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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

نائب وزير "البيئة" يستعرض جهود المملكة في تطوير القطاع السمكي وتعزيز إنتاجيتهعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

44تكرار الرصدالعددالكاتب

نائب وزير "البيئة" يستعرض جهود المملكة في تطوير القطاع
السمكي وتعزيز إنتاجيته

 
الرياض - واس

استعرض معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هالل المشيطي، جهود
المملكة المحلية والدولية في المحافظة على الموارد الطبيعية، وما تحقق من نجاحات في رفع
كفاءة وتطوير القطاع السمكي وتعزيز إنتاجيته، ليكون رافًدا لألمن الغذائي والتنمية االقتصادية،

وذلك ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030م.

جاء ذلك خالل مشاركة معاليه في الدورة الثانية للمؤتمر الدولي رفيع المستوى لمبادرة الحزام
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ي ي

األزرق، والتي ُعقدت في مدينة أكادير في المملكة المغربية، مثمًنا الدور الذي تلعبه المملكة
لتطبيق مفهوم االستدامة الشامل الذي هو أحد أهم محاور مبادرة الحزام األزرق، رغم عدم إطاللتها
على بحار مفتوحة أو محيطات إال أنها تؤمن بتطبيق أفضل الممارسات، والتحسين والتطوير

المستمر الستدامة الموارد والبيئة والغذاء.

وأكد المشيطي، أن المملكة تعمل وفق استراتيجية وطنية طموحه لتحقيق االستغالل األمثل
للموارد الطبيعية في البحر والمياه الداخلية بمنهجيات وطرق ذكية ومستدامة، من أجل توفير
الغذاء وتحسين سبل العيش واإلسهام في زيادة الناتج المحلي اإلجمالي، حيث أطلقت الوزارة
البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والسمكية ليعمل كشريك استراتيجي بين القطاعين
الحكومي والخاص، وليسهم في تطوير البنية التحتية، وإدارة األرصدة السمكية، وتطبيق مبادرة
الصيد الرشيد، ودعم صغار الصيادين وزيادة إنتاجيتهم، مشيًرا إلى أن المملكة تهدف من خالل هذا

البرنامج إلى إنتاج أكثر من نصف مليون طن من االستزراع البحري خالل 8 سنوات مقبلة.

وأضاف معاليه، أن من بين المبادرات التي تم إطالقها لتطوير هذا القطاع الحيوي، برامج البحث
والتطوير من أجل تطوير وتحسين كفاءة األسماك المحلية، بجانب الحمالت التسويقية لزيادة الوعي
واالستهالك لمنتجات المأكوالت البحرية المحلية، ودعم البنى التحتية، وبناء القدرات، إضافة إلى
دعم األبحاث لتحسين كفاءة تقنيات إنتاج الطحالب واألعشاب البحرية، بهدف إنتاج بروتين عال
الجودة لألعالف الحيوانية والسمكية، ودعًما لهذه الجهود تستضيف المملكة في الثاني عشر من
فبراير الجاري المؤتمر الدولي للطحالب واألعشاب البحرية، وهو أول مؤتمر مختص يعقد في الشرق
األوسط، بمشاركة العديد من الوزراء المعنين ونخبة من العلماء الخبراء لرسم خارطة طريق تنفيذية

إلطالق مشاريع عمالقة.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

المملكة تستضيف أول مؤتمر بالشرق األوسط عن الطحالب واألعشاب البحريةعنوان الخبر

أهم المستجدات المحليةتصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

المملكة تستضيف أول مؤتمر بالشرق األوسط عن الطحالب
واألعشاب البحرية

البالد- متابعات
قال نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هالل المشيطي إن المملكة ستستضيف
في الثاني عشر من فبراير الجاري المؤتمَر الدولي للطحالب واألعشاب البحرية، وهو أول مؤتمر
مختص ُيعقد في الشرق األوسط، بمشاركة العديد من الوزراء المعنّيين ونخبة من العلماء الخبراء؛

لرسم خارطة طريق تنفيذية إلطالق مشاريع عمالقة.
 

ويعقد المؤتمر تحت شعار (الطحالب واألعشاب البحرية ثروة وطنية خضراء) في الفترة من 12 إلى 14
فبراير في مدينة الظهران تحت رعاية صاحب السمو الملكي األمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل
سعود أمير المنطقة الشرقية. يشار إلى أن صناعة الطحالب تأتي في أشكال مختلفة من األعشاب
البحرية والطحالب الدقيقة، حيث يمكن استخدامها كمصدر لألعالف الحيوانية، وأسمدة المحاصيل،
كما أنها تدخل في منتجات وتطبيقات عالية القيمة عبر مجاالت تقنية متعددة، مثل تدوير الكربون،

ومعالجة النفايات، وصناعة األدوية.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

"البيئة": أربعة أضرار رئيسة للرعي الجائر على أراضي المملكةعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

52تكرار الرصدالعددالكاتب

 "البيئة": أربعة أضرار رئيسة للرعي الجائر على أراضي المملكة

الرياض - واس
حّذرت وزارة البيئة والمياه والزراعة من تفاقم اآلثار والنتائج السلبية المترتبة على ممارسة الرعي

الجائر بالمملكة، ونّوهت بأضراره على المراعي الطبيعية، وتسببه في تضرر الغطاء النباتي وتدهوره.
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https://sadaaalarab.com/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d9%8a%d8%a6%d8%a9-%d8%a3%d8%b1%d8%a8%d8%b9%d8%a9-%d8%a3%d8%b6%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d8%a6%d9%8a%d8%b3%d8%a9-%d9%84%d9%84%d8%b1%d8%b9%d9%8a-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%a7%d8%a6/
https://aldira.net/?p=138225
https://www.alhaqeqah.com/2971584.html
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https://saudpost.com/207273/


وحّددت الوزارة أربعة أضرار رئيسة للرعي الجائر على أراضي المملكة؛ تمثلت في انخفاض إنتاجية
المراعي الطبيعية، وقلة تنوع الغطاء النباتي، باإلضافة إلى انجراف التربة، وانخفاض المخزون البذري
بها، داعية ُمّالك وأصحاب المواشي إلى أهمية االلتزام بالرعي المنتظم؛ حتى نسهم جميًعا في تنمية

وحماية الغطاء النباتي، واستعادة مراعينا الطبيعية.

وأبانت الوزارة خالل حملة #حماية_الغطاء_النباتي التي أطلقتها للتوعية بأهمية المحافظة على
الغطاء النباتي بالمملكة، واإلسهام في حماية مواردها الطبيعية؛ أن مساحات المراعي ُتمّثل حوالي
ا العمل على تنمية وتأهيل وحماية (%73) من المساحة اإلجمالية للمملكة، مشيرة إلى أنه يتم حالي�

(8) ماليين هكتاًرا من المراعي المتدهورة كمرحلة أولى في (26) موقًعا.

تجدر اإلشارة إلى أن الحد من السلوكيات السلبية في الرعي، وااللتزام بحصر المواشي وتسجيلها؛
يسهم بشكٍل كبير في تنمية وحماية المراعي الطبيعية، وزيادة تنوع الغطاء النباتي.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

“ بيئة األحساء تختتم كرنفال الزهور الرابع 2023”عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

“ بيئة األحساء تختتم كرنفال الزهور الرابع 2023”

برعاية كريمة من محافظ االحساء األمير سعود بن طالل بن بدر آل سعود اختتم اليوم السبت
الموافق 4 فبراير 2023 كرنفال الزهور في نسخته الرابعة بإشراف من فرع وزارة البيئة والمياه
والزراعة بالمنطقة الشرقية وبتنظيم من مكتب الوزارة بمحافظة االحساء وجاء هذا الكرنفال بعد أن
حقق نجاحات كبيرة في ثالث نسخ سابقة وكان الهدف منه توعية وتعريف الزوار بأهمية المحافظة
على الغطاء النباتي واالستدامة البيئية بزراعة الزهور والورود والعناية بها وأيضًا دعمًا للحركة

السياحية الزراعية والبيئية .
 

وحظي كرنفال الزهور الرابع بإشادات واسعة من جميع الزوار الذين قدموا من داخل وخارج األحساء
مع توافد عدد من الجنسيات المختلفة من العوائل االوروبية والعربية حيث بلغ إجمالي الزوار إلى
مايقارب 230 الف زائر استمتعوا برؤية أكبر صورة بالزهور لصاحب السمو الملكي محافظ األحساء
حيث ُشكلت الصورة بأكثر من 600 ألف زهره علمًا بأن اجمالي الشتالت التي كانت موزعة في

ضواحي مدينة جواثا السياحية تجاوزت المليون زهره.
 

6

https://shafaq-e.sa/167276.html
https://wahhnews.com/?p=12939


وشهد الكرنفال مشاركة العديد من الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ونحاليين مرخصين من
قبل وزارة البيئة والمياه والزراعه وكذلك مشاتل خاصة ببيع الشتالت وكذلك تواجد عدد من الفرق

التطوعية طيلة فترة الكرنفال .
 

وتخلل الكرنفال العديد من الفعاليات المصاحبة من ضمنها حديقة الطيور ومسرح تفاعلي للعوائل
حيث أقيمت عليه عروض االوربريت الخاصة بالكرنفال وكذلك محاضرات وورش عمل إرشادية قدمها
نخبة من المختصين بمكتب الوزارة بمحافظة األحساء متعلقة بالنحالين والحدائق المنزلية وكيفية
العناية بها كما تم إقامة عدد من المسابقات من ضمنها مسابقة (مواهب جواثا) حيث تم توزيع

جوائز مالية للثالث األوائل في المسابقة.
 

وفي ختام المهرجان قدم سعادة مدير عام مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة باالحساء المهندس/
إبراهيم بن خليل الخليل شكره وتقديره لمحافظ األحساء صاحب السمو الملكي األمير سعود بن
طالل بن بدر آل سعود على رعايته وتدشينه لهذا الكرنفال وكذلك الشكر لمدينة جواثا السياحية على
استمرار الشراكة واستضافتهم لكرنفال الزهور للسنة الرابعه على التوالي وأيضًا لجميع الدوائر

الحكومية والشركات الخاصة واالعالميين الذين كانو شركاء في هذا النجاح .

وأخيرًا وجه المهندس الخليل شكره وتقديره لجميع زمالئه منسوبي مكتب الوزارة بمحافظة االحساء
على جهودهم الكبيره واستمرار نجاحهم في تنظيم النسخه الرابعه من الكرنفال .
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

مكتب البيئة وتقنية الزلفي للبنات ينظمان ورشة عمل.. لماذا الشجرة؟عنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

مكتب البيئة وتقنية الزلفي للبنات ينظمان ورشة عمل.. لماذا
الشجرة؟

خالد العطاالله - الزلفي:
نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة وكلية التقنية للبنات بالزلفي ورش عمل بعنوان لماذا
الشجرة؟ في مقر الكلية وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء، تناولت الورشة التعريف بالتشجير

وأهمية العناية باألشجار واستعرضت أبرز المبادرات الوطنية بهذا الشأن.
 

وفي الورشة تناول م. صالح الضبيب التشجير وفوائده البيئية واالقتصادية واالجتماعية ومساهمة
ذلك في تعزيز جودة الحياة وتحسين الصحة العامة كما أشار المهندس الضبيب إلى أبرز المواقع التي
تستهدفها برامج وزارة البيئة بالتشجير، وتحدث م. سلمان العمار عن أهمية استخدام النباتات
المحلية في التشجير ودورها في التنوع األحيائي مرورًا بجدول كميات مياه الري للنباتات حسب
مواسم الزراعة والعوامل التي تحدد مواعيد وكميات الري لها، وأوضح عبدالله الهزاني أهمية تضافر
الجهود الحكومية واألهلية في عملية الزراعة والعناية بها وحمايتها من األضرار، مسلطًا الضوء على
أبرز مبادرات التشجير التي نفذها مكتب الوزارة بالزلفي، بعد ذلك فتح مجال النقاش واألسئلة بين

المحاضرين والمدربات والطاقم اإلداري ومنسوبات نادي السعودية الخضراء بكلية التقنية للبنات.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

“التوعية البيئية”: 7 نصائح يجب اتباعها في موسم األمطارعنوان الخبر

أخبار وزارة البيئة و المياه والزراعة ( عام )تصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

“التوعية البيئية”: 7 نصائح يجب اتباعها في موسم األمطار

تواصل – فريق التحرير:
شارك الحساب الرسمي لمبادرة التوعية البيئية التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، نصائح مهمة

يجب اتباعها، خالل موسم األمطار، بينما تشهد عدة مناطق بالمملكة حالة جوية ماطرة.
 

ونصحت “التوعية البيئية باألتي:
1- احذر المشي أو القيادة على المياه، حتى ال تقع أو تعلق في حفرة مغمورة بالمياه

 
2- تجنب لمس كل ما هو موصول بالكهرباء، مثل : األسالك الساقطة، واألعمدة، وأجراس المنازل

3- تجنب المشي على المياه في كل األحوال وخصوصا قرب تيارات كهربائية، حتى ال تعرض نفسك

للصعق الكهربائي
آخر تحديثات األرصاد

4- تأكد من سالمة مصاريف المياه في سطح منزلك لتفادي تكون بيئة خصبة لنمو الحشرات

وكذلك تسرب المياه لداخل المنزل.
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https://twasul.info/2045216/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%A6%D9%8A%D8%A9-7-%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%8A%D8%AC%D8%A8-%D8%A7%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A/


5- استخدم المظلة أو المعطف الواقي من األمطار لتجنب االبتالل وحماية نفسك من المرض

6- كن على اطالع دائم بآخر تحديثات األرصاد الجوية في منطقتك

 
7- وال تنس اتباع تعليمات الجهات المختصة ومتابعة أحوال الطقس قبل التخطيط ألي رحلة خارجية
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

الحياة الفطرية مستهدفات الفتةعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددأمل بنت محمد المجاهدالكاتب

الحياة الفطرية مستهدفات الفتة
 

 

أمل بنت محمد المجاهد
اهتمام البشرية بالبيئة ومواردها منذ خلق اإلنسان فطرة كونية وضرورة من ضروريات الحياة. لكن
تتفاوت جودة ومعايير االهتمام طبقا لوعي وحاجة البشر، فضرورة التكامل بين البيئة واإلنسان

وأهمية المورد الطبيعي تواترت عبر األزمنة.
 

السعودية في طليعة الدول المهتمة بالبيئة، والمدركة تماما لضرورة الحفاظ عليها، ألن في ذلك
حفاظ على اإلنسانية. الوعي بهذا ترجمته الجهود المبذولة من الدولة - حفظها الله - لحماية البيئة،

حيث يحظى قطاع البيئة باهتمام ودعم من القيادة الرشيدة.
 

تهدف رؤية المملكة 2030 إلى حماية البيئة الطبيعية وتعزيزها، من خالل تبني رؤية شمولية للنظم
البيئية، وتحمل الرؤية طموحات كبيرة بأهداف ذات وجه بيئي، فالسعودية تتمتع بتنوع بيئي ثري
متوزع بين ما هو جبلي وصحراوي وبحري، وموارد طبيعية تتطلب إدارتها جهودا ليست باليسيرة،
فحماية البيئة واستدامة مواردها هدف سام لتحقيق الرؤية. جهود المركز الوطني لتنمية الحياة
الفطرية لتحقيق األهداف المنشودة جزء ال يتجزأ من السعي لتحقيق الرؤية، فالتدابير الوقائية وحل
المشكالت الحالية جزء من منظومة العمل في المركز، التي تتضمن رعاية وإنتاج سالالت نقية

ومستدامة من األنواع المحلية المهددة باالنقراض.
 

يضم المركز ثالثة مواقع:
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مركز الملك خالد (الثمامة)، مركز األمير سعود الفيصل (الطائف)، ومركز األمير محمد السديري إلكثار
الظباء (القصيم).

 
كما يهدف المركز إلطالق خطة تطويرية شاملة لمراكز األبحاث الحالية وتأسيس مراكز أبحاث وإكثار
جديدة من خالل خطط مستقبلية ُتؤسس لحلول مبتكرة، ساعيًا لترسيخ جذور االهتمام بالحياة

الفطرية بشكل خاص واالستدامة البيئية على نطاق أوسع.
 

المّطلع يرى أن المركز حقق إنجازات غير مسبوقة ترجمت إلى قصص نجاح، فمن خالل برنامج إكثار
لحيوان (الوعل الجبلي) حقق زيادة ملحوظة في أعداد هذا الكائن الحي، كما يعتبر برنامج إكثار (المها
العربي) قصة نجاح أخرى ساهمت في إنقاذ الوضيحي من حافة االنقراض، فيما يعتبر برنامج إكثار
(طائر الحبارى) قفزة نوعية مميزة ونجاحا أضيف للمركز، رغم وجود الكثير من العقبات التي واجهت

التنفيذ، كما عمل المركز على تطوير برنامج إكثار (النعام أحمر الرقبة) وحقق تفوقا ملحوظا.
 

السعودية أصبحت منطقة جذب وإثارة، حيث قطع االهتمام بالحياة الفطرية شوطًا كبيرا وحقق
مستهدفات الفتة، وكل ذلك بفضل الله ثم بفضل الجهود المبذولة من المركز الوطني لتنمية
الحياة الفطرية، وبدعم وتوجيه من قيادتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين و سمو ولي

العهد األمير محمد بن سلمان ورؤيته الثاقبة في المجال البيئي.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

األمن الغذائي ونظام اإلنذار المبكرعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

األمن الغذائي ونظام اإلنذار المبكر
 

علي الشدي
وافق مجلس الوزراء، أخيرا، على تحويل المؤسسة العامة للحبوب، الى هيئة عامة لألمن الغذائي، ما
يعكس الحرص على ترسيخ مبدأ األمن الغذائي. وستقوم هذه الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات
العالقة، بمتابعة أسواق الغذاء في العالم مع تأسيس نظام إنذار مبكر سريع وإعداد تقارير عما يحدث
في األسواق العالمية. تأتي هذه الخطوة لدعم وفرة الغذاء لالستمرار في تجنب األزمات، كما حدث
في مواجهة األزمة الغذائية في أثناء جائحة كورونا، وكذلك الحرب الروسية - األوكرانية التي
انعكست آثارها على سالسل اإلمداد لسوق الغذاء العالمي، ما جعل بعض الدول يعاني أزمة غذائية

ملحة.. وما زالت هذه األزمة وبشكل يتوقع معه المراقبون أن تستمر وتزداد مستقبال.

من هذا المنطلق جاء إنشاء هذه الهيئة كخطوة موفقة لتوحيد الجهود وحشد الطاقات بأسلوب
يعتمد على استقراء التوقعات والتقارير التي تصدر عالميا ألخذ الخطوات الالزمة في وقت مبكر.
وقبل نحو 13 عاما، وتحديدا في منتصف عام 2009، كتبت مقاال في هذه الزاوية، جاء في مقدمته
"ال يهم أن تكون أسعار البترول عالية وال أن تكون لدينا مصانع للبتروكيماويات وال أن تعلو سوق

األسهم أو تهبط إذا كان أمننا الغذائي غير مضمون"، وطالبت أن تكون لدينا استراتيجية غذائية
شاملة تقوم على أن نأكل مما نزرع.. وأن تضمن عدم اعتماد غذائنا كليا على االستيراد حتى ال تتعرض
أسواقنا للهزات. وها هي االستراتيجية الشاملة تتحقق بشكل يطمئن المواطن بأن رغيف خبزه لن
يمس، في ظل تعاون وتنسيق محكم بين القطاعين العام والخاص، وتقوم على متابعته وزارة البيئة
والمياه والزراعة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية والغرف التجارية ورجال األعمال المختصون في

إنتاج المواد الغذائية زراعة وصناعة.
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وأخيرا: سيسهم توطين الصناعات الغذائية في توفير السعودية نحو 70 مليار ريال سنويا، وهذا
الرقم هو مجموع ما تدفعه بالدنا الستيراد احتياجها وتحقيق أمنها الغذائي. وأكد خبراء مختصون أن
تحويل المؤسسة العامة للحبوب إلى هيئة عامة لألمن الغذائي سيسهم في توطين الصناعات
الغذائية بنسبة تصل إلى 65 في المائة خالل العامين المقبلين وصوال إلى أكثر من 85 في المائة عام

2030، حسب الرؤية التي تقود جميع قطاعات اإلنتاج إلى تحقيق األهداف المرسومة.

الخالصة: ستظل العبارة التي تقول "مس قلبي وال تمس رغيفي" في أذهان من يعمل في هذا
القطاع المهم، وقد ترجمها اآلباء واألجداد بالحرص على تخزين التمر والقمح في زوايا منازلهم.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

مبادرة الموارد البشرية الخضراءعنوان الخبر

المقاالت (ذات العالقة بالوزارة وقطاعاتها)تصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددخالد الشنيبرالكاتب

مبادرة الموارد البشرية الخضراء
 

خالد الشنيبر
اإلصالحات الطموحة التي قامت بها المملكة العربية الـسعودية، وفق مستهدفات برامج ومبادرات
رؤية المملكة 2030، لعبت دورا رئيسيا في ترقية االقتصاد الـسعودي، وتحسين الـعديد من
المؤشرات االقتصادية، وتبنت وزارة الم وارد الـبشرية كثيرًا من اإلصالحات الهادفة إلـى تحسين
سمعة سوق الـعمل، ومعالجة التشوهات العديدة التي عانى منها خالل الـسنوات الـسابقة، وأدى

ذلك إلى تحسين ترتيب المملكة في الكثير من المؤشرات الـدولـية المتعلـقة في أسواق العمل.
 

هناك مصطلـح مهم في علـم إدارة الموارد الـبشرية، أتمنى أن يتم تخصيص مبادرة سعودية خاصة
Green Resources Human به في سوق الـعمل، وهو مصطلح إدارة الموارد البشرية الخضراء

Management ،(والـذي يشمل تحديث سياسات جميع ممارسات الموارد الـبشرية الـتقلـيدية، بما

يتعلق باإلدارة البيئية، علـى سبيل المثال تحديث ممارسات الـتوظيف إلـى الـتوظيف األخضر،
والـتدريب والـتطوير إلـى الـتدريب والـتطوير األخضر، وهذا ينطبق علـى باقي الممارسات
كالتعويضات والتدريب. يشير هذا المصطلح إلى مساهمة سياسات وممارسات إدارة الموارد
الـبشرية في الحفاظ علـى الـبيئة، وذلـك من خالل تحديد اتجاهات ومساهمة المؤسسات والـشركات
في حماية الموارد الطبيعية والمحافظة عليها، وبمعنى أوسع تبني سياسات وممارسات خاصة

تشجع المبادرات الخضراء من خالل زيادة وعي الموظفين والـتزامهم بقضايا البيئة المستدامة.
 

لـتوضيح هـذه المبادرة بشكل مبسط، إحدى الممارسات التي تندرج تحت مبادرة إدارة الم وارد
الـبشرية الخضراء، هـي ممارسة الـتوظيف األخضر، ومن خالل تلك الممارسة تلتزم المؤسسات
والشركات بالمحافظة على البيئة، من خالل اعتماد أسلوب التوظيف االفتراضي، وذلك لتقليل
إجراءات الـتنقل والـسفر بهدف تقليل االزدحام وانخفاض استهالك الـطاقة، وإضافة لـذلـك تدعم تلك
المؤسسات والشركات األبعاد البيئية في جميع الـوظائف، من خالل تضمينها في األوصاف
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الـوظيفية، حتى يكون هـناك فهم أكبر لثقافة المنظمة الخضراء وتعزيز الـقيم البيئية. تكمن أهمية
إدارة الموارد البشرية الخضراء، في تعزيز التوجهات العالمية لبرامج األمم المتحدة للبيئة ومنظمة
العمل الدولية، لزيادة فرص االنتقال الـعادل إلـى اقتصاد أخضر، ومن الصعب تطبيق مثل هذه
المبادرة بدون وجود تعاون مع الموظفين وتثقيفهم بأهميتها على المنشأة والبيئة بشكل عام، وال

يمنع ذلـك من ربط حوافز لتعزيز تطبيق هذه المبادرة.
 

اإلدارة الخضراء ال تقتصر على إدارة الموارد الـبشرية فقط، ويمكن تعميمها على جميع اإلدارات
لتطبيق إستراتيجية بيئية خضراء داخلية، منها على سبيل المثال إدارة التسويق الخضراء، وإدارة
سلسلة اإلمدادات الخضراء، ودور إدارة الموارد البشرية هنا نجده في تجهيز الموظفين لتطبيق هذه
اإلستراتيجية، من خالل تعزيز سلوك المواطنة البيئية لديهم. من خالل تطبيق تلـك المبادرة، ستجني
المؤسسات والشركات العديد من المزايا من أهمها تخفيض األثر البيئي لـها، والـذي لـه انعكاس على
اإلنتاجية والـعوائد، وأيضًا يساهم ذلـك في تسويق المؤسسات والشركات لسمعتها، وتحسين
صورتها الذهنية في سوق العمل، وتلك المزايا سيكون لها انعكاس إيجابي بشكل كبير على

االقتصاد والبيئة في المملكة.
 

ختاما؛ ما أتمناه وتشجيعًا لتطبيق هـذه المبادرة في سوق العمل بالمملكة هـو وجود تصنيف
يسمى ب «شراكة بيئية» كاشتراط ألي تعاقد بين الـقطاع الخاص والـعام في أي مشروع يندرج تحت
رؤية المملـكة، مما يعزز ذلك من اتساع تطبيق هذه المبادرة بشكل ينعكس ايجابيا على االقتصاد

والبيئة في المملكة.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

بقوة النظام.. الشورى يتصدى لهدر الطعامعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

بقوة النظام.. الشورى يتصدى لهدر الطعام
 

الرياض - عبدالسالم البلوي
يصوت الشورى في جلسة مقبلة على تشريع نظام لمكافحة هدر الطعام، وتضمن تقرير التشريع
المقترح من عضوي المجلس الدكتور فيصل آل فاضل وهدى الحليسي، مسّوغات تؤكد الحاجة إلى
وجود نظام يسد الفراغ التشريعي ويتضمن إطار عمل متكامل إلدارة الطعام والحد من هدره،
ومخاطر هدر الطعام عالميًا وارتباطه بالفقر فإن ما يقارب من ثلث األغذية المنتجة في العالم
(حوالي 1.3 مليار طن) تهدر وتبلغ الخسائر الغذائية والهدر حوالي 680 مليار دوالر في البلدان
الصناعية و310 مليارات دوالر في البلدان النامية، وحسب التقرير المقترح فالمملكة تحتل المرتبة
األولى في هدر األطعمة والغذاء في العالم وانتشار ظاهرة اإلسراف، ووفقًا لتقرير صادر عن وزارة
البيئة والمياه والزراعة فحوالي 30 % من األغذية المنتجة تهدر وتبلغ قيمتها أكثر من 49 مليار ريال،
إضافة إلى تهديد االقتصاد الوطني والبيئة معًا نتيجة لهدر األطعمة، والتوجه الدولي إلى إقرار عدد
من التشريعات الجديدة لتجريم إهدار األطعمة ووضع عقوبات للمخالفين، وكذلك استهالك الكثير

من الطاقة مثل الماء، الكهرباء وغيرها إلنتاج الطعام ومن ثم هدره.
 

وتحظر مواد المشروع المقترح على أي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية أن يهدر الطعام أو
يتسبب عمدًا في هدره، ويعاقب منتج الطعام في حال عدم التزامه بتعليمات وزارة الشؤون البلدية

واألجهزة المختصة المتعلقة بتنظيم عمليات الحد من هدر الطعام بغرامة ال تتجاوز 200 ألف ريال.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

فحص (150) عينة يوميًا للتأكد من جودة ماء زمزم في نقاط التوزيع بالمسجد الحرامعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

12تكرار الرصدالعددالكاتب

 فحص (150) عينة يوميًا للتأكد من جودة ماء زمزم في نقاط
التوزيع بالمسجد الحرام

مكة المكرمة -واس
رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في االدارة العامة للوقاية
والرعاية الصحية بالتزامن مع تزايد أعداد قاصدي المسجد الحرام خالل موسم العمرة أعداد عينات
فحص ماء زمزم لتصل إلى (150) عينة عشوائية من مختلف نقاط توزيع ماء زمزم المبارك يوميًا

وتحليلها ميكروبولوجيًا وكيميائيًا للتأكد من جودته وسالمته .

وأكد مدير اإلدارة العامة للوقاية والرعاية الصحية حسن بن بركات السويهري وجود مختبر مختص
ومجهز بأعلى المعايير العالمية يعمل على مدار الساعة ويقوم بعدة مهام ومنها الحفاظ على جودة

ماء زمرم المبارك بعدد من االختبارات الميدانية والمخبرية ورفع النتائج لإلدارة المختصة مباشرة .
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2423229
https://www.alyaum.com/articles/6450625/
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https://www.alwatan.com.sa/article/1120417
https://www.al-jazirahonline.com/2023/02/04/257508/
https://alkhaleej365.co/saudi-arabia-news/11893935
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https://mn2ol.com/ksa/1448074/


كما جرى تخصيص (10) فرق ميدانية لفحص جميع جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام بشكل
يومي بأكثر من 150 عينة وتشمل المشربيات الرخامية، ونقاط الحافظات، وخزانات اساتنليس ستيل،
والحافظات، والعبوات، وبئر زمزم، للتأكد من سالمتها وخلوها من أي ميكروبات وتقديمها لقاصدي

بيت الله الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية .
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

«سرك» تعيد تدوير 400 ألف طن سنويًا من المخلفات الحيوانيةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

«سرك» تعيد تدوير 400 ألف طن سنويًا من المخلفات الحيوانية

«الجزيرة» - االقتصاد:
عت الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير «سرك»، مذكرة تفاهم إستراتيجية مع الشركة وقَّ
الوطنية للتنمية الزراعية «نادك»، برعاية معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن

عبد المحسن الفضلي، وبحضور عدد من أصحاب المعالي.
 

ومثل الشركة السعودية االستثمارية إلعادة التدوير «سرك» الرئيس التنفيذي للمجموعة المهندس
زياد بن محمد الشيحه، فيما مثل الشركة الوطنية للتنمية الزراعية نادك الرئيس التنفيذي الدكتور

سليمان التويجري.
 

وتهدف مذكرة التفاهم لدراسة وإعادة تدوير ما يقارب 400 ألف طن سنويًا من المخلفات الحيوانية
والزراعية إلنتاج السماد العضوي عالي الكفاءة، عبر تطبيق أحدث تقنيات التسميد للتقليل من
انبعاث غازات االحتباس الحراري لإلسهام بتحقيق مبادرة السعودية الخضراء نحو الوصول للحياد

الصفري، وذلك تعزيزًا لالستدامة والحفاظ على البيئة.
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وتأتي االتفاقية في إطار خطة شركة «سرك» اإلستراتيجية في بناء التحالفات مع الشركات المحلية
والعالمية تفعيًال لمفهوم #االقتصاد_الدائري، وقال «الشيحه» من خالل هذه المشاركة عن وجود
فرص واعدة في هذا القطاع الذي ُيعد من القطاعات المهمة الستثمارات منظومة االقتصاد الدائري
في المملكة، وأن «سرك» ستعمل على قيادة االقتصاد الدائري من خالل تفعيل الشراكات
واالستثمارات المحلية والعالمية وتعزيز المحتوى المحلي، واستخدام أفضل الممارسات في إعادة
تدوير المخلفات الحيوانية والزراعية وكذلك جميع األنشطة الخاصة بمعالجة جميع أنواع النفايات

المناطة بها.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

هيئة األمر بالمعروف في محافظة العيدابي بمنطقة جازان تشارك بمهرجان العسل…عنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

هيئة األمر بالمعروف في محافظة العيدابي بمنطقة جازان
تشارك بمهرجان العسل…

خالد شوكاني _ جازان  
شاركت هيئة األمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة العيدابي في مهرجان العسل الثامن
بالمحافظة والذي رعاه صاحب السمو الملكي األمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان
رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة وتضمنت المشاركة تسيير جوالت ميدانية ومتمركزة.
ويأتي”مهرجان عسل جازان” في نسخته الثامنة، بتنظيم من فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة
بالمنطقة بساحة المركز الحضاري في محافظة العيدابي. وأضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة
لهيئة األمر بالمعروف بمنطقة جازان الشيخ سليمان بن يحيى المالكي أن هذه المشاركة تأتي
بتوجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند حفظه الله ، ودعم سمو

أمير المنطقة وسمو نائبه حفظهم الله.
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https://garbnews.net/news/s/219121
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

جمعية طعامي تشارك في مهرجان الكليجا للتعريف بأعمالها في حفظ النعمةعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

جمعية طعامي تشارك في مهرجان الكليجا للتعريف بأعمالها في
حفظ النعمة

بريدة - واس
تشارك الجمعية الخيرية لحفظ النعمة "طعامي" بمنطقة القصيم، في فعاليات مهرجان الكليجا في

نسخته الـ 14 الذي أنطلق في الـ 4 من شهر رجب الجاري ويستمر إلى الخميس المقبل.

وتتمثل مشاركة جمعية طعامي في تخصيص ركن، بهدف التعريف بالجمعية وأهدافها ورسالتها
ودورها في حفظ زائد الطعام من الفنادق والحفالت، إضافة إلى نشر ثقافة حفظ الطعام من الهدر.
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https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=2423302
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وتأتي المشاركة أيضًا للتواصل والتفاعل مع زوار المهرجان، وتوزيع المطبوعات عليهم، وعرض
إمكانية تعاونهم مع أنشطة الجمعية التي تقدم العضوية للراغبين في دعم أعمال طعامي وتحقيق

رسالتها السامية.
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الملف الصحفي لتاريخ 14-07-1444

الصيد بالصقور موروث عريق.. يعيش أجواءه المتسابقين في محمية الشمال للصيد المستدامعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

3تكرار الرصدالعددالكاتب

 الصيد بالصقور موروث عريق.. يعيش أجواءه المتسابقين في
محمية الشمال للصيد المستدام

رفحاء - واس
تعد رياضة مهنة الصيد بالصقور إحدى ركائز تراثنا الذي ورثناه عن اآلباء واألجداد، وإحدى الهوايات
التي جمعت بين الحاضر وعبق الماضي بكل خصائصه ومميزاته، وتتوارثها األجيال جيًال بعد جيل، وال

تزال إلى اآلن تحظى بشعبية كبيرة بين شريحة كبيرة من المجتمع .

ومنحت مسابقة الصيد المستدام التي تنظمها هيئة تطوير محمية اإلمام تركي بن عبدالله
الملكية،وذلك بمحمية الصيد المستدام للصقارين- هذه األيام-الفرصة لمحبي تلك الهواية
لممارسة الصيد المنظم بأعداد محددة، والحد من الصيد غير القانوني وإحياء الموروث
الشعبي،وتشجيًعا لهذه الهواية والمهنة العريقة، حيث خصصت بيئة آمنة متكاملة يمارس بها محبو

المقناص هوايتهم المفضلة في مكان يتناسب معهم مع توفر الطرائد "الحبارى" .

يشار إلى أن الصقور تعتبر رمزًا للقوة والشجاعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية،حتى
أصبحت شعارًا لبعض الدول العربية .
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https://www.spa.gov.sa/viewstory.php?lang=ar&newsid=2423299
https://mn2ol.com/ksa/1448797
https://www.noonews.com/?p=362270


وتلعب الصقور دورا مهما في تاريخ الشعوب العربية وحضارتها األصيلة وموروثها العريق وتقدر أنواع
الصقور بأكثر من  270  نوعا تعيش في مختلف البيئات وفي جميع القارات،وتمتاز بحدة النظر
وتستطيع أن تحدد مكان الفريسة من مسافة  100 قدم ورؤيتها من ارتفاعات عالية وتسير معظم

الصقور بسرعة تصل إلى 320  كيلو مترا في الساعة الواحدة .

وتعد هواية رياضة الصيد بالصقور من أشهر وأقدم الرياضات التي عرفتها الشعوب العربية وكانوا
يمارسونها الصطياد األرانب البرية وطيور الحبارى كوسيلة لتوفير الغذاء إلى أن تطورت فيما بعد

لتصبح رياضة تقليدية مقننة بضوابط قانونية .

ويعد الصقر رمز القوة ودليال على عزة النفس، وتحظى رياضة الصيد أو القنص بالصقور بشعبية
كبيرة وتعد من الرياضات المحببة في المملكة العربية السعودية كونها جزءا ال يتجزأ من تراثها .
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71 متطوعا لمكافحة زحف الرمالعنوان الخبر

تقارير ومؤشرات عامةتصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب

71 متطوعا لمكافحة زحف الرمال

شرورة: الوطن
يشارك 71 متطوعا خالل األيام المقبلة في مكافحة زحف الرمال بمحافظة شرورة بمنطقة نجران،
التي تشكل هاجسا كبيرا، إذ تسببت منذ سنوات في كثير من المشاكل والعوائق على جنبات الطرق
وشكلت خطورة بالغة على سالكي الطرق، وأبرزها خط نجران شرورة الوديعة الدولي حيث تغطي

الرمال الطريق االسفلتي بالكامل.
 

وأكد المدير التنفيذي لجمعية طبيعة للحفاظ على البيئة بشرورة، فواز الكربي، لـ«الوطن» أن هذا
العمل التطوعي سيتم عبر 4 برامج عقدت بهذا الشأن، وقسمت القرق إلى 18 فرقة تطوعية، فيما

بلغ عدد الشتالت التي سيتم غرسها 1891 شتلة.
 

زيادة التصحر
وتعد ظاهرة زحف الرمال أو ما يعرف بالكثبان الرملية أحد العوامل التي تؤدي إلى زيادة وتيرة
التصحر، وأوضح الناشط البيئي طارق الحسين، أن ظاهرة زحف الرمال تعتبر من العوامل الرئيسية
التي تهدد البيئة، مشيرا إلى أن زحف الرمال يؤثر على الحياة الطبيعية على األرض، وبالتالي فهو
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بمثابة تهديد رئيسي للمنشآت الصناعية والزراعة والمحاصيل، ويسبب أضرارا اجتماعية ومادية
واقتصادية كبيرة.

 
اجتياح العواصف

ويضيف الحسين قائال، إن زحف الرمال يتمثل في اجتياح العواصف الترابية مناطق مزدهرة بالغطاء
النباتي، كما هو حاصل مع زحف الكثبان الرملية على الطرق التي تربط بين المدن وكذلك حول المدن
والقرى، ويشير إلى أهمية التصدي لظاهرة زحف الرمال بالحلول الطبيعية، التي تتمثل في زراعة
وغرس النباتات واألشجار بأنواعها وأحجامها المختلفة، حيث تلعب الدور األساسي في تثبيت التربة،

مما يؤدي إلى الحد من زحف الرمال المتحركة، وليس السيطرة التامة عليها.
 

ويضيف، يجب أن نراعي مسافات التشجير عند الزراعة، سواء من حيث البعد عن الطريق أو عن الموقع
الذي يتطلب الحماية من زحف الرمال، ويوضح أن أول خط تشجير يبدأ بعد مسافة 400 م تقريًبا،
واالتجاه للخارج بزيادة الخطوط أو شكل الخطوط وعددها في أحزمة التشجير، بحيث ال يقل عن 10

صفوف قدر اإلمكان.
 

ويختتم الحسين قائال، يجب علينا مراعاة انتقاء النبات المحلي، وتجنب النبات الغازي، كما ينصح بعدم
زراعة نباتات في غير بيئتها وموطنها األصلي، إال في حال التأكد من عدم تأثيره على التنوع االحيائي،

ويكون ذلك بنسب ال تتجاوز 20% من نسبة األشجار التي تتم زراعتها.
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(التعاون األفقي لخدمة اهالي محافظه محايل وإغالق بالغات مركز 940)عنوان الخبر

أخبار شركة المياه الوطنيةتصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

4تكرار الرصدالعددالكاتب

(التعاون األفقي لخدمة اهالي محافظه محايل وإغالق بالغات
مركز  940)

 
محايل - عليه عسيري

شرعت بلدية محافظة محايل  وفرع شركة المياه الوطنية  ضمن توجيهات سمو اميرمنطقةعسير
في تفعيل التعاون االفقي بين االدارات الحكومية وذلك من خالل التعاون المستمر بينهم في إغالق
المالحظات والبالغات التي يتم تقديمها على مركز بالغات 940بشكل مستمر وفي أسرع وقت خدمة
للمواطنين وإنها المالحظات اول بأول من خالل قروبات الواتس اب بشكل سريع وبسيط ألنها

المالحظات اول بأول  
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حيث اوضح رئيس بلدية محايل ان البلدية حريصه بتفعيل التعاون االفقي مع جميع االدارات الحكومية
بالمحافظة والمراكز التابعة لها خدمة الهالي المحافظة وتسهيل إنها مالحظاتهم التي تقدم على
مركز بالغات 940 من خالل قروبات الواتس اب تضم مراقبين من بلدية محافظة محايل وفرع شركة
المياه الوطنية للتواصل وأنها جميع األعمال التي تخص كال االدارتيتن ضمن تطلعات سمو أمير
منطقة عسير بتفعيل التعاون االفقي بين الجهات الحكومية لتسهيل إنها كل مايخدم اهالي
المحافظة في أسرع وقت. مثمنا شكره لمدير فرع شركة المياه الوطنية بمحايل على هذا التعاون

المثمر.
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مركز الحياة الفطرية: 6 أضرار لتزايد أعداد قرود البابون.. وبدأنا المعالجةعنوان الخبر

أخبار المركز الوطني لتنمية الحياة الفطريةتصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

2تكرار الرصدالعددالكاتب

مركز الحياة الفطرية: 6 أضرار لتزايد أعداد قرود البابون.. وبدأنا
المعالجة

فريق التحرير
قال المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إنه إلعادة توازن البيئة وتعزيز جودة الحياة، تم البدء
بمعالجة تزايد أعداد قرود البابون المنتشرة ببعض المناطق، والتي تؤدي زيادة اعدادها إلى 6 أضرار

على البيئة والناس.
 

وأوضح مركز تنمية الحياة الفطرية –عبر حسابه بموقع تويتر- أن تزايد أعداد قرود البابون يؤدي إلى
األضرار التالية: مهاجمة الناس وخصوصًا األطفال، ونقل األمراض والفيروسات.

 
وكذلك اإلخالل بالتوازن البيئي، وإتالف المحاصيل الزراعية، واقتحام المنازل والمنشآت وإتالف

الممتلكات العامة، والتسبب في أضرار للسياحة في األماكن المتضررة.
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كان رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. محمد قربان، ذكر يوم األربعاء الماضي، أن هناك
500 بؤرة لتجمع قرود البابون في المملكة يوجد بها أكثر من 40 ألف قرد، وأن الباحة هي البؤرة

األكبر في تواجد عدد القرود.
 

وقال قربان، خالل لقائه مع برنامج «الراصد» المذاع عبر «اإلخبارية»، إن هناك منطقة واحدة يوجد بها
1100 قرد، مضيًفا أنهم سيبعدون القرود عن المناطق السكنية وسيعملون على إنقاصها ومالحظة

الفرق في تواجدها مع نهاية 2023.
 

وأشار رئيس المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، إلى أن المركز يمتلك حالًيا إحداثيات كاملة
ألماكن تواجد القرود بأعدادها وأسباب وجودها.    
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التكنولوجيا الزراعيةعنوان الخبر

أخبار وتقارير عالمية (البيئة و المياه والزراعة )تصنيف الخبر14-07-1444تاريخ الخبر

1تكرار الرصدالعددالكاتب
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