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الخبر تفاصيل

الخبر المستدامةعنوان الريفية الزراعية التنمية برنامج في المملكة تجربة نجاح يؤكد الفضلي

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 23تكرار

الزراعية التنمية برنامج في المملكة تجربة نجاح يؤكد الفضلي
المستدامة  الريفية

 
 

 

 واس-الرياض
الفضلي٬ عبدالمحسن بن عبدالرحمن المهندس والزراعة والمياه البيئة وزير معالي أكد
ا فلورنس ة مدين ي ف رين العش ة لمجموع ة الزراع وزراء اع اجتم ي ف اركته مش الل خ
تدامة٬ المس ة الريفي ة الزراعي ة التنمي امج برن ي ف ة المملك تجربة نجاح على اإليطالية٬

سعود آل دالعزيز عب ن ب سلمان الملك الشريفين الحرمين خادم أطلقه هللا-الذي حفظه
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ا- م غ بل إذ الدولة٬ قبل من المزارعين صغار فئة به تحظى الذي االهتمام يجسد حيث
البرنامج لهذا دوالر)3.2(اُعتُِمَد  .مليارات

 
ة التنمي ندوق ص ن م ة الممول ة المملك ي ف ة الزراعي تثمارات االس أن ه معالي ن وبيّ

بنحو الماضية سنوات األربع خالل نمت نظام%)400(الزراعية اء بن في أسهم ٬ما
ومستدام مرن  .غذائي

 
هامات إلس دادًا امت ه أن ه معالي ار أش وع٬ الج ة مكافح ي ف ة المملك دور عيد ص ى وعل
ع م اون بالتع انية اإلنس ال واألعم ة لإلغاث لمان س ك المل ز مرك وم يق انية٬ اإلنس المملكة
ى حت عددها تجاوز تي ال الدول من لعدد المساعدات بتقديم العالمية والبرامج المنظمات

 .دولة50اآلن
 

اد اإلرش ال مج ي ف ة الحديث ة التقني اليب األس ى إل ة المملك تحول عن معاليه تحدَّث كما
ول للوص دف به ة٬ اإللكتروني ل التواص وات وقن ائل الوس الل خ ن م ك وذل ي٬ الزراع

وأكفأ أسرع بطريقة المزارعين من شريحة  .ألكبر
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الخبر تفاصيل

الخبر زراعةعنوان العشرين«وزراء الجوع»مجموعة لمكافحة يدعون
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الرصد0العددالكاتب 2تكرار

زراعة العشرين«وزراء الجوع»مجموعة لمكافحة  يدعون

 

األوسط«:روما  »الشرق
م العال ي ف دة الرائ لالقتصادات العشرين ة مجموع ي ف ة الزراع وزراء ل اجتماع اختتم
دعوة وال الجوع ة لمكافح ود الجه ن م د المزي ذل لب دعوة ب ه أعمال جدول السبت٬ أمس

الزراعة في االبتكار من  .لمزيد
 

وانعق يومين استمر الذي االجتماع اوتناول م وجود ضمان ة كيفي بإيطاليا فلورنسا في د
أخرى أمور بين من العالم٬ لسكان الطعام من  .يكفي

 
رارات الق إن قائالً بالصبر٬ التحلي إلى باتوانيلي ستيفانو اإليطالي الزراعة وزير ودعا

لسنوات آثارها تظهر ال قد أمس العام.المتخذة هذا العشرين مجموعة إيطاليا  .وتترأس
 

در ه م يت ا بينم التغذية٬ سوء من األشخاص من الماليين مئات معاناة باتوانيلي ووصف
بـ أخرى أماكن في واسع نطاق على الكبير«الطعام  .»التناقض

 
مجموعة ه أجرت ل لتحلي اً وفق ام٬ ع ل ك ذاء الغ ن م طن ار ملي نحو ن م التخلص م ويت

المتحدة»كولديريتي« األمم بيانات إلى استناداً ي.الزراعية٬ الت ة الكمي الي إجم غ ويبل
نحو منها التخلص الزراعية17يتم المنتجات إجمالي من المائة  .في

 
امي الخت انهم بي ي ف رين العش ة مجموع وزراء ال ة«:وق الغذائي م النظ أن درك ن
والتغذية الغذائي لألمن جوهرية تعتبر والمرنة  .»المستدامة
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اخ المن ة بحماي ذاء الغ ن م المزيد إنتاج ربط كيفية الحضور ناقش ة.كما منظم دمت وق

والزراعة ة لألغذي دة المتح م او(األم نحو)الف أن ى إل ارت أش دراسة راً 470مؤخ
ة عادل أو تدامة مس ليست السنوية الزراعية اإلعانات من دوالر احثون.مليار الب ر وذك

ع توزي ادة إع خالل من إال البيئية واألضرار االجتماعية التفاوتات معالجة يمكن ال أنه
 .المساعدات
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الخبر تفاصيل

الخبر الخليجيعنوان االجتماع في المملكة وفد يرأس والمياه البيئة وزير نائب

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ المحليةتصنيف المستجدات أهم

الرصد0العددالكاتب 4تكرار

الخليجي االجتماع في المملكة وفد يرأس والمياه البيئة وزير  نائب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المبارك-الرياض   سعيد

د وف المشيطي هالل ن ب منصور دس المهن ة والزراع اه والمي ة البيئ وزير نائب ترأس
الـ الدورة اجتماع في دول31المملكة ل اون التع س مجل دول ل الخليجي اون التع ة للجن

ة العربي ج األعضاء.الخلي دول ال ي ف ي الزراع القطاع م دع بل س اع االجتم اقش ون
ام نظ ديل بتع ة المتعلق الموضوعات ن م عدد ى إل إضافة ذائي٬ الغ ن األم تحقيق وسبل
وارد الم إدارة ام ونظ د٬ الموح ي الزراع ر الحج ام ونظ تالت٬ والش اوي والتق ذور الب
ي خليج ك بن اء إنش ترح مق ب جان ى إل د٬ الموح ة والزراع ة لألغذي ة النباتي ة الوراثي
ة البيني اجر المح ي ف ة المطبق الزراعي الحجر رسوم وإلغاء النباتية٬ الوراثية لألصول
المدرجة الموضوعات ن م ك ذل ير وغ الوطني٬ أ المنش ذات ة الزراعي ات المنتج على

االجتماع جدول  .على

ا أبرزه ن م التوصيات٬ ن م دد ع إلى المجتمعون ق:وخلص تحقي ة أهمي ى عل د التأكي
المختصين ن م ق فري وتشكيل المجلس٬ لدول الطبيعية الموارد واستدامة الغذائي األمن
ى إل إضافة ة٬ الوراثي لألصول خليجي ك بن إنشاء حول تصور إلعداد المملكة برئاسة
ات المنتج ى عل ة البيني اجر المح ي ف ة المطبق ي الزراع ر الحج وم رس ى عل اء اإلبق

الوطني المنشأ ذات  .الزراعية
 

ام نظ رت وأق ورة٬ والمحظ دة المقي دات المبي وائم ق ى عل اء األعض دول ال ت وافق ا كم
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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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الخبر تفاصيل

الخبر اإليكولوجيعنوان المجال في آخر سعودي المستدام..درس العالمي البيئي النظام تطور نيوم

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ وقطاعاتها(المقاالتتصنيف بالوزارة العالقة )ذات

التليليالكاتب الرصد17888العددالهادي 1تكرار

اإليكولوجي المجال في آخر سعودي النظام..درس تطور نيوم
المستدام العالمي  البيئي

 
 

التليلي  الهادي

د عه ي ول لمان س ن ب د محم ي الملك مو الس احب ص ا أطلقه تقبل المس ة مدين وم ني د تع
ام ع ي ف وم ني ة٬ ة2017المملك الرؤي د تجس اط نق دى وإح دة رائ رية حض ادرة كمب

االقتصاد2030اإلستراتيجية وتنويع دعم إلى تهدف ادي.والتي الري المشروع ذا ه
تثمرون المس اهم يس أن وينتظر السعودي العامة االستثمارات صندوق قبل من المدعوم

الريادية برامجه تجسيد في أيًضا والدوليون  .المحليون
 

مغاير ببديل للمياه اإليكولوجية الحداثة بعد ما عصر تدخل التي نيوم شركة وتستعد هذا
ة الذكي ة التحتي ة والبني دائري ال اد االقتص ادئ مب ق وف تدام المس ئي البي ام النظ ور يط
تنتج ال نوعها من واألحدث األعلى هي بمواصفات المياه لتحلية محطة إلنشاء المتصلة
اه مي ى إل ة الالمركزي اه المي تحول دة وح اء بن ي ف دأت ب ا أنه ث حي ائل س تصريف أي
يعد عصره يتجاوز الذي المبتكر المشروع هذا الحنفية من مباشرة الجودة عالية معدنية
تخدامات االس د لتحدي وم ني ود جه إطار ي ف داً وتحدي المائية للحلول وتطوير بحث ثمرة

الملحي للمحلول  .المبتكرة
 

يوم ويعد ه2021سبتمبر20هذا خالل ت أطلق حيث التاريخ مع نيوم لشركة موعداً
دائري ال االقتصاد ادئ مب ى عل وم يق ذي وال اه للمي المستدام البيئي النظام هذا بناء خطط
ا تأثيره م تعظي مع المياه٬ إنتاج تكلفة تقليل أساسه والذي المتصلة الذكية التحتية والبنية

الكوكب لمستقبل خدمة وذلك  .وفوائدها
 

نهج اعتماد خالل من نيوم تطرحها والتي للمياه المستدامة المقاربة اإلنجاز هذا يميز ما
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مصادر د وتجدي ة الطبيعي ات المحمي على المحافظة من يمكن مما المياه لمعالجة متجدد
تخدام اس وم ني تزم تع خاللها من والتي إستراتيجيتها في مركزي كمعطى الطبيعية المياه
ة الرؤي ز تعزي ع م ون٬ الكرب ن م ا تماًم ة خالي ات منتج اج إلنت رة المبتك ا التكنولوجي
اه مي ى إل ا وتحويله اه المي ة تحلي خالل من اه المي إمكانات بتعظيم للدائرية االستشرافية

 .معدنية
 

النصر نظمي نيوم لشركة التنفيذي الرئيس عنه عبر ما الدافعة«:وهو القوة هي المياه
الطبيعة النقص.لكل إن ف ا٬ حالًي تخدمها نس تي ال ة بالطريق اه المي تخدام اس واصلنا وإذا

ة اليومي حياتنا طريقة على سيؤثر طرق.الحاد ي ف دة رائ وم ني أن ي ف السبب و ه ذا ه
الصحي الصرف ومياه البحر مياه لتحويل شخص-جديدة أي دان فق دم ع يضمن مما

ج نه ى إل ألرض٬ ل ا رؤيتن ن م جذري بشكل يغير س وم ني ي ف ه ب ام للقي نخطط وما لها
والكوكب البشر من كالً ويفيد االستدامة يدعم  .»متجدد

 

اريع المش ن م د العدي ي ف دمًا تق وم ني رزت أح ة٬ المائي ا طموحاته م دع ى عل اً وحرص
بينها ومن قريًبا٬ ثمارها ستؤتي والتي بالمياه  :المتعلقة

 

تصريف:أوًال ا عنه ج ينت ال المواصفات بأحدث اه المي ة لتحلي محطة اء لبن االستعداد
مختلفة طرق بعدة الستخدامه الملحي المحلول وتلتقط  .سائل

 

اه:وثانيًا مي اج إلنت ة٬ التعبئ مصنع ك ذل في بما المياه٬ لتعدين مركزية ال منشأة تركيز
ة التجاري ا وعالمته وم ني بصمة وهي ة الحنفي من مباشرة الجودة٬ عالية اه«معدنية مي

المختلفة»نيوم والمغذيات المذاقات على تعتمد وصفات ابتكار إمكانية  .مع
 

إنشاء:وثالثًا مثل الملحي للمحلول المبتكرة االستخدامات لتحديد وتطوير بحث مشروع
المنتجات وتصنيع للبناء جديدة  .مواد

 

حيث استهالك ة معظل نجد ناحية فمن حاسم تاريخي منعطف في نيوم خطط وتأتي هذا
و النم د تزاي بسبب نعويضه ن يمك ا مم أسرع بشكل اه المي تهالك اس ي ف العالم يسرف
م العال اطق من ثر أك د تع تي ال ا إفريقي وشمال األوسط الشرق منطقة هنا ومثالنا السكاني

مائًيا رب.إجهاًدا يق ا م تخدم يس ث حي متنامية مشكلة المياه جودة تعد أخرى ناحية ومن
ملوثة أو آمنة غير مياه العالم حول شخص ملياري ى.من إل دفق يت ك ذل ى إل باإلضافة

البيئي ى%80النظام إل ؤدي ي ا مم معالج٬ غير ومعظمها الصحي الصرف مياه من
أصالً الشحيح المورد  .تلويث

 

نيوم في المياه قطاع رئيس توندر٬ فان جافين قول يحضرنا اه«:وهنا مي توفير أصبح

8



درة ن ه تواج تي ال المنطقة في سيما ال العالم٬ سكان من المتزايدة لألعداد اآلمنة الشرب
اآلن ة عالمي كلة مش ا٬ وإفريقي ط األوس رق الش ل مث اه المي ي ف ادة ن.ح نح وم٬ ني ي ف

الصرف اه مي دوير ت ادة إع ق لتحقي ات التقني وأحدث ول العق أفضل باستخدام ملتزمون
بنسبة ول%100الصحي حل في واالستثمار للمياه ومتصلة ذكية تحتية بنية وإنشاء

العالم تفيد التي المبتكرة  .»المياه
 

لتأسيس العالمية المياه بصناعة والمهتمين األعمال رواد استقطاب في نيوم وترغب هذا
ة وأنظم المحالة اه للمي ة هام سوق من ة مقرب على يكونون بحيث نيوم في استثمارات

المحسنة  .المياه
 

تصبح أن في نيوم هدف سيدعم المياه مجال في لالبتكار مركًزا نيوم تبني الموقع٬ وفي
اه المي مجال في والتعليم والتطوير البحث مجال في عالمًيا ي.رائًدا ف ز المرك ذا ه ر مق

اريع والمش ئة الناش للشركات ومكاتب مختبرات وسيضم نيوم٬ في التصنيع منطقة قلب
ي ف دة جدي ات وعملي ة أنظم ر تطوي ى إل ع تتطل تي ال ات المنظم ن م ا وغيره المشتركة

المياه المركز.دورة ي ف واالستكشاف البحث مجال الرئيسية الموضوعات وتشمل هذا
اه المي وأنظمة الحمأة٬ ومعالجة المياه تدوير وإعادة المالحة٬ المياه ومعالجة المياه تحلية

ة احة.الذكي مس ى عل اً أيض وي يحت ا كم ر البح اه لمي دخل م ى عل ز المرك وي يحت
واسع نطاق على التجريبية للمشاريع  .مخصصة

 

نيوم مشروع لنجاح أساًسا أساسًيا محرًكا المياه قطاع يعد نيوم ا.في قوًي نهًجا ل يمث إنه
ة٬ والطبيع الناس بين العالقة إنتاج إعادة على الكيان هذا يساعد مما البيئة٬ على للحفاظ
ا بم اه المي وإدارة معالجة ثقافة وترسيخ أقاصيه إلى المياه معالجة بأفق السير خالل من
ة مرجعي نقطة ت الوق رور بم وم ني تصبح ذلك وب ات التطلع ق ويحق للحاجات يستجيب

المجال في  .عالمية
 

صندوق ل قب ن م تثمارياً اس ة والمدعوم الحداثة بعد ما عالم عاصمة ستكون التي فنيوم
أيًضا والدوليون المحليون المستثمرون يساهم أن وينتظر السعودي العامة االستثمارات
اء أنح ع جمي من مقيم مليون من ألكثر وسكن عمل مقر نيوم ستكون مستقبالً نموها في

ستشمل.العالم ا كم ي الرق ي ف ة غاي ة والمعرفي االتصالية بنيتها وبمدن ببلدات وتؤثث
ات والوجه والترفيهية الرياضية والفضاءات البحوث ومراكز الشركات ومناطق موانئ

 .السياحية
 

ركات والش ال األعم رواد ة قبل بح ستص داع٬ واإلب ار لالبتك زًا مرك تكون س تي ال وم ني
دة رائ رق بط وتسويقها انها واحتض دة الجدي والمؤسسات ات التقني عن ث سوف.للبح

ك ذل ل وك وع والتن امرة والمغ االستكشاف ة ثقاف ويتبنون كونية روًحا نيوم سكان يجسد
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االقتصادي٬ و النم ى إل ؤدي وي ة الدولي ايير المع مع يتوافق قدمي ريادي بقانون مدعوم
ده عه ي وول الشريفين الحرمين ادم خ ادة بقي الرشيدة وقيادتها المملكة جهود ثمرة فنيوم
تقبل المس وطموحات الحاضر ئلة ألس يستجيب ل متكام حضري ديل ب تقديم في األمين
يج نس ن م ة عالم د تع ة حداثي د المابع ة المدين الين ذا ولعل مكوناتها بمختلف التي نيوم
م يه ا م ي ف ة هام دروس ديم لتق وم ي ل ك ي ف ابر تث تي ال عودية الس داعات إلب يميائي س

وفنائها البشرية دمار إلى اآلخرون يسعى حين في البشرية  .مستقبل
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لتاريخ الصحفي 12/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكةعنوان إلى الخطرة النفايات وإدخال استيراد حظر

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد21333العددالكاتب 1تكرار

المملكة إلى الخطرة النفايات وإدخال استيراد  حظر

 

 جدة-المدينة

ى إل أو المملكة إلى الخطرة النفايات إدخال أو استيراد الجديد٬ النفايات إدارة نظام حظر
يادة الس وق حق ة المملك عليها تمارس التي األخرى البحرية المناطق أو اإلقليمية مياهها

الوالية حقوق  .أو
 

رى٬ الق أم دة جري ونشرته وزراء ال س مجل ره أق ذي ال ام للنظ ة التنفيذي الالئحة وأكدت
تيراد اس ى عل رسوم تحصيل تراح اق ات النفاي إلدارة الوطني ز للمرك يحق ه أن أمس٬
ات٬ النفاي منتجي ى عل الي الم ل المقاب ز المرك دد يح كما وعبورها٬ وتصديرها النفايات

الخاص القطاع إلى الخدمات بعض إسناد إلى  .إضافة
 

ى عل اء بن خطرة ات نفاي ا أنه ى عل المصنفة ات بالنفاي الخطرة٬ النفايات النظام وعرف
وي تحت تي ال الصناعية ير غ أو الصناعية األنشطة من الناتجة والالئحة٬ النظام أحكام
واد م أو ل٬ للتآك ببة مس واد م أو ل٬ للتفاع أو لالشتعال ة قابل واد م أو سامة واد م ى عل
أو ة٬ عجيني ب رواس أو ة٬ ملون واد م أو وت٬ الزي أو حوم٬ للش ة مزيل واد م أو ة٬ مذيب

وقلويات  .أحماض
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ل النق ائل ووس ائط وس ع جمي من ج تنت تي ال ات النفاي ي فه البحرية٬ الوسائط نفايات أما
وارب وق فن الس مل وتش ة٬ البحري طة األنش ة لمزاول تخدم تس تي ال ة العائم دات والوح

البحرية الرياضات وسائط أو البحرية٬ والنزهة  .الصيد
 

تيرادها واس ا وتخزينه ا وفرزه ا ونقله ات النفاي ع جمي أنشطة م تنظي ى إل النظام ويهدف
ع بمواق ة الالحق ة العناي ك ذل ي ف ا بم ا٬ منه ن اآلم ص والتخل ا ومعالجته ديرها وتص
ة والنووي عة المش ات النفاي ى عل ام النظ ام أحك ق تطب ال ا فيم ات٬ النفاي ن م ص التخل

العسكرية  .والنفايات
 

أو رخصة ى عل الحصول د بع إال ات النفاي إدارة ب ق يتعل اط نش أي ممارسة يجوز وال
دده تح ا لم ا ووفق اط٬ نش ل ك ات ومتطلب روط ش ب بحس ك وذل ز٬ المرك ن م ريح تص

 .الالئحة
 

ة البيئي ائج النت ل أفض ديم تق ات النفاي إدارة ب ق يتعل اطا نش ارس يم ن م ل ك ى وعل
اآلمن والتخلص الموارد٬ واسترداد التدوير٬ أولويات٬ وفق  .واالقتصادية٬

 
ذ بتنفي ني مع شخص كل على الصلة٬ ذات النظامية األحكام به تقضي بما إخالل ودون
الصادرة الضوابط تيفاء اس النفايات٬ بإدارة تتعلق تطوعية مبادرات أو خطط أو برامج

الالئحة تحدده لما وفقا وذلك المركز٬  .من
 

ات الحاوي ي ف ات النفاي ع وض ا أولهم التين٬ ح ي ف ة الدول ى إل ات النفاي ة ملكي ل تنتق
ع مواق ي ف أو ا٬ لتخزينه ام ع ع موق أي ي ف النفايات ووضع بقربها٬ أو لها٬ المخصصة

منها اآلمن ة.التخلص المالي تدامة االس يحقق بما بالنفايات التصرف في الحق وللمركز
ة المختص ات للجه غيلية التش اليف التك ي رف.ويغط التص ة المختص ات للجه وز ويج

الالئحة تحدده لما وفقا المركز٬ موافقة بعد  .بالنفايات
 

ر غي ي ف ا٬ رميه أو ا إغراقه أو ا حرقه أو ا دفنه أو ا بأنواعه ات النفاي رك ت ر ويحظ
لها المخصصة لذلك.األماكن الالزمة الضوابط الالئحة  .وتحدد

 
ة المملك في النفايات إلدارة الشامل االستراتيجي المخطط المركز ع–ويعد م بالتنسيق

العالقة ذات ا–الجهات وفق للطوارئ٬ ا خطط أيضا د ويع الحاجة٬ بحسب تحديثه مع

12



الالئحة تحدده  .لما
 

المخطط ع م ة المتوافق ات النفاي إلدارة ة التنفيذي الخطط وضع مختصة جهة كل وعلى
المركز من الصادر النفايات إلدارة الشامل  .االستراتيجي

 
ة النفاي ج ومنت ة الخدم دم مق ى عل الواجب ات والمتطلب الضوابط بإصدار المركز ويقوم
ووضع والبيئة٬ العامة الصحة في وتأثيراتها لخطورتها وفقا النفايات وتصنيف اتباعها٬

لذلك الالزمة والشروط  .األحكام
 

ا تحقيق دة٬ الممت ج المنت ؤولية مس ل تحم تورد٬ ومس ج منت ل ك ى عل ام٬ النظ ب وبحس
دائري ال اد االقتص دأ مب ى عل ة المبني ات النفاي إدارة اع بقط ة المالي تدامة دد.لالس وتح

لذلك الالزمة واالشتراطات والضوابط اإلجراءات  .الالئحة
 

أو ة اإلقليمي ا مياهه ى إل أو ة المملك ى إل رة الخط ات النفاي ال إدخ أو تيراد اس ر ويحظ
ة الوالي وق حق أو يادة الس وق حق ة المملك ا عليه ارس تم تي ال األخرى البحرية المناطق
ة الالزم الشروط ة الالئح دد وتح الرخصة٬ ى عل الحصول دون دولي٬ ال انون للق طبقا

 .لذلك
 

وال ز٬ المرك ددها يح تي وال دويرها ت م ت تي ال واد الم أو ات النفاي تيراد اس وز يج وال
الرخصة على الحصول دون عبورها٬ وال تصديرها إعادة وال  .تصديرها

 
والتي تدويرها تم التي أو الجديدة غير والمنتجات والمعدات األجهزة استيراد يجوز وال
ى عل الحصول دون دويرها٬ ت أو تصديرها أو ات٬ نفاي ا بأنه ز المرك ويصنفها يحددها

ة زة.الرخص واألجه واد الم أو ات النفاي ن م أي ة معالج أو ن اآلم ص التخل ون ويك
دويرها ت م ت تي ال أو الجديدة غير والمنتجات رتين–والمعدات الفق ي ف ا إليه ار (المش

المادة)3(و)2 هذه المركز–من يحدده لما  .وفقا
 

ديرها وتص ات النفاي تيراد اس ى عل وم رس يل تحص تراح اق ز المرك إدارة س ولمجل
النظامية لإلجراءات وفقا بذلك والرفع  .وعبورها٬

 
ى عل د تزي ال دة م بالسجن ب يعاق آخر٬ ام نظ عليها ينص أشد عقوبة بأي إخالل ودون

ى عل د تزي ال ة وبغرام وام أع رة ن)30.000.000(عش هاتي دى بإح أو لایر٬

13



التخلص أو إغراقها أو معالجتها٬ أو حرقها أو النفايات بتخزين يقوم من كل العقوبتين٬
البيئة على ضررا أو العامة الصحة على خطرا تشكل طريقة بأي  .منها

 
المادة في إليها المشار المخالفات في واالدعاء التحقيق العامة النيابة من)29(وتتولى

المختصة المحكمة أمام  .النظام٬
 

ادة الم ي ف ا إليه ار المش ات المخالف ي ف النظر ة المختص ة المحكم ى ن)29(وتتول م
ادة الم ي ف ا عليه وص المنص ات العقوب اع إيق اآلتي٬ ب ام القي ا وله ام٬ ن)29(النظ م

المخالفة محل المضبوطات بمصادرة والحكم  .النظام٬
 

ال ا بم ه مخالفت ي ف الف المخ ه في تمر يس وم ي ل ك عن ة غرام فرض على عالوة وذلك
على المائة10(يزيد ادة)في الم ي ف وارد ال ة الغرام مبلغ دأ)29(من يب أن ى عل ٬

الحكم يحدده الذي التاريخ من الغرامة هذه  .احتساب
 

ودة الع ال ح الف المخ ى عل ة الموقع الغرامة ى.ومضاعفة إل اد ع ن م ل ك دا عائ د ويع
القطعية الحكم اكتساب تاريخ من أعوام ثالثة خالل المخالفة النظام.ارتكاب هذا ويحل

م رق ي الملك وم بالمرس ادر الص لبة٬ الص ة البلدي ات النفاي إدارة ام نظ ل )48/م(مح
مضي17/9/1434وتاريخ بعد به يعمل فيما نشره)60(هـ٬ اريخ ت من يوما

الرسمية الجريدة  .في
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لتاريخ الصحفي 12/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عن":رويترز"عنوان البرازيلية اللحوم واردات حظر ترفع مصانع5السعودية

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد3746العددالكاتب 1تكرار

عن":رويترز" البرازيلية اللحوم واردات حظر ترفع 5السعودية
 مصانع

رصد خلفية على الشهر هذا فُرض الذي الحظر البقر"بعد  "جنون

 

البقمي  الرياض-محمد

ة العام ة الهيئ أن ترز٬ روي ا عليه ت اطلع ة ووثيق ة٬ البرازيلي ة الزراع وزارة ادت أف
شركات خمس من البرازيلية اللحوم واردات عن حظراً رفعت السعودية والدواء للغذاء

صحية ألسباب الشهر هذا فُرض اللحوم  .لتعبئة
 

ا له مصرح الخمسة المصانع أن الخميس٬ بتاريخ الهيئة عن الصادرة الوثيقة٬ وتظهر
المملكة إلى البقر لحوم بشحن  .اآلن
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لـ البرازيلية الزراعة وزارة تعليقها"رويترز"وأكدت رفعت السعودية الحكومة أن ٬. 
 

جرى د ق البلدان لبعض العالم٬ في األبقار للحوم مصّدر أكبر البرازيل؛ مبيعات وكانت
المرض رصد بسبب وذلك العمالء٬ أكبر للصين؛ المبيعات ذلك في بما  .تعليقها٬

 

يتطّور الذي البقر٬ جنون بمرض اإلصابة حاالت من شاذتين حالتين إن الوزارة وقالت
للحوم مصنعين ي ف رصدهما مّ ت ة٬ ملوث ة أطعم ات الحيوان بتناول له عالقة وال تلقائياً

جيرايس وميناس جروسو ماتو  .بواليتي
 

الحيوان أو اإلنسان صحة على خطٍر أّي يشكّل ال ذلك أن  .وأضافت
 

ر أكب تاسع هي السعودية أن البرازيل٬ في اللحوم مصّدري رابطة من بيانات وأظهرت
البرازيلية األبقار للحوم  .مشتٍر
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لتاريخ الصحفي 12/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والطرقعنوان العامة الحدائق في النخيل زراعة إيقاف بدء

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

والطرق العامة الحدائق في النخيل زراعة إيقاف  بدء

 

 التحرير-متابعات

ادر الق د العب هللا د عب ن ب د خال دكتور ال اتي النب الغطاء لتنمية الوطني المركز رئيس أكد
مع الجديدة للمشاريع التنفيذ حيز دخل والطرق الحدائق في النخيل زراعة منع قرار أن

للمياه االستهالك وقليلة النمو سريعة واألشجار النباتات من بأنواع  استبدالها
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لتاريخ الصحفي 12/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر والدفلة«عنوان أنواع..»البزروميا يوضح السامة«مختص زراعتها»األشجار )فيديو(وضوابط

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ عامةتصنيف ومؤشرات تقارير

الرصد0العددالكاتب 5تكرار

والدفلة« أنواع..»البزروميا يوضح األشجار«مختص
زراعتها»السامة  )فيديو(وضوابط

 

التحرير–متابعات  :فريق

د ح ة.أوض ومكافح اتي النب اء الغط ة لتنمي ني الوط ز المرك س رئي دي الغام د أحم
زراعتها وضوابط سامة مواد على تحتوي التي األشجار أنواع  .التصحر٬

 

اة قن ى عل افته استض الل خ دي٬ الغام ال ة“وق ة“:”اإلخباري زراع ب تجن ب يج ه إن
البزروميا“ دمس“و”شجرة ال أن”شجرة موضحا ازل٬ ة“بالمن الدفل أيضا”شجرة

منها الحذر ويجب الحدائق في بكثرة وموجودة السامة األشجار  .من
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بب بس ا زراعته عدم ل يفض تي وال ة العام اكن األم ي ف جار األش ض بع اك وهن ابع وت
أيضا والكبار باألطفال تضر سامة مواد على  .احتوائها

 

الغامدي شجرة“وأضاف وهي ازل المن وبعض دائق الح بعض في مزروعة الدفلة أن
زرع ت أن ب يج ن ولك ل بالكام ا زراعته ع بمن ب نطال وال يرا٬ً كث ا منه ذر ونح امة س

األطفال عن وبعيداً المارة عن بعيداً المناسبة  .”باألماكن
الفيديو  شاهد

https://twitter.com/i/status/1439176744435699717 
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لتاريخ الصحفي 12/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المياه"البيئة"عنوان مجال في الوطنية الكوادر مستوى لرفع المستمر التدريب برنامج تطلق

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 18تكرار

الكوادر"البيئة" مستوى لرفع المستمر التدريب برنامج تطلق
المياه مجال في  الوطنية

 
 

 واس-الرياض
برنامج والزراعة والمياه البيئة وزارة المستمر"أطلقت مستوى"التدريب رفع بهدف ٬

والمعرفة المهارات على مبنية المياه أعمال مخرجات لتكون الوطنية  .الكوادر
 

ع م ه أطلقت ذي ال ة للبيئ الي الع دبلوم ال ى إل إضافة البرنامج٬ هذا أن الوزارة وأوضحت
الملكي السمو صاحب ة رؤي ع م ياً تماش أتي ت واإليفاد٬ االبتعاث وبرامج طيبة٬ جامعة
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رئيس وزراء ال س مجل س رئي ب نائ د العه ولي العزيز عبد بن سلمان بن محمد األمير
ة والتنمي ر التطوي ي ف ارك تش وطنية كوادر لخلق البشرية؛ القدرات تنمية برنامج لجنة

المملكة نهضة أجل  .من
 

البشرية درات الق ر وتطوي اء لبن امل الش امج البرن عناصر أحد يعد البرنامج أن وبيَّنت
ائي اإلنم دة المتح م األم امج برن ع م بالشراكة حالياً إعداده يجري أن.الذي ى إل يرة مش

المستمر"برنامج اه"التدريب المي ا جيولوجي ي ف التنفيذي الماجستير مسار على يشتمل
ار ومس اه٬ المي ال مج ي ف ة الفني دورات ال ار ومس عود٬ س ك المل ة جامع ع م اون بالتع

الخبراء من مجموعة يقدمها التي والمهارية القيادية  .الدورات
 

ل قب ن م ه في التسجيل اب ب ح فت د عن ير كب ال بإقب حظي امج البرن أن وزارة ال ادت وأف
ي ف وادر الك ذه ه عند العالية الرغبة على يدل ما وهو المياه٬ وكالة في الوطنية الكوادر

أعمالهم تأدية في اإليجابي والتغيير  .التطوير
 

نائب د العه ولي العزيز عبد بن سلمان بن محمد األمير الملكي السمو صاحب أن يُذكر
رًا مؤخ ق أطل رية٬ البش درات الق ة تنمي امج برن ة لجن س رئي وزراء ال س مجل س رئي

المملكة رؤية تحقيق برامج أحد البشرية٬ القدرات تنمية يمثل2030برنامج والذي م٬
ا٬ً وعالمي اً محلي ة الوطني البشرية درات الق ية تنافس ز تعزي تهدف تس ة وطني استراتيجية

والُمتسارعة المُتجددة االحتياجات عن الناتجة الواعدة الفرص  .باغتنام
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لتاريخ الصحفي 12/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر سياحياعنوان واستثمارها الكهوف لحصر أطلس

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

سياحيا واستثمارها الكهوف لحصر  أطلس

 

التحرير ـ  الرياض

ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة درت ة“أص العربي ة المملك ي ف دحول ال س أطل
ا”السعودية منه تفادة واالس ة٬ بالمملك دحول وال الكهوف وتصنيف حصر بهدف وذلك ٬

سياحياً واستثمارها الجوفية٬ المياه مصادر تنمية  .في
 

حصراً تضمن س األطل أن يباني الش دالعزيز عب دكتور ال اه للمي الوزارة وكيل وأوضح
لـ عن1826وتصنيفاً ة علمي ة مقدم ى عل تمل اش كما المملكة٬ أنحاء في ودحالً كهفاً

ة جيولوجي خرائط داد وإع إحداثياتها تحديد إلى إضافة والكهوف٬ الدحول تكّون ظاهرة
ات والممتلك األرواح ى عل خطراً ا منه يشكل ا م ورصد بدقة٬ مواقعها تبين وجغرافية
العلمية الدراسات في واستخدامها األبحاث إجراء جانب إلى وقائية٬ إجراءات  .لوضع

 

تخصصات ي ف اء العلم ن م مجموعة إعداده في شارك الذي األطلس أن الشيباني وبين
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التراث وكتب الشعبي األدب في الدحول على يعّرج وأدبية٬ وجغرافية  .جيولوجية
 

غ ويبل الشرقية٬ ة المنطق ي ف ز يترك دحول وال وف الكه ن م دد ع بر أك أن 680وذكر
بـ مالية الش الحدود ة منطق ا تليه ودحال٬ً اً ن542كهف تكوي ة لطبيع ك وذل ودحالً اً كهف

المنطقتين وطبوغرافية الجيرية يوجد,الصخور المصارف152كما في ودحالً كهفاً
ة٬ الجوفي ات الخزان ة لتغذي ومشروعات دراسات ي ف ا منه تفاد يس د ق ة واألودي ة المائي

يوجد ا109بينما منه للسياحة٬ جاذبة ودحول ا56كهوف عليه تشرف ودحالً اً كهف
و السياحة٬ للسياحة53وزارة مقترحة مواقع ى.تعتبر إل اه للمي وزارة ال ل وكي وأشار

والسالمة ن األم ى عل خطراً تشكل تي ال الدحول عدد ي1237أن ف ودحالً اً 9كهف
يقترح األطلس أن مبيناً خمس10مناطق٬ ي ف دن الم رب ق دحول وال وف للكه ع مواق

ة العلمي الدراسات في واستخدامها األبحاث٬ وإجراء الجامعات٬ طالب لتدريب مناطق٬
للجامعات الحقلية  .والزيارات

 

أن ذكر دحول“ي ان”ال ذوب الل خ من ة٬ جيولوجي ات لعملي ة نتيج ة الطبيع ي ف تتكون
ن الزم مضي ومع الجوفية٬ للمياه البطيء التحرك بفعل والمتبخرات الجيرية الصخور

أفقياً أو رأسياً ويكون العمق٬ من مزيداً مضيفة السيول إليه تندفع تجويف  .يتكون
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لتاريخ الصحفي 12/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر من:البيئةعنوان المملكة28أكثر في للرمان السنوي اإلنتاج كمية طن )فيديو(ألف

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد3445العددالكاتب 1تكرار

من:البيئة في28أكثر للرمان السنوي اإلنتاج كمية طن ألف
 )فيديو(المملكة

 

المناطق  :محررو

غ تبل ة٬ المملك ي ف ان للرم نوي الس اج اإلنت ة كمي إن بت٬ الس اليوم٬ البيئة٬ وزارة قالت
من طن28أكثر  ألف

 
ة المملك اج إنت غ اءطن28929.3وبل االكتف بة نس بلغت ا فيم ة البيئ وزارة ل ا طبق

نسبة الكلي%27.8الذاتي اإلنتاج  من
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دة الجدي ة المملك تراطات اش ذ تنفي ي ف الزراعي٬ الحجر إدارة دأت ب ابق٬ س ت وق وفي
ى ذ12عل المناف ى عل ات التعليم ع توزي رى وج ه٬ والفواك راوات الخض ن م نفًا ص

ضرورة المنشور تضمن إذ ة٬ المختلف ارات والمط ئ الموان ي ف ا له ة التابع المحجرية
بالشحنة مرفقة دولية فحص شهادة  توافر

 
من ورد ا م ي عل اًء بن ق للتواف تم اإلجراء هذا أن الزراعي٬ الحجر إدارة منشور وأكد
للشحنات ة المطابق شركات إلى إرسالها تم التي االشتراطات بشأن والدواء٬ الغذاء هيئة

للمملكة المصدرة  الزراعية

 

الفيديو  شاهد

https://youtu.be/I3pT3xb7yKI 
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لتاريخ الصحفي 12/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر تفوقعنوان للمياه المعالجة عسير مجتمعة5محطات مناطق

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد7660العددالكاتب 1تكرار

تفوق للمياه المعالجة عسير مجتمعة5محطات  مناطق

 
 

سهل:جازان  عبدهللا

ي ف ة المعالج حي الص رف الص اه مي ة كمي ت ة2020٬بلغ المملك اطق بمن
م1.863.468.445 الصرف³مليار اه مي معالجة محطات عدد بلغ فيما ٬116

بــ ة معالج ة كمي ثر األك اض الري ة مدين درت وتص ة٬ م537.758محط ون ³٬ملي
بــ معالجة محطات األكثر عسير محطات19وتصدرت ت فاق تي وال ة٬ معالج محطة

ي5 ف ة ممثل ة مجتمع اطق ران٬:من ونج والجوف٬ ة٬ المكرم ة مك ة منطق محافظات
الشمالية والحدود  .وحائل٬

 
معالجة  مياه

الصحي الصرف اه مي الي إجم عن اه والمي ة والزراع ة البيئ وزارة إحصائية وكشفت
بلغت والتي م1.863,468,445المعالجة الرياض³مليار مدينة استحوذت حيث ٬
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بـ ة معالج ة كمي ثر أك ى م537.758عل ون دة³ملي وج ة المقدس مة العاص ت وحل ٬
بـ ا ثانًي ائف م455.935والط ون بـ³ملي ا ثالث رقية والش م٬437.919 ون ³٬ملي

بـ رابًعا المنورة م106.094والمدينة بـ³ماليين خامًسا والقصيم مليون٬81.476
 .³م

 
 إحصائيات

بـ ة معالج صحي صرف اه مي ة كمي اطق المن ل كأق الباحة تصدر اإلحصائيات٬ وبينت
م935.495 ف بـ³أل ا ثاني ران نج ت وحل م٬5.346 ن الشمالية³ماليي دود والح ٬

بـ م8.246ثالثا بـ³ماليين رابًعا والجوف م٬17.256 ون بـ³ملي ا خامًس ازان وج ٬
م24.690  .³مليون

 
واألقل  األكثر

بـ رف الص اه مي ة معالج ات محط ثر أك ى عل ير عس ة منطق تحوذت ة19واس محط
بـ رقية الش ا تليه ة٬ بـ17معالج ازان وج اض الري ات محافظ اوت وتس ة٬ 14محط
والباحة منهما٬ لكل ة9محطة المكرم ة مك ة منطق محافظات تصدرت ا فيم محطات٬

ن٬ بمحطتي ا ثانًي وف الج ا تليه دة٬ وحي معالجة ة بمحط معالجة ات المحط ل أق ة المتبقي
بـ والحدود وحائل٬ منهم3ونجران٬ لكل  .محطات

 
معالجة1.8 صحي صرف مياه  مليار
المملكة116 مناطق في معالجة  محطة

معالجة كمية األكثر الرياض  مدينة
تفوق عسير مجتمعة5محطات  مناطق

معالجة المحطات أقل مكة  محافظات
 

معالجة  :األكثر
الرياض م537.758:مدينة  ³مليون

والطائف وجدة المقدسة م455.935:العاصمة  ³مليون
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م437.919:الشرقية  ³مليون
المنورة م106.094:المدينة  ³ماليين

م81.476:القصيم  ³مليون
 

معالجة  :األقل
م935.495:الباحة  ³ألف
م5.346:نجران  ³ماليين

الشمالية م8.246:الحدود  ³ماليين
م17.256:الجوف  ³مليون
م24.690:جازان  ³مليون

 
معالجة محطات  :األكثر

 19:عسير
 17:الشرقية
 14:الرياض
 14:جازان
 9:الباحة

 
معالجة محطات  :األقل

المتبقية مكة منطقة  1:محافظات
 2:الجوف
 3:نجران
 3:حائل

الشمالية  3:الحدود
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لتاريخ الصحفي 12/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر عملعنوان آلية على المزارع«االطالع بالقطيف»تنظيم

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ والزراعةتصنيف المياه و البيئة وزارة )عام(أخبار

الرصد17628العددالكاتب 1تكرار

عمل آلية على المزارع«االطالع  بالقطيف»تنظيم

 

المزارع.م إحدى تفقده خالل  )اليوم(المطيري

 القطيف-اليوم

م الشرقية ة بالمنطق ة والزراع والمياه البيئة وزارة فرع مدير المطيري٬.اطلع امر ع
واستمع المستفيدين بعض والتقى القطيف٬ بمحافظة المزارع تنظيم لجنة عمل آلية على
ا كم بالمحافظة٬ اللجنة منظومة يخص فيما احتياجاتهم وأبرز ومالحظاتهم مرئياتهم إلى

المتميزين المزارعين بعض  .كرم
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م وتقدي ا٬ عليه اظ والحف بالمحافظة المزارع تنظيم في اللجنة دور أهمية المطيري وأكد
ضمن البصرية التشوهات ة وإزال ا فيه وائيات العش ار انتش ن م والحد لهم٬ التسهيالت
ة٬ بالمحافظ ة الزراعي ة الرقع ار انحس ن م د الح ذلك ك يز٬ مم اري وحض ني أم ابع ط

مزارعهم من القصوى االستفادة من المزارعين  .وتمكين
 

المزرعة حول مفصل شرح ى إل تمع واس بالمحافظة٬ النموذجية المزارع إحدى وتفقد
زات ومنج ام مه ى عل ع واطل ة٬ الزراع ي ف المستخدمة رق والط المزروعات واع وأن
ب المكت ي بموظف ع واجتم ف٬ القطي بمحافظة وزارة ال ب بمكت ل العم ير وس ادرات ومب
ب جان ى إل بالمحافظة٬ ذها تنفي والجاري المنفذة والمشروعات االحتياجات معهم وناقش
ة المقدم دعم ال رامج وب التشجير٬ ات وعملي ة البيئ ى عل اظ الحف رامج وب ال أعم ة متابع
ل والعم برامج٬ وال ادرات المب ن م ا وغيره ية٬ الماش ي مرب صغار ودعم زارعين٬ للم
اءة كف ع رف ى عل م وحثه ويسر٬ سهولة ل بك لها والمستحقين للمستفيدين تصل أن على
ة الحكومي ات والجه ب المكت ن بي ا فيم ة تعاوني ة مثالي ة بيئ ق وخل ة٬ واإلنتاجي األداء

بالمحافظة  .األخرى
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لتاريخ الصحفي 12/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر المملكة4عنوان في بصيدها مسموح الطيور من هي؟..أنواع ما

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ الفطريةتصنيف الحياة لتنمية الوطني المركز أخبار

الرصد0العددالكاتب 2تكرار

المملكة4 في بصيدها مسموح الطيور من هي؟..أنواع  ما

 

التحرير|الرياض●  فريق

اك هن أن بت٬ الس ة٬ الفطري اة الحي ة لتنمي ني الوط ز المرك ور4أعلن الطي ن م واع أن
المملكة في بصيدها  .مسموح

السعودية العربية المملكة في بصيدها المسموح الطيور  .من
ذهبي"٬"العندليب" مخطط"٬"صفير الذيل"٬"قطا مسنن .قطا " 

ال ة«وق الفطري اة ة»الحي المملك ي ف يدها بص موح المس ور الطي ن م إن ٬
ي ه عودية٬ الس ة نن:العربي مس ا قط ط٬ مخط ا قط بي٬ ذه فير ص دليب٬ العن

 .»الذيل
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ارة زي خالل من الصيد تراخيص على الحصول بالصيد للراغبين يمكن أنه إلى وأشار
عبر اإللكترونية٬ فطري هنا«منصة  .»الضغط
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لتاريخ الصحفي 12/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر :االقتصادية"لـ»الحبوب«عنوان التدوير" وإعادة والتوزيع للغذاء االستراتيجي الخزن على للرقابة آليات

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ للحبوبتصنيف العامة المؤسسة أخبار

الرصد10205العددالكاتب 1تكرار

:االقتصادية"لـ»الحبوب« الخزن" على للرقابة آليات
التدوير وإعادة والتوزيع للغذاء  االستراتيجي

 
 

 

الفارس.م  أحمد
 

الرياض من الغربي  خالد

لـ ال ادية"ق إن"االقتص وب٬ للحب ة العام ة المؤسس افظ مح ارس٬ الف د أحم دس المهن
تراتيجي االس للخزن تراتيجي االس المخطط صياغة ي ف يرا كب شوطا قطعت المؤسسة
ة الغذائي واد الم د تحدي ا أوله ازات٬ إنج ة ثالث ي ف ت تمثل ث حي السعودية٬ ي ف ة لألغذي
يرا وأخ تهدفة٬ المس لع للس تراتيجي االس زن الخ ام أحج د وتحدي تراتيجي٬ االس زن للخ

التشغيل وظروف ومواقعه التخزين نوع  .تحديد
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القطاع اركة مش إطار د تحدي ا حالي يجري ه أن وب٬ للحب ة العام ة المؤسس محافظ وأكد
التدوير وإعادة للتوزيع استراتيجية ووضع الرقابة٬ آليات وتحديد  .الخاص٬

 
ادرة مب ن م جزء هو ذاء للغ تراتيجي االس الخزن مشروع إن ارس٬ الف المهندس وقال
ة لألغذي االستراتيجي زن الخ وإدارة الطوارئ٬ االت وح المبكر ذار اإلن ام نظ ر تطوي

الوطني التحول برنامج مبادرات ي2020إحدى الغذائ ن األم دعيم ت تهدف تس ث حي ٬
المبادرة فإن وبالتالي الغذاء٬ أسواق على العالمية األزمات آثار ومواجهة السعودية٬ في
نظام وإنشاء المملكة٬ في لألغذية االستراتيجي للخزن استراتيجي مخطط صياغة تتبني
ة منظوم دم تخ تي ال ة التحتي ة البني اريع مش اء وإنش الطوارئ٬ وحاالت المبكر لإلنذار

لألغذية االستراتيجي  .الخزن
 

ن الحرمي ادم خ ة برعاي ع ينب وامع ص اء إنش روع مش ن م اء االنته م ت ه أن ى إل ار وأش
ة تخزيني ة بطاق اري الج هر الش ة بداي ئ120الشريفين لموان لينضم طن ف دة"أل ج
وجازان الدمام٬ في عبدالعزيز الملك العمل)اإلسالمي٬ وجار القمح٬ لبواخر المستقبلة

تخزينية بطاقة ضباء ميناء صوامع مشروع إنشاء في البدء طن120على  .ألف
 

من دعم ب ه أن ا مبين السعودية٬ ي ف الغذائية السلع كل توافر إلى الفارس المهندس ولفت
تشهد م ل ث حي ا٬ كورون جائحة اء أثن ا ومتانته قوتها محليا الغذاء منظومة أثبتت القيادة
ع جمي ود جه تضافر بفضل وذلك غذائية سلعة أي في نقص أو ندرة أي المملكة أسواق

عام بشكل المملكة في المعنية  .الجهات
 

ة الغذائي ات المنتج ن م د عدي ي ف ة مرتفع ي ذات اء اكتف نسب ق تحق ة المملك أن وأوضح
ا اطم٬"أبرزه الطم اطس٬ البط اء٬ البيض ذرة ال ور٬ التم ض٬ البي ازج٬ الط ب الحلي

واألسماك الدواجن٬ لحوم  ".الخضراوات٬

 
ذاء الغ رة وف ي ف ا عالمي ة الثامن ة المرتب ي ف جاءت السعودية أن الفارس المهندس وأكد

الـ2020خالل المرتبة في كانت أن بعد ة2019في٬46 العالمي المؤشرات وفق ٬
ة والزراع اه والمي ة البيئ وزارة ود لجه ا تتويج ك وذل ال٬ المج ذا ه ي ف ة والمتخصص
ذات ة الحكومي ات القطاع ل ك وية وعض ر الوزي ة برئاس ة الغذائي لع الس رة وف ة ولجن

كورونا جائحة بداية منذ تشكيلها تم التي  .العالقة
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لع للس دادات اإلم واستقرار االستراتيجي الخزن مستويات لرصد فريق تشكيل إلى ونوه
عن ممثلين من تراتيجية11الضرورية االس ات المخزون تويات مس برصد يقوم جهة٬

ا محلي ة الغذائي لع الس واق أس لتطورات ة يومي ة متابع وإجراء األساسية٬ الغذائية للسلع
ة ومراجع تراح واق ياغة وص ة٬ الغذائي لع الس عار أس ي ف يرات التغ د ورص ا٬ وعالمي

ق وف ة الحراري عرات الس ن م رد الف وحصة ا به ل العم ترح المق WHO٬اإلجراءات
الغذائية المجموعات  .حسب

 
أن ارس٬ الف دس المهن ر ذك اآلن٬ تى ح ح القم ن م تراتيجي االس الخزن ب ق يتعل ا وفيم
يرة األخ وام األع خالل وب للحب ة التخزيني ات الطاق ن م دة جي تويات مس حققت المملكة
دت زي حيث ط٬ األوس رق الش ي ف تراتيجية االس ذاء الغ مخازن بر أك ن م واحدة د لتع

ن م وب الحب تخزين لصوامع التخزينية ة2.5الطاقات بداي طن ون ى2015ملي إل
نحو3.4نحو بإضافة حاليا طن ادة900مليون زي ل تمث جديدة طاقات طن 37ألف

من أكثر بلغت إجمالية وبتكاليف المائة لایر2.5في  .مليار
 

ئ موان أربعة فيها بما المملكة٬ مناطق كل على التخزينية الطاقات تلك تتوزع وأضاف٬
روع ف ى إل ليضاف اري التج ع ينب اء مين ي ف ل متكام رع ف اء إنش آخرها وكان بحرية٬

ئ موان ي ف وب للحب ة العام ة دمام٬"المؤسس ال ي ف دالعزيز عب ك المل المي٬ اإلس دة ج
اء)وجازان مين ي ف الغالل صوامع مشروع تشييد في البدء على العمل حاليا ويجري ٬
 .ضباء

 
برنامج ادرات مب إحدى والهدر٬ الفقد من للحد الوطني البرنامج الفارس٬ المهندس وعد

الذ الوطني ذائي٬التحول الغ ن األم تراتيجية اس رامج ب د أح أيضا وهو للمؤسسة أسند ي
ة المملك ي ف ذائي الغ در واله د الفق ة دراس ى األول مراحل٬ ع أرب ن م امج البرن ون ويتك

والهدر الفقد لمؤشر األساس خط الميداني"وتحديد برنامج"المسح إطالق الثانية بينما ٬
ادة إع درات ق دراسة ة والثالث ذائي٬ الغ در واله د الفق ن م د للح دريبي ت وي توع وطني
ي الوطن المرصد إطالق يرا وأخ ذائي٬ الغ در واله د الفق من واالستفادة المخلفات تدوير

السعودية في الغذائي والهدر  .للفقد
 

أن الفارس٬ المهندس در"الحبوب"وذكر واله د الفق لدراسة األولى المرحلة من انتهت
ي الت ة المملك ي ف ذائي الغ در واله د الفق لمؤشر األساس خط وتحديد المملكة في الغذائي

كامل عام نحو  .استغرقت
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الـ"وقال٬ ة المملك مناطق الدراسة ا35وشملت13شملت به ام وق ومحافظة ة مدين

من وغطت600أكثر وباحثة وفق33باحث وتمت اإلمداد سالسل مواقع من موقعا
ة األغذي ة منظم دمتها مق ي وف ال المج ذا ه ي ف دة المعتم ة العالمي ة العلمي ات المنهجي

و نح ع جم م ت حيث المتحدة٬ لألمم نحو53والزراعة اد اعتم م ت ة عين ف ا31أل ألف
 ".منها

 
ي ف در واله د الفق لمؤشر األساس خط أن إلى الفارس للمهندس وفقا الدراسة٬ وخلصت

عند من33.1المملكة دها وفق درها ه يتم سنويا طن ماليين أربعة نحو أي المائة في
الفقد نسبة بلغت المملكة٬ في اء14.2الغذاء أثن ذائي الغ بالفقد المرتبط وهو المائة في

ي الغذائ در اله بة نس بلغت فيما والتوزيع٬ والتجهيز والمناولة والحصاد اإلنتاج سالسل
فقط باالستهالك المائة18.9والمرتبطة  .في

 
نحو بلغت ة المملك ي ف در واله د للفق ة اإلجمالي ة القيم أن ى إل ارس الف المهندس وأشار

الـ13 مستوى على لایر ى19مليار عل الدراسة م وبتعمي ة الدراس ملتها ش التي سلعة
نحو ة المملك ي ف الغذائي الهدر قيمة تصل كافة الغذائية للسلع االستهالكي اإلنفاق حجم

سنويا40 لایر  .مليار
 

ذا ه ي ف ة العالمي ات الدراس ع م ق تتف ة الدراس ائج نت أن ى إل ارس الف دس المهن وتطرق
المتحدة لألمم التابعة والزراعة األغذية لمنظمة فوفقا من"الفاو"المجال٬ رب يق ما أن

در30 اله أو د للفق يتعرض الم الع حول للبشر ذاء كغ ينتج الذي الطعام من المائة في
النسبة هذه وتعادل عام٬ ك1.3كل لذل ة اإلنتاجي ة التكلف غ وتبل ذاء٬ الغ ن م طن مليار

نحو البيئية والتكلفة دوالر تريليون نحو700نحو ة االجتماعي ة والتكلف دوالر ون ملي
دوالر900  .مليون

 
دة"وأضاف الجدي ة الهوي إطالق وهي امج البرن ن م ة الثاني ة المرحل ي ف دء الب م ت كما

تمر تس تي ال ذاء الغ ي ف در واله د الفق ن م د للح ة التوعوي ة الحمل ي ف دء والب امج للبرن
 ".لعامين

 
الشركات إحدى ع م اهم تف ذكرة م ع توقي برى الك ة التوعوي ة الحمل مع بالتزامن تم كما
ة المملك ي ف ذائي الغ در واله الفقد من للحد الوطني المركز إنشاء بهدف الرائدة الوطنية
ذاء الغ ي ف در واله د الفق بة نس اس لقي اني الث داني المي المسح ذ وتنفي ة٬ التقني والمنظومة
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وحات والمس ارير والتق ات الدراس داد أع ى إل افة إض هللا٬ إذن ب ل المقب ام الع الل خ
 ".الميدانية

الـ المرتبة في جاءت عام8السعودية خالل الغذاء وفرة في  .2020عالميا
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لتاريخ الصحفي 12/02/1443الملف

الخبر تفاصيل

الخبر العالميعنوان الغذائي األمن أزمة تفاقم اإلمداد سالسل

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد7660العددالكاتب 1تكرار

العالمي الغذائي األمن أزمة تفاقم اإلمداد  سالسل

 
 

علي:الدمام  زينة

خبراء الماضي4٬حدد العام خالل تفاقمت التي الغذائي٬ األمن أزمة من زادت أسباب
ا عالمي افي الك ذاء للغ الوصول على القادرين غير األشخاص معدل ل1ليبلغ ك ن 3م

 .أشخاص
 

ي الخليج اد االتح ه نظم ذي ال ة٬ الزراعي ذيات المغ ر مؤتم الل خ براء خ ار وأش
ات والكيماوي ات ا«للبتروكيماوي ن»جيبك األم تري تع تي ال تراجع ال ة حال أن ى إل ٬

دهور وت اء٬ الوب بسبب دة بش ة العالمي ذائي الغ داد اإلم سالسل أثر وت المي٬ الع ذائي الغ
عن ل يق ال ا م وصول في ساهم المياه٬ وشح الزراعية شخص2.3األراضي ار ملي

الغذائي األمن  .النعدام
 

الغذائي  األمن
تتباب اس ي ف ة٬ الزراعي ذيات للمغ المحوري دور ال ى عل المؤتمر ي ف المتحدثون د أك
األغذية إنتاج سلسلة كامل على أن إلى نفسه الوقت في وأشاروا العالمي٬ الغذائي األمن
ى إل افة باإلض زارعين٬ والم ة التكنولوجي دمات الخ دمي ومق ن المنتجي ن م ة٬ الزراعي
بمسؤولية ة الزراعي المغذيات استخدام لضمان جنب إلى جنباً العمل التنظيمية٬ الجهات
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ن مؤكدي للقطاع٬ ة الكربوني البصمة ل لتقلي الضرورية الخطوات ة كاف واتخاذ وكفاءة٬
ع جمي ي ف البشر ارات لملي ذاء الغ ير توف ي ف ة٬ الزراعي ذيات للمغ وي الحي الدور على
ث حي الصعبة٬ الظروف ذه ه ي ف الصناعة ه تواج كبيرة تحديات ووجود العالم٬ أنحاء
ن األم أن ب ويدي٬ الس رحمن ال د عب ي الخليج اد باالتح ة الزراعي ذيات المغ س رئي د أك

كوفيد بجائحة تأثر العالمي املة19-الغذائي ش خطوات اذ اتخ ات الحكوم على وينبغي
ن األم تري تع دريجي ت ع تراج ة حال اك هن أن ب يفا مض تدامة٬ مس ة غذائي م نظ اد إليج

العام منذ العالمي٬ ام2014الغذائي الع ي ف تراجع ال ذا ه ذروة إلى 2020٬وصوالً
أصبح حيث مجتمعة٬ الماضية الخمس السنوات مدار على حدثت التي تلك تعادل والتي

أفراد ثالثة كل من شخص2.37أي-واحد ار ى-ملي إل الوصول ى عل ادر ق ير غ
المتحدة لألمم والزراعة األغذية لمنظمة تقرير آخر بحسب وذلك الكافي٬  .الغذاء

 
الغذاء  أزمة

د وق اء الوب بسبب بشدة أثرت ت ة٬ العالمي ذائي الغ داد اإلم ل سالس أن السويدي أضاف
ة الزراعي المحاصيل ى عل ه٬ حدت من التخفيف أو الفيروس على السيطرة تدابير أثرت
ا مم دخل٬ ال ب ميين الموس ال العم ن م الماليين ترك الذي األمر العالم٬ أنحاء جميع في
اء أنح ع جمي ي ف ليمة الس ة التغذي نقص من يعانون الذي األشخاص عدد زيادة إلى أدى

 .العالم
 

من د العدي ه تواج تي وال ة الزراعي ذيات للمغ ام٬ واله الحيوي الدور على المؤتمر وأكد
ي ف ه أهداف تحقيق على قادر غير وتجعله العالم٬ تواجه التي العقبات فيها بما التحديات٬
ع م التزامن ب ة٬ الزراعي ذيات للمغ ب والمناس ال الفع تخدام االس دون ن م ذاء الغ اج إنت
ة للزراع الصالحة األراضي دهور ت توى مس على المزارعون٬ يوجهها تحديات بروز

المياه في  .وشح
 

الغذائي األمن أزمة  أسباب
العالمي الغذائي األمن تعتري التي التراجع  حالة

الوباء بسبب بشدة العالمية الغذائي اإلمداد سالسل  تأثر
الزراعية األراضي  تدهور

المياه  شح
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الخبر تفاصيل

الخبر خطيرةعنوان بمستويات الحرارة درجات ارتفاع نحو يتجه العالم

الخبر الخبراألحد-19/09/2021-12/02/1443تاريخ عالميةتصنيف والزراعة(أخبار المياه و )البيئة

الرصد10205العددالكاتب 1تكرار

خطيرة بمستويات الحرارة درجات ارتفاع نحو يتجه  العالم

 
 
 
 
 
 
 
 

الرياض»االقتصادية«  من

ات درج اع ارتف و نح الم الع يتجه ادة٬ ج وات خط اذ باتخ الوعود ل ك ن م رغم ال ى عل
المتحدة األمم خبراء تقديرات بحسب خطيرة٬ مستويات إلى  .الحرارة

 
موقع سي"وبحسب بي اخ"بي بالمن ة المتعلق الخطط الدولية المنظمة خبراء درس قد ٬

الخطأ100لـ االتجاه في يسير العالم أن إلى وتوصلوا  .دولة
 

تقليص يتوجب ه فإن الحار٬ للجو التأثيرات أسوأ تجنب أجل من أنه أخيرا العلماء وأكد
الكربوني عام45االنبعاث بحلول المائة  .2030في

 
يرتفع س اث االنبع أن ى إل الت التحلي ير تش ل٬ المقاب ي ترة16ف الف الل خ ة المائ ي ف

بنحو يزيد الحرارة درجة في ارتفاع إلى يؤدي قد ما إليها٬ ة2.7المشار مئوي ة درج
ي الت تويات المس ير بكث اوز يتج و وه الصناعية٬ ورة الث ل قب ا م الحرارة درجات على

الدولي المجتمع  .حددها
 

أن اخ٬ المن ايا قض ول ح دة المتح م لألم رئيس ال اوض المف ا إسبينوس يا باتريس رى وت
بمعدل الغازات انبعاث نسبة القلق16ارتفاع إلى يدعو المائة  .في
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اظ الحف ن يمك اث لالنبع ير كب تخفيض ى إل اء العلم دعوات بشدة يخالف ذلك إن وقالت
ذوي اس للن ا به بب تتس د ق تي ال اة والمعان ديدة٬ الش ة المناخي رات المؤث ب لتجن ه علي

العالم في هشاشة األكثر  .األوضاع
مؤتمر يبحثها س تي ال ديات التح م حج حول ا مقلق ذيرا تح المعطيات COP26وتشكل

أسابيع ستة نحو بعد جالسجو في سيعقد الذي المناخ٬  .حول
 

عن الحرارة درجات اع ارتف ن م بالحد األمل على اإلبقاء إلى الضخم المؤتمر ويهدف
الغازات انبعاث نسب بخفض الدول إقناع  .طريق

 
نسب لتخفيض ا خططه بتحديث الدول تقوم أن على المناخ حول باريس اتفاقية ونصت

ن بي ه إن تقول المتحدة األمم لكن أعوام٬ خمسة كل الكربون وقعت191انبعاث ة دول
فإن االتفاقية أفضل113على تصورا قدمت فقط  .دولة
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