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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

سمو ولي العهد يعلن عن التطلعات واألولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير واالبتكار للعقدين الُمقبلين بما ُيعزز من تنافسية وريادة المملكة عالمًياعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

31تكرار الرصدالعددالكاتب

 سمو ولي العهد يعلن عن التطلعات واألولويات الوطنية لقطاع البحث والتطوير
واالبتكار للعقدين الُمقبلين بما ُيعزز من تنافسية وريادة المملكة عالمًيا

جدة - واس
أعلن صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة
عات واألولويات الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار في العليا للبحث والتطوير واالبتكار - حفظه الله – اليوم، عن التطلُّ
المملكة العربية السعودية للعقدين الُمقبلين، والتي تستند إلى أربع أولويات رئيسة؛ تتمثل في: صحة اإلنسان، واستدامة
البيئة واالحتياجات األساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات الُمستقبل، بما ُيعزز من تنافسية المملكة عالمًيا

هات رؤية المملكة 2030 وتعزيز مكانتها كأكبر اقتصاد في المنطقة. وريادتها؛ ويتماشى مع توجُّ
 

عات طموحة لقطاع البحث عات واألولويات الوطنية: "اعتمدنا تطلُّ وقال سمو ولي العهد في مستهل اإلعالن عن التطلُّ
والتطوير واالبتكار، لتصبح المملكة من رواد االبتكار في العالم، وسيصل اإلنفاق السنوي على القطاع إلى 2.5% من إجمالي
الناتج المحلي في عام 2040، لُيسهم القطاع في تنمية وتنويع االقتصاد الوطني من خالل إضافة 60 مليار ريال سعودي إلى
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الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2040، واستحداث آالف الوظائف النوعية عالية القيمة في العلوم والتقنية واالبتكار، بمشيئة
الله".

 

ومن أجل ضمان نمو وازدهار القطاع، فقد تمت إعادة هيكلة قطاع البحث والتطوير واالبتكار وتشكيل لجنة عليا برئاسة سمو
ولي العهد لإلشراف على القطاع وتحديد األولويات والتطلعات الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار في المملكة، وإنشاء هيئة
تنمية البحث والتطوير واالبتكار التي ستعمل كممكن ومشّرع ومنّظم للقطاع، وستقوم بتطوير البرامج والمشاريع وتوزيع

الميزانيات ومراقبة األداء.
 

وتحقيًقا لهذه الطُموحات الُكبرى التي أعلن عنها سمو ولي العهد، فإنه سيتم العمل على استقطاب أفضل المواهب الوطنية
والعالمية؛ إضافة إلى تعزيز التعاون مع ُكبرى مراكز البحث والشركات العالمية والقطاع غير الربحي والقطاع الخاص اللذان

ُيعدان شريًكا أساسًيا لقيادة البحث والتطوير وزيادة االستثمار في القطاع.
 

واعتمدت المملكة أولوياتها الوطنية األربع لقطاع البحث والتطوير واالبتكار، وهي: صحة اإلنسان، واستدامة البيئة
واالحتياجات األساسية، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل؛ انطالًقا من المزايا التنافسية التي تتمتع بها،
ومن مبدأ حرصها على مواجهة أهم التحديات التي ُتواجه اإلنسان، وتأمين مستقبل األجيال القادمة؛ لتكون هذه األولويات

بوصلة لتوجيه جميع المشاريع والجهود المستقبلية للقطاع.
 

وانطالقًا من أهمية المحافظة على صحة اإلنسان، واستنادًا إلى ما تمتلكه المملكة من بنية تحتية ُمتقدمة للبحث الطبي
العلمي، وامتالكها ألفضل منظومة للرعاية الصحية في المنطقة، ووجود قاعدة بيانات جينية موسعة، وغيرها من الميزات
التنافسية، جاءت "صحة اإلنسان" على رأس األولويات الوطنية، وتستهدف المملكة من خالل هذه األولوية الوصول إلى حياة
صحية أفضل وأطول، من خالل مواجهة أهم التحديات الصحية في المملكة والعالم، وإيجاد حلول جذرية لألمراض المزمنة وغير
المعدية، وتوفير أعلى معايير الرعاية الصحية ألفراد المجتمع عبر تقديم رعاية صحية رقمية متميزة، وإمداد العالم بأحدث

التقنيات الدوائية القائمة على التقنية الحيوية.
 

وللمساهمة في القضاء على تحديات نقص المياه واألمن الغذائي في العالم، وانطالقًا من ريادة المملكة في إنتاج المياه
المحالة عالميًا، وقيادتها لمبادرات ُكبرى للحفاظ على البيئة؛ تسعى المملكة عبر أولوية "استدامة البيئة واالحتياجات
األساسية" إلى أن تصبح أنموذًجا عالمًيا في الحفاظ على البيئة وتوفير االحتياجات األساسية لإلنسان من الماء والغذاء
والطاقة بشكل مستدام، من خالل تطوير تقنيات صديقة للبيئة لتوفير المياه وتحليتها، وتقنيات حديثة ومستدامة إلنتاج
الغذاء وزيادة المساحات الخضراء، وتقنيات احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، إضافة إلى التقنيات المستدامة إلنتاج الكهرباء

منخفضة التكلفة.
 

واستنادًا إلى ما تتمتع به المملكة من ثروات طبيعية وميزات تنافسية في قطاعي الطاقة والصناعة، وقيادتها لقطاع الطاقة
في العالم، تستهدف المملكة من خالل أولوية "الريادة في الطاقة والصناعة" استمرارية قيادتها ألسواق الطاقة وجعلها قوة
صناعية عالمية من خالل ابتكار تقنيات إلنتاج الطاقة البديلة كالهيدروجين األخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وضمان
استدامة الطلب على النفط، وتوجيه قطاع الصناعة في المملكة إلنتاج صناعات متقدمة تقنيًا وذات قيمة عالية، إضافة إلى

تطوير قطاع التعدين بشكل تنافسي ومستدام.
 

ولتأمين حياة ومستقبل األجيال القادمة، ولما تمتلكه المملكة من مزايا تنافسية ُتمّكُنها من الوصول إلى السبق والريادة، من
خالل استثماراتها في مدن ومشاريع المستقبل مثل نيوم ومشروع البحر األحمر، وما تتمتع به من موقع جغرافي مميز،
ومواهب شابة واعدة، وبنية تحتية رقمية قوية، اُختيرت "اقتصاديات المستقبل" لتكون أحد األولويات لقطاع البحث والتطوير
واالبتكار، وتستهدف هذه األولوية تعزيز االبتكار في التقنيات الرقمية في القطاعات ذات األولوية، وتطوير مستقبل الحياة
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الحضرية وبناء مدن ذكية صديقة لإلنسان وخالية من االنبعاثات الكربونية، إضافة إلى استكشاف أعماق البحار وبناء مكانة
عالمية للمملكة في مجال الفضاء.

 

عات واألولويات الوطنية في هذه المرحلة حجر األساس لتطوير االستراتيجية الوطنية لقطاع البحث وُيعّد اعتماد التطلُّ
والتطوير واالبتكار، والتي سيجري اإلعالن عنها في مرحلة الحقة، وسيتبع ذلك إطالق برامج وطنية طموحة قائمة على البحث
عاتها وأولوياتها في والتطوير واالبتكار لحل ُكبرى التحديات التي تواجه المملكة والعالم، كما ُيشّكل إعالن المملكة لتطلُّ
القطاع عامل جذب للمهتمين من الباحثين ورواد األعمال من داخل المملكة وحول العالم، حيث ترحب المملكة بمشاركة

الباحثين والمبتكرين وانضمامهم إليها في رحلة االبتكار من أجل اإلنسان.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

المهندُس الفضلي يؤكُد أنَّ قطاعاِت البيئة والمياه والزراعة ُتَعُد من القطاعات الحيوية وذات األولوية في منظومة البحث والتطوير واالبتكارعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

 المهندُس الفضلي يؤكُد أنَّ قطاعاِت البيئة والمياه والزراعة ُتَعُد من القطاعات
الحيوية وذات األولوية في منظومة البحث والتطوير واالبتكار

الرياض - واس
أكَد معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي ، أنَّ إعالَن صاحِب السمو الملكي األمير
محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وليِّ العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير واالبتكار -
عات واألولويات الوطنية للبحث والتطوير واالبتكار في المملكة تستنِد إلى أربع أولويات رئيسة؛ حفظه الله – اليوم، عن التطلُّ
منها استدامة البيئة واالحتياجات األساسية،يأتي إكماال لمسيرة الجهود المستمرة من القيادة الحكيمة في استشراف

مستقبل مستدام ضمن رؤية المملكة 2030.
 

وقاَل معاليه بهذه المناسبة: "لقد جاَء إطالُق اللجنة العليا للبحث واالبتكار في عام 2021م إيماًنا من قيادة المملكة بأهمية
هذا القطاع وإكماال لمسيرة العمل والتنفيذ لبرامج وأهداف رؤية المملكة 2030 التي من ضمن مستهدفاتها الرئيسة دعم

البحث العلمي وتمكين االبتكار لبناء اقتصاد معرفي وتحقيق التنوع الحقيقي لموارد الدولة".
 

وأضاف المهندس الفضلي، أن تأسيس هيئة تنمية البحث والتطوير واالبتكار يهدف إلى توحيد الجهود في القطاع الحكومي
والخاص، لإلسهام المباشر في بناء األطر وخارطة الطريق لتنمية منظومة البحث والتطوير واالبتكار لتعزيز المكانة التنافسية

العالمية للمملكة كدولة رائدة في مجال البحث والتطوير واالبتكار.
 

وأوضَح الوزير الفضلي أنَّ قطاعاِت البيئة والمياه والزراعة ُتَعدُّ من القطاعات الحيوية وذات األولوية في منظومة البحث
والتطوير واالبتكار، وكون المملكة من الدول الرائدة إقليميًا وعالميًا في دعم المبادرات النوعية والتنموية،فقد أطلقت مؤخًرا
أكبَر مبادرتين في المنطقة للمحافظة على البيئة " مبادرة الشرق األوسط األخضر ومبادرة السعودية الخضراء"،منوهًا بدور
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المملكة القيادي اقتصاديًا واجتماعيًا وتنمويًا، وسعيها المتواصل في توفير االحتياجات األساسية لإلنسان من ماء وغذاء،
مؤكًدا الطموح لريادة المملكة عالميًا في تصدير تقنيات المياه والغذاء، وإبراز دورها كنموذج عالمي في الحفاظ على البيئة

واستدامة الموارد الطبيعية.
 

وأشاَر معالي وزير البيئة والمياه والزراعة، إلى أنَّ أولويات الوزارة تشمُل تمكيَن الشركاء في منظومة البحث والتطوير
واالبتكار في تحفيز االبتكار وتوطين التقنيات لتقديم الحلول الفعالية في قطاعات الوزارة،باستخدام أحدث التقنيات مثل
تقنيات المياه و التقنيات الحيوية وتقنيات الذكاء االصطناعي و"إنترنت" األشياء واالستفادة من الثورة الصناعية الرابعة،مبيًنا
أنَّ النهَج التكاملي والشمولي لألولويات والتطلعات الوطنية يستلزُم قدًرا كبيًرا من التنسيق والتعاون الفعال والمثمر مع
مختلف الجهات، وهذا حتمي في ظل المتطلبات والفرص التي يفرضها الوضع الراهن، ولضمان وضع المملكة في مصاف الدول

نِة للبحث والتطوير واالبتكار. الُمُمكِّ
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

"البيئة" تطلق خدمة حجز موعد إلكتروني لذبح األضاحي بمسالخ الرياض ومكة المكرمةعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

24تكرار الرصدالعددالكاتب

"البيئة" تطلق خدمة حجز موعد إلكتروني لذبح األضاحي بمسالخ الرياض ومكة
المكرمة

الرياض - واس
دشن معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هالل المشيطي اليوم، خدمة الحجز اإللكتروني لموعد لذبح
األضاحي بمسالخ الوزارة المعتمدة في مدينَتْي مكة المكرمة والرياض؛ وذلك بهدف التسهيل على األفراد وقطاع األعمال،

وتخفيف الزحام عن المسالخ، وتنظيم عملية التوافد.
 
 

يأتي هذا ضمن إطار خطة التحول الرقمي للوزارة في قطاعات المنظومة، بهدف تقليل الوقت والجهد على المستفيدين،
إضافة إلى تحقيق مستهدفات إستراتيجية التحول الرقمي، وإتاحة أكبر عدد من الخدمات اإللكترونية، حيث ُأعِلنت الخدمة اليوم

قبل وقت كاٍف من موسم ذبح األضاحي؛ ليتمكن المستفيدون من االطالع عليها واالستفادة القصوى منها.
 

وأكدت الوزارة إتاحة خدمة الحجز اإللكتروني لموعد لذبح األضاحي في المسالخ المرخصة والمعتمدة من قبل الوزارة، والمجهزة
تقنًيا لخدمة الحجز اإللكتروني، مما يسهم في تقليل االزدحام وساعات االنتظار الطويلة، مبينة أن الخدمة تتضمن عدة
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خصائص، منها: حجز اليوم والوقت لذبح األضحية، واختيار نوع األضحية (أبقار- ضأن - ماعز)، باإلضافة إلى اختيار المسلخ
المطلوب والمالئم من قبل المستفيد.

 

وأضافت الوزارة أن الخدمة الجديدة ُأِتيحت عبر بوابة الخدمات اإللكترونية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة "نما" بالدخول عبر
الرابط التالي https://naama.sa/Services/Details?EncryptedKey=Jvd0vZKZ1lQ%3D، وذلك بالتزامن مع قرب حلول
عيد األضحى المبارك 1443 هـ، منوهة بأنها أقامت ورشَتْي عمل تدريبيتين حول الخدمة الجديدة لمنسوبي الوزارة في فرَعْي

الرياض ومكة المكرمة.
 

يشار إلى أن وزارة البيئة والمياه والزراعة تشرف على تلك المسالخ بعد نقل االختصاصات لها من قبل وزارة الشؤون البلدية
والقروية، وذلك ضمن نقل سبعة اختصاصات من وزارة البلديات إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، تصدرتها أسواق النفع العام،
فيما تقوم الفرق الفنية في الفروع والمكاتب التابعة للوزارة بدورها بجوالت رقابية؛ للتأكد من مدى تطبيق االشتراطات

الصحية والفنية.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضًا بقيمة 1.4 مليار ريالعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

19تكرار الرصدالعددالكاتب

مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية يعتمد قروضًا بقيمة 1.4 مليار ريال

الرياض - واس
عقد مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية اليوم اجتماعه الثاني للعام المالي الحالي برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة

رئيس مجلس اإلدارة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
 

وأوضح نائب رئيس مجلس اإلدارة مدير عام الصندوق منير بن فهد السهلي أن المجلس اعتمد تقديم عدد من القروض
التمويلية والتسهيالت االئتمانية بقيمة 1.4 مليار ريال في عدد من مناطق المملكة، وذلك في إطار دعم الصندوق عبر برامجه
ومنتجاته المختلفة للقطاع الزراعي وتعزيز األمن الغذائي، مشيرًا إلى أن اعتماد هذه القروض يؤكد استمرار دور الصندوق وفق
أهدافه اإلستراتيجية للفترة من (02021-2025م ) في دعم وتنمية القطاع الزراعي في جميع مجاالته النباتية والحيوانية
والسمكية من خالل زيادة نسب االكتفاء الذاتي لبعض المنتجات الزراعية المستهدفة في السياسة الزراعية للمملكة،
والمساعدة في تغطية سالسل اإلمداد الزراعية والخدمات اللوجستية المساندة وغيرها، واإلسهام في تعزيز األمن الغذائي

للمملكة.
 

وبين أن القروض الموافق عليها شملت قروضًا تنموية لصغار المزارعين، كما تضمنت الموافقات قروًضا تمويلية في قطاعات
إنتاج الخضار في البيوت المحمية، وتربية وإنتاج الدواجن وتربية األسماك، ومستودعات تبريد للمنتجات الزراعية والمسالخ
اآللية للدواجن إضافة إلى الموافقة على عدد من القروض ضمن برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في
إستراتيجية األمن الغذائي من خالل تمويل قروض تشغيلية مباشرة من الصندوق وغير مباشرة بالشراكة مع البنوك التجارية
لتعزيز المخزون اإلستراتيجي من المنتجات الزراعية المستهدفة في مبادرة األمن الغذائي، وتعويض أي نقص قد يطرأ على
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إمدادات السلع والمنتجات الزراعية، إضافة إلى ضمان استقرار سالسل اإلمداد الغذائية، وتبلغ قيمة موافقات القروض حتى
نهاية النصف األول من العام المالي الحالي أكثر من 2.8 مليار ريال.

 

وأفاد أن المجلس ناقش تقرير األداء العام للصندوق للنصف األول من العام المالي الحالي ومراحل إنجاز وتطوير أعمال
الصندوق في مجاالت أعماله المختلفة، مؤكدًا أهمية استمرار ومضاعفة الجهود لتحقيق أهداف الصندوق اإلستراتيجية، كما
اطلع مجلس إدارة الصندوق على دراسة حول تجربة المستفيد من خدمات الصندوق، وسبل تعزيز التحول التقني لخدمات
الصندوق، لتقديم أفضل الخدمات للعمالء والمستفيدين، كما ناقش المجلس تقريرًا عن دور الصندوق التنموي زراعيًا
واقتصاديًا واجتماعيًا منذ تأسيسه وحتى العام المالي 1441/1442هـ وإسهاماته في تحقيق االكتفاء الذاتي لعدد من
المحاصيل والمنتجات الزراعية ، وتعزيز وتطوير دور الصندوق المستقبلي في القطاع الزراعي واألمن الغذائي بما يتواكب
والمعطيات والمستجدات االقتصادية عبر العديد من الحلول التمويلية والمنتجات االئتمانية لخدمة وتطوير القطاع الزراعي،

كما اطلع مجلس اإلدارة على تقارير بأعمال اللجان المنبثقة منه واتخذ بشأنها التوصيات المناسبة.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب يعقد جلسته رقم 194عنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب يعقد جلسته رقم 194

الرياض - واس
عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب جلسته رقم 194 أمس، برئاسة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس

إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.
 

واستعرض المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول األعمال ومن ضمنها المصادقة على الحساب الختامي للعام
المالي 1442/1443هـ، إضافًة إلى طلب شركة المطاحن الرابعة إصدار ترخيص ثانوي لزيادة الطاقة اإلنتاجية للمطاحن،

والمواضيع األخرى المتعلقة بنشاط المؤسسة والمدرجة بجدول األعمال.
 

واعتمد المجلس عددًا من القرارات حيث صادق على الحساب الختامي للمؤسسة عن العام المالي 1442/1443هـ كما وافق
على إصدار الترخيص الثانوي (المشروط) لشركة المطاحن الرابعة لزيادة الطاقة اإلنتاجية للمطاحن لفرع الشركة في الخرج
بطاقة (1200) طٍن/يوم، والذي يستهدف مواكبة الطلب المتوقع لمنتجات المطاحن من الدقيق والمشتقات األخرى خالل

األعوام القادمة.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

"البيئة" ُتعلن وصول مليون رأس من الماشية عبر ميناء جدة بعد فسحهاعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

20تكرار الرصدالعددالكاتب

"البيئة" ُتعلن وصول مليون رأس من الماشية عبر ميناء جدة بعد
فسحها

جدة - واس
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة ، عن فسح أكثر من مليون رأٍس من الماشية من 1 حتى 30 ذي
القعدة، عبر محاجر وزارة البيئة والمياه والزراعة بميناء جدة اإلسالمي، فيما بلغت فسوح اإلرساليات
الخاصة بمشروع المملكة، لإلفادة من الهدي واألضاحي "أضاحي" حوالي 410 آالف رأٍس من الماشية، ومن

المتوقع وصول المزيد من المواشي خالل موسم الحج لهذا العام.
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وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، بمنطقة مكة المكرمة سعيد الغامدي، أن محاجر فرع
وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ومختبراتها، تضع السالمة الغذائية ضمن أولوياتها
في العمل، مؤكدا حرص الوزارة على إجراءات الجودة في جميع المرافق والعمليات التابعة لها منها:
سلسلة من اإلجراءات عند استقبال السفن المخصصة لإلرساليات النباتية، أو الحيوانية، حيث يتم على
الفور إجراء عمليات الكشف البيطري على اإلرساليات، والتأكد من سالمتها صحًيا، وتطبيق جميع اإلجراءات
المحجرية الواردة في نظام قانون الحجر البيطري لدول مجلس التعاون في دول الخليج العربية، والئحته
التنفيذية بالمملكة، مشيرا إلى أنه يتم سحب عينات عشوائية من الدم، بواسطة األطباء البيطريين
لفحصها بالمختبرات المختصة، للتأكد من سالمتها مخبرًيا، ثم فسحها جمركيًا في حالة سالمتها من أي

أوبئة محجرية، ومن ثم تسليمها للمستوردين عن طريق مشّغل محطة المواشي.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

جاهزية مسالخ جدة لموسم عيد األضحى المباركعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

جاهزية مسالخ جدة لموسم عيد األضحى المبارك

اليوم - جدة
اعتمد فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة خطة عمل المسالخ في محافظة جدة
لموسم حج 1443هـ والتي تهدف لتقديم أفضل الخدمات لمرتاديها من مواطنين ومقيمين، وذلك بتهيئة
مسلخ جدة الرئيسي( شرق الخط السريع ) و مسلخ سوق األنعام المركزي ( جنوب المحافظة بمنطقة

الخمرة ) ،
 

وبينت ادارة االسواق والمسالخ بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة أن المسالخ
المعتمدة في جدة ستعمل بشكل منتظم من بعد صالة الفجر حتى الـ 8 مساءًا، فضًال عن السماح
للمطابخ المرخصة بالذبح خالل أيام العيد فقط وفق االشتراطات المحددة وبعد الحصول على التصاريح
الالزمة بهدف التيسير على أصحاب األضاحي وتخفيف التزاحم على المسالخ النظامية . واتاحت وزارة البيئة
والمياه والزراعة ايجاد فرص تطوعية على المنصه الوطنيه للعمل للتطوعي( 60) متطوع للمشاركة في
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تنظيم مسالخ جدة ضمن برنامج ( اضحيتي ) لمدة اربعة ايام من يوم 9 الى 12يوليو وذلك للمساهمة في
غرس روح التطوع بالمجتمع واكتساب الخبرات واستثمار الوقت والقدرات وتعزيز روح االنتماءالوطني .

يذكر أن هناك خطًطا تنظيمية لتشغيل المسالخ قصيرة وبعيدة المدى عبر خطة عمل معدة من وزارة
البيئة والمياه والزراعة خالل الفترة المقبلة تتضمن تطوير مرافق المسالخ واالشتراطات الفنية والصحية
وتوزيع العمالة والجزارين، وتنظيم فترات العمل، ومراقبة طرق التخلص من المخلفات، والمعدات
واآلليات المستخدمة، حيث يعمل بمسالخ جدة أكثر من 10اطباء بيطريين ، و27 مشرف مراقب ،و 340
جزار ، و317 عامل ، والطاقة االستيعابية لمسالخ جدة هي 5000 رأس للوردية الواحدة "8 ساعات عمل ، و
هناك خطوات تنظيمية من لحظة وصول المستفيد إلى مرحلة تسلم الذبيحة، وأن توزيع الجزارين في
المسالخ ينقسم إلى 5 مجموعات، هي: (جزارون للذبح، جزارون للتكشيف والتعليق، جزارو المسلخ، جزارون
للتجويف، جزارون للتقطيع)، مبينًا تخصيص زي موحد آمن لكل فئة , سواء من األطباء البيطريين أو
العمال أو الجزارين أو الفنيين، والمراقبين وُيلتَزم به كما تشمل الخطة تكثيف أعمال الرقابة ومتابعة
امتثال اإلجراءات الوقائية، ووضع اإلرشادات والرسائل التوعوية المتعلقة بسالمة اللحوم وطرق تداولها

بطرق صحية .
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

"بيئة الطائف" توقع مذكرة تفاهم لزراعة 6000 شجرةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

 "بيئة الطائف" توقع مذكرة تفاهم لزراعة 6000 شجرة

الطائف - واس
وقع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف اليوم، مبادرة واتفاقية تفاهم مع الشركة
السعودية لشراكات المياه، وتحالف شركة كوبرا والشركة الدولية لتوزيع المياه المحدودة (توزيع)، لزراعة
(6000 شتلة أشجار تتناسب مع طبيعة المنطقة) بقرشيات الطائف على مساحة (211,400 متر مربع)

وعمل األسيجة المناسبة لحماية الشتالت، باستخدام مياه الري الصالحة غير المقيد والمنتجة من محطة
المعالجة شمال الطائف.

وأكد مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المهندس هاني القاضي أن هذه
االتفاقية جاءت امتداًدا لجهود وزارة البيئة والمياه والزراعة للمساهمة في زيادة وتنمية الغطاء النباتي،
والحد من ظاهرة التصحر، تماشًيا مع مبادرة صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل
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سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، " السعودية الخضراء " تحقيقًا لجودة الحياة التي هي من
أهم مستهدفات رؤية المملكة الطموحة 2030.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي لتنفيذ المشاريع بالشركة السعودية لشركات المياه المهندس نايف
العريفي لـ"واس" أن هذه االتفاقية تأتي تحقيقًا لمبادرة سمو ولي العهد، ومخرجات وأهداف "مبادرة
السعودية الخضراء”، و”قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر”، مشيرًا إلى أن مشروع معالجة المياه بشمال
الطائف يعد أول مشروع معالجة مياه سيتم تشغيله بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك تحقيقًا ألهداف
خصخصة قطاع المياه "أحد برامج رؤية المملكة 2030 "، حيث يهدف البرنامج إلى تعزيز دور القطاع الخاص
في تقديم الخدمات، وإتاحة األصول الحكومية أمامه، مما يحسن من جودة الخدمات المقدمة، ويسهم
في تقليل تكلفتها، كما يحفز هذا المشروع التنوع االقتصادي وتعزيز التنمية االقتصادية، وزيادة القدرة
التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة اإلقليمية والدولية وكذلك جذب االستثمارات األجنبية

المباشرة.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

"مفهوم إدارة الجودة ومؤشرات قياس األداء" ورشة ببيئة الشرقيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

"مفهوم إدارة الجودة ومؤشرات قياس األداء" ورشة ببيئة الشرقية

الدمام -واس
نظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية أمس، ورشة عمل تدريبية تحت عنوان "مفهوم
إدارة الجودة ومؤشرات قياس األداء"، وذلك بقاعة المحاضرات ببرنامج مكافحة سوسة النخيل الحمراء

بمحافظة القطيف.

وأوضح مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري، أن الورشة هدفت إلى التعريف
بثقافة مؤشرات األداء وأهميتها ودورها في تعزيز الجودة، وتنمية المعارف والمهارات ورفع الكفاءة

وتطوير الذات وبناء الثقة بالنفس والتركيز على أهمية رفع مستوى الجودة الشاملة.

فيما استعرض االختصاصي الزراعي وحيد أبو الرحي، خالل الورشة مفهوم إدارة الجودة، ودورة عجلة ديمنغ
للجودة، ومراحل تطور الجودة، وكيف نجعل الجودة ثقافة مؤسسية في القطاع الحكومي، والجودة
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والتميز المؤسسي، والتعريف برسالة وأهداف المنظمة، والفرق بين اإلدارة التقليدية وإدارة الجودة
الشاملة، ومفهوم مؤشرات األداء الرئيسية KPIs ، إضافًة إلى تطبيقات حول مؤشرات األداء الرئيسية.

وتضمنت الورشة نقاشات إيجابية حول العديد من المحاور ذات العالقة بمؤشرات األداء.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

بيئة القصيم تستكمل استعداداتها النطالق مهرجان أضحيتي 43عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

بيئة القصيم تستكمل استعداداتها النطالق مهرجان أضحيتي 43

فريق التحرير - متابعات
أكمل فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة القصيم وبالشراكة مع أمانة القصيم والجمعية التعاونية

للثروة الحيوانية ببريدة، استعداداتها النطالق مهرجان أضحيتي للعام 1443هـ بمدينة األنعام ببريدة.
 

وينطلق المهرجان بالتزامن مع موسم عيد األضحى المبارك خالل المدة من 5 إلى 12 ذي الحجة بحزمة من
البرامج الخدمية والتوعوية التي تستهدف رفع الوعي في التعامل السليم مع األضحية، وطرق شرائها،

وأفضل السبل للتعامل مع اللحوم بشكل صحي.
 

ويتضمن المهرجان خدمات مستشار الشراء والمستشار البيطري ومؤشرات األسعار لألضاحي وخدمات
شراء األضاحي ونقلها والجزارة داخل المسالخ الدائمة والمتنقلة داخل مدينة بريدة وما جاورها.

 
الجدير بالذكر أن ما يتم ذبحه بمدينة األنعام من أضاحي خالل فترة عيد األضحى المبارك يتجاوز أكثر من

9000 رأس من كافة االنواع.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

نائب مدير عام فرع بيئة عسير يقف على أسواق ومسالخ محايل والمجاردةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

نائب مدير عام فرع بيئة عسير يقف على أسواق ومسالخ محايل
والمجاردة

عسير - حسن الصعيبي  
استعدادا لموسم عيد األضحى المبارك, قام نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة
عسير المهندس محمد محسن عسيري بجوالت ميدانية على أسواق الخضار والمسالخ في محافظتي

محايل عسير والمجاردة.
 

هدفت الجولة التي رافقه فيها مديري وعدد من منسوبي مكتبي الوزارة في محايل والمجاردة الى التأكد
من تنفيذ وتطبيق واإلجراءات الجديدة التي ُأدخلت على أسواق النفع العام والمسالخ وكذلك التأكد من

21



اتباع كافة التوجيهات فيما يتعلق من تطبيق االشتراطات الخاصة بسالمة المنتجات الزراعية والطرق
الصحيحة لعرضها وتخزينها والحفاظ على نظافة المكان, كذلك أهمية نظافة المسالخ وتطبيق

االشتراطات المطلوبة.  

 وفي نهاية الجولة قال المهندس محمد عسيري اننا مقبلون على موسم يحتاج الى تظافر الجهود من
جميع الجهات المعنية للمحافظة على سالمة وجودة ما يقدم للمواطنين, مشيرا الى أن وزارة البيئة
والمياه والزراعة لن تتهاون مع مخالفي األنظمة سواءا في أسواق النفع العام أو في المسالخ داخل
المدن وخارجها, مؤكدا أن الجوالت الرقابية سوف تتواصل بشكل يومي خالل األيام القادمة وستشمل

كافة األسواق والمسالخ في المحافظات والمراكز.
 

وختم العسيري حديثه بأن المواطن يعد خط الرقابة األول واذا شاهد مخالفات او تجاوزات عليه باإلبالغ
فورا, وسيجد التجاوب السريع من المراقبين والمسؤولين في كافة مكاتب الوزارة بمنطقة عسير.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

مكتب وزارة البيئة بحفر الباطن ينفذ حملة "أضحيتي"عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

مكتب وزارة البيئة بحفر الباطن ينفذ حملة "أضحيتي"

حفر الباطن - واس
نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة حفر الباطن اليوم، حملة توعوية "أضحيتي"، للتعريف
باالشتراطات الصحية لألضحية، وتوعية الراغبين بشراء األضاحي بكيفيه تمييز األضحية السليمة والمريضة
قبل الذبح وبعده، وحثهم على ذبح األضحية في المسالخ المرخصة والخاضعة للرقابة البيطرية، إضافة إلى

تقديم االرشادات الصحية.

وأكد مدير فرع البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر المطيري حرص الفرع على
متابعة وتسهيل الخدمات التي تقدمها المسالخ الحكومية التابعة للوزارة من حيث وضع الخطط الالزمة،
وإعادة تقييم تلك الخطط للوصول لرضا المستفيدين، موصًيا األهالي والمقيمين بالذبح لدى المسالخ

المرخصة نظرًا لما تتمتع به من وجود طاقم مهيأ ومدرب بأعلى المعايير.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

مكتب البيئة بالغاط يضع خطة تشغيلية للمسلخ وأسواق الماشيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

9تكرار الرصدالعددالكاتب

مكتب البيئة بالغاط يضع خطة تشغيلية للمسلخ وأسواق الماشية

الغاط – مبارك الدوسري
أعد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في محافظة الغاط، خطة عمل تشغيلية متكاملة لألسواق
والمسالخ إلدارة مناسبة موسم عيد األضحى المبارك تتوافق وخطة الوزارة بالتعاون مع الجهات ذات

العالقة لضمان الفعالية والكفاءة.
 

وأوضح ُمدير المكتب مفضي بن إبراهيم العنزي، أن المكتب أنهى تهيئة المسلخ وأسواق الماشية بكوادر
تنظيمية متخصصة من أجل تسهيل الخدمة للمواطنين والمقيمين، مع تطبيق االشتراطات الصحية من
أجل توفير اللحوم للمستهلك خالية من األمراض، ومن أجل الحد من الذبح خارج المسالخ النظامية، والتي
ستشهد تنظيمًا يحد من التزاحم، مبينًا أن عملها في اليوم األول من عيد األضحى سيكون من بعد صالة

وخطبة العيد، فيما بقية األيام من بعد صالة الفجر إلى قبيل صالة المغرب.

25



 
وأشار العنزي إلى أن المكتب سيكثف عمله في القيام بجوالت على أسواق الماشية للتأكد من خلو
المواشي من األمراض المعدية، ومن أجل تثقيف المستهلكين بالبعد عن األسواق العشوائية والشراء من
األسواق المعتمدة التي يعمل المكتب على خلق بيئة عمل مناسبة فيها للشباب السعودي وهو ما

يشجع على تعزيز الحركة التجارية باألسواق وزيادة روادها من المتسوقين.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

ورشة عمل تسلط الضوء على مبادرة ” صياد” من تنظيم جمعية الرؤية التعاونية والبرنامج الوطني لتوطين الثروة السمكيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

ورشة عمل تسلط الضوء على مبادرة ” صياد” من تنظيم جمعية
الرؤية التعاونية والبرنامج الوطني لتوطين الثروة السمكية

متابعات - التحرير
بالتزامن مع احتفاء المملكة وبقية دول العالم باليوم العالمي للبحار أقامت وزارة البيئة والمياه والزراعة
صباح امس  األربعاء ورشة عمل مبادرة ( صياد ) بالتعاون مع جمعية الرؤية التعاونية والبرنامج الوطني
لتوطين الثروة السمكية والتي تستهدف تدريب وتأهيل الشباب السعوديين وتمكينهم من ممارسة

مهنة الصيد .

وأقيمت الورشة الخاصة بهذه المبادرة بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة
الشرقية المهندس عامر المطيري، ونائب رئيس البرنامج الوطني لتوطين الثروة السمكية األستاذ موسى

الكناني وعدد كبير من الصيادين وممارسي المهنة والشباب الطامحين للعمل بالصيد .

وأثنى المهندس المطيري خالل كلمته على هذه المبادرة بقوله : دولتنا ووالة أمرنا حفظهم الله يدعمون
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كل ما من شأنه تمكين الشاب السعودي ووزارة البيئة والمياه والزراعة بدورها تدعم المبادرات التي
تخدم الوطن والمواطن وتعزز األمن الغذائي بالمملكة .

فيما أكد عبدالعزيز الدوامي رئيس مجلس إدارة جمعية الرؤية التعاونية أنهم يطرحون اليوم بين أيدي
أبنائنا بحارة المستقبل فرصة اإلستفادة من الممكنات التي وفرتها الوزارة لجمعية الرؤية والمتمثلة
بمراكب الصيد والدعم اللوجستي ومنافذ البيع الكبرى التي تم التوقيع معها لبيع منتجات الثروة

السمكية.

من جهته تحدث األستاذ موسى الكناني نائب رئيس البرنامج الوطني لتوطين الثروة السمكية قائًال :

دورنا في وزارة البيئة والمياه والزراعة وتحديدًا البرنامج الوطني لتوطين الثروة السمكية في خلق فرص
عمل بالمهن والحرف وأهمها مهنة صيد األسماك ونعمل حاليًا على إستهداف تدريب وتأهيل أكثر من
3692 شاب وشابه للعمل في أربع قطاعات ثالث قطاعات منها خارج البحر وتشمل التوزيع والتسويق

والخدمات المساندة والقطاع األول واألهم داخل البحر ، حيث وصلنا ولله الحمد لنسبة إنجاز 49? من هذا
الرقم، ومن المتوقع اإلنتهاء منه بنهاية عام 2022 م .

وأضاف الكناني : لدينا العديد من األهداف التي نسعى لتحقيقها ونعمل  على تطوير التنمية المستدامة
والمساهمة في إجمالي الناتج المحلي للمملكة وتعزيز التنمية اإلقليمية الشاملة والعمل على دور قيادي

لتنمية المجتمعات الريفية والمساهمة في رفع المستوى المعيشي للصيادين.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

شركة البحر األحمر تكشف عن أضخم مشروع بحثي على سواحل العالم بعد دراسة امتدت لـ11 شهرًاعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

6تكرار الرصدالعددالكاتب

 شركة البحر األحمر تكشف عن أضخم مشروع بحثي على سواحل
العالم بعد دراسة امتدت لـ11 شهرًا

تبوك - واس
أعلنت شركة البحر األحمر عن مشروعها البحثي األضخم على مستوى العالم، والذي استمر لمدة 11

شهرًا على سواحل البحر األحمر، حول النظم اإليكولوجية للكائنات الحية التي تعيش فيه .
 

وكشفت الشركة خالل فعاليات مؤتمر المحيط الذي تنظمه األمم المتحدة في لشبونة من 27 يونيو
ولغاية 1 يوليو، ويجمع نخبة من العلماء العالميين والمؤسسات الحكومية والمنظمات غير
الحكومية سعيًا لحشد الجهود وتحفيز وتيرة العمل لحماية المحيطات حول العالم, عن نتائج الدراسة
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التي غطت ساحل المملكة على البحر األحمر، وعن مدى تنوعه األحيائي وغناه االستثنائي بالموائل
الطبيعية والنباتات والحيوانات.

 
والذي شمل الكائنات في هذه المنطقة من أنواع مهددة باالنقراض على غرار أسماك الحالوي،
والسلحفاة صقرية المنقار البحرية وصقر الغروب (األسخم)، باإلضافة إلى حيد مرجاني مزدهر يبلغ

ارتفاعه أكثر من ثمانية أمتار ويقدر عمره بحوالي 600 عاٍم.
 

وأجرت شركة البحر األحمر للتطوير هذه الدراسة التي ُتمّثل أضخم جهود من نوعها تجريها شركة
متخصصة بالتطوير من القطاع الخاص سعيًا لفهم وتقييم النظم الطبيعية قبل الُشروع بعمليات
التطوير وخاللها، وتضاهي هذه الدراسة المبادرات التي تختبرها الهيئات الحكومية على المستوى
الوطني، وُتقّدم داللة على أهمية إنشاء قاعدة معلومات قيمة لفهم حالة البيئة المحلية من خالل
عمليات الدراسة والتحليل في المجاالت السكانية والسلوكية ودراسة الموائل الطبيعية للكائنات

الحية في الشريط الساحلي الممتد لمسافة 200 كيلو مترًا.
 

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة البحر األحمر للتطوير جون باغانو أن الشركة ومن خالل هذه الدراسة
ُتبّرهن للعالم وألقراننا في قطاع السياحة أن تأسيس وجهات عالمية المستوى هو مسألة ال تتعارض
أبدًا مع حماية البيئة وتحسينها وقال :" نحن في شركة البحر األحمر للتطوير نتحدى أنفسنا واآلخرين
للقيام بعمل أفضل ونسعى لترسيخ قدراتنا لنكون روادًا عالميين في تحقيق أرقى مستويات التنمية
وفق منهجية مسؤولة بيئيًا، وندعو جميع األطراف المعنية لحشد الجهود لالرتقاء بالقطاع السياحي

بأسلوب ال ُيلحق أي ضرر بالكائنات الحية والتنوع البيولوجي".
 

وُتشّكل هذه الدراسة مؤشرًا لشركة البحر األحمر للتطوير تعتمده لقياس ما ُتحرزه من تقدم لتحقيق
أهدافها وخططها وتقديم فوائد بيئية قيمة وتحفيز وتيرة جهودها لتعزيز التنوع البيولوجي، ولعب
دور فاعل في تحديد المجاالت البيئية المستهدفة وإلقاء الضوء عليها، والتعرف على المجاالت

األخرى التي تحتاج لبذل مزيد من الجهد في المستقبل.
 

وُيظهر بحث األمم المتحدة البيئي بأن نمو السياحة وأثرها على البيئة في تزايد مستمر بوتيرة بعيدة
عن االستدامة، مع زيادة بنسبة 154% في استهالك الطاقة، و131% في انبعاثات الغازات المسببة
لالحتباس الحراري، و152% في استهالك المياه، وهي زيادات متوقعة بحلول عام 2050 إن لم يتم

اتخاذ إجراءات فاعلة في هذا الصدد.
 

ودعت شركة البحر األحمر الراغبين باالطالع على تفاصيل الدراسة الدخول عبر الرابط التالي :-
https://www.theredsea.sa/ar/destination/sustainability/baseline-survey لفهم غنى
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وتنوع الكائنات الحية البرية والبحرية على ساحل البحر األحمر في المملكة .
 

ُيذكر أن النتائج التي ظهرت بها الدراسة أكدت على التهديدات المحدقة بالكائنات الحية المهددة
باالنقراض في هذه المنطقة، وسلطت الضوء على أهمية قيام شركة البحر األحمر للتطوير واألطراف

المعنية األخرى في المنطقة بحماية البيئة وبذل مزيد من الجهد لتعزيزها وتجديدها .
 

 
 
 
 
 

 

31



الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (19) مخالًفا لنظام البيئة الرتكابهم مخالفات رعيعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

13تكرار الرصدالعددالكاتب

 القوات الخاصة لألمن البيئي تضبط (19) مخالًفا لنظام البيئة
الرتكابهم مخالفات رعي

الرياض - واس
ضبطت القوات الخاصة لألمن البيئي (19) مخالًفا لنظام البيئة، (16) مواطًنا، و (3) مقيمين من
الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي (478) متًنا من اإلبل في أماكن يمنع فيها الرعي في عدد

من مناطق المملكة.
 

وأوضحت القوات الخاصة لألمن البيئي، أنه تم تطبيق اإلجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكدة أن
عقوبة مخالفة رعي اإلبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن. وحثت القوات الخاصة لألمن البيئي
على اإلبالغ عن أي حاالت تمثل اعتداًء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة

المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب يوافق على مراجعة سعر شراء القمح للموسم الحاليعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة للحبوبتصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

21تكرار الرصدالعددالكاتب

مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب يوافق على مراجعة سعر
شراء القمح للموسم الحالي

الرياض - واس
وافق مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب في جلسته رقم 194، على مراجعة سعر شراء القمح
المحلي من المزارعين للموسم الحالي 1443 / 1444هــ (2022) م، وذلك بعد إقفال موسم االستالم

الحالي والمجدول له بشهر أكتوبر (2022)م.
 

وأوضحت المؤسسة أن مجلس اإلدارة وافق على صرف أي زيادة بالسعر إن وجدت في حال قامت
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المؤسسة بترسية مناقصاتها الدولية بسعر يفوق السعر المعتمد، وذلك بأثر رجعي ولكافة
المزارعين اللذين قاموا بالتوريد منذ بداية الموسم الزراعي الحالي.

يذكر أن مجلس إدارة المؤسسة سبق وأن أقر زيادتين لسعر شراء القمح من المزارعين خالل الموسم
الزراعي الحالي تماشيًا مع ارتفاع األسعار الدولية.

ويأتي شراء المؤسسة للقمح المحلي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (29) بتاريخ 16 /01/ 1438هــ،
المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (765) بتاريخ 30 /11/ 1443هــ، بشأن ضوابط إيقاف زراعة األعالف
الخضراء والتي تضمنت قيام المؤسسة العامة للحبوب بشراء القمح في حال اختيارهم زراعة القمح
بديًال لألعالف الخضراء لمدة خمس سنوات بما ال يتجاوز مليون ونصف المليون طنًا لكل عام،

وبأسعار تحددها المؤسسة مسترشدة باألسعار الدولية السائدة.
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الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

ترسية عقد تشغيل المركز اإلقليمي لإلنذار المبكر بالعواصف الرمليةعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لألرصادتصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

ترسية عقد تشغيل المركز اإلقليمي لإلنذار المبكر بالعواصف
الرملية

جدة - واس
أعلن الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لألرصاد المشرف العام على المركز اإلقليمي لإلنذار المبكر
بالعواصف الرملية الدكتور أيمن بن سالم غالم ترسية عقد تشغيل المركز اإلقليمي لإلنذار المبكر

بالعواصف الرملية.
 

وأوضح الدكتور غالم أن المركز اإلقليمي لإلنذار المبكر بالعواصف الرملية يهدف إلى حماية البيئة من
األخطار الطبيعية من خالل تنفيذ مراقبة الظواهر الغبارية والرملية في المملكة والتحذير من

العواصف قبل حدوثها التخاذ جميع التدابير الوقائية والتخفيف من تأثيراتها.

من جانبه أوضح المدير التنفيذي للمركز اإلقليمي لإلنذار المبكر بالعواصف الرملية جمعان الغامدي
أنه سيتم تشغيل المركز بناء على معايير المنظمة العالمية لألرصاد الجوية، مشيًرا إلى أنه سيتم من
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خالل المركز إدارة البيانات والمعلومات المتعلقة بالظواهر الغبارية والرملية وإعداد دراسات
وتوقعات طويلة المدى عنها وتأثيراتها على القطاعات المختلفة في المملكة واإلقليم، بجانب دعم
إعداد وتنفيذ الخطط الوطنية والتفصيلية لمواجهة الظاهرة والحد من مخاطرها، وبناء القدرات

البشرية من خالل نقل المعرفة من المراكز العالمية والشراكة الدولية.

وأشار إلى أن المركز اإلقليمي لإلنذار المبكر بالعواصف الرملية يعمل على إطالق نظام رصد الظواهر
الغبارية، وإعداد الدراسات عن الظواهر المناخية وتأثيراتها واإلسهام في دعم الخطط الوطنية

وتمكينها وتقليل المخاطر الناجمة عن العواصف، كما سيغطي المستويين الوطني واإلقليمي.

يذكر أن المركز اإلقليمي لإلنذار المبكر بالعواصف الرملية يأتي ضمن حزمة المبادرات التي أعلن عنها
صاحب السمو الملكي األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ يحفظه الله ـ ولي العهد نائب
رئيس مجلس الوزراء في قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر التي من شأنها اإلسهام في دفع جهود

دعم البيئة والمناخ واالستدامة في المنطقة والعالم.
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1تكرار الرصدالعددالكاتب

الحرب تشعل أزمة الغذاء

أندرو ستانلي
ارتفعت أسعار األغذية بنسبة 23 في المائة في 2021، فوضعت نهاية لعديد من األعوام التي سادها
استقرار األسعار نسبيا، ويرجع أحد أسباب ذلك إلى األحداث الجوية المتطرفة التي تلحق الضرر
بالمحاصيل وصعود تكاليف الطاقة. ثم جاء بعد ذلك تدخل روسيا في أوكرانيا أواخر شباط (فبراير)،
الذي أفضى إلى بلوغ األسعار أعلى مستوياتها على اإلطالق نتيجة الضطراب تدفقات السلع األولية

من اثنين من أكبر دول العالم المصدرة للقمح والسلع االستهالكية األساسية األخرى.

وأسفرت الحرب الروسية ــ األوكرانية عن تعطيل موانئ أوكرانيا في البحر األسود التي كانت في
الماضي تعج بالحركة وتركت الحقول بال عناية، مع كبح قدرة روسيا على التصدير. وتسهم هاتان
الدولتان بربع صادرات العالم من القمح وخمس صادراته من الشعير والذرة، وأكثر من نصف صادرات

زيت بذور دوار الشمس، كما يوفران نحو ثمن مجموع السعرات المتداولة في العالم.
واألهم من ذلك هو أن أسعار المواد الغذائية آخذة في االرتفاع جنبا إلى جنب مع أبرز التحديات
االقتصادية العالمية األخرى ونتيجة لها. فالتضخم يتزايد، والجائحة ال تزال تعرقل سالسل اإلمدادات
العالمية، أما تغير المناخ فيهدد اإلنتاج على مستوى كثير من المناطق الزراعية في العالم بمزيد من

الجفاف والفيضانات والحرارة وحرائق الغابات.
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وفضال على اضطراب إنتاج الغذاء والشحنات، من أوكرانيا بصفة أساسية، تؤثر الحرب كذلك في ناتج
الغذاء العالمي من خالل آثارها على األسمدة، التي ارتفعت تكلفتها بالفعل نتيجة الرتفاع أسعار
الطاقة. وتنتج من روسيا وأوكرانيا كميات كبيرة من مغذيات المحاصيل القائمة على البوتاس، وقد

أدت الحرب إلى ارتفاع تكاليفها بصورة حادة.

وما هو أكثر من ذلك، قفزت كذلك أسعار الغاز الطبيعي، أحد العناصر الرئيسة في صناعة األسمدة،
نتيجة للحرب. ويرجح استمرار أسعار المواد الغذائية على ارتفاعها إلى العام المقبل بفعل هذه
العوامل مجتمعة ألن استخدام كميات أقل من األسمدة سيؤدي إلى تقليل غلة المحاصيل بينما

تكاليف الزراعة سترتفع.

وتمثل الحمائية كذلك مصدر قلق كبير. فقد قام كثير من الدول بوقف شحنات الحبوب وزيوت
الطهي، ربما خوفا من إثارة قالقل اجتماعية. وحتى اآلن، عاد 20 بلدا تقريبا إلى فرض قيود على
التصدير، حسب ما ذكره المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. وتسهم هذه الظروف مجتمعة

في تفاقم آفاق الجوع العالمي.

وارتفعت مستويات نقص التغذية بشكل كبير وتقاس بعدد األشخاص غير القادرين على تلبية
متطلباتهم من استهالك الغذاء على المدى الطويل، فازدادت األعداد بنحو 118 مليون نسمة عام
2020 بعد أن ظلت دون تغيير يذكر ألعوام عديدة إذن هناك ثالث أزمات مجمعة: الصراع وكوفيد

وتغير المناخ، تفضي إلى أزمة أخرى هي الجوع، وارتفعت مستويات الجوع الحاد، أي عدد األشخاص غير
القادرين على تلبية احتياجاتهم من استهالك الغذاء على المدى القصير بنحو 40 مليون نسمة العام
الماضي. وكان الصراع هو المحرك الرئيس لذلك، حيث واجه 139 مليون شخص مشكالت ترقى إلى
مستوى أزمة في الغذاء أو أسوأ عبر 24 بلدا في 2021. واآلن جاءت حرب روسيا في سلة غذاء أوروبا

لتفاقم من مخاطر الجوع والمجاعات التي تهدد ماليين كثر آخرين.
 

38



الملف الصحفي لتاريخ 02-12-1443

للقضاء على الجوع .. 28 % ارتفاع واجب لإلنتاجية الزراعية العالمية خالل عقدعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر02-12-1443تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

للقضاء على الجوع .. 28 % ارتفاع واجب لإلنتاجية الزراعية
العالمية خالل عقد

  "االقتصادية" من الرياض
عدت منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو" ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان
االقتصادي، أن "اإلنتاجية الزراعية العالمية يجب أن تزداد 28 في المائة خالل العقد المقبل"، للقضاء
على الجوع وخفض انبعاث غازات الدفيئة بشكل كبير، وفقا للمسار الذي حددته اتفاقية باريس

للمناخ.

وأفاد تقرير صادر عن المنظمتين حول اآلفاق الزراعية، أمس، بأن أهداف القضاء على الجوع وخفض
انبعاث غازات الدفيئة الزراعية لن تتحقق بحلول 2030 إذا لم تصبح الزراعة "أكثر كفاءة".

39



وأكد التقرير أنه "لتحقيق ذلك يجب مضاعفة رفع اإلنتاجية الزراعية المسجلة خالل العقد الماضي أكثر
من ثالث مرات، وبالتالي يجب أن تزيد نسبة المحاصيل العالمية من 13 في المائة إلى 24 في المائة

خالل الفترة بين عامي 2022 و2031 وإنتاجية الثروة الحيوانية 31 في المائة".
وذكرت المنظمتان أنه "إذا تم الحفاظ على الوضع الراهن فلن يتحقق هدف التنمية المستدامة صفر
جوع، الذي حددته األمم المتحدة بحلول 2030، وسيستمر انبعاث غازات الدفيئة الزراعية في

االرتفاع".

وتراهن المنظمتان حاليا على زيادة في متوسط اإلنتاج الزراعي العالمي 1.1 في المائة سنويا بين
عامي 2022 و2031 خاصة في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.

وأكدت المنظمتان أن "االستثمارات لزيادة المحاصيل وإلدارة األراضي الزراعية بشكل أفضل من
شأنها تحفيز اإلنتاج الزراعي".

وأوضحتا أنه "إذا راهنا على استمرار التقدم في نوعية النباتات واالنتقال إلى أنظمة أكثر كثافة، فإن
80 في المائة من توقعات النمو يجب أن تأتي من تحسين الغالت" و15 في المائة من زيادة األراضي

الزراعية.

عالوة على ذلك، يجب زيادة اإلنتاج الحيواني والسمكي 1.5 في المائة سنويا بفضل إدارة أفضل
للمواشي وأساليب تغذية أكثر كثافة بشكل أساسي.

وأشارت المنظمتان إلى أنه لتحقيق آفاق النمو هذه يجب تأمين "وصول أكبر لمستلزمات اإلنتاج
مثل األسمدة، والقيام باستثمارات مواتية لإلنتاجية في مجاالت التكنولوجيا والبنى التحتية

والتدريب".

لكن الحرب في أوكرانيا أسهمت في رفع أسعار الطاقة ومستلزمات اإلنتاج. وحذرت المنظمتان من
أن االستمرار في هذا االتجاه "سيزيد من تكاليف اإلنتاج وقد يحد من النمو" في األعوام المقبلة، ما

قد يؤدي إلى اإلخالل بتوقعاتهما.

وتابع التقرير أنه "من المتوقع أن يزداد انبعاث غازات الدفيئة المباشر -ثاني أكسيد الكربون
والميثان- المرتبط بالزراعة 6 في المائة خالل العقد المقبل، بحيث تمثل تربية المواشي أكثر من 90

في المائة من هذه الزيادة".

40



وتابع التقرير أنه يتوقع أن "تزداد االنبعاثات بوتيرة أقل من اإلنتاج" بفضل تحسين المحاصيل وخفض
أعداد الماشية المجترة، لكن هذا الخفض سيكون أيضا رهن "الجهود اإلضافية" من قبل السلطات

العامة للحد على سبيل المثال من إهدار الطعام.

في سياق متصل، أعلن البنك الدولي عن تمويل بقيمة 130 مليون دوالر لتونس لمساعدتها على
مواجهة تداعيات الحرب في أوكرانيا على األمن الغذائي في البالد.

ويأتي هذا اإلعالن بعد أسبوع على إبداء صندوق النقد الدولي استعداده لبدء مفاوضات لوضع برنامج
مساعدة لتونس مشروطا بتطبيق إصالحات.

وقال البنك الدولي في بيان، إن التمويل يهدف "إلى التخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا عبر تمويل
الواردات الحيوية من القمح اللين وتقديم مساندة طارئة لتغطية واردات البالد من الشعير الالزم
إلنتاج األلبان، فضال عن دعم الفالحين من أصحاب األراضي الصغيرة بالبذور للموسم الفالحي

المقبل".

وتندرج هذه المساعدة في إطار "برنامج للتدخل العاجل تم وضعه بالتنسيق مع شركاء تونس
الماليين، بما في ذلك البنك األوروبي لإلنشاء والتعمير، والبنك األوروبي لالستثمار، واالتحاد
األوروبي، بهدف دعم الواردات قصيرة المدى من القمح المستعمل في صناعة الخبز لضمان استمرار
حصول محدودي الدخل على الخبز بأسعار معقولة، ومن الشعير المستعمل في تربية الماشية، فضال

عن توفير المستلزمات الفالحية لإلنتاج المحلي من الحبوب".

وأوضح ألكسندر أوروبيو مدير مكتب البنك الدولي في تونس، في بيان "تواجه تونس تحديات كبيرة
على مستوى إمدادات الحبوب بسبب الصعوبات التي تواجهها في الوصول إلى األسواق المالية

وارتفاع األسعار العالمية، ما أثر في قدرة البالد على شراء الحبوب المستوردة".

وأضاف البنك الدولي في بيانه "تتعرض تونس بشكل خاص الضطرابات في إمدادات الحبوب، حيث
كانت قد استوردت في 2021 نحو 60 في المائة من احتياجاتها من القمح اللين، و66 في المائة من

احتياجاتها من الشعير من كل من االتحاد الروسي وأوكرانيا".

إلى ذلك، أعلنت السلطات المصرية أن البنك الدولي خصص 500 مليون دوالر من المساعدات لمصر
بهدف تعزيز األمن الغذائي في البالد، التي تعاني أزمة اقتصادية حادة تفاقمت بسبب الحرب في

أوكرانيا.
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وأكدت وزارة التعاون الدولي في بيان أن "تمويل البنك الدولي يدعم جهود الحكومة لتلبية
االحتياجات الغذائية وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المستقبلية".

وأضافت "في إطار العالقات االستراتيجية الممتدة بين مصر وشركاء التنمية متعددي األطراف
والثنائيين والشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة، أقر مجلس المديرين التنفيذيين
لمجموعة البنك الدولي، تمويال تنمويا بقيمة 500 مليون دوالر لتعزيز جهود مصر في تحقيق األمن
الغذائي، وتقوية صمود االقتصاد المصري في مواجهة األزمة الحالية التي يواجهها العالم على

مستوى الغذاء، ودعم الجهود الهادفة إلى توفير مخزون آمن من القمح".

وتابع البيان "من المقرر أن يسهم مشروع االستجابة الطارئ بين مصر ومجموعة البنك الدولي، في
دعم جهود األمن الغذائي والقدرة على الصمود وتخفيف وطأة الحرب الروسية - األوكرانية وتأثيرها
في األمن الغذائي، وال سيما أن روسيا وأوكرانيا تعدان من أكبر مصدري القمح في العالم، وقد

أسهمت الحرب الدائرة في ارتفاع أسعار القمح ونقص المعروض في األسواق".

وتعتمد مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم، على روسيا وأوكرانيا للحصول على 85 في المائة من
إمداداتها منه.

وللتخفيف من حدة األزمة، زادت السلطات مشترياتها من المزارعين المحليين، وفي بداية حزيران
(يونيو)، غيرت التركيبة المرخصة للدقيق إلنتاج مزيد من الخبز بالكميات المتاحة.
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