوق درة ق دم لع التصدير على القدرة
التصدير دف به عضوية أغذية إلنتاج التحول أن يكتشفون المزارعون بدأ حيث الثمن٬

30



ج المنت أن مان بض ة المرتبط ة اإلداري ب والجوان أ المنش هادات ش ث حي ن م ف مكل
رسخت ة النامي دول ال ن م ير كث ي ف العضوية ة الزراع إن ف م ث ن وم بالفعل٬ عضوي
أن زارعين الم صغار يستطع لم إذ الزراعي٬ القطاع في الطبقية االنقسامات من مزيدا
ة نهاي ي ف ك ذل صب وقد الحكومي٬ الدعم ضعف ظل في لها الباهظة التكاليف يتحملوا

الكبرى الشركات مصلحة في  ".المطاف

 
يقترن أن بد ال البيئة حماية عن المدافعين من كثير يثيره الذي الصخب فإن لذلك ووفقا
ر عب العضوية ة الزراع اع قط دعم ل ة وفاعل ة عملي بل س اد إيج تراتيجيتهم اس بتضمين
تسمح ورخيصة٬ سريعة مالية آليات خالل من المزارعين لصغار مستدام تمويل توفير
عضوية ة غذائي واد م ير لتوف دان الف ة إنتاجي ادة وزي العضوية ة الزراع اق نط بتوسيع
وي٬ النخب ابع الط ن م للتخلص واطنين الم ن م أوسع ات فئ اول متن ي ف ة مقبول بأسعار

العضوية الغذائية المواد سوق كبير حد إلى يحكم يزال ال  .الذي
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