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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

االقتصاد الدائري إحدى أولوياتنا لتحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية 2030عنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

نائب وزير «البيئة»:
االقتصاد الدائري إحدى أولوياتنا لتحقيق التنمية المستدامة وفق

أهداف رؤية 2030

سلطان المواش - الرياض:
أكد معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هالل المشيطي أن االقتصاد
الدائري، أو ما يعرف باإلدارة المتكاملة للموارد ُيعد أحد أولويات منظومة البيئة؛ لتحقيق النمو

االقتصادي المستدام، والحفاظ على البيئة، والحد من التلوث وفق أهداف رؤية 2030.
 

جاء ذلك في كلمة معاليه التي ألقاها خالل رعايته ندوة تحت عنوان «االقتصاد الدائري» التي نظمها
«منتدى الرياض االقتصادي» مبيًنا معاليه أن تعظيم الفائدة من الموارد بتقليل االستهالك، وتجنب

الهدر أو إعادة االستخدام أو التدوير للنفايات، سيجعل من النفايات ثروة بدًال من أن تكون عبًئا
اقتصادًيا وبيئًيا وصحًيا.

 
وأوضح معاليه أن الوزارة بدأت رحلتها لتحقيق االستدامة منذ تأسيسها منتصف 2016 م، برؤية
تهدف إلى المحافظة على الموارد واستدامة البيئة وتحقيق األمن المائي والغذائي وجودة الحياة،
وأكملت بإستراتيجيات وطنية معتمدة من مجلس الوزراء، ثم تهيئة بيئة تشريعية وتنظيمية

1

https://www.al-jazirah.com/2022/20221003/ln11.htm


متكاملة بإقرار أنظمة ممكنة وفعالة للبيئة وإدارة النفايات والمياه والزراعة، وإطار مؤسسي
بمنظومات ومراكز متخصصة، مما ساهم في تحقيق توازن في مستهدفات قطاعات الوزارة.

 
وتطرق معاليه لتكلفة العبء البيئي السنوي على االقتصاد، حيث أشار إلى أنها بلغت ما يقارب الـ 86
مليار ريال سنوًيا وذلك بحسب دراسة للبنك الدولي، منها 8 مليارات ناتجة عن سوء إدارة النفايات
التي ال تتجاوز في الوقت الحالي 5 %، منوًها بأنه في حال االستمرار بنهج االقتصاد الخطي تتفاقم
التحديات ونفقد فرًصا كبيرة للمحافظة على البيئة، وتحقيق عوائد اقتصادية، لكنه كشف في الوقت
ذاته أن تقديرات المركز الوطني إلدارة النفايات تشير إلى أنه في عام 2035 ستسهم إعادة التدوير

بدخل يقارب الـ120 مليار ريال سنوًيا.
 

إلى ذلك، تحدث معاليه عن جهود المملكة في تعزيز االستدامة والتنمية االقتصادية، قائًال: إن
المملكة سارت بخطى متسارعة لتحقيق المزيد من التنمية البيئية، مستشهدًا بإعالن سمو ولي
العهد زراعة 10 مليارات شجرة في العقود القادمة، وحماية الغطاء النباتي بنسبة 30 % والوصول
للحياد الصفري للكربون في عام 2060، وبإعادة تدوير 94 % من النفايات عام 2035 بدًال من هدرها

بالمرادم.
 

وفي قطاع المياه، أوضح أن إدارة منظومة المياه تعتمد نهج اإلدارة المتكاملة التي تبدأ بحصد
األمطار والمحافظة على المياه الجوفية غير المتجددة، واإلنتاج بكفاءة عالية من التحلية، وفي
قطاع الزراعة قال معاليه: إن إنتاج الدواجن قفز ألكثر من 70 %، وتحقق االكتفاء في منتجات محلية
مثل األلبان والبيض، واالكتفاء بأكثر من 85 % في الخضراوات، بينما انخفض استهالك القطاع

الزراعي للمياه بحدود 10 مليارات م3 سنويًا.
 

وفي ختام كلمته دعا المهندس المشيطي إلى االستمرار بالعمل كمنظومة واحدة وفريق متناغم
بين القطاعات الثالثة العام والخاص والثالث، بل وكافة أفراد المجتمع لتجنب الهدر أو تقليله وحسن
تدويره واستثماره بما يمكن من تحقيق التنمية االقتصادية ويسهم في الحفاظ على البيئة، وبما

يحقق تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030 للوصول القتصاد مستدام للمملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

“البيئة” تطلق خدمة ترخيص استيراد وتصدير المبيدات عبر بوابة “نما”عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

“البيئة” تطلق خدمة ترخيص استيراد وتصدير المبيدات عبر بوابة
“نما”

الرياض
أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم، إطالق خدمة ترخيص استيراد وتصدير المبيدات عبر بوابة
“نما” اإللكترونية. وأوضحت أن الخدمة تستهدف تقليل الوقت والجهد على المستفيدين، وتحقيق
مستهدفات استراتيجية التحول الرقمي. وأضافت أن الخدمة تستهدف حوكمة عملية إصدار

التراخيص، مؤكدة أن الخدمة تفيد قطاع األعمال.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

المملكة تحقق وفرة واكتفاء ذاتيًا من لحوم الدواجنعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

البيئة تستعرض التحديات
المملكة تحقق وفرة واكتفاء ذاتيًا من لحوم الدواجن

سلطان المواش - الرياض:
أكد وكيل وزارة البيئة والمياه للزراعة المهندس أحمد بن صالح العيادة، أن جهود الوزارة أسهمت في
تحقيق منجزات كان لها أثرها الواضح على قطاع إنتاج الدواجن والبيض في المملكة، إذ أسهمت في
تحقيق الوفرة وتسجيل نسب اكتفاء ذاتي مرتفعة من لحوم الدواجن بلغت نحو 68% ومن بيض

المائدة %103.
 

جاء ذلك خالل اجتماع المهندس العيادة مع لجنة منتجي الدواجن والبيض، بهدف مناقشة التحديات
التي تواجه القطاع وسبل حلها، إضافة إلى استعراض الخطة التوسعية التي تستهدف ضخ
استثمارات جديدة في قطاع الدواجن بقيمة تصل إلى 17 مليار ريال لرفع نسبة االكتفاء الذاتي للحوم

الدواجن إلى 80% في 2025م كمرحلة أولى.
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واستعرض أعضاء اللجنة خالل االجتماع، التحديات التي تواجههم في قطاع الدواجن، والمتمثلة في
ارتفاع تكاليف اإلنتاج؛ بسبب ارتفاع المدخالت العلفية، مثل الذرة الصفراء وفول الصويا، وزيادة
تكاليف الشحن والتوزيع، باإلضافة إلى ازدياد واردات المملكة من الدجاج الالحم مؤخًرا؛ مما أدى إلى
زيادة المخزون لديهم، مؤكدين حرصهم على تطور ونمو صناعة الدواجن، والمحافظة على استقرار

أسعار الدواجن باألسواق المحلية.
 

وأضاف المهندس العيادة، أن مجمل القروض الزراعية المقدمة من صندوق التنمية الزراعي بنهاية
هذا العام ستبلغ 7 مليارات ريال، ولدى قطاع الزراعة استراتيجية تم تحديث مستهدفاتها مؤخًرا،
وربطها باستراتيجية األمن الغذائي، ودعًما لقطاع األغذية بشكل عام صدرت موافقة كريمة
بتخصيص 91 مليار ريال لالستثمار في المنتجات الغذائية وزيادة الناتج المحلي، وزيادة القدرة على

التصدير.
 

وأوضح وكيل الزراعة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ خطط وبرامج لتحقيق الوفرة وضمان استقرار
األسعار، ومن ذلك رخصت لعدد 120 مشروًعا جديًدا إلنتاج الدجاج الالحم، و30 مشروًعا إلنتاج بيض
المائدة، وسيتم إنشاء مزارع نموذجية متطورة في عدد من المناطق، ستسهم هذه المشاريع في
توفير منتجات طازجة من اللحوم الحمراء والبيضاء والدواجن وبيض المائدة، حيث تتوقع الوزارة

انخفاًضا في أسعار الدواجن يصل إلى 10 % خالل الفترة المقبلة.
 

وأشار العيادة، إلى أن هناك وفرة في اللحوم والدواجن في أسواق التجزئة واألسواق المركزية،
واالرتفاع الطفيف في األسعار نتيجة طبيعية الرتفاع أسعار األعالف والشحن، حيث إن مدخالت أعالف
الدواجن المحلية كلها مستوردة، وتعمل الوزارة على تحقيق الوفرة وضمان استقرار األسعار في
قطاع األعالف عبر خطط وبرامج من شأنها زيادة االستثمارات المحلية ودعم االستيراد، والتي بدورها

ستصب في دعم المنتجين المحليين.
وخرج االجتماع بجملة من التوصيات المهمة، تمثلت في: أهمية االستفادة من التسويق اإللكتروني؛
لتقليل التكلفة على المنتج والمستهلك، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة والحصول على شهادة
«سعودي جاب»؛ لضمان جودة المنتج، وتبّني مبادرات تطوعية تساهم في تطوير القطاع واستقرار

األسعار، باإلضافة إلى االستفادة من الفرص المتاحة في أسواق النفع العام؛ لتسويق منتجات
الدواجن، واإلحاطة بمشاريع الدواجن الجديدة المتوقع دخولها السوق، للمساهمة في تحقيق

الوفرة، واستقرار أسعار الدجاج الالحم وبيض المائدة.
يذكر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، تقود جهوًدا في عدٍد من القطاعات الحيوية والمهمة التي لها
عالقة مباشرة بالمستهلكين، حيث سجلت نجاحات كبيرة وقفزات نوعية في تحقيق الوفرة، وذلك
نتيجة االستراتيجيات المدروسة، والتي تعد ثمرة للعمل المؤسسي الذي رسمته رؤية 2030، حيث
حققت المملكة بفضل استراتيجيات وخطط الوزارة أعلى ناتج زراعي في تاريخ القطاع الزراعي تجاوز الـ
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72 مليار ريال، كما لم تواجه أسواق المملكة أي نقص في منتجات الدواجن واللحوم واأللبان،

ونجحت في رفع نسب االكتفاء الذاتي بشكل ملحوظ في العديد من السلع االستراتيجية، وتمضي
قدًما في تحقيق الوفرة والحد من أي ارتفاع محتمل في األسعار.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

افتتاح معرض الطب البيطري والحيوانات األليفةالسعودي بمشاركة 100 شركة محلية ودوليةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

بمشاركة وزارة البيئة والمياه والزراعة ومركز وقاء
افتتاح معرض الطب البيطري والحيوانات األليفةالسعودي

بمشاركة 100 شركة محلية ودولية

الرياض - سعد المالكي  
احتفل اليوم بافتتاح أول معرض من نوعه يقام في الرياض للطب البيطري والحيوانات األليفة

السعودي.
 

وافتتح المعرض الذي يقام برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة وبإشراف المركز الوطني للوقاية من
اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية (وقاء) الدكتور سليمان بن علي الخطيب الوكيل المساعد
للشؤون الزراعية والدكتور سند بن سالم الحربي المشرف العام على قطاع الصحة الحيوانية بالمركز
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الوطني “وقاء” والدكتور علي الدويرج مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية في وزارة البيئة
والمياه والزراعة .

 
وبعد أن قص الدكتور الخطيب شريط االفتتاح جال في أرجاء المعرض واطلع على أقسامه والتقى
المشاركين الذي يمثلون شركات محلية وعالمية تشارك في المعرض الذي يستمر لغاية الرابع من

أكتوبر .
 

وأكد الدكتور سليمان بن علي الخطيب ” استعرضنا معدالت النمو الكبيرة في اسواق الحيوانات
االليفة ومستلزماتها في المملكة ونتوقع بأن يكون هناك نمو أكبر ووزارة البيئة والمياه والزراعة

هي داعمة لهذا القطاع ونشجع ايضًا التوجه المستثمرين لالستثمار في هذا القطاع الواعد” .
 

ونوه مدير عام إدارة الصحة والرقابة البيطرية في وزارة البيئة والمياه والزراعة بمشاركة الوزارة
جاءت استكماًال للدور الريادي الذي تقوم به في مجال الرفق بالحيوان وابراز الخدمات الصحية
المقدمة في هذا المجال ، إلى جانب التعريف بجهودها في متابعة الحالة الصحية والبيطرية
للحيوانات وخلوها من األمراض والتوعية باألمراض المعدية وكيفية التعامل معها ورفع الجانب

التثقيفي والتوعوي حولها” .
 

وتشارك في المعرض الذي يقام في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات أكثر من 100شركة محلية
ودولية متخصصة في مجال الطب البيطري وكل مايتعلق بالحيوانات األليفة من أغذية

واكسسوارات وعناية ورعاية .
 

ويتضمن عدة أركان من بينها ركن التبني الذي يتيح للزائرين تبني الحيوانات األليفة ورعايتها، وركن
الرسم على بيوت الحيوانات األليفة اضافة الى االحتفال بيوم الحيوان العالمي في الرابع من اكتوبر

لعام 2022 في صالة المعرض.
 

وستقام خالل المعرض عدد من الورش المتخصصة والمحاضرات القصيرة تتكلم عن أهمية الرفق
بالحيوان ونظام التطعيم والتعقيم واإلطالق وتعزيز مفاهيم مجاالت الطب البيطري وارتباطها
باإلتجاهات الوطنية ينظمها المركز الوطني للوقاية من اآلفات النباتية واألمراض الحيوانية (مركز
وقاء) بالتعاون مع الجمعية الطبية البيطرية السعودية و جمعية رحمة للرفق بالحيوان والجمعية
السعودية للرفق بالحيوان وجمعية تعايش معي وملجأ الرياض وشركة رفق خربشة الخيرية و رياض

كاتز وسعودي كاتز.
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ومن جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة سيتي ايفنتس عمار الزعيتر أن معرض الطب البيطري
والحيوانات األليفة هو األول نوعه الذي يقام في السعودية ،وسوف يتم تنظيمه سنويًا نظرًا الزدياد
الطلب على مستلزمات الحيوانات األليفة والتوقعات بنمو كبير لهذا السوق الذي تتنوع مجاالت
العمل فيه من استيراد أغذية ومستلزمات إلى العناية الطبية وأماكن المأوى وغير ذلك مايشجع

على االستثمار في هذا السوق الواعد.
 

وأشار الزعيتر إلى أن المعرض يهدف إلى توعية القطاع الخاص بأهمية االستثمار في مجال الطب
البيطري ومستلزمات الحيوانات األليفة، ويطمح أن يتحول لمنصة سنوية لتبادل الخبرات العلمية
والعملية، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي الخاص بالحيوانات األليفة وتسليط الضوء على أهمية
تربيتها ورعايتها ، وإطالق مبـادرات اسـتثمارية صغيـرة ومتوسـطة فـي مجـال االستثمار فـي الطـب
البيطـري والحيوانـات األليفة، وتنظيم لقاءات الشركات المصدرة والمستوردة للقاحات واألدوية

البيطرية.
 

ويفتتح المعرض أبوابه الستقبال الزوار يوميًا من الساعة الرابعة عصرًا وحتى الساعة العاشرة مساءًا،
ويقام برعاية بالتينية من شركة زولكس الفرنسية التي تأسست عام 1933 والمتخصصة في المواد
الغذائية واالكسسوارات لجميع أنواع الحيوانات األليفة وتمتلك 6 عالمات تجارية وتوزع منتجاتها في

أكثر من 40 دولة.
 

وتتولى شركة وايت بريدج الرعاية الماسية للمعرض وهي شركة أمريكية متخصصة في تقديم
األغذية الطبيعية والصحية والمكمالت الغذائية للكالب والقطط.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

موسم تمور المدينة المنورة حراك اقتصادي ومبيعات تجاوزت 500 مليون ريالعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

11تكرار الرصدالعددالكاتب

 موسم تمور المدينة المنورة حراك اقتصادي ومبيعات تجاوزت
500 مليون ريال

المدينة المنورة - واس
يعد موسم تمور المدينة المنورة الذي انطلقت فعالياته تحت شعار "تمورنا بركة" بتنظيم من وزارة
البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة حراًكا اقتصادًيا يهدف إلى دعم المواطنين من أبناء وبنات المنطقة

وإبراز منتجات النخيل بمنطقة المدينة المنورة التي تتميز بجودة التمور وتنوعها.

وبلغ إجمالي كميات التمور المباعة خالل فعاليات موسم التمور 35,918,705 كجم, فيما بلغت كمية
صادرات التمور من محجر مطار األمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة 1,665,000 كجم, وبلغ
إجمالي قيمة المبيعات 548,173,236 مليون ريال، وشهد الموسم إقباًال كبيًرا من الزوار الذين بلغ

عددهم 183,000 زائر.
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2389020
https://sabq.org/business/v11zbr049h
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https://ksa-wats.com/481109
https://majlis-news.com/641470/
https://www.alwatan.com.sa/article/1114340
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

تستمر 60 يوما.. حمالت توعوية على 1600 مزرعة بالشرقيةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

تستمر 60 يوما.. حمالت توعوية على 1600 مزرعة بالشرقية

أحمد المسري-الدمام
يبدأ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، هذا األسبوع، جوالته الميدانية التوعوية

للمزارعين بالمنطقة، التي تستهدف زيارة 1600 مزرعة، وتستمر 60 يوما.

األساليب السليمة
وقال مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة م. عامر المطيري: إن الفرع يكثف الحمالت والزيارات الميدانية
التوعوية للمزارعين مع بداية الموسم الزراعي، من خالل فرق اإلرشاد بالفرع، والمكاتب والوحدات
التابعة له، التي تستهدف التعريف بأساليب الزراعة السليمة منذ بداية إعداد األرض وحتى مرحلة

تسويق المنتجات الزراعية.

جودة اإلنتاج
ولفت إلى أهمية تبني المزارعين أساليب الزراعة الحديثة، التي تحافظ على الموارد الطبيعية، وتحد
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https://www.alyaum.com/articles/6424532/


ي ي

من االعتماد على المبيدات، الذي ينعكس على جودة وكمية اإلنتاج عند الحصاد، موضحا أن المرشدين
الزراعيين ينفذون زيارات ميدانية مكثفة على 1600 مزرعة من مزارع المنطقة الشرقية، وذلك مع
بداية كل موسم زراعي، وتتركز هذه الزيارات على توعية أصحاب المزارع والعمال بالطرق الصحيحة

والسليمة للزراعة في الحقول المكشوفة أو داخل البيوت المحمية.

زراعة سليمة
من ناحيته، قال مدير الثروة النباتية بالفرع م. زراعي زكي آل عباس: إن عمليات الزراعة السليمة
تعتمد على اتباع عدة مراحل، بداية من عمليات ما قبل الزراعة المتمثلة في النظافة المزرعية، من
حراثة التربة، والتعقيم الشمسي، بجانب التقدير الجيد لالحتياجات السمادية، وجدولة الري،

واالهتمام باختيار البذور، والتأكد من أنها غير معدلة وراثيا.

مرشدك الزراعي
وأكد أن الزيارات الميدانية تستمر لمدة شهرين متتابعين، وتنفذها 20 فرقة زراعية بالمنطقة، بأكثر
من 40 كادرا، وأنه على جميع المزارعين مراعاة المواعيد المناسبة للزراعة، باتباع خطة زراعية تتضمن
جدول مواعيد الزراعة والحصاد لكل محصول، وفقا الحتياجات األسواق ورغبة المستهلكين، داعيا
المزارعين والمهتمين بالمجال الزراعي إلى التواصل مع المرشدين الزراعيين عبر تطبيق مرشدك
الزراعي، الذي أطلقته إدارة األبحاث واإلرشاد الزراعي بالوزارة، واالستفادة من الخدمات المقدمة

للمزارعين عبر التطبيق في جميع المجاالت الزراعية.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

منها القمح والشعير .. برنامج ريف يكشف قيمة الدعم لقطاع المحاصيل البعليةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

منها القمح والشعير .. برنامج ريف يكشف قيمة الدعم لقطاع
المحاصيل البعلية

فريق التحرير
 حدد برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ريف، اليوم األحد، قيمة الدعم لقطاع المحاصيل

البعلية والتي تشمل كل من الذرة والقمح والشعير وغيرها.
 

جاء توضيح برنامج ريف، بعدما ورد تساؤل عبر تويتر يقول: «كم دعم الشعير لكل كجم» قيمة الدعم
لقطاع المحاصيل البعلية من جانبه، أوضح برنامج ريف أن قيمة الدعم لقطاع المحاصيل البعلية

كالتالي:
 

0,5 ريال لكل كجم منتج للحبحب البعلي.

 2 ريال لكل كجم منتج للدخن والذرة والقمح والشعير.
  4ريال لكل كجم منتج للسمسم، نشكر لك تواصلك.

شروط التقديم في برنامج ريف
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https://ajel.sa/thehour/m7xgh7m371
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بحسب الموقع اإللكتروني الرسمي، هناك بعض المتطلبات والشروط للتقديم في برنامج ريف
تشمل ما يلي:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية (ذكرًا أو أنثى)، أو حامًال لبطاقة التنقل (ذكرًا أو أنثى).

2- أن يكون المتقدم من ُممتهني إحدى المهن الزراعية التي حددها البرنامج، ومباشرًا لمهامها

بنفسه، وأن يكون من سكان المنطقة اإلدارية التي يشملها الدعم.
3- أال يشغل المتقدم أي وظيفة في القطاع العاّم أو الخاص.

4- أال يقل عمر المتقدم عن ?? عامًا.

5- أال يتجاوز مجموع الدخل الشهري للمتقدم عن (6,000) رياًال.

6- أال يتجاوز اجمالي مبالغ الدعم المباشرة عن (??,???) رياًال سنويًا لكافة البرامج.

7- أال يتجاوز مجموع أعداد برامج الدعم المباشر المستفاد منها ثالثة برامج.

8- تقديم ما يثبت األهلية لمزاولة المهنة في المزرعة.

9- االلتزام بتطبيق جميع االشتراطات الصحية والفنية التي يعتمدها البرنامج.

10- أن يكون للمتقدم حساب بنكي نشط باسمه ومسجًال في المنصة اإللكترونية.

11- استكمال البيانات الشخصية والفنية من خالل التسجيل في المنصة اإللكترونية المخصصة لذلك.

12- رفع طلب الدعم على المنصة اإللكترونية بعد استيفاء الشروط.

13- ترتبط مدة الدعم وقيمته بالسقف المحدد لكل قطاع.

14- االلتزام باألحكام العامة لكل قطاع.

آلية تقديم الطلب في برنامج ريف
ونشر برنامج ريف إنفوجراًفا، عبر موقعه اإللكتروني يوضح آلية وخطوات تقديم الطلب في منصة

ريف من خالل الخطوات التالية:
1- إنشاء حساب إلكتروني في برنامج ريف.

2- أدخل في الحساب جميع المعلومات والبيانات المطلوبة.

3- سجل الدخول في البرنامج.

4- قدم طلب دعم، ووافق على اإلقرارات والتعهدات.

5- بعد تقديم الطلب، يتلقى المتقدم إشعاًرا من خالل أي من الوسائل المتاحة يؤكد اكتمال تقديم

الطلب.
6- تتم دراسة الطلب وإشعار المتقدم بالنتيجة.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

إدارة الحماية لهيئة تطويـر محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية تضبط 198 مخالفةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

12تكرار الرصدالعددالكاتب

إدارة الحماية لهيئة تطويـر محمية اإلمام تركي بن عبدالله
الملكية تضبط 198 مخالفة

رفحاء - واس
أعلنت إدارة الحماية التابعة لهيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله الملكية عن ضبط 198
مخالفة جديدة األسبوع الماضي، بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة
التصحر، وضمن جهودها في رصد وضبط المخالفات في المناطق التي تقع في نطاقها انطالقًا من
جهودها في الحفاظ على الغطاء النباتي والتنوع األحيائي في تلك المناطق، ومساهمة منها في
تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030م بتحويل المملكة لوجهة سياحية ذات معايير بيئية عالمية.

16

https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2389067
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https://www.kabrday.com/265739.html
https://wasel-news.com/?p=539745
https://www.ienalwatan.com/archives/343785
https://www.alyaum.com/articles/6424479
https://www.ikbariyamubasher.com/%d9%85%d8%ad%d9%85%d9%8a%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%a5%d9%85%d8%a7%d9%85-%d8%aa%d8%b1%d9%83%d9%8a-%d8%a8%d9%86-%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87-%d8%aa%d9%83%d8%b4%d9%81-%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%b5/
https://www.alwatan.com.sa/article/1114320
https://garbnews.net/news/s/213554
https://ksa-wats.com/481298


وأوضحت الهيئة أن المخالفات التي تم ضبطها، تمثلت في الرعي الجائر، والتخييم في األماكن
الممنوعة، والدخول بدون تصريح، وإشعال النار في غير األماكن المخصصة لها، حيث تم اتخاذ
اإلجراءات النظامية بحق المخالفين وفقا لما هو منصوص عليه في نظام البيئة. ُيذكر أن نظام البيئة
والئحته التنفيذية ينص على العديد من العقوبات المالية وفقًا لطبيعية كل مخالفة، حيث بلغ

متوسط العقوبات المالية للمخالفات األربع التي تم ضبطها نحو 5000 ريال لكل مخالفة.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

إقبال واسع على جناح أكبر محمية سعودية بالعالم بمعرض الصيد بأبوظبيعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

إقبال واسع على جناح أكبر محمية سعودية بالعالم بمعرض الصيد بأبوظبي

تستعرض رحلة متكاملة لجميع خصائصها الطبيعية والثقافية

واس
تشارك محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية في فعاليات الدورة الـ19 من معرض أبوظبي
الدولي للصيد والفروسية (أبوظبي 2022) خالل المدة من 26 سبتمبر إلى 2 أكتوبر 2022 في مركز
أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) المقام تحت شعار "استدامة وتراث.. بروح متجددة"، حيث شهد

الجناح إقباًال واسًعا من المواطنين والمقيمين في اإلمارات.
 

وتستعرض المحمية رحلة متكاملة لجميع خصائصها الطبيعية والثقافية، بدًءا من التعريف
بالمحميات الملكية في المملكة ومروًرا بمشاريع الحفظ البيئي وأبرز الحيوانات والطيور في

المحمية, إضافة إلى استعراض أبرز النباتات البرية مرفقة ببذورها في عرض حي.
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https://sabq.org/saudia/1k3bd54qy4
https://www.al-madina.com/article/808067
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ويلقي الجناح الضوء على مشاريع المجتمع المحلي وأبرز األعمال التطوعية التي حصلت في المحمية
وبالتعاون مع الجامعات في مناطق المحمية واألهالي فيها, إضافة إلى اآلثار العريقة فيها وأبرز
مشاريع السياحة التي حصلت في موسم ربيع المحمية الماضي، ومنها تجربة ركايب جبة، التي تغمر
المشاركين بتجربة بدوية متكاملة في صحراء النفود المتميزة بجمالها الذهبية والتضاريس الجبلية
المذهلة كجبل السطيحة التي يكون فيها التنقل عبر ظهور الجمال على مدى زمني ممتد لثالثة أيام

من تجربة الحياة البدوية األصيلة.
 

وتهدف المشاركة إلى التعريف برابع أكبر محمية برية في العالم من حيث المساحة، حيث تبلغ
مساحتها أكثر من 130 ألف كيلو مربع، وهي تعد أيًضا أكبر المحميات في الشرق األوسط، حيث تتميز
بتنوع جغرافي مذهل، وحضارات عريقة مختلفة في كل من جبة المسجلة موقًعا للتراث العالمي لدى
اليونسكو، وفي كلوة أيًضا, ويوجد بها أندر الحيوانات المهددة باالنقراض، كالمها، والحبارى، وغزال
الريم. كما تركز مشاركة المحمية إلى ما تحويه من كنوزها الطبيعية الفريدة وخصائصها المميزة،
وإلى رفع الوعي بأهمية الحياة الفطرية ودورها في الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع األحيائي في

كل من حرة الحرة، والطبيق، والخنفة.
 

وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله العامر أن
المشاركة تستهدف التعريف بالمحمية البرية الكبرى في الشرق األوسط والرابعة من حيث المساحة
في العالم، كذلك التعريف بأهدافها اإلستراتيجية ورؤيتها بأن تكون وجهة متميزة للسياحة البيئية،
تتكامل مع محيطها وتحفظ وتعزز الموروث الطبيعي والثقافي، وتسهم في التنمية االجتماعية،

واالقتصادية المستدامة.
 

وتأتي المشاركة امتداًدا للعالقات المتينة بين المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية
المتحدة والتاريخ العريق بين البلدين.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

أمانة الجوف ُتطلق الموسم السابع لمبادرة "الجوف واحة خضراء"عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

أمانة الجوف ُتطلق الموسم السابع لمبادرة "الجوف واحة
خضراء"

سكاكا - واس
دشنت أمانة منطقة الجوف اليوم الموسم السابع من مبادرة "الجوف واحة خضراء" التي أطلقها
سمو األمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير المنطقة في وقت سابق، وتعمل األمانة على

تنفيذها، وتستهدف زراعة مليون شجرة خالل 10 سنوات.
 

وشارك في التدشين متطوعو ومتطوعات نادي األمانة التطوعي، حيث ُزِرعت 528 شجرة وشجيرة
في مدخل مطار الجوف لزيادة المسطحات الخضراء وتعزيز الطابع الجمالي واألثر البيئي.
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وأوضح المتحدث الرسمي لألمانة عمر الحموان أن إطالق الموسم السابع من المبادرة يأتي بعد نجاح
المواسم السابقة في مختلف المدن والمحافظات في المنطقة، بمشاركة منسوبي القطاعات
الحكومية واألهلية والطالب والمتطوعين، مؤكًدا حرص األمانة على تحقيق أهداف المبادرة لتعزيز
ثقافة التشجير والحفاظ على البيئة، بمتابعة من أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يستعرض جهوده في تطوير سالسل القيمة للبن السعوديعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يستعرض جهوده في تطوير
سالسل القيمة للبن السعودي

 

جيزان - واس
استعرض ممثلو الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) ، جهود الصندوق ضمن مشروع تنمية
وتطوير سالسل القيمة للبن السعودي في منطقة جازان بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة،
وذلك خالل مشاركة الصندوق اليوم في المعرض المصاحب "للمنتدى الدولي الستدامة القهوة

السعودية" الذي تنظمه وزارة الثقافة بفندق جراند ميلينيوم بجازان.

واستمع زوار الجناح إلى شرح عن أعمال الصندوق، التي شملت إنشاء 15 مزرعة نموذجية للبن في
المرحلة األولى، وبصدد االنتهاء من 30 مزرعة نموذجية للمرحلة الثانية، تضمنت خدمات لكل مزرعة
بحفر خزان حصاد مياه األمطار، وترميم المدرجات الزراعية، وعمل سياج وبوابة للمزرعة، وتجهيزها
بشبكة ري وزراعة الحقل وتركيب نظام تسميد آلي، واستخدام الطاقة الشمسية في المزارع في

الحزمة الثانية.

ويهدف المشروع الستثمار الميزة النسبية لمنطقة جازان وتعدد مناخها واختالف تضاريسها
واستثمار عوامل النجاح بتوفر األراضي الزراعية الخصبة ، مما جعلها تشتهر بزراعات مختلفة ذات

تركيبة محصولية متنوعة ، من أهمها ازدهار زراعة البن في المحافظات الجبلية.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

هيئة تطوير المناطق الجبلية في جازان تستعرض تجاربها الزراعية في منتدى استدامة القهوةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

هيئة تطوير المناطق الجبلية في جازان تستعرض تجاربها الزراعية
في منتدى استدامة القهوة

جيزان - واس
استعرضت هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان التجارب الزراعية الناجحة للهيئة ، أمام زوار
"المنتدى الدولي الستدامة القهوة السعودية" الذي تنظمه وزارة الثقافة، حيث انطلقت فعالياته

في منطقة جازان اليوم.

وأوضح مدير عام الهيئة المهندس ظافر الفهاد، أن جناح الهيئة في المعرض المصاحب للمنتدى عّرف
بجهودها في دعم زراعة البن في المملكة بوصفها المصدر الحكومي الوحيد لشتالت البن في
المملكة، إلى جانب سعيها المتواصل لزراعة أشجار ذات مردود اقتصادي عاٍل للمزارعين بمحافظات

القطاع الجبلي بمنطقة جازان.
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وأضاف أن الجناح حوى تعريًفا كامًال بعمل الهيئة وما تقدمه من خدمات للمزارعين، كما عرض أنواع
الشتالت التي تنتجها المشاتل من بن وكاكاو وقشطة وباباي وجوافة وصندل وموز وغيرها، إلى
جانب المبادرات التي نفذتها لدعم الزراعة ومنها تقديم أكثر من 1,200,000 شتلة زراعية متنوعة
ألكثر من 19 صنًفا زراعًيا ذا جودة عالية، منها 900,000 شتلة بن جرى تسليمها للمزارعين داخل

منطقة جازان وخارجها.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

محمد بن ناصر: جهود جامعة جازان داعم إلنتاج البن في المنطقةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

16تكرار الرصدالعددالكاتب

محمد بن ناصر: جهود جامعة جازان داعم إلنتاج البن في المنطقة
أشاد بتميز مبادراتها ومشاريعها البحثية لتطوير زراعته وجهود

باحثيها لدعم المشاريع المستدامة

فهد كاملي
أكد األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، أهمية دور جامعة جازان في دعم إنتاج البن
وتميز مبادراتها ومشاريعها البحثية لتطوير زراعة البن، مشيرًا إلى نوعية جهود باحثيها في دعم

وتعزيز المشاريع الزراعية المستدامة عبر األبحاث والدراسات العلمية.
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جاء ذلك خالل وقوف أمير المنطقة، على جناح الجامعة في المنتدى الدولي الستدامة القهوة

السعودية الذي افتتحه بنفسه.
 

وأوضح وكيل جامعة جازان للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد أبو راسين، أن جناح
الجامعة يعرض أبرز األبحاث التي أنجزها مركز البحوث والدراسات البيئية، التي أسهمت في دعم

مزارعي البن وتطوير قدراتهم، وتنفيذ عديد من الورش والدورات.
 

وتتضمن مشاركة الجامعة سواء من خالل جناحها أو المحاضرات والورش التعليمية إبراز الجهود في
مجال أبحاث وتطوير زراعة البن خالل أيام المنتدى.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

محافظ المخواة يرعى فعاليات البن الشدوي في يوم القهوة العالميعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

محافظ المخواة يرعى فعاليات البن الشدوي في يوم القهوة
العالمي

المخواة _ تصوير – عادل سعيد
رعى محافظ المخواة غالب أبو خشيم مساء أمس السبت فعاليات البن الشدوي التي نظمتها الغرفة
التجارية بالمحافظة بمنتجع الكهوف بجبل شدا األسفل تزامنًا مع اليوم العالمي للقهوة وشاهد أبو
خشيم والحضور معروضات المزارعين  من الين الشدوي بمختلف مراحله كما تجول المحافظ في عدد

من مزارع البن مستمعين إلى شرح من المزارع ناصر الشدوي عن زراعة البن وكيفية التعامل معه.
 

وفي ختام الحفل كرم المحافظ المزارعين والجهات المشاركة واإلعالميين مقدمًا شكره للغرفة
التجارية على تنظيم الفعالية ودعمها لمزارعي البن الذين يحرصون على المحافظة على ارثهم

وأصالتهم من االندثار.
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من جانبه أكد رئيس مجلس الغرفة التجارية ماشي العمري أنهم في غرفة المخواة حريصون على دعم
فعاليات برامج ومناشط المحافظ. واالحتفاء بالبن الشدوي في يوم القهوة العالمي جاء اعتزازًا
بمكانة البن وأصالته وهوية القهوة السعودية كما قدم شكره لمحافظ المخواة على حضوره
ورعايته للفعالية ولجميع الجهات المشاركة وألبناء شدا على تعاونهم وإظهار الفعالية بالمظهر
المشرف حضر الحفل رئيس مجلس الغرفة التجارية بالمخواة ماشي بن محمد العمري وأمين عام

الغرفة حسن العمري وعدد من المزارعين والمهتمين بزراعة البن
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

المعهد العربي يوقع اتفاقية تعاونية لتأهيل الشباب السعودي في قطاع القهوةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

ضمن فعاليات مهرجان القهوة السعودية بالرياض
المعهد العربي يوقع اتفاقية تعاونية لتأهيل الشباب السعودي

في قطاع القهوة

اليوم ـ الرياض
وقع المعهد العربي للقهوة اتفاقية مع مجتمع جميل السعودية ضمن فعاليات مهرجان القهوة

السعودي في الرياض الذي يعقد في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر.

وتهدف اإلتفاقية الى التعاون بين الجهتين في عدد من برامج تأهيل قطاع القهوة التي يقدمها
المعهد سعيًا لتأهيل الشباب السعودي الطموح في هذا المجال الصاعد، وشحذ مهاراتهم في إعداد
وتحضير وتقديم القهوة، لكي يتمكنوا من المساهمة اقتصاديًا في قطاع القهوة السعودية وإثراء

المحتوى المحلي فيه.
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وتأتي هذه االتفاقية منسجمًة مع أهداف هيئة فنون الطهي ووزارة الثقافة، هذا إلى جانب تعزيز
جهود مجتمع جميل السعودية في المساهمة في تحقيق رؤية 2030 والمضي بها قدمًا من خالل
المساعدة على توفير فرص عمل لشباب وشابات الوطن والحد من البطالة في المجتمع، والتي
بدورها تسهم في تحقيق حياة أفضل وازدهار اقتصادي في مختلف القطاعات. كما يتزامن توقيع
هذه االتفاقية مع اليوم الوطني السعودي وعام القهوة السعودية، بما يحقق غايات جميع األطراف

في دعم القطاع والوصول إلى شريحٍة أوسع من المستفيدين وأصحاب المصلحة.

وتم توقيع االتفاقية على هامش مهرجان القهوة السعودية في مركز ذي أرينا للمعارض والفعاليات
بمدينة الرياض، بحضور سعادة األستاذة ميادة بدر، رئيسة هيئة فنون الطهي، ومحمد عبد الغفار من
مجتمع جميل السعودية، والمهند المروعي، من المعهد العربي للقهوة، وممثلين عن وسائل اإلعالم

المختلفة.

وبهذه المناسبة، قالت سعادة األستاذة ميادة بدر، رئيسة هيئة فنون الطهي: "يشهد قطاع القهوة
في المملكة تطورًا نوعيًا ملحوظًا يدعمه الطلب العالي على القهوة بمختلف أصنافها. ومما ال شك
فيه فإن القهوة السعودية مرتبطة باإلرث الثقافي للمملكة، فهي رمز الكرم والضيافة السعودية
األصيلة، والرفيق الذي يالزم أفراد مجتمعنا السعودي في كافة المناسبات. وانطالقًا من أهمية هذا
القطاع، يسعدني اليوم أن أكون متواجدة في حفل توقيع اتفاقية التعاون بين مجتمع جميل

السعودية والمعهد العربي للقهوة."

وأضافت: "أعتقد أن هذه الشراكة ستكون مفتاحًا لشراكات أخرى تسهم في تعزيز هذا القطاع
وتوفير فرص وظيفية تدعم طموحات الشباب السعودي."

وقال سعادة الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للقهوة المهندس رجا الحربي: "تضطلع الشركة
السعودية للقهوة بدورًا رئيسيًا في دعم المساعي الرامية إلى تطوير صناعة القهوة واالحتفاء
بتقاليدها األصيلة في المملكة. ويسعدنا اليوم حضور مراسم التوقيع على هذه االتفاقية المتميزة،
فنحن نشجع دائما أشكال التعاون الجديدة مع مختلف الجهات الحكومية، والسياحية، والمجتمعية،
لتعزيز الصناعة وإشراك مختلف شرائح المجتمع في فن القهوة، استكماال لتاريخ المملكة العريق في

زراعة البن، ولنشر الوعي بمنتجاتنا المحلية المتميزة والعالمية المستوى."

بدورها صرحت د. مي طيبة، عضو مجلس أمناء مؤسسة مجتمع جميل: " لقد دأبت مؤسسة مجتمع
جميل السعودية، منذ تأسيسها على إطالق المبادرات التي تسهم في تحقيق هدف استراتيجي
متكامل، وهو السعي نحو مستقبل أفضل من خالل المساعدة في توفير فرص عمل مناسبة لشباب
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وشابات الوطن، والتي بدورها تساهم في إيجاد سبل جديدة لتوفير حياة أفضل ألفراد المجتمع
والحفاظ على ازدهار االقتصاد الوطني في مختلف المجاالت. بالتالي، فإن إبرام شراكة تعاونية مع
المعهد العربي للقهوة، تهدف إلى تمكين الشباب السعودي من المساهمة اقتصاديًا في قطاع
القهوة السعودية وإثراء المحتوى المحلي فيه، مع األمل في أن تكون هذه الشراكة بدايًة لعالقة
مميزة بين الطرفين، ونقطة انطالقة لمشاريع تعاونية أوسع مستقبًال تحقق مستهدفات وطننا

الغالي تحت مظلة رؤية 2030، خصوصًا وأننا نحتفي هذه األيام بذكرى اليوم الوطني السعودي".

من جانبه، قال المهند المروعي، المدير التنفيذي للمعهد العربي للقهوة: "يسعدنا في المعهد العربي
للقهوة توقيع اتفاقية التعاون مع مجتمع جميل السعودية، حيث تجمعنا مع المؤسسة رؤى وأفكار
مشتركة لتطوير مهارات الشباب السعودي وشحذ هممهم لدخول مختلف قطاعات العمل في
المملكة العربية السعودية. ونحن في المعهد العربي للقهوة نرسخ جهودنا كفريق من الخبراء
والمدربين والباحثين بتغطية جميع جوانب وموضوعات مجاالت القهوة المختلف من خالل تعريف
الجمهور بأهميتها وأهمية التوسع في زراعتها واالستثمار في هذا القطاع الواعد. كما نسهم في

تعزيز ورفد سوق العمل بمهارات وكفاءات باالستناد إلى أسس عملية ومعرفية

للممارسات في مجاالت القهوة المختلفة، وهذا بدوره سيسهم في تطوير قطاع القهوة وجذب
المزيد من الشباب السعودي للعمل واالستفادة من هذا التطور النوعي الذي يشهده القطاع في

المملكة."
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

وزارة الثقافة تختتم فعاليات المنتدى الدولي الستدامة القهوة السعودية في جازانعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

11تكرار الرصدالعددالكاتب

وزارة الثقافة تختتم فعاليات المنتدى الدولي الستدامة القهوة
السعودية في جازان

جيزان -واس
اختتمت اليوم فعاليات "المنتدى الدولي الستدامة القهوة السعودية" الذي نظمته وزارة الثقافة
في جازان خالل الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر ، تزامًنا مع اليوم العالمي للقهوة؛ إلبراز القهوة السعودية

وصناعتها واستدامتها، واألرقام العالمية في هذا المجال.

وخلص المنتدى عبر جلساته التي امتدت على مدار يومين بمشاركة عدد من الخبراء واألكاديميين في
مجال صناعة القهوة محلًيا ودولًيا، إلى عدد من التوصيات التي جاء من أبرزها: أهمية انضمام
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المملكة للمنظمة الدولية للقهوة؛ لتبادل الخبرات وتعزيز حضور القهوة السعودية دولًيا، والتعاون
مع المنظمات الدولية ذات الصلة بأبحاث القهوة؛ لتعزيز التعاون في مجال البحث واالبتكار وتعزيز
القدرات الوطنية، وتنظيم منتدًى دولي سنوي خاص بالقهوة السعودية يناقش المنجزات
والتحديات والتطلعات بالشراكة مع المجتمع المحلي، إلى جانب دراسة إطالق مؤشرات ثقافية
بالتعاون مع أصحاب المصلحة الشركاء لرصد دعم صناعة هذا القطاع الواعد، وتخصيص يوم للقهوة

السعودية يحتفي به المجتمع السعوديين.

كما أوصى المشاركون في المنتدى بأهمية تعزيز دور المزارعين؛ لتحسين اإلنتاج وتعزيز استدامته
القطاع، ودعم صناعة االبتكار وريادة األعمال التي ستسهم في معالجة التحديات ذات الصلة

باستدامة سلسلة قيمة القهوة السعودية.

وأكد المنتدى وجود ُممكنات لدى المملكة تؤهلها لتكون المركز العالمي األول لتجارة وصناعة
القهوة، ومنها تميز البن السعودي بمواصفات فريدة مقارنة باألصناف العالمية األخرى، والموقع
االستراتيجي العالمي الجاذب، والنظر في تأسيس مجلة إلكترونية للقهوة السعودية، إضافة إلى
التوصية بأهمية تخصيص جائزة سنوية ألفضل الجهود المساهمة في تحقيق تطلعات قطاع القهوة

السعودية.

واختتم اليوم الثاني للمنتدى بجلستين حواريتين ركزت على مشاركة الجهات الحكومية والبحثية في
مجال صناعة القهوة، إضافة إلى النظر في المجال من زاوية طبية، وانعكاساته على صحة الفرد
والمجتمع، حيث استعرض في مستهل الجلسة األولى، الباحث في مركز البحوث والدراسات البيئة
بجامعة جازان الدكتور الحبيب خميرة أصناف البن السعودي الرئيسة ومواطن جمعها وقصة زراعتها

عبر مختلف األزمنة.

وأشار مدير المكون الوطني للبن في الفاو المهندس بندر الفيفي، إلى أن القهوة هي أكثر
المشروبات استهالًكا في جميع أنحاء العالم، وأن متوسط طلب استهالكها اليومي يزيد عاًما بعد
عام، مبيًنا أن تلك الزيادة تستدعي رفع كمية اإلنتاج لتلبية هذا الطلب المرتفع، مشدًدا على أهمية
تعلم مزارعي البن -خاصة الصغار منهم- تطبيق الممارسات الجيدة لتقنيات الزراعة، وإستراتيجيات
حماية البن من األمراض واآلفات، عالوة على معرفة األصناف التي يجب زراعتها من أجل تحقيق

إنتاجية عالية وتقليل فاقد المحصول.

وفي ذات السياق، أوضح منسق مشاريع وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة في برنامج
التنمية الريفية ومنظمة الفاو نايف المطيري الجهود التي تبذلها الوزارة لخدمة قطاع زراعة البن،
مبيًنا أنه من ضمن جهود التوسع في زراعة البن السعودي، وتطبيق الممارسات الزراعية الجيدة
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وتطويرها، مشروع تأهيل مدرجات الزراعة، التي أهلت حوالي 975 هكتاًرا ألكثر من 9 آالف مستفيد
مباشر وغير مباشر من المدرجات لعدة أنواع من المحاصيل، ومن ضمنها محصول البن في المناطق
الجنوبية الغربية من المملكة لتصبح صالحة للزراعة مع ضمان مياه الري، وتطبيق تقنيات حصاد مياه
األمطار التي أسهمت في حل ندرة المياه واالستفادة القصوى من كل قطرة ماء، إضافة إلى توزيع

شتالت البن ذات الجودة العالية مجاًنا مع ضمان رعايتها حتى مرحلة اإلنتاج.

من جانبه قال نائب المدير العام للمعرفة والتواصل بالمركز الوطني ألبحاث وتطوير الزراعة
المستدامة راضي الفريدي: "إن تعريف االستدامة الزراعية يشمل كل الجوانب البيئية واالجتماعية
واالقتصادية"، مبيًنا أن التكاملية الزراعية تستدعي من الجهات المعنية ؛ لتطوير زراعة وإنتاج القهوة
السعودية، العمل والمساهمة في استقرار اجتماعي واقتصادي وبيئي متوازن في مناطق الزراعة
باألرياف، موضًحا أن القهوة أصبحت في وقتنا الحاضر من أفضل المشروبات في العالم وأشهرها،
نتيجة لتنافس شركات القهوة العالمية لتقديمها بمذاقات ونكهات مختلفة، مضيًفا: "حالًيا تعد
القهوة ثاني أكبر سلعة متداولة في العالم بعد النفط، فقد بلغت قيمة سوق القهوة العالمية 102
مليار دوالر أمريكي عام 2020م ، ومن المتوقع أن يواصل سوق القهوة النمو ليصل إلى معدل 4.28
% خال الفترة 2022 – 2026، حيث نجد التوسع في سوق القهوة يزيد من الضغط على سالسل إمداد

القهوة التي تبدأ من المزارع حتى تصل للمستهلك".

وبين األخصائي في منظمة سلوفود إيمانويل دغيرا، أن القهوة تمثل مسافة كبيرة بين الزراعة
واالستهالك (من النبات إلى الكوب) وأنها كمنتج زراعي عنصر مهم في السياق الحديث لالستدامة

البيئية.

وتضمنت الجلسة الثانية لليوم الثاني، ورقة علمية حول القهوة والصحة النفسية قدمتها نائبة مدير
مستشفى إرادة والصحة النفسية بجازان الدكتورة أمزينة النعمي، والتي أوضحت فيها أن الكافيين
فعال في تحسين األداء البدني واإلدراكي لدى األفراد سواًء في حالة الراحة أو اإلرهاق، مشيرًة إلى أن
الكميات المنخفضة منه (40 مجم) إلى المتوسطة (300 مجم) تحسن اإلدراك واالنتباه واليقظة،
في حين أشارت أخصائي لوائح ومواصفات الهيئة العامة للغذاء والدواء رانيا بوقس، إلى أن الهيئة
تقوم بإعداد وتحديث وتبني اللوائح الفنية التي تضمن سالمة وجودة المنتجات الغذائية في

المملكة.

وأوضح عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود الدكتورة غدير الشمري، أن استهالك القهوة يقلل
من خطر اإلصابة بمرض ألزهايمر ومرض باركنسون وسرطان البروستات، مبينًة أن بعض الدراسات
أشارت إلى أن تناول القهوة السعودية يقلل من مستويات الدهون، وحمض اليوريك وإنزيمات
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الكبد، الفتًة النظر إلى أن هناك حاجة تدعو إلى فهم أكبر لتأثير تناول القهوة السعودية على الصحة
بشكٍل عام؛ لتعطي المجتمع المعلومة العلمية للتحكم في معدل استهالكها بشكل متكرر.

واختتمت الجلسة األخيرة للمنتدى بورقة عمل للباحثة بالهيئة العامة للغذاء والدواء غدير فالتة، التي
ذكرت فيها أن حوالي 43% من البالغين السعوديين يستهلكون الكافيين بمعدل أقل من 300 ملغ
يومًيا، إضافة إلى تزايد نمو األنشطة التجارية ذات الصلة بالمقاهي، حيث احتلت المملكة عالمًيا في
عام 2019م المرتبة الحادية عشرة في استيراد منتجات الشاي، والمرتبة الثالثة عشرة في استيراد

منتجات القهوة، بينما تصدرت المرتبة الرابعة عشرة في استيراد منتجات الشوكوالتة.

يذكر أن المنتدى شهد على مدار يومين فعاليات مصاحبة، كان من بينها تنظيم ثالث ورش عمل،
ناقشت أثر الحواس على ثقافة القهوة وتجارتها، إضافًة إلى تمكين ريادة األعمال في مجال صناعة

القهوة.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

استحداث صناعة جديدة من تين القصيم بعدما تفّوق على المستوردعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

استحداث صناعة جديدة من تين القصيم بعدما تفّوق على
المستورد

 
 

تواصل ـ فريق التحرير:
تجربة ناجحة خاضها المزارع عبد الله السحيباني صاحب مزعة في إنتاج التين، حيث بدأ في زراعة التين
في عام 1979، مؤكًدا أنه يطمح ألن يكون هناك صناعة لرقائق التين مثلما يتم صنعه في
البطاطس. وبحسب صحيفة “الوطن” وصل إنتاج السحيباني من زراعة التين الناجحة اآلن إلى 600
طن يصل منها لألسواق 300 طن تكفي احتياج المنطقة، ويتم التوزيع على نقاط بيع في الرياض

وجدة ومكة.
 

يقول السحيباني: إن “التين األسود البلدي والتين البراون التركي والتين األصفر اإلسباني وصل إلى
جودة عالية تجعله يتفوق على األنواع المتوفرة خارج المملكة من حيث الحجم والطعم”.

مناخ القصيم
ويضيف: “يعود ذلك لمناخ منطقة القصيم والتسميد الجيد وحماية األشجار من اآلفات مثل
العناكب وحشرات مثل ذبابة الفاكهة وأيًضا الجني الجيد، كذلك يتم غسل الشجرة لتهيئتها لإلنتاج”.
وزاد السحيباني: “أتمنى أن يبقى المنتج طيلة العام، وذلك من خالل الصناعات التحويلة مثل التين
المجفف المسقى أو المعبأ بزيت الزيتون، وكذلك صنع مربى التين وكريمة التين ودبس التين،
ويطمح ألن يكون هناك صناعة لرقائق التين، مثلما يتم صنعه في البطاطس ليتم بيعها مجففة في

األسواق”.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

30 عاما لحمض اللومي الحساويعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

30 عاما لحمض اللومي الحساوي

الدمام : عدنان الغزال
أكد الخبير في زراعة أشجار «اللومي» في األحساء، حيدر العيسى لـ«الوطن»، استمرار االحتفاظ بجودة
وطعم ومذاق ونكهة ورائحة سائل حمض اللومي الحساوي المعتق، «المعروف محليًا بعصير
الجميد» لـ 30 عامًا دون تغيير، وأن ذلك هو الفارق، والميزة النسبية الكبيرة، بين اللومي الحساوي،
واللومي في سائر مناطق المملكة والخليج األخرى، موضحًا أن البيانات اإلحصائية تشير إلى زراعة أكثر
من 500 ألف شجرة لومي حساوي مثمرة في واحة األحساء، وأن الحد األدنى في المزرعة الواحدة

أكثر من 10 آالف شجرة.
 

5 أشجار نخيل
أشار العيسى، على هامش مبادرة: كرنفال «اللومي» الحساوي، في أشهر وأقدم مزرعة «لومي» في
واحة األحساء الزراعية، إلى أن اختبار إطالق المبادرة، في هذا التوقيت تحديدًا، وذلك بالتزامن مع
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دخول شهر أكتوبر من كل عام ميالدي «بداية موسم تسويق شتالت اللومي الحساوي»، الفتًا إلى
أن تسمية اللومي الحساوي بـ«بنزهير»، حديثة، وال يتجاوز عمرها الـ 35 عامًا فقط، مبينًا أن زراعة
أشجار اللومي الحساوي، باتت خيارا رئيسيا في مزارع الواحة مع انهيار أسعار التمور، في خطوة تهدف
إلى تنويع مصادر الدخل، وكذلك زراعة الترنج «وهو أكثر جدوى من اللومي» في الوقت الحالي، الفتًا
إلى أن شجرة اللومي تنتج 6 سالت لومي بـ 900 ريال، وهي تعادل سعر إنتاج تمور 5 أشجار نخيل في

الواحة.
 

تجربة سياحية
أضاف أن المزرعة، باتت حاليًا كمعلم أحسائي، ومعلم سياحي «تجربة زراعية سياحية»، ويتم فيها
تقديم البرامج التدريبية «التعاونية»، وتقديم االستشارات والنصائح الزراعية لجميع مزارعي أشجار
اللومي في داخل وخارج األحساء «مجانًا»، حضوريًا وعن بعد من خالل التصوير لألشجار واألوراق،
والتواصل المباشر من خالل وسائل التواصل اإللكتروني المختلفة، الفتًا إلى تقديم الخدمات
واالستشارات لمشاريع زراعية كبرى لزراعة اللومي، دعمًا لمبادرتي: «السعودية الخضراء»، و«الشرق
األوسط األخضر»، في كل من: مكة المكرمة 300 ألف شتلة، و في القصيم 3 آالف شتلة، وكذلك
في الدوادمي، ودولتي قطر والكويت، مشددًا على الحرص على انتخاب «البذرة» أعلى جودة في

زراعة الشتالت.
 

تالعب وغش
أبان أن أعلى سعر سلة لومي حساوي «15 كيلوجراما»، جرى بيعها في مهرجان سابق بـ 1650 رياال،
ومتوسط سعر البيع في األسواق ونقاط البيع المنتشرة في الواحة، السلة تتراوح ما بين 150 رياال
و250 رياال، مستعرضًا الطريقة الصحيحة للحصول على «الجميد»، اختيار محصول أخضر، خاٍل من
التشققات، اختيار شهر أغسطس مع اشتداد الحرارة لتنفيذ أعمال العصر، استبعاد القشور، العصر
اليدوي، وليس اآللي، التخزين في المواقع المكشوفة لمدة ال تقل عن 21 يومًا، مشددًا إلى أن هناك
تالعبًا «غشا» في األسواق ونقاط البيع، بوضع إنتاج «األحساء» على لومي من إنتاج مناطق أخرى،
للسمعة الكبيرة، التي يحملها اللومي الحساوي على سائر المناطق، إذ ال يتجاوز سعر سلة اللومي

غير الحساوي أكثر من 50 رياال، وليس هناك رغبة في شراء اللومي غير الحساوي في األسواق.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

المستشفيات أكثر األماكن هدرًا للطعام.. 30 % للخبزعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

المستشفيات أكثر األماكن هدرًا للطعام.. 30 % للخبز

الخبر - إبراهيم الشيبان
كشفت دراسة محكمة ومعتمدة من منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة "الفاو" قامت بها
المؤسسة العامة للحبوب ضمن البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر في الغذاء على أساس سنة
األساس، بأن إجمالي نسب الفقد والهدر في الغذاء على أساس 19 سلعة قامت بها الدراسة أكثر من
أربعة ماليين طن سنويًا، بنسبة 33.1 % أي أن ثلث الطعام يهدر سنويًا، وكانت نسبة الفقد 14.2 %
أي بمقدار 1.736 مليون طن سنويا، ونسبة الهدر 18.9 %، أي بمقدار 2.330 مليون طن سنويا،
وكانت نسبة مساهمة الفرد في الفقد والهدر الغذائي 184كجم/ سنويًا بمعدل 79 كجم حجم الفقد
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و105 حجم الهدر، فيما كانت القيمة اإلجمالية للفقد والهدر الغذائي قرابة 13 مليار ريال سنويًا،
بحسب كتاب خط األساس المؤسسة العامة للحبوب.

 
وأكد زيد الشبانات، الخبير بالحد من الفقد والهدر الغذائي والمشرف على الدراسة، خالل جلسة حوارية
في غرفة الشرقية بعنوان (أثر الهدر على األمن الغذائي) نظمته لجنة الزراعة والغذاء بالغرفة، أدارها
عضو اللجنة اإلعالمي فيصل الزهراني، أن الدراسة العلمية جاءت عبر استخدام معيار عالمي صمم
بالتعاون مع سبع منظمات دولية على 55 ألف عينة لبقايا الطعام "قبل التصرف بها من قبل
المستهدفين بالبحث" من نحو خمسة آالف موقع في 35 مدينة ومحافظة بالمملكة و20 جمعية،
ومن بينها المنازل والمستشفيات والفنادق وقاعات االحتفاالت والمطاعم وكذلك األسواق الكبرى

ومنافذ بيع اللحوم واألطعمة، باإلضافة إلى المصانع والحقول.
 

وأشار إلى أن مؤشر الفقد والهدر الغذائي حدد بأن الفقد في الغذاء هو: كميات األغذية التي تتم
خسارتها على طول سلسلة اإلمدادات الغذائية "في المزارع والمصانع ووسائل النقل.. وغيرها" قبل
أن تصل إلى المستهلك النهائي، أما الهدر في الغذاء فهو: ما يتم هدره من الغذاء المخصص
لالستهالك بعد مراحل اإلنتاج والتوزيع لدى المستهلك "في المطاعم والمنازل والفنادق.. وغيرها".

 
وألمح إلى أن قيمة الهدر التقديرية لجميع السلع على أساس اإلنفاق االستهالكي بالمملكة 219.027
مليار ريال سنويا وهو اإلنفاق االستهالكي للطعام والمشروبات والتبغ، أي بمقدار 4.852 مليار ريال
اإلنفاق االستهالكي للتبغ سنويا، وبمقدار 214.175 مليار ريال سنويا اإلنفاق االستهالكي للغذاء
سنويا، وكانت نسبة الهدر في الغذاء 18.9 % بقيمه إجمالية للهدر على أساس اإلنفاق االستهالكي

40.480 مليار ريال سنويا بالمملكة.

 
وقال الشبانات إن نسبة وكمية الفقد والهدر الغذائي اإلجمالية لكل منتج من عينة الدراسة سنويا
جاءت كالتالي: الدقيق والخبز 917 ألف طن بمعدل 30 %، األرز 557 ألف طن بمعدل 34 %، التمور
137 ألف طن بمعدل 21.5 %، المانجو 12 ألف طن بمعدل 26 %، البطيخ 153 ألف طن بمعدل 41 %،

البرتقال 69 ألف طن بمعدل 28 %، فاكهة غير مصنفة 608 آالف طن بمعدل 40 %، الطماطم 234
ألف طن بمعدل 40 %، الخيار 82 ألف طن بمعدل 43 %، الجزر 27 ألف طن بمعدل 31 %، الكوسة 38
ألف طن بمعدل 41 %، البطاطس 201 ألف طن بمعدل 42 %، البصل 110 آالف طن بمعدل 26 %،
خضروات غير مصنفة 335 ألف طن بمعدل 44 %، لحم غنم 22 ألف طن بمعدل 15 %، لحوم اإلبل 13
ألف طن بمعدل 34 %، لحوم غير مصنفة 41 ألف طن بمعدل 43 %، الدواجن 444 ألف طن بمعدل

29 %، األسماك 69 ألف طن بمعدل 33 %.
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وأشار زيد الشبانات، في لقاء مع "الرياض" على هامش الجلسة، أن هناك 800 مليون جائع سنويا،
الفتا في الوقت نفسه أن 57 % من مكبات البلديات عضوية ويمكن تدويرها، فيما وجد أن
المستشفيات أكثر األماكن هدرا للطعام، وأن ما تقوم به جمعيات حفظ النعمة ما هو إال "ترقيع"
للهدر الغذائي، مقترحا تبني وزارة التعليم منهجا تعليميا لزرع التوعية من الهدر والفقد الغذائي

لألجيال القادمة حفاظا على مقدرات البلد.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

75 % نسبة التمويل للوصول إلى االنبعاث الصفريعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

75 % نسبة التمويل للوصول إلى االنبعاث الصفري

المدينة - جدة
أكد تقرير تمكين التنمية الصناعية المستدامة على تمويل المشاريع التعدينية بنسبة تصل إلى %75
بهدف ضمان االستدامة والوصول إلى االنبعاث الكربوني الصفري، وأشار التقرير الصادر عن صندوق
التنمية الصناعية بالشراكة مع مجموعة أكسفورد لألعمال OBG، إلى دعم مختلف قطاعات الصناعة
والتعدين، الطاقة، والخدمات اللوجستية، كما يركز الصندوق على ضمان االستدامة بهدف الوصول
إلى االنبعاث الكربوني الصفري، ويستفيد القطاع الصناعي من الصندوق عبر عدة أوجه، منها دعم
المشاريع الجديدة، دعم التوسع، دعم التحديث، ودعم االنتقال، فيما يستفيد قطاع التعدين من دعم
الصندوق بتمويل يصل إلى 75% من تكاليف مختلف المشاريع التعدينية، كما يدعم المراحل النهائية
من عمليات االستكشاف التي تشمل أعمال الحفر والتخطيط، فضًال عن دعم الشركات المرتبطة
بقطاع التعدين والتي تسهم في رفع القيمة المضافة واستدامة قطاع التعدين، ويشمل الدعم
الجهات التي تقدم الخدمات اللوجستية التابعة ألطراف خارجية، بما في ذلك إنشاء أو توسيع
مستودعات ذات قيمة مضافة، ومشاريع البنية التحتية للموانئ الجوية والبرية والبحرية، وأكد بندر
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الخريف وزير الصناعة رئيس مجلس إدارة الصندوق، اهتمام الصندوق بالمعايير البيئية واالجتماعية
والحوكمة ESG لضمان نمو صناعي غير ضار بالبيئة وتبّني مبادئ مستدامة تلبي احتياجات الجهات
الفاعلة في الصناعة المحلية ومتطلبات المجتمع، وأوضح أن مقاييس معايير (البيئة والقضايا
االجتماعية والحوكمة) أصبحت أداًة حاسمة يستخدمها مجتمع االستثمار الدولي لتقييم قدرة
الشركة على تجاوز االمتثال التنظيمي والتفوق في إدارة القضايا البيئية واالجتماعية والحوكمة،

إضافة إلى اجتياز المخاطر في جميع قطاعات االقتصاد.
 

كما أصبحت عمًال إرشادًيا في البرامج التي تم إطالقها خالل السنوات األخيرة بما في ذلك مبادرة
السعودية الخضراء؛ وهي إطار عمل وطني طموح للغاية يتم تنفيذه تحت رعاية ولي العهد األمير
محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ويشمل حماية البيئة وتحول قطاع الطاقة وبرامج
االستدامة، وقال: إن الوزارة أطلقت مجلس االستدامة في مايو 2021 ليكون بمثابة منصة لتعزيز
التعاون بين أصحاب المصلحة، وتطوير وتعزيز معايير (البيئة والقضايا االجتماعية والحوكمة) التي
يتم تخصيصها بما يتماشى مع االحتياجات المحددة للجهات الفاعلة، وأكد أن عمل الوزارة يدعم أكثر
من عشرة آالف مصنع صناعي، وأكثر من 1.2 ألف ترخيص تعدين و40 مدينة صناعية، من جهته، أكد
الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية الصناعية الدكتور إبراهيم المعجل أن األزمة الناتجة عن جائحة
كورونا أدت إلى تحول في األولويات، فبينما كان التركيز سابًقا ينصب على تعزيز الكفاءة من خالل

االستفادة من سالسل التوريد العالمية، فإن الجهود اليوم مركزة بشكل أكبر على بناء المرونة.
 
 

46



الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

غرامة 5 آالف ريال واإلحالة للنيابة عقوبة «نهل الرمال»عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

غرامة 5 آالف ريال واإلحالة للنيابة عقوبة «نهل الرمال»
ضبط 11 شيوال و19 شاحنة خالل شهر غرب الدمام

شاهين الطفيل-الدمام
ضبطت بلدية غرب الدمام 11 «شيوال»، و19 شاحنة، و2 حفار؛ لتجريفها األراضي، ونهل الرمال من
المناطق غير المخصصة، وذلك بالتعاون مع لجنة نهل الرمال، خالل شهر، فيما وصف عدد من
المهتمين بالبيئة، ظاهرة نهل الرمال بـ«الخطيرة»، التي ينتج عنها تدهور التربة، وانخفاض قدرتها
اإلنتاجية، إضافًة إلى زوال الغطاء النباتي، وتعريض حياة المرتادين للخطر؛ نظًرا للحفر الموجودة بعد

عملية النهل.

عواقب وخيمة
وقال المهتم بالبيئة الوليد الناجم: إن التدخل غير المدروس له عواقب وخيمة، وإن عملية نهل
الرمال تؤدي إلى تغيير تضاريس األرض؛ ما يسبب تجريف التربة، وتكوين مستنقعات مياه عند هطول
األمطار، وإن تربة الطبقة العلوية هي محور النشاط الحيوي للغطاء النباتي، وهنا تكمن أهميتها،

محذًرا من أن زوال هذه الطبقة من التربة، يعني زوال الغطاء النباتي نهائًيا.
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سياج آمن
وأوضح أن الرمال من العناصر المهمة للتنمية والصناعة، وتستخدم في البناء وفي صناعة الزجاج،
وأنه ال بّد من توفير اشتراطات بمواقع العمل، ومنها استخدام مراوش الماء؛ لخفض نسبة الغبار
الناتجة عن هذه العملية، وأن تكون المنطقة محمية بسياج آمن لمنع دخول غير المخصص لهم

بالعمل في هذه المناطق.

حفر عميقة
وذكر علي السلمان أن هذه الظاهرة تشكل خطًرا على ساكني المناطق، التي يتم فيها نهل الرمال،
وما تسببه المحافر من أضرار تهدد البيئة واألهالي، خاصة مع هطول األمطار، إذ تتكون حفر عميقة،
تتجمع فيها المياه، وكذلك الطرق التي يصعب معالجتها بعد تلفها من كثافة القالبات المخالفة في

جنح الظالم.

أقصى العقوبات
ولفت إلى ضرورة تطبيق أقصى العقوبات بحق المخالفين، الذين يتم ضبطهم، في خطوة تستهدف
الحد من نهل الرمال، التي تنتج عنها أضرار اقتصادية وبيئية، وضرورة تعاون الجميع في اإلبالغ عن أي

من تلك المخالفات حتى يتم القضاء عليها نهائًيا.

إخالل بيئي
من ناحيته، بّين المحامي سعود الهويمل أن الجهل يقود سارقي الرمال إلى تلويث الطبيعة، وخفض
قيمتها، وإتالف الطرق، وتشويه جمال البيئة بطرق غير نظامية وغير شرعية، وأن عناصر البيئة
المختلفة من تربة، وماء، وزروع.. إلخ، مخلوقة بقدر، وهي تؤدي إلى ما يسمى بـ«التوازن البيئي»،

وأن أي نقص يطرأ على أي من هذه العناصر يؤدي إلى إخالل بيئي.

نظام البيئة
وأضاف: من أجل ذلك رتبت حكومتنا الرشيدة «حفظها الله»، ممثلة في جهات االختصاص، عدًدا من
العقوبات على أي فعل غير مشروع، من شأنه المساس باألمن البيئي، وجاء نظام البيئة الصادر
بالمرسوم الملكي رقم «م/ 165» وتاريخ 1441/11/19هـ، ولوائحه التنفيذية التي عرفت اإلضرار
بالبيئة بأنه تأثير سلبي في البيئة، يقلل من قيمتها البيئية أو االقتصادية، أو يؤثر في إمكان
االستفادة منها أو يغير من طبيعتها، أو يؤدي إلى اختالل التوازن الطبيعي بين عناصرها، سواء بشكل

مباشر أو غير مباشر حسب نص المادة األولى من النظام.
تصاريح وتراخيص
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وتابع: إشارًة إلى المادة الثالثة من نظام البيئة، ال يجوز ألي شخص ممارسة أي من األنشطة البيئية
أو التي لها أثر بيئي؛ إال بعد الحصول على تصريح أو ترخيص من الجهات المختصة، وذلك وفًقا لما
تحدده اللوائح، وجاء النص على تنظيم نهل الرمال وفًقا لنص المادة الرابعة عشرة من النظام، التي
نصت على أنه على أي شخص قبل القيام بنهل أو استغالل الرمل أو الحصى أو الصخور أو الطين،

الحصول على تصريح، وفقًا لما ُتبّينه اللوائح.

ضبط المخالفات
وأكمل: أوكلت إجراءات ضبط المخالفات لنهل الرمال والبيئة أمانات المناطق والبلديات التابعة لها،
حيث يتم تحرير محاضر تتضمن معلومات عن موقع المخالفة، وتاريخها، وتفاصيلها، ووقت ضبطها،
وأسماء المخالفين، وجنسياتهم، وأرقام هوياتهم، ووسائل النقل المستخدمة، ويتضمن المحضر
وصف المخالفة واألدوات والوسائل المستخدمة في ارتكابها، واألدلة الثبوتية الالزمة لضبط
المخالفة، وتشمل البيانات والوسائل واألدوات المستخدمة وأرقام السيارات والمعدات واسم
مالكها، وإحالتها إلى المحكمة المختصة عن طريق النيابة العامة إليقاع العقوبات المقررة وفق
الالئحة المعنية على المخالف، التي تتراوح بين الغرامة المالية وتصل إلى 5 آالف ريال، واإلحالة

للنيابة، ومصادرة األدوات المستخدمة، واإلبعاد لألجنبي.

رصد وضبط
من جهتها، أكدت أمانة المنطقة الشرقية عدم تهاونها في رصد وضبط مخالفي نهل الرمال في جميع
ا على الممتلكات العامة ويستوجب العقوبة، مع األحوال، وتطبيق النظام بحقهم؛ ألن هذا يعّد تعدي�
استمرار البلديات في عمليات ضبط نهل الرمال، والمخالفين، وتطبيق العقوبات والجزاءات النظامية

المترتبة على ذلك، بالتعاون مع الجهات ذات العالقة.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

منّظم المياه يدعو المستفيدين إلى الكشف عن التسربات ومعالجتهاعنوان الخبر

منظم المياهتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

14تكرار الرصدالعددالكاتب

منّظم المياه يدعو المستفيدين إلى الكشف عن التسربات
ومعالجتها

الرياض -واس
أكد منّظم المياه بناًء على التقارير الصادرة من خالل منصة تصعيد الشكاوى؛ أن (59%) من
الشكاوى تتعلق بارتفاع استهالك المياه التي تنطوي في معظمها على وجود تسربات غير ظاهرة،
مبينًا أن عدد المسجلين في المنصة قد بلغ أكثر من (33) ألف مسجل فيما وصلت نسبة معالجة

الشكاوى إلى (%97).
 

وقام المنّظم بناًء على التقارير الصادرة من منصة الشكاوى بإطالق حملة "يمديك"، امتدادًا
للحمالت السابقة التي جرى تنفيذها، بهدف توعية المستفيدين للكشف الدائم عن التسربات في
الشبكة الداخلية للمحافظة على المياه وتالفيًا الرتفاع االستهالك. وأوضح أن مسؤولية وجود
التسربات في منشأة المستفيد تقع على عاتقه بناًء على ما ورد في أدلة ولوائح نظام المياه، لذا
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https://www.alyaum.com/articles/6424408
https://1asir.com/558912


يجب على المستفيد التحقق من سالمة شبكة المياه الداخلية دوريًا للتأكد من عدم وجود تسربات،
من خالل الكشف من قبل الجهات المعتمدة من الجهات المعنية.

من جهة أخرى أكد المنظم التزامه بالمحافظة على حقوق جميع األطراف في قطاع أنشطة تقديم
خدمات المياه والصرف الصحي، وفي حال وجود شكوى لدى المستفيد يمكنه التصعيد للمنظم من
خالل منصة تصعيد الشكاوى. ودعا منظم المياه للتواصل من خالل الموقع الرسمي wr.gov.sa أو
حسابات التواصل االجتماعي Water_Regulator@ لإلجابة على االستفسارات. ُيذكر أن منّظم المياه
الجهة التي تباشر ممارسة المهام المتعلقة بتنظيم أنشطة تقديم خدمات المياه، بناًء على أحكام

نظام المياه، باستثناء ما يتعلق بنشاط اإلنتاج المزدوج.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

المؤسسة العامة للحبوب تصرف مستحقات الدفعة السادسة عشر لمزارعي القمح المحليعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة للحبوبتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

33تكرار الرصدالعددالكاتب

 المؤسسة العامة للحبوب تصرف مستحقات الدفعة السادسة
عشر لمزارعي القمح المحلي

 
 

الرياض - واس
أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة السادسة عشر من مزارعي القمح المحلي،
شاملة الدفعة العاشرة من مستحقي العالقة التعاقدية بين المزارعين والشركات الزراعية؛ الذين
قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغالق الحسابات عبر المنصة

اإللكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.
 

وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (8,841,669) رياًال، لصافي
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https://akhbaar24.argaam.com/article/detail/619159
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https://www.mnbr.news/322210.html
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https://mubasher.news/archives/283277
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https://shafaq-e.sa/123658.html
https://www.alhaqeqah.com/2960202.html
https://www.alriyadh.com/1975095
https://albiladdaily.com/2022/10/02/%D8%B5%D8%B1%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%80-16-%D9%84%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%85%D8%AD/
https://qalamsa.com/171088/
https://asf.news/94525/
https://majlis-news.com/641220/
https://al-hadath.com/post/42453


كمية مستلمة (5,030) طنًا وذلك لعدد (18) مزارعًا، حيث بلغت الكمية المستلمة من المزارعين
حتى تاريخه (526,517) طنًا لعدد (1750) مزارعًا.

ودعت المؤسسة، المزارعين إلى سرعة إقفال حساباتهم فور االنتهاء من تسليم الكميات المخصصة
لهم ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

«التحلية» تستعرض مبادراتها لخفض استهالك الطاقة وتعزيز فرص االستثمارعنوان الخبر

أخبار المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

«التحلية» تستعرض مبادراتها لخفض استهالك الطاقة وتعزيز
فرص االستثمار

«الجزيرة» - االقتصاد:
تستعرض المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، أحدث مبادراتها التي تركز على خفض استهالك
الطاقة وتقليل االنبعاثات الكربونية، عن طريق إحالل الطاقة المتجددة وتوليد الطاقة النظيفة،
خالل فعاليات معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، الذي

انطلق مؤخرًا، ويستمر ثالثة أيام بمركز دبي التجاري العالمي.
 

وستطرح (التحلية) أبرَز فرصها االستثمارية في مياه الرجيع غير المستغل والغني بالمعادن واألمالح،
لتلبية الطلب المتنامي ألغشية التناضح العكسي التي يبلغ معدل النمو السنوي التراكمي لها بدول
الخليج 7 %، ومن المتوقع أن يصل حجم سوقها في 2025 إلى 3.4 مليارات ريال سعودي، حيث

تعتزم إنشاء أكبر منظومة صفر رجيع ملحي بطاقة إنتاجية تبلغ مليوني طن من كلوريد الصوديوم.
 

وسُتطلع «التحلية» الزوار والمشاركين بالمعرض مشروعات الطاقة الشمسية القائمة حاليًا التي
على قيد التنفيذ، ومنها الحقل الشمسي لمنظومة إنتاج الخفجي التي تعمل بتقنية التناضح العكسي
وبطاقة إنتاجية تبلغ 60 ألف متر مكعب من المياه المحالة يوميًا، ومشروع ُنظم الخاليا الشمسية
الكهروضوئية (PV) بطاقة توليد تعادل (110) ميقا وات، الذي يهدف لخفض استهالك الطاقة إلى
أقل من 2.16 كيلو وات للمتر المكعب، وبما يزيد عن 20% من معدل استهالك الطاقة التصميمي

الذي يبلغ معدل 2.7 كيلو وات ساعة للمتر الكعب.
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https://www.al-jazirah.com/2022/20221003/ec1.htm


 
كما ستكشف» التحلية « عن مشاريعها الطموحة للطاقة المتجددة الرامية لخفض االنبعاثات
الكربونية إلى 34 مليون طن بحلول العام 2024، إلى جانب تحقيق خفض آخر في المحطات المتنقلة
التي قامت بتصميمها وتصنيعها باالعتماد على الطاقة الشمسية بمعدل استهالك حالي ال يتجاوز

(2.27) كيلو وات للمتر المكعب، والوصول بها إلى (2.0) كيلو وات س.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

"موان" يطلق غًدا الالئحة التنفيذية لنظام إدارة النفاياتعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني إلدارة النفاياتتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

16تكرار الرصدالعددالكاتب

"موان" يطلق غًدا الالئحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات

الرياض - واس
يطلق المركز الوطني إلدارة النفايات "موان" غًدا الالئحة التنفيذية لنظام إدارة النفايات، خالل حفل
التدشين الذي سيقام بالعاصمة الرياض تحت رعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس

إدارة المركز.
 

وسيصاحب الحفل جلسات عمل للجهات الحكومية وشبه الحكومية ومنتجي النفايات ومقدمي
الخدمات على مدار ثالثة أيام متتالية، ينظمها "موان" للتعريف بالالئحة التنفيذية ودور المركز
كمشّرع ومنّظم إلدارة النفايات في المملكة، وضمان وصولها لجميع الفئات المستهدفة وتوعيتهم

بمدى أهمية االلتزام بها وتطبيقها.

وتأتي الالئحة التنفيذية بهدف بيان األطر التنفيذية للنظام ووضع معايير وضوابط ألنشطة إدارة
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النفايات وتنظيمها وتحفيز الفرص االستثمارية في القطاع، متضمنة التعريفات والمصطلحات،
وأحكام التراخيص والتصاريح، ومسؤولية المنتج الممتدة، وسلسلة القيمة للنفايات، والتعاقد على
تقديم خدمات إدارة النفايات، والمسؤولية المدنية والجزائية لمقدم الخدمات، والتأهيل،
والتعويضات، وتنظيم المبادرات التطوعية، واستيراد وتصدير النفايات، وخطط إدارة النفايات،

والمخالفات، وضبطها، والعقوبات، والتفتيش، والتدقيق.

ُيذكر أن المركز الوطني إلدارة النفايات "موان" تأسس بهدف تنظيم أنشطة إدارة النفايات
واإلشراف عليها، وتحفيز االستثمار، واالرتقاء بجودتهـا بناًء على مبدأ االقتصاد الدائري، والعمل
بأفضل المعايير الدولية لتنظيم القطاع بفاعلية واستدامة من خالل االبتكار وتبني أفضل

الممارسات والتقنيات الحديثة لإلسهام في تعزيز حماية البيئة ورفع جودة الحياة في المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

جناح صندوق التنمية الزراعية يستقبل جمهور القهوة في المنتدى الدولي الستدامة القهوة السعوديةعنوان الخبر

أخبار صندوق التنمية الزراعيةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

جناح صندوق التنمية الزراعية يستقبل جمهور القهوة في
المنتدى الدولي الستدامة القهوة السعودية

جيزان - واس
شارك صندوق التنمية الزراعية، في المنتدى الدولي الستدامة القهوة السعودية في جازان، الذي
نظمته وزارة الثقافة خالل يومي السبت واألحد 5 - 6 ربيع األول 1444هـ، لتسليط الضوء على قيمة
القهوة السعودية، ومناقشة الجوانب االقتصادية واالجتماعية والبيئية ذات الصلة باستدامة

القهوة، وجاء المنتدى ضمن أنشطة مبادرة عام القهوة السعودية 2022م.

وتمثلت مشاركة الصندوق بجناح خاص في المعرض المصاحب للمنتدى، حيث استقبل الجناح العديد
من الجمهور والزوار المهتمين بمعرفة التسهيالت االئتمانية التي يقدمها الصندوق في مجال تمويل

زراعة وإنتاج البن، وذلك ضمن البرنامج المساند لبرنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة.
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وقدم رئيس قسم األثر التنموي بالصندوق الدكتور بندر الربيعة عرًضا عن "دور الصندوق في تمويل
زراعة وإنتاج البن"، وذلك خالل جلسات المنتدى، حيث تحدث عن أهداف البرنامج التمويلي المتمثلة
في زيادة نسبة االكتفاء الذاتي وإحالل نسبة من واردات البن، وتوفير فرص عمل في مناطق اإلنتاج
وضمن سلسلة التصنيع والتسويق، ودعم وزيادة دخل صغار المنتجين، كما أن الصندوق يشجع على

رفع كفاءة اإلنتاج الزراعي من خالل دعم استخدام التقنيات الحديثة.

وسّلط الربيعة الضوء على مجاالت التمويل التي تشمل شتالت البن وشبكات التنقيط، ومعامل
ومصانع البن، وآالت حصاد وتجفيف وتقشير البن، وبرنامج حصاد األمطار.

وأشار إلى أن المناطق المستهدفة في تقديم التمويل هي الباحة، وعسير، وجازان، مبينًا أنه يمكن
للمزارعين األفراد، والمستثمرين، والجمعيات التعاونية االستفادة من التمويل.

وكشف الربيعة أن البيانات األولية للتمويل خالل النصف األول من العام 2022م توضح مقدار
االهتمام من مزارعي البن في منطقة جازان، حيث تجاوزت قيمة الموافقات التمويلية أكثر من 10

ماليين ريال.
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صندوق التنمية الزراعية ُيعّرف زوار منتدى استدامة القهوة بجازان بالتسهيالت االئتمانية لمزارعي البنعنوان الخبر

أخبار صندوق التنمية الزراعيةتصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

5تكرار الرصدالعددالكاتب

صندوق التنمية الزراعية ُيعّرف زوار منتدى استدامة القهوة
بجازان بالتسهيالت االئتمانية لمزارعي البن

جيزان - واس
شارك صندوق التنمية الزراعية، في المنتدى الدولي الستدامة القهوة السعودية في جازان، الذي

نظمته وزارة الثقافة على مدى يومين بجازان.

ويقدم الجناح الخاص بالصندوق في المعرض المصاحب تعريًفا للجمهور والزوار عن التسهيالت
االئتمانية التي يقدمها الصندوق في مجال تمويل زراعة وإنتاج البن ضمن البرنامج المساند لبرنامج

التنمية الريفية الزراعية المستدامة.

ويهدف تمويل الصندوق إلى زيادة نسبة االكتفاء الذاتي وإحالل نسبة من واردات البن، وتوفير فرص
عمل في مناطق اإلنتاج ضمن سلسلة التصنيع والتسويق، ودعم وزيادة دخل صغار المنتجين.
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وتشمل مجاالت التمويل: شتالت البن وشبكات الري بالتنقيط، ومعامل ومصانع البن، وآالت حصاد
وتجفيف وتقشير البن، وبرنامج حصاد األمطار.

ويستفيد من التمويل المزارعون األفراد، والمستثمرون، والجمعيات التعاونية، كما أن المناطق
المستهدفة في تقديم التمويل هي الباحة، وعسير، وجازان.

وأوضح المدير العام لفرع الصندوق بمنطقة جازان المهندس فواز بن مسدف زعقان أن الجناح يشمل
كذلك تعريًفا بأبرز األنشطة التي يمّولها الصندوق، وتشمل المشاريع المتخصصة، ومنها مشاريع
البيوت المحمية والتسويق الزراعي ومصانع المنتجات الزراعية التحويلية، ومشاريع الدواجن
واالستزراع السمكي، إلى جانب القروض التنموية في مجاالت التنمية الزراعية الريفية والسياحة
الزراعية والبيوت المحمية والمنشآت البيطرية، والتعريف كذلك ببرنامج التمويل المساند لبرنامج
التنمية الريفية والمجاالت التي يستهدفها بالقطاع الجبلي في منطقة جازان، ومن أهمها تمويل

زراعة وإنتاج البن.

وأشار إلى نمو الدعم المقدم من قبل الصندوق لمزارعي البن في القطاع الجبلي بمنطقة جازان خالل
المدة المنقضية من العام الحالي 2022م، ليصل إلى دعم 80 مشروًعا بتكاليف دعم تجاوزت
15,000,000 ريال، فيما كانت تكاليف الدعم لذات المشروعات في العام الماضي 2021م نحو

500,000 ريال فقط.
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ن النسخة األولى للمنتدى العربي للمناخ بالقاهرةعنوان الخبر سمو األمير عبدالعزيز بن طالل ُيَدشِّ

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

ن النسخة األولى للمنتدى سمو األمير عبدالعزيز بن طالل ُيَدشِّ
العربي للمناخ بالقاهرة

القاهرة - واس
َن صاحب السمو الملكي األمير عبدالعزيز بن طالل بن عبدالعزيز رئيس برنامج الخليج العربي َدشَّ
للتنمية "أجفند" رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية اليوم، فعاليات النسخة األولى للمنتدى
العربي للمناخ، بعنوان "مًعا لتعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي واالستدامة"،
بمشاركة معالي وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد، واألمين العام المساعد رئيسة قطاع

الشؤون االجتماعية بالجامعة العربية السفيرة هيفاء أبو غزالة.

وقال سمو األمير عبدالعزيز بن طالل في كلمته االفتتاحية: إن ما يشهده العالم من ظواهر مناخية
غير مسبوقة ليست وليدة الصدفة، فهذه الظواهر المتقلبة ُتنذر منذ أعوام بما نشهده في الوقت
الراهن، مشيًرا إلى أن الجهود المبذولة لم تكن كافية وال تحقق المستهدفات المتمثلة بخفض
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انبعاثات غازات االحتباس الحراري تزامًنا مع التوسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة، والتكيف
من خالل التحوالت االستباقية الالزمة لمواجهة تداعيات تغير المناخ.

وأوضح سمو رئيس "أجفند" أن الدول العربية تعد من أكثر مناطق العالم ُعرضًة وتضرًرا جراء التغير
المناخي، وأن العمل المناخي الفّعال أصبح التزاًما أخالقًيا مشترًكا من الجميع، داعًيا األطراف التنموية
كافة إلى تحمل مسئولياتها بكل جدية ومسؤولية بهدف اإلبقاء على كوكب األرض صالًحا للعيش

المستدام.

وأفاد سموه بأن أكثر من 40% من سكان العالم يعيشون في أماكن وأوضاع "شديدة التأثر بتغير
المناخ"، وأن شخًصا واحًدا من كل ثالثة أشخاص يتعرض لإلجهاد الحراري القاتل، وأن ما يقرب من
نصف سكان العالم يعانون من ندرة المياه الشديدة في مدد مختلفة من العام، فضًال عن خفض نمو
اإلنتاجية الزراعية في الكثير من دول العالم، وفًقا للتقرير السادس للهيئة الحكومية الدولية لتغير

المناخ، الفًتا االنتباه إلى أن كل ذلك ُيَشّكل تهديًدا مباشًرا لُسبل العيش واألمن الغذائي العالمي.

وأضاف أن هذه المؤشرات المناخية الخطيرة ستؤدي إلى تزايد وتيرة النزوح البشري، حيث بلغ
متوسط أعداد النازحين بسبب الكوارث المناخية أكثر من 20 مليون شخص سنوًيا وفًقا إلحصاءات

وتقديرات مفوضية األمم المتحدة لشؤون الالجئين، ومركز مراقبة النزوح الداخلي.

ونّوه سمو رئيس "أجفند" بالجهود المبذولة لمواجهة هذه التحديات، ومن أهمها تخصيص جائزة
األمير طالل الدولية للتنمية 2021 في فروعها األربعة لموضوع التغير المناخي، مشيًرا إلى أنه من
المقرر تكريم الفائزين األربعة أثناء انعقاد قمة المناخ (COP27)، فضًال عن الجهود المصرية المبذولة
في إطار التمهيد للقمة، التي سيكون لها أثر مباشر على حث الدول المشاركة على العمل إلنقاذ

كوكب األرض.

ونّبه سمو األمير عبدالعزيز بن طالل في ختام كلمته إلى أن الوقوف بشجاعة في وقٍت مبكٍر في وجه
التحديات المناخية، ووضع خطة حلول قبل تفاقم الوضع، ليسا ترًفا أو خياًرا بل مسؤولية تاريخية
تحتاج إلى التحالف، والتمكين والقوة والشجاعة وحكمة القادة وعلم الخبراء، وحرص وشراكة ُصّناع
اإلعالم على التوعية بمخاطر تغير المناخ، ُمَتطلًعا إلى أن تسهم أوراق العمل والنقاشات الثرية حولها
خالل أعمال المنتدى العربي للمناخ، في الوصول إلى خارطة طريق للمنظمات األهلية العربية ُتَمّكنها

من القيام بالدور المنوط بها في بناء مجتمعات عربية صديقة للبيئة والمناخ.

مما يذكر أن المنتدى العربي للمناخ يناقش على مدى يومين عدة محاور مهمة، منها: تغير المناخ في
عالم متغير، وتغير المناخ واالستدامة، وتغير المناخ وتأثيره على الفئات األكثر عرضة للخطر، وتشجيع
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االبتكار لفائدة التكيف والتخفيف، وتغير المناخ واألنشطة االقتصادية الهشة، ودمج المواطن
والمجتمعات المحلية في العمل المناخي، ودور التغيير المنظومين في التحول األخضر.

وينعقد المنتدى بتنظيم مشترك بين وزارة البيئة المصرية، وجامعة الدول العربية، وبرنامج الخليج
العربي للتنمية "أجفند"، والمجلس العربي للطفولة والتنمية، والشبكة العربية للمنظمات األهلية،
في إطار التحضيرات الجارية الستضافة أعمال قمة المناخ (cop27) بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر

المقبل.
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الجامعة العربية تؤكد اهتمامها بقضية التغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمعات في المنطقةعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

8تكرار الرصدالعددالكاتب

الجامعة العربية تؤكد اهتمامها بقضية التغيرات المناخية
وتأثيرها على المجتمعات في المنطقة

 
القاهرة - واس

أكدت جامعة الدول العربية اهتمامها بقضية التغيرات المناخية وتأثيرها على المجتمعات في
المنطقة العربية، مطالبة الحكومات بتحرك جاد يتماشى مع التحّدي غير المسبوق الذي يواجه الجيل

القادم مع دخول اتفاقية باريس للمناخ حّيز التنفيذ.
 

جاء ذلك في كلمة األمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون االجتماعية بالجامعة العربية السفيرة
هيفاء أبو غزالة، أمام أعمال المنتدى العربي للمناخ المنعقد حالًيا بالقاهرة، مشددة على أن التغّير
المناخي سيهّدد حياة الماليين من البشر ما لم ُتتَخذ تدابير للحّد من ارتفاع درجات الحرارة تماشيًا مع

االلتزامات الدولية.

وأعربت عن ثقة الجامعة العربية في أن توفر قمة المناخ التي تستضيفها مصر فرصة لقادة العالم
لمناقشة التغيرات المناخية، وتعزيز العمل المناخي، واستكشاف الفرص والتحديات المناخية، وعرض
الحلول المناسبة لها، وكذا تطلعها إلى مزيد من الجهود والمبادرات العربية لبحث قضية المتغير

المناخي وأثرها على المجتمعات.

بدورها، أكدت معالي وزيرة البيئة المصرية الدكتورة ياسمين فؤاد أهمية المنتدى العربي للمناخ في
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دعم جهود الدول العربية للتصدي لآلثار السلبية للتغيرات المناخية، في ظل ما تعانيه الدول العربية
من اآلثار السلبية للتغيرات المناخية على مناحي التنمية كافة، معربة عن شكرها للقائمين على
تنظيم المنتدى من برنامج الخليج العربي للتنمية، وإلى سمو األمير عبدالعزيز بن طالل على الدعم

المقدم، ولجامعة الدول العربية.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي لبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" ناصر القحطاني، في كلمة
مماثلة، أن المنتدى العربي للمناخ يهدف إلى تعزيز إسهام المجتمع المدني في العمل المناخي،
واالستفادة من قمة المناخ COP27 التي تعقد في شرم الشيخ نوفمبر القادم وقمة COP28 التي

تستضيفها دولة اإلمارات العام المقبل.

وأعرب عن أمله في خروج المنتدى بتوصيات عملية مباشرة تضمن تفعيل دور المجتمع المدني
العربي واستثمار طاقاته الكامنة في التصدي لتداعيات التغير المناخي، خاصة في الريف ووسط صغار

المنتجين، مع تعزيز دور المرأة الريفية للتكيف والصمود في ظل التغيرات المناخية.
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ارتفاع أسعار األسمدة يهدد اإلنتاج الزراعي.. أزمة غذاء مرتقبةعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

ارتفاع أسعار األسمدة يهدد اإلنتاج الزراعي.. أزمة غذاء مرتقبة

اليوم-الدمام
أثارت تصريحات الرئيس الروسي فالديمير بوتين، حول افتعال الدول الغربية ألزمة غذاء عالمية،

تخوف الكثيرين، في ظل ارتفاع أسعار األسمدة عالميا.

وأضاف بوتين أن أسعار المواد الغذائية في السوق العالمية عادت إلى المستوى الذي كانت عليه
في بداية العام، لكنها أعلى بنسبة 40% مما كانت عليه في عام 2020.

ولكن ارتفاع أسعار األسمدة، بعد زيادة أسعار الغاز، الذي يعد حجر األساس لصناعة السماد، إضافة
إلى تقلص صادرات روسيا وأوكرانيا من القمح دق ناقوس الخطر، من أزمة الغذاء حتى قبل تصريحات

بوتين.
ألن روسيا ليست فقط أكبر مصدر للقمح في العالم، فهى أيًضا من أكبر مصدري األسمدة في
العالم، حيث انخفضت صادراتها من األسمدة في النصف األول من 2022، بعد خضوعها لعقوبات

غربية تعرقل تعامالتها التجارية مع باقي دول العالم.
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وزادت أسعار األسمدة 300%، وفًقا التحاد مكتب الزراعة األمريكي. وبحسب المفوضية األوروبية،
فإن الحرب في أوكرانيا دفعت أسعار األسمدة لالرتفاع بواقع 50%، ولهذا قلل المزارعون استخدام

األسمدة وهو مما يهدد إنتاجية الغذاء وتعميق األزمة العالمية.

أسعار الغاز
صناعة األسمدة من أكثر الصناعات استهالًكا للغاز، ولهذا فإن ارتفاع وأسعار الغاز إلى مستويات
قياسية وصلت إلى 40% في ألغسطس الماضي، و300% منذ بداية العام، عرقل صناعة السماد

حول العالم.

في الوقت الذي قللت فيه روسيا أكبر مصدر للسماد النيتروجيني صادراتها من السماد بدعوى حماية
مزارعيها حتى في الوقت الذي استمرت فيه بعض الدول مثل البرازيل والهند في تلقي الكيماويات

الزراعية الروسية.

أزمة في أوروبا
قالت رابطة المزارعين الفرنسية، أكبر منتج للقمح في االتحاد األوروبي، إن نقص األسمدة يعزز
المخاطر المحيطة بمحصول القمح في العام القادم، حيث إنها مازالت متأخرة بنحو 20 نقطة مئوية

عن مستوى غطاء األسمدة الذي تم تسجيله العام الماضي.

في الوقت الذي أدي فيه ارتفاع تكاليف األسمدة والطاقة إلى تآكل هوامش أرباح المزارعين التي
عززها ارتفاع أسعار الحبوب.

صناعة السماد األوروبي
تعلن شركات السماد في أوروبا عن خفض إنتاج األسمدة، لتواكب أزمة الغاز في القارة، حيث أعلنت
شركة "يارا" النرويجية، قبل أسابيع تقليص إنتاج األمونيا بسبب ارتفاع أسعار الغاز، وقالت إنها

ستستخدم نحو 35% فقط من قدرتها إلنتاج األمونيا في أوروبا.

وقبل "يارا" أعلنت"باسف"األلمانية، تقليص إنتاجها من األمونيا بشكل أكبر‘ إضافة إلى مجموعة
صناعة البالستيك النمساوية "بورياليس"، التي قالت إنها ستخفض أوستوقف اإلنتاج في بعض

مصانع األسمدة في أوروبا.

"Grupa Azoty" أنها ستعلق مؤقتا إنتاج األمونيا، وأوقفت شركة "CF Fertilisers UK" وأعلنت
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إنتاج األسمدة النيتروجينية وخفضت إنتاج األمونيا إلى نحو 10%من الطاقة اإلنتاجية في وحدة
"Pulawy" التابعة.

وبالرغم من توقف اإلنتاج المستمر، فإن المحللون يعتقدون أن المزارعين سيظلون قادرين على
استيراد األسمدة من خارج أوروبا، لكنها ستكون أعلى تكلفة.
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الملف الصحفي لتاريخ 07-03-1444

نافذة تمويلية لمواجهة أزمة الجوععنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

نافذة تمويلية لمواجهة أزمة الجوع

كريستالينا جورجييفا
في ظل األوضاع التي يواجهها العالم من نقص في المواد الغذائية والتخوف من استمرار هذا الوضع
وتأزمه مستقبال، فقد قرر المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الموافقة على إنشاء نافذة
جديدة لمواجهة صدمة الغذاء من أجل مساعدة الدول على معالجة انعدام األمن الغذائي في ظل
اثنتين من أدواتنا للتمويل الطارئ: التسهيل االئتماني السريع، وأداة التمويل السريع. وستتيح
نافذة التمويل الجديدة إمكانية الحصول على مزيد من الموارد في ظل التمويل الطارئ للدول التي
تواجه احتياجات ملحة لتمويل ميزان المدفوعات وتعاني انعداما شديدا في األمن الغذائي، أو صدمة
حادة في استيراد المواد الغذائية، أو صدمة في تصدير الحبوب. وستظل النافذة التمويلية الجديدة

مفتوحة لمدة عام واحد.

ومنذ فترة، أدى مزيج الصدمات المناخية والجائحة والصراعات اإلقليمية، إلى حدوث اضطراب في
إنتاج الغذاء وتوزيعه، ورفع تكاليف توفير الطعام لألفراد واألسر. ودفعت الحرب الروسية في
أوكرانيا أسعار الغذاء واألسمدة إلى مستويات أعلى ـ ما أضر بمستوردي الغذاء وببعض مصدريه.
والنتيجة هي انتشار أزمة الغذاء في أنحاء العالم، فأصبح الخطر محدقا بأرواح وأرزاق عدد غير مسبوق

من البشر بلغ 345 مليون نسمة من جراء انعدام األمن الغذائي الحاد.

ويسهم صندوق النقد الدولي بفاعلية من خالل العمل مع المؤسسات الشريكة في التحرك على
المستوى الدولي لمواجهة انعدام األمن الغذائي، وال سيما من خالل إسداء المشورة بشأن
السياسات وتقديم المساعدة المالية. وستمثل "نافذة مواجهة صدمة الغذاء" التي أسست حديثا

خط دفاع إضافي بعد المنح والتمويل الميسر.
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وقد عملنا بشكل مكثف وعاجل مع دولنا األعضاء وخبرائنا في الصندوق الستكمال االقتراح بشأن
النافذة الجديدة لمواجهة صدمة الغذاء. وفي ظل ما تشهده هذه األوقات من احتياج ومعاناة، أعرب
عن امتناني لدولنا األعضاء وللصندوق، على سرعة تضافر جهوده واستجابته التي تبعث على الفخر.
لقد عملنا مع دولنا األعضاء لتأمين توجيه مزيد من حقوق السحب الخاصة التي يمكن أن تساعد على

تقديم الدعم للدول منخفضة الدخل من خالل هذه النافذة الجديدة، لمواجهة صدمة الغذاء.

"ومن خالل هذه النافذة التمويلية الجديدة، سيقدم الصندوق مساعدة إضافية لتمكين سكان

الدول المعرضة للمخاطر من التعامل مع واحدة من أسوأ األزمات على اإلطالق، وهي أزمة الجوع".
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الغذاء .. صراعات وأزمة مزمنةعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر07-03-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

الغذاء .. صراعات وأزمة مزمنة
 

كلمة االقتصادية
كثيرا ما يقال إن االقتصاد عمل كئيب، فهو ال يناقش سوى األزمات، وال يتنبأ إال بالندرة، حتى عندما
يصبح االنتعاش واقعا فإن االقتصاديين يتحدثون عن عدم اليقين، وال شك أن هذا صحيح غالبا،
فاالقتصاد يسعى إلى أن يكون علما متحفظا في تنبؤاته، ويرسم صورة المستقبل بناء على أسوأ
االحتماالت، وهذا التحفظ كثيرا ما يكون مفيدا من أجل تعزيز اإلمكانات والمحافظة على رؤوس
األموال واالستثمارات وتقليل مخاطر االندفاع غير المبررة، أو من أجل توفير ما يلزم من الدعم

لتجنب السيناريو األسوأ لألحداث.

هذه الحالة من القلق المزمن للتقارير االقتصادية تظهر جليا في تقرير صندوق النقد الدولي الذي
يحذر من أن العالم يواجه اآلن واحدة من أسوأ أزمات الغذاء، على الرغم من تراجع أسعار الغذاء - وفقا
للتقرير في األسواق العالمية خالل األشهر األخيرة. لذلك يمكن القول إن كلمة "اآلن" التي وردت في
التقرير تحمل في طياتها ذلك القلق المزمن الذي ال ينفك عن التقارير االقتصادية، التي تتضمن نوعا
من التحفيز من أجل العمل بسرعة، لتحقيق متطلبات الدعم والحماية االقتصادية، مع ذلك يجب
االعتراف بأن الحالة الغذائية التي يعانيها العالم اليوم ليست وليدة اللحظة الراهنة، بل نتاج كثير من
األحداث التي واجهها العالم خالل األعوام الماضية. ويتحدث أحد كبار االقتصاديين في منظمة "فاو"
عن أن معظم الدول التي تواجه أزمة غذائية تعاني أصال صراعات داخلية، فالصراع الداخلي السبب
الرئيس لألزمات الغذائية، وهذا الصراع يمثل 72 في المائة من الزيادة في انعدام األمن الغذائي منذ
2016، وهناك زيادة بنحو 25.4 مليار دوالر في فاتورة الواردات الغذائية هذا العام مقارنة بالعام

الماضي في 62 دولة، وتعد األكثر ضعفا في العالم، وهذا يؤثر في 1.7 مليار شخص، فالصراع يجعل
الدول تضعف في معالجة ميزان المدفوعات، وهذا ما يؤكده تقرير الصندوق من أن هناك 48 دولة
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مصنفة كأكثر الدول تضررا من األزمة الغذائية الحالية، بسبب الخلل في ميزان مدفوعاتها. وميزان
المدفوعات يعني أنها غير قادرة على إنتاج سلع وخدمات قابلة للتصدير من أجل شراء ما تحتاج إليه
من الغذاء، أو ما تحتاج إليه من أسمدة وممكنات زراعية، لذلك فإن أي تغيير مفاجئ في أسعار
الغذاء واألسمدة سيعني زيادة جديدة في قيمة فواتير الواردات، وبالتالي استمرار المعاناة، وتشير
تقديرات الصندوق إلى أن هذه الدول ستحتاج إلى ما بين خمسة وسبعة مليارات دوالر إضافية في

ميزانياتها لتخفيف حدة األزمة على األسر.

انعدام األمن الغذائي الحاد يتصاعد بسرعة وينتشر في جميع أنحاء العالم. يعاني الناس في أفقر
الدول، خصوصا الذين لم يتعافوا بعد تأثير جائحة كوفيد - 19، اآلثار المتتالية للصراعات المستمرة،
من حيث األسعار، وإمدادات الغذاء واألسمدة، فضال عن حالة الطوارئ المناخية. ودون استجابة
إنسانية موسعة على نطاق واسع تتضمن في جوهرها مساعدات زراعية في الوقت المناسب

ومنقذة لألرواح، فمن المرجح أن يزداد الوضع سوءا في عديد من الدول.

وأدت الحرب في أوكرانيا - وهو نوع من الصراع - إلى تفاقم المشكلة نظرا إلى توقف الصادرات من
أكبر مصدرين رئيسين للحبوب، وهناك نحو 50 دولة تعتمد عليهما بنسب تصل إلى 50 في المائة من
وارداتها من الحبوب، كما أن روسيا أكبر مصدر للنيتروجين في العالم، وثاني مصدر للبوتاسيوم،
وثالث مصدر لسماد الفوسفور، عندما أوقفت صادرات األسمدة، أوجدت مشكلة للمزارعين. ورغم
وضوح الدور الذي يلعبه الصراع في تفاقم األزمات الغذائية، فإن تقرير الصندوق يربط بين أسعار
الطاقة وارتفاع أسعار الغذاء بطريقة ال تبدو واضحة تماما، حتى مع وجود عالقة بين أسعار الطاقة
والغذاء، فإن االرتفاعات التي يشهدها العالم في أسعار الطاقة تعود في جزء منها إلى الصراع الدائر

في أجزاء عديدة من العالم.

إضافة إلى الصراع هناك مشكلة مزمنة مع سالسل اإلمداد اندلعت مع األزمة الصحية ولم تزل تمتد
حتى اليوم، وفرضت أكثر من 20 دولة قيودا على الصادرات بحلول نهاية تموز (يوليو) الماضي
وشمل ذلك منتجات مثل األرز، والقمح، والزيوت النباتية، كما أن الواليات المتحدة تقدم دليال
مختلفا بشأن األمن الغذائي. وأورد تقرير حديث أن 10 في المائة من سكان الواليات المتحدة
يواجهون انعدام األمن الغذائي، وفي الوقت نفسه هناك 40 في المائة من السكان البالغين، ونحو
20 في المائة من األطفال يعانون البدانة، فالمسألة تأتي في سياق مختلف، فالتوزيع غير المتناسب

للغذاء والحصص الغذائية قد يوجد مشكلة غذاء حتى في دولة متقدمة وغنية مثل الواليات
المتحدة التي أعلن البيت األبيض هدفه بالقضاء على الجوع والبدانة معا، بالتزامات تقدر بثمانية
مليارات دوالر، بينها استثمار مليارين ونصف المليار دوالر في شركات ناشئة متخصصة في مجال
الغذاء، وأكثر من أربعة مليارات دوالر مخصصة لألعمال الخيرية والجمعيات. ومرة أخرى ال يبدو أن
ألسعار الطاقة عالقة بمشكلة عدم تناول شخص بالغ من بين كل عشرة في البالد كميات كافية من
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الخضراوات والفواكه، بينما يتناول أكثر من نصف األطفال عبوة من المشروبات المحالة على األقل
يوميا.

أخيرا، يجب أن يكون الحفاظ على استمرار التدفقات العالمية للمواد الغذائية، وال سيما في وقت
تزايد الضغوط االقتصادية والجيوسياسية، حدا أدنى مطلوبا من واضعي السياسات، وهو يعادل
قاعدة ال ضرر وال ضرار. إن توفير المساعدات الغذائية بال انقطاع يعود بالفائدة على مواطني جميع

الدول.
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«خضار» المدينة بال مختبر.. «البيئة» لـ«عكاظ»: نفحص العينات

عشوائيًا في الرياض!

@ahddii89 (المدينة المنورة ) عبدالهادي الصويان
السوق المركزي للخضار بالمدينة بال مختبر جودة منذ عامين.السوق المركزي للخضار بالمدينة بال

مختبر جودة منذ عامين.

بعد مرور عامين وثالثة أشهر على موافقة مجلس الوزراء بنقل 7 اختصاصات من وزارة الشؤون
البلدية إلى وزارة البيئة من بينها أسواق النفع العام وتسلم األخيرة مهمات اإلشراف على تلك
االختصاصات، إال أن سوق الخضار والفواكه بالمدينة المنورة اليزال يفتقد مختبر فحص جودة للتأكد

من سالمة الخضراوات والفواكه وخلوها من الملوثات الكيميائية ومتبقيات المبيدات.
 

75

https://www.okaz.com.sa/news/local/2116015


وأجبر انعدام المختبر فرع وزارة البيئة بالمدينة المنورة لالستعانة بمختبرات الوزارة بالرياض، ما
يستلزم وقتا طويال لحين صدور نتائج التحليل. ويرى فرع الوزارة أن ذلك هو الحل الوحيد لإلشكالية.

وأوضح الفرع لـ«عكاظ» أن مختبر جودة وسالمة المنتجات الزراعية جار العمل عليه وسيتم افتتاحه
خالل األسابيع القادمة، مشيرًا إلى أنه يتم حاليًا أخذ عينات عشوائية من المنتجات الزراعية في حدود
الصالحية وإرسالها إلى مختبرات الوزارة بالرياض، وتتولى إدارة الزراعة تقديم خدمات اإلرشاد
والتوعية للمزارعين باألسلوب الصحيح، في استخدام األسمدة والمبيدات والتشديد على فترة

التحريم الموصى بها لكل مبيد.
 

يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق في 9 ذي القعدة عام 1441هـ على نقل 7 اختصاصات من وزارة
الشؤون البلدية والقروية واإلسكان إلى وزارة البيئة والمياه والزراعة، من بينها أسواق النفع العام
وتشمل الخضراوات والفاكهة، اللحوم، األسماك، الماشية، اإلبل، الطيور، الحطب، األعالف،
والمسالخ، باإلضافة إلى حدائق الحيوان وبيع الكائنات الفطرية، المتنزهات الطبيعية، والمخيمات
البرية، إنشاء وتشغيل وصيانة السدود، درء أخطار السيول خارج النطاق العمراني، أشياب المياه داخل

وخارج المدن والمحافظات، وإدارة الماشية السائبة.
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